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أوال: المقـــدمة

11 متهيــد:.
يف الوقت الذي نشطت فيه محالت املقاطعة –حمليًا ودوليًا- ملنتجات املستوطنات اجلامثة على األراضي 
الدعوات  جانب  إىل  االجتاه،  بهذا  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  الرمسي  القرار  بعد  الفلسطينية، خاصة 
األجنبية  العمالة  مسألة  تربز  املستوطنات،  يف  العمل  مبقاطعة  الفلسطينيني  للعمال  والشعبية  الرمسية 
املستوردة من قبل االحتالل اإلسرائيلي للعمل يف املستوطنات املقامة على األراضي الفلسطينية –وليس 
داخل إسرائيل- كواقع يستوجب دراسته وحتليله والوقوف عند آثاره السلبية اخلطرية اليت غفل عنها 

املستوى السياسي والشعيب الفلسطيين. 

يف  وقدرتها  االستيطان  تكريس  يف  املستوطنات  يف  للعمل  املستوردة  األجنبية  العمالة  خطورة  وتكمن 
احلفاظ على املكاسب االقتصادية اليت تعزز النوايا التوسعية لالحتالل، خاصة يف ظل الدعوات ملقاطعة 
ما جيرد  املستوطنات،  الفلسطينية يف  العمالة  مكان  بديل  إحالل  على  والقدرة  فيها  الفلسطينيني  عمل 
الفلسطينيني مسبقا من ورقة التلويح مبقاطعة العمل يف ظل هذه املعطيات. من هنا كان ال بد من البحث 
يف معطيات العمالة األجنبية الفتقار املؤسسات الفلسطينية وصناع القرار لقاعدة بيانات حوهلا وحتديدًا 
يف املستوطنات الزراعية ومنها يف غور األردن، إىل جانب عدم التفات املؤسسات الرمسية واألهلية جلانب 
خطوة  اختاذ  على  القدرة  عدم  وبالتالي  املستوطنات،  يف  للعمل  االحتالل  جانب  من  املستوردة  العمالة 
استباقية لتنفيذ محالت مقاطعة العمل يف الدول املصدرة للعمالة األجنبية إىل املستوطنات املقامة على 

األراضي الفلسطينية احملتلة. 

وقد بدأت العمالة التايلندية املستوردة من قبل االحتالل للعمل يف القطاع الزراعي داخل إسرائيل، منذ 
العام 1991 حيث وصل عددها يف تلك الفرتة إىل 12,000 عامل وعاملة، ومن ثم قفز العدد يف العام 2009 
إىل 26,000 عامل وعاملة، ليتضاعف الرقم يف العام 2010 إىل 48,000 عامل وعاملة. أما يف املستوطنات 
الزراعية يف غور األردن، فقد بدأت ظاهرة العمالة التايلندية تالحظ منذ العام 1995، حيث يصل عددها 
اليوم حلوالي 1,020 عامل وعاملة. وتشكل العمالة التايلندية اليوم قوة مؤثرة وفاعلة يف نشاط القطاع 

الزراعي داخل إسرائيل ويف املستوطنات الزراعية يف غور األردن.

 ويربز دورها وتأثريها من خالل النسب املتضاعفة ألعدادها من سنة ألخرى، مما يثري السؤال حول قدرة 
االحتالل على إحالل بديل للعمالة الفلسطينية يف املستوطنات، إىل جانب عدم التفات ذوي العالقة من 
صناع القرار يف اجلانب الفلسطيين إىل هذه الظاهرة واستهدافها حبمالت مقاطعة يف بلدها املنشأ، بغية 
ضرب املستوطنات يف أحد مكامن قوتها املعتمدة على األيدي العاملة األجنبية الرخيصة، ومن ثم السعي 

احلقيقي إلجياد البديل للعمال الذين يعملون يف املستوطنات. 
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أهداف1الدراسة: 21 .
تهدف1هذه1الدراسة،1اليت1هي1أقرب1إىل1التقرير1األولي،11إىل1التعرف1على1خصائص1العمالة1التايلندية1

العاملة1يف1مستوطنات1األغوار1من1خالل:

i . .البحث يف تركيز العمال التايلنديني يف مستوطنات األغوار واملهام التشغيلية املنوطة بهم
 ii .قياس تأثري استرياد العمالة التايلندية للمستوطنات –وليس داخل إسرائيل- يف تكريس االستيطان

وبالتالي إطالة عمر االحتالل.
 iii .اختبار قدرات وجاهزية اجلهات الفلسطينية من املنظمني والداعني ملقاطعة املستوطنات لطرح محالت

تستهدف العمالة املستوردة يف بلدها املنشأ للحد من الظاهرة.
 iv .مقارنة ظروف عمل العمال التايلنديني بالعمال الفلسطينيني من حيث األجور وساعات العمل واحلد

األدنى لألجور، ومكافأة نهاية اخلدمة وغريها من اجلوانب ذات الصلة.

