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أوال: المقدمة

1. تمهيد: 

شكلت العمالة الفلسطينية يف املستوطنات الزراعية والصناعية اإلرسائيلية املقامة عىل األرايض الفلسطينية املحتلة عام 

1967 قوة فاعلة للنشاط االقتصادي يف هذه املستوطنات نسبة للخربات واألجور الزهيدة وتجاهل املشغلني اإلرسائيليني 

يف املستوطنات لحقوقهم العمالية األخرى.

ويف الوقت الذي كان يجب أن تشكل فيه العمالة الفلسطينية يف املستوطنات ورقة تمكن الجانب الفلسطيني الضغط عىل 

االحتالل اإلرسائييل لإلخالل يف اقتصاد هذه املستوطنات من خالل حرمانها من جيش العمالة الفلسطينية املتخصصة 

الثانية عام 2000، استطاعت سلطات االحتالل أن  الفلسطينية األوىل عام 1989 واالنتفاضة  أثناء االنتفاضة  خاصة 

تحول األزمة للعامل والسوق واالقتصاد الفلسطيني بشكل عام، فدفعت بمئات العمال األجانب كي يحلوا مكان العمالة 

الفلسطينية بعد االنتفاضة الفلسطينية األوىل. 

وخالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية يف العام 2000 تشددت سلطات االحتالل يف وصول مئات العمال الفلسطينيني إىل 

أماكن عملهم يف املستوطنات تحديدا يف املستوطنات املقامة عىل األرايض الفلسطينية يف غور األردن. حيث ربطت دخول 

املواطنني والعمال الفلسطينيني إىل غور األردن بجملة إجراءات تعكس تعامل االحتالل مع غور األردن وكأنه جزء ال 

يتجزأ من دولة االحتالل وليس أراض فلسطينية محتلة.

وال يمكن بأي شكل من األشكال فصل إجراءات االحتالل املتبعة لوصول العمال الفلسطينيني يف املستوطنات املقامة عىل 

األرايض الفلسطينية يف غور األردن عن نوايا االحتالل تجاه املنطقة. كذلك ال يمكن تجاهل تدرج االحتالل يف اإلجراءات 

املتبعة من قبله لوصول العمال الفلسطينيني إىل أماكن عملهم يف مستوطنات غور األردن من العام 2000 مرورا بعامي 

2005 و2007 وصوال للعام 2011.

إن الحديث عن العمالة الفلسطينية يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل األرايض الفلسطينية يف غور األردن كان ال يمكن 

أن يشكل عبئا عىل أصحاب القرار الفلسطيني لو تم التعامل معها منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، واستهدافها 

بجملة مشاريع إنتاجية موجهة الستيعاب قدراتها وخرباتها ذات الكفاءة العالية يف الزراعات التصديرية. وكان باإلمكان 

لتعزيز  للبحث يف هذا املوضوع  املشاريع املخصصة  امللف منذ سنوات واالنتفاع من موارد  الخوض يف هذا  الكف عن 

املرتبط –لألسف-  الزراعي  واالستيطان  التنمية  معيقات  البحث يف  استمرار  من  بدال  األردن  الزراعية يف غور  التنمية 

بالعمالة الفلسطينية.

األردن  غور  يف  الفلسطينية  األرايض  عىل  املقامة  الزراعية  واملستوطنات  عام  بشكل  املستوطنات  اقتصاد  ارتبط  حيث 

بشكل خاص بالعمالة الفلسطينية منذ االحتالل اإلرسائييل عام 1967، وتذبذبت أعدادها رهنا بالظرف السيايس املحيل 

واإلقليمي حتى استقرت عند 9500 عاملة وعامل فلسطيني يف املستوطنات الجاثمة عىل األرايض الفلسطينية –حسب 

املقامة عىل  الزراعية  املستوطنات  الفلسطيني لإلحصاء-، منها حوايل 1800 عاملة وعامل دائمني يف  املركزي  الجهاز 

األرايض الفلسطينية يف غور األردن.  
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أهداف الدراسة:  2 .

هدفت الدراسة إىل تناول واقع العمالة الفلسطينية يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل أرايض غور األردن، والبحث 

يف نظام العمل املتبع من قبل املشغلني اإلرسائيليني يف املستوطنات املشار إليها إضافة إىل األجور والتحصيل العلمي 

للعمال. كذلك تهدف الدراسة إىل البحث عن نسبة العمال املجتازين للحواجز العسكرية التي أقامها جيش االحتالل 

اإلرسائييل عىل مداخل األغوار، واملدة التي يقضيها العمال عىل الحواجز والسبب. كما هدفت الدراسة إىل تناول عمالة 

األطفال وعمالة النساء ضمن مجتمع الدراسة.

أسلوب ومنهج البحث:  3 .

املحدد بحوايل 1800 يف 20 مستوطنة  الدراسة  استبانه ممثلة ملجتمع  توزيع 324  تم  الدراسة  أهداف  لتحقيق 

زراعية )12 مستوطنة مقامة عىل أرايض محافظة أريحا، و 6 طوباس، و 2 نابلس(. وقد شكلت العينة املستهدفة 

18% من مجتمع الدراسة. وقد روعي أسلوب العينة العشوائية يف توزيع االستبانه عىل الفئة املستهدفة الذي أظهر 

146 عامالً من محافظة نابلس يف مستوطنات غور األردن الزراعية، و 97 عامالً من محافظة طوباس، و 81 عامالً 

من محافظة أريحا. 

