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المقدمة

تعتبر منطقة عطروت الصناعية أكبر منطقة
للصناعات التقليدية في القدس .المنطقة التي تقع
شمال المدينة بالقرب من الجدار الفاصل بمحاذاة
شارع  443المؤدي إلى موديعين وتل أبيب ،والتي
تضم  160مصنعاً  ،وتشهد اليوم توسعاً ملحوظاً
وطفرة في التنمية.

أقامت إسرائيل المنطقة الصناعية عطروت بعد
احتالل الضفة الغربية وغزة والقدس عام 1967
بالقرب من مطار قلنديا .كانت المنطقة عبارة عن
أرض زراعية حتى تم البدء في انشائها .بعد ضم
المنطقة تحت سلطة إسرائيل ،تم دمجها تحت
نفوذ مدينة القدس .من أجل خلق تواجد إسرائيلي
في قلب القرى الفلسطينية واألحياء الشمالية
اساف اديب ومهند عناتي خالل زيارة الى حاجر قلنديا – شباط 2022
للقدس ،تم تعريف المنطقة على أنها منطقة
تخدم المنتجين الصناعيين اإلسرائيليين ،ورافق ذلك الوعود بأنهم سيتمتعون بثمار العمالة الفلسطينية الرخيصة
من العمال الذين يعيشون في الضفة الغربية ،من االحياء والقرى المجاورة .لتحقيق هذا الهدف ،تم تقديم امتيازات
مختلفة بهدف جذب الشركات الصناعية اإلسرائيلية إلى المنطقة وتشجيعها على إنشاء مصانع فيها.
اندالع االنتفاضة الثانية عام  2000تسبب بأزمة حادة في المنطقة .عدداً من المصانع الكبرى تم اغالقها عقب
االنتفاضة ،وطرحت عالمات استفهام حول استمرار وجودها .زاد بناء الجدار الفاصل بين القدس الشرقية والقدس
الغربية من صعوبة تنقل العمال الفلسطينيين من والى المنطقة .ولكن في وقت الحق ومع اقتراب نهاية العقد األول
من القرن الحادي العشرين ،حدث انتعاش في المنطقة وتم إنشاء مصانع جديدة .وبسبب ُقرب المنطقة الصناعية من
معبر قلنديا سهل ترتيب دخول العمال الفلسطينيين ،سكان األراضي المحتلة ،حتى في حاالت اإلغالق األمنيوالحقا
خالل فترة كورونا.

اعتبارا من عام  ،2021تشهد المنطقة طفرة في النمو واالزدهار.
يعمل اليوم في المنطقة حوالي  3000شخص،
ً
ترى بلدية القدس المنطقة على انها مركز صناعي واستثماري هام ،كما انها تستثمر عشرات الماليين من الشواقل
في تطوير البنية التحتية للمنطقة وتوسيعها .في عام  ،2018تم إنشاء مركز تجاري في الموقع ،يضم المركز سوبر
ماركت كبير تابع لشركة رامي ليفي ،مصمم لجذب الزبائن ولكي يعزز القوة االقتصادية للشركات في المنطقة .في
قرارا بزيادة حصة العمال الذين يمكنهم الدخول للعمل في عطروت .هذه الزيادة في
نهاية عام  ،2021تبنت الحكومة ً
حجم العمالة والتجارة لم تغير حقيقة أن معظم أماكن العمل في المنطقة تتميز بأنها كثيفة العمالة ،أماكن العمل
هذه متنوعة المجاالت مثل ،مجاالت األغذية ،مسالخ الدجاج والكراجات ،ورشات النجارة ،مراكز لوجستية ،مصانع
لمستحضرات التجميل ،الزجاج ،ومصانع الكيماويات وغيرها .باإلضافة لكل ما ذكر ففي عام  ،2015تم افتتاح مركز لفرز
النفايات  -مركز لواء القدس.

توظيف العمال الفلسطينيين بالحد األدنى لألجور يعتبر أمر مغري الى حد كبير ،وبالتالي يخلق حالة فريدة من العمالة
المستقرة والدائمة في المصانع لسنوات عدة .بعكس وضع العمال الفلسطينيين في إسرائيل ،على سبيل المثال:
عمال البناء العاملين في إسرائيل ،يتقاضون اجورا اعلى ولكن اوضاعهم غير مستقرة– يعملون في أماكن مختلفة في
كل شهر.
إن وجود آالف العمال في المنطقة الخاضعة لنفوذ بلدية القدس ،في مصانع يتطلب بعضها على االقل االستقرار
والمهنية .ينجم عنه ودون قصد بالطبع ،قوة عاملة ثابتة مع القدرة على المساومة .على عكس ذلك ،يوجد أكثر
من  100,00عامل يعملون في السوق اإلسرائيلي  -معظمهم في قطاع البناء  -والذين يعانون من عدم االستقرار
وصعوبة االستمرارية في نفس مكان العمل.
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يمكننا تلخيص األمر على النحو التالي :النتيجة الثانوية لالستقرار المهني هي تحويل المنطقة الصناعية عطروت إلى
مكان يمكن فيه تعزيز دورالنقابة العمالية وتنظيم العمال بهدف تحصيل حقوقهم.

⋅⋅⋅

تعبير اخر عن أن منطقة عطروت الصناعية تشبه جزيرة منعزلة وفريدة من نوعها في مجال توظيف العمال الفلسطينيين
اعتبارا من مارس  2019إلجراء مسح تجريبي كجزء من إجراء الدخال تغييرات في
في إسرائيل ،كان القرار الحكومي
ً
ووفقا لهذا القرار ،الذي لم ير النور في نهاية االمر ،كان من المقرر أن
ً
ترتيبات إصدار التصاريح للعاملين في المنطقة.
تصبح تصاريح العمل عامة – أي يتم استصدار التصاريح لمنطقة عطروت وليس على اسم صاحب العمل ،كما هو متبع
اليوم .كان الهدف المعلن هو السماح للعمال بحرية التنقل وتعزيز قدرتهم على المساومة مع أرباب العمل.
ينطبق هذا االمر على اإلصالح الذي تم إدخاله على وضع العمال في فرع البناء في ديسمبر ،2020والذي كان من
حدا لظاهرة سماسرة التراخيص ،هذا االصالح لم يحدث تغييرا ايضاً .نظام التصاريح ،الذي يقوم على
المفترض أن يضع ً
أساس السيطرة الكاملة على التصاريح من قبل أصحاب العمل ،ال يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا ،على كل من
عمال عطروت وعمال البناء.

⋅⋅⋅

أتاحت لنا التجربة في نقابة العمال – معاَ في السنوات األخيرة ،الفرصة أللقاء نظرة من الداخل على أوضاع العمال
في المنطقة الصناعية عطروت .الوضع الذي شهدناه هو استغالل أرباب العمل لمعدالت البطالة المرتفعة في
الضفة الغربية لتعميق استغالل العمال الذين يفتقرون لفرص عمل بديلة عن مكان عملهم .لقد شهدنا في العديد
من المصانع ان متطلبات العمل تكون في ساعات غير قانونية وغير إنسانية ،وأحيانً ا تكون أجواء العمل غير مريحة
كالضوضاء الشديدة والقذارة (كمثال على ذلك :مسالخ الدجاج ،والمصنع إلعادة تدوير القمامة).

في مقابالت كنا قد اجريناها مع العمال ،تكررت الشكوى من عدم االهتمام بصحتهم وعدم توفير العالج المناسب
لهم في حال وقوع حوادث عمل .ليس من قبيل المصادفة أن نسبة كبيرة من الشركات المتبقية في المنطقة هي
بدنيا شاقا في ظل ظروف تنعدم فيها الصحة والنظافة العامة وتتسم
مسالخ الدجاج حيث يتطلب العمل مجهودا ً
ظروف العمل بها بانها تعج بالضوضاء والرائحة الكريهة باإلضافة الى ان ساعات التشغيل متقلبة ،وكل هذا ،كما ذكر
سابقاً بالحد أدنى لألجور.

ومشكلة أخرى برزت من شهادات العمال ان العديد من ارباب العمل يقومون بتسجيل وهمي لساعات العمل في
القسيمة الشهرية ،بما يتناسب مع األجور المنخفضة المدفوعة .باإلضافة إلى انتهاك حق العمل في تقاضي اجره
أيضا الحق األساسي للموظفين في الحصول على حقوقهم األخرى وإثبات
بالكامل ،فإن مثل هذا اإلجراء ينتهك ً
ساعات عملهم .مشكلة شائعة أخرى هي عدم تقاضي العمال بدل سفريات من والى أماكن عملهم.

ان قسائم االجر للعمال الفلسطينيين في عطروت ،مثل قسائم اجور جميع العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل،
اذ يقوم قسم المدفوعات في سلطة الهجرة واالسكان باصدارها ،وبالتالي فهي ملزمة صوريا على األقل ان تبدو
قانونية .لكن عمليا اصدار مثل هذه المستندات ال يمكنه أن يمنع التزوير في تسجيل الساعات او عدم دفع بدل السفر
أو االجر المنخفض جداً.

هؤالء العمال الذين تم توظيفهم في المكان لسنوات عديدة يرزحون تحت مشاعر اإلحباط والغضب المتراكم ،لكنهم
يلتزمون الصمت حفاظا على مكان العمل .مكانة هؤالء العمال في مناطق السلطة الفلسطينية ضعيفة .وبحسب ما
توصل إليه هذا التقرير ،فإنهم ال يواجهون انتقادات أو مطالب بالتوقف عن العمل في المصانع اإلسرائيلية لكن في
النقاش العام الذي تجريه السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني والمؤسسات اإلعالمية في الضفة الغربيةُ ،يعتبر
وإشكاليا ،ونتيجة لذلك هناك إحجام عن مناقشة األسئلة والمشاكل التي
خيارا غير مرغوب فيه
ً
العمل في إسرائيل ً
يواجهها العمال .على المستوى القانوني ،يحظر اي تدخل من جانب هيئات السلطة الفلسطينية أو النقابات العمالية
وفقا لملحق باريس االقتصادي
الفلسطينية ومن أي نوع في جميع األمور المتعلقة بالعاملين في إسرائيل ،حيث أنه ً
عرف السلطة بأنها كيان سياسي خارجي ُيحظر عليها التدخل بتاتا في إسرائيل وخاصة
التفاقيات أوسلو لعام  ،1994تُ َّ
في القدس .والنتيجة هي ترك العمال بدون عنوان يهتم بمطالبهم واحتياجاتهم.
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⋅⋅⋅

في الجانب اإلسرائيلي ،حاول عمال فلسطينيون في عطروت التوجه الى الهستدروت ،معتقدين أنها هيئة كبيرة
وذات نفوذ في إسرائيل ويمكنها مساعدتهم .وهذه التوجهات حسب الشهادات التي تلقتها معا مرارا وتكرارا قوبلت
بالتجاهل والتقاعس مما زاد من حدة اليأسTranslation .
في هذا السياق ،تجدر اإلشارة إلى أنه حتى عام  ،2020تم خصم رسوم اشتراك لصالح الهستدروت العامة من جميع
العمال الفلسطينيين في عطروت ،على الرغم من عدم وجود مبرر قانوني في كثير من الحاالت لهذا الخصم ،وعلى
الحقا في التقرير ،وحده
ً
الرغم من عدم تلقي العمال الفلسطينيين اية خدمات بالمقابل من الهستدروت ،كما سنوضح
االلتماس الذي قدمته معا في محكمة العمل القطرية أدى إلى إنهاء هذا اإلجراء اإلشكالي.
بدأت نقابة معاً نشاطها في منطقة عطروت في عام  2019وتمكنت حتى اآلن من تنظيم العمال في ثالثة مصانع
 في أحدها تم التوصل إلى اتفاق جماعي طالئعي .ان مساهمة معاً تعتبر تجربة مهمة وفريدة من نوعها في نضالهؤالء العمال .وتثبت أنه على الرغم من الصعوبات ،فإن ترتيب ظروف عمل العمال بموجب اتفاق جماعي ممكن.
تظهر مثل هذه التجربة ميزة التعاون بين الفلسطينيين واإلسرائيليين عندما يناضلون من أجل حقوق اإلنسان وحقوق
العمال ويتعالون عن الشكوك ،األحكام المسبقة والحواجز ،في تعاملهم حسب معيار عالمي لالمانة والصدق واحترام
كل شخص كيفما كان.