أهمية1الدراسة: 31 .
تظهر1الدراسة جانباً غفل عنه املستوى الرمسي والشعيب الفلسطيين يف حال ذهبت السلطة الوطنية الفلسطينية 
إىل إقرار مقاطعة عمل الفلسطينيني يف املستوطنات، وهو قدرة االحتالل على إحالل عمالة أجنبية بديلة 
للعمل يف املستوطنات. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة لتنبيه وحتفيز السلطة الفلسطينية وحراك اجملتمع 
املدني الختاذ خطوة استباقية تتمثل يف إدارة وتنظيم محالت ملقاطعة العمل يف املستوطنات من منشئها، ويف 
الدول املصدرة للعمالة إىل املستوطنات، وذلك على غرار محالت مقاطعة منتجات املستوطنات يف األسواق 
العاملية، وحرمان االستيطان من عناصر قوته يف تعزيز اقتصاده القائم أساسا على األسواق العاملية والعمالة 

الفلسطينية، وتلك األجنبية.
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أسلوب1ومنهجية1البحث: اعتمد البحث يف اجلانب املتعلق بواقع العمالة التايلندية من حيث، خصائصها 
وظروف عملها وعددها، على استبانة أعدها الباحث، مت توزيعها بدايًة على عينة اختبارية مؤلفة من مقاولي 
عمال فلسطينيني يف مستوطنات غور األردن تواصلوا بدورهم مع الفئة املستهدفة من العمال التايلنديني 
لتعذر تواصل الباحث معهم من داخل املستوطنات. وبعد إطالعه ومعرفته بظروف موضوع الفئة املستهدفة 
من خالل العينة االختبارية، وإدخاله بعض التعديالت والتحسينات عليها، قام الباحث بتوزيع 72 استبانة 
على 24 مقاول عمل فلسطيين ملتابعتها مع الفئة املستهدفة، وذلك يف 20 مستوطنة زراعية يف غور األردن، 
حيث شكلت العينة 7% من الفئة املستهدفة. وقد روعي أسلوب العينة العشوائية يف توزيع االستبانة على 
الفئة املستهدفة يف مجع البيانات. أما فيما خيص اجلوانب األخرى من الدراسة فقد اعتمد الباحث على 

املقابلة الشفوية مع الفئة املستهدفة يف سياق البحث. 

نتائج1الدراسة: 41 .
أظهرت دراسة العمالة التايلندية يف املستوطنات الزراعية يف غور األردن قدرة االحتالل على إحالل بديل  i .
للعمالة الفلسطينية يف املستوطنات، وهذه القدرة غري ناجتة عن الدعوات اليت أطلقتها السلطة الوطنية 
الفلسطينية ملقاطعة عمل الفلسطينيني يف املستوطنات، بل ارتبطت بقرارات سياسية وتوسعية إسرائيلية 
بهدف إطالة عمر االحتالل واحلفاظ على املكاسب االقتصادية للمستوطنات منذ العام 1991، أي قبل 

نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية يف أعقاب اتفاقية أوسلو عام 1993. 

يف  للعمل  اإلسرائيلي  االحتالل  قبل  من  املستوردة  األجنبية  للعمالة  احليوي  الدور  الدراسة  أظهرت  ii .
املستوطنات يف تكريس االستيطان يف حال اختذ قرار رمسي فلسطيين مبقاطعة العمال الفلسطينيني من 
العمل فيها. خاصة وأن استرياد هذه العمالة ارتبط مبراحل ومناخ داعم للتوسع االستيطاني على حساب 
األراضي والسكان الفلسطينيني يف فرتة رئاسة نتنياهو األوىل للحكومة اإلسرائيلية عام 1996 والثانية 

منذ عام 2009. 

أظهرت الدراسة إغفال السلطة الوطنية الفلسطينية واملؤسسات واملنظمات الشعبية واألهلية الفلسطينية  iii .
املستوطنات،  يف  للعمل  املستوردة  األجنبية  العمالة  مسألة  املستوطنات،  مقاطعة  محالت  يف  الناشطة 
ودالالت ذلك يف قدرة االحتالل على إحالل بديل يف حال تصاعدت دعوات اجلهات الفلسطينية للعمال 

الفلسطينيني يف مسألة مقاطعة العمل يف املستوطنات.

أظهرت الدراسة الفرق يف األجور بني العامل التايلندي واإلسرائيلي من جهة، والعامل الفلسطيين من  iv .
جهة أخرى، وذلك رغم ظروف العمل املتقاربة بني العامل الفلسطيين والتايلندي.

أظهرت الدراسة استهتار املشّغل اإلسرائيلي حبقوق العامل الفلسطيين مقارنة حبقوق العامل التايلندي  v .
من حيث اخلدمات الصحية ومكافأة نهاية اخلدمة واحلد األدنى لألجور، وغريها من اخلدمات اليت متيل 

لصاحل العامل التايلندي. 