نتائج الدراسة:  4 .

أظهرت الدراسة مستوى التعليم املتدني للعمالة الفلسطينية يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل أرايض  i .

غور األردن، والتي أظهرت أن 94% منهم بلغوا الثانوية العامة أو أقل. 

% من املجتمع املستهدف الجتياز حواجز عسكرية  ii .73.5 أظهرت الدراسة املعاناة اليومية التي يتكبدها

أقامها االحتالل عىل مداخل غور األردن يف محاولة الوصول ملكان العمل يف املستوطنات الزراعية.
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% منها  iii .70 ،أظهرت الدراسة أن 8% من العمالة الفلسطينية يف املستوطنات الزراعية هي عمالة نساء

من محافظة أريحا.

بلغت  والتي  الزراعية،  األردن  األطفال يف مستوطنات غور  لعمالة  املرتفعة  النسب  الدراسة  أظهرت  iv .

5.5% من إجمايل مجتمع الدراسة، و 61% من عمالة األطفال من محافظة نابلس.

أظهرت الدراسة األجور املتدنية لعمالة األطفال والعمال البالغني يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل  v .

أرايض غور األردن، حيث بينت الدراسة أن متوسط أجور عمالة األطفال 58 شيكل، بينما متوسط 

أجور العمال 62 شيكل.   

أظهرت الدراسة أن العمل يف املستوطنات ال يقترص يف العادة عىل رب األرسة، بل تعداه إىل اصطحاب  vi .

8% من أولياء األمور لواحد من أبنائهم عىل األقل للعمل يف املستوطنات الزراعية. منهم )األبناء( %54 

دون سن 18 عاما، و 46% فوق سن 18 عاما.

ملخص1. 5

يبلغ عدد العمال الفلسطينيني الدائمني يف مستوطنات غور األردن الزراعية حوايل 1800 عامل وعاملة، منهم 8% إناث 

وفوق  عرش  الثامنة  دون  ما  بني  األردن  غور  يف  الزراعية  املستوطنات  يف  العاملني  أعمار  توزعت  وقد  ذكور.   %92 و 

الخمسني عاما، وإن كان حوايل 61.7% منهم تراوحت أعمارهم بني 18- 29 عاما. ويتبع جميع العمال الفلسطينيني يف 

مستوطنات غور األردن إداريا إىل ثالث محافظات فلسطينية هي نابلس وأريحا وطوباس، وقد شكلت محافظة نابلس 

عن  الحديث  وعند  العمال.  إجمايل  من  بواقع %45  األردن  غور  يف مستوطنات  الفلسطينيني  العمال  من  األكرب  النسبة 

التحصيل العلمي لعمالة املستوطنات الزراعية يف غور األردن نجد أن 94% بلغوا الثانوية العامة أو أقل، وما تبقى توزع 

بني بكالوريوس ودبلوم. 

وبالنسبة للحالة االجتماعية تقاسمت نسبة العزاب مع املتزوجني مناصفة تقريبا، بينما بلغ عدد أوالد املتزوجني منهم 

768. ويعمل العمال الفلسطينيني يف مستوطنات غور األردن بنظام املياومة )69% منهم( وبنظام املياومة ومقابل ساعة 

للعمال من مستوطنة  اليومي  األجر  بينما توزع  العمل 10 شيكل إرسائييل،  أجرة ساعة  العمل )31% منهم(، وبلغت 

ألخرى ومن عامل آلخر بني 50- 100 شيكل يوميا. 

العمال  من   %73 لحوايل  عبئا  األردن  غور  ومخارج  مداخل  عىل  اإلرسائييل  لالحتالل  العسكرية  الحواجز  شكلت  وقد 

الفلسطينيني الذين يمرون عربها يوميا للوصول إىل أماكن عملهم يف مستوطنات غور األردن، حيث يميض 52% منهم من 

30- 60 دقيقة يوميا عىل الحواجز أثناء محاولة املرور للوصول إىل مكان العمل. 

ورأى 85% من عمال املستوطنات الزراعية يف غور األردن أن املشغل اإلرسائييل ال يلتزم بتوفري الخدمات الصحية للعامل 

الفلسطيني لديه. بينما رأى 80% من العمال أن املشغل ال يلتزم بدفع مستحقات نهاية الخدمة للعامل خالل تجربتهم أو 

تجربة زمالء سابقني لهم يف العمل. وقال 66% منهم أن املشغل اإلرسائييل ال يلتزم بتوفري رشوط السالمة العامة لهم. 