⋅⋅⋅

الغرض من التقرير حول المنطقة الصناعية عطروت هو تقديم بحث واقعي ومحتلن للمشاكل التي ينطوي عليها
توظيف عمال من سكان السلطة الفلسطينية في إسرائيل وتقديم الحلول الممكنة ومسارات العمل على المستوى
الميداني لنقابة عمالية تسعى لتحسين ظروف العمل وأيضا كل ما يتعلق بترتيبات العمل والتصاريح.

االدعاء الذي نقدمه في هذه الدراسة هو أن الطريقة الحالية إلصدار التصاريح وتنظيم عمل سكان السلطة الفلسطينية
في منطقة عطروت وفي إسرائيل بشكل عام فاشلة ومهينة ،ويجب تغييرها من االساس .ان مناقشة ما يحدث في
عطروت مهم باعتبارها صورة مصغرة لوضع حوالي  150.000عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل والمستوطنات.
تكمن أهمية التقرير المقدم أدناه في أنه يستند على المعرفة واإللمام بالنظام المؤسساتي والمناقشة القانونية
التي تجري فيما يتعلق بنظام التصاريح وطرق التشغيل ،وفي نفس الوقت يوفر لكم جمهور القراء صورة حية تستند
على نشاط معا في الميدان وباإلضافة لألدلة التي جمعناها خالل تحضير هذا التقرير.
يتضمن التقرير أربعة ابواب ،كل منها يلقي الضوء على جانب مختلف من الوضع ،الباب االول يوضح خلفية إنشاء
المنطقة الصناعية عطروت عام  1967ومخطط تطويرها .باإلضافة إلى أنه يعرض المشاكل الرئيسية المتعلقة
بأساليب التشغيل .كذلك ،تم تخصيص فصل خاص يتعلق بتأثيرات وباء كورونا على اوضاع العمال وعالقات العمل في
المنطقة.
يعالج الباب الثاني قضية الحلقة الواسعة المرتبطة بنظام التصاريح ومسألة خصم رسوم االشتراك من العمال
الفلسطينيين لصالح الهستدروت.

في الباب الثالث ،نقدم وبالتفصيل محاولتين لتشكيل تنظيم عمالي في إطار معا كنقابة عمالية.

في الباب الرابع نقدم ملخصا للمقابالت التي أجريناها عند إعداد هذا التقرير من أجل فحص آراء ومشاعر العاملين في
المنطقة.

في هذا التقرير تقدم "معا" فكرتين عمليتين قابلتين للتطبيق على الفور :أحداهما نموذج لتغيير نظام التصاريح
معا عملها على أساس مبدأ المساواة بين
واآلخر هو خيار التنظيم في النقابة العمالية .كنقابة عمالية مسؤولة تقود ً
اإلسرائيليين والفلسطينيين .تقديم الشهادات من الميدان في هذا التقرير هو شرط ضروري للتقدم بتجاه حل .حتى
أولئك الذين يختلفون معنا ويفكرون بخالف ما نعتقد عليهم أن يوافقوا على أن هذا التقرير يحتوي على قاعدة بيانات
اساسية لم يتم جمعها وتقديمها من قبل ومن هنا تأتي أهميته وتفرده.
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الفصل االول:

المنطقة الصناعية عطروت:
الخلفية من وراء االنشاء والتاريخ

بانتهاء حرب حزيران ،1967اتخذ القرار بضم منطقة مطار قلنديا إلى منطقة نفوذ القدس واخضاعها للقانون اإلسرائيلي.
من الناحية الجنوبية امتدت المنطقة على مساحة كبيرة ،وفي عام  1970تم تخصيصها إلنشاء المنطقة الصناعية
عطروت .كانت هذه المنطقة ،المحاذية ألحياء القدس الشمالية وقرى رام الله ،تعتمد على سهولة وصول العمال
الفلسطينيين اليها ،وبالتالي جذبت الصناعات التقليدية التي تعتمد على العمل اليدوي.

على الرغم من أن "شركة القدس االقتصادية" حددت أن المنطقة حتى  1948هي ما أقيم عليها مستوطنة عطروت
قبل عام  ،1948إال أن الحديث يدور في الواقع عن مساحة أكبر بكثير .وبحسب الباحثة ماريا فرح ،1فإن مساحة
دونما فقط تمت المصادقة عليها كمنطقة بناء) ،في حين
دونما فقط (منها 33
المستوطنة المسجلة كانت 433
ً
ً
دونما .معظم األراضي التي تم
أن مساحة المنطقة الصناعية التي تمت المصادقة عليها عام  1970كانت 1530
ً
استغاللها لبناء عطروت كانت ملكاً لسكان حي بيت حنينا ،وبطبيعة الحال بنيت على حساب اراضيها وعلى حساب
تطورها المستقبلي.

في البداية كانت المنطقة الصناعية تشتمل على مستودعات للتخزين والتوزيع وصناعات خفيفة اخرى باإلضافة
لكراجات السيارات .تدريجيا ،انتقل اليها المزيد من المصانع في المجاالت المتعددة كاألغذية والمسالخ وورشات قطع
غيار اآلالت وصناعات المعادن وورشات النجارة وغيرها .كان العامل المشترك بين جميع المشغلين هو االعتماد التام
على العمالة الرخيصة والمتوفرة وبالتحديد العمال الفلسطينيين من األحياء والقرى المجاورة.

بين المنطقة الصناعية ومركز القدس تفصل مسافة كبيرة باإلضافة للمشاكل األمنية الناجمة عن موقعها ،كل هذا
جعل من الصعوبة بمكان تطويرها ،خاصة في أوقات التوتر األمني .وبلغت ذروة التعقيدات خالل االنتفاضة الثانية
مصنعا فقط
التي اندلعت في أكتوبر من عام  .2000ونتيجة لذلك ،في السنوات ما بين  2002-2000تم إغالق 45
ً
في هذه المنطقة ،بما في ذلك مصنع األدوية التابع لشركتي تيفع وأفيك 2وكذلك مصنع اخر يتبع "شركة الصناعات
الجوية اإلسرائيلية" .في السنوات التالية لف الضباب مستقبل المنطقة.
نسبيا ،تمتاز بقربها الجغرافي
بعد بناء الجدار الفاصل وتراجع حدة النزاع ،رسخت عطروت نفسها كمنطقة صناعية آمنة
ً
من معبر قلنديا ،مما سهل دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية ،وحتى خالل األزمات األمنية واإلغالقات
المفروضة الحقا بسبب وباء كورونا.
يرى البعض ان افتتاح مصنع "جرين نت" إلعادة تدوير القمامة عام  2015كدليل على انتعاش منطقة عطروت .اذ يعتبر
معمل إعادة تدوير النفايات ،األكبر واألكثر تطوراً في هذا المجال في البالد ،و يستقبل أكثر من  1500طن من القمامة
إلعادة تدويرها يوميا ،كخدمة لمنطقة القدس بأكملها من موديعين إلى معاليه أدوميم.3
مطلع عام  ،2016تقرر توسيع المنطقة الصناعية بإضافة مئات الدونمات بتجاه منطقة المطار المغلق ،وذلك للسماح
ببناء عشرات المصانع اإلضافية .في عام  ،2018تم افتتاح مركز تجاري في الجهة الجنوبية للمنطقة الصناعية على
مساحة  20ألف متر مربع لصاحبه رجل االعمال رامي ليفي ،واستشهدت وسائل اإلعالم بكلمات الرأسمالي ليفي وهو
4
يروج ألول مركز تسوق إسرائيلي -فلسطيني في القدس.
ّ
The Atarot Exception? | Marya Farah, Journal of Palestine Studies, winter 2019, https://www.palestine-studies.org/en/node/1649529 1
 2مراسل هآرتس حاييم بيور يكتب في  20كانون الثاني  2002أن "مصنع أفيك يغلق ابوابه في المنطقة الصناعية عطروت في القدس"https://www. .
 - haaretz.co.il/misc/1.765611ونقل المقال عن أصحاب المصانع في منطقة عطروت أمس تعريف انتقال مصنع أفيك المملوك لشركة تيفا كونسيرن،

بضربه قاصمة للمنطقة الصناعية في عطروت.
وفقا لتقرير في  Globesبتاريخ  17حزيران (يونيو)  ، 2015تم استثمار  100مليون شيكل في المحطة .تبرعت وزارة حماية البيئة بمبلغ  15مليون شيكل
ً
3
إلنشاءها .وتعهدت بلدية القدس بالتخلص من جميع النفايات افي السنوات الخمس المقبلة ،ونقلها إلى المحطةhttps://www.globes.co.il/news/ .
article.aspx?did=1001045747

 4شاهد المقال من تاريخ  19.10.2018يعلن عن إمكانية تعاون شركات إسرائيلية وفلسطينية في خدمة  230.000من سكان القدس الشمالية -
معظمهم من الفلسطينيين  -الذين ليس لديهم مركز تجاري كبير في منطقتهمhttps://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/m_319967 .
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لكن سلسلة من المخططات لتطوير منطقة عطروت ،5وكذلك اإلعالن عن بناء حي لليهود المتزمتين (الحرديم)
شمالي المنطقة كشف بانه ال توجد ولم تكن هناك نية على اإلطالق لتعزيز تنمية اقتصادية متساوية للفلسطينيين.
كان الهدف وال يزال تعزيز الوجود اليهودي والسيطرة على القدس ،وتضييق الخناق على السكان الفلسطينيين في
المنطقة  ، 6ان النية ببناء حي سكني لليهود المتزمتين شمالي المنطقة الصناعية ،والذي تم اإلعالن عنه مطلع كانون
األول (ديسمبر)  ،2021يشير إلى العبثية في سياسة التخطيط والتطوير في القدس .للوقوف على التحريف القائم في
كليا لهدف الحفاظ على األغلبية اليهودية واستبعاد ومحو الوجود الفلسطيني
التخطيط العمراني للقدس ،المنحاز ً
في المدينة ،التقينا ب"أفيف تتارسكي" الباحث والمتحدث باسم منظمة "عير عميم" والذي يتابع سياسات الدولة
تجاه السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية لسنوات عدة .يشرح "أفيف" التحيز الصارخ المناهض للفلسطينيين
في السياسة ،والذي يفتقر إلى شرط المساواة لتطور المجتمعين .بسبب الموقع الجغرافي للمنطقة الصناعية
عطروت – التي تقع في قلب األحياء الفلسطينية في شمال القدس والتي تعاني من التجاهل واإلهمال  -يصعب
إدراك إمكانات المنطقة وفرص تحويلها إلى مركز صناعي وتجاري للمدينة .مع استمرار سياسة التمييز التي تنتهجها
الحكومة والبلدية ،فان ذلك سيؤثر سلباً على تطوير المنطقة الصناعية "عطروت" .ان احداث تغيير في السياسة،
واعتماد نهج جديد يرى السكان في المدينة ككتلة واحدة ،وحده الكفيل بخلق التطور العمراني المتوازن لصالح
الجميع ،7عندها سيكون من الممكن تغيير الوضع والعمل على دمج المنطقة بمخطط تطوير شمال القدس لصالح
جميع السكان.