للدواجن  بركسات  أو  حظائر  داخل  التايلندي  للعامل  الالئقة  غري  السكن  ظروف  الدراسة  أظهرت  vi .
واألبقار، أو يف مبان مهجورة مت استغالهلا إليواء العمال التايلنديني.     
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ثانيًا: معطيات عامة 
فرضت سلطات. 1  األوىل  الفلسطينية  االنتفاضة  أعقاب  ويف   1989 أيار  يف  إسرائيل:  يف1 األجنبية1 العمالة1 عن1
التزود  إسرائيل  إىل  الدخول  يريد  فلسطيين  وأي شخص  الفلسطينيني  العمال  يلزم  جديدًا  إجراًء  االحتالل 
ببطاقة ممغنطة تسمح لصاحبها الدخول بشرط أال يكون من نشطاء االنتفاضة. وأدى هذا اإلجراء إىل حرمان 
آالف العمال الفلسطينيني من مزاولة أعماهلم يف إسرائيل كالسابق. وخالل حرب اخلليج الثانية يف العام 1991 
صّعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي من إجراءاتها جتاه العمال الفلسطينيني وبدأت باستخدام سياسة إحالل 
العمالة األجنبية1 اليت كان على أثرها أن استوردت إسرائيل من العام 1991- 2009 حوالي 44,000 عامل للعمل 
يف فرع البناء، وحوالي 22,000 عامل ميتلكون تصاريح للعمل يف قطاع الزراعة، وحوالي 34,000 عامل يعملون 
يف قطاع خدمة العجزة. ويف العام 2010 أصدرت وزارة الصناعة والتجارة اإلسرائيلية حوالي 86,000 تصريح 
عمل السترياد العمالة، منها 26,000 تصريح عمل لعمال تايلنديني يف قطاع الزراعة، وحوالي 54,000 تصريح 
عمل لقطاع خدمة العجزة، وحوالي 6,000 تصريح عمل لقطاع البناء. وبهذا يكون جمموع تصاريح العمل 
الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة اإلسرائيلية من عام 1991 حتى العام 2010  حوالي 186,000 تصريح عمل 

منها 48,000 تصريح عمل للعمالة التايلندية الزراعية2. 

جدول1)1(1يظهر توزيع1العمالة1املستوردة1يف1إسرائيل1حسب1قطاع1العمل1والعدد1واجلنسية من1العام20101-19911

العددجنسية1العمالة1املستوردةقطاع1العمل1
48,000تايالندالزراعة

50,000تركيا والصنيالبناء
88,000اهلند، الفلبني، نيبال وسرييالنكاخدمة العجزة

17186,000جنسياتاجملموع
املصدر: مؤسسة مواطنة ودميقراطية اإلسرائيلية: املدافعون عن حقوق اإلنسان/  العمالة الوافدة إىل إسرائيل.

التايلندية للعمل يف قطاع  عن1العمالة1الزراعية1املستوردة1إىل1مستوطنات1غور1األردن:. 2 بدأ استرياد العمالة 
الزراعة داخل إسرائيل منذ العام 1991وذلك يف أعقاب االنتفاضة الفلسطينية األوىل ومع حرب اخلليج الثانية. 
حيث بدأ العمال الفلسطينيون يالحظون تواجد العمال التايلنديني يف املستوطنات وحتديدا تلك الزراعية يف 
غور األردن منذ العام 31995. وقد حاول املشغلون اإلسرائيليون أن يستبدلوا تدرجييا العمالة الزراعية التايلندية 
مكان العمالة الفلسطينية يف مستوطنات غور األردن لكنهم مل حيققوا غايتهم املرجوة لعدة أسباب أهمها: اخلربة 
الزراعية  العمالة  بأجور  مقارنة  الزهيد  واألجر  التصديرية،  الزراعة  قطاع  يف  الفلسطينية  للعمالة  املرتاكمة 
للعامل  إقامة  مكان  وتوفري  الصحي  والتأمني  اخلدمة  نهاية  مستحقات  دفع  من  عليها  يرتتب  وما  التايلندية 

التايلندي، على خالف العامل الفلسطيين الذي حرم من هذه احلقوق، وما زال4. 

العاملة  القوى  شركات  طريق  عن  التايلندية  العمالة  استرياد  عملية  تتم  التايلندية:1. 3 العمالة1 استرياد1 آلية1
اإلسرائيلية اخلاصة وذلك بالتعاون مع شركات القوى البشرية التايلندية. ويتم ذلك بالعادة بعد طلب مشغلني 
إسرائيليني من اجلهات اإلسرائيلية املختصة –حتديدا وزارة الصناعة والتجارة اإلسرائيلية- لتصاريح تشغيل 
عمال أجانب يف قطاع الزراعة، وعلى أثر ذلك تسمح اجلهات اإلسرائيلية املختصة لشركات القوى العاملة 
قطاع  يف  اإلسرائيليني  املشغلني  من  واملطلوبة  احملددة  األرقام  حسب  التايلندية  العمالة  باسترياد  اإلسرائيلية 
العالقة يف  أيٍد عاملة رخيصة. وإىل جانب ذلك تهتم اجلهات ذات  تلبية حلاجات السوق من توفري  الزراعة 
إسرائيل بتهيئة ظروف متكن العمالة املستوردة من العمل بشكل مؤقت فقط، إذ بإمكان العمال الذين حيتفظون 

مبكانتهم القانونية العمل وفق التصريح املمنوح له لـ 63 شهرا فقط5.
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 ثالثًا: واقع العمالة التايلندية في مستوطنات غور األردن 

 ) 11 تركيز1العمال1التايلنديني1يف1مستوطنات1غور1األردن: ُسجل أعلى تركيز للعمالة التايلندية يف مستوطنة )نعما.
على أراضي حمافظة أرحيا بواقع 115 عاماًل وعاملة، بينما سجل أدنى تركيز يف مستوطنة )املوج( بواقع 15 عاماًل. 
وإمجاال بلغ عدد العمال التايلنديني يف 20 مستوطنة زراعية يف غور األردن: 1020 عامل وعاملة، وهو ما نسبته 
2,1% من إمجالي التصاريح املمنوحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة اإلسرائيلية للعمالة املستوردة للعمل يف 

القطاع الزراعي حتى العام 62010.  

جدول1)2(1يظهر1تركيز1العمال1التايلنديني1يف1املستوطنات1الزراعية1يف1غور1األردن
العدد **سنة التأسيس* اسم املستوطنة

196867ميحوال
زراعية تتبع يف أراضيها الزراعية مليحوال2003سيليت 

197853شيدموت ميحوال
عسكري1984رومت

عسكري1980محدات
197676روعي

197285بقعوت
197156محرا 

197318ميخورا
197143أرمجان
197080مسواه
198050يافيت

صناعية1970معاليه إفرايم
197344جيتيت

197260بيت زايل
197835تومر

197071جلجال
197550ناتيف هجدود
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صناعية1981نريان
197022يتاف

مستوطنة مدنية1977شيلو متصيون
موقع سياحي1969عني الفشخة

موقع سياحيليدو يهودا
1979115نعما »نعومي«
عسكري1981ناحل تسوري 

صناعية1978متسبيه جريكو 
198023فرييد جريكو

عسكري1987مسكيوت
198020بيت هعارافا

197715املوج
196837جاليا

1020اجملموع
املصدر: * معهد األحباث التطبيقية أريج

          ** نتائج الدراسة املستندة اىل االستبانة

املهام التشغيلية املنوطة بهم: تعمل 60% من العمالة التايلندية يف مستوطنات غور األردن يف. 2 مجيع التخصصات 
أو تشغيل معدات  و/  وقيادة  والتغليف  التعبئة  املنتجات ويف  الزراعي وقطاف  للموسم  الزراعية كاإلعداد 
والقطاف  الزراعي  للموسم  كاإلعداد  حمددة  زراعية  قطاعات  على  منهم   %40 عمل  اقتصر  بينما  زراعية. 

فقط7.

احلالة االجتماعية: بلغ عدد املتزوجني من العمالة. 3 التايلندية املستوردة للعمل يف املستوطنات الزراعية يف أراضي 
غور األردن 90%، مقابل 10% من غري املتزوجني. وعلى الرغم من ظروف العمل الصعبة للعمالة التايلندية 
قدموا   %12,5 مقابل  العائلة،  فرد من  مع  للعمل  قدموا  منهم   %87,5 أن  إال  املستوطنات  للعمل يف  املستوردة 
وحدهم. وعند حتديد صلة القرابة مع فرد العائلة القادم للعمل مع العامل املتزوج املستهدف، تبني أن مجيعهم 
)100%( حددوا صفة فرد العائلة بالزوجة أو الزوج. وعند السؤال عن عدد األوالد املرافقني أو الذين مت إجنابهم 
أثناء مكوث العامل التايلندي املستورد للعمل يف مستوطنات غور األردن، فقد تبني أن عددهم 00%. ويف البحث 
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عن السبب الذي حال دون حدوث حاالت والدة يف أوساط العمالة التايلندية أثناء مكوثهم يف املستوطنات، قال 
95% أن قوانني عقد العمل تلزمهم بذلك، مقابل 5% قالوا أن السبب وراء عدم إجنابهم أثناء فرتة عملهم هو 

عدم رغبتهم يف ذلك8.  

يظهر جدول )3( نسبة املتزوجني من العمال التايلنديني مقابل العازبني، باإلضافة إىل القادمني مع فرد من عائلتهم، مقابل 
القادمني لوحدهم.

نسبة1القادمني1لوحدهمنسبة1القادمني1مع1فرد1من1عائلتهمنسبة1غري1املتزوجنينسبة1املتزوجني

%90%10%87,5%12,5

املصدر: نتائج االستبانة اليت أعدها الباحث

املستوردين للعمل يف املستوطنات الزراعية، بنظام  التايلنديني . 4 األجور وساعات العمل:  يعمل مجيع العمال 
السادسة  الساعة  )من  متواصلة  ساعات   8 يعمل  التايلندي  العامل  أن  مبعنى  العمل،  ساعة  ومقابل  املياومة 
صباحا وحتى الساعة الثانية عشر من منتصف الظهرية(، وبعدها يتقاضى أجره مقابل كل ساعة عمل يعملها. 
 37 يقارب  )ما  إسرائيلي  شيكل   130 عمل  يوم  مقابل  التايلنديني  العمال  مجيع  يتقاضى  األجور  وخبصوص 
دوالر أمريكي(، وبعدها يتقاضى مجيع العمال مقابل ساعة العمل 20 شيكل إسرائيلي )ما يقارب 5,5 دوالر 
القوى  شركات  بني  ما  باالتفاق  موحدة  العمل  ساعة  مقابل  التايلنديني  للعمال  املدفوعة  واألجور  أمريكي(. 
العاملة اإلسرائيلية والتايلندية بغض النظر عن طبيعة العمل الزراعي. وعند حتديد ساعات العمل اليت يقوم 
بها العامل التايلندي بعد يوم العمل فقد تراوحت بني 4 – 7 ساعات من عامل آلخر ومن مستوطنة ألخرى 
حسب موسم وضغط العمل، حيث تبني أن 32% منهم يعملون 4 ساعات إضافة ليوم العمل، و 25% يعملون 
5 ساعات، و 42% يعملون 6 ساعات إضافية، و 1% يعملون 7 ساعات إضافية. وبذلك يكون متوسط ساعات 
العمل جلميع العمال التايلنديني 4,5 ساعة عمل إضايف إىل جانب يوم العمل الرمسي، علما أن العامل التايلندي 

حيق له إجازة يوم واحد يف األسبوع حمددة بيوم السبت9. 

يظهر1اجلدول1رقم1)4(1األجر1اليومي.

غور1 مستوطنات1 تايلندي1يف1 عامل1 11020 لـ1 وذلك1 واجملموع،1 بالساعة1 األجر1 مقابل1 اليومي1 األجر1 يظهر1 1)4( جدول1
األردن

مقابل1األجرالصفة

130 شيكلمقابل األجر اليومي

20 شيكلمقابل األجر بالساعة

4,5 ساعةمتوسط ساعات العمل 

132,600 شيكلجمموع األجر عن يوم عمل/ يوميا

91,800 شيكلجمموع األجر عن ساعة عمل/ يوميا

1224,400شيكلجمموع1األجر1عن1يوم1و14,51ساعة1عمل1يف1اليوم
املصدر: نتائج االستبانة 
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املرتتبة عليه للعمالة التايلندية  احلد األدنى لألجور: ال يلتزم املشغل اإلسرائيلي إىل حد ما، بدفع املستحقات . 5
املستوردة. وحبسب قانون أجر احلد األدنى املعدل يف إسرائيل سنة 2009 فقد بلغ احلد األدنى لألجور 3,850 
شيكل إسرائيلي ) 1,100 دوالر أمريكي تقريبا( لشهر عمل يف وظيفة كاملة مع إجازة أسبوعية ليومني، أي أن 
العامل يعمل 5 أيام يف األسبوع و 20 يوم يف الشهر. وأجر احلد األدنى للساعة 20,70 شيكل10. وقد حدد أجر 
العامل التايلندي يف مستوطنات غور األردن الزراعية مقابل يوم عمل بـ 130 شيكل )37 دوالر( لشهر عمل 
حمدد بـ 26 يوم عمل وليس 20 يوم عمل كالعامل اإلسرائيلي . كما حددت ساعة العمل للعامل التايلندي يف 
مستوطنات غور األردن ب 20 شيكل )5,5 دوالر( وليس 20,70 شيكل كالعامل اإلسرائيلي. وعند إجراء مقارنة 
حتليلية لشهر عمل بني العامل التايلندي يف املستوطنات والعامل اإلسرائيلي، فقد تبني أن العامل التايلندي 
يتقاضى مقابل شهر عمل بأجر يومي 130 شيكل إسرائيلي لستة أيام يف األسبوع حوالي 3,380 شيكل )ما 
يقارب 1000 دوالر(، بينما يتقاضى العامل اإلسرائيلي مقابل شهر عمل خلمسة أيام عمل يف األسبوع 3,850 
شيكل )1100 دوالر أمريكي(11. وعند مقارنة أجر العامل الفلسطيين الذي يتقاضى 60 شيكاًل مقابل أجر عمل 
يومي لستة أيام، تبني أن العامل الفلسطيين يتقاضى شهريا 1,560 شيكاًل شهريا ) حوالي 446 دوالر (. أي أن 
الفلسطيين مقابل ساعة  العامل  يتقاضى  الفلسطيين. كما  العامل  أكثر من ضعفي  يتقاضى  التايلندي  العامل 

العمل اإلضايف 10 شواكل )2,8 دوالر أمريكي(12 أي نصف ما يتقاضاه التايلندي.
 

      

: عند سؤال العمال التايلنديني فيما إذا كان املشغلون اإلسرائيليون يلتزمون بدفع مستحقات  61 مكافأة1نهاية1اخلدمة.
نهاية اخلدمة، عرب 56% من العمال التايلنديني الذين استطلعوا، بينما أجاب 36% أن املشغل اإلسرائيلي يلتزم 
نهاية  يلتزم( بدفع مستحقات مكافأة  املشغل اإلسرائيلي )ال  أن  املستحقات. وأجاب %8  )أحيانا( بدفع هذه 
اخلدمة13. وعند مقارنة ظروف العامل الفلسطيين بالعامل التايلندي تبني من خالل شهادات عمال فلسطينيني 
أن املشغل اإلسرائيلي يف مستوطنات غور األردن حيرم العمال الفلسطينيني من مستحقات نهاية اخلدمة، كما 
قام عدٌد من املشغلني اإلسرائيليني بتهديد عدد كبري من مقاولي العمل الفلسطيين بتسرحيهم من العمل مقابل 
إجبارهم على توقيع معامالت قانونية يقر من خالهلا املقاول الفلسطيين بتقاضيه كافة حقوقه عن مكافأة نهاية 
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اخلدمة. وقد اضطر قسم كبري من املقاولني الفلسطينيني للتوقيع على هذه املعامالت، بينما قام عدد منهم بعد 
تركه للعمل لظروف خاصة، برفع دعاوي قانونية يف حماكم العمل اإلسرائيلية اليت أقرت ببطالن املعامالت اليت 
وقع عليها املقاول الفلسطيين قهرا، وألزمت يف الوقت ذاته، املشغل اإلسرائيلي بدفع مستحقاته كاملة بدل 

مكافأة نهاية اخلدمة14.  

: منحت وزارة الصناعة والتجارة اإلسرائيلية تصاريح عمل للعمالة التايلندية املستوردة  71 ظروف1السكن1واإلقامة.
يف القطاع الزراعي سواء داخل إسرائيل أو يف املستوطنات حمدد بـ 63 شهر15. وقد أغفلت شركات القوى 
البشرية التايلندية مبوجب التعاقد مع شركات القوى العاملة اإلسرائيلية السترياد العمالة الزراعية التايلندية 
تأمني مكان سكن الئق حسب ما أجاب 51% من العمال التايلنديني املستهدفني بالدراسة، مقابل 21% رأوا أن 
مكان السكن مقبول،  و 28% قالوا أن مكان السكن يف املستوطنات الزراعية يف غور األردن جيد16. أما العامل 
الفلسطيين فهو غري مضطر للسكن أو اإلقامة يف املستوطنات الزراعية لكون معظم العاملني الفلسطينيني فيها 
إما من ذات املنطقة املصادرة من قبل املستوطنة، أو من املناطق الشفا غورية اليت يسهل الوصول إليها قبل موعد 

العمل احملدد17. 
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وعند حتديد مكان السكن يف املستوطنة بعد وقبل التوجه للعمل، تبني أن 74% من العمالة التايلندية يف 
مستوطنات غور األردن الزراعية يقيمون يف حظائر أو بركسات، و 5% يقيمون يف ما عّرفوا عنه باملنازل، و 

21% قالوا أنهم يقيمون مبا وصفوه “مبنى مهجور”18. 

)دائما(  األردن  بغور  الزراعية  املستوطنات  يف  اإلسرائيليون  املشغلون  يلتزم   : 81 الصحية. اخلدمات1
بتأمني اخلدمات الصحية للعمالة التايلندية املستوردة عند اللزوم حسب 64% من املستطلعة آراؤهم. 
بينما يلتزم )أحيانا( املشغلون اإلسرائيليون بتأمني وتوفري اخلدمات الصحية للعمال التايلنديني يف 
الفلسطيين فقد حرم من هذه  العامل  أما  الزراعية يف غور األردن حسب 36% منهم.  املستوطنات 
احلقوق وإن كان مقاول العمل الفلسطيين هو من يتحمل املسؤولية الكاملة يف حالة إصابات العمل 
للعامل الفلسطيين من حيث نفقات العالج واألدوية ولكن ليس من حيث بدل األجر عند إصابة 

العمل19.
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  رابعًا: تأثير العمالة األجنبية في تكريس االستيطان: 
1 ظل. 1 يف1 الفلسطيين1 العمل1 قطاع1 على1 التأثري1
سلطات  بدأت  كمحتل:  إسرائيل1 مسؤولية1
االحتالل رمسيا باسترياد العمالة األجنبية منذ مطلع 
أوسلو  اتفاقات  وقبيل  املاضي  القرن  تسعينيات 
السلطة  أثرها  على  أنشئت  اليت   1993 العام  يف 
ألف   420 هناك  كان  حيث  الفلسطينية،  الوطنية 
يف  يعملون  والقطاع  الضفة  من  فلسطيين  عامل 
إسرائيل ويف املستوطنات يف ظل مسؤولية االحتالل 
الفلسطينية  الشؤون  بإدارة  حينه  يف  اإلسرائيلي 
كمحتل ونظرا لعدم وجود كيان فلسطيين ذا صبغة 
رمسية –يف حينه- فقد حتمل مسؤولية إدارة شؤون 
الفلسطينيني على األرض. وبعد عام 1991 تقلص 
عدد العمال جراء إحالل عمال أجانب مكانهم إىل 
من   %65 منها   %45 نسبته  مبا  تراجع  أي   189,000
قطاع غزة و 35% من الضفة الغربية حسب تقرير 
هناك  كان  هؤالء  ومن  حينه20  يف  الدولي  للبنك 
حوالي 8,000 عامل فلسطيين يف املستوطنات املقامة 

على األراضي الفلسطينية احملتلة قد استجاب قسم منهم لدعوات مقاطعة العمل يف املستوطنات بعد اندالع 
االنتفاضة والقسم واآلخر سرح من عمله بعد إحالل العمالة التايلندية مكانه21. وقد كان هلذا اإلجراء أن جّرد 
الفلسطينيني الداعني خالل االنتفاضة األوىل ملقاطعة العمل يف املستوطنات  على األراضي احملتلة لعام 1967 
من ورقة ضغط مت التلويح بها لدفع إسرائيل إىل االنسحاب من األراضي احملتلة، على أمل الوصول بهذا 
الضغط إىل تفكيك املستوطنات املعتمدة أساسا يف قوة اقتصادها على األيدي العاملة الفلسطينية زهيدة األجر، 
غري أن إحالل العمالة التايلندية املستوردة للعمل يف املستوطنات أضعف اآلمال يف ذلك، وساهم بتكريس 

االستيطان بدرجة أو بأخرى.
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أثر1زيادة1وتراجع1العمالة1التايلندية1يف1تكريس1االستيطان: ارتبط استرياد العمالة التايلندية منذ العام 1991. 2 
بتكريس االستيطان كواقع وكقوة اقتصادية تعزز املكانة اليت حظي بها املستوطنون يف املستوطنات الزراعية 
وحتديدا يف غور األردن بدءًا من العام 1995. وليس غريبا أن زيادة عدد العمالة التايلندية ارتبط بظرف ومناخ 
داعم للنشاط االستيطاني يف األراضي الفلسطينية احملتلة حتديدا خالل حكومة بنيامني نتنياهو لفرتتني تسلم 
بهما رئاسة احلكومة اإلسرائيلية يف العام 1996 والعام 2009 وما عرف عن دعمه للنشاط االستيطاني الذي 
كان سببا يف جتميد املفاوضات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ووصوهلا لطريق مسدود. ففي العام 1996 صادق 
نتنياهو على رفع العمالة التايلندية من 12,000 إىل 26,000 عامل أي ارتفعت مبا نسبته 46%، ويف رئاسته احلالية 
والثانية للحكومة اإلسرائيلية ارتفع عدد العمال التايلنديني يف العام 2010 إىل 48,000 عامل أي كانت الزيادة 

مبا نسبته 22%54.
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   خامسًا: حمالت مقاطعة العمـــل: 
أمحد11  الفلسطيين  العمل  وزير  أعلن   2010 العام  من  نيسان  من  والعشرين  الثاني  يف  الفلسطينية:  السلطة1
جمدالني خالل مؤمتر صحفي أن العمال الفلسطينيني يف املستوطنات اإلسرائيلية سيواجهون عقوبات بالسجن 
ملدة ال تزيد عن مخس سنوات ودفع غرامات مالية تصل ل 14 ألف دوالر ملن ال يرتك العمل يف املستوطنات 
بعد نهاية العام 2010 . وقال جمدالني خالل املؤمتر »أن السلطة الوطنية تعمل على توفري فرص عمل للعاملني 
املستوطنات مواصلة  العمال يف  احلالي -2010- سيكون ممنوعا على  العام  نهاية  »وأنه يف  املستوطنات«  يف 
املستوطنات كما  العمل يف  إىل مقاطعة  الدعوة  الفلسطينية يف  الوطنية  السلطة  تتشدد  عملهم هناك«23. ومل 
هو احلال يف قرار مقاطعة وحظر منتجات املستوطنات، وعلى ما يبدو أنها عولت على عامل الوقت وعلى 
الزراعية  املستوطنات  ملنشآت  التشغيلية  والقدرة  اإلنتاجية  الطاقة  الذي سيؤثر على  املنتجات  مقاطعة  قرار 
والصناعية وضربها من الداخل يف مكمن قوتها املعتمدة على التسويق للسوق الفلسطيين، وبالتالي انهيارها 
أو تراجع أدائها يف أسوأ األحوال ما يدفع أصحاب املنشآت االستيطانية أنفسهم لالستغناء عن مكمن القوة 
الثاني هلا وهو األيدي العاملة زهيدة األجر. ومن جانب املنظمات األهلية الفلسطينية الناشطة يف جمال مقاطعة 
املستوطنات فلم توِل اهتمامًا بهذه الظاهرة من حيث أعدادها أو تأثريها يف املدى البعيد على مستقبل الصراع 
الفلسطيين اإلسرائيلي. حيث مل تتنَب هذه املنظمات محالت موجهة يف الدول األجنبية املصدرة للعمالة إىل 
املستوطنات على غرار محالت مقاطعة منتجات املستوطنات. ما يستدعي من هذه املنظمات تفعيل دورها يف 
هذا اجلانب والتواصل مع املؤسسات واجملتمع احمللي يف هذه الدول، ملنع هذه الظاهرة وبالتالي جلم االستيطان 

يف الطريق إلنهاء االحتالل.   

الكنيست1اإلسرائيلي »قانون1مقاطعة1املستوطنات«: صادق الكنيست اإلسرائيلي يف احلادي عشر من حزيران21 
العام اجلاري على ما يسمى »بقانون مقاطعة املستوطنات«، ويقضي القانون بفرض عقوبات ضد األشخاص 
أو املنظمات أو اجلهات اليت تفرض أو تدعو إىل مقاطعة املستوطنات أو فرض مقاطعة على أساس جغرايف 
ضد دولة إسرائيل. وينص القانون على مقاضاة األشخاص واملنظمات أو اجلهات اليت تفرض مقاطعة على 
املستوطنات أو تدعو إىل مقاطعتها أو مقاطعة منتجاتها أمام القضاء املدني مبا ميكن اجلهات املتضررة من دعوة 
املقاطعة لطلب التعويضات املالية من املنظمني أو الداعني للمقاطعة. وحيدد القانون الذي لن يسري بأثر 
رجعي عدة أنواع من املقاطعة مثل املقاطعة االقتصادية أو األكادميية. ويسمح القانون اجلديد للشركات اليت 
تعاني من مقاطعة منتجاتها حبجة أن منشآتها قائمة يف الضفة الغربية حبق مقاضاة من يقاطعها أمام احملاكم 
املدنية وأن تطالبه بدفع التعويضات. ومل يستثن القانون من العقوبات اجلهات اليت تتعاون مع منظمني أو 
القانون عقوبات مشددة على تلك اجلهات، مثل حرمانها من االشرتاك يف  داعني للمقاطعة، حيث يفرض 
املناقصات احلكومية، وحرمانها من املساعدات اليت تقدمها الوزارات اإلسرائيلية، وحرمانها من التسهيالت 

الضريبية إذا كان احلديث يدور عن مجعية أو مؤسسة عامة مثال24.     
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سادسًا: التوصيات

يتوجب على ذوي العالقة يف السلطة الفلسطينية إدارة وتنظيم محالت تدعو الدول املصدرة للعمالة. 1 
إىل املستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة إىل مقاطعة العمل فيها، وذلك من خالل:

 i .خماطبة السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل رمسي ملمثليات وقنصليات الدول املصدرة للعمالة
يف املستوطنات–مبا فيها العمالة التايلندية- ووضعهم بالصورة الكاملة املتعلقة بعدم شرعية 
االستيطان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وإطالعهم على كيفية استغالل سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي للعمالة املستوردة يف تكريس االستيطان.

 ii .االتصال والتواصل الفلسطيين الرمسي مع اهليئات الرمسية والشعبية واحلزبية التايلندية ووضعهم
يف خلفية الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، وتوضيح اجلزء اخلاص بالعمالة التايلندية املستوردة 
داخل  وليس  احملتلة  الغربية  الضفة  املستوطنات يف  للعمل يف  اإلسرائيلي  االحتالل  قبل  من 

إسرائيل، ومدى تأثري ذلك على مستقبل إقامة الدولة الفلسطينية يف ظل االستيطان.

مقاطعة. 2  جمال  يف  الناشطة  الفلسطينية  واألهلية  الشعبية  واملؤسسات  املنظمات  على  يتوجب 
املستوطنات:

 i .تكثيف اجلهود إلطالق وإدارة محالت ملقاطعة عمل التايلنديني وغريهم من العمالة األجنبية يف
املستوطنات.

 ii .حول التايلندي  والربملان  التايلندية  واخلارجية  املناصرة  واملؤسسات  الشارع  وتثقيف  توعية 
لقاءات  الفلسطيين اإلسرائيلي من خالل إصدار نشرات ومطبوعات موجهة وعقد  الصراع 
توعوية حول ذلك، وكيف يؤثر استرياد العمالة التايلندية للعمل يف املستوطنات يف إطالة عمر 

االحتالل.
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