وبالنسبة لعمالة األطفال يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل األرايض الفلسطينية يف غور األردن تبني أن هناك ما نسبته 

5.5% دون سن 18 عاما، كذلك تبني أن ما نسبته 4.4% من عمال املستوطنات الزراعية املتزوجني يصطحبون فردا من 

العائلة دون سن 18 عاما للعمل معهم يف املستوطنة. أما فيما يخص املرأة فقد تبني أن هناك ما نسبته 8% من النساء 

العامالت يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل األرايض الفلسطينية يف غور األردن، منهن 61.5% متزوجات.
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ثانيا: معطيات عامة
العمالة الصناعية يف املستوطنات املقامة عىل األرايض الفلسطينية:. 1 

يف  الفلسطينية  العمالة  عدد  يقدر 

عىل  املقامة  اإلرسائيلية  املستوطنات 

األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967 

ومن  وعاملة2،  عامل   9500 حوايل 

هؤالء )5000- 6000( عامل3 يعملون 

يف  املقامة  الصناعية  املستوطنات  يف 

األرايض  من  الغربية  الضفة  شمال 

مستقر  غري  العدد  وهذا  الفلسطينية، 

أماكن  من  للطرد  يتعرضون  ما  لكثرة 

هؤالء  ويرتكز  مختلفة.  ألسباب  عملهم 

العمال يف املستوطنات الصناعية ك)بركان( و)قرني شمرون( و)قدوميم( و)ألفي منشه(، وغريها. ويتمتع العمال 

األجور  الزراعية، حيث ترتاوح  املستوطنات  ما من  إىل حد  أفضل  بأجور  الصناعية  املستوطنات  الفلسطينيني يف 

بني )7- 17( شيكل إرسائييل4 يف الساعة الواحدة وذلك حسب طبيعة العمل واملشغل اإلرسائييل ومقاول العمل 

الفلسطيني الذي يستغل بالعادة العمال الفلسطينيني حني يقوم بتخفيض األجر ويقتطع لنفسه من )3- 10( 

شيكل عن كل ساعة عمل من عامل آلخر5. وال يتمتع العامل الفلسطيني يف املستوطنات الصناعية بالحقوق نظرا 

لغياب القوانني أو التحايل يف تطبيقها من قبل املشغلني اإلرسائيليني، والغريب يف األمر أن املشغلني اإلرسائيليني يف 

املستوطنات الصنـاعية يطالبون بتطبيق القــانون األردني املعدل عام 1965 عىل العمــال الفلسطينيني لديهم، 

والغريب أكثر أنهم يطالبون بأخذ جزء منه وترك الجزء اآلخر، فيأخذون الجزء الخاص باألتعاب وإصابات العمل، 

املرضيــة  واإلجازات  واألعياد  واألسبوعية  السنوية  واإلجازات  لألجور  األدنى  الحد  مثل  األهم  األجزاء  ويرتكون 

ما  أصـدرہ  الذي  القانون  هو  بذلك  الصنــاعية  املستوطنات  يف  اإلرسائيليني  املشغلني  تمسك  وسبب  وغريها. 

يسمى بمنسق اإلدارة املدنيـة رقم )1982/976( والذي ينص عىل أن القــانون الذي ينظم العالقة بني العمال 

الفلسطينيني وأصحــاب العمل اإلرسائيليني يف املستوطنات يف األرايض املحتلة هو القــانون املشار إليه6.

جدول )1( يظهر أبرز املستوطنات الصناعية يف شمال الضفة الغربية

املحافظة التي تقع فيهاتاريخ إنشائهااسم املستوطنة

جنني1981شاكيد

نابلس1979الون موريه

سلفيت1981بركان

نابلس1978شيلو

قلقيلية1981ألفي منشه

قلقيلية1978كارني شمرون

سلفيت1978أرئيل
املصدر: معهد األبحاث التطبيقية –أريج-
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العمالة الزراعية يف مستوطنات غور األردن:. 2 

حوايل  األردن  غور  أرايض  عىل  املقامة  الزراعية  املستوطنات  يف  دائم  بشكل  العاملني  الفلسطينيني  العمال  عدد  يقدر 

1800، يضاف إليهم أرقام غري مستقرة من العمالة املؤقتة يف املواسم الزراعية التي تحتل أصنافها النسب األكرب من 

املساحات املصادرة واملستغلة ألغراض زراعية كالنخيل والعنب. ويبلغ عدد املستوطنات الزراعية املقامة عىل أرايض 

الطبية والحمضيات والورود  النخيل والعنب واألعشاب  غور األردن 20 مستوطنة تستغل أراضيها املصادرة لزراعة 

وغريها من األصناف. وعند التوزيع الجغرايف للمستوطنات الزراعية املقامة عىل أرايض غور األردن نجد أن 12 مستوطنة 

منها صودرت من أرايض محافظة أريحا الغورية، و 6 منها جاثمة عىل أرايض محافظة طوباس يف األغوار الشمالية، و 

2 مقامة عىل أرايض محافظة نابلس يف األغوار الوسطى7.