 5في أيلول  ،2019أطلق رىيس البلدية الجديد موشيه ليون ،مبادرة تنموية كبرى في المنطقة باستثمار  45مليون شيكل ،كان من المفترض أن تستثمر في
البنية التحتية لبناء  11مصنعاً جديداً في منطقة عطروتhttps://www.kolhair.co.il/jerusalem-news/108202 .
 6في تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2021صادقت لجنة التخطيط اللوائية في القدس على إنشاء حي لليهود المتزمتين في منطقة مطار عطروت  -شمال
المنطقة الصناعية وفي المنطقة المحاذية لجدار الفصل وحي كفر عقب الذي يسكنه الفلسطينيون ويعانون من االكتظاظ الشديد وانهيار البنية التحتية.
https://www.news1.co.il/Archive/001-D-447375-00.html

 7المحادثة مع أفيف تتارسكي ،الناشط الميداني في عير عميم ،من يوم الثالثاء 7.12.2021
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الفصل الثاني

العمال بين تعقيدات ربطهم بالمشغلين وأزمة
البطالة في المناطق الفلسطينية

مفصل هنا .تعتمد هذ الدراسة على شهادات
يواجه العمال الفلسطينيون مشاكل جمة في منطقة عطروت ،بعضها
ّ
معا في القدس .فمنذ العام  2017توجه الكثيرون من
من العمال ومعلومات جمعت عند معالجة توجهاتهم لمكتب ً
لمعا وقدموا الشكاوى على انتهاك حقوقهم االجتماعية ،على االجر المنخفض
عمال المنطقة الصناعية عطروت ً
وعلى الصعوبات التي يواجهونها اذا ما احتاج احدهم العالج في حالة االصابة بحادث عمل .المشاكل هذه عامة تمس
كافة العمال الفلسطينيين العاملين في اسرائيل.

ترتكز القوة العاملة في عطروت بغالبيتها على رجال من سكان السلطة الفلسطينية ،من منطقة رام الله ومحيطها،
وكذلك من بلدات بعيدة :أريحا ونابلس وبيت لحم والخليل.

كثيرة هي الصعوبات التي ينطوي عليها العمل في عطروت بالنسبة لعمال السلطة الفلسطينية ،وسنأتي على ذكر
جدا للعامل ليقضيه في
البعض هنا ،اذ تبدأ الصعوبات في الطريق الطويل إلى الحاجز ،األمر الذي يترك وقتً ا
قصيرا ً
ً
أيضا التوترات حول تصاريح العمل .الى جانب هذا االمر يبقى التوتر األمني ليسيطر
أحضان اسرته .وتشمل الصعوبات ً
على األجواء والذي يرافقه أحيانا كثيرة مظاهرات مناهضة لالحتالل تحدث بجانب حاجز قلنديا ينجم عنها مواجهات
تؤدي الى سقوط القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين.

هذه الظروف ليس بها ان تشجع اي شخص "عقالني" بان يقطع الطريق من والى العمل يوما بعد اخر وسنة تلو
األخرى .وعلى الرغم من كل ما ذكر ،ما يحدث في الواقع ان هناك عدد ال ينضب من العمال المستعدين لملء كل
وظيفة شاغرة ،ويعزى ذلك في الواقع الى الوضع في السلطة الفلسطينية ،حيث عدد الوظائف محدود واألجور
منخفضة للغاية .وعلى سبيل المقارنة  -معدل األجور في الضفة الغربية هو  121لليوم وحوالي  60شيقل في غزة.
ويحدد القانون الفلسطيني الحد االدنى لالجور ب  1850 -شيقل شهريا .بينما يبلغ اجر الحد االدنى في إسرائيل 241
شيكل يوميا او  5300شيكل كراتب شهري.
العامل د.م( .حسب طلبه لم نذكر اسمه الكامل) الذي عمل في مصنع "جرين نت" لتدوير القمامة في عطروت (انظروا
الفصل السابع من هذا التقرير عن تجربة العمال في هذه الشركة) ،تحدث الينا 8عن البدائل المتاحة امامه كمواطن
مقيم في مناطق السلطة الفلسطينية ويبحث عن عمل يوفر له اجرا الئقا .اذ عمل كأجير وايضاً كمستقل .كأجير ،كان
قد عمل لدى مقاول فلسطيني لم يدفع له األجر ،االمر الذي ادخله في مازق عسير ،حيث أن السلطة ومؤسساتها،
على حد قوله ،ال تفرض القانون .وأضاف إنه حتى عندما كان يمتلك شركة أغذية مستقلة ،لم يكن الوضع بأفضل،
فالوضع االقتصادي الذي ساء منذ تفشي وباء كورونا أدى إلى تراكم ديون العمالء والموردين عليه ولم يكن في
السلطة ومؤسساتها أية هيئة بإمكانه التوجه اليها.
"في عام  2017وبسبب انعدام خيارات اخرى بدأت العمل في "جرين نت" .العمل شاق جدا  ...ورديات ليلية بالتناوب
كل ثالثة أسابيع .األمر الذي يعطل روتين حياتك اليومي  ...في بيئة طافحة بالقمامة والروائح والغازات الضارة ...
كل ذلك مقابل الحد األدنى لألجور  ...حتى مقابل الوردية الليلية ال تكاد ترى زيادة في األجور  ...يختار الناس العمل
في هذه األماكن ألن البديل هو عدم االستقرار وانعدام األمن االقتصادي .العمل في المصنع في عطروت كان
متاكدا بانه في نهاية الشهر على األقل وفي تاريخ محدد سأتلقى  5000شيكل ...كوني من سكان
صعبا لكنني كنت
ً
ً
السلطة الفلسطينية ،هذا شيء ال يمكن التخلي عنه بسهولة".

 8اجريت مقابلتان مع عامل يسكن في قرية بالقرب من رام الله .المقابلتان اجراهما مهند عناتي واساف أديب في كانون األول .2021
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نورد فيما يلي أبرز الصعوبات التي يواجها العمال الفلسطينيون
العاملين في عطروت:
 .1صعوبات التنقل بواسطة المواصالت العامة الفلسطينية

لكي يصل أي عامل فلسطيني من بيته الى مكان عمله في عطروت يتوجب عليه استعمال سيارته او المواصالت
العامة الفلسطينية وذلك للوصول الى حاجز قلنديا .من الحاجز وبعد ان يقطعه الى الجانب االخر يتابع العامل
مساره بواسطة السفر المنظم من قبل المشغل او سيرا على االقدام الى المنطقة الصناعية عطروت .ان
نظام التنقل العام في مناطق السلطة امكانياته محدودة ،ويعتمد على سيارات األجرة الخاصة التي تعمل على
مبكرا سيجد العامل الذي ينهي عمله
الخطوط الثابتة خالل النهار فقط .في فصل الشتاء ،عندما يحل الظالم
ً
مساء نفسه دون خيار العودة بواسطة وسائل النقل العام.
الساعة 5
ً
عمال يضطرون للتخلي عن مكان عمل معين بسبب صعوبات التنقل؛ وقصص لعمال اخرين
ً
وتكرارا
مرارا
ً
نصادف ً
يعملون في الشتاء ساعات إضافية حتى الساعة  17:00وبالتالي يضطرون إلى دفع  100شيكل لسيارة أجرة
خاصة تعيدهم إلى ديارهم.

تلقينا أيضا التقارير من عمال يغادرون منازلهم في الصباح الباكر ،يسيرون مدة زمنية طويلة إلى المنطقة التي
نسبيا ،ومن ثم العبور اليومي عبر
تغادر منها سيارة االجرة .تستغرق الرحلة إلى حاجز قلنديا ،حتى من مناطق قريبة
ً
طويال .وبسبب الجدار الفاصل ،حتى أولئك الذين يعيشون في القرى المحاذية للجدار يضطرون للسفر
الحاجز وقتً ا
ً
عبر رام الله والبقاء لساعات في االزدحام المروري خالل ساعات الذروة في الصباح وبعد الظهر.
وإذا كان البديل ،هو شراء سيارة خاصة فصيانتها باهظة الثمن .وصاحب العمل ال يقوم بتعويض العامل بدل
السفريات ،والنتيجة ان العامل يخسر ما يصل إلى نسبة  ٪20من راتبه على مصاريف السيارة .احد العمال من قرية
محاذية لنابلس الذي عمل في عطروت روى لمعا قصته وقال انه وبسبب الوقت الذي يضيعه في السفر من بيته
مجد .في وقت من األوقات،
ٍ
الى حاجز قلنديا والمبالغ التي يدفعها ثمنا للوقود ،يصبح العمل في المنطقة غير
الحقا عن هذا الترتيب واستقال من العمل.
ً
استأجر العامل شقة له وألسرته في رام الله ،لكنه عاد وتخلى

باإلضافة إلى ذلك ،وبحسب روايات العمال فان العديد من أصحاب العمل يرفضون دفع بدل سفر للعمال ،في
انتهاك صارخ للقانون ،بادعاء (غير صحيح قانونيا) انهم غير ملزمين قانونيا بتمويل السفر من منزل العامل إلى
الحاجز وانما فقط من الحاجز إلى المصنع ،9والنتيجة أن العبء المالي ،وكذلك تحمل صعوبات التنقل ،تقع على
عاتق العمال.

 .2ساعات عمل طويلة دون اجر مالئم

يتعين على أرباب العمل في المنطقة الصناعية عطروت تقديم تقرير شهري إلى قسم المدفوعات يشتمل على
تفاصيل توظيف العمال .لذلك يبدو وكأنهم ،ال يستطيعون التالعب باالجر او توظيف العمال بدون قسائم أو
بشروط أقل من الحد األدنى المطلوب بموجب القانون.

معا العديد من أرباب العمل الذين يسجلون للعامل
ولكن ما يحصل عادة هو بخالف ما ذكر ،لقد صادفت نقابة ً
ساعات عمل أقل من ساعات عمله الحقيقية ،وبالتالي فإن النتيجة هي أجر أقل من الحد األدنى .تكون الطريقة
مقدما األجر اليومي للعامل ،والذي يمكن أن يكون ،على سبيل المثال 170 ،شيكل
كالتالي :يحدد صاحب العمل
ً
في اليوم (أي :أقل من الحد األدنى الذي هو  232شيكل ليوم عمل من  8ساعات) ازاء يوم عمل كامل ،وفي
نهاية الشهر "يعدل" صاحب العمل قسيمة االجر بحيث يبدو وكأن األجر قد تم دفعه عن جميع ساعات العمل،
وذلك بتقليل ساعات العمل في القسيمة .يمكننا أن نرى مثال قسيمة اجر لعامل سجل بها بانه عمل لمدة 15
يوما واجمالي الساعات .182
يوما او 127ساعة ،بينما في الواقع عمل ً 22
ً
 9تعليمات سلطة السكان والهجرة الخاصة بتشغيل العمال في منطقة عطروت من ( 2019بند و  )17 /تؤشر بوضوح الى واجب صاحب العمل على دفع
مستحقات العمال الخاصة في تكلفة السفر من البيت للعمل مما يشمل تكلفة السفر داخل منطقة السلطة وليس فقط من الحاجز للمصنع كما يدعي
بعض اصحاب المصانع .انظر ادناهhttps://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_atarot_procedure :
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بعض أرباب العمل يقومون بواجبهم ويدفعون الحد أالدنى لألجور ولكنهم ال يدفعون مقابل ساعات االعمل
10
اإلضافية ،وبالتالي ُيحرم العمال مرة أخرى من األجر المستحق لهم.

معا أيضا بعض أصحاب العمل الذين يبلغون عن عدد ساعات أقل من الساعات الحقيقية ،إلخفاء
صادفت نقابة ً
امرا
أنهم يوظفون العمال في ورديات عمل أطول مما يسمح به القانون .في عدد غير قليل من المصانع ،يعتبر ً
اعتياديا تشغيل العمال في ورديات تمتد ل  14ساعة وحتى  24ساعة عمل متتالية .القيود التي يفرضها القانون
على عدد ساعات العمل (بحد أقصى  12ساعة عمل في اليوم) ليست قيود تعسفية فهي تاتي لحماية العمال
من االستغالل وكذلك من خطر وقوع حوادث العمل اذ لوحظ بانه في اكثر من حالة اصيب عمال اثناء عملهم
11
في ساعات الليل المتأخرة ،بعد  15ساعة عمل متتالية ،عندما تكون يقظتهم ليست في افضل حاالتها.
غالبا ما يخلق حالة من االحباط بين
حتى عندما يطبق صاحب العمل القانون ويدفع الحد األدنى لألجور ،فإنه ً
أجورا
شهرا بعد شهر كيف يتلقى العمال الجدد وعديمي الخبرة
العمال المحترفين وذوو االقدمية ،الذين يرون
ً
ً
مجزيا ،حتى لو كان
مساوية ألجورهم .يضاف إلى ذلك أحيانً ا ظروف عمل قاسية ،اذ ال يكون الحد األدنى لألجور
ً
قانونيا .على سبيل المثال ،يوظف احد المصانع العمال في ظروف عمل قاسية وذلك في ثالث ورديات :أسبوع
ً
واحد في الصباح ،وأسبوع اخر في فترة ما بعد الظهر حتى الساعة  ،22.00وأسبوع ثالث في ساعات الليل (من
صباحا) .في ظل هذه الظروف ،يضطر العمال إلى التخلي  -أسبوعين
مساءا حتى الساعة 6.00
الساعة 10.00
ً
ً
من كل ثالثة أسابيع  -عن الحياة األسرية واالجتماعية .على الرغم من أن األجور تُ دفع بشكل قانوني ،فإن العمال
شهريا .وال يتم تعويضهم عن
أبدا إلى  6000شيكل
ً
المنهكين الذين يتم توظيفهم على مدار الساعة ال يصلون ً
ظروف العمل القاسية.

 .3صعوبة تحصيل الحقوق في حالة اإلصابة بحادث عمل

ال يحق للعامل الفلسطيني الذي يعمل في إسرائيل الحصول على العديد من مستحقات التأمين الوطني ،مثل
مخصصات األطفال ومخصصات البطالة ،وضمان الشيخوخة ،وراتب في حالة العجز وغير ذلك .حوادث العمل هي
واحدة من ثالثة مجاالت يحق للعمال فيها الحصول على تغطية التامين الوطني على قدم المساواة مع أقرانهم
في إسرائيل .لكن على ارض الواقع يواجه العامل الفلسطيني عقبات عديدة في طريق حصوله على التعويض
الذي يستحقه من مؤسسة التأمين الوطني في حال تعرضه إلصابه عمل:

⋅

⋅

معا العديد من التقارير التي تفيد بان أصحاب العمل يميلون الى عدم اإلبالغ عن الحوادث ويفضلون
تتلقى ً
التوصل الى تفاهمات مع العامل حتى ال يلفت حادث العمل انتباه مديرية السالمة المهنية الحكومية .عندما
ال يصل العامل الحد المستشفيات في القدس او لعيادة "مكور باروخ" في القدس والتي تعتبر العيادة
الخاصة لمعالجة حوادث العمل ،يتبقى امامه التوجه للعالج في عيادة أو مستشفى فلسطيني .بهذه الحالة
يستطيع صاحب العمل تجنب تحديد الحادث كاصابة عمل .وتكون النتيجة انه حتى لو قام صاحب العمل
بتعويض العامل عن أيام تغيبه عن العمل ،سيؤثر االمر سلبا على العامل على المدى البعيد فاذا ما تفاقمت
حالته الصحية نتيجة حادث العمل ،فلن يكون بمقدوره الحصول على تعويض من التأمين الوطني الذي لم
يتلق بالغاً بالحادث االصلي ساعة وقوعه .في حال ال يملك العامل قوة مساومة امام صاحب العمل ،وفي
غياب معرفة العامل بالقيمة الحقيقية للحقوق التي يخسرها ،يضطر إلى الموافقة على الترتيب الذي يقدمه
له صاحب العمل.
الموظفون الذين يرسلهم صاحب العمل إلى مستشفى فلسطيني ،خاصة في حالة االصابات التي تعتبر
"خفيفة" قد يتلقون عالجا بمستوى مهني اقل مما يمكن لهم ان يحصلوا عليه في المستشفيات االسرائيلية

 10العامل أ.ل( .الذي قمنا بمقابلته في إطار التحضير للتقرير – استبيان رقم  )5قال بان اجره الشهري الثابت هو  5500شيكل وبانه يحصل على االجر بغض
النظر عن ساعات العمل التي قام بها خالل الشهر او حضوره للعمل ايام جمعة وبالتالي ال يحصل ابدا على تعويض عن الساعات االضافية.
ليل وفي حالة قلة ساعات نوم العامل .التقرير الذي نشر تحت اسم "التعب
تقريرا في عام  2017حذر فيه من خطورة العمل ً
 11نشر معهد السالمة المهنية
ً
اثناء العمل والتعب في الورديات" تحدث عن وقوع عدد كبير من حوادث العمل في الساعات التي يشعر بها العامل بالتعب وبحاجتة للنوم وهي الساعات
ظهرا .من المحتمل أن يكون لإلجهاد المفرط دور في الكوارث التاريخية،
صباحا ،وبين الساعة  1:00والساعة 3:00
ما بين منتصف الليل والساعة 6:00
ً
ً
مثل كارثة تشيرنوبيل التي حدثت في الساعة  1:30بعد منتصف الليل .وسجل أكبر عدد من الحوادث في الساعات األولى من الصباح عند سائقي
الشاحناتhttps://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3649267,00.html .
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التي لها جهاز طبي متطور .باإلضافة إلى ذلك ،في الكثير من الحاالت يرفض التأمين الوطني الشهادات
الطبية الفلسطينية ،وقد تكون النتيجة رفض الدعوى للحصول على تعويض التي قدمها العامل جراء الحادث.

⋅

⋅

تقدم العيادات وغرف الطوارئ في القدس العالج بالمجان في يوم وقوع الحادث فقط .خاصة اإلسعاف
االولي الفوري او العالج الهادف إلنقاذ الحياة .متابعة العالج واألدوية والعمليات الجراحية لمطلوبة للعامل
في االيام التي تلي االصابة تتم فقط بعد الدفع المسبق حتى عندما يعترف صاحب العمل بوقوع الحادث.
قد تستغرق الموافقة على الدعوى أسابيع طويلة ،وفي غضون ذلك يتعين على العامل تمويل العالجات
والعمليات الجراحية باهظة الثمن من جيبه الخاص .ورغم أن المبالغ ستُ عاد إليه في وقت الحق ،بعد
الموافقة على الدعوى ،لكن في لحظة الحقيقة عندما يحتاج إلى عالج مستعجل ،سيكون بحاجة الى جمع
نقدا أو التنازل عن الحصول على عالجات مهمة .في هذا الموضوع كانت منظمات المجتمع
آالف الشواقل ً
12
المدني قد أقدمت لتماسا الى محكمة العدل العليا وال يزال قيد البحث.
يقتصر العالج الذي تقدمه عيادة حوادث العمل في القدس على العضو المصاب في الحادث .لكن نموذج
تقرير الحادث عادة ما يتم ملؤه من قبل مدير العمل ،وتحت ضغط الوقت ،وبدون ان يملك تشخيص دقيق
للحالة ،فيحدث في الكثير من الحاالت أن يكتب المدير في التقرير مثال أن العامل قد أصيب بأنفه بينما كانت
أيضا إصابات في العينُ .يمنع الطبيب من معالجة اية اصابة اضافية ،ألن العامل ،على
اإلصابة أكبر وتضمنت ً
عكس قرينه اإلسرائيلي ،غير مؤمن في إسرائيل وتغطية التأمين الوطني تشمل فقط اإلصابة المرتبطة
بحادث العمل.

غالبا ما يواجه العمال انتهاكات لقوانين السالمة من قبل أصحاب العمل .البعد الجغرافي عن
باإلضافة إلى كل ذلكً ،
القدس يجعل من الصعب على مفتشي السالمة والبلدية من الوصول إلى عطروت .في أحد المصانع ،تحدث العمال
عن آلة ينطوي دخول العمال إليها على قدر كبير من المخاطر ،لذلك أمر صاحب العمل بتشغيلها فقط في المساء،
عندما يكون من المستحيل وصول مفتش خارجي.

التماسا إلى المحكمة العليا ضد مؤسسة التأمين الوطني .في شباط 2121
 12قدمت جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع جمعية عنوان للعامل
ً
حيث طالبت الجمعيتان ان تتحمل مؤسسة التامين الوطني مسؤولية تعويض العمال الفلسطينيين المصابين في حوادث العمل وتدفع كافة
مصاريف العالج الطبي منذ لحظة وقوع الحادث ،كما يحدث مع العمال اإلسرائيليين ،وعدم اشتراط التمويل على االعتراف باإلصابة على أنها حادث
عملhttps://bit.ly/3vW43E6 .
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الفصل الثالث

"جائحة "كورونا" تكشف عن ضعف وهشاشة
وضع العمال الفلسطينيين

أضافت جائحة كورونا واإلغالقات المفروضة على الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني في عامي  2020و،2021
ومسألة اللقاحات مستوى اخر للواقع المعقد لعمال عطروت .في اذار  ،2020ومع اإلعالن عن االغالق ووقف حركة
المدنيين ،قررت السلطات اإلسرائيلية أن بإمكان العمال الفلسطينيين العاملين في الشركات الحيوية ،بما في ذلك
في مجال البناء ،الدخول الى أماكن عملهم لكن دون ان يتسنى لهم مغادرتها والعودة الى منازلهم بشكل يومي
وعليه سيضطرون للمبيت داخل إسرائيل لعدة اسابيع .وكان لزاما على صاحب العمل توفير سكن مالئم للعاملين
13
وتأمين احتياجاتهم المعيشية باإلضافة للتأمين الصحي.
مصانع المواد الغذائية في منطقة عطروت ،بما في ذلك مسالخ اللحوم الكبيرة باإلضافة إلى مصنع إعادة تدوير
القمامة "جرين نت" ،اعتبرت مصانع حيوية ،واستمر العمل فيها حتى خالل الفترة األولى من اإلغالق المحكم.
بالنسبة للعمال الفلسطينيين اللذين استمروا بالعمل في تلك المصانع ،كان ذلك بمثابة طوق النجاة .بينما حصل
العمال اإلسرائيليون الذين تم وقف عملهم بسبب كورونا على مخصصات البطالة خالل فترة اإلغالق حتى تموز /
يوليو( 2021لفترة غير مسبوقة تزيد عن سنة) تُ رك سكان السلطة الفلسطينية دون أي مساعدة خالل الفترات التي
ُحرموا خاللها من العمل ،وحتى دون استحقاق البطالة او ضمان الدخل .وهذا يعني ان بقاءهم دون عمل لفترة طويلة،
أدى في الكثير من الحاالت لتدهور أسرهم إلى حالة من الفقر والجوع.

اإلقامة في مكان العمل والبعد عن المنزل

كان على العمال في "عطروت" ان يتخذوا قرارهم بسرعة ،لكيف عليهم التصرف .هل يجدر بهم حزم المالبس
والبطانيات ومغادرة المنزل لفترة طويلة ،أم البقاء في المنزل واالنتظار حتى تمر تلك الفترة العصيبة .كل هذا حدث
للعمال الفلسطينيين في منطقة عطروت في ظل ظروف من الضبابية وعدم معرفة ابعاد وباء عالمي لم تتضح
وأيضا
ً
خوفا من اإلصابة بالفيروس في مكان العمل
معالمه بعد .العمال اللذين اثروا البقاء في المنزل اتخذوا هذا القرار ً
خوفا من ترك أسرهم بمفردهم في هذه الحالة المعقدة.
ً

ترتيبات المبيت التي قدمها أرباب العمل كانت مختلفة :بعضهم استأجر غرف في فنادق القدس التي بقيت فارغة
بسبب الوباء ،لكن البعض اآلخر وجدوا الحل بمبيت العمال داخل المصانع ،وفي احدى الحاالت عانى العمال من
االزدحام الشديد ومن ظروف تفتقر للعناية الصحية المناسبة .وحدث ان قرر عدد من العمال في احد المصانع ترك
14
العمل ذات ليلة عندما سعل أحد أصدقاءهم طوال الليل واصيبوا بحالة من الهلع من ان يكون قد أصيب بكورونا.

اإلغالق الذي فرضته السلطة الفلسطينية

بعد مرور أيام قليلة على القرار القاضي بدخول العمال الفلسطينيين الى إسرائيل وبقائهم فيها لعدة أسابيع ،دعا
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية العمال للعودة على الفور إلى الضفة الغربية .تم تبرير التغيير في الموقف بان
العمال اللذين يبيتون في إسرائيل ليس بمقدورهم حماية أنفسهم من الوباء .مثال على ذلك الفيديو الذي انتشر في
شبكات التواصل لعامل كان مريضا وترك على قارعة الطريق .15بعد تغيير الموقف ،بدأت السلطة حملة ضغط ونشر
المعلومات داعية العمال إلى ترك وظائفهم في إسرائيل والعودة إلى منازلهم خوفا من نقل الفيروس من إسرائيل

 13صدر االمر الذي يطالب أرباب العمل بضمان التأمين الصحي الكامل للعمال في شهر آذار مارس  .2020انظروا للمقال https://bit.ly/3Lfc7EC

 14مكالمة مع مدير نقابة معا بتاريخ  2نيسان .2020

 15اتهام اسرائيل بالقاء عامل بطريقة وحشية على قارعة الطريق بعد اصابته بوباء كورونا https://bit.ly/3AIf7Fm
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الى االراض الفلسطينية .وألمحت تصريحات المتحدثين باسم السلطة الى أن الفلسطينيين العاملين في إسرائيل
فضلوا المال على مصلحة المجتمع وانتشرت شائعات بأن العمال هم سبب وباء الكورونا في األراضي الفلسطينية.
في كثير من الحاالت ،شهدنا تهديدات ضد أولئك الذين يواصلون العمل في إسرائيل .حملت اتصاالت مسؤولي
السلطة للعمال تهديدا بأن أي شخص لن يعد سيحاكم وسيغرم بمبالغ باهظة.16
رضخ العديد من العمال لضغط السلطة وغادروا أماكن العمل .واضيف هذا التهديد الى الظروف الصعبة في أماكن
العمل والقلق على العائالت .من ناحية أخرى ،قرر عدد غير قليل منهم البقاء والمبيت قريبا من أماكن العمل .وذلك
بسبب االغالقات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على البلدات الفلسطينية ،والتقييدات التي قرضتها إسرائيل
على عودتهم اليها .تمتع البعض بترتيب الئق قدمه أرباب عمل يتحلون بالنزاهة ،وبعضهم قرر انه بين الموت جوعا او
الهالك بسبب فيروس كورونا فهو يختار الثاني.17

ووجد العمال أنفسهم يرزحون تحت ضغوط جمة :فمن ناحية يطالبهم أرباب العمل بمواصلة العمل وخوفهم من
انتقام مشغليهم منهم اذا رفضوا االنصياع ،ومن جهة أخرى الخوف من ترك العمل وما يترتب على خطوة كهذه من
بقاءهم دون دخل ،وكل ذلك يحدث على خلفية تهديدات السلطة.

نقطة الضعف في موقف السلطة الفلسطينية ازاء العمال كانت بعجزها عن تعويضهم عن خسارتهم لمصدر دخلهم.
في العديد من المحادثات التي تلقيناها من العمال خالل هذه الفترة ،ساد بينهم شعور صعب بان أوضاعهم لم تحظ
باي اهتمام من أية جهة .وافقت السلطة الفلسطينية على ذهابهم للعمل وعلى ترتيبات إقامة اقترحتها إسرائيل،
لكن من ناحية أخرى ،انتشرت الشائعات بأن العمال هم مصدر الوباء في الضفة الغربية .وعن هذا كتب الدكتور هيثم
دراغمة ،مدير شعبة التخطيط االستراتيجي في المجلس الوطني الفلسطيني" :تقف السلطة في وضع حرج امام
العمال حيث ال تملك القدرة على تعويضهم أو إعطائهم أي بديل عن العمل في إسرائيل  ،وبانعدام الحلول يعتبر
استمرار عملهم داخل إسرائيل مخاطرة وتهديد بنقل الوباء الى األراضي الفلسطينية" .18في الفترة األولى من تفشي
وباء الكورونا ،تفاقمت أزمة الثقة بين العمال والسلطة الفلسطينية ونتيجة لذلك يتضح أنه منذ هذه الفترة فقدت
السلطة في الواقع كل قدرة لفرض القيود على الجمهور العام.

التماس بدل أيام المرضية للعاملين الذين تُ ركوا دون مصدر رزق

معا العديد من توجهات العمال الذين تُ ركوا دون أي مصدر
في أعقاب فرض االغالق على األراضي الفلسطينية ،تلقت ً
رزق .على هذه الخلفية ،توجهت منظمات حقوق اإلنسان في إسرائيل ("جمعية حقوق المواطن" وعنوان للعامل،
بالتعاون مع نقابة معاً ) الى محكمة العدل العليا بطلب جديد لتعويض العمال وذلك في إطار التماس من عام 2016
بشأن "صندوق مدفوعات أيام المرضية" .هذا الصندوق قد تراكم فيه نحو  500مليون شيكل لعقود اقتنصت من
جيوب العمال الفلسطينيين وتركت في أدراج الخزينة .19وبتاريخ  30آذار لعام  ،2020تم تقديم طلب لتعويض العمال
الفلسطينيين الذين تم وقفهم عن العمل بسبب أزمة كورونا بهذه األموال.20
وجاء في االلتماس أنه في أعقاب األزمة ،بقي  70ألف عامل فلسطيني غير قادرين على مواصلة عملهم ،بمن فيهم:
 8700من سكان مدينة بيت لحم وضواحيها ،التي تم إغالقها في بداية شهر آذار؛ اآلالف من العمال فوق سن  55عام
الممنوعين من دخول العمل بسبب سنهم؛ العمال الذين عادوا الى منازلهم بسبب انخفاض كبير في حجم العمل أو إغالق
المصانع التي كانوا يعملون فيها؛ وآالف النساء اللواتي عملن في المصانع ولم يستطعنالتكيف مع ترتيبات المبيت.

 16صحيفة دي ماركر نشرت تقريرا عن النقص في العمال في فرع البناء بسبب ترك العمال الفلسطينيين العمل :انظروا التقرير .https://www.themarker
 / com/realestate/1.8728502وكالة االنباء التركية اناضول نشرت الخبر التالي  / https://bit.ly/3GM6XxKوخبر في دار االذاعة البريطانية  BBCيروي
االحداث حسب تسلسلها https://bbc.in/3NlHwXu
 17انظروا تقريرا لقناة الجزيرة من يوم  2020/3/25عن وضع العمال https://bit.ly/3ISnot2

 18انظروا مقال مجد علي في «العربي الجديد» ( )2020/3/23الذي يوجه االنتقاد للسلطة بسبب موقفها من العمال .كتب المقال يومين قبل االعالن
عن االغالق المطلق في منطقة السلطة وبدء تطبيق االتفاق مع اسرائل حول مبيت العمال لفترة طويلة في اماكن عملهم .ويشرح المقال غياب
االنسجام في مواقف السلطة تجاه العمال -من ناحية يرونهم مصدر الوباء ومن الناحية االخرى ليست هناك اية خطة لتعويضهم عن الغياب من العمل
إذا ما قرروا االنصياع الوامر السلطةhttps://bit.ly/3g4UppP .
 19انظروا الى مقال في هاارتس من شهر تشرين ثان  2019الذي يشرح الموضوع  .https://bit.ly/3txz9Alهذا الخبر يكشف بان النقاش عن المبلغ الكبير من
المال في صندوق االيام المرضية استمر لفترة طويلة ولذلك كان هناك اعتقاد ان يتم استعمال الصندوق اثناء ازمة وباء كورونا.
معا نشرت تقرير عن الطلب المقدم من قبل الجمعيات في https://bit.ly/36J4iI0 31/3/2020
 20نقابة ً
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وأكد الملتمسون أنه بينما تتخذ السلطات خطوات عديدة لتسهيل حصول العمال اإلسرائيليين المتضررين من أزمة
كورونا على مخصصات البطالة ،يبقى العمال الفلسطينيون معدمين ودون "شبكة أمان اجتماعي" وهم الذين يلعبون
مهما في االقتصاد اإلسرائيلي.
دورا
ً
ً
معا تم فيها االستشهاد بقصص عدد من العمال
ولدعم مضمون االلتماس ،ارفقت معه شهادة خطية من مدير ً
الفلسطينيين الذين فقدوا مصدر رزقهم .ووصفت اإلفادة الواقع القاسي للعديد منهم الذين أصبح مصيرهم مبهم.
نتيجة االلتماس كانت مخيبة لالمال اذ رفض قضاة الهيئة القضائية الثالثة ،برئاسة رئيسة المحكمة السيدة استير
حايوت الطلب بحجة انه ال مجال لتحديد مصير هذه الماليين من الشواكل حتى في هذه المرحلة الحرجة.
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الباب الثاني

حاجز قلنديا – شباط 2022

نظام التصاريح وقسم المدفوعات:
بيروقراطية اإلستغالل
18
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الفصل الرابع

تصاريح العمل :خطة اإلصالح التي لم تنجز

ما يميز المنطقة الصناعية عطروت ،من ناحية قربها من الحاجز ولذلك هناك إمكانية سهلة نسبيا النتقال العمال
من منطقة السلطة الفلسطينية اليها .ومن ناحية أخرى ،يعتبر االعتماد على العمال الفلسطينيين الذين يحتاجون
للتصاريح ،العقبة الرئيسية أمام نشاط المنطقة المنتظم ،اذا ان االنتقال من الجانب الفلسطيني بموجب التصاريح
معقدا وعرضة لصدمات مستمرة.
يجعل وصول العمال
ً
بلغت هذه الصعوبات ذروتها خالل االنتفاضة الثانية التي بدأت عام  ،2000عندما عجز العمال عن الوصول للعمل،
واضطرت بعض المصانع إلى إغالق خطوط إنتاجها .21ومع ذلك ،وبعد االستقرار األمنيمنذ عام  ،2005عادت الحركة
لتكون نشطة كما في مستواها السابق ،ال بل تطورت ،ومن المتوقع أن تتسع.

إجراءات استصدار التصاريح

على هذه الخلفية ،يجدر فحص اإلجراءات المتبعة في عملية إصدار تصاريح العمل .ولإلحاطة بتفاصيل هذه القضية
نأخذ بعين االعتبار عاملين :من ناحية ،سلطة السكان والهجرة ،التي تصادق على أسماء ارباب العمل المسموح لهم
بتشغيل عمال في منطقة عطروت ،وهي المسؤولة عن تسجيلهم .من ناحية أخرى ،تقوم اإلدارة المدنية المسؤولة
باصدار التصاريح للعمال الفلسطينيين الذين يستوفون معايير الحصول على عمل في منطقة عطروت .باإلضافة إلى
ذلك ،تقوم الحكومة بين فترة وأخرى بحتلنة الحصة العامة لعدد العمال المسموح لهم بالعمل في المنطقة والذين
يتوزعون على مختلف أرباب العمل في المنطقة( .عددهم وقت كتابة هذا التقرير – شباط  2022كان  3600عامل).
أوال.22
الشخص الذي يريد العمل لدى مشغل معين في منطقة عطروت عليه حيازة بطاقة ممغنطة سارية المفعول ً
عندها فقط ورهناً لرغبة أحد أرباب العمل في المنطقة المهتم بتوظيفه ،سيتمكن المشغل نفسه من تقديم طلب
إلى مقر التنسيق واالتصال في اإلدارة المدنية اإلسرائيلية لتشغيله .23فقط بعد اتمام هذه اإلجراءات المعقدة من
الممكن ان يحصل العامل على تصريح دخول الى المنطقة الصناعية عطروت ،وهذا التصريح يمكنه من العمل لدى
المشغل المسجل في التصريح ال غير.
والنتيجة هي تبعية العمال ألصحاب العمل :إذا ما حدث أي خالف بين الطرفين ،فلدى المشغل القدرة على إلغاء
تصاريحهم ،ودفعهم وعائالتهم الى حياة تغلفها البطالة والجوع .هذه التبعية هي أرض خصبة لالستغالل :حتى العامل
الذي لم يتلق أجره في الوقت المحدد أو الذي انتهكت حقوقه ،سيفكر مائة مرة إذا كان بإمكانه ترك صاحب العمل
أو تقديم شكوى ضده ،ألن فقدان الوظيفة يعني ،كما ذكر ،فقدان التصريح.

عقد من المداوالت والقرارات بشأن نظام التصاريح

أثارت هذه السياسة الجائرة ،التي ال تتعلق فقط بالتشغيل في عطروت ولكن في إسرائيل ككل ،انتقادات حادة على
فريقا مشتركً ا من عدة وزارات لصياغة توصيات
ً
مر السنين .وفي مطلع كانون ثان  ،2010شكلت الحكومة اإلسرائيلية
حول هذا الموضوع.

مقاال من عام  2005حول نداء رئيس منظمة الصناعيين في منطقة القدس إلى منسق العمليات في األراضي المحتلة للسماح بدخول العمال
ً
 21انظروا
بشكل فوري ،مدعياً أن  50مصنعاً صناعياً في عطروت معرضة لخطر االنهيار https://bit.ly/3JZSaS6
 22تم تقديم البطاقة الممغنطة من قبل اإلدارة المدنية في عام  2005كوسيلة للتعرف على سكان السلطة الفلسطينية ،وتعطى لمن ليس لديه ملفات
الحقا للحصول على
ً
جنائية أو أمنية .يمكن لكل مقيم في مناطق السلطة التقديم بشكل مستقل والحصول على بطاقة ممغنطة تسمح له بالتقدم
تصريح ألغراض إنسانية أو ألغراض العمل .انظر شرح منظمة ال للحواجزhttps://machsomwatch.org/he/node/51848 :
 23على عكس العمال الفلسطينيين الذين يعملون في صناعات البناء والزراعة والذين ُيسمح لهم بالبقاء في أراضي إسرائيل (باستثناء إيالت) دون أي قيود
جغرافية ،فإن تصريح العمل في عطروت يحدد ذلك .تيجان إمكانية اإلقامة فقط في هذه المنطقة .إن الموظف الذي لديه تصريح تيجان ويتم القبض
عليه في منطقة أخرى من القدس هو مجرم ُيتوقع ترحيله إلى السلطة الفلسطينية وحتى محاكمته.

تقرير عطروت
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كما نشر مراقب الدولة تقريرين :األول في عام  201424والثاني في عام  ،202025انتقد فيهما بشدة أداء السلطات،
بما في ذلك سلطة السكان والهجرة واإلدارة المدنية ،بكل ما يتعلق بالتصاريح وطريقة توزيعها .تناول تقرير مراقب
الدولة لعام  2020هذا الموضوع وكان من الطبيعي أنه يركز على العدد الكبير من العاملين في مجال البناء ،ولكنه
ايضا إلى المنطقة الصناعية عطروت وأشار في التقرير الى أنه "جاء في الرد الذي قدمته سلطة السكان
تطرق ً
أيضا في منطقة عطروت الصناعية،
والهجرة ،أنه قد تم اتخاذ قرارات حكومية تنص على أن الطريقة الجديدة ستطبق ً
تجريبيا لتطبيق الطريقة في اذار ".2019
وأنه في الواقع في عطروت ،بدأ بالفعل مسحا
ً

التغيير الموعود بقي على الورق

إجراء جديداً لتنظيم توظيف العمال في المنطقة الصناعية
نشرت سلطة السكان والهجرة في آذار  /مارس ، 2019
ً
عطروت تحت عنوان "إجراءات تنظيم تشغيل العمال الفلسطينيين في المنطقة الصناعية عطروت" رقم 9.1.3004
ملحوظا بهدف "تحسين طريقة توزيع الحصص وضمان ظروف عمل
ً
تغييرا
 ،26وكان من المفترض ان يحمل هذا االجراء
ً
وفقا لطريقة توزيع الحصص الجديدة ،كان من المقرر ان يتم تحديد حصة عامة
ً
إنصافا للعمال الفلسطينيين».
ً
أكثر
تحدد عدد العمال المسموح لهم بالعمل في عطروت ،وسيحصل العمال على تصريح للعمل في المنطقة الصناعية
وسيكون بمقدورهم التنقل بين صاحب عمل واخر حسب اختيارهم .تم تعريف اإلجراء كتجريبي ،والذي يمكن تطبيقه
فيما بعد على مختلف الصناعات والمناطق في إسرائيل.
اال انه ومن خالل دراستنا للموضوع وبناء على معرفة عدد كبير من العمال والمقابالت الشخصية التي اجريت خالل
عمليا لم يحدث أي تغيير وان تصاريح دخول العمال الى عطروت تحمل حتى اليوم اإلشارة إلى
اعداد التقرير تبين بانه
ً
27
ً
صراحة على أنه يحظر على العامل ،العمل لدى مشغل آخر.
اسم صاحب العمل ،بل وتنص

من خالل نشاط ممثلي معا في منطقة عطروت ،نواجه يوميا نتائج ربط العمال المستمر بأرباب العمل ،والتي ال تزال
قائمة .على سبيل المثال ،أحد العمال في مصنع «غرين نت» الذي اضطرته ظروف عائلية ملحة للتغيب عن العمل
لعدة ايام ،ابلغته الشركة بانها قامت بإلغاء تصريحه ولم يتمكن من العودة الى العمل فيها او البحث عن عمل في
شركة اخرى في عطروت.28

في مقابلة أجريناها لغرض اعداد هذا التقرير مع المحامية ميخال تاجر من جمعية «عنوان للعامل» ،أوضحت ان االجراء
التجريبي في عطروت بدأ حسب رأيها على ضوء االنتقادات الموجهة من قبل جهات مختلفة للمؤسسة الحاكمة.
وقالت المحامية تاجر الخبيرة في المداوالت مع المؤسسات الحكومية بكل ما يتعلق في العمال الفلسطينيين بانه
خالل االتصاالت التي أجرتها جمعية «عنوان للعامل» في السنوات التي تلت قرار الحكومة في اذار  ،2016تناولت
الحاجة إلى السماح للعمال بالتنقل بحرية بين أصحاب العمل وكذلك وضع حد لـظاهرة اإلتجار بالتصاريح .حسب تقديرها
ان السبب في اختيار عطروت لتطبيق االجراء التجريبي يعود الى المحاولة لتأجيل اإلصالحات التي كان يجب إدخالها
على تشغيل عمال البناء ،وهو المجال الذي يشغل الكتلة األكبر من العمال الفلسطينيين .وردا على السؤال عما إذا
كان أرباب العمل في عطروت هم من أحبطوا هذا الترتيب ،الذي يهدف إلى جعل العمال أكثر حرية في االختيار ،ومنع
حقهم بالنقض واالعتراض على أي قرار يخص التصاريح ،قالت المحامية" :اعتقد ان المشغلين في عطروت قد مارسوا
ضغوطا مستهدفة لمنع تنفيذ القرار وإلغاء الحصص ألصحاب العمل بما كان من الممكن ان يمنح العمال حرية اكبر
29
في اختيار مكان عملهم".
 24انظروا التقرير من عام  2014رقم  65أhttps://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/162-30.aspx :
 25تناول تقرير مراقب الدولة من آب  /أغسطس  2020بشكل مكثف أنشطة اإلدارة المدنية ونظام التصاريح ،وانتقد التأخير في تنفيذ اإلصالح المتفق
عليه في عام  2016والذي كان من المفترض أن يحل مشكلة اإلتجار في التصاريح وغيرها من اإلخفاقات في هذا المجال https://www.mevaker.gov.
il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-7.aspx
 26إجراءات تنظيم العمال الفلسطينيين في المنطقة الصناعية عطروت ،آذار https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_ 2019
workers_atarot_procedure

 27في محادثة مع صاحب عمل مخضرم في منطقة عطروت في أوائل يناير ،2022أشار إلى أن حصة العمال المخصصة له كانت محدودة ،وإذا تخلى عن
عدة موظفين خالل «موسم ضعيف» فقد ال يحصل على الضغط في العمل في الضغط في العمل الزائد والطلب المتزايد ،لم يكن صاحب العمل الذي
تحدثت إليه على علم بالتغيير الذي فرضه اإلجراء الجديد في عطروت في مارس .2019
 28مقابلة اجراها مدير نقابة معا شهر كانون اول  2021مع العامل ي.س.
 29تم اجراء المقابلة في  10كانون الثاني (يناير)  2022مع المحامية ميخال تاجر من جمعية عنوان للعامل حول موضوع اإلجراءات الخاصة بالمنطقة الصناعية
في عطروت وتصاريح دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل – أجري المقابلة اساف اديب مؤلف التقرير.
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ما يمكن قوله بوضوح هو أن التغيير الموعود إلى األفضل لم يتحقق .لم يتم اختبار االجراء التجريبي ابداً .إذ كان تقرير
مراقب الدولة من عام  2014قد ذكر بان سلطة السكان والهجرة تمنح الصالحية الصحاب العمل بتشغيل العمال دون
«قواعد موحدة ،وعامة ومتساوية وتفتقر للمعايير المهنية" فيبدو انه حتى بعد  5سنوات وبعد االعالن عن االصالح
استمرت السلطات المسؤولة في استهتارها وكل ما قامت بها كان لمجرد التظاهر بانها تقوم بمحاوالت لتصحيح
الخطأ.
من العبثية هي أن نفس اإلجراء الذي لم تتم تجربته ،تم نسخه بعد عام ونصف في خطة اإلصالح التي تم اإلعالن عنها
في كانون األول  2020فيما يتعلق بعمال البناء .دون إعطاء مراجعة جدية لالجراء التجريبي الذي لم يطبق في منطقة
30
عطروت ،اعتمدت السلطات النموذج نفسه إللغاء نظام الحصص ألصحاب العمل في فرع البناء.

معا ومكتب المساعدة القانونية للفلسطينيين LEAP
 30تم تفصيل نقد اإلصالح في طريقة إصدار التصاريح لعمال البناء الفلسطينيين في تقرير تم نشره من قبل نقابة ً
في كانون ثان (يناير)  2022والذي اقترح اصدار غرين كارد (بطاقة خضراء) للعمال بدل اشتراط اصدار التصريح بموافقة صاحب العملhttps://bit.ly/3Kb6EOZ .
أيضا تقرير معهد الدراسات االستراتيجية الذي استعرض السنة األولى من تنفيذ اإلصالح وكشف الفشل بوقف اإلتجار بالتصاريح نتيجة تنفيذ
انظر ً
اإلصالح https://bit.ly/3Lg1Rvv

تقرير عطروت

21

الفصل الخامس

قسم المدفوعات يضطر إلى االعتراف بحق
العمال الفلسطينيين في االنضمام إلى نقابة عمالية
وفق اختيارهم

في شباط  ،2019أصدر قسم المدفوعات (وهو الهيئة المسؤولة عن مراقبة وادارة عملية تشغيل العمال الفلسطينيين)
فصاعدا ،بإمكان أي عامل
طفيفا :من اآلن
ً
تقنيا
إشعارا مقتضباً للعمال الفلسطينيين .ويبدو هذا االشعار وكأنه
ً
تغييرا ً
ً
ً
اإلعالن عن عضويته في نقابة هستدروت ليؤميت .من يعلن عن رغبته بذلك سيتم اقتطاع رسوم العضوية منه لصالح
هستدروت ليؤميت والتالي يتوقف اقتطاع الرسوم لصالح الهستدروت العامة.

معا في الموضوع أصبح هذا التغيير الصغير كالقنبلة التي انفجرت
خالل فترة قصيرة ومن خالل نشاط نقابة ً
عاما .من
وأجبرت الجهاز المعقد والفوضوي على إجراء تغيير وإلغاء اقتطاع الرسوم من العمال وهو إجراء عمره ً 50
االن وصاعدا يسمح ألي عامل فلسطيني ،كما هو حال اي عامل اخر ،اختيار النقابة التي يريد االنتساب اليها ،كما
سنفصل الحقا.

قسم المدفوعات والترتيبات القديمة

لقد خول قرار الحكومة من عام  ،1970قسم المدفوعات بإدارة نظام رواتب العمال الفلسطينيين في إسرائيل ،بما
في ذلك اقتطاع رسوم المعالجة التنظيمية من رواتبهم لصالح "للهستدروت" .31في فترة السبعينيات ،عمل معظم
طرفا فيها ،وكان من المنطقي خصم
ً
العمال في سوق العمل بموجب اتفاقيات جماعية كانت الهستدروت العامة
رسوم المعالجة لصالحها من جميع العمال.

على الرغم من التقلبات التي عصفت بإسرائيل منذ السبعينيات ،بما في ذلك تقلص دور الهستدروت العامة وانخفاض
نسبة العمال المنظمين في اطار اتفاقات جماعية ،فإن سياسة اقتطاع رسوم المعالجة استمرت بشكل حصري وكاسح
لصالح الهستدروت العامة ،حتى من العمال الذين لم يتم تنظيم ظروف عملهم بموجب اتفاقية جماعية .اذا ما افترضنا
حاليا  )85000وأن
أنه في السنوات األخيرة عمل حوالي  50الف عامل فلسطيني في إسرائيل بتصريح (يبلغ العدد ً
شهريا لخزينة الهستدروت العامة ( ٪0.75من راتبه) فستكون النتيجة ما
كل منهم "ساهم" بما ال يقل عن  40شيكل
ً
سنويا ،دون ان تقوم الهستدروت العامة بتحريك
شهريا ،أي حوالي  24مليون شيكل
يعادل حوالي  2مليون شيكل
ً
ً
ساكن لصالح هؤالء العمال.

ازداد عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل تدريجياً منذ عام  ،2005في أعقاب انخفاض وتيرة االشتباكات األمنية
خالل االنتفاضة الثانية ( ،32)2004-2000وذلك من بضعة آالف خالل االنتفاضة إلى  85ألفاً اليوم.

وقد كشفت الزيادة الهائلة بعدد العمال عن اإلخفاقات الهيكلية في طريقة التشغيل .نشرت منظمات المجتمع
التماسا إلى المحكمة العليا بشأن مختلف القضايا
المدني ،وعلى رأسهم منظمة عنوان للعامل ،تقاريرا نقدية وقدمت
ً
33
المتعلقة بسوء إدارة نظام التصاريح وأيضا مسألة تراكم أموال العمال  .أدى انتقاد ظاهرة االتجار بالتصاريح والخلل
تقريرا في عام  2014انتقد بشدة
في تصرف قسم المدفوعات إلى اجراء تحقيق من قبل مراقب الدولة ،الذي نشر
ً
توزيع التصاريح وعدم وجود رقابة على أصحاب العمل الذين يحصلون عليها .34تحت ضغط االنتقادات ،تم تشكيل لجنة
 31قرار اللجنة الوزارية للشؤون األمنية بتاريخ  8تشرين األول  ,1970حدد ترتيبات تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل
https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b071706800171a1/File/0b07170687c69fd2

 32مقال من هاارتس (عام  )2013يشير الى زيادة عدد العمال الفلسطينيين في السوق االسرائيلية
https://www.haaretz.co.il/news/politics/ .premium-1.2121648
 33قدمت منظمة عنوان للعامل التماسات إلى المحكمة العليا في وقت مبكر يعود إلى عام  2007بشأن التصاريح والطريقة التعسفية التي وجدت بها
"المنع" ضد العمال دون أسباب حقيقيةhttps://bit.ly/34otpyU :
https://bit.ly/3r0Wol8 34
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وزارية مشتركة في عام  2016لفحص طرق توظيف العمال الفلسطينيين من أجل وضع حد النتهاك حقوق العمال
والفساد المستشري.35

كانت إحدى توصيات اللجنة بأن يتم نقل مسؤولية توظيف العمال الفلسطينيين إلى شركات خاصة ،على غرار ما حدث
مع العمال المهاجرين من بلدان أخرى .وكانت الهستدروت هي التي عارضت هذا التغيير .الن مثل هذا التغيير كان
سيسمح لتلك الشركات بتوقيع اتفاقيات مع هستدروت ليؤميت ،وبالتالي سلبها مكانتها االحتكارية ،ورسوم العضوية
التي تضخ الماليين في خزائنها كل عام.36
أبدا ،لكن معارضة الهستدروت توضح سعيها لتكريس الوضع القائم.
لم يتم تنفيذ هذه التوصية ً

في نهاية االمر ورغم المعارضة ،ربما بسبب ضغوط من قبل هستدروت ليؤميت ،التابعة للحكومة اليمينية آنذاك ،
حصل التغيير الذي انعكس في إعالن قسم المدفوعات من شباط ( 2019الذي اشرنا اليه في بداية الفصل) .بموجب
االعالن يتمكن كل عامل فلسطيني التي يعلن إنتسابه لهستدروت ليؤميت من اإلنضمام اليها وبالتالي يتوقف
وبدال منه ستنقل رسوم العضوية الى هستدروت ليؤميت.
اقتطاع رسوم المعالجة من راتبه إلى الهستدروت العامة،
ً
وبدا واضحا من صياغة اإلعالن أن أي عامل لن ينضم إلى هستدروت ليؤميت سيتواصل اقتطاع الرسوم من راتبه ،كما
كان الحال حتى اآلن ،للهستدروت العامة.
37

حرية اختيار النقابة العمالية كمبدأ

ومن المفارقات أن هذه الخطوة الجزئية واإلشكالية كانت أول اعتراف من الدولة بالسماح للعمال الفلسطينيين
باالنضمام إلى نقابة وفق اختيارهم.
حرية التنظيم النقابي وحق العامل باالنتساب الى النقابة التي يريد ،هي مبادئ أساسية منصوص عليها في المواثيق
الدولية التي صادقت عليها إسرائيل .38الحق األساسي هذا لم يكن متاحا للعمال الفلسطينيين.

علما بانه
كما يتضح من تسلسل األحداث التي أعقبت إعالن قسم المدفوعات من شباط  ،2019انه لم يقصد ذلكً ،
وطيلة  50عاما كان قد اقتطع رسوم المعالجة من رواتب العمال الفلسطينيين وحولها الى الهستدروت العامة دون
مطالبة الهستدروت بتقديم أي سند قانوني يثبت ان لها الحق في اقتطاع هذه األموال من العمال.

معا وطالبت بان يتعامل مع العمال الذين إنضموا
تم كشف الخلل في موقف قسم المدفوعات عندما توجهت نقابة ً
اليها بموجب القانون وتبين آنذاك ان قسم المدفوعات لم ُيظهر أي نية لفحص نهجه وتصحيح الخلل والسماح للعمال
الفلسطينيين بممارسة حقهم في انشاء منظمات نقابية .يبدو أن الدافع الوحيد للتغيير كان التوسط بين نقابتي
الهستدروت العامة وهستدروت ليؤميت بالشكل الذي سمح لكلتيهما بالحصول على حصة شهرية من األموال التي
تم اقتطاعها بسهولة من رواتب العمال الفلسطينيين.

االلتماس الذي قدمته نقابة معاً أحدث التغيير

معا نسخة عن رسالة قسم المدفوعات الخاصة بهستدروت ليؤميت والذي تم توزيعها عليهم
عندما أرسل العمال الى ً
باللغة العربية في الحواجز ،بدات النقابة تتحرك بسرعة إلستغالل الفرصة .بعد عمليات البحث والتمحيص في المخارج
معا المحامية اية برنشطاين بالتوجه الى قسم
القانونية وجلسات نقاش داخلية ،قامت المستشارة القانونية في نقابة ً
معا ووقف خصمها من
المدفوعات وطالبت بخصم رسوم العضوية من رواتب العمال أعضاء النقابة وتحويلها الى ً
نفس العمال لصالح الهستدروت العامة .وقد فسرت المحامية برنشطاين بانه من منطلق منع التمييز الواقع على
نقابة معا تجدر مساواتها بهستدروت ليؤميت التي تم السماح لها بضم العمال لصفوفها.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000982007 35
https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3689427,00.html 36

 37تأسست هستدروت ليؤميت عام  1934على يد زئيف جابوتنسكي ،مؤسس التيار التصحيحي في الصهيونية وهي ال تزال حتى اليوم ترتبط
في حزب الليكود اليمينيhttp://www.histadrut.org/?categoryId=72001 :
 38تنص المادة  23من االتفاقية العالمية لحقوق اإلنسان لعام  1948صراحة على حق كل شخص في االنتماء إلى نقابة وفق اختياره.
 / https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rightsكما ينص ميثاق منظمة العمل الدولية ( )ILOلعام  1948على
حق العمال في االنضمام إلى نقابة من اختيارهم ويحظر على الحكومات أو أرباب العمل التدخل في هذه االنتخابات:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
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لم يتم الرد على الرسالة ،التي تم ارسالها في ايار  ،2019وكذلك على رسالة أخرى أرسلت بالتعاون مع جمعية عنوان
معا ردا مقتضبا من قسم المدفوعات .كتبت به السيدة عنات
للعامل في اب  .2019وفقط في  26.11.2019تلقت ً
تويتو مديرة في المؤسسة ان قسم المدفوعات ال ينوي خصم رسوم العضوية لصالح معاً .السيدة تويتو لم تنف حق
معاً في تنظيم العمال وجباية رسوم العضوية من المنتسبين اليها ،لكنها أعلنت ان قسم المدفوعات سيستمر في
خصم رسوم المعالجة لصالح الهستدروت العامة ،حتى من العمال الذين سينضمون إلى نقابة معاً  ،وذلك في مخالفة
صريحة لقانون حماية الرواتب.39
هذا الرد زاد الطين بلة .ما كان ُيتوقع حتى تلقي ذلك الرد بان االمر يعود الى إخفاقات وبطء في النظام البيروقراطي،
معا والعمال بشكل
ً
موقفا
ً
إتضح االن بانه
مصاغا بشكل ال لبس فيه جاء ليحرم العمال الفلسطينيين – أعضاء نقابة ً
عام  -من حقهم في اختيار النقابة واالنضمام إليها كأعضاء.

ردا على هذا الموقف الجائر قدمت المستشارة القانونية في نقابة معاً وبالتعاون مع جمعية عنوان للعامل في شباط
التماسا لمحكمة العمل القطرية في القدس .40وقد ركز اإللتماس على مطلبين :األول  -اقتطاع رسوم
عام 2020
ً
معا من العمال الذين انتسبوا اليهاً ووقف اقتطاع رسوم المعالجة لصالح الهستدروت العامة من
العضوية لصالح ً
رواتب هؤالء العمال .الثاني هو وقف االقتطاع الكاسح لرسوم المعالجة من أجور العمال الفلسطينيين واجراء فحص
فردي للحاالت التي يندرج تشغيلهم وفق اتفاقية جماعية بحيث يسمح فقط في هذه الحالة إقتطاع هذه الرسوم
من العمال.
بسبب احتمالية وقوع ضرر على احدى النقابات االخرى من االجراء فقدم االلتماس ليس فقط ضد قسم المدفوعات
بل ايضا ضد الهستدروت العامة وهستدروت ليؤميت ونقابة ״قوة للعمال״ ،أطراف القضية.

وحمل االلتماس انتقادات شديدة اللهجة لقسم المدفوعات الذي يقوم باقتطاع المبالغ من رواتب العمال
الفلسطينيين – وهم من أكثر الشرائح المستضعفة والمغيبة في سوق العمل اإلسرائيلي ،دون أي فهم أساسي
للقانون المعمول به ،والسند القانوني لتحصيل رسوم المعالجة التنظيمية ،ومع التمييز بين التنظيمات العمالية
معا في حين
المختلفة واالزدواجية في اقتطاع الرسوم من رواتب العمال الفلسطينيين الراغبين في االنضمام إلى ً
يسمح بذلك لمن ينضم لهستدروت ليؤميت.

وحمل االلتماس انتقادا اخر للهستدروت العامة بانه وخالل أربعة عقود تقريبا دفع العمال الفلسطينيون رسوم
المعالجة التنظيمية لصالحها دون ان يكن بمقدورهم ان يكونوا أعضاء في النقابة .فقط في عام  2010قامت قيادة
الهستدروت العامة بتعديل الدستور والبدء في السماح للعمال من غير مواطني إسرائيل باالنتساب كأعضاء في النقابة.41
لم يستطع قسم المدفوعات تقديم الرد الموضوعي على التماس نقابة معاً .من الواضح أن الموقف المطروح في
قانونيا ،ولم تكن اية فرصة الن تقبل
رسالة المديرة عنات تويتو من شهر تشرين الثاني  2019كان غير معقول وباطل
ً
المحكمة به ،لذلك ،والنعدام أي مخرج آخر ،أعلن قسم المدفوعات في شهر ايار  2020ومع اقتراب موعد الجلسة
42
تماما االقتطاعات من أي نوع من رواتب العمال الفلسطينيين.
في المحكمة أنه سيوقف
ً

عقدت جلسة االستماع في محكمة العمل القطرية في  22حزيران  2020بعد الرضوخ لألمر الواقع المتمثل في وقف
الخصومات لصالح الهستدروت العامة وهستدروت ليؤميت .وقد مارست النقابتان الضغوطات خالل الجلسة كالمتوقع
بكل ما اوتيتا من قوة من أجل إعادة ترتيب الخصم من األجور الى ما كان عليه من قبل .وذكرت الهستدروت العامة
جزءا من رسوم المعالجة يتم تحويلها ،بموجب االتفاقيات الدولية ،إلى اتحاد نقابات العمال الفلسطينية.43
ً
أيضا أن ً
عضوا في منظمة عمالية أخرى :חוק הגנת
 39ينص بند رقم ( 25أ) ( 3ب) من القانون صراحة على أنه يجوز فقط خصم رسوم المعالجة للموظف الذي ليس
ً
השכר ,תשי"ח)nevo.co.il( 1958-
معا ضد وزارة الداخلية وآخرين  /تقرير
 40قضية المنافسة بين النقابات المختلفة (סב”א) رقم  02--2045865في محكمة العمل القطرية قدمتها نقابة ً

معا( http://heb.wac-maan.org.il/?p=4527 :خبر باللغة العبرية)
حول االلتماس من موقع ً
 41حتى عام  ،2010لم يسمح دستور الهستدروت للعمال الفلسطينيين واألجانب باالنضمام إلى المنظمة .لتغيير الدستور ،انظر بيان نقابة عمال البناء
التابعة للهستدروت من عام  2011بعنوان «التغييرات في سوق العمل وعالقات العمل في فرع البناء”https://bit.ly/3x9jutd .
 42إعالن «قسم المدفوعات» بتاريخ  2020/5/27نص على ان وقف اقتطاع الرسوم سيكون خطوة مؤقتة حتى إعالن اخر لكنها كانت ادت في نهاية االمر
الى وقف نهائي الي نوع من اإلقتطاع من اجور العمال لصالح النقابات االسرائيلية _https://www.gov.il/he/departments/policies/holding_fees
from_palestinian_workers_payment

 43االتفاق بين الهستدروت واتحاد النقابات العمالية الفلسطينية  ، PGFTUعام  ،2008تم التوصل إليه تحت رعاية االتحاد الدولي لنقابات العمال وينص
على أن نصف رسوم المعالجة لصالح الهستدروت المقتطع من العمال العاملين في إسرائيل سيتم نقله الى االتحاد الفلسطينيhttps://www.ituc-csi. :
org/israeli-and-palestinian-trade?lang=en
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من جانبها أيدت نقابة "قوة للعمال" من خالل المديرة القانونية للمنظمة ،المحامية أبيجيل شاحام االلتماس وطالبت
المحكمة باالعتراف بمبدأ المساواة بين المنظمات العمالية وحق العمال الفلسطينيين في حرية التنظيم النقابي
حسب النقابة التي يختارونها
أظهرت النقاشات في القضية وما كشفت خالله الهستدروت العامة وكذلك مندوبو قسم المدفوعات بان األخير
كان قد اقتطع مبالغ طائلة من رواتب جميع العمال الفلسطينيين ،دون التحقق مما إذا كان هناك أي مبرر او اسناد
قانوني لذلك .في حين كانت الهستدروت العامة تجني الماليين كل شهر من العمال ،دون ان تعرف من هم هؤالء
العمال الذين تم الخصم من رواتبهم أو من هم أصحاب العمل.

الهستدروت العامة وهستدروت ليؤميت وقفتا بكل قوتهما في محاولة للحفاظ على الترتيبات التي سمحت لهما
بالحصول على ارباح سهلة تقدر بماليين الشواقل .من بين األمور التي تم طرحها ايضا ،تقديم اقتراح إلى نقابة معاً
لتمرير مخطط من شأنه أن يجعل من الممكن االستمرار في خصم رسوم المعالجة لصالح الهستدروت العامة وهي
معا عن انضمامهم اليها .رفضت نقابة معاً هذا االقتراح ألنه يعني
تتعهد بتعويض نقابة معاً عن العمال الذين ستبلغ ً
44
استمرار الخصومات المخالفة للقانون من أجور العمال الذين ال ينبغي اقتطاعها من أجورهم إطالقا.

كانت نهاية هذه القضية بتوقيع اتفاقية جماعية في مصنع "رجوان" في اذار ( 2021انظر الفصل السادس أدناه).
طالما استمر الخصم من أجور العمال لصالح الهستدروت ،ادعى صاحب العمل أنه ال يستطيع أن يخصم من أجورهم
رسوم العضوية إلى نقابة معاً أيضا ،حيث ال يوجد مثل هذه الخيار في القسائم التي يصدرها قسم المدفوعات .اال انه
وبعد التوقيع على اتفاق جماعي مع نقابة معا بدأت الشركة في تحويل رسوم العضوية مباشرة إلى نقابة معاً .كما
تم االتفاق على ان تعيد الهستدروت العامة رسوم المعالجة المحولة إليها من العمال المنتسبين إلى نقابة معا عن
عامي  2019و - 2020حتى تاريخ وقف الخصومات في ايار .2020

مقاال في 22
ً
 44المزيد عن نتائج االلتماس على موقع معاً  https://bit.ly/3J6jwV3 :وفي الموضوع ذاته  ،نشر مراسل «هآرتس» نيتائيل بندل
حزيران (يونيو)  ، 2021تناول دعوى جماعية ُرفعت نيابة عن عدد من العمال الفلسطينيين الذين تم اقتطاع رسوم المعالجة لسنوات لصالح الهستدروت.
تناول المقال قرار حكم برفض الدعوى ألسباب فنية لكنه انتقد قسم المدفوعات والهستدروت العامة بسبب االقتطاعات غير القانونية من األجور
https://bit.ly/3NpCzgx
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عمال عطروت ينتظمون
في نقابة معاً
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الفصل السادس

اتفاق جماعي طالئعي في منطقة عطروت:
عمال مصنع رجوان يختارون طريق التنظيم النقابي

لمعا عمال من المنطقة الصناعية عطروت الذين يعملون في مصنع المواد الغذائية رجوان
في سبتمبر  ،2019توجه ً
45
(االسم الرسمي للشركة ار .اس .تسويق وإنتاج المواد الغذائية ،شركة محدودة )  .كانت نقابة معاً تنشط منذ عدة
سنوات في منطقة ميشور أدوميم وفي عام  2019كانت النقابة في خضم موجة انتساب كبيرة ،عندما انتسب اليها
خالل أشهر قليلة عماال من ستة اماكن عمل مختلفة في تلك المنطقة .تكمن أهمية انضمام العمال في منطقة
عطروت للنقابة بانه وللمرة االولى سيكون بمقدور نقابة معا تنظيم عماال فلسطينيين داخل حدود اسرائيل ،حيث يتم
توظيفهم من خالل ترتيبات األجور الخاصة في قسم المدفوعات.

نظم عمال مصنع رجوان االجتماع األول في مجمع داخل حاجز قلنديا القديم .كانت مجموعة كبيرة من العمال بانتظارنا
ّ
هناك ،من بينهم عدد غير قليل من الرجال المتقدمين في السن ،وساد بينهم اإلحساس بانها لحظة فارقة في حياتهم.
وحد العمال أيضا اإلحساس بأنهم تعرضوا للظلم ،وتحدثوا بشكل أساسي عن عدم وجود ساعة حضور وانصراف
في المصنع ،وبالتالي ،يمكن لصاحب العمل ،حسب زعمهم ،تقليل عدد الساعات ودفع اقل من الحد األدنى لألجور.
باإلضافة إلى ذلك ،اشتكى العمال من ورديات طويلة تصل أحيانً ا إلى  24ساعة عمل متتالية (!) .بدا جليا خالل االجتماع
ان العمال انتظروا لسنوات لمثل هