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تقدمي

يقّدم مركز الزيتونة للقّراء كتابه العا�رش من �سل�سلة “اأول�ست اإن�سانًا”، التي 

ي�سلط ال�سوء من خاللها على اجلوانب املختلفة ملعاناة ال�سعب الفل�سطيني.  

يتناول هذا الكتاب “معاناة العامل الفل�سطيني حتت الحتالل الإ�رشائيلي”، 

وي�ستعر�ص تاريخ احلركة العمالية يف فل�سطني ون�سالها، وال�ستهداف املبا�رش 

�سيا�سات  يبز  كما  الزراعي،  وللقطاع  التحتية  وللبنى  الفل�سطينيني  للعمال 

القت�سادية  والتبعات  الفل�سطيني،  القت�ساد  خنق  يف  الإ�رشائيلي  الحتالل 

املرتتبة على تقييد حرية حركة العمال، بالإ�سافة اإىل معاناة العمال الفل�سطينيني 

داخل “اإ�رشائيل” ويف امل�ستعمرات الإ�رشائيلية.

ال�ستهداف،  طبيعة  حيث  من  ا�ستثنائية،  معاناة  الفل�سطيني  العامل  يعي�ص 

الذي فر�ص كل  الإ�رشائيلي،  التي تواجهه من الحتالل  ومن حيث املخاطر 

اإىل عدم قيام موؤ�س�سات حقيقية ترعى العمال  اأدت  التي  ال�رشوط والظروف 

الفل�سطينيني وتقوم بتنظيمهم، وتطالب بحقوقهم.

اإن العامل الفل�سطيني �سحية لواقع ل اإن�ساين، وهو حما�رش بني اأ�رشة تنتظر 

منه حاجاتها الأ�سا�سية، وبني �سيا�سة اإ�رشائيلية تقهره، وتفر�ص عليه البطالة.

وي�سري هذا الكتاب على نهج كتب �سل�سلة “اأول�ست اإن�سانًا”، فينقل املعاناة 

م�ستعينًا  موّثق،   
ّ
منهجي  

ّ
علمي اإطار  يف  والقلب  العقل  يخاطب  باأ�سلوب 

ببع�ص الق�س�ص وال�سور، لتقّرب اإىل القارئ ب�سكل اأو�سح ما يعانيه ال�سعب 

الفل�سطيني حتت الحتالل الإ�رشائيلي. 
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مقدمة

ارتبط ال�ستعمار والحتالل قديًا بعوامل اقت�سادية مثل ت�سخري العمال ونهب 

الرثوات الطبيعية؛ لكن القرن الع�رشين �سهد نهايات هذا العهد وبدايات نظام عاملي 

جديد، احتفظت فيه القوى الكبى بهيمنتها القت�سادية على العامل لكنها فقدت 

حقبات  وانتهت  العمالية  احلركة  وتطورت  املبا�رشة.  ال�سيطرة  اأ�سكال  من  العديد 

ا�ستغالل العمال وت�سخريهم يف معظم بلدان العامل؛ اإل يف فل�سطني.

ففي فل�سطني، �سارت الأمور يف الجتاه املعاك�ص متامًا. فهذه البالد التي عرفت 

ازدهاراً اقت�ساديًا يف بدايات القرن الع�رشين، مرّده الأ�سا�سي اإىل موقعها ال�سرتاتيجي 

التجارة والعلوم وكانت ملوؤ�س�ساتهم من  اأهلها يف  الدينية املقد�سة، برع  ومكانتها 

م�ست�سفيات ومدار�ص وم�سانع الريادة يف بالد ال�سام، لكنها وقعت �سحية املوؤامرة 

قا�سية مع الحتالل، طالت كافة  تبداأ معاناة  اأن  لها  ال�سهيونية؛ ليكتب  البيطانية 

جوانبها املعي�سية مبا فيها القت�سادية، وا�ستمرت حتى اليوم.
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ولقد كانت معاناة العمال الفل�سطينيني اأحد اجلوانب التي قلما يتم ت�سليط ال�سوء 

وبالدرا�سات  القت�ساد  بعلم  يرتبط  ما  غالبًا  العمال  عن  احلديث  اإن  عليها، حيث 

الوا�سع  القطاع  لهذا  الإن�سانية  اجلوانب  عن  متامًا  ويبتعد  القت�سادية؛  واملوؤ�رشات 

الجتماعية  النواحي  بكافة  باآخر  اأو  ب�سكل  يرتبط  والذي  املجتمع،  من  واملهم 

واملعي�سية الأخرى. كما اأ�سهم يف تغييب احلديث عن معاناة العّمال حتت الحتالل 

اأخرى،  �سعد  على  معاناة  من  الحتالل  هذا  به  ويت�سّبب  ت�سّبب  ما  الإ�رشائيلي، 

والأ�رشى،  واملر�سى  والأطفال  الن�ساء  كمعاناة  لالهتمام،  اإثارًة  اأكرث  بطبيعتها  هي 

املقد�سات،  وانتهاك  لالأرا�سي،  وم�سادرتها  املنازل  وهدم  املجازر،  وارتكاب 

وغريها... على الرغم من اأن الحتالل رّكز على ا�ستهداف القت�ساد الفل�سطيني 

والقوى العاملة، ا�ستهدافًا مق�سوداً عب �سيا�سات حمددة، ملا لهذا القطاع احليوي من 

اأهمية ولن�ساطه من تبعات.

الحتالل  حتت  الفل�سطينيني  العمال  مبعاناة  التعريف  الكتاب  هذا  ويحاول 

الإ�رشائيلي من جوانبها املختلفة، م�سدداً، كما يف الأعداد ال�سابقة من هذه ال�سل�سلة، 

على �رشورة وقف هذه املعاناة التي يت�سبب بها الحتالل الإ�رشائيلي وممار�ساته التي 

ل حترتم �رشعًا اأو عرفًا اأو مبداأ اأو قانونًا.
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لعّمال فل�سطني لوحتهم، يفرت�سون الأر�ص وخلفهم يف الأفق �سياراتهم ومنازلهم، 

بحيث  الثنائي،  ت�سكيلها  يف  العمال  جل�سات  الف�ساء.  يف  م�ساحة  ترتك  ل  مت�ساندًة 

يجل�ص كل عامل يف ظهر زميل له، تعك�ص مدى الت�سامن والتاآلف بينهم، يف ظّل ما 

يحيطهم من هموم عك�ستها الألوان القامتة للوحة وتعابري وجوههم، التي على الرغم 

من كل �سيء �سلبة م�ستقيمة. 

كما يعك�ص اأفق اللوحة مالمح التعطيل والن�سداد. 

اأعماله  كّر�ص  الذي  �سموط  اإ�سماعيل  الراحل  ال�سهري  الفل�سطيني  للفنان  واللوحة 

ملعاناة �سعبه.
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اأوالً: متهيد معلوماتي

عن  باحلديث  اإل  بيئة  اأو  جمتمع  اأي  يف  العاملة  القوى  عن  احلديث  يكن  ل 

القت�ساد اأوًل باإطاره الأو�سع الذي يعّرف على اأنه جمموع الأنظمة القت�سادية يف 

منطقة ما )اأو دولة(، مبا يف ذلك العمال، وراأ�ص املال، واملوارد الطبيعية، والعوامل 

ا�ستهالك  اأو  توزيع،  اأو  مبادلة،  اأو  اإنتاج،  يف  اجتماعيًا  ت�سارك  التي  القت�سادية، 

الب�سائع واخلدمات يف تلك املنطقة. 

والقت�ساد هو عملية تراكمية م�ستمرة، جتمع بني املا�سي واحلا�رش، وبني الواقع 

توؤّثر  متامًا كما  بها  فتتاأثر  وال�سيا�سي؛  واجلغرايف  والثقايف  الجتماعي واحل�ساري 

اأثره  ينتهك كافة جوانب احلياة، ل يكن جتاهل  فاإن الحتالل الذي  عليها. لهذا 

على القت�ساد مبا فيه القوى العاملة؛ خا�سة اإذا ترافق مع ا�ستهداف متعّمد للجوانب 

واملوؤّثرات القت�سادية.
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مثاًل  منها  رئي�سية،  قطاعات  اأو  جوانب  يف  عادة  القت�ساد  تناول  ويتم 

الإنتاجية.  القطاعات  اأو  العامة واخلا�سة )احلكومية وغري احلكومية(،  القطاعات 

كما يكون تناول اجلوانب القت�سادية بتناول موؤ�رشات رئي�سية درج اعتمادها يف 

الإجمايل،  القومي  والدخل  الإجمايل  املحلي  الناجت  اأ�سهرها:  لعل  القت�ساد،  علم 

واإجمايل ال�سادرات والواردات، ومعدلت الإنفاق العام والإنفاق ال�ستهالكي، 

وموؤ�رشات البطالة والفقر...اإلخ.

ودللتها  املوؤ�رشات  هذه  على  املاآخذ  من  العديد  هناك  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

احلقيقية، خا�سة واأنها ت�سدر عن جهات �سيا�سية ر�سمية يف معظم الأحيان، وبالتايل 

قد تخفي الدول العديد من الظواهر ال�سلبية من خالل اإعطاء اأرقام غري حقيقية اأو 

معّدلة، اأو عن غري ق�سد ب�سبب انت�سار الرتّهل وغياب الفعالية، ونق�ص الإمكانيات 

اأن  كما  الثالث خ�سو�سًا.  العامل  دول  الر�سمية يف  املوؤ�س�سات  من  العديد  اأداء  يف 

الأرقام التي ت�سدر عن البنك الدويل The World Bank اأو اجلهات الدولية تكون 

الدول  واقع  على  اإ�سقاطها  �سعوبة  ب�سبب  بحتة،  ريا�سية  قيمة  ذات  معظمها  يف 

املعنية، لتفاوت معدلت اأ�سعار املعي�سة والعمالت والظروف بني الدول.

1. �القت�ضاد �لفل�ضطيني:

الديوغرافيا  حيث  من  املتداول  الفل�سطيني”  “القت�ساد  م�سطلح  يغطي 

الغربية   ال�سفة  يقيمون يف  الذين  فل�سطيني  4.109 ماليني  الـ  اقت�ساد  واجلغرافيا، 

القت�ساد  هذا  فاإن  وعليه   .2010 �سنة  نهاية  اإح�سائيات  بح�سب  غزة،  وقطاع 

الذين  ال�ستات  وفل�سطينيي  “اإ�رشائيل”(،  يف  )املقيمني   1948 فل�سطينيي  ي�ستثني 

ر عددهم مع نهاية ال�سنة نف�سها بحوايل 1.277 مليون و5.749 ماليني ن�سمة  يمَُقدَّ

اأنه  ؛ اأي 
1
على التوايل، بح�سب اإح�سائيات اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني
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يّثل فقط اقت�ساد 36.9% من الفل�سطينيني و22% تقريبًا من الأرا�سي الفل�سطينية 

)بح�سب م�ساحة فل�سطني حتت النتداب البيطاين(.

�سوق اخلليل فارغة، واأغرا�ص مبعرثة، 

يف  لها  امل�ستوطنني  اقتحامات  اأحد  بعد 

حزيران/ يونيو 1995.

يحكم هذا القت�ساد خا�سيتان رئي�سيتان:

ويتحكم  والأجواء،  والبحر  الأر�ص  ينتهك  احتالل  حتت  اقت�ساد  اأنه  �الأوىل: 

واملياه،  الرتبة  طليعتها  ويف  الطبيعية  املوارد  وي�ستنزف  والواردات،  بال�سادرات 

وكهرباء  ومياه  طرق  �سبكات  من  التحتية  البنى  وي�ستهدف  ا�ستهدف  ولطاملا 

واملعابر  احلواجز  من  �سائك  بنظام  الغربية  ال�سفة  اأو�سال  قّطع  كما  ويدمرها، 

والطرق اللتفافية بالإ�سافة اإىل اجلدار الفا�سل، ويتحكم بكافة معابر قطاع غزة 

حتى بحرها؛ مما يجعل حياة الفل�سطينيني فيه مثل احلياة يف �سجن كبري.
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ت�سدره  فل�سطيني  وطني  نقد  اأو  فل�سطينية  عملة  اليوم  حتى  توجد  ل  اأنه  كما 

الأمريكي  الدولر  اأبرزها  خمتلفة،  بعمالت  املعامالت  وتتم  الوطنية.  ال�سلطة 

منذ  الإ�رشائيلي  الحتالل  �سعى  وقد  الإ�رشائيلي.  وال�سيكل  الأردين  والدينار 

تابعًا  اقت�ساداً  يكون  بحيث  ال�سكل،  بهذا  الفل�سطيني  القت�ساد  تقييد  اإىل  بدايته 

ل  كي  ملنتوجاته،  �سوقًا  ويكون  الرخي�سة،  العمالة  له  يوّفر  الإ�رشائيلي،  لالقت�ساد 

تتوفر لالقت�ساد الفل�سطيني اأية مقومات ا�ستقالل وتنمية حقيقية. اإّن اأكرث من ثلثي 

الواردات الفل�سطينية تاأتي من م�سادر اإ�رشائيلية، كما تذهب اأكرث من ت�سعة اأع�سار 

ال�سادرات الفل�سطينية اإىل ال�سوق واملوؤ�س�سات الإ�رشائيلية. حتى اإيرادات اجلمارك 

وال�رشائب الفل�سطينية، فاإن �سلطات الحتالل هي من يجبيها، وت�ستخدمها كاأداة 

. وكل ما �سبق مكّر�ص يف اتفاقيات الت�سوية ال�سلمية 
2
�سغط على ال�سلطة الفل�سطينية

اأبرزها يف اجلانب القت�سادي  الذاتي”، ولعل  “احلكم  وما نتج عنها من ترتيبات 

.
3
اتفاقية باري�ص، واتفاقيات املعابر اخلا�سة بقطاع غزة

ويف هذا ال�سياق، يجب التنبيه اإىل اأن القت�ساد الفل�سطيني ل يعك�ص، بالتايل، 

ما  بقدر  الفل�سطينية،  واملوارد  لل�سعب  احلقيقية  واملقومات  الفل�سطينية  القدرات 

يعك�ص معاناة هذا ال�سعب وظلم وقهر الحتالل الإ�رشائيلي.

�لثانية: الديوغرافيا الفل�سطينية التي تتميز باخل�سوبة الن�سبية مقارنة مع ال�سعوب 

الأخرى، وحتديداً دولة الحتالل. لكن هذه ال�سفة ت�سبح من الناحية القت�سادية، 

عملة ذات وجهني. فمن جهة، تكمن اإيجابيتها يف اأنها تغّذي القت�ساد الفل�سطيني 

لالقت�ساد  حاليًا  املتوفر  الوحيد  املورد  تكون  تكاد  والتي  ال�سابة،  الب�رشية  باملوارد 

الفل�سطيني. اإل اأنها من الناحية الأخرى ترفع من ن�سبة الإعالة. 
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ترتفع  الغربية وقطاع غزة، حيث  ال�سفة  والبطالة بني  الإعالة  ن�سب  وتختلف 

اخلانق  الإ�رشائيلي  احل�سار  مع  غزة، خا�سة  قطاع  اأكرث يف  والبطالة  الإعالة  ن�سب 

منذ فوز حما�ص يف النتخابات الت�رشيعية �سنة 2006، وبعد العدوان الإ�رشائيلي يف 

نهاية �سنة 2008 ومطلع 2009. ويعّد قطاع غزة من اأكرث املناطق كثافة �سكنية يف 

، حوايل 1.56 مليون ن�سمة، اأكرث من 
2
العامل، حيث ي�سكن م�ساحته البالغة 363 كم

. وبا�ستثناء الغاز الطبيعي الذي اكت�سف منذ �سنني قليلة يف بحر 
4
ثلثيهم من الالجئني

غزة الذي ت�سيطر عليه “اإ�رشائيل”، ل يتمتع قطاع غزة بغنى املوارد الطبيعية واملياه.

تاأتي  التي  واملنح  امل�ساعدات  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  الفل�سطيني  القت�ساد  يعتمد 

من اخلارج، وغالبًا ما تكون م�رشوطة بتوجهات �سيا�سية معّينة ل تراعي م�سلحة 

من  الفل�سطيني  ال�سعب  ارتهان  �سيا�سات  من  وتكّر�ص  بل  الفل�سطينيني،  وظروف 

اإداري ومايل كبري يف  خالل لقمة عي�سه. ويزيد من �سوء الأو�ساع، وجود ف�ساد 

اأجهزة ال�سلطة، مما يوؤدي اإىل �سياع العديد من هذه الأموال وامل�ساعدات يف غري 

حمّلها ال�سحيح.

2. �لقوى �لعاملة يف فل�ضطني:

للربع  العاملة  للقوى  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  اإح�سائية  بح�سب 

الغربية وقطاع غزة  ال�سفة  العاملة يف  القوى  2010، يقّدر جمموع  الرابع من �سنة 

. وبالتايل 
5
بحوايل مليون ن�سمة، اأي حوايل 24.4% من جمموع الفل�سطينيني هناك

من  فئة �سغرية  لي�ص جمرد حديث عن  الفل�سطيني  العامل  معاناة  احلديث عن  فاإن 

ال�سكان، بل عن معاناة ربع ال�سعب الفل�سطيني يف الأرا�سي املحتلة �سنة 1967، 

الوثيق بني  الرتباط  ب�سبب  مبا�رش  ب�سكل  الفئات  باقي  معاناة  تنعك�ص على  والتي 

العمل وبني الإعالة والفقر والتعليم... وغريها من املكونات الجتماعية.
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وت�سكل الن�ساء 15.3% من القوى العاملة. يف حني يقّدر م�ستوى البطالة )بني 

الذكور والإناث( بن�سبة 23.4%. وتتفاوت هذه الن�سبة بفارق ملحوظ بني ال�سفة 

.
الغربية 16.9% وقطاع غزة 6%37.4

�أول �أيار “عيد” �لعاطلني عن �لعمل يف غزة

... اأبو حممد العكة )48 عامًا( واحد من العمال الذين فقدوا عملهم 

يقول اإنه فقد عمله منذ اأكرث من ثالثة اأعوام، وا�سطر اإىل عر�ص كليته للبيع 

يف م�ست�سفيات غزة لياأتي بثمنها مبا ي�سد به رمق اأبنائه الت�سعة. واخت�رش 

العمل يف  عن  العاطلني  اأبو حممد حديثه عن عيد العمال بقوله اإنه “عيد 

غزة”، معتباً اأن احلديث عن منا�سبة يوم العمال اأمر لي�ص واقعيًا هنا.

 جريدة �خلليج، ال�سارقة، 2008/5/2.

تقديرات  بح�سب  كالتايل  القت�سادية  القطاعات  على  العاملة  القوى  وتتوزع 

التعدين واملحاجر   ،%12.5 وال�سيد واحلراجة  الزراعة   :2010 ل�سنة  الرابع  الربع 

وال�سناعة التحويلية 10.7%، البناء والت�سييد 12.7%، التجارة واملطاعم والفنادق 

الأخرى  والفروع  اخلدمات   ،%5.9 والت�سالت  واملوا�سالت  النقل   ،%19.5
.

7%38.7

يف  حتكم  من  الإ�رشائيلية  الإجراءات  تبعات  من  الفل�سطينيون  العّمال  ويعاين 

الناجتة عن النق�سام احلايل  املعاناة  اإىل  بالإ�سافة  احلركة وح�سار واعتداءات، هذا 

بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، مما يفاقم من الأزمة القت�سادية اإثر النخفا�ص يف 

وارتفاع  والفقر،  الغالء،  وزيادة  املعي�سة،  م�ستوى  يف  والتدهور  التجارة،  حجم 

ن�سبة البطالة. 
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يف  كهربائي.  عامًا،   20 �سنينة،  اأبو  اأديب 

عليه  وم�ستوطن  جنود  اعتدى   ،2005/7/14

وعلى اأحمد دعنة، خالل عملهم يف بيت ب�سارع 

ال�سهلة يف اخلليل. ثم احتجزوهم ت�سع �ساعات يف 

احلاجز، بعدها حولوهم اإىل التحقيق. 

املعلومات  مركز  ه�سه�ص،  اأبو  مو�سى  ت�سوير:   
املحتلة  الأرا�سي  يف  الإن�سان  حلقوق  الإ�رشائيلي 

)بت�سيلم(، 2005/7/30.

الأخ�رش  اخلط  داخل  الفل�سطينيني  العمال  من  الآلف  ع�رشات  يعمل  كما 

“اإ�رشائيل” ب�سكل غري قانوين ودون احل�سول على ت�ساريح عمل، وت�سري تقديرات 
فل�سطيني  عامل  األف   80 اإىل وجود حوايل  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز 

القانوين  غري  و�سعهم  ا�ستغالل  يتم  الأحوال  معظم  يف   ،
8
الداخل يف  يعملون 

لبتزازهم والتهرب من دفع حقوقهم واأجورهم، اإ�سافة اإىل اأن اجلزء الأكب منهم 

يعي�ص يف ظروف �سعبة وغري اإن�سانية، حيث يعي�سون يف مبانٍ مهجورة تفتقد اإىل 

اخلدمات الأ�سا�سية.

3. حقوق �لعمال:

اأ�سا�سًا طبقة “مهنية”، تختلف طبيعتها ودورها  يرتبط تعريف العمال بكونهم 

احلقوق  فاإن معظم  وال�سيا�سي من جمتمع لآخر. وعليه،  الجتماعي والقت�سادي 

“عدم ال�ستغالل”،  اأ�سا�سي هو  تندرج حتت مبداأ  العمالية  بها احلركة  تنادي  التي 

بدءاً من �ساعات وظروف العمل وعدالة الأجر والتقديات واحلوافز؛ ولي�ص انتهاًء، 
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حقوق  مفاهيم  تو�سعت  حيث  العمال؛  م�سالح  حتمي  نقابات  لت�سكيل  ال�سعي 

العمال مع الوقت لت�سمل بنوداً مثل عدم التمييز ب�سبب اللون اأو العرق اأو الدين اأو 

اجلن�ص، واحلماية من البطالة، ومنع عمالة الأطفال.

 International Labour الدولية  العمل  منظمة  تاأ�س�ست   1919 �سنة  ويف 

Organization كجزء من ع�سبة الأمم، بهدف حماية حقوق العمال. وقد ت�سمن 

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�سادر �سنة 1948 فقرتني تتعلقان بحقوق العمال، 

وهما الفقرتان 23 و24؛ حيث تن�ّص الأوىل على حّق كل �سخ�ص يف العمل ويف 

ْر�سية، كما اأن له حق احلماية من البطالة”، واحلق  “حرية اختياره ب�رشوط عادلة ممُ
ر�صٍ، يكفل له ولأ�رشته عي�سة لئقة بكرامة الإن�سان  يف اأجر مت�ساو ٍللعمل، واأجر “ممُ

اأخرى للحماية الجتماعية”. وكذلك احلق يف  اللزوم، و�سائل  اإليه، عند  ت�ساف 

اإن�ساء نقابات والن�سمام اإليها حماية مل�سلحته. وت�سيف املادة 24 اأن “لكل �سخ�ص 

احلق يف الراحة، ويف اأوقات الفراغ، ول �سّيما يف حتديد معقول ل�ساعات العمل 

 .
ويف عطالت دورية باأجر”9

ومع تاأ�سي�ص نقابات العمال، مّت حتديد الكثري من حيثيات احلقوق املذكورة اآنفًا، 

كتحديد حّد اأدنى لالأجر وحّد اأق�سى ل�ساعات العمل واأيام العطل والراحة، واأنظمة 

الدوامات الإ�سافية، و�رشوط ال�سالمة واحلماية يف بيئة العمل، وغريها... كما اأنه 

مّت  والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  �سدور  مع 

تاأكيد كافة احلقوق املذكورة اأعاله.

ي�سمل  كان  واإن  معاناتهم،  اأو  فل�سطني  العمال يف  احلديث عن حقوق  اأن  اإل 

انتهاكات ملعظم هذه احلقوق، لكنه يرتكز بجوهره حول معاناة اأعمق مت�ص حقوقًا 

اأ�سا�سية اأو�سع واأكب من جمرد املطالبة بـ“عدم ال�ستغالل”؛ وت�سل اإىل حّد امل�ّص يوميًا 

بحقهم يف احلياة. 
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املراأة  معاناة  مع  الوجه  هذا  يف  تت�سابه  الفل�سطينيني  العمال  معاناة  وتكاد 

عام  ب�سكل  حقوقهم  دعاة  به  ينادي  ما  بني  الكبرية  الهّوة  حيث  من  الفل�سطينية، 

)كعمال اأو كن�ساء(، وبني واقعهم كفل�سطينيني يف ظّل الحتالل الإ�رشائيلي، الذي 

بتنقالتهم،  ويتحكم  منازلهم،  ويهدم  اأرا�سيهم،  وي�سادر  يوميًا،  عليهم  يعتدي 

العي�ص يف  التعليم والعمل والطبابة؛ ويجبهم على  اإىل مراكز  الو�سول  فيحرمهم 

ت�سغلها  ل  الفل�سطينية  املراأة  اأن  فكما  واملعاناة.  واحل�سار  الفقر  من  يومية  دوامة 

بقدر  املدنية”،  و“احلقوق  التامة”  و“امل�ساواة  “اجلندرة”  مفاهيم  اأهمية  كثرياً 

واأطفالها؛  وزوجها  اأهلها  ومع  وبيتها  اأر�سها  يف  وعادلة  اآمنة  حياة  اإىل  حتتاج  ما 

الفل�سطيني الذي ي�سلك امل�ساق �سعيًا وراء لقمة عي�سه وعي�ص عائلته،  العامل  فاإن 

اإهانات الحتالل والنتظار على املعابر واحلواجز، ومعّر�ص يف  ويعاين يوميًا من 

ت�سغله بقدر  اأو لالعتقال؛ لن  اأو م�سدر رزقه  اأر�سه  اأو مل�سادرة  للموت  اأية حلظة 

مماثل “اأولويات” حقوق العمال الآخرين من اأجر مت�ساوٍ وحّق يف الراحة ونظام 

للدوامات الإ�سافية...اإلخ. وما �سبق ل يعني طبعًا ا�ستثناء العمال الفل�سطينيني من 

هذه احلقوق اأو عدم اأحقيتهم بها، لكنه يّهد ملا �سيدركه القارئ خالل هذه الدرا�سة 

من هّوة وا�سعة بني واقع العمال يف العامل، وواقع العمال يف فل�سطني.

عمال فل�سطينيون ينتظرون لعبور 

حاجز حوارة يف ال�سفة الغربية.

بت�سيلم، 2003/10/30.
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ثانياً: تاريخ احلركة العمالية يف فل�سطني ون�سالها

لعبت احلركة العمالية يف فل�سطني، على الرغم من معاناتها، دوراً تاريخيًا ون�ساليًا 

ال�سهيوين،  الحتالل  �سّد  للفل�سطينيني  املوؤّرخة  املقاومة  حركات  فاأوىل  بارزاً. 

كانت عندما هاجم الفالحون العرب املطرودون من اخل�سرية وملب�ص )بتاح تكفا( 

. ولقد كان الفالحون يف الريف 
قراهم التي اأمُجلوا منها رغم اإرادتهم �سنة 101886

ردوا من اأرا�سيهم  الفل�سطيني من اأكرث النا�ص تعر�سًا للظلم والإفقار والتهجري، فطمُ

التي باعتها الدولة اأو كبار املاّلكني اإىل ال�سهاينة؛ وكانوا اأكرث النا�ص ا�ستعداداً للثورة 

وكانت  البيطانية.  ال�ستخبارات  تقارير  اأي�سًا  عك�ست  ما  بح�سب  والت�سحية 

هذه الطبقات الكادحة من الفالحني والعمال هي نب�ص الثورات الفل�سطينية التي 

 ،1921 يافا  انتفا�سة   ،1920 مو�سى  النبي  مو�سم  )انتفا�سة  الفرتة  تلك  يف  قامت 

انتفا�سة الباق 1929، انتفا�سة 1933، وثورة 1936-1939(. ولقد كانت ال�رشارة 

حكومة  ت�سليم  على  الفل�سطينيني  العمال  احتجاج  هي   1936 ثورة  فّجرت  التي 



22

اإىل مقاول يهودي رف�ص ت�سغيل  يافا  بناء مدار�ص يف  البيطانية م�رشوع  النتداب 

.
11

العمال العرب

حركات  لي�سمل  الفل�سطينيني  والفالحني  للعمال  الن�سايل  الدور  امتد  كما 

احتجاجًا،  البيطانية  للحكومة  ال�رشائب  دفع  عن  امتنعوا  حيث  املدين،  الع�سيان 

ودعمه  البيطاين  الحتالل  اأربك  مّما  وال�ساملة؛  العامة  الإ�رشابات  واأعلنوا 

قدر  اأكب  لتاأمني  الفل�سطينيني  بحّق  القمعية  ممار�ساته  لت�سعيد  ودفعه  لل�سهيونية، 

ار هنا اإىل اأن الكثري من اأتباع ال�سيخ  ممكن من التمكني لالحتالل ال�سهيوين. ويمُ�سَ

. وقد حتّمل العمال 
12

عز الدين الق�سام كانوا من عمال ميناء حيفا وعمال املحاجر

خ�سائر اقت�سادية فادحة بفعل م�ساركتهم يف الثورة، اإذ اأ�سبح ع�رشات الآلف منهم 

عاطلني عن العمل، و�رّشحت �سلطات النتداب اأعداداً كبرية من العمال العرب، 

منهم مثاًل عمال ميناء يافا مما اأدى اإىل ازدهار ميناء تل اأبيب اليهودي املجاور. وقّدر 

اأن عدد  القد�ص،  اإىل دائرة الإح�ساء يف  العمال العرب بحيفا  تقرير قدمته جمعية 

العمال العاطلني عن العمل قد و�سل خالل املرحلة الثانية من الثورة اإىل 60% يف 

بع�ص املدن الرئي�سية، وبينها حيفا. اأ�سف اإىل ذلك عمليات ن�سف البيوت واحلرق 

 .
13

البيطاين ال�ستعمار  مار�سها  التي  اجلماعية  والعتقالت  وال�سجن  والتخريب 

-1936 الفرتة  كانت   ،1945-1939 الثانية  العاملية  باحلرب  بريطانيا  ان�سغال  ومع 

ال�سهيوين  للوجود  القت�سادي  التمكني  اأوج  �سهدت  التي  الرئي�سية  الفرتة   1947

يف فل�سطني؛ والذي مّهد لنكبة 1948 وطرد الفل�سطينيني من اأرا�سيهم وبيوتهم.

اأما يف جمال احلركة العمالية النقابية، فلقد دفعت التحديات املبكرة التي واجهها 

فتاأ�ّس�ست  منّظمة؛  وجمعيات  نقابات  يف  جهودهم  توحيد  اإىل  فل�سطني  عمال 

ومركز  قانون  لها  وكان   ،1925 �سنة  حيفا  يف  الفل�سطينية  العربية  العمال  جمعية 

رئي�سي وفروع، على الرغم من اأن عدد اأع�سائها حينئذ مل يتجاوز الثالثني، وكانوا 
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. وقد كان تاأ�سي�ص هذه اجلمعية التي كان 
14

جميعًا من عمال �سكة احلديد يف حيفا

هدفها الأ�سا�سي الدفاع عن حقوق العمال العرب يف فل�سطني، بداية لكفاح مرير 

والإقطاعيني  ال�سهيوين،  والحتالل  البيطاين،  ال�ستعمار  جهات،  ثالث  �سّد 

.
15

واأ�سحاب الأعمال العرب الذين كانوا ي�ستغلون العّمال

فل�سطينيون يعر�سون هوياتهم 

للجنود على بوابة اجلدار الفا�سل.

.2003 /10 /1 ت�سوير: اإيال دور، 

ويف �سنة 1930، انعقد اأول موؤمتر عمايل عربي يف فل�سطني بح�سور 61 مندوبًا 

مركزية  جلنة  املوؤمتر  وانتخب  فل�سطني.  اأنحاء  خمتلف  من  ع�سواً   3,020 يّثلون 

فل�سطني  اأنحاء  يف  عمالية  نقابات  لت�سكيل  الدعوة  اأهمها  تو�سيات  واأ�سدر 

ال�ستقالل  ومبنح  العمال،  حلماية  خا�سة  وت�رشيعات  قوانني  ب�سّن  وطالب  كافة، 

البيطاين  النتداب  �سلطات  قرار  و�سجب  اليهودية،  الهجرة  و�سجب  لفل�سطني 

منح حّق ا�ستثمار م�رشوع فو�سفات البحر امليت لإحدى ال�رشكات اليهودية. وقد 

اأثار املوؤمتر اأ�سداء وردود فعل عديدة، واأ�سهم يف زيادة الوعي النقابي بني العمال 

الفل�سطينية،  العمالية  احلركة  توحيد  يف   1936 ثورة  واأ�سهمت  الفل�سطينيني. 
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والهاتف،  والبيد  البق  عمال  نقابة  مثل  املهن  لبع�ص  م�ستقلة  نقابات  فظهرت 

عن  بحثًا  املدن  اإىل  الفالحني  تدفق  ومع  العامة.  الأ�سغال  دوائر  عمال  ونقابة 

العمل، ازداد حجم الطبقة العاملة وتوّحدت النقابات يف جمعية العمال العربية 

�سارك  فل�سطيني. كما  اأبرز ج�سم عمايل  الفرتة  تلك  ت يف  دَّ عمُ التي  الفل�سطينية، 

التاأ�سي�سي  املوؤمتر  يف  اجلوار  دول  من  العرب  العمال  جانب  اإىل  فل�سطني  عمال 

لحتاد النقابات العاملي يف باري�ص �سنة 1945، وجنحوا يف انتخاب النقابي اللبناين 

التنفيذية لالحتاد، وقد كان يف  اللجنة  العري�ص ممثاًل لل�رشق الأو�سط يف  م�سطفى 

.
16

مواجهته مر�سح �سهيوين

�سارت  اأر�سه،  من  وطرده  الفل�سطيني  ال�سعب  وت�سّتت   ،1948 نكبة  وبعد 

1948 “اإ�رشائيل”،  فل�سطني جمزاأة اإىل ثالثة اأق�سام رئي�سية، الأرا�سي املحتلة �سنة 

وال�سفة الغربية التي و�سعت حتت اإ�رشاف اأردين، وقطاع غزة الذي و�سع حتت 

باختالف  واأو�ساعهم  الفل�سطينيني  العمال  ظروف  واختلفت  م�رشية.  اإدارة 

العمال  اإىل  الكتاب  هذا  يف  نتطرق  مل  اأننا  اإىل  الإ�سارة  مع  تواجدهم؛  اأماكن 

والبدء  عي�سهم  لقمة  لتاأمني  الأمّرين  وقا�سوا  فل�سطني،  خارج  اإىل  جلاأوا  الذين 

ال�سفر. من 

ومن البديهي اأن احلركة العمالية الفل�سطينية عندها تاأثرت وتفّرقت؛ فمن تبقى 

من العمال الفل�سطينيني داخل الأرا�سي التي احتلتها “اإ�رشائيل” عانى من القوانني 

الحتاد  اإىل  النت�ساب  اإىل  اإما  واأجب  العرب،  العمال  بحق  التي و�سعتها  التع�سفية 

العمايل الإ�رشائيلي العام )اله�ستدروت( لينال ترخي�سًا للعمل، اأو على العمل �رشاً يف 

ظروف ا�ستغاللية قا�سية. ومنعت قوانني الحتالل الع�سكرية ال�سارمة التي فر�سها 

على الفل�سطينيني اإقامة وت�سكيل اأية تنظيمات اأو جتمعات اأو حركات.
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ويف قطاع غزة، كان لتدفق الالجئني الكثيف بالغ الأثر على القطاع مب�ساحته 

ال�سغرية وموارده الطبيعية الفقرية، حيث بلغت ن�سبة الالجئني اإىل ال�سكان الأ�سليني 

فيه بن�سبة 200%؛ وارتفعت ن�سبة البطالة والعتماد على امل�ساعدات واملعونات. 

ول توجد اأية اإ�سارة تدل على وجود عمل نقابي يف القطاع يف تلك الفرتة، حيث 

نَعْت هذه الأن�سطة يف معظم فرتة حكم عبد النا�رش مل�رش.  ممُ

اأما يف ال�سفة الغربية التي و�سعت حتت الإ�رشاف الأردين، فقد بقيت بع�ص فروع 

جمعية العمال العربية الفل�سطينية تقوم ببع�ص الأن�سطة، لكن تراجع ح�سورها اأي�سًا 

وتدفق  النكبة  بعد  �سادت  التي  ال�سعبة  والقت�سادية  الجتماعية  الظروف  ب�سبب 

الالجئني وانهيار القت�ساد الذي كان يعتمد �سابقًا على �سمال فل�سطني )الأرا�سي 

املحتلة �سنة 1948(؛ ثّم اإّن القوانني الأردنية كانت متنع العمل النقابي العام، فقامت 

من  ن�سالية  حقبة  نهاية  ذلك  وكان  اخلم�سينيات،  اأوائل  اجلمعية  مكاتب  باإغالق 

.
17

العمل النقابي الفل�سطيني

مدخل  تغلق  ال�سائكة  الأ�سالك 

البلدة القدية  يف  الق�سية  �سوق 

باخلليل. 

بت�سيلم،   هندل�سمان،  ياعل  ت�سوير:  	
.2004/5/9
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�بتز�ز

 ،2009 �سنة  يونيو  اأواخر حزيران/  �سليم يف  زايد هو وجنله  اإ�سحق  العامل  اعتقل 

وعّما تعّر�ص له يف العتقال يقول:

بداأ ال�سابط يف ال�سغط علي وابتزازي. قال يل: كنت جتني من عملك يف “اإ�رشائيل” 

من  اأكرث  جتني  ل  فاأنت  الآن  اأما  يوميـًا  اأمريكيـًا(  دولراً  �سـتني  )نحو  �سيكاًل   250

اأكرث مما كنت حت�سل عليه  �سيكاًل )نحو �سبعة دولرات(. تعاون معنا و�سنعطيك   30

مكان،  كل  يف  بال�سيد  لك  و�سن�سمح  �سليم،  ابنك  �سنزوج  يل:  قال  “اإ�رشائيل”.  يف 

وعلى اأي م�سافة، و�سنعطيك ما تريد من املال. لكني رف�ست. �رشبني ال�سابط الآخر 

على كتفي حينما �ساألتهم متى �سيعيدون يل قاربي، وقال يل: اعمل معنا حتى نعيد لك 

قاربك و نعطيك قاربًا اآخر اأكب، متى �ستفهم؟ اإنها جمرد معلومات.

 جريدة �لد�ضتور، عّمان، 2009/8/27.

والبتزاز،  واحلرمان  باملطاردة  مغم�سٌة  نبيل،  الغزي  ال�سياد  لدى  العي�ص  لقمة 

فالزوارق البحرية الإ�رشائيلية اعتقلته مع جمموعة من ال�سيادين يف اأثناء تواجدهم على 

نبيل:  مع  والبتزاز  التحقيق  م�سوار  بداأ  وهنا  غزة،  �سمال  الواحة  مقابل  قارب  ظهر 

“انتقل �سابط املخابرات اإىل م�سل�سل البتزاز من خالل عر�ص امل�ساعدة باملال، مقابل 
احلمام  دخول  طلبت  املحاولت،  من  �ساعات  وبعد  رف�سي  وعند  معهم،  التعاون 

وبعد فرتة �سمح يل لأتفاجاأ بوجود جمالت اإباحية و�سور عارية داخل احلمام لأخرج 

ب�رشعة”. وقد ذكر بع�ص ال�سيادين اأن املخابرات الإ�رشائيلية ت�سع كامريات مراقبة خمفية 

لت�سجيل املقابلة لتتعرف اإىل نف�سية ال�سياد والكامريات كذلك موجودة داخل احلمام، 

ملعرفة مدى ا�ستجابة ال�سياد لهذه ال�سور الإباحية، ويف حال ال�ستجابة يتم ا�ستكمال 

امل�سل�سل من خالل تعر�سه ملغريات اأكب عب املجندات، ليتم ت�سويره يف اأو�ساع م�سينة 

لبتزازه. 

 جريدة �مل�ضتقبل، بريوت، 2010/1/18.
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... ورف�ض!

�ضاب فل�ضطيني يطرد من عمله لرف�ضه تقدمي خدمة جتارية لت�ضيبي ليفني

خ�رش الطالب اجلامعي جبان عبد الفتاح )فل�سطينيي 48( وظيفته بعد اأن رف�ص 

Tzipi Livni، وذلك  ليفني  ت�سيبي  “اإ�رشائيل”  لوزيرة خارجية  تقدمي خدمة جتارية 

“حّل قومي  الفل�سطينية هو  الدولة  قيام  اإن  فيها  قالت  لها  احتجاجًا على ت�رشيحات 

لفل�سطينيي 48”.

جامعة  يف  العرب  الطالب  جلنة  يراأ�ص  الذي  عامًا(،   22( الفتاح  عبد  ويعمل 

يف   Super Pharm فارم”  “�سوبر  �سيدليات  �سبكة  يف  ال�سندوق  على  اأبيب،  تل 

تل اأبيب، من اأجل متويل تكاليف درا�سته اجلامعية. وكانت ليفني تت�سوق يف املكان 

الذي يعمل به عبد الفتاح وعندما اقرتبت منه لتدفع ح�ساب اأغرا�ص ا�سرتتها، بادرها 

بالقول “اإنني هنا لأخدم اجلميع، ولكن با�ستثنائك اأنت، احتجاجًا على ت�رشيحاتك 

العن�رشية الأخرية”.

واأ�سيبت ليفني بالذهول واحلرج، و�سارع اأحد حرا�سها ل�ستدعاء املدير املناوب 

يف ال�سيدلية للتدخل، فما كان من املدير �سوى اأن اأمر بوقف عبد الفتاح عن العمل 

ومن ثم مّت ف�سله. واأو�سح عبد الفتاح: “مل يكن باإمكاين اأن اأت�رشف ب�سكل خمالف، 

واأنا اأرى ليفني تقرتب مني، وقبل اأيام اأطلقت ت�رشيحات تهدد بقائي اأنا واأبناء �سعبي 

يف هذه البقعة من اأر�ص الوطن”.

 جريدة �لغد، عّمان، 2007/11/26.
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الالجئون  اأ�س�سها  التي  العمالية  التجمعات  بع�ص  اإىل  الإ�سارة  هنا  اجلدير  ومن 

يف اأماكن جلوئهم، مثل جتمع عمال �سكة احلديد، وعمال م�سفاة حيفا، وموظفي 

�سلطة النتداب البيطاين للمطالبة بحقوقهم املادية.

لتمّهد  ال�ستينيات،  اأوائل  الواجهة  اإىل  الفل�سطينية  العمالية  ولقد عادت احلركة 

ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  العمال  �سقفه  حتت  يجمع  فل�سطيني  وطني  عمل  لبداية 

لعمال  العام  الحتاد  تاأ�س�ص   ،1964 �سنة  ففي  الالجئني.  جتمعات  ويف  والقطاع 

م�رش  يف  الفل�سطينيني  العمال  عن  ممثلني  بح�سور  غزة  يف  موؤمتراً  وعقد  فل�سطني 

هذا  وان�سّم  والأردن.  والكويت  والعراق  ولبنان  الغربية  وال�سفة  غزة  وقطاع 

الحتاد ر�سميًا اإىل منظمة التحرير الفل�سطينية يف ال�سنة ذاتها، وافتتح فروعًا له يف 

. ولعب الحتاد دوراً اأ�سا�سيًا يف 
18

الدول واملناطق املذكورة اأعاله اإىل جانب �سورية

امل�سرية الوطنية التي قادتها منظمة التحرير الوطنية الفل�سطينية منذ ذلك احلني، اإل 

اأن ن�ساطه انح�رش تدريجيًا خا�سة مع وفاة عدد من قياداته، لعل من اأبرزهم ح�سني 

�سالح اخلف�ص، وزكي ال�سيخ يا�سني.

اجلانب  على  يقت�رش  عمله  كان  واإن  اليوم،  حتى  قائمًا  الحتاد  هذا  زال  وما 

�سلطة  وقيام   Oslo Accords اأو�سلو  اتفاقية  وبعد   .
19

البحت النقابي  العملي 

املحتلة  الأرا�سي  داخل  اإىل  الفل�سطيني  النقابي  العمل  انح�رش  الذاتي،  احلكم 

ومن  التع�سفية.  الحتالل  ممار�سات  من  الن�سايل  ن�ساطه  يف  وعانى  1967؛  �سنة 

عمال  لنقابات  العام  “الحتاد  اأي�سًا  نذكر  احلالية  الفل�سطينية  العمالية  التجمعات 

فل�سطني على الأرا�سي الفل�سطينية” الذي تاأ�س�ص �سنة 1992، وحتى �سنة 2010 

الغربية  ال�سفة  وعاملة يف  عامل  األف   350 عمالية، وحوايل  نقابة   14 ي�سم  كان 

.
20

وقطاع غزة
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العمالية  باملفاهيم  العمايل  الدور  درا�سة  نح�رش  ل  اأن  على  التاأكيد  يبقى  ختامًا 

به  ي�ستهان  ل  جزٌء  العمال  اإن  حيث  “جتمع”،  اأو  “نقابة”  اأو  كـ“تنظيم”  البحتة 

من ال�سعب الفل�سطيني، ويوؤثرون على كافة �رشائح املجتمع، ويلعبون دوراً كبرياً 

يف املجال الوطني. ويجب النظر بعني العتبار اإىل احلركة ال�سعبية للعمال، فمثاًل 

الفل�سطينيني  العمال  70% من  يقارب  �سّكل عزوف ما  الأوىل،  النتفا�سة  خالل 

داخل “اإ�رشائيل”، من اأ�سل 155 األف عامل، عن ممار�سة اأعمالهم، منوذجًا لتطور 

ولقد  ال�رشاع.  واقع جديد يف  فر�ص  اإمكانية  جتاه  الجتماعي  الفل�سطيني  الوعي 

القيادات  �سيطرة  عن  وخارجة  و�سادقة،  �سعبية  كانت  باأنها  احلركة  هذه  متيزت 

اخليارات  واإمالء  ال�سغوط  من  اأقوى  كانت  فاإنها  وبالتايل  ال�سيا�سية،  الفل�سطينية 

.
21

ال�سيا�سية والدولية، وتعّب بحّق عن اإرادة ال�سعب الفل�سطيني
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االقت�ساد  خلنق  االإ�سرائيلي  االحتالل  �سيا�سات  ثالثاً: 

الفل�سطيني: ال�سكان واالأر�ض واملوارد

اقت�ساد  لقيام  اإمكانية  اأية  على خنق  لفل�سطني  احتاللها  “اإ�رشائيل” منذ  عملت 

فل�سطيني م�ستقل، وفر�ست العديد من ال�سيا�سات والقيود التي جتعل الفل�سطينيني 

تابعني اقت�ساديًا ل�سلطة الحتالل تبعية كاملة، بهدف اإذللهم يف تاأمني لقمة عي�سهم 

واحتياجاتهم.

واحتالل   1967 �سنة  حرب  ع�سية  بو�سوح  الإ�رشائيلية  النوايا  هذه  وتك�سفت 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة، حيث �سّكلت �سلطة الحتالل جلنة اقت�سادية من بنك 

الفل�سطيني  القت�ساد  ربط  بهدف  املركزية،  الإح�ساء  وجلنة  املركزي  “اإ�رشائيل” 
للعمالة  وم�سدراً  الإ�رشائيلية،  لل�سلع  خا�سًا  �سوقًا  وجعله  الإ�رشائيلي،  بالقت�ساد 

.
22

ومعباً لالنطالق اإىل ال�سوق العربية
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ال�سفة  يف  القت�سادية”  “احلياة  مقّومات  كافة  الإ�رشائيلية  ال�سيا�سة  هذه  طالت 

الغربية وقطاع غزة، حيث:

 open door املفتوح”  الباب  بـ“�سيا�سة  الفل�سطيني  املجتمع  ا�ستهدفت   •
policy والتي تهدف اإىل رفع متطلبات الفرد ال�ستهالكية، بينما تقتل يف الوقت 

 Moshe Dayan الإنتاجية. وكان مو�سيه دايان  ذاته قدرات املجتمع القت�سادية 

اأول من با�رش �سنة 1968 بتطبيق هذه ال�سيا�سة، التي �سمحت للعمال الفل�سطينيني 

بالعمل داخل اأرا�سي 1948 “اإ�رشائيل”، وحتّكمت بالواردات وال�سادرات بحيث 

تتدفق الب�سائع الإ�رشائيلية اإىل اأ�سواق ال�سفة والقطاع باأ�سعار مدعومة، بينما كانت 

الباهظة، يف  الزيادات ال�رشيبية  اأبرزها  الفل�سطينية تخ�سع لعوائق خمتلفة  املنتجات 

الأموال  روؤو�ص  ا�ستثمار  منعت  كما  الإ�رشائيلية.  الأ�سواق  اإىل  اإدخالها  اأريد  حال 

الإ�رشائيلية يف املناطق الفل�سطينية، لتفر�ص بذلك نوعًا من التبعية القت�سادية املطلقة 

للوظيفة  والوحيد  الرئي�سي  امل�سدر  “اإ�رشائيل”  تكون  حيث  الفل�سطينيني؛  على 

 .
23

والدخل، وكذلك ال�سوق الرئي�سية للتبادل التجاري

ب�سائع  الحتالل:  حتت  اقت�ساد 

الحتالل  اإذن  تنتظر  فل�سطينية 

لت�سديرها عب معب ترقوميا.
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املبادلت  ح�سة  �سّكلت   ،1993-1970 عامي  بني  اأنه  الإح�سائيات  وتقّدر 

التجارية مع “اإ�رشائيل” اأو من خاللها اأكرث من 85% باملتو�سط )90% �سادرات، 

ت�سري  كما  الفل�سطينية.  اخلارجية  التجارة  حجم  اإجمايل  من  واردات(  و%70 

الإح�سائيات للفرتة ذاتها اأن اأكرث من 35% من القوى العاملة يف قطاع غزة، وبني 

“اإ�رشائيل”.  داخل  يعملون  كانوا  الغربية  ال�سفة  يف  العاملة  القوى  من   %30-25

ولقد كان العمل داخل “اإ�رشائيل” ي�سكل حوايل ربع قيمة الناجت القومي الإجمايل 

من  الأ�سواأ  كانت  وظروفه  العمل  هذا  نوعية  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  مع  الفل�سطيني، 

حيث ا�ستغالل ظروفهم، حيث مل تتعدًّ اأجورهم ن�سبة 30-50% من اأجور اأمثالهم 

من الإ�رشائيليني. كما اأن هذه العمالة بقيت مقت�رشة على قطاعات يدوية وت�سخريية 

العمال  غالبية  على  �سلبيًا  عائداً  �سكل  مما  والبناء،  الزراعة  اأعمال  خا�سة  بحتة، 

.
24

الفل�سطينيني املتعّلمني، والذين كانت تدفعهم احلاجة للعمل بها

م�سنع  يف  عمله  عن  عامًا،   35 حممد،  يقول  بتاتا”  نعمل  ل  اأن  من  اأف�سل  “هذا 
الكرتون يف اأحد املناطق ال�سناعية الإ�رشائيلية، وهو اأب خلم�سة اأولد، ويعمل �ستة اأيام 

يف الأ�سبوع، ت�سع �ساعات يف اليوم، مقابل ما يقل عن احلد الأدنى الإ�رشائيلي لالأجور. 

وي�سعر اأنه حمظوظ، اإذ ي�ستطيع اأن يوفر الغذاء لأ�رشته واإر�سال اأبنائه اإىل املدار�ص.

ولكنه اأحيانًا �سامت وخائف. فاإذا مر�ص اأو تاأخر عن العمل اأو طلب عالوة على 

تاأخروا  الذين  فالعمال  املا�سي.  يف  ذلك  حدث  وقد  العمل.  �ساحب  يف�سله  مرتبه، 

واملر�سى  املتمردون  الأقل.  على  اأ�سبوع  اأجر  على  يح�سلوا  مل  اأو  يعملوا  ومل  عوقبوا 

وال�سعاف يف�سلون على الفور. “يكن اأن يجد �ساحب العمل ع�رشات اآلف العمال 

ال�ساعة اخلام�سة، ول  قبل  بيته  لهذا، يخرج كل �سباح من  يقول.  مكاين يف حلظة”، 

يطالب مبرتب احلد الأدنى، ويعمل حينما يكون مري�سًا وخالل اأيام عيد الأ�سحى، ومل 

يح�سل على اإجازة بتاتًا.

واقع العمال الفل�سطينيني يف املناطق ال�سناعية الإ�رشائيلية الكئيب؛ دون قوانني اأو حقوق، موقع   

عرب 48، 2007/4/14.
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• �سادرت “اإ�رشائيل” م�ساحات �سا�سعة من ال�سفة والقطاع اأو اأعلنتها مناطق 
ع�سكرية مغلقة؛ وو�سعت البنية التحتية لبناء �سبكة من امل�ستعمرات، تقّطع اأو�سال 

املناطق الفل�سطينية خا�سة يف ال�سفة الغربية وحول القد�ص. وغدت ال�سفة الغربية 

بذلك اأقرب للجزر املعزولة عن بع�سها البع�ص، حيث تف�سلها احلواجز الإ�رشائيلية 

التوا�سل  يعيق  مما  والأ�سيجة،  بامل�ستوطنني  اخلا�سة  الطرق  و�سبكات  واملعابر 

من  العديد  الحتالل  �سلطات  منعت  كما  اقت�سادية.  حركة  لأية  الالزم  اجلغرايف 

.
25

املزارعني الفل�سطينيني من الو�سول اإىل اأرا�سيهم وا�ستغاللها

املياه،  مثل  الطبيعية  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  موارد  “اإ�رشائيل”  نهبت   •
واملادية عب ال�رشائب الباهظة التي فر�ستها على الفل�سطينيني. وقد قّدر جمموع ما 

تنهبه “اإ�رشائيل” من مياه ال�سفة الغربية بثلثي كمية املياه امل�ستخرجة يف تلك الفرتة 

1967-1994؛ وكان معدل املياه املتوفرة ل�ستهالك الفرد من �سكان امل�ستعمرات 

ل�ستخدام  املتوفرة  تلك  اأ�سعاف  خم�سة  ي�ساوي  الغربية،  ال�سفة  يف  الإ�رشائيلية 

الفرد الفل�سطيني. اأما ال�رشائب، فرتاوحت قيمتها بني 16-48% من مدخول الفرد 

الفل�سطيني، يدفعها ل�سلطة ال�رشائب الإ�رشائيلية. بالإ�سافة اإىل اأن عائدات ال�رشائب 

التجارية داخل ال�سفة الغربية وقطاع غزة، كانت تذهب اأي�سًا للخزينة الإ�رشائيلية، 

اخلليل  يف  اإ�رشائيليني  جنود  دورية 

يف اأثناء منع التجول.

رويرتز،  �سوحاط،  ناتي  ت�سوير:   

.2003/6/24
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تقّدر  كانت  قيمتها  اأن  خا�سة  الفل�سطيني،  القت�ساد  لتنمية  ا�ستخدامها  من  بدًل 

بحوايل 8% من اإجمايل الناجت املحلي لل�سفة والقطاع.

�ستمنح  التفاقية  هذه  اأن  الأوىل  للوهلة  بدا  اأو�سلو،  اتفاقية  توقيع  وبعد 

الفل�سطينيني بع�ص ال�ستقاللية يف اإدارة �سوؤونهم، وتفتح الآفاق لبناء اقت�ساد خا�ص 

بهم، بناًء على التفاق القت�سادي املوّقع بتاريخ 1994/4/29 بني منظمة التحرير 

الفل�سطينية و�سلطات الحتالل الإ�رشائيلية يف باري�ص )يعرف اأي�سًا با�سم بروتوكول 

باري�ص Paris Protocol(. اإل اأن هذا التفاق فعليًا مل يغري �سيئًا بل كّر�ص التبعية. 

اأو�ساع  الغربية وقطاع غزة، لتدير  تاأ�س�ست يف ال�سفة  التي  ف�سلطة احلكم الذاتي 

م�ساحة  18% من  اإىل حوايل  اإل   2000 �سنة  �سلطتها حتى  تّت�سع  مل  الفل�سطينيني، 

اإدارة م�سرتكة مع الحتالل )%21  اإما حتت  “اأ”( والباقي  الغربية )املنطقة  ال�سفة 

تقريبًا،   %61( الحتالل  قبل  من  الكاملة  ال�سيطرة  حتت  اأو  “ب”(  املنطقة  وهي 

والبحرية واجلوية. ويف  البية  باملنافد  الكامل  “ج”(، مع حتكم الحتالل  املنطقة 

اإن الإدارة الكاملة التي اأعطيت لل�سلطة  قطاع غزة مل يختلف الأمر كثرياً، حيث 

الوطنية الفل�سطينية على حوايل 85% من الأر�ص، كانت مقيدة بواقع اأن �سلطات 

الحتالل هي من يتحكم بكافة منافذ القطاع البحرية واجلوية والبية.

وعلى ال�سعيد القت�سادي، مّت تاأ�سي�ص نوع من الحتاد اجلمركي بني “اإ�رشائيل” 

املخّولة  الوحيدة  هي  ظلت  الحتالل  �سلطات  اأن  اإل  الذاتي”،  “احلكم  و�سلطة 

بجمع ال�رشائب اجلمركية واإعطائها لل�سلطة الفل�سطينية )لحقًا �سارت ت�ستخدمها 

كورقة �سغط، حيث كانت ت�سكل م�سدر دخل مهم لل�سلطة الفل�سطينية(. واأعطيت 

الإمكانية  اأن هذه  اإل  اأخرى،  التجارية مع دول  التفاقيات  اإمكانية عقد  الأخرية 

الحتالل،  �سلطات  قبل  من  م�سبقًا  حتديدها  مّت  معينة،  بب�سائع  م�رشوطة  كانت 
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امل�ستوردة  الب�سائع  اإن جميع  ثّم  الفل�سطينية.  التجارة  7% من  اأكرث من  ت�سكل  ل 

اأو امل�سّدرة من مناطق “احلكم الذاتي” يجب اأن متر على مناطق تفتي�ص اإ�رشائيلية، 

وتخ�سع للر�سوم و�سيا�سات ال�سترياد والت�سدير الإ�رشائيلية. كما فر�ص هذا التفاق 

قيوداً على العمالة الفل�سطينية القادمة من ال�سفة وغزة للعمل يف “اإ�رشائيل”، مما هّدد 

.
26

حوايل ثلث القوة الفل�سطينية العاملة بالبطالة

ل�سائق  ال�سري  خمالفات  من  جمموعة 

تك�سي، اإذ مترر ال�رشطة الإ�رشائيلية خمالفات 

الذين  الفل�سطينيني  لل�سائقني  باجلملة  �سري 

بها  ي�سري  التي  ال�سوارع  ي�ستخدمون 

امل�ستوطنني.

 ت�سوير: اإليعيزر مواآف، بت�سيلم، 2004/7/6.
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عماًل  يخ�سع  اإ�رشائيلي  جندي 

حـاجز  عنـد  للتفتيـ�ص،  فل�سـطينيني 

جيـلـو بـال�سـفـة الـغـربـيـة. 

 ت�سوير: ماجنو�ص يوناتان، رويرتز.

كما مل تت�سمن اتفاقية اأو�سلو اأية بنود بخ�سو�ص ممار�سات “اإ�رشائيل” التو�سعية 

يف ال�سفة الغربية من ا�ستيطان وم�سادرة اأرا�صٍ وحواجز. وقّدر عدد امل�ستعمرات 

م�ستعمرة   159 بحوايل  القد�ص(  �رشقي  فيها  )مبا  الغربية  ال�سفة  يف   1993 �سنة 

بعد  ال�ستيطانية  احلمالت  تو�سعت  وقد   .
27

م�ستوطن األف   280 فيها حوايل  يقيم 

اأو�سلو؛ وبا�رشت “اإ�رشائيل” بناء جدار الف�سل العن�رشي؛ وا�ستمرت مبمار�ساتها من 

لل�سفة  اجلغرافية  الأو�سال  وتقطيع  الطبيعية  للموارد  ونهب  لالأرا�سي  م�سادرات 

فل�سطينية  دولة  اأو  فل�سطيني حقيقي  اقت�ساد  اأي  لبناء  اإمكانية  اأية  يعيق  مما  الغربية، 

ال�سفة  امل�ستعمرات يف  عدد  بلغ  فقد   ،2009 اإح�سائيات  وبح�سب  �سيادة.  ذات 

230 موقع  اأكرث من  اإليها  م�ستعمرة، ي�ساف   199 القد�ص(  الغربية )مبا فيها �رشقي 

، ويقيم فيها نحو 550 األف م�ستوطن.
ا�ستيطاين “غري مرخ�ص”28





39

رابعاً: اال�ستهداف املبا�سر للعمال الفل�سطينيني )القتل، 

االإ�سابة، االعتقال، االإهانة(

ل تمُذكر املجازر الإ�رشائيلية بحق ال�سعب الفل�سطيني، اإل وتمُذكر معها جمزرة عيون 

قارة؛ هذه املجزرة التي ج�ّسدت يف وقائعها وتفا�سيلها معاناة العامل الفل�سطيني. 

فقد ارتكبت على يد م�ستوطن اإ�رشائيلي )جندي احتياط(، ولقيت تغطية وحماية 

من جي�ص الحتالل؛ وا�ستغّل مرتكبها معاناة العمال يف حواجز التفتي�ص واعرتا�ص 

طريقهم، ليفّجر عن�رشيته ويطلق النار عليهم بعد اأن تاأّكد من جميع هوياتهم باأنهم 

“عمال عرب”.

الإ�رشائيلي  امل�ستوطن  ارتدى  عندما   ،1990/5/20 بتاريخ  املجزرة  حدثت 

وجندي الحتياط عامي بوبر Ami Popper �سرتته الع�سكرية، وتوجه اإىل موقف 

للعمال الفل�سطينيني، وجمع عدداً من العمال وطلب منهم الركوع لتفتي�سهم. ثم 
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ملا تاأكد اأنهم جميعًا من العرب )جميع العمال ال�سحايا كانوا من قطاع غزة( اأطلق 

اأدى ل�ست�سهاد �سبعة على الفور، وجرح الع�رشات. وقد  النار عليهم ع�سوائيًا مما 

فاقم من عدد اجلرحى وال�سهداء تدخل جي�ص الحتالل لقمع العمال الآخرين بدًل 

. وقد اأدت تلك الأحداث اإىل 
29

من القب�ص على بوبر، الذي متكن من الفرار حينها

ا�ستداد اأحداث النتفا�سة الأوىل من جديد، لتعّم خمتلف اأنحاء ال�سفة والقطاع.

�الحتالل يك�رس �أقد�م ثالثة عمال فل�ضطينيني ويعتقل ر�بعاً

يف  فل�سطينيني  عمال  اأربعة  على  بال�رشب  الإ�رشائيلية  الحتالل  قوات  اعتدت 

الإ�رشائيلية  القوات  اأن  فل�سطينية  م�سادر  الغربية. وذكرت  بال�سفة  بيت حلم  حمافظة 

اأقدام ثالثة منهم، واعتقلت  اإىل عملهم، فك�رشت  العمال خالل توجههم  طاردت 

الرابع، وذلك قرب قرية الوجلة غرب بيت حلم. واأو�سحت امل�سادر اأنه جرى نقل 

يزال  ل  فيما  العالج،  لتلقي  بيت حلم  احلكومي يف  بيت جال  م�سفى  اإىل  امل�سابني 

م�سري العامل الرابع جمهوًل.

 �لد�ضتور، 2009/12/31.

ويتخذ ا�ستهداف العمال اأ�سكاًل متعددة، لكن اأبرزه يتّم على احلواجز ونقاط 

التفتي�ص فيما بات يعرف لدى الفل�سطينيني بـ “رحلة املوت اليومية”؛ كما ل يخلو 

امل�ستوطنني  اأو  يرتكبها جنود الحتالل  “حوادث” ا�ستهداف ع�سوائي  الأمر من 

)بحماية اأو تغطية جنود الحتالل( بحق العمال الذاهبني اأو العائدين من عملهم. 

كما يرتاوح هذا ال�ستهداف يف طبيعته، بدءاً من ال�ستهداف املعنوي بامل�سايقات 

والإذللت، و�سوًل لال�ستهداف املبا�رش بالر�سا�ص احلي والإ�سابة والقتل. 
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�سمن  توجد  لكن  العمال،  عن  حمددة  اإح�سائيات  توجد  فال  وتريته،  عن  اأّما 

الإح�سائيات العامة املتوفرة منذ تاريخ بدء انتفا�سة الأق�سى )اأيلول/ �سبتمب 2000( 

هم، كعدد ال�سهداء واجلرحى �سمن قطاع مهني حمدد مثل ال�سحفيني،  اأرقام تخ�سّ

املبا�رشة  لال�ستهدافات  بالن�سبة  الأمر  وكذلك  وال�سيادين؛  والأطباء،  وامل�سعفني 

حريتهم  من  واحلد  التحتية(  والبنية  واملن�ساآت  )الأرا�سي  العمال  رزق  مل�سادر 

وقدرتهم على التحرك، اأو على نقل الب�سائع واملواد التي يحتاجونها )حركة املعابر 

والإغالقات، وحواجز ونقاط التفتي�ص...(. 

من  خ�سار،  تاجر  خماي�سة،  مطر 

عليه  اعتدى   ،2006/8/1 يف  جنني.  �سكان 

جنود اجلي�ص الإ�رشائيلي بال�رشب ونكلوا به 

بالقرب من قرية رامني، حمافظة طولكرم.

 ت�سوير: عاطف اأبو الرب، بت�سيلم، 2006/8/7.

اأما الإح�سائيات املتعلقة بال�ستهداف املبا�رش، ف�سنبداأ باأعّمها، وهي الإح�سائية 

الأق�سى يف  انتفا�سة  بدء  منذ  الفل�سطيني  لل�سعب  ال�ستهدافات  تدرج جممل  التي 

2000/9/29 وحتى 2011/1/31؛ حيث بلغ عدد ال�سهداء الفل�سطينيني على اأيدي 

 51,292 بحوايل  اجلرحى  عدد  قدر  حني  يف  �سهيداً،   7,406 الحتالل  قوات 

جريحًا. كما قّدر عدد من تعّر�سوا لإعاقة دائمة اأو �سوهوا جراء الإ�سابة بحوايل 

.
30ً

3,643 فردا
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 1967 اأن قوات الحتالل اعتقلت منذ  اإىل  اأما العتقال، فت�سري الح�سائيات 

انتفا�سة  بعد  اعتقلوا  منهم  األفًا  �سبعون  فل�سطيني،  مواطن  األف   750 عن  يزيد  ما 

�سجون  اأ�سري يف   6,700 هناك حوايل  كان   2010/10/10 تاريخ  الأق�سى. وحتى 

.
31

الحتالل، يعي�سون ظروف ل اإن�سانية، وتنتهك حقوقهم كاأ�رشى

وي�سلح كنموذج يف هذا املجال، التقرير ال�سادر عن املكتب الإعالمي لالحتاد 

العام لنقابات عمال فل�سطني عن الفرتة 2005/7/1-2005/9/30، اإذ ي�سري التقرير 

عامل   1,084 اإعتقال  واإىل  خمتلفة،  بجروح   15 واإ�سابة  عمال  اأربعة  مقتل  اإىل 

النوعية  ارتفاع وترية احلوادث  للنظر  امللفت  التقرير فقط. ومن  قيد  الفرتة  خالل 

التي يذكرها التقرير بناء على اإفادات العمال وال�سهود، فمثاًل يف 2005/7/2 نكل 

واأ�سابوه  عامًا(   35( ريان  اإبراهيم  فوؤاد  العمومي  ال�سيارة  ب�سائق  الحتالل  جنود 

بر�سو�ص وكدمات بالغة، ومل يكتف جنود الحتالل بالتنكيل بال�سائق بل تعمدوا 

التبول عليه، واأجبوه على خلع مالب�سه بالكامل، وانهالوا عليه بال�رشب باأعقاب 

البنادق والهراوات، وركله يف املناطق احل�سا�سة من ج�سمه. وا�ستمر العتداء عليه 

زهاء ال�ساعة، و�سط �سحكات وا�ستهزاءات اجلنود اإىل اأن اأطلقوا �رشاحه مع اإطالق 

 .
32

تهديدات بقتله

ويف 2005/7/22 اعتدت قوات الحتالل على عدد من الباعة املتجولني على 

م�سارف بلدة الرام �سمال القد�ص بال�رشب املبح وال�ستم، وا�ستولت على ب�سطاتهم 

وال�ستفزازات  العتداءات  خاللها  ت�ساعفت  �سيا�سة  يف  ب�سائعهم  و�رشقت 

 .
33

الإ�رشائيلية بحق الباعة
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من  جمموعة  مب�ساندة  الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  اعتدت  التايل،  اليوم  ويف 

اأرا�صٍ زراعية  اأثناء قيامهم با�ست�سالح  امل�ستوطنني على عمال الإغاثة الزراعية يف 

م�سادرة  اإ�سماعيل �سبيح، ومتت  للمزارع عماد  الأرا�سي  وتعود  اخل�رش  بلدة  يف 

الآليات الزراعية اإىل منطقة تبعد حوايل 500 م عن املوقع، ومّت العبث بها، ومل يقت�رش 

الأمر عند هذا احلد، بل ا�ستوىل اأحد امل�ستوطنني ويدعى حنانيا على اأكرث من ثمانية 

دومنات زراعية، واأقام عليها بيتًا متنقاًل مما يكر�ص �سيا�سة ال�ستيطان وال�ستيالء عنوة 

 .34
على اأرا�سي املزارعني ومنعهم من الو�سول اإىل اأرا�سيهم

ويف 2005/8/26 اعتدى عدد من املتطرفني اليهود على حمال جتارية يف �سارع 

جنود  من  بحماية  القدية،  البلدة  يف  الأق�سى  امل�سجد  اإىل  املف�سي  ال�سل�سلة  باب 

.
35

الحتالل و�رشطته، وقاموا بت�رشفات اإجرامية وا�ستفزازية

وائل اأبو رميلة الذي مّت العتداء عليه من قبل 

عنوة،  �سعره  وق�ّص  بال�رشب  الإ�رشائيليني  اجلنود 

داخل �سالون للحالقة يعمل فيه يف مدينة اخلليل 

يف كانون الأول/ دي�سمب 2002.

 ت�سوير: مو�سى اأبو ه�سه�ص، بت�سيلم، 2002/12/23.
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ويعك�ص هذا ال�رشد التقريري اأي�سًا تنوع اأ�سكال هذه النتهاكات، واأن مرتكبيها 

لي�سوا دائمًا جنود الحتالل، بل هم اأحيانًا من امل�ستوطنني بحماية جنود الحتالل؛ 

وهم يف اجلرية �سواء.

قبل الحتالل  العمال، م�ستهدفة من  وللتف�سيل يف معاناة قطاعات حمددة من 

ب�سكل مبا�رش، نذكر:

1. ��ضتهد�ف �مل�ضعفني و�الأطقم �لطبية: يعّد القطاع ال�سحي العمود الفقري ل�سحة 

املجتمعات و�سالمة اأفرادها؛ ويف ظّل الحتالل واعتداءاته املتكررة على ال�سعب 

اإىل  مثاًل  بالنظر  خا�سة،  القطاع  هذا  يف  العاملني  م�سوؤولية  تزداد  الفل�سطيني، 

�سخامة اأعداد القتلى واجلرحى املذكورة اآنفًا، ت�ساف اإليها ممار�سات منع التجول 

وتقييد احلركة والواردات وال�سادرات، مبا فيها املواد واللوازم الطبية ومنع و�سول 

الإ�سعافات وامل�سعفني اإىل اأماكن اجلرحى اأو املر�سى، اأو ا�ستهدافهم؛ وجميع هذه 

 Geneva Convention جنيف  لتفاقية  ج�سيمة  انتهاكات  تعد  املمار�سات  من 

بح�سب املادة 85 من البوتوكول الإ�سايف الأول لالتفاقية ذاتها. وتن�ص التفاقية 

يف املادة 12 على اأن احرتام الوحدات الطبية وحمايتها و�سمان عدم تعر�سها لأي 

هجوم هو اأمر واجب يف كل الأوقات، كما تلزم املادة 15 دولة الحتالل بتقدمي 

لتمكينهم  الأقاليم املحتلة،  املدنيني يف  الطبية  كل م�ساعدة ممكنة لأفراد اخلدمات 

من القيام مبهامهم الإن�سانية على الوجه الأكمل؛ ويعد انتهاكًا لهذه التفاقيات اأي 

ا�ستهداف متعمد لرجال املهمات الطبية، اأو طواقم العمل الإن�ساين وو�سائط نقلهم 

.
36

اأو م�ست�سفياتهم ومراكزهم ال�سحية املختلفة
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وبخالف ذلك، تعيق �سلطات الحتالل عمل الطواقم الطبية الفل�سطينية بذرائع 

اأمنية واهية، بل وت�ستهدفهم ب�سكل مبا�رش يف اأحيان كثرية. وقد بلغ عدد ال�سهداء 

من الطواقم الطبية وامل�سعفني منذ بدء انتفا�سة الأق�سى وحتى نهاية ني�سان/ اأبريل 

ي�ساف  �سهيداً،   25 الإن�سان  الفل�سطيني حلقوق  املركز  تقديرات  2007، بح�سب 

اإليهم على الأقل �سبعة ا�ست�سهدوا خالل الفرتة 2008/12/27-2009/1/13 بح�سب 

فيقّدر  اجلرحى  اأما  الأقل.  على  �سهيداً   32 اإىل  املجموع  يرفع  مما  نف�سه؛  املركز 

عددهم بحوايل 510 اأ�سخا�ص منذ نهاية اأيلول/ �سبتمب 2000 وحتى ني�سان/ اأبريل 

2007. ول تذكر التقارير التالية اأرقامًا حمددة عن اجلرحى من الطواقم الطبية، اأو 

عدد �سيارات الإ�سعاف امل�ستهدفة منذ بدء انتفا�سة الأق�سى وحتى �سنة 2011، اأو 

املثال  �سبيل  على  تذكر  اأنها  اإل  امل�ستهدفة،  ال�سحية  الرعاية  ومراكز  امل�ست�سفيات 

يف تقريرها عن الفرتة 2005/1/1-2007/4/30 تعر�ص اأكرث من 13 �سيارة اإ�سعاف 

وو�سيلة نقل طبية اإىل اأ�رشار ج�سيمة جراء تعر�سها لعمليات اإطالق النريان، واإ�سابتها 

حممود  فيها  �سافر  التي  الإ�سعاف  �سيارة 

يف  قتل  الذي  الطبي  الطاقم  ع�سو  زقوت، 

اإخالء جرحى يف  2008/3/1، عندما حاول 

اإىل ال�رشق من جباليا.  منطقة جبل الكا�سف 

اأطلقت  اأن  بعد  زقوت  حممود  قمُتل  وقد 

الإ�رشائيلي  الحتالل  جلي�ص  تابعة  مروحية 

�ساروخًا عليه.

.2008/3/6 بت�سيلم،  عزايزة،  ت�سوير: خالد   
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ب�سظايا القذائف ال�ساروخية التي اأطلقتها القوات احلربية املحتلة جتاهها؛ وكذلك 

تعر�ص اأكرث من ع�رشين من امل�ست�سفيات امليدانية والثابتة والعيادات وامل�ستو�سفات 

الطبية واملراكز ال�سحية لعمليات اقتحام وتدمري وتخريب واأ�رشار ج�سيمة خالل 

الفرتة ذاتها.

وتنّبه تقارير املركز اإىل اأن اأرقام اجلرحى وال�سهداء هذه تركز فقط على اأع�ساء 

اإجالء  يف  واملتمّثلة  الإن�سانية،  مهامهم  تاأدية  اأثناء  يف  ا�ست�سهدوا  الذين  الطواقم، 

ثابت  ثابت  د.  ال�سهيد  مثاًل  تذكر  اأن  دون  واإ�سعافهم،  اجلرحى  نقل  اأو  ال�سحايا 

الذي تعر�ص جلرية اغتيال �سيا�سي يف 2000/12/31، اأو اأخ�سائي الأ�سعة ال�سهيد 

الحتالل  قوات  اأيدي  على   2002/5/18 بارد يف  بدم  قتل  الذي  زحايكة  حممود 

الإ�رشائيلي، اأو املمر�ص اأحمد عناب الذي قتل يف اأثناء عودته اإىل منزله من مكان 

عمله يف م�ست�سفى رفيديا. وجتب الإ�سارة هنا اأي�سًا اإىل اأن كافة املوؤ�س�سات ال�سحية 

يافطات  تظهر طبيعتها وب�سكل وا�سح ومميز، عب  الغربية وقطاع غزة  ال�سفة  يف 

.
37

مكتوبة باللغتني العربية والإجنليزية واأعالم مرفوعة باأعلى مبانيها

الحتالل  ا�ستهداف  حجم  الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  جمعية  تقارير  وتظهر 

املبا�رش للم�سعفني والطواقم الطبية ب�سكل اأكرث و�سوحًا، اإذ ت�سري تقارير اجلمعية عن 

الفرتة 2000/9/28-2009/9/30 اأن عدد ال�سهداء من طواقم اجلمعية بلغ 17 �سهيداً، 

وعدد اجلرحى 2,424 جريحًا، واملعتقلني 87 معتقاًل؛ يف حني قدرت العتداءات 

 476 الفرتة ذاتها بحوايل  املبا�رشة على طواقم اجلمعية و�سيارات الإ�سعاف خالل 

اإ�سعاف  �سيارة   34 اإليها  ت�ساف  �سيارة،   191 املت�رشرة  الإ�سعاف  �سيارات  وعدد 

دمرت بالكامل؛ وقّدرت عدد حالت الإعاقة ومنع املرور بحوايل 3,368 حالة، 

ور�سد  انتهاكًا.   4,415 حوايل  الفرتة  هذه  خالل  النتهاكات  جمموع  يجعل  مما 
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مَتثَّل معظمها بحالت  انتهاكًا جديداً   161 للجمعية   2010 ل�سنة  ال�سنوي  التقرير 

الأق�سى حتى  انتفا�سة  بدء  منذ  النتهاكات  رفع جمموع  مّما  املرور،  ومنع  الإعاقة 

.
38

نهاية �سنة 2010 اإىل 4,576 انتهاكًا على الأقل

والفرق  الطواقم  اأع�ساء  واإ�سابة  قتل  اأن عمليات  اإىل  التحقيقات  بع�ص  وت�سري 

الطبية، على اأيدي قوات الحتالل الإ�رشائيلي، مل تكن تتم فقط ب�سبب ال�ستخدام 

املفرط للقوة الع�سوائية يف معظم الأحيان، وعدم تفريق هذه القوات بني الع�سكريني 

عمليات  كانت  ثانية؛ بل  ناحية  من  الطبية  املهمات  ورجال  واملدنيني  ناحية  من 

تهدف، وب�سكل وا�سح، اإىل ترويع رجال املهّمات الطبية، واإىل منعهم من تقدمي 

هذه  متثل  ول   .
39

واملر�سى للجرحى  والعالجية  ال�سحية  اخلدمات  من  نوع  اأي 

النتهاكات جمرد اعتداء على حّق امل�سعفني واأفراد الطواقم الطبية يف ممار�سة عملهم 

تت�سبب  ملا  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  من  العديد  حّق  مت�ص  اأي�سًا  اإنها  بل  فح�سب، 

به من تدهور حالة العديد من املر�سى واجلرحى، الذين ينزف البع�ص منهم حتى 

الأرا�سي  يف  الإن�سان  حلقوق  الإ�رشائيلي  املعلومات  مركز  ويقّدر  احلياة.  مفارقة 

 The Israeli Information Center for Human Rights )بت�سيلم(  املحتلة 

الذين  الفل�سطينيني  القتلى  عدد   in the Occupied Territories (B'Tselem)

-2000/9/29 الفرتة  خالل  الطبية،  العناية  تلقي  حّق  من  حرمانهم  ب�سبب  توفوا 

.
40

2011/5/31 بحوايل ثمانني قتياًل

وتت�سمن تقارير املنظمات الدولية واجلمعيات والهيئات املعنية بال�ساأن ال�سحي 

ال�سحي.  املجال  يف  العاملني  بحق  انتهاكات  من  احلالت  ع�رشات  الفل�سطيني 

فريوي مثاًل خالد اأبو �سعدة )43 عامًا(، وهو �سائق �سيارة اإ�سعاف، كيف اأطلقت 

دبابـة اإ�رشائيليـة قذيفـة مبا�سـرة على �سـيـارته يف اأثناء قيامهم باإ�سـعـاف اجلرحى يف 
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اآخر  واإ�سابة عدد  اأ�سخا�ص،  مقتل ع�رشة  اأ�سفر عن  مما   ،2009/1/4 بيت لهيا يف 

متاأثراً  لحقًا  اأحدهما  تويف  وقد  يرافقانه،  اللذين  امل�سعَفنْي  بينهم  من  بجروح، 

. اأما امل�سعف اأحمد عبد الباري اأبو فول )25 عامًا(، فظلَّ يعي�ص اآثار ال�سدمة 
41

بجراحه

لهول ما مّر به يف 2009/1/12، عندما ا�ستهدفت قوات الحتالل طواقم الإ�سعاف 

خالل قيامها باإجالء ال�سحايا عن اأحد املباين يف مدينة غزة، فاأ�سابت زميله الطبيب 

.
42

عي�سى �سالح، وف�سلت راأ�سه عن ج�سده، لريتطم الراأ�ص املف�سول بامل�سعف

2. ��ضتهد�ف �ل�ضحفيني: يف ظّل ما يرتّتب على عمل ال�سحفيني من ك�سف حلقيقة 

املمار�سات  هذه  فاإن  املتعددة،  واجلرائم  الب�سعة  الحتاللية  الإ�رشائيلية  املمار�سات 

البوتوكول  79 من  املادة  اأن  الرغم من  ا�ستهدافها، على  بدائرة  لت�سملهم  امتّدت 

الأول الإ�سايف لتفاقية جنيف الرابعة Fourth Geneva Convention اخلا�سة 

بحماية املدنيني وقت احلرب 1949، تن�ّص على اأّنه “يعّد ال�سحفيون الذين يبا�رشون 

اأ�سخا�سًا مدنيني”... وبالتايل  النزاعات امل�سلحة  مهمات مهنية خطرة يف مناطق 

“يجب حمايتهم بهذه ال�سفة مبقت�سى اأحكام التفاقيات وهذا البوتوكول �رشيطة 
.

األ يقوموا باأي عمل ي�سيء اإىل و�سعهم كاأ�سخا�ص مدنيني”43

لل�سحفي  التـابـع  املحـطـم  اجليب 

جي�ص  قتلـه  الـذي  �سـنـاعـة  ف�سـل 

يف  غزة  يف  الإ�رشائيلي  الحـتـالل 

.2008/4/16

 ت�سوير: حممد �سباح، بت�سيلم، 2008/5/12.
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يت�رشف  املنطقة  يف  وانت�رشت  تواجدت  التي  الع�سكرية  القوة  �سابط  كان   ...“
بعنجهية وحتري�ص وعنف �سّد العاملني بالطواقم ال�سحفية، واأثناء قيامي بالت�سوير، تقدم 

ع�سا  بوا�سطة  مبا�رشة،  اأنفي  على  و�رشبني  الت�سوير،  وقف  على  ليجبين  ال�سابط  مني 

ال�سابط نف�سه مع بع�ص  اأنفي. ومن ثم اقرتب  اأدى ذلك جلرح �سطحي يف  خ�سبية مما 

جنوده مني مرة اأخرى وقام بركلي مبا�رشة بقدمه على ع�سب �ساقي الي�رشى، فاأحدث 

يل جرحًا �سطحيًا اآخر، قبل اأن يقوم بقذف قنبلة �سوتية بني �ساقي، حيث اأجبين ذلك 

لل�سقوط على الأر�ص، من جراء اآلم ال�رشب و�سظايا القنبلة ال�سوتية. وعلى الرغم من 

طلبي لالإ�سعاف، وحماولة زمالئي القرتاب مني، اإل اأن ال�سابط منع ذلك وقال يل اإنه هو 

ذاته طبيب ويرف�ص ال�سماح باإ�سعايف. وبالفعل بقيت حوايل ثالثني دقيقة على الأقل، 

�سيارة  لطاقم  وال�سماح  املوقع،  عن  وجنوده  ال�سابط  ابتعاد  قبل  الأر�ص،  على  ملقى 

الرحيم  عبد  امل�ساب  الزميل  برفقة  اخلليل،  يف  الأهلي  امل�ست�سفى  اإىل  بنقلي  الإ�سعاف 

قو�سيني”.

اإفادة امل�سور ال�سحفي حازم بدر )وكالة الأنباء الفرن�سية(، واأ�سيب معه يف احلادثة 

ذاتها عبد الرحيم قو�سيني )م�سور/ وكالة رويرتز(، وعبد احلفيظ اله�سلمون )م�سور/ 

الإ�رشائيلي  املعلومات  مركز  )م�سور/  عو�ص  عياد  وحممد  الأوروبية(،  الأنباء  وكالة 

حلقوق الإن�سان يف الأرا�سي املحتلة – بت�سيلم(، واحتجز فيها اأي�سًا ال�سحفي اإياد حمد 

)م�سور/ وكالة اآ�سو�سيتد بر�ص(.

انتهاكات  توثيق  الثالث ع�رش:  التقرير  ال�سحــافة:  “اإخــرا�ص  الإن�سان،  الفل�سطيني حلقوق  املركز   
املحتلة  الفل�سطينية  الأر�ص  يف  العاملة  ال�سحفية  الطواقم  بحق  الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات 

.2010/12/16 ”،2010/10/31-2009/9/1
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باأ�سكال  مبا�رشة  ال�سحفيني  ا�ستهداف  عن  الإ�رشائيلي  الحتالل  يتورع  ول 

ا�ستهداف �ستى، يكن تلخي�سها يف الإطارات التالية: جرائم انتهاك احلق يف احلياة 

وال�سالمة ال�سخ�سية لل�سحفيني؛ تعر�ص �سحفيني لل�رشب وغريه من و�سائل العنف 

اأو الإهانة واملعاملة احلاّطة بالكرامة الإن�سانية؛ واعتقال واحتجاز �سحفيني؛ ومنع 

ال�سحفيني من دخول مناطق معينة اأو تغطية اأحداث؛ وم�سادرة اأجهزة ومعدات 

ومنع  مبحتوياتها؛  والعبث  �سحفية  مقرات  مداهمة  اأو  وق�سف  �سحفية؛  ومواد 

.
44

ال�سحفيني من ال�سفر اإىل اخلارج؛ ومداهمة منازل �سحفيني

2010/10/31، وّثق  2000/9/28 وحتى  انتفا�سة الأق�سى يف  ومنذ اندلع 

اأبرزها  ال�سحافة،  على  اعتداء  حالة   1,251 الإن�سان  حلقوق  الفل�سطيني  املركز 

�سحفيًا   270 اإ�سابة  اإىل  اأدت  اأخرى  نار  اإطالق  حالة  و366  قتل،  جرية   11

بجروح خمتلفة، و253 حالة تعر�ص خاللها �سحفيون لل�رشب والإهانة واملعاملة 

والحتجاز،  لالعتقال  ال�سحفيون  فيها  تعر�ص  حالة  و298  بالكرامة،  احلاّطة 

الأحداث،  وتغطية  عملهم  ممار�سة  من  �سحفيني  منع  فيها  مّت  حالة  و120 

اأو اأجهزة ومعدات ومواد �سحفية،  حالة مت فيها م�سادرة بطاقات �سحفية  و81 

و94 حالة تعر�ست فيها مقرات �سحفية للق�سف اأو املداهمة والعبث يف حمتوياتها 

حالة  و16  للخارج،  ال�سفر  من  ال�سحفيني  منع  فيها  مت  حالة  و12  الإغالق،  اأو 

.
45

مداهمة ملنازل �سحفيني

تنوع  على  جميعًا  حيثياتها  بذكر  ت�سعفنا  ل  النتهاكات  هذه  كرثة  ولأن 

تفا�سيلها التي تبز همجية الحتالل، نذكر هنا �سهادة ال�سحفي جعفر �ستية م�سور 

واأب  متزوج  عامًا،   46( دروزة  عادل  نزيه  ا�ست�سهاد  عن  الفرن�سية  الأنباء  وكالة 
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بر�ص  اأ�سو�سيتد  الأمريكية  الأنباء  فل�سطني ووكالة  تلفزيون  م�سور  لأربعة طفال(، 

Associated Press، وهي كالتايل:

بتاريخ 2003/4/19، ويف حوايل ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا، كنا جمموعة 

من ال�سحفيني، يف منطقة و�سط البلد يف مدينة نابل�ص، ... نغطي اأحداث 

املواجهات بني قوات الحتالل والطلبة الفل�سطينيني. احتمينا من ر�سا�ص 

جنود الحتالل يف مدخل اأحد املنازل، وبعد اأن خلت املنطقة من را�سقي 

احلجارة اعتلى ال�سحفي دروزة درجًا يوؤدي اإىل مكتبة بلدية نابل�ص العامة 

اإ�رشائيلية تقف على  بدبابة  واإذ  الأر�ص،  اإىل م�ساب ملقًى على  للو�سول 

راأ�ص الدرج، اأ�سبح دروزة على بعد مرت واحد منها، واأخذ ي�سور امل�ساب. 

خرج اأحد اجلنود من الدبابة و�سوب �سالحه نحو دروزة. �رشخ دروزة 

وب�سوت م�سموع للجندي )Press( واأخذ بالرجوع اإىل اخللف، اإل اأن 

من  بالراأ�ص  اأ�سابته  دروزة  باجتاه  متعمدة  واحدة  ر�سا�سة  اأطلق  اجلندي 

جهة العني الي�رشى، اأدت اإىل تفجر جمجمته و�سقط ما فيها على الأر�ص، 

تويف على اإثرها فوراً. اجلدير بالذكر اأن دروزة كان يلب�ص �سرتة مكتوب 

.
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)Press( عليها وبخط وا�سح

اأعاله  الإح�سائية  يف  املذكورة  احلالت  جميع  اأن  بالذكر،  اجلدير  ومن 

)1,251 حالة( هي ل�سحفيني ا�ستهدفوا يف اأثناء ممار�سة عملهم ال�سحفي، ولي�ست 

لل�سحفيني الذين ا�ست�سهدوا اأو اأ�سيبوا او اعتقلوا باملجمل، وهي اإح�سائيات مبنية 

على اإفادات �سحايا و�سهود وحتقيقات ميدانية توؤكد مبا ل يدع جماًل لل�سك اأنها 

اقرتفت عمداً، و�ساحبها ا�ستخدام مفرط وغري مبر للقوة؛ علمًا باأن هناك ع�رشات 

.
47

اإن مل يكن مئات العتداءات الأخرى غري املوثقة
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3. ��ضتهد�ف �ملز�رعني: للوهلة الأوىل، يبدو احلديث عن ال�ستهداف ال�سخ�سي 

خا�سة  مثاًل،  وامل�سعفني  ال�سحفيني  ا�ستهداف  من  اأهمية  اأقل  للمزارعني  املبا�رش 

على  بغالبيته  يرتكز  الذي  الدقيقة ل�ستهدافهم  واملتابعات  الإح�سائيات  غياب  مع 

اأو  ب�سكل  انتاجهم  تعطيل  اأو  حما�سيلهم،  اأو  اأرا�سيهم  اإىل  الو�سول  من  منعهم 

الزيتون(. لكن هذا  اأ�سجار  القمح،  باآخر حتى لو كان ذلك بحرقه مثاًل )حقول 

ل يعني ا�ستثناءهم من دائرة ال�ستهداف ال�سخ�سي املبا�رش كباقي الفئات العمالية، 

فمثاًل يف 2005/8/28 اأ�سيب املزارع لطفي اإبراهيم ا�ستيه 32 عامًا من قرية �سامل 

نتيجة العتداء عليه من  اأنحاء متفرقة من ج�سده،  بكدمات ور�سو�ص خمتلفة يف 

قبل جنود اإ�رشائيليني كانوا يقومون باأعمال الدورية على مقربة من القرية، حيث 

كان متجهًا لقريته حني اأوقفه اأربعة جنود اإ�رشائيليني وقاموا بطرحه اأر�سًا، وانهالوا 

عليه بال�رشب واأ�سهر اأحدهم �سكينًا، وو�سعها على رقبة املزارع مهدداً بذبحه، ومل 

تكن هذه اجلرية الأوىل بحق املزارع ا�ستيه، بل تعر�ص قبل اأربع �سنوات للمهاجمة 

.
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و�رشقة 140 راأ�سًا من قطيع اأغنامه

الإجراءت  من  العديد  اأن  يف  املزارعني  ا�ستهداف  عن  احلديث  اأهمية  وتكمن 

املذكورة ت�ستهدفهم خا�سة دون غريهم كفئة عمالية، بهدف ثنيهم عن العمل يف 

اأر�سهم. فالحتالل الإ�رشائيلي يدرك اأن للعمل يف الأر�ص وفالحتها اأثٌر وثيق ال�سلة 

بالرتباط بها وعدم التخلي عنها، ولعل املزارع الفل�سطيني بذلك يرابط على اأوىل 

لذلك  نتيجة  ويتحمل  الأر�ص،  على  ال�رشاع  الحتالل وهو  مع  ال�رشاع  جبهات 

. وي�سري تقرير الحتاد العام لنقابات عمال فل�سطني 
49

خ�سائر كبرية يف م�سدر عي�سه

التي  الإ�رشائيلية  النتهاكات والعتداءات  الأكب يف  الن�سيب  الزراعي  للقطاع  اأن 
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تفاوتت بني حرق الأرا�سي الزراعية وجتريفها، وم�سادرتها وال�ستيالء عليها عنوة، 

الأرا�سي  وت�سميم  الأ�سجار،  واقتالع  والأغنام،  املوا�سي  وقتل  البك�سات  وهدم 

ال�ستيطان  �سيا�سة  وتكري�ص  الزراعة  قطاع  تدمري  اىل  تهدف  �سيا�سة  الزراعية، يف 

.
50

وم�سادرة الأرا�سي

الفرتة  خالل  امل�سادرة  الأرا�سي  م�ساحة  جمموع  الإح�سائيات  وقدّرت 

2000/9/29-2011/1/31 باأكرث من 274.4 األف دومن، يف حني بلغ جمموع م�ساحة 

وقّدر  دومن.  األف   83.279 ذاتها  الفرتة  خالل  للتجريف  تعر�ست  التي  الأرا�سي 

.
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عدد الأ�سجار املقتلعة مبليون و193,220 �سجرة

املهمة  القطاعات  اأحد  هو  ال�سيد  قطاع  غزة:  قطاع  يف  �ل�ضيادين  ��ضتهد�ف   .4

تاريخيًا لقطاع غزة، وازدادت اأهميته مع ت�سديد احل�سار الإ�رشائيلي، اإذ ارتفعت 

معدلت البطالة والفقر، فلجاأ اإليه الكثريون. وبلغ عدد العاملني يف قطاع ال�سيد 

حوايل  يعيلون  عامل،   8,200 حوايل   2009 اأغ�سط�ص  اآب/  يف  غزة  قطاع  يف 

األف ن�سمة. وترتاوح النتهاكات التي يتعر�ص لها ال�سيادون بني اإطالق نار   50

الحتالل  باأن  علمًا  اإتالفها؛  اأو  �سيد  اأدوات  اأو  مراكب  وم�سادرة  واعتقالت 

ثالثة  من  اأكرث  البتعاد  من  ال�سيادين  وينع  القطاع  مياه  على  ي�سيطر  الإ�رشائيلي 

بالرثوة  الفقرية  املنطقة  هذه  اإن  اإذ  معاناتهم،  من  يزيد  مما  غزة،  �ساطئ  اأميال عن 

ب�سبب  اأ�ساًل ذات ثروة م�ستنفدة  اأ�سبحت  ال�ساحل،  ب�سبب قربها من  ال�سمكية 

ع�رشين  م�سافة  ال�سيادين  متنح  اأو�سلو  اتفاقية  اأن  اإىل  الإ�سارة  مع  الهائل؛  ال�سغط 

.
52

مياًل من ال�ساطئ
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قبل الحتالل  يومي من  �سبه  ب�سكل  لال�ستهداف  ال�سيادون يف غزة  ويتعر�ص 

بدعوى “جتاوزهم احلدود امل�سموح بها”، كما يتعر�سون ملالحقات وم�سايقات 

منهم  كثري  على  ال�سغط  ويتم  والتحقيقات،  لالعتقالت  وكذلك  خمتلفة  باأ�سكال 

. واإذ تغيب الإح�سائيات الدقيقة وال�ساملة عن 
53

للعمل ل�سالح خمابرات الحتالل

هذه املمار�سات، يذكر نقيب ال�سيادين يف قطاع غزة اأن ال�سيادين الغزيني هم من 

اأكرث الفئات ا�ستهدافًا من قبل الحتالل، واأنه يجري اعتقالهم ويتعر�سون لل�رشب 

. وت�سمل عمليات 
54

والتحقيق املهني، ومن ثم يفرج عنهم دون مراكب �سيدهم

العتقال ممار�سات مهينة مثل التعرية والإ�ساءة اللفظية والإهانات باأ�سكالها املختلفة، 

وال�سغط على ال�سيادين للعمل مع ال�ستخبارات الإ�رشائيلية لتزويدها مبعلومات عن 

. وي�سف العديد من ال�سيادين الغزيني مهنتهم باأنها مهنة املوت 
55

املقاومة يف القطاع

مبلغًا  يكلفني  واإ�سالحه  اأيام،  عدة  منذ  اإ�رشائيلية  قذيفة  ب�سظايا  زورقي  اأ�سيب 

قق فاإطالق النار على ال�سيادين  طائاًل ل اأقوى على دفعه، جنوت باأعجوبة من موت حممُ

ل يتوقف، وبعد اإحلاح من اأ�رشتي توقفت عن الإبحار”.... اأنا البحار وعاجز عن 

خو�ص البحر، اأنا ال�سياد ومل اأتذوق طعم ال�سمك منذ �سهور، اأرى اأفواج ال�ســــردين 

ال�سبكة ل�سيدها، واأخاف من  اأمام ناظري ولكني عاجز على قذف  وهي ترتاق�ص 

رمي ال�سبكة حتى ل اأمُرمى بر�سا�سة اأو قذيفة.

ال�سياد “اأبو لوؤي �سحاتة” )يف العقد الرابع(.

 جريدة �ل�ضبيل، عّمان، 2009/4/2.
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خا�سة بعد احلرب على غزة حيث “تكاد ل تخلو ليلة من ق�سف واإطالق قذائف 

�ساروخية باجتاه مراكبنا” بح�سب اأحدهم. وكثرياً ما يتعر�ص ال�سيادون للـمالحقة 

والعتقال والحتجاز ل�ساعات طويلة، ومعظمهم اإن لـم يكن جميعهم، تعر�سوا 

.
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لـم�سادرة معدات �سيد واإتالف اأخرى

اختطافه  مّت  النحال،  الكرمي  عبد  ال�سياد 

البحرية  جنود  قبل  من   ،2008/8/16 يف 

اىل  غزة  يف  به  اخلا�ص  ال�سيد  قارب  من 

معه  التحقيق  هناك  مّت  حيث  اأ�سدود،  ميناء 

واإعادته اإىل معب اإيريز وهو يلب�ص زي اجلي�ص 

البحر  يف  بقي  الذي  قاربه  اأما  الإ�رشائيلي. 

فقد �ساع.

.2008/8/21 بت�سيلم،  ت�سوير: حممد �سباح،   

وي�سف اأحد ال�سيادين اأحد هذه املمار�سات وهي:

ما  الـمياه  يف  الرا�سية  الـمراكب  حول  بالدوران  الزوارق  بع�ص  قيام 

الحتالل  جنود  فيه  يقوم  الذي  الوقت  يف  ال�سباك،  تقطيع  يف  يت�سبب 

من  كبري  عدد  واإطالق  ال�سيادين،  وجوه  يف  ال�ساطعة  الأ�سواء  بت�سليط 

القنابل ال�سوئية، ما يت�سبب يف تفريق اأ�رشاب اأ�سماك ال�رشدين الـمتجمعة 

حول الأ�سواء التي ي�سلطها ال�سيادون يف املاء.



56

للتغرير  الغرب  باجتاه  اأميال  ب�سعة  الزوارق  تغادر  “اأحيانًا  اأنه  اآخر  وي�سيف 

بال�سيادين الباحثني عن لقمة العي�ص، وما اإن يحاول ال�سيادون التحرك من اأماكنهم 

.
حتى تباغتهم باإطالق النار والقذائف”57

هذه  مثل  اأن  ال�سيادون  بها  يفيد  التي  املوؤملة  التجارب  من  العديد  وت�سهد 

نقلت   2009/8/28 ففي  م�ستمرة.  ممار�سات  هي  بل  ا�ستثناء  لي�ست  املمار�سات 

و�سائل الإعالم ا�ست�سهاد ال�سياد الفل�سطيني حممد العطار )25 عامًا( اإثر ا�ستهدافه 

بقذيفة، ف�سلت راأ�سه عن ج�سده، بينما كان يبحر يف قارب �سغري بغر�ص ال�سيد 

 .
58

�سمال قطاع غزة. واأ�سيب زميله الذي كان يرافقه على القارب بجراح متو�سطة

بعدها باأيام، جنا ال�سياد الفل�سطيني عمر الهبيل من حادثة م�سابهة عندما ا�ستهدفته 

مدفعية زوارق الحتالل فاأ�سابت قاربه الذي احرتق، وجنا هو باأعجوبة عب القفز 

.
59

من قاربه وال�سباحة باجتاه الياب�سة

اأما ال�سياد ح�سن اأبو �سلطان )37 عامًا( فيقول:

وبعد   ،2008/8/28 يف  ال�سيادين  من  جمموعة  مع  لل�سيد  خرجت 

الإ�رشائيلية...  الزوارق  نحونا  توجهت  املاء  يف  ال�سباك  رمينا  اأن 

لنا  امل�سموح  غري  للمناطق  و�سلنا  حتى  �سماًل  بالتجديف  اأمرونا 

املمنوع”.  يف  ت�سطادون  “اأنتم  ال�سابط  لنا  قال  حينها  فيها،  ال�سيد 

قربنا  النار  اأطلقوا  لقد  لعتقالنا.  ذريعة  على  يح�سلون  هكذا 

الزورق  اإىل  و�سلنا  حتى  وال�سباحة  مالب�سنا  خلع  على  واأجبونا 

اأعيننا،  على  ع�سبة  وو�سعوا  فقيدونا  اإليه،  و�سعدنا  الكبري،  احلربي 

حيث  التحقيق،  غرفة  اإىل  اأدخلوين  اأ�سدود...  ميناء  اإىل  بنا  وتوجهوا 

مركب  و�رشاء  النقود  علي  وعر�سوا  وجمندة،  �سابطان  هناك  كان 
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مبعلومات  بتزويدهم  وم�ساعدتهم  معهم،  التعاون  مقابل  يل  جديد 

ولن  مليونري  باأنني  ]اأجبتهم[  اأجبته  لكنني  واملقاومة،  حما�ص  عن 

]فعلوا[. فعل  مهما  ]معهم[  معه  اأتعاون 

يبتزنا يف م�سدر  الإ�رشائيلي  “املو�ساد  اأبناء:  اأب لأربعة  �سلطان وهو  اأبو  وختم 

.
رزقنا لأنهم يعلمون اأننا ل منلك غريه”60

من  جمموعة  مع  اعتقاله  مّت  كيف  ر�ساد  اأبو  ال�سياد  يروي  �سبيهة  رواية  ويف 

البحر وتعر�سوا لل�رشب وال�ستم والتنكيل، و�ساوموهم على  ال�سيادين يف عر�ص 

ال�سماح بدخول البحر مقابل معلومات عن املقاومة. لكنه على الرغم من اختتامه 

روايته بتنهيدة، ي�سّدد: “باخت�سار يريدون منا اأن ن�سبح عمالء، واأن نبيع اأبناء وطننا 

من اأجل قوت �سغارنا، ولكن حماولتهم باءت بالف�سل فال اأحـد �سري�سخ لبتزازهم 

.
واأ�ساليبهم الرخي�سـة”61
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والقطاع  التحتية  للبنى  املبا�سر  اال�ستهداف  خام�ساً: 

الزراعي

ي�سكل احلديث يف هذا الباب جانبًا اأ�سا�سيًا اآخر من جوانب البحث يف معاناة 

ا�ستهدافهم  اأوجه  من  وجهًا  اإل  لي�ص  املبا�رش  فا�ستهدافهم  الفل�سطينيني،  العمال 

اأي�سًا  الحتالل  �سلطات  تتعمد  حيث  القت�سادي.  ن�ساطهم  �سّل  بهدف  الأعمق 

ا�ستهداف البنى التحتية من من�ساآت وخدمات وجتهيزات، مثل: و�سائل املوا�سالت 

والت�سالت ومن�ساآت الكهرباء واملياه؛ بهدف �سّل قدرتها على ال�سمود واملقاومة، 

خا�سة خالل العتداءات والجتياحات والتوغالت. كما اأنها ل متيز يف ا�ستهدافها 

املن�ساآت املدنية وال�سناعية ول تتورع عن ا�ستهدافها، مع العلم باأن ا�ستهدافها يعد 

.
62

وفق اتفاقية جنيف الرابعة جرية حرب
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ا�ستهدافات  وهو  ال�سياق،  هذا  رمبا يف  الأبرز  املثال  ا�سرتجاع  من  هنا  بّد  ول 

احلرب الإ�رشائيلية على غزة يف 2008/12/27، حيث قدرت اإجمايل قيمة اخل�سائر 

املبا�رشة للعدوان يف البنية التحتية واملباين باأكرث من 1,224 مليون دولر اأمريكي، 

وع�رش  جتارية،  من�ساأة  اأو  حمل  اأو  م�سنع   1,500 الحتالل  قوات  دمرته  مما  وكان 

حمطات توليد كهرباء، ونحو خم�سني كيلومرتاً من الطرقات، وع�رش خطوط مياه 

وجماري، واأربع حمطات بنزين، وج�رشين، اإىل جانب ع�رشات املدار�ص واجلامعات 

اآلف  وع�رشات  و�رشطة،  اأمن  ومقرات  حملية  وهيئات  بلدية  ومقرات  وامل�ساجد 

.
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امل�ساكن

�الأر��ضي يف منطقة بيت حانون يف قطاع غزة، قبل �العتد�ء �الإ�رس�ئيلي وبعده 

)م�ضاحات �حلرق و�لتجريف �لو��ضعة(

 امل�سدر: مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية )اأوت�سا( - الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، 2010/1/18.

بعدقبل
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ففي قطاع غزة، بلغ جمموع الأرا�سي الزراعية التي جرفتها قوات الحتالل منذ 

بداية انتفا�سة الأق�سى وحتى 2011/4/9 حوايل 48,052 دومنًا، بح�سب تقديرات 

. وقد �سملت احلرب الإ�رشائيلية على القطاع 
64

املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان

الزراعية  للدفيئات  وتدمرياً  النطاق،  وا�سعة  جتريف  عمليات   ،2008/12/27 يف 

والآبار،  الزراعية  الري  و�سبكات  الزراعية،  واملعدات  الأدوات  وخمازن  وغرف 

وهو  دولر؛  مليون   170 بنحو  تقدر  خ�سائر  غزة  يف  الزراعي  القطاع  كبد  مما 

القطاع الذي يوفر فر�ص عمل لأكرث من 40 األف مواطن يف القطاع، ويوفر الغذاء 

والحتياجات املعي�سية حلوايل ربع ال�سكان يف القطاع.

مزارع فل�سطيني يقف حزينًا يف اأر�سه 

الزيتون  اأ�سجار  امل�ستوطنون  قطع  اأن  بعد 

فيها.
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الأرا�سي  )اأوت�سا( -  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  اأفاد مكتب  كما 

 United Nations Office for the Coordination of املحتلة  الفل�سطينية 

Humanitarian Affairs-Occupied Palestinian Territory (OCHA) يف 

يمُعدُّ  غزة  قطاع  يف  الزراعية  الأرا�سي  من   %46 جمموعه  ما  اأن   2010 مايو  اأيار/ 

“اأرا�ص يتعذر الو�سول اإليها اأو توقفت عن النتاج”، اإما ب�سبب تدمريها اأو ب�سبب 
القرتاب  وينع  الحتالل  يحددها  التي  العازلة”،  الأمنية  “املنطقة  �سمن  وقوعها 

منها(   %29( غزة  قطاع  يف  للزراعة  ال�ساحلة  الأرا�سي  ثلث  حوايل  ويقع  منها. 

داخل املنطقة العازلة، التي يرتكز فيها اأي�سًا معظم النتاج احليواين يف القطاع. ويعد 

 .
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�سكان هذه املناطق �سمن املواطنني الأكرث فقراً وت�رشراً يف القطاع

يف  القطاع  على  “اإ�رشائيل”  حرب  ت�سببت  فقد  ذاته،  امل�سدر  وبح�سب 

التجريف  ب�سبب  املزروعة  الأرا�سي  من   %17 بـ  ال�رشر  باإحلاق   ،2008/12/27

والتلوث الكيميائي. ويتوقع خباء البيئة اإعاقة القت�ساد الزراعي يف القطاع على 

�سنة  ومنذ  الحتالل.  ممار�سات  �سببته  الذي  البيئي  الختالل  ب�سبب  البعيد  املدى 

اإىل هدم  ال�سوؤون الإن�سانية  لتن�سيق  اإح�سائيات مكتب الأمم املتحدة  2005، ت�سري 

ر  الحتالل حوايل 305 اآبار ماء و197 مزرعة دواجن و377 مزرعة خراف، تمَُقدَّ

األف   24.413 اإليها تدمري م�ساحة  15.644 مليون دولر؛ ي�ساف  قيمتها بحوايل 

دومن من املحا�سيل الزراعية تقدر قيمتها بحوايل 260.012 مليون دولر وذلك يف 

. واأبرز اخل�سائر يف املحا�سيل هي يف الزهور والتوت والفراولة، 
66

قطاع غزة فقط

والتي ي�ستهر القطاع بت�سديرها اإىل اأوروبا، واأ�سبح املزارعون ي�سطرون اإىل مراقبتها 

تتلف ب�سبب احل�سار وعدم ال�سماح بالت�سدير.
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اأما يف ال�سفة الغربية، فيفيد تقرير املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان اأن قوات 

الحتالل �سادرت اأو جرفت حوايل 6,540 دومنًا من اأرا�سي ال�سفة �سنة 2009، 

تعتب  التي  الأغوار  منطقة  وبخا�سة  املغلقة  املناطق  الإح�سائيات  هذه  ت�سمل  ول 

قو�ت �الحتالل، بعد منعهم من ح�ضاد حم�ضولهم، �أحرقته!

قال �سهود عيان اإن قوات اإ�رشائيلية ت�ساركها عدة جرافات، توغلت يف املناطق 

ال�سمالية لبلدة بيت حانون، اأق�سى �سمال قطاع غزة، وقامت على الفور باإ�سعال 

وال�سعري.  بالقمح  املزروعة  املواطنني  اأرا�سي  من  دومنًا   150 من  باأكرث  النريان 

وبح�سب ال�سهود فاإن الآليات الع�سكرية ان�سحبت على الفور، بعد قيامها باإحراق 

املحا�سيل الزراعية، التي كان املزارعون ي�ستعدون حل�سدها.

وقال ال�سهود اإن جفاف هذه املحا�سيل، اأدى اإىل ا�ستعال النريان فيها ب�سكل 

�رشيع. وقالت م�سادر فل�سطينية اإن ات�سالت املزارعني حل�سد هذه املزروعات منذ 

فرتة مل تفلح، ب�سبب رف�ص “اإ�رشائيل” دخولهم لتلك الأرا�سي الزراعية املجاورة 

حلدودها.

وكان املزارعون تقدموا بطلبات ملكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية، 

واإىل اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر لل�سماح لهم بالو�سول اإىل مزروعاتهم، لكن 

اآمالهم تبخرت مع قيام اجلنود الإ�رشائيليني باإحراق الزرع باأكمله.

 جريدة �لقد�ض �لعربي، لندن، 2009/7/18.
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نف�سها  ال�سنة  خالل  العتداء  جرى  كما  ال�سفة.  يف  الأهم  الأر�ص  احتياطي 

على 14 األف �سجرة زيتون يف ال�سفة الغربية، تراوحت بني اقتالع وقطع وحرق 

وجرف. وت�رشر اآلف املزارعني يف ال�سفة الغربية من اجلدار الفا�سل، ومنعوا من 

الو�سول اإىل اأرا�سيهم وحما�سيلهم على اجلهة الأخرى اإل بت�ساريح اإ�رشائيلية خا�سة 

الزراعية  املناطق  اأكرث  من  تمُعّد  منطقة  يف  ت�سييده  مّت  اجلدار  اأن  كما  التعقيد؛  بالغة 

القطاع  خ�سائر  الفل�سطينية  الزراعة  وزارة  وتقدر   .
67

الغربية ال�سفة  يف  خ�سوبة 

الزراعي يف ال�سفة الغربية نتيجة بناء اجلدار الفا�سل باأكرث من 36.9 مليون دولر، 

بني خ�سائر مبا�رشة نتيجة تدمري املوارد القت�سادية، وخ�سائر غري مبا�رشة كخ�سائر 

وفر�ص  الزراعية،  الطرق  تدمري  اأو  وت�رشر  املعزولة،  املناطق  يف  الزراعي  النتاج 

العمل ال�سائعة، واخل�سائر يف خطوط وخزانات املياه.

عبد اللطيف عودة من قرية الدبعة 

قرب اأر�سه الواقعة خلف اجلدار. منذ 

لل�سفر  ي�سطر  الفا�سل،  اجلدار  بناء 

م�سافة 22 كيلومرت للو�سول اإىل اأر�سه 

رهن  ويكون  بيته،  جانب  اإىل  الواقعة 

تع�سف اجلنود يف بوابة اجلدار.

 ت�سوير: كرمي جبان، بت�سيلم، 2005/7/20.
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على  والعتداءات  امل�ستمرة  الإ�رشائيلية  والت�سييقات  املمار�سات  اأدت  وقد 

املزارعني اإىل انخفا�ص قيمة الن�ساط الزراعي يف فل�سطني، وانخفا�ص قيمة اإ�سهامه 

من 52% يف ال�ستينيات اإىل 25% بداية الت�سعينيات، اإىل حوايل 9% بداية الألفية 

وتخريب  الأ�سجار،  وجتريف  العدوانية،  الحتالل  ممار�سات  اأدت  كما   .
68

الثالثة

الدفيئات، اإىل حتّول املزارعني عن هذه الزراعات على الرغم من مردودها العايل 

ن�سبيًا اإىل زراعات اأقل عر�سة للتخريب مثل القمح وال�سعري، ذات املردود الأقل، 

ت�ستخدم  وبالتايل  الت�سويق،  عناء  ت�ستحق  “ل  املزارعني  بع�ص  بتعبري  حتى  وهي 

.
لال�ستهالك املنزيل ح�رشيًا”69

يقومون  غزة  قطاع  من  مزارعون 

باإتالف حم�سول البندورة املزروعة لغر�ص 

معب  اإغالق  على  احتجاجًا  الت�سدير، 

كارين Karny من قبل “اإ�رشائيل”.

رويرتز،  م�سطفى،  اأبو  اإبراهيم  ت�سوير:   

.2006/2/2
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املرتتبة  العمال  ومعاناة  االقت�سادية  التبعات  �ساد�ساً: 

على تقييد حرية احلركة

خالل  من  للفل�سطينيني،  اليومية  احلياة  مبفا�سل  الحتالل  قوات  تتحكم 

قطاع  يف  اأو  الغربية  ال�سفة  يف  �سواء  واحلركة،  التنقل  على  بقدرتهم  حتكمها 

البنك  ذكر  وقد  القت�سادية.  وكذلك  الإن�سانية  معاناتهم  من  يزيد  مما  غزة، 

الغربية واحلواجز  ال�سفة  الإغالقات يف  نظام  اأن  تقاريره  العديد من  الدويل يف 

اأو  ال�سعيف  القت�سادي  الأداء  وراء  الرئي�سية  الأ�سباب  من  قطاع غزة  وح�سار 

التبعات  املبحث على  الغربية وقطاع غزة. و�سرنكز يف هذا  ال�سفة  امل�سلول يف 

قطاع  يف  اأوًل:  احلركة،  حرية  تقييد  على  املرتتبة  العمال  ومعاناة  القت�سادية 

والطرق  واجلدار  )احلواجز  الغربية  ال�سفة  يف  وثانيًا:  واحل�سار(،  )املعابر  غزة 

اللتفافية(.
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القطاع  املوؤدية من  املعابر  بكافة  الحتالل  �سلطات  تتحكم  معابر قطاع غزة:   •
اأوروبي  لإ�رشاف  يخ�سع  اأنه  يمُفرت�ص  الذي  م�رش(،  )مع  رفح  معب  با�ستثناء  واإليه، 

الدولية  القوى  لأهواء  يتبع  فتحه  �سيا�سة  يف  اأي�سًا  اأنه  اإل  م�سرتكة،  م�رشية  واإدارة 

وبالتايل الحتالل. وبهذا، فاإن القطاع فعليًا حما�رش، لي�ص مع و�سول حما�ص اإىل 

احل�سم  ثم  مع و�سول حما�ص  تغري  ما  فاإن  بكثري. وحقيقة،  ذلك  قبل  بل  ال�سلطة 

حركة  احل�سار  وي�سمل  خنقًا.  اأ�سّد  اأ�سبح  احل�سار  اأن  هو  غزة،  يف  الع�سكري 

ومواد  ووقود  واأدوية  اأغذية  من  الأ�سا�سية  الب�سائع  فيها  مبا  والب�سائع  الأ�سخا�ص 

�سناعية، وهو لهذا ت�سبب فعليًا ب�سلل اقت�سادي يف القطاع.

فقبل احل�سم الع�سكري )حزيران/ يونيو 2007( كان معدل عدد ال�ساحنات التي 

ت�سمح  اإذ  ذلك  بعد  وانخف�ص  �ساحنة؛   10,400 �سهريًا حوايل  غزة  قطاع  تدخل 

�سلطات الحتالل الإ�رشئيلية بدخول حوايل 2,500 �ساحنة �سهريًا فقط اأي %25 

من احتياجات �سكان القطاع. 

على  ينامون  فل�سطينيون  عمال 

الر�سيف، قرب معب بيت حلم عند الفجر 

بانتظار املرور على املعب، يف 2009/6/21.
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�مل�ضانع بال�ضور: عندما “يقتل” �حل�ضار 

الإ�رشائيلية  املبا�رش خالل احلرب  لقطاع غزة، وال�ستهداف  اخلانق  الإ�رشائيلي  احل�سار  بني 

وارتفعت  العمل،  قطاع غزة عن  والور�ص يف  امل�سانع  مئات  توقفت   ،2008/12/27 عليه يف 

ن�سبة البطالة بني عّمال القطاع ب�سكل خميف.

 

وتظهر ال�سورة رقم )1(، م�سنع ال�رشق الأو�سط لالأدوية 

بعد توقفه عن العمل ب�سبب منع الحتالل دخول املواد اخلام 

مع �رشورة  والدواء.  كالغذاء  منها  ال�رشورية  للقطاع، حتى 

الإ�سارة اإىل اأن امل�سنع هو الوحيد لالأدوية يف قطاع غزة.

لالأجبان  دلول  م�سنع   ،)2( رقم  ال�سورة  تظهر  يف حني 

دّمرته  اإ�رشائيلية  لغارة  تعّر�سه  بع�ص  غزة  قطاع  يف  والألبان 

كليًا.

والتي   ،)3( رقم  ال�سورة  فهي  تعبرياً  الأكرث  ال�سور  اأّما 

غزة،  قطاع  يف  الفل�سطينية”  امل�سانع  “مقبة  افتتاح  تظهر 

وقد  احل�سار.  ملواجهة  ال�سعبية  للجنة  رمزية  خطوة  يف 

للم�سانع  الرمزية  القبور  من  كبرياً  عدداً  املقبة  �سّمت 

الفل�سطينية التي اأجبها احل�سار على الإغالق، والتي تقدر 

بحوايل اأربعة اآلف م�سنع ومن�ساأة وور�سة بح�سب اللجنة.

�ل�ضورة رقم )2(

�ل�ضورة رقم )3(

�ل�ضورة رقم )1(
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كما انخف�ص عدد اأنواع ال�سلع التي تدخل القطاع من حوايل اأربعة اآلف �سلعة 

يناير  الثاين/  كانون  فقط حتى  �سلعة  اأربعني  اإىل حوايل   2007 يونيو  قبل حزيران/ 

2011، وهي ال�سلع التي حددتها قوات الحتالل على اأنه “ل غنى عنها” كالأغذية 

.
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والأدوية والحتياجات الطبية الأ�سا�سية

ومل ي�ستثنِ احل�سار الوقود الذي يعد احتياجًا اأ�سا�سيًا �سواء ملحطة توليد الكهرباء 

اأم لال�ستخدام ال�سناعي اأم لال�ستخدام املنزيل والتدفئة، حيث تتطلب حمطة الكهرباء 

قوات  ت�سمح  ول  اأ�سبوعيًا.  ال�سناعي  الديزل  من  ليرت  ماليني   3.5 مبفردها حوايل 

الحتالل اإل بدخول 2.5 مليون ليرت جلميع احتياجات القطاع، وهو احلد الذي 

اأقرته املحكمة الإ�رشائيلية العليا بعد التما�ص اإن�ساين رفعته عدة جمعيات حقوقية، 

ولكن ل تلتزم به �سلطات الحتالل دائمًا، وذلك بح�سب الإح�سائيات. وتنقطع 

الكهرباء يوميًا يف القطاع بني 4-8 �ساعات ب�سبب نق�ص الوقود، كما مّر القطاع 

بفرتات انقطع فيها الوقود متامًا مع كل ما يتبع ذلك من ت�رشر يف املهن، وخا�سة يف 

.
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امل�ست�سفيات واملر�سى ذوي احلالت ال�سحية احلرجة

�سلطات  قيام  مع  القت�ساد، خا�سة  اآثار كارثية يف  اإىل  احل�سار  اأدى هذا  ولقد 

 ،2007/6/21 بقطاع غزة يف  اخلا�ص  اجلمركي  الرمز  باإلغاء  الإ�رشائيلية  الحتالل 

مما يعني اإنهاء التعامالت التجارية وكافة الوكالت والعالمات التجارية مل�ستوردي 

الغرفة  يف  العامة  العالقات  مدير  الطباع،  ماهر  د.  ويلخ�ص  القطاع.  وم�سدري 

بنحو  تقدر  اقت�سادية  قطاع غزة خ�سائر  بتكبد  النتائج  الفل�سطينية، هذه  التجارية 

يقارب  ما  اأي  ال�سناعية،  املن�ساآت  من   %95 واإغالق  دولر،  مليون   500

 %20 عن  تزيد  ل  بن�سبة  يعمل  كان  تبقى  وما   ،3,900 اأ�سل  من  م�سنع   3,700

من طاقاته الإنتاجية؛ كما مّت تعليق تنفيذ م�ساريع بناء وبنية حتتية بقيمة 370 مليون 
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دولر نتيجة عدم توافر مواد البناء، وح�سول ارتفاع جنوين يف الأ�سعار، تراوح 

الأدوية  احلاد يف  النق�ص  ب�سبب  ال�سحي  القطاع  وتدهور  و1000%؛   %30 بني 

األف عامل كانوا يعملون   75 اأكرث من  الطبية؛ ومّت ت�رشيح  وامل�ستلزمات واملعدات 

يف القطاع اخلا�ص؛ وتوقف الت�سدير الزراعي متامًا، مما يهدد حوايل 40 األف عامل 

والأزهار  الأر�سي  التوت  ملزارعي  فادحة  خ�سائر  ونتجت  القطاع،  يف  يعملون 

تقدر بحوايل 16 مليون دولر؛ ومّت تعطيل حوايل 90% من قطاع النقل التجاري، 

املراكب؛  توقف  وبالتايل  الوقود  يف  احلاد  النق�ص  ب�سبب  ال�سيد  قطاع  وتدمري 

وتاأثر قطاع الرثوة احليوانية ب�سبب نق�ص الأعالف واللقاحات البيطرية والأدوية؛ 

.
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والقطاع التعليمي ب�سبب النق�ص يف الكتب والقرطا�سية واملطبوعات

مع  الآثار  هذه  تفاقمت   ،2008 �سنة  اأواخر  يف  غزة  قطاع  على  احلرب  وبعد 

ا�ستمرار احل�سار ومنع جهود اإعادة الإعمار، وقّدرت العديد من املوؤ�س�سات الدولية 

اأن اخل�سائر املرتاكمة تفوق الأربعة مليارات دولر يف هذا القطاع ال�سغري وهو ما 

 .
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يعادل نحو اإجمايل الناجت القومي الفل�سطيني )التقديرات كانت ل�سنة 2009(

�سلطات الحتالل  �لغربية: تفر�ص  �ل�ضفة  �حلو�جز و�جلد�ر و�لطرق �اللتفافية يف   •
عب  احلركة،  حرية  على  القيود  من  �سارمًا  نظامًا  الغربية  ال�سفة  فل�سطيني  على 

احلواجز املختلفة ونقاط التفتي�ص، والطرق اللتفافية التي تبنيها حلماية امل�ستوطنني. 

اأقّرت حمكمة  وزاد من هذه املعاناة بناء اجلدار الفا�سل يف ال�سفة الغربية، والذي 

الدويل،  القانون  يف  �رشعيته  عدم  ال�ست�ساري  بقرارها  لهاي  يف  الدولية  العدل 

.
74

و�رشورة اإزالته وتعوي�ص الفل�سطينيني عن كافة الأ�رشار التي ت�سبب بها

وبح�سب اإح�سائيات ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2010، بلغ عدد احلواجز يف ال�سفة 

الغربية 592 حاجزاً، 99 منها حواجز ثابتة، و73 بوابة وممر �سمن اجلدار الفا�سل 
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الرتابية  2009(، و420 منها هي عراقيل ومعيقات حم�سو�سة كالكتل  يوليو  )متوز/ 

ومكعبات الباطون والبوابات احلديدية والقنوات )اأيار/ مايو 2010(؛ مع الإ�سارة 

اإىل اأن هذه املعيقات متنع مرور جميع ال�سيارات، حتى يف حالت الطوارئ، يف 

حني متنع احلواجز مرور الفئة الذكورية ال�سابة ما بني 16-35 عامًا، من املرور عليها، 

.
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وهوؤلء ي�سّكل العمال واأ�سحاب املهن الن�سبة الأكب بينهم

عبداهلل جلعود، 59 عامًا، قلقيلية. حما�رش 

يف جامعة النجاح يف نابل�ص. ب�سبب احلواجز 

يحتاج اإىل �ساعتني ون�سف لي�سل اإىل عمله يف 

اجلامعة، بدًل عن ن�سف �ساعة فقط.

	ت�سوير: اإليعيزر مواآف، بت�سيلم، 2003/12/24.

اأح�سى  فقد  واملتنقلة.  الفجائية  احلواجز  تمُ�ساف  اأعاله،  احلواجز  جانب  واإىل 

مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية حوايل 310 حواجز فجائية باملعدل 

مقارنة مبعدل  2010؛  مار�ص  اآذار/   - 2009 اأبريل  ني�سان/  الفرتة  �سهر خالل  كل 

فاإن  2009. وبهذا  اآذار/ مار�ص   - 2008 �سبتمب  اأيلول/  للفرتة  فجائيًا  65 حاجزاً 

ادعاءات الحتالل بتخفيف القيود على التنقل لي�ست �سحيحة، مبجرد اإزالته لبع�ص 

.
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احلواجز الثابتة، اإذا ما نظرنا اإىل الزيادة الكبرية يف عدد احلواجز الفجائية واملتنقلة

اإذ  العن�رشي،  املمنوعة” فهي م�سطلح جديد خا�ص بالحتالل  “ال�سوارع  اأما 

اإن هذه ال�سوارع هي طرقات يف ال�سفة الغربية لكنها خا�سة للم�ستوطنني اليهود 
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وباقي الإ�رشائيليني فقط؛ وينع على الفل�سطينيني املرور عليها، على الرغم من اأنها 

تقيد و�سولهم اإىل ال�سوارع املجاورة، وت�سطرهم يف كثري من الأحيان اإىل الرتجل 

املقابل. وي�سعب ر�سد  الطرف  اأخرى من  وال�سري م�سيًا لأخذ و�سيلة موا�سالت 

بحوايل  تقدر  م�ساحتها  لكن  �سفوية،  باأوامر  يتم  حتديدها  لأن  الطرقات  هذه 

.
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232 كيلومرتاً، ولعل ال�سارع 443 هو اأ�سهرها

وب�سبب هذه القيود، فقد ع�رشات الآلف من الفل�سطينيني وظائفهم، واأحلقت 

اأ�رشار بالغة بحركة تنقل العمال، وكذلك �سحن الب�سائع، وارتفعت اأ�سعار النقل 

الب�سيطة.  وامل�سنوعات  املزروعات  على  خا�سة  الربح  اإمكانية  من  يحد  ب�سكل 

و�سار يتعنّي على العديد من املوظفني الفل�سطينيني ال�ستيقاظ واملغادرة يف �ساعات 

احلواجز  تاأخذها  التي  الإ�سافية  ال�ساعات  ب�سبب  بعملهم،  للحاق  الأوىل  الفجر 

.
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واملعيقات الإ�رشائيلية

ويروي العامل علي يو�سف جب )43 عامًا(، من بلدة اخل�رش جنوب بيت حلم 

يف ال�سفة الغربية، اأنه ي�سطر للخروج مبكراً من منزله يف الرابعة فجراً حتى يتمكن 

جراء  حلم،  لبيت  ال�سمايل  املدخل  على  املقام   Gilo جيلو  حاجز  عب  املرور  من 

اإ�رشائيلية دقيقة  تفتي�ص  اإجراءات  يرافق ذلك من  البوابة، وما  العمال على  ازدحام 

بهدف اإهانة العمال وتاأخريهم عن عملهم ل�ساعات طويلة؛ علمًا باأن الوقت الالزم 

للو�سول اإىل القد�ص يف الو�سع الطبيعي ل يتعدى ثلث �ساعة، لكن بفعل احلواجز 

.
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يتعدى الوقت ال�ساعتني اأو اأكرث

لتفادي  الت�سلل  اأو  التفافية  طرق  �سلوك  اإىل  العمال  من  العديد  يلجاأ  كما 

لت�سلق  اأحيانًا  ي�سطرهم  مما  التع�سفية،  الحتالل  ومعاملة  الإ�رشائيلية  احلواجز 

اجلدار الفا�سل مثاًل اأو الت�سلل من خالل �سبكة املجاري وت�رشيف مياه الأمطار. 
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لعمله  للو�سول  الرام  اإىل  حلم  بيت  من  رحلته  بعد  اأنه  عامًا(،   23( حممد  ويروي 

من خالل منهل خا�ص بت�رشيف مياه ال�ستاء، وجد الع�رشات من ال�سبان ينتظرون 

دورهم للنزول اإىل ذلك املنهل، والت�سلل من خالله اإىل خلف اجلدار الفا�سل. رحلة 

بانتظاره على اجلهة الأخرى  اإذ كانت  العواقب،  �سليمة  اليوم مل تكن  حممد ذلك 

من اجلدار دورية ع�سكرية، ت�سطاد كل من يخرج من �سبكة ت�رشيف مياه المطار 

.
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لينهال عليهم اجلنود �رشبًا، ويحتجزونهم خلم�ص �ساعات حتت اأ�سعة ال�سم�ص

اجلدار، حيث  ت�سلق  اأجل  من  �سالمل وحبال  باإح�سار  العمال  بع�ص  يقوم  كما 

الكتل  براأ�ص  فتحة  يف  حبل  ربط  ويتم  اجلدار  واجهة  على  ال�سالمل  اأحد  يعلقون 

ال�سمنتية للجدار البالغ ارتفاعه حوايل ثمانية اأمتار، وتنزيل ذلك احلبل من اجلهة 

الأخرى للجدار، ويبداأ العمال بال�سعود اإىل اجلدار واإلقاء اأنف�سهم مب�ساعدة احلبل 

على اجلهة الأخرى والهبوط ب�سكل �رشيع خملفًا لهم اآلمًا حادة يف اليدين والقدمني، 

ب�سبب �رشعة النزول بوا�سطة احلبل عن ظهر اجلدار. وهذه الرحلة تكون عادة يف 

�ساعات ال�سباح الباكر للعمال الأمر الذي ي�سطرهم للخروج من منازلهم ال�ساعة 

الثانية اأو الثالثة فجراً، وفق ما اأكّده العمال الذين ي�سلون اإىل اأماكن عملهم بتلك 

الطريقة. كما اأ�سار العديد من العمال اإىل اأنهم ي�سطرون يف اأثناء توجههم اإىل مكان 

عملهم لل�سري لياًل م�سافات طويلة و�سط اجلبال، يف رحلة حمفوفة باملخاطر حتتاج 

.
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حوايل �ساعتني

وقد حذر البنك الدويل يف تقرير له من انهيار �سوق العمل الفل�سطيني ب�سبب 

انهياراً يف القت�ساد فقط، بل  اأنها ل جتلب  املفرو�سة على احلركة، م�سرياً  القيود 

.
82

توّلد اأي�سًا اأ�سكاًل من العنف املجتمعي اخلفي والظاهر
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ممنوع �ملرور
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“اإ�سرائيل”  داخل  الفل�سطينيني  العمال  معاناة  �سابعاً: 

ويف امل�ستعمرات )العمالة ال�سوداء(

فتح  قررت  عندما   ،1968 �سنة  “اإ�رشائيل”  اإىل  الفل�سطينية  العمالة  تدفق  بداأ 

ذلك  ومنذ  ر�سمي.  ا�ستخدام  برنامج  خالل  من  الفل�سطينية  للعمالة  اأبوابها 

�سنة  األفًا   20 من  ازداد  فقد  ملحوظًا  منواً  الفل�سطينية  العمالة  تدفق  منا  الوقت 

1970 اإىل 66 األفًا �سنة 1975. ثّم تباطاأ النمو بحلول �سنة 1979 لي�سل اإىل ذروته 

. ويختلف هذا التذبذب يف حال ال�سفة 
83

�سنة 1987 حيث بلغ 116 األف عامل

الغربية عنه يف حال قطاع غزة. وقد اكت�سب العمل اأهمية اأكب عند �سكان قطاع 

.
84

غزة املليء بالالجئني والفقري باملوارد الطبيعية

بالرغم من كل ما �سبق، جتدر الإ�سارة اإىل اأن العمال الفل�سطينيني مل يق�سدوا 

يفعلون  يق�سدونها  ممن  وكثريون  مرغمني،  اأو  م�سطرين  اإل  الإ�رشائيلية  ال�سوق 
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ذلك “�رشاً” ب�سبب عدم رغبتهم يف اأن تكون لهم اأي �سلة بالحتالل؛ كما يف�سل 

كثريون الفقر والبطالة عليها. وقد اأكدت درا�سة م�سحية اأجريت �سنة 1984 على 

اأ�سل  من  هم  هوؤلء  من   %48 اأن  “اإ�رشائيل”،  فل�سطيني يف  عامل   1,100 حوايل 

ريفي و23% من املخيمات، واأن معظم العمال هم من فئات الدخل املنخف�ص، اأو 

الأقل تعليمًا. كما اأّن معظم هوؤلء العمال هم من غري العمال املهرة، ويرتّكزون يف 

 .
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قطاعات الزراعة والإن�ساءات

1987، انخف�ص عدد العمال الفل�سطينيني  ومع اندلع النتفا�سة الأوىل �سنة 

1993؛ متاأثراً  داخل “اإ�رشائيل” ب�سكل كبري، ليعود ويرتفع قلياًل مع نهايتها �سنة 

بها،  تتذرع  التي  الأمنية  والإجراءات  الإ�رشائيلية  بال�سيا�سات  احلال  بطبيعة 

لتتع�سف يف التحكم بحياة الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. فانخف�ص 

الف�سل  جدار  بناء  مع  ثم  الأق�سى،  انتفا�سة  اندلع  بعد  ثم   1996 �سنة  يف  مثاًل 

النيابية،  النتخابات  يف  حما�ص  حركة  فوز  وبعد  الغربية،  ال�سفة  يف  العن�رشي 

واحل�سار املفرو�ص على غزة؛ حيث �سار جمرد الو�سول اإىل داخل اخلط الأخ�رش 

الفل�سطينيني، وينطوي على م�ساق كثرية تهدد  �سعبًا بل م�ستحياًل على كثري من 

حياتهم يوميًا. فبع�سهم ي�سطر لت�سلق اجلدار الفا�سل، والبع�ص للت�سلل عب اأنفاق 

لدفع  ي�سطر  الآخر  والبع�ص  والبد،  اجلبال  يف  الكيلومرتات  ع�رشات  لل�سري  اأو 

يف  يح�رشونهم  اأو  �ساحنات  يف  يهربونهم  الذين  ال�سائقني،  لبع�ص  خيالية  مبالغ 

.
86

�سيارات نقل ويهربونهم
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مل   2011 �سنة  يف  وامل�ستعمرات  “اإ�رشائيل”  يف  الفل�سطينيني  العمال  عدد 

العام  الأمن  جهاز  فتقارير  ت�ساريح.  دون  منهم  الكثري  عمل  ب�سبب  معروفًا،  يعد 

)ال�ساباك( Israel Security Agency-ISA (Shabak) تقدرهم بحوايل 20 األفًا 

اإل اأن �ساريت توباز Sarit Topaz اأ�ستاذ علم الجتماع يف جامعة تل اأبيب يوؤكد 

الأكرث  الرقم  . ولعل 
األف”87  200 اإىل  اأقرب  “رمبا هم  بكثري:  اأكرث من ذلك  اأنهم 

اإح�سائيات اجلهاز املركزي  األف عامل، حيث ت�سري   80 اأنهم بحدود  منطقية هو 

فل�سطيني يف  األف عامل   70 اأن هناك  اإىل   2010 �سنة  الرابع من  للربع  الفل�سطيني 

الكثري  يلك  ول   .
88

الإ�رشائيلية امل�ستعمرات  يف  اآلف  ت�سعة  وحوايل  “اإ�رشائيل” 
من هوؤلء العمال الت�ساريح الالزمة �سواء للدخول اإىل “اإ�رشائيل” وامل�ستعمرات اأو 

للعمل هناك، وبالتايل يتعر�سون للمالحقة والعتقال دائمًا من قبل �رشطة الحتالل 

، اإل اأن 
89

الإ�رشائيلية. ويقدر عدد املعتقلني من هوؤلء بحوايل 15 األف عامل �سنويًا

 ،2009 �سبتمب  اأيلول/  يف  فمثاًل  واأخرى،  فرتة  بني  يتفاوت  املعتقلني  عدد 

املا�سيني  ال�سهرين  خالل  اعتقلت  الحتالل  �رشطة  اأن  الإ�رشائيلي  التلفزيون  نقل 

.
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17,620 عامل فل�سطيني ورّحلتهم لل�سفة الغربية

اجلنود  عليه  اأطلق  الذي  �سباتني  نا�رش 

بالغة  بجراح  واأ�سابوه  النار  الإ�رشائيليون 

من  الفا�سل  اجلدار  عبور  حاول  عندما 

“اإ�رشائيل”، يرقد يف ق�سم  العمل يف  اأجل 

بيلين�سون  م�ست�سفى  يف  املكثفة  العناية 

.Beilinson Hospital

بت�سيلم،  ميخائيلي،  �ساريت  ت�سوير:  	

.2006/4/8
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فقد  اأمرهم.  اكت�ساف  عند  العمال  هوؤلء  معاناة  “اعتقال”  كلمة  تلخ�ص  ول 

ك�سف تقرير ملركز بت�سيلم يف اآذار/ مار�ص 2007 عن هول املعاناة التي يرون بها، 

من  عامل  مائة  حوايل  الأخرية  ال�سنوات  خالل  قتلت  الحتالل  قوات  اأن  م�سرية 

بينهم. ويروي العامل خالد غنيمات )38 عامًا، واأب لثمانية اأولد(:

وجهي.  على  �سفعة  هو  اجلندي  من  ت�رشف  اأول  وكان  اعتقلوين 

اأع�سابه  وفقد  وجهي  يف  ب�سق  العتداء  هذا  من  اأمامه  تذمرت  وعندما 

على  البندقية  بكعب  �رشبني  ثّم  ج�سدي،  اأنحاء  �ستى  يف  ي�رشبني  وراح 

اأعد  مل  اأنني  رغم  ب�سكل جنوين،  يرف�سني  وراح  اأر�سًا،  ف�سقطت  راأ�سي 

اأتفوه بكلمة اعرتا�سًا على اعتداءاته. 

وي�سيف غنيمات اأن اأكرث ما جرح م�ساعره هو اأن هذا العتداء مّت بح�سور ابنه، 

الذي اأ�رّش على الذهاب معه اإىل العمل. واأ�ساف: “يف حلظة معينة، دا�ص اجلندي 

على رقبتي وقال: اأنت كلب. عليك اأن تنبح، ف�سعرت بالختناق، ولكنني متنيت 

يف تلك اللحظة اأن اأموت بني يديه حتى ل اأنظر اإىل عيني ولدي”.

مواقع  يف  اجلنود  اأن  املنظمة  وتقول 

التعذيب  يف  يتفننون  كانوا  اأخرى 

على  العمال  ويجبون  والإهانة، 

التي متّجد قوات حر�ص  الأنا�سيد  اإن�ساد 

على  ويجبونهم  الإ�رشائيلي،  احلدود 

و�ستم  بل  قادتهم،  و�ستم  اأنف�سهم  �ستم 

.
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الر�سول الكرمي
الدخول  بانتظار  فل�سطينيني  عمال 

.Eretz للمنطقة ال�سناعية اإيريز

رويرتز،  اهلل،  جاد  اأحمد  ت�سوير:  	

.2005/2/13
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�سهادة غنيمات للمنظمة، اأكدتها �سهادة اأحد اجلنود للم�سدر ذاته، اإذ قال اإن 

فل�سطيني مت�سلل  القب�ص على عامل  يلقي  الإ�رشائيلي عندما  يفعله اجلندي  ما  اأول 

هو �سفعه على وجهه، “فاإذا �سكت، ينجو من العقاب، واأما اإذا اعرت�ص فاإنه �سيبداأ 

م�سل�سل تنكيل وتعذيب يجعله يتمنى لو اأنه مل يولد”. واأ�ساف: “مننعه من التدخني 

مل�سافة  الرك�ص  اأو  امل�سي  مثل  �سديداً  عقابًا  عليه  ونفر�ص  بالهاتف.  احلديث  ومن 

طويلة قد ت�سل اإىل 5 كيلومرتات”.

قا�ص  اإىل روتني  يو�سل  الذي  اخليط  بـ“طرف  احلالت  املنظمة هذه  وو�سفت 

من اأعمال العنف والتنكيل، التي ت�سمل ا�ستعمال القوة ب�سورة غري قانونية، وامل�ص 

غري القانوين بالأمالك، وا�ستعمال و�سائل اإرغام غري قانونية بغر�ص احل�سول على 

معلومات، وجتنيد املتعاونني، واإطالق النار ب�سورة غري قانونية”. كما اأ�ساف التقرير 

اأن العديد من هوؤلء العمال يتعر�سون يف نهاية املطاف لال�ستغالل من قبل اأرباب 

اأجر منا�سب  القانوين، ويعملون ل�ساعات طويلة دون  العمل ب�سبب و�سعهم غري 

واأحيانًا يتم حرمانهم من الأجر. ويتفاقم الأمر عند تعر�سهم حلوادث خالل العمل 

.
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اأو مر�سهم، اإذ يخ�رش معظمهم وظيفته دون اأية تعوي�ص اأو �سمانات

ويروي جمال اأحد العاملني يف امل�ستعمرات الإ�رشائيلية:

ل  لل�رشكة  لالأخ�ساب.  اإ�رشائيلي  م�سنع  يف  �سنوات  ع�رش  منذ  اأعمل 

يوجد ا�سم. اأعمل ت�سع �ساعات يوميًا واأتقا�سى 100 �سيكل ]حوايل 29 

من  حماية  تقريبًا  لدينا  لي�ص  عاماًل،  ثالثون  امل�سنع  يف  يوجد  دولراً[. 

ال�سم�ص وال�ستاء. يف ال�ستاء نقف طيلة اليوم يف الوحل، ل يوجد مراحي�ص 

نع من اخلروج، لأن البوابة احلديدية تفتح عند ال�ساعة الرابعة فقط. قبل  ومنمُ

�سنتني، ا�ستجمعت اجلراأة لأ�ستكي. هل تعرف ماذا جرى؟ ف�سلت فوراً 
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وطردت من العمل دون راتب. وبعد اأ�سبوعني رن جر�ص الهاتف، وكان 

�ساحب العمل على اخلط. وقال اأنه �سيمنحني فر�سة اأخرية، ولكن علي 

.
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اأن اأ�سمت. وهكذا فعلت

اأو�ساعهم  “القانونيون” فاإن  العمال  اأما 

اأوًل، احل�سول  اأف�سل، فعلى هوؤلء:  لي�ست 

“اإ�رشائيل”؛  للعمل داخل  اأمني  على ت�رشيح 

حتتوي  ممغنطة  بطاقة  على  احل�سول  وثانيًا، 

�سهري  مبلغ  دفع  وثالثًا،  تفا�سيلهم؛  كافة 

عن  النظر  بغ�ص  دولر،   500 اإىل  ي�سل 

 .
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ل اأو  عمل  على  احل�سول  من  متكنهم 

لال�ستيقاظ  �سباح  كل  ي�سطرون  اأنهم  كما 

باكراً للحاق بعملهم ب�سبب املعابر وحواجز 

يوميًا.  لها  اخل�سوع  عليهم  التي  التفتي�ص 

ن�سبة  ارتفاع  اأن  اإىل  التقارير  بع�ص  وت�سري 

الإ�سابة بال�رشطان بني الفل�سطينيني، وذلك 

احلواجز،  على  اليومي  مرورهم  ب�سبب 

بالأ�سعة؛  للتفتي�ص  املتكرر  وخ�سوعهم 

و�ساعات  ل�ساعات  انتظارهم  عن  عدا  هذا 

.
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للعبور

ولهذا، يختار العديد من العمال الفل�سطينيني البقاء يف “اإ�رشائيل” لأيام واأحيانًا 

للعبور على احلواجز واخل�سوع  اأو  “اإ�رشائيل”،  اإىل  الت�سلل  لأ�سابيع، تفاديًا لرحلة 

عن  “نبتعد  العمال:  اأحد  يقول 

عائالتنا لأ�سهر، واأحيانًا نن�سى معامل 

خالل  يكبون  الذين  اأطفالنا  وجوه 

لالإهانة  نتعر�ص  نحن  غيابنا... 

والإذلل، ونعمل من طلوع ال�سم�ص 

جداً”...  قليلة  باأجور  غروبها  حتى 

منر  “تخيلوا،  اآخر:  عامل  واأ�ساف 

يوم،  وراء  يومًا  العذاب،  هذا  بكل 

واأحيانًا اأيامًا عدة نعمل عند �ساحب 

عمل معني، لنكت�سف فقط يف نهاية 

اأجورنا  اإعطاءنا  يرف�ص  اأنه  املطاف 

عنا  بالتبليغ  ويهددنا  بل  امل�ستحقة؛ 

“غري  عماًل  )لكونهم  لل�رشطة”. 

�رشعيني”(.

�سهادة عاملني فل�سطينيني يعمالن 

يف “اإ�رشائيل”.

	Middle East Monitor, The 
predicament of Palestinian 
workers in Israel, 24/2/2010.
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اأن  اإل   .
96

للتفتي�ص والتدقيق الأمني، الذي ي�سل اأحيانًا اإىل حّد خلع املالب�ص متامًا

الظروف التي يبقون فيها هي ظروف غري اإن�سانية للغاية، تنعدم فيها التهوئة والنظافة 

.
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والراحة ال�سخ�سية

“اإ�رشائيل”  داخل  الفل�سطينيني  العمال  معظم  افتقاد  مع 

اأمراً  الليل  فيه  يبيتون  ملكان  اإيجادهم  ي�سبح  القانونية،  لالأوراق 

�سعبًا و�سبه م�ستحيل، فتبيت الأغلبية يف مكان عملها من ور�ص 

وخمازن وم�سانع. 

حممد كان “حمظوظًا” اإذ وجد مكانًا ي�ستاأجره. “غرفة علبة” 

للحمام  كر�سي  وبجانبه  الدرج  حتت  تخت  التعبري.  �سح  اإن 

وبراد،  وميكروويف،  وتلفاز  بل  لال�ستحمام،  ومكان  ومغ�سلة 

فيها  ي�ساركه  بل  وحده  ملحمد  لي�ص  فاملكان  اأخريان،  وفر�ستان 

عامالن اآخران!.

له  ال�رشطة  مالحقة  من  دائم  رعب  يعي�ص يف  هذا، حممد  مع 

واكت�ساف اأمره. ذات يوم دّق الباب بعنف، فقفز هو وزميله يف 

ال�رشطة،  تكن  مل  ال�رشطة.  تكون  اأن  من  هربًا  ال�سباك  من  الغرفة 

لكنه عندما قفز ك�رش رجله ومل يتمكن من تلقي العالج اأو الذهاب 

عودته  حني  اإىل  انتظر  بل  اأمره،  انك�ساف  من  خوفًا  للم�ست�سفى 

لل�سفة.

ويعمل حممد م�سطراً داخل “اإ�رشائيل”، لكنه نادم على ذلك 

حيث يعي�ص يف رعب دائم وقلق: “لو كان باإمكاين العودة للوراء 

�ست �سنوات، ملا جئت اإىل هنا اأبداً”.

 Wrong Side of the Wall, Palestine Monitor, 11/5/2010.

�ضورة لـ“�ضقة” حممد
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العمال  حقوق  ب�سمان  العليا  الإ�رشائيلية  املحكمة  اإقرار  من  الرغم  وعلى 

الفل�سطينيني يف “اإ�رشائيل” براتب تقاعدي، اإذا ما دفع م�ستوجبات ذلك من راتبه، 

راتبه  17.5% من  باملعدل  يدفع  الفل�سطيني  العامل  اأن  اإىل  ت�سري  الإح�سائيات  فاإن 

يعانيه  الذي  التمييز  مدى  هذا  ويعك�ص   .
98

ذلك من  ي�ستفيد  اأن  غري  من  للتقاعد 

العمل والدولة  اأرباب  العاملون لدى الإ�رشائيليني، وهو متييز يار�سه  الفل�سطينيون 

وال�رشطة على حّد �سواء. 

ته. قبل خم�ص �سنوات طلب  العامل حممد اأبو حمرة مل يعد على قيد احلياة ل�رشد ق�سّ

 ،Nitzanei Shalom منه اإقامة جدار حول امل�سنع الذي يعمل فيه يف نيت�ساين �سالوم

لدعم اجلدار،  بف�سالت كيماوية  مليئة  “ا�ستخدموا حاويات بال�ستيكية  ابنه:  ويقول 

متاأثراً  تويف  اأيام  اأربعة  وبعد  براأ�سه.  اأبي  واأ�سيب  احلاويات  تلك  اإحدى  وانفجرت 

بجراحه، وترك اأمي وثمانية اأولد. ومل نتلق اأي مرتب تقاعد اأو تعوي�سات”.

اإيجاد عمل كي يتمكن من  اأجل  اإىل وقف درا�سته من  ابن حممد، ماجد، ا�سطر 

اإعالة اأ�رشته. “قبل �سنتني قدمنا �سكوى �سد �ساحب مكان عمل اأبي، ولكن الق�ساة مل 

يتخذوا قراراً بعد يف الق�سية”.

حقوق،  اأو  قوانني  دون  الكئيب؛  الإ�رشائيلية  ال�سناعية  املناطق  يف  الفل�سطينيني  العمال  واقع  	

عرب 48، 2007/4/14.
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ويروي ال�ساب عبد اللطيف اأبو ريا اأنه قبل عدة �سهور قمُِطَعت يده حينما كان 

الإ�رشائيلي  العمل  �ساحب  وف�سله  الكرتون،  م�سنع  يف  ق�ص  ماكينة  على  يعمل 

واأر�سله اإىل البيت، وتوقف عن دفع راتبه. ويف اأعقاب احلادثة اأ�سبح اأبو ريا م�سلوًل 

املعقدة  العملية  اإجراء  طولكرم  م�ست�سفى  يف  الأطباء  ي�ستطع  ومل  جزئي.  ب�سكل 

امل�ست�سفيات  اإىل  الو�سول  من  ممنوع  وهو  يده،  تنقذ حركة  اأن  يكنها  كان  الذي 

الإ�رشائيلية التي يكنها اأن تقدم له امل�ساعدة. وي�سيف: “�ساحب العمل مل يدفع يل 

اأي تعوي�سات، وب�سبب الإ�سابة ل يكنني اإيجاد عمل يف اأي مكان اآخر. واألغيت 

البطاقة املغناطي�سية التي بحوزتي ]ت�رشيح عمل يف “اإ�رشائيل”[. وا�ست�رشت حماميًا 

وبداأ باإجراءات ق�سائية يف اإ�رشائيل، ولكن ل يكنني حتى لقاوؤه، لأنني ممنوع من 

.
املرور من نقطة املراقبة”99
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العمال  ملعاناة  االجتماعية  االنعكا�سات  ثامناً: 

الفل�سطينيني

لعل النعكا�ص الأبرز ملمار�سات الحتالل الإ�رشائيلي بحق القت�ساد الفل�سطيني 

على  والعتماد  والبطالة  الفقر  ن�سب  ارتفاع  يف  يتمثل  الفل�سطينيني  والعمال 

امل�ساعدات.

البطالة  ن�سبة  يقدر  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  اأن  من  الرغم  فعلى 

بحوايل 16.9% يف ال�سفة الغربية و37.4% يف قطاع غزة، اإل اأنها فعليًا اأكب من 

 ،%75 31% ويف قطاع غزة بحوايل  الغربية بحوايل  ال�سفة  تقدر يف  ذلك فهي 

خا�سة بعد العدوان الإ�رشائيلي الذي ح�سل اأواخر �سنة 2008، حيث ارتفع اأي�سًا 

معدل الفقر اإىل حوايل 90% واأ�سبح 85% من ال�سكان يعتمدون على امل�ساعدات 

املركزي  اجلهاز  اإح�سائيات  يف  الواردة  الر�سمية  الن�سبة  اأن  كما   .
100

الإن�سانية



88

البطالة  معدلت  من  الأعلى  الن�سب  بني  تعّد   ،)%23.4) الفل�سطيني  لالإح�ساء 

عربيًا ودوليًا. وكذلك فاإن هذه البطالة ل�ستمراريتها على مدى ال�سنوات، ت�سّنف 

�سمن البطالة املزمنة، اأي اأنها لي�ست مو�سمية اأو ظرفية موؤقتة بل م�ستمرة با�ستمرار 

 .
101

الحتالل

مياه ملوثة

“اأنا ل اأقول لأطفايل اأين اأعتقد اأنهم ير�سون ب�سبب تلوث املياه. فاأنا غري قادر على حتمل 
تكاليف �رشاء املياه من ال�سهاريج، واإذا قلت لهم اأن املاء ي�سبب لهم املر�ص فاأظنهم �سريف�سون 

�رشب املاء كليًا”.

ياأخذ  وهو  الغربية،  ال�سفة  �سمال  بورين  قرية  من  اأبناء  خلم�سة  اأب  جنيب،  عدنان 

وتكون  اأ�سهر  ثالثة  كل  مرة   Ameba intestinal املعوية  الأميبيا  فح�ص  لإجراء  اأطفاله 

ي�سبب  الذي  الطفيليات  من  النوع  بهذا  اإ�سابتهم  موؤكدة  موجبة  دائمًا  الفح�ص  نتيجة 

 Har براخا  هار  م�ستعمرة  نفايات  ب�سبب  للتلوث  القرية  مياه  تعر�ست  وقد  الإ�سهال. 

املياه. تنقية  القريبة، وهو ل يلك تكاليف   Bracha

قرية  يف  املياه  �رشب   ،)2008( الالجئني  ق�س�ص  )الأونروا(،  الفل�سطينيني  لالجئني  املتحدة  الأمم  وكالة   

 http://www.un.org/unrwa/arabic/Refugees/stories/st08/st_13.htm :بورين، انظر

ويقّدر عدد العمال العاطلني عن العمل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بحوايل 

234 األف فرد. وترتكز اأعلى ن�سب البطالة بني ال�سباب )الفئة العمرية 15-19 عامًا( 

؛ على الرغم من 
حيث قدرت بحوايل 42.5% يف الربع الرابع من �سنة 1022010
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ولعل  اجلامعيني.  الطالب  من  اأي�سًا  يكونوا  اأن  يفرت�ص  الفئة  هذه  اأفراد  غالبية  اأن 

الظروف  ل�سعوبة  الأبرز  الجتماعية  النعكا�سات  اأحد  اإىل  ي�سري  ذاته  بحد  هذا 

القت�سادية، التي ت�سغط على ال�سباب من اأجل تاأمني مدخول مايل، وبالتايل متنعهم 

اأو على الأقل تعيقهم من الرتكيز على تخ�س�سهم ودرا�ستهم، فت�سكل عرثة حتول 

دون حتقيق م�ستقبل عملي اأف�سل لهم كاأفراد وملجتمعهم.

امراأة فل�سطينية يف قطاع غزة تاأخذ ح�ستها من امل�ساعدات. وب�سبب ارتفاع 

ن�سب البطالة وتدمري الحتالل ملقومات القت�ساد واحل�سار اخلانق الذي يفر�سه 

على القطاع، يعتمد حوايل 85% من �سكان القطاع على امل�ساعدات.

�سّك  بال  يت�سبب  العمل  عن  العاطلني  العمال  من  الآلف  مئات  وجود  اإن 

يف  وال�سورة  وعائالتهم.  الأفراد  هوؤلء  لدى  ونف�سية  اجتماعية  اأزمة  وجود  يف 

املجتمعات الفل�سطينية اأعمق بكثري، اإذا اأ�سفنا ما يتعر�ص له العاملون من �سغوط 
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وحمالهم  واأرا�سيهم  اأرزاقهم  تدمري  فيها  مبا  ومادية،  ج�سدية  وانتهاكات  نف�سية 

وم�سانعهم. وماذا عن اأ�سحاب الخت�سا�سات الذين ل يجدون مكانًا يار�سون 

طلبًا  جداً  ب�سيطة  اأعمال  ملمار�سة  اأو  للهجرة  اإما  في�سطرون  اخت�سا�ساتهم،  فيه 

للعي�ص. مع كل ما �سيرتكه هذا من انعكا�سات على الطالب واملراهقني الذين قد 

ل يجدون رغبة يف اإكمال تعليمهم مع �سغوطات احلياة والفقر، و�سعوبة اإيجاد 

عمل لئق.

اأ�سف اإىل كل ما �سبق اإغراءات العمل لدى الإ�رشائيليني، وما ينتج عنه من معاناة 

اأ�سهبنا يف و�سفها، ومن جانب اآخر �سغوطات الحتالل الإ�رشائيلي لبتزاز العمال 

وجتنيدهم للعمل ل�سالح ا�ستخباراته. 

ق�س�ص معاناة ال�سباب والعمال الفل�سطينيني كثرية، ول تتوقف عند النتهاكات 

واجلراح والوفاة. هي ق�س�ص مغمو�سة بيوميات ال�سعي حلياة اأف�سل، والإ�رشار على 

ال�سمود مهما �سعبت الظروف. فمح�سن، احلا�سل على ماج�ستري يف القت�ساد، مل 

يكن اأمامه اإل ا�ستئجار عربة لبيع الفراولة والفاكهة مقابل اجلامعة التي تخرج منها! 

وي�سيف: “�سحيح اأنني اأ�سعر بحزن �سديد ل�سطراري للعمل يف جمال ل يتطلب 

�سهادات، لكني ل اأر�سى اأن اأبقى عالة على اأ�رشتي، واأمد يدي لوالدي للح�سول 

على �سواكل قليلة. ومنذ عامني واأنا اأعمل بائعًا متجوًل”. وهو اليوم ي�ستعّد لل�سفر 

ا�ست�سارات  اأن جنح يف احل�سول على عقد عمل مع �رشكة  اإىل دولة خليجية، بعد 

 .
103

اقت�سادية

اإذ حظي بفر�سة للعمل ملدة �سهر يف  اأما حممد )45 عامًا( فيعدُّ نف�سه حمظوظًا 

مانحة.  دولية  وموؤ�س�سات  جهات  تنفيذها  متّول  التي  ال�سوارع،  نظافة  م�ساريع 

ويقول: “ح�سلت على فر�سة العمل هذه من بني اآلف املتقدمني لها حيث اختارت 
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املوؤ�س�سة 300 عامل �سمن دفعة الت�سغيل الأوىل، لت�ستكمل كل �سهر دفعة جديدة 

ومعارفه  اأقاربه  اأن  مبينًا  اأ�سماءهم”.  �سجلوا  عامل  األف   20 من  اأكرث  اإجمايل  من 

قدموا له التهاين متمنني لأنف�سهم فر�سة عمل مماثلة، واأنه مل ي�سعر للحظة واحدة 

باخلجل من اأن ي�ساهده اأي �سخ�ص قريب اأو بعيد وهو يحمل مكن�سة اأو يجر العربة 

اليدوية اخلا�سة بنقل النفايات، فاملهم تاأمني احلد الأدنى من املتطلبات حتت ق�سوة 

.
104

احل�سار الإ�رشائيلي اخلانق

توّلد  اإذ  واملجتمع،  الفرد  على  للبطالة  ال�سلبية  الآثار  من  الأخ�سائيون  ويحذر 

اآفات اجتماعية عدة، كال�رشقة،  انت�سار  بالنق�ص، وت�سجع على  لدى الفرد �سعوراً 

والن�سب، والدعارة واجلرية، اإ�سافًة اإىل اأن الفرد العاطل عن العمل ي�سعر بالفراغ 

اإما بالعدوانية اأو الإحباط،  وبعدم تقدير املجتمع له، فتن�ساأ لديه رّدات فعل تّت�سم 

انعكا�سها  عن  ف�ساًل  اأبنائه،  طاقة  من  ال�ستفادة  من  املجتمع  حترم  البطالة  اأّن  كما 

.
105

ال�سلبي على العالقة الأ�رشية

ال�سباب على الهجرة، وهو ما يوؤكده لوؤي �سبانة  البطالة تدفع بت�سجيع  اإن  ثّم 

اإح�سائية  درا�سة  نتائج  اإىل  ي�سري  اإذ  الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  رئي�ص 

للذكور   %45 بن�سبة  بالهجرة  يفكرون  الفل�سطيني  ال�سباب  ثلث  نحو  اأن  بينت 

و18% لالإناث، واأن ال�سبب الرئي�ص هو الو�سع الإقت�سادي )96% للذكور و%66 

 %80( غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  والأمان  الأمن  توافر  عدم  يليه  لالإناث(، 

.
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للذكور و73% لالإناث(

وتدفع الأو�ساع املعي�سية ال�سعبة اإىل انت�سار العمل بني الأطفال والن�ساء، حيث 

العمل من  الن�ساء والأطفال يف �سوق  اأ�رشهن. وتعاين  يمُِعْلَن  يوجد عدد كبري منهّن 

.
107

�سغوط اإ�سافية، حيث اأنهم اأكرث عر�سًة لال�ستغالل والتمييز
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العديد  “اإ�رشائيل” فاإنهم يف  اأو داخل  الإ�رشائيلية  امل�ستعمرات  العاملون يف  اأما 

اإذ ي�سبحون منبوذين يف اجلانبني:  نف�سية م�ساعفة،  يتعر�سون ملعاناة  من الأحيان 

يف عملهم حيث يعاملون بعن�رشية واإهانة، ويف حميطهم الجتماعي حيث يعاملون 

بتهمي�ص وقد يتهمون باخليانة. 

كما تدفع الأو�ساع القت�سادية ال�سيئة وارتفاع ن�سب البطالة اأي�سًا بالعديد من 

الفل�سطينيني للعمل يف مهن خطرة، مثل الأنفاق يف قطاع غزة اأو يف الكيماويات 

والنفايات ال�سامة، عندما ل يتبقى لديهم خيار اآخر؛ خا�سة واأن العمل يف مثل هذه 

املهن له مردود مادي مرتفع ن�سبيًا. 

اأنه جلاأ للعمل يف حفر الأنفاق كي ي�ستطيع  ويروي ال�ساب مي�رشة )19 عامًا( 

“كهرباء  جمال  يف  الأ�سلية  مهنته  يف  العمل  من  بدًل  للزواج،  املال  بع�ص  توفري 

ال�سيارات” حيث بح�سب تعبريه:

اأ�سحاب الكراجات يريدون �سبيًا حتت اأيديهم، ول يريدون عاماًل. 

اإنهم  و�سعي،  يتطور  ومل  الكراجات  اأحد  يف  �سنتني  من  اأكرث  ا�ستغلت 

ي�ستغلونني، واأعمل “مثل احلمار” من ال�سبح حتى اآخر الليل، ويف اختتام 

الأ�سبوع اأح�سل على 50 �سيكل على الأكرث ]10 دولرات تقريبًا[. اأما يف 

.
108

العمل حتت الأنفاق فاأح�سل يوميًا على هذا املبلغ

انهيار  باحتمالت  �سواء  الأنفاق على خطر حمدق دائمًا،  العمل يف  وينطوي 

مبا�رش من  لق�سف  بالتعر�ص  اأم  اأحياء،  الطينية فوق روؤو�سهم ودفنهم وهم  الرتبة 

قبل طائرات الحتالل الإ�رشائيلي، اأم باملوت ت�سممًا بغاز �سام تن�رشه قوات الأمن 
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�سهادات  بح�سب  امل�رشية  رفح  يف  عليها  تعرث  التي  الأنفاق  فتحات  يف  امل�رشية 

العاملني فيها، عالوة على احتمالت انفجار بع�ص املواد املهربة عب الأنفاق يف 

اأثناء نقلها، مثل الوقود. ومبا اأن العديد من العاملني يف هذا املجال هم من الفتية 

وطالب املدار�ص، ي�سطر العديد منهم للكذب على اأهله بخ�سو�ص مكان عمله 

ونوعه. 

معاناة عمال �الأنفاق

... اأما �سديقه عامر، امل�رشف على النفق، فقال اإن ثالثة من عماله توفوا موؤخراً، اثنني 

منهم نتيجة الختناق ب�سبب �سقوط الرتاب عليهم والثالث ب�سظايا �ساروخ اإ�رشائيلي �سقط 

بالقرب من النفق.

النا�ص  ن�ساعد  لأن  نطمح  اأغنياء،  ن�سبح  اأن  نريد  ل  لنعي�ص،  هنا  “نحن  عامر  واأو�سح 

وندخل لهم النواق�ص من الب�سائع وال�سلع التي ترف�ص اإ�رشائيل توريدها لغزة، نحن ل نريد 

املوت لكننا جمبون على تذوقه حتى تعي�ص اأ�رشنا”.

 اأنفاق غزة رحلة يومية مع املوت، اجلزيرة.نت، 2009/6/25.

وحتى   2007 �سنة  منذ  الأنفاق  داخل  قتلوا  الذين  الفل�سطينيني  عدد  وبلغ 

، لكنه بح�سب املدير 
109

�سنة 2009 بح�سب مركز امليزان حلقوق الإن�سان 53 قتياًل

حالت  عدد  قّدر  حني  يف  املائة  فاق  غزة  قطاع  يف  والطوارئ  لالإ�سعاف  العام 

. وقال علي )24 عامًا( الذي اأنهى درا�سته اجلامعية 
110

الختناق مبا يزيد على املائتني
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يف غزة ومل يجد عماًل، اأّنه تلقى عر�سًا من اأ�سدقائه للعمل يف اأحد الأنفاق مقابل 

25 دولراً يوميًا، م�سرياً اإىل اأّن هذا العمل مرعب وخطري. وي�سيف: “اإنها فر�ستي 

الوحيدة لأ�ساعد والدي على تربية اإخواين... يف كل دقيقة اأكّرر ال�سهادتني واأتذكر 

لو  للعمل،  تدفعنا  الظروف  ولكن  �سعبة  مهنة  الأر�ص.  حتت  عملي  خالل  اأهلي 

.
اأعطونا حلوًل اأخرى ملا وافقنا على هذا العمل املخيف”111

ركام  بني  احلديد  ق�سبان  عن  التنقيب  يف  يعمل  وهو  عامًا(،   34( �سعيد  اأما 

غزة،  قطاع  و�سط  الحتالل  هجرها  التي   Kfar Darom داروم  كفار  م�ستعمرة 

فيوؤكد اأنه بالرغم من تورم يديه جراء اجلروح من �سدة �رشب اخلر�سانة، فاإنه مل يفقد 

عزيته يف ال�ستمرار يف هذا العمل لأنه اأ�سبح م�سدر رزقه الوحيد، م�سيفًا اأنه يجد 

ذلك اأرحم بنف�سه من البحث عن املخلفات ال�سلبة و�سط اأكوام القمامة. 

طفولية  بباءة  عامًا(   12( مو�سى  عاطف  الطفل  املهنة”،  يف  “زميله  وي�سيف 

اخلر�سانة  اأعمدة  �رشب  على  يقدر  ل  “اإنه  امل�سني،  عمله  طبيعة  بها  تذهب  مل 

النحا�ص  اأو  الأملنيوم  قطع  بع�ص  بجمع  ليقوم  ي�ساحبه  لكنه  الكبري،  �سقيقه  مثل 

ال�سغرية، التي يبيعها جلمع اأموال ي�سرتي بها مالب�ص املدر�سة، مثلما يحدث معه 

.
كل عام”112

ول تتورع �سلطات الحتالل الإ�رشائيلي عن ا�ستغالل الظروف املعي�سية ال�سعبة 

للعمال بال�سغط عليهم لإجبارهم على التعاون مع املخابرات الإ�رشائيلية. وقد نقلت 

القناة التلفزيونية الإ�رشائيلية الثانية عن اأحد كبار �سباط ال�ساباك قوله: “لقد تعاظمت 

اأهمية العمالء يف غزة بالن�سبة لنا بعد فّك الرتباط منها �سنة 2005، اإنهم بب�ساطة 

ي�سكلون عيونًا واآذانًا لإ�رشائيل، جتنيدهم يتم باإغراءات مالية زهيدة اأو مب�ساومتهم 
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. وت�سري العديد من التقارير وال�سهادات اإىل 
بالعالج الطبي اأو تاأ�سريات ال�سفر”113

قيام الإ�رشائيليني بابتزاز العمال الفل�سطينيني وال�سغط عليهم للتعاون مع املخابرات 

الب�سطاء. ومن  العمال  فئة  الإ�رشائيلية، خا�سة يف قطاع غزة، وتركز خا�سة على 

هوؤلء، كما ذكرت التقارير، ال�سيادين واملزارعني والعّتالني )احلّمالني( يف املعابر 

البية للقطاع مع “اإ�رشائيل”، حيث يتم خطف العمال واقتيادهم للتحقيق معهم ثم 

ا�ستدراجهم للعمل عب وعدهم برواتب مغرية وظروف عي�ص اأف�سل؛ اإل اأن معظم 

وخيانة  بل  اأخالقي  وغري  م�رشف  غري  ويعّدونه  العمل  هذا  يرف�سون  الفل�سطينيني 

.
114

لوطنهم و�سمودهم

معاناة عامل فل�ضطيني يف “�إ�رس�ئيل”

يعب املواطن حممد عي�سى، عن ال�سعور الذي يراوده عندما ينتهون من بناء عمارة لالإ�رشائيليني 

“اأمتنى لو تهدم، اأ�سعر باأن موقعها لي�ص هنا، واأن �سكانها هم نحن، اأحر�ص على عدم روؤيتها مرة 
اأخرى، لأنها بالطبع �ستكون م�سكونة مبن نبادلهم احلقد والكراهية”.

وي�سيف “اأتقبل العمل يف اإ�رشائيل على م�س�ص فمن ال�سهل اأن تقنع نف�سك باأنها اأر�ص لن 

تعود لك يومًا، لكن يف امل�ستوطنات مل اأجرب العمل، لي�ص لأن الظروف هناك �سيئة، بل لأن 

الأر�ص ت�سادر يوميًا اأمام اأعيننا، فلي�ص من ال�سهل اأن ت�سيد بيديك بيتًا لعدوك يف اأر�ص ل زالت 

جذور زيتونها خ�رشاء”.

http://www.alnaqaba.org :موقع احتاد النقابات الإ�سالمية للعمال، انظر 
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من رحم معاناتهم ... ي�ضنعون متيزهم

جائزة دولية ملمر�ضة فل�ضطينية يف غزة

�سندوق  اأجل  من  “اأمريكيون  منظمة  ...منحت 

 Americans for the لل�سكان”  املتحدة  الأمم 

United Nations Fund for Population جائزتها 

مديرة  اإىل   2010 ل�سنة  املراأة  وكرامة  ل�سحة  الدولية 

دائرة متري�ص الولدة يف جممع ال�سفاء الطبي يف مدينة 

للجائزة �سندوق الأمم  التي ر�سحها  فايزة �رشمي،  غزة 

خمت�سة  جلنة  باإ�رشاف  العامل،  حول  لل�سكان  املتحدة 

لالختيار.

الفل�سطيني  لل�سعب  اجلائزة  �رشمي  واأهدت 

ال�سحة  ...واأعرب وزير  الفل�سطينيني،  وللممر�سني 

�سعادته  عن  نعيم  با�سم  الدكتور  املقالة  احلكومة  يف 

اأنها  معتباً  اجلائزة،  هذه  على  �رشمي  حل�سول  وفخره 

جتربتها  خالل  �رشمي  بذلته  كبري  جلهد  تتويجًا  جاءت 

وعملها يف جمال الِقبالة، وقدرتها على تذليل العقبات 

التي واجهتها يف اأثناء الجتياحات الإ�رشائيلية لقطاع 

حقيقية  ومفخرة  اعتزاز  �سهادة  فوزها  واعتب  غزة. 

التي  ال�سحة  وزارة  يف  العاملة  ال�سحية  للكوادر 

ت�سعى، على الرغم من احل�سار والتحديات، اإىل اإثبات 

جناحاتها املتالحقة على امل�ستويني املحلي والدويل.

 جريدة �حلياة، لندن، 2010/5/23.

ال�سورة الفائزة لنا�رش ال�سيوخي

ال�سورة الفائزة خلليل اأبو حمرة
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�ل�ضحفيان نا�رس �ل�ضيوخي وخليل �أبو حمرة يفوز�ن بجائزتني دوليتني مرموقتني

 International بي”  جي  “بي  مبنظمة  املعروفة  لل�سحفيني  الدولية  املنظمة  اأعلنت 

فوز  عن  لها،  مقراً  ال�سويدية  العا�سمة  من  تتخذ  والتي   ،Organization of Journalists

م�سورين �سحفيني فل�سطينيني اأحدهما من مدينة اخلليل يف ال�سفة الغربية، والثاين من قطاع 

غزة، بجائزتني رفيعتي امل�ستوى، عن عمل لكل منهما خالل �سنة 2009.

...وتظهر �سورة ال�سيوخي الذي �سبق له الفوز بعدد من اجلوائز العربية والدولية، م�سهداً 

موؤثراً ل�سهيد فل�سطيني �ساب من مدينة اخلليل يرقد يف نع�سه بهدوء و�سالم على الرغم من اآثار 

اجلراح البادية يف وجهه، بينما حتيط بالنع�ص جمموعة من الأيدي التي يحمل كل منها هاتفًا 

خلويًا ويقوم اأ�سحاب هذه الهواتف بت�سوير امل�سهد احلزين من دون اأن تظهر وجوههم، بينما 

التقطت عد�سة خليل اأبو حمرة �سورة لفتاة فل�سطينية تبكي بلوعة اأقارب لها ا�ست�سهدوا على 

اأثر اإ�سابتهم بقذيفة اأطلقها اجلي�ص الإ�رشائيلي على بلدة بيت لهيا خالل احلرب الأخرية.

و�سبق لل�سيوخي اأن فاز مرتني باجلائزة الذهبية ملهرجان بغداد الدويل لل�سور الفوتوغرافية، 

كما فاز مبراكز وجوائز متقدمة يف مهرجان اأتالنتا Atlanta Festival، و�سبق للم�سور العاملي 

اأبو  اأما  العامل،  اأف�سل امل�سورين يف  باأنه واحد من  اأن و�سفه   Jill Price ال�سهري جيل براي�ص 

املتحدة  الوليات  يف  اأقيمت  دولية  م�سابقات  يف  اجلوائز  من  بعدد  الآخر  هو  ففاز  حمرة 

واليابان.

وقال ال�سحفي نا�رش ال�سيوخي، تعقيبًا على فوزه باجلائزة، اإنه يح�ص مب�ساعر متناق�سة اإزاء 

ذلك، فمن جهة ما زالت م�ساهد الق�سوة الناجمة عن عنف الحتالل حا�رشة يف البال، مع 

اأن الكامريا ل توثق اإل جانبًا ي�سرياً من ذلك، ومن جهة اأخرى “اأ�سعر بالفخر لنجاحنا نحن 

ال�سحفيني الفل�سطينيني يف توثيق معاناة �سعبنا ونقلها للعامل، كما اأح�ص بالفخر لأن زمياًل من 

غزة ي�ساركني اجلائزة يف دللة رمزية على وحدة �سعبنا ووحدة م�سريه ومعاناته”.

 وكالة معا الإخبارية، 2010/3/10.

ال�سورة الفائزة خلليل اأبو حمرة
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خامتة

َم ويتحّكم الحتالل الإ�رشائيلي  العمال الفل�سطينيون هم باخت�سار، طبقٌة حَتَكَّ

الفردية منهم  العمالية  للحركة  اأقرب  اأ�سا�سًا  ت�سكيلها وعملها. هم  بكافة ظروف 

ومتقاطعة  م�سرتكة  معاناتهم �سور  اقت�سادية.  اأو  عمالية  قطاعات  اأو  عاملة  لطبقة 

من تع�ّسف الحتالل وحتّكمه مب�سادر رزقهم لإذللهم واإخ�ساعهم. فاملتخ�س�سون 

بال�سادرات  الحتالل  ب�سبب حتكم  اخت�سا�ساتهم  ممار�سة  على  قادرين  منهم غري 

التخ�س�سات  يعني  الأمر  التحتية. وليت  للبنى  امل�ستمر  والواردات، وال�ستهداف 

الأ�سا�سية  الخت�سا�سات  بل  وامليكانيك،  والطريان  والذّرة  التقنية  كعلوم  املتقدمة 

الالزمة لكفاية اأي جمتمع، من طب وهند�سة و�سناعة؛ اأو من �سحافة واإعالم وجتارة 

املتعمد  وا�ستهدافه  الدائمة  الحتالل  حواجز  تعيقها  مهن  والأخرية  وخدمات، 

لبع�ص هذه الفئات مثل ال�سحفيني حتديداً. اأما غري املتخ�س�سني، واأبرزهم العاملون 

يف قطاعات الزراعة وال�سيد، فهم م�ستهدفون اأي�سًا من قبل الحتالل؛ اإىل جانب 
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التحكم بحرية حركتهم اأو اإمكانية و�سولهم اإىل اأرا�سيهم اأو اإىل البحر، حيث تتم 

م�سادرة اأرا�سيهم ومعداتهم، ومنعهم من الو�سول اإليها، اأو باأف�سل الظروف يتّم 

التحكم بامل�ساحات التي يكن لهم ممار�سة عملهم فيها.

من  الفالحني  وينع  احلياة،  اأ�سا�ص  املياه  ي�سادر  والحتالل  ممكنة  زراعة  فاأية 

الطرق  ب�سبكات  متحكم  والحتالل  تتّم  جتارة  واأية  اأرا�سيهم؟  اإىل  الو�سول 

العمل  ت�ستطيع  م�سانع  واأية  والواردات؟  وال�سادرات  واملعابر  واملوا�سالت 

الب�رشي  بالعن�رش  اأي�سًا  يتحكم  �سبق،  ما  بكل  فوق حتّكمه  وال�ستمرار والحتالل 

مت�سلطًا متجباً، يفر�ص حظر التجول متى �ساء، ويقتحم اأو يدمر ما ي�ساء بحجج 

واهية؟.

اإنها �سيا�سة الحتالل الذي ل يتوّرع ول يتوانى عن ا�ستغالل اجلانب القت�سادي 

كاأداة �سغط لرتكيع ال�سعب الفل�سطيني. واإّن وقف معاناة العمال الفل�سطينيني ل 

تكون فقط عب زيادة املنح وامل�ساعدات الدولية، اأو عب برامج الدعم وتوفري فر�ص 

النوع  هذا  من  احتالًل  لأن  الحتالل،  اإنهاء  اأ�سا�سًا عب  تكون  بل  الالئقة،  العمل 

مبا  الفل�سطيني،  القت�سادي  العمل  ب�سري  ت�سمح  ظروف  بوجود  اأ�سا�سًا  ي�سمح  ل 

يتنا�سب مع ما اأكرم اهلل به هذه البالد من موارد طبيعية يقوم الحتالل با�ستنزافها، 

قبل  العامل  كفاءتها  على  �سهد  وثقافية  وجتارية  �سناعية  ومهارات  خبات  ومن 

الحتالل، وما زال يف امل�ستقبل اأمل باأن تعود لزدهارها ال�سابق.
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�ضدر من هذه �ل�ضل�ضلة

اأول�ست  �سل�سلة  منوذجاً،   48 فل�ضطينيو  �إ�رس�ئيل:  عن�رسية  اإ�سماعيل،  عبا�ص   .1

اإن�سانًا؟ )1(.

ح�سن ابحي�ص و�سامي ال�سالحات ومرمي عيتاين، معاناة �ملر�أة �لفل�ضطينية حتت   .2

�الحتالل �الإ�رس�ئيلي، �سل�سلة اأول�ست اإن�سانًا؟ )2(.

�لفل�ضطيني حتت �الحتالل �الإ�رس�ئيلي،  �لطفل  معاناة  اأحمد احليلة ومرمي عيتاين،   .3

�سل�سلة اأول�ست اإن�سانًاَ؟ )3(.

فرا�ص اأبو هالل، معاناة �الأ�ضري �لفل�ضطيني يف �ضجون �الحتالل �الإ�رس�ئيلي، �سل�سلة   .4

اأول�ست اإن�سانًاَ؟ )4(.

اأول�ست  �سل�سلة  �لفل�ضطيني،  �ل�ضعب  بحق  �الإ�رس�ئيلية  �ملجازر  علي،  يا�رش   .5

اإن�سانًا؟ )5(.

اأول�ست  �سل�سلة  �لفل�ضطيني،  �لالجئ  معاناة  مناع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .6

.)6( اإن�سانًا؟ 
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اأول�ست اإن�سانًا؟ )7(.

اأول�ست  �جلد�ر �لعازل يف �ل�ضفة �لغربية، �سل�سلة  ح�سن ابحي�ص وخالد عايد،   .8

اإن�سانًا؟ )8(.

حتت  �لفل�ضطيني  �لعامل  معاناة  عيد،  وو�ساح  وردة  اأبو  واأمني  عيتاين  مرمي   .9

�الحتالل �الإ�رس�ئيلي، �سل�سلة اأول�ست اإن�سانًا؟ )10(.

�الحتالل  حتت  �لفل�ضطيني  �ملري�ض  معاناة  دغل�ص،  وعاطف  عيتاين  10. فاطمة 

�الإ�رس�ئيلي، �سل�سلة اأول�ست اإن�سانًا؟ )11(.
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ي�ضدر قريباً

اأول�ست  �سل�سلة  �الإ�رس�ئيلي،  �الحتالل  حتت  �لفل�ضطيني  �لطالب  معاناة   .11

.)9( ن�سانًا؟  اإ

اأول�ست  �سل�سلة  �الإ�رس�ئيلي،  �الحتالل  حتت  �لفل�ضطيني  �لفالح  معاناة   .12

.)12( اإن�سانًا؟ 

اأول�ست  �سل�سلة  �الإ�رس�ئيلية،  و�ملعابر  �حلو�جز  ب�ضبب  �لفل�ضطينيني  معاناة   .13

.)13( اإن�سانًا؟ 