جدول )2( يظهر املستوطنات الزراعية املقامة عىل أرايض غور األردن

املساحة الكلية بالدونم عىل أرايضسنة التأسيس اسم املستوطنة

1759عني البيضاء1968ميحوال

1291عني البيضاء1978شيدموت ميحوال

1573طوباس1976روعي

2353طمون1972بقعوت

1532بيت دجن1971حمرا 

925بيت فوريك1973ميخورا

1147طمون1971أرجمان

2268طمون والفارعة1970مسواہ

1436عقربا1980يافيت

1058مجدل بني فاضل وعقربا 1973جيتيت

1438فصايل1972بيت زايل

1031فصايل1978تومر

1097فصايل1970جلجال

1227العوجا1975ناتيف هجدود

526العوجا1970يتاف

4942النويعمة1979نعما »نعومي«

645النبي موىس1980فرييد جريكو

488النبي موىس1980بيت هعارافا

481النبي موىس1977املوج

868النبي موىس1968جاليا

املصدر: معهد األبحاث التطبيقية، أريج.



10في مستوطنات غور األردن الزراعيةالعمــالة الفلسطينية

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 رسم بياني يظهر التوزيع اإلداري للعمال الفلسطينيني يف مستوطنات غور األردن الزراعية

 نابلس
% 45 

 طوباس
% 30 

 أريحا
% 25 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

 فما فوق   50 سنة   49-30 سنة   18-29

 رسم بياني يظهر الفئات العمرية للعمال الفلسطينيني يف املستوطنات الزراعية

ثالثا: واقع العمالة الفلسطينية في مستوطنات غور األردن الزراعية
 : التوزيع اإلداري. 1

فلسطينية هي  الزراعية بني ثالث محافظات  األردن  العاملني يف مستوطنات غور  الفلسطينيني  العمال  يتوزع 

أريحا ونابلس وطوباس. وشكل العمال الفلسطينيون يف محافظة نابلس النسبة األكرب من العمال يف مستوطنات 

غور األردن بواقع 45% من إجمايل العمال الفلسطينيني. واحتل عمال محافظة طوباس ثاني أكرب نسبة عمال يف 

املستوطنات الزراعية بغور األردن بواقع 30%. وجاء عمال أريحا يف الرتتيب الثالث واألخري بواقع %25. 

 : أعمار العمال. 2

تراوحت أعمار العمال الفلسطينيني يف مستوطنات غور األردن الزراعية بني )18 إىل ما فوق 50( عاما، إضافة إىل )ما دون 

18( عاما. وشكلت نسبة العمال املرتاوحة أعمارهم بني )18- 29 سنة( 61.7%، بينما شكلت أعمار املرتاوحة أعمارهم 

من )30-49 سنة( 26%، أما من هم )فوق 50 عاما( فكانت نسبتهم 6.8%. ومن تبقى هم دون سن 18 عاما. 
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وسجلت محافظة نابلس أعىل النسب فيما يخص جميع الفئات العمرية من )18 إىل ما فوق 50( سنة بني املحافظات 

الثالث، حيث بلغت نسبة من هم )فوق 50 سنة( من محافظة نابلس مقابل 32% لذات الفئة من محافظة طوباس، 

األكرب يف محافظة  النسبة  بلغت  29سنة(  العمرية )18-  الفئة  أما  بواقع %18.  أريحا  األقل يف محافظة  والنسبة 

نابلس أيضا بواقع 44.5%، وثانيا محافظة طوباس بواقع 28%، وأخريا محافظة أريحا بنسبة 27.5%. أما الفئة 

العمرية )30-49سنة( فكانت النسبة األكرب أيضا من محافظة نابلس بواقع 41.5%، ومن ثم طوباس %33.5، 

وأخريا أريحا %25.

جدول )3( يظهر توزيع الفئات العمرية حسب املحافظة

الفئة العمرية
املحافظة

املجموعطوباسأريحانابلس

100%28%27.5%44.5%)18-29 سنة(

100%33.5%25%41%)30-49 سنة(

100%32%18%50%)50 فما فوق(

املصدر: نتائج استبانه أعدها الباحث

 : الحالة االجتماعية. 3

بلغت نسبة العزاب من العمال الفلسطينيني يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل أرايض غور األردن 51%، بينما 

بلغت نسبة املتزوجني 48%، أما األرامل فقد بلغت النسبة 1%. وعند تحليل الحالة االجتماعية للعمال الفلسطينيني 

يف مستوطنات غور األردن الزراعية حسب التوزيع اإلداري تبني أن 54% من إجمايل العزاب من محافظة نابلس 

و 25% من محافظة طوباس، و 21% من محافظة أريحا. أما املتزوجني فقد أظهرت نتائج االستبانه أن %35.5 

من محافظة نابلس، و 35% من محافظة طوباس، و 29.5% من أريحا. أما األرامل فكان هناك 50% من محافظة 

نابلس، و 50% من محافظة طوباس.
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أما عدد األوالد ل 155 عامل وعاملة متزوجة و 4 أرامل تم استهدافهم، فقد تبني أن عدهم 768، وعليه يكون متوسط 

حجم األرسة 4.8 أفراد. وعند التوزيع اإلداري ملتوسط حجم األرسة أظهرت نتائج املسح امليداني أن متوسط حجم األرسة 

للمتزوجني من محافظة نابلس ل 57 متزوج من محافظة نابلس هو 6 أفراد، بينما أظهر املسح أن متوسط حجم األرسة 

لعمال محافظة أريحا املتزوجني 4.5 أفراد، وطوباس 4 أفراد.

جدول )4( يظهر متوسط حجم األرسة حسب التوزيع اإلداري لعمال مستوطنات األغوار

متوسط حجم األرسةعدد األوالدعدد املتزوجنياملحافظة       

573406نابلس

462074.5أريحا

562214طوباس

1597684.8املجموع

املصدر: نتائج استبانه أعدها الباحث

 : التحصيل العلمي. 4

أظهرت نتائج املسح أن 94% من العمال الفلسطينيني يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل األرايض الفلسطينية يف غور 

األردن بلغ تحصيلهم العلمي الثانوية العامة أو أقل. بينما بلغت نسبة حملة البكالوريوس من العمال 4%. أما دبلوم فقد 

بلغت النسبة 2% من إجمايل العمال. وقد بلغت نسبة من بلغ تحصيلهم العلمي ثانوية عامة أو أقل من عمال محافظة 

نابلس 47%، وعمال محافظة أريحا 24%، أما من بلغوا الثانوية العامة أو أقل من عمال محافظة طوباس فكانت نسبتهم 

29%. أما من بلغوا البكالوريوس من عمال محافظة نابلس فقد بلغت النسبة 16%، وعمال محافظة أريحا 42%، وعمال 

نابلس  الدبلوم من عمال محافظة  أما من بلغوا  النسبة 42% أيضا.  البكالوريوس فكانت  محافظة طوباس ممن بلغوا 

فكانت النسبة 28.5، وذات النسبة )28.5%( لعمال محافظة أريحا، أما عمال محافظة طوباس ممن بلغوا الدبلوم فكانت 

النسبة %43.

جدول )5( يظهر التحصيل العلمي للعمال الفلسطينيني يف مستوطنات األغوار حسب املحافظة

دبلومبكالوريوسثانوية عامة أو أقلاملحافظة

28.5%162%472%142نابلس

28.5%422%245%74أريحا

43%423%295%89طوباس

100%1007%10012%305املجموع

املصدر: نتائج استبانه أعدها الباحث
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رابعا: نظام العمل واألجور
% من العمال الفلسطينيني يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل األرايض الفلسطينية  نظام العمل: أظهر املسح أن 69. 1

يف غور األردن يعملون بنظام املياومة، و 31% يعملون بنظام ساعة العمل إىل جانب املياومة. ومن هؤالء هناك %100 

من عمال محافظة نابلس يف مستوطنات األغوار يعملون بنظام املياومة، و 52% من عمال محافظة طوباس يعملون 

بنظام املياومة و 48% يعملون مقابل الساعة بعد يوم عمل. أما عمال محافظة أريحا فهناك 33% يعملون بنظام 

املياومة فقط، و 67% يعملون مقابل الساعة بعد االنتهاء من يوم العمل.

األجور ومتوسط أيام وساعات العمل: بلغ مجموع ساعات العمل ل 101. 2 عامل وعاملة يعملون إضايف ساعات 

عمل إىل جانب املياومة للعينة املستهدفة من العمال الفلسطينيني يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل أرايض غور 

األردن 194 ساعة عمل، وبذلك يكون متوسط ساعات عمل 101 عامل وعاملة يعملون إضايف ساعات حوايل 2 ساعة 

عمل، بينما متوسط ساعات العمل ملجمل العينة املستهدفة حوايل 0.5 ساعة عمل. بينما بلغ أجر ساعة العمل 10 

شيكل لكل عامل بغض النظر عن طبيعة العمل )يكون يف العادة إضايف ساعات عمل للتعبئة والتغليف يف التمور(. 

بينما بلغ مجموع أيام العمل للعينة املستهدفة 324 يوم عمل بأجر يومي تراوح بني )50- 100( شيكل من عامل 

آلخر حسب طبيعة العمل واملدة التي عمل فيها العامل يف املستوطنة. وقد بلغ مجموع األجور اليومية ل 324 عامل 

وعاملة )20215( شيكل أي بمتوسط أجر يومي 62 شيكل لكل عامل يوميا.

جدول )6( يظهر األجور واملجموع واملتوسط لساعات وأيام العمل للعينة املستهدفة
يوم العملساعة العمل

)50- 100( شاألجر10 شيكلاألجر

324 يوممجموع أيام العمل194 ساعةمجموع ساعات العمل

62 شيكلمتوسط أجر يوم عمل5 شيكلمتوسط أجر ساعة العمل

املصدر: نتائج استبانه أعدها الباحث
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خامسا: حقوق عمالية
الخدمات الصحية:. 1 

)ال يلتزم( املشغل اإلرسائييل بتوفري وتأمني الخدمات الصحية حسب 85% من العمال الفلسطينيني يف املستوطنات 

الزراعية املقامة عىل أرايض غور األردن، بينما )يلتزم أحيانا( حسب 11.5%، و )يلتزم دائما( حسب 3.5% من العمال 

املستهدفني. 

مكافأة نهاية الخدمة:. 2 

املشغلني  التزام  مدى  عن  األردن  غور  أرايض  عىل  املقامة  الزراعية  املستوطنات  يف  الفلسطينيني  العمال  سؤال  عند 

اإلرسائيليني بدفع مستحقات نهاية الخدمة، قال 80% أن املشغل اإلرسائييل )ال يلتزم( بدفع مستحقات نهاية الخدمة. 

وقال 19.5% أن املشغل اإلرسائييل )يلتزم دائما( بدفع مستحقات نهاية الخدمة. بينما قال 0.5% أن املشغل اإلرسائييل 

)يلتزم أحيانا( بدفع املستحقات املشار إليها من تجربة زمالء سابقني لهم يف العمل.
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 : رشوط السالمة العامة. 3

قال 66% من العمال املستهدفني يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل أرايض غور األردن أن املشغل اإلرسائييل )ال يلتزم( 

بتوفري رشوط السالمة العامة. بينما قال 18.5% أن املشغل اإلرسائييل )يلتزم دائما( بتوفري رشوط السالمة العامة، و 

15.5% قالوا أن املشغل اإلرسائييل )يلتزم أحيانا( بتوفري رشوط السالمة العامة.

سادسا: الحواجز العسكرية
% من العمال املستهدفني أنهم )يجتازون( يوميا حاجز عسكري للجيش  اجتياز حواجز لجيش االحتالل: قال 73.5. 1

اإلرسائييل للوصول إىل مكان عملهم يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل أرايض غور األردن. بينما قال 26.5% منهم 

أنهم )ال يجتازون( حاجزاً عسكرياً إرسائيلياً عىل مداخل غور األردن للوصول إىل مكان عملهم. ومجموع من )ال 

يجتازون( الحواجز العسكرية اإلرسائيلية )26.5%( هم من محافظة أريحا حيث عمق غور األردن بخالف الحواجز 

الشفا غورية. ومن )يجتاز( حاجز عسكري يوميا من  املناطق  أقيمت عىل مداخل غور األردن يف  التي  العسكرية 

العمال )73.5%( موزعني بني عمال محافظة نابلس )61.5%(، وعمال محافظة طوباس )%38.5(.

 
 
 
 

 
 
 

 املستهدف للمجتمع العامة السالمة برشوط اإلرسائييل املشغل التزام مدى يظهر بياني رسم
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الزراعية املقامة عىل  الفلسطينيني يف املستوطنات  العمال  % من  التي يجتازها العمال: يجتاز 86.5. 2 الحواجز 

أرايض غور األردن حاجز الحمرا الذي أقامه االحتالل اإلرسائييل يف أعقاب االنتفاضة الفلسطينية الثانية أواخر 

العام 2000 بني املحافظات الفلسطينية الشمالية واألغوار الوسطى والجنوبية. بينما يجتاز 13.5% من العمال 

يف مستوطنات غور األردن حاجز تياسري العسكري الذي أقامه االحتالل أيضا أواخر العام 2000 لعزل شمال 

الضفة الغربية عن األغوار الشمالية. 

تبقى )29%( من  نابلس، وما  الحمرا )86.5%( هناك 71% من عمال محافظة  الذين يجتازون حاجز  العمال  ومن 

عمال محافظة طوباس. أما حاجز تياسري العسكري فجميع العمال الذين يجتازوه يوميا للوصول إىل أماكن عملهم يف 

مستوطنات غور األردن هم من محافظة طوباس بنسبة )%100(.
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% من العمــال املستهدفني أنهم يمضون يوميــا خالل  الوقت الذي يمضيه العمال عىل الحواجز: قال 52. 3

توجههم للعمل من )30-60 دقيقة(. بينما قال 32% أنهم يمضون يوميا من )60-90 دقيقة( يف رحلة الذهاب 

للعمل يوميا. أما من تبقى 16% من العمال فقد قالوا أنهم يمضون )أقل من 30 دقيقة( عىل الحاجز العسكري. 

وعند تحليل بيانات العمال تبني أن من يمضون بني )30-60 دقيقة( و بني )60-90 دقيقة( جميعهم يمرون 

)100%( عرب حاجز الحمــرا العسكري. بينمـا من يميض )أقل من 30 دقيقة( فجميعهم يمرون عرب حاجــز 

تياسري العسكري.

سبب التأخري عىل الحواجز:. 4 توزعت أسباب تأخري العمال عىل الحواجز العسكرية التي أقامها االحتالل اإلرسائييل 

عىل مداخل غور األردن بني العرقلة والتدقيق واالزدحام وكل ما ذكر. ففي الوقت الذي قال فيه 54% من العمال 

أن سبب التأخري عىل الحواجز هو تعمد جنود االحتالل تأخري العمال، قال 26% من العمال أن سبب التأخري هو 

كل ما ذكر )االزدحام وإجراءات التدقيق وتعمد جنود االحتالل تأخري العمل(. بينما قال 11% من العمال أن سبب 

التأخري هو إجراءات التدقيق الروتينية، وذكر 9% أن سبب التأخري هو االزدحام.  
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سابعا: عمالة المرأة في المستوطنات
% من إجمايل  معطيات عامة: بلغت نسبة اإلناث العامالت يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل أرايض غور األردن 8. 1

العمالة. وشكلت النسبة األكرب من عمالة النساء من محافظة أريحا بواقع 70%، و 19% من محافظة طوباس، و 

11% من محافظة نابلس. 

جدول )7( يظهر توزيع 8% من النساء العامالت إداريا عىل نسبة الرتكيز يف املحافظات

نسبة العامالت من نابلس نسبة العامالت من طوباس نسبة العامالت من أريحا

%70%19%11

املصدر نتائج استبانه أعدها الباحث

وبلغت نسبة املتزوجات من العامالت يف املستوطنات الزراعية يف غور األردن 46%، بينما بلغت نسبة العزباوات %39، 

أما األرامل فقد شكلن ما نسبته 15% من إجمايل العامالت. وبلغ مجموع أوالد 61% من النساء املتزوجات واألرامل 86 

فرد، ليبلغ متوسط حجم األرسة للنساء العامالت 5 أفراد. ومن املالحظ أن نسبة التعليم للنساء العامالت كانت ثانوية 

عامة أو أقل بواقع )%100(.

جدول )8( يظهر الحالة االجتماعية للنساء العامالت يف املستوطنات الزراعية

نسبة األرامل نسبة العزباوات نسبة املتزوجات

%46%39%15

املصدر: نتائج استبانه أعدها الباحث

يطبق ذات نظام العمل عىل النساء العامالت كالذكور يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل  نظام العمل واألجور: . 2

أرايض غور األردن، وهو نظام عمل املياومة، ومقابل ساعة العمل بعد االنتهاء من يوم العمل. ففي حني تعمل %69 

من النساء وفق نظام املياومة، هناك 31% تعمل إضايف ساعات بعد االنتهاء من يوم العمل بأجر 10 شيكل مقابل 

ساعة العمل كالذكور. وبلغ متوسط ساعات العمل للنساء العامالت ضمن نظام الساعة يف مستوطنات غور األردن 

)1.5 ساعة( تقريبا، أما متوسط ساعات العمل لجميع النساء العامالت فكان )0.5 ساعة(. أما األجر اليومي للنساء 

للعامالت فقد تراوح من )50- 80 شيكل( من عاملة ألخرى ومن مستوطنة ألخرى، ليكون متوسط ساعات العمل 

للنساء العامالت )61.5 شيكل( يوميا. 

جدول )9( يظهر األجور واملجموع واملتوسط لساعات وأيام العمل للنساء العامالت

يوم العملساعة العمل

)50- 80( شاألجر10 شيكلاألجر

26 يوممجموع أيام العمل13 ساعةمجموع ساعات العمل

61.5 شيكلمتوسط أجر يوم عمل5 شيكلمتوسط أجر ساعة العمل

املصدر: نتائج استبانه أعدها الباحث
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ثامنا: عمالة األطفال في المستوطنات الزراعية
% منهم  معطيات عامة: شكلت عمالة األطفال ما نسبته 5.5% من إجمايل العمالة الزراعية يف مستوطنات غور األردن. 61. 1

من محافظة نابلس، و 33% من محافظة طوباس، و 6% من محافظة أريحا. وجميع من هم دون 18 عاما من العاملني يف 

مستوطنات غور األردن الزراعية أجابوا عند سؤالهم عن التحصيل العلمي بأنهم بلغوا الثانوية العامة أو أقل )%100(.

نظام العمل واألجور: يعمل معظم العمال الفلسطينيني يف مستوطنات غور األردن الزراعية ممن هم دون 18. 2 عاما ضمن 

نظام املياومة )94.5%(، بينما يعمل قسم محدود منهم مقابل ساعة العمل بعد االنتهاء من يوم العمل املحدد )5.5%(. وبلغ 

متوسط ساعات العمل ملن هم دون 18 عاما للعاملني ضمن هذا النظام )2 ساعة( بينما بلغ متوسط ساعات العمل إلجمايل 

من هم دون سن 18 عاما )0.1 ساعة(. وقد تراوحت أجور من هم دون سن 18 عاما بني )50-65 شيكل( ليكون متوسط 

األجر اليومية )58.5 شيكل(.

جدول )10( يظهر األجور واملجموع واملتوسط لساعات وأيام العمل ملن هم دون 18 عاما

يوم العملساعة العمل

)50- 65( شاألجر10 شيكلاألجر

18 يوممجموع أيام العمل2 ساعةمجموع ساعات العمل

58.5 شيكلمتوسط أجر يوم عمل1 شيكلمتوسط أجر ساعة العمل

املصدر: نتائج استبانه أعدها الباحث

الحواجز العسكرية ملن هم دون 18. 3 عاما: 

اجتياز حاجز لجيش االحتالل: قال 94.5% ممن هم دون سن i .18 عاما والعاملني يف مستوطنات غور األردن الزراعية 

أنهم )يجتازون( يوميا حاجزاً عسكرياً لجيش االحتالل اإلرسائييل عىل مداخل األغوار يف محاولة الوصول للعمل، بينما 

نابلس،  محافظة  من  هم  العسكري  الحاجز  يجتازون(  ممن   %65( عسكري.  يجتازون( حاجزاً  )ال  أنهم   %5.5 قال 

و)35%( من محافظة طوباس. أما من )ال يجتازون( حاجزاً عسكرياً فهم بنسبة 100% من محافظة أريحا.

جدول )11( يظهر من يجتازون حاجزاً لجيش االحتالل ممن هم دون 18 عاما 

ال يجتازوايجتازوا

%94.5%5.5
املصدر: نتائج استبانه أعدها الباحث
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الحاجز املجتاز والوقت: أظهر املسح أن 94% ممن يجتازون الحواجز يوميا ممن هم دون ii .18 عاما يجتازون 

حاجز الحمرا، بينما يجتاز 6% من العمال دون 18 عاما حاجز تياسري العسكري. كما أظهر املسح أن 69% ممن 

أثناء محاولة اجتياز الحاجز، بينما يقيض %19  يجتازون حاجز الحمرا  يقضون من )60-90 دقيقة( يوميا 

منهم )أقل من 30 دقيقة(، ومن تبقى 12% يميض من )30-60 دقيقة(.

. 4 اصطحاب أبناء للعمل يف املستوطنات الزراعية: 

% من املتزوجني العاملني يف املستوطنات الزراعية املقامة عىل  i .8 يصطحبون أبناءهم للعمل يف املستوطنات: قال

أرايض غور األردن أنهم )يصطحبون( فردا من ابنائهم عىل األقل للعمل. بينما قال 92% منهم أنهم )ال يصطحبون( 

أحدا من ابنائهم للعمل معهم يف املستوطنة. وعند السؤال عن سن املرافق لويل أمره، قال 54% ممن يصطحبون أحد 

أبنائهم للعمل أنه )دون 18 عاما(، بينما قال 46% أن من يرافقه من أبناءه )فوق سن 18 عاما(.

جدول )12( يظهر نسبة من يصطحبون فردا من أبنائهم للعمل يف مستوطنات غور األردن

ال يصطحبونيصطحبوا

%8%92

املصدر: نتائج استبانه أعدها الباحث

% ممن يصطحبون أحد ابنائهم للعمل معهم يف املستوطنات الزراعية  ii .54 املساعدة يف تحسني دخل األرسة: قال

أنهم يصطحبون أحد أبنائهم ممن هم دون 18 يف )اإلجازات السنوية( إذا كان املرافق طالبا يف املدرسة أو الجامعة، 

وحددوا سبب اصطحاب أحد األبناء للمساعدة يف تحسني دخل األرسة. بينما قال 46% ممن يصطحبون فردا من 

أبنائهم فوق 18 سنة أن املرافق من األبناء يعمل بشكل دائم إىل جانب والده لتحسني دخل األرسة أيضا.

متوسط حجم األرسة واألجر: أظهر املسح أن متوسط حجم األرسة للمتزوجني املصطحبني فردا من أبنائهم للعمل  iii .

يف املستوطنات الزراعية يف غور األردن )6.5 فرد( مقابل )4.8 فرد( إلجمايل العمال. كما أظهر املسح أن متوسط 

العمال من املجتمع  أبنائهم للعمل هو )68 شيكل( مقابل )62 شيكل( ملجمل  أجور من يصطحبون فردا من 

املستهدف.
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جدول )13( يظهر متوسط حجم األرسة واألجور ملن يصطحبون أحداً من أبنائهم للعمل يف املستوطنات مقارنة بإجمايل العمال

متوسط األجر اليوميمتوسط حجم األرسةالصفة

68 شيكل6.5 فردمن يصطحبون فردا من ابنائهم

62 شيكل4.8 فردإجمايل العمال

املصدر: نتائج استبانه أعدها الباحث

تاسعا: التوصيــــات
بديل  إيجاد  بعد  املستوطنات  العمل يف  قانون مقاطعة  السعي إلقرار  الرسمية  الفلسطينية  املؤسسة  عىل  1 .

يكفل للعمال بشكل عام ومن منهم يف املستوطنات الزراعية بشكل خاص العيش بكرامة.

يتوجب عىل اإلعالم املحيل والدويل تكثيف الجهود إلبراز معاناة املواطنني ومنهم العمال أثناء محاولة املرور  2 .

عىل الحواجز العسكرية التي أنشأها االحتالل عىل مداخل غور األردن.

يتوجب عىل املؤسسات التي تعنى بحقوق األطفال يف األرايض الفلسطينية التواصل مع ذوي األطفال العاملني  3 .

واستيعاب  ملقاعدهم  املدارس  من  املترسبني  إعادة  وملحاولة  الظاهرة  من  للحد  الزراعية،  املستوطنات  يف 

اآلخرين ضمن برامج تأهيلية تضمن عدم عودتهم للعمل يف املستوطنات.

يتوجب عىل املؤسسات ذات العالقة التواصل مع أولياء األمور للحد من ظاهرة اصطحاب األبناء للعمل يف  4 .

املستوطنات، وإظهار مدى تأثري ذلك عىل السلوك املجتمعي بأن يصبح األمر وكأنه عادة أو ثقافة مسلّم 

تطوير  إىل  إضافة  األطفال.  عمالة  ظاهرة  من  للحد  باألطفال  واالهتمام  األهل  لتوعية  برامج  وخلق  بها. 

املشاريع الزراعية واإلنتاجية التي من شأنها استيعاب العمال وتوفري فرص عمل الئقة لهم بديال عن العمل 

يف املستوطنات.
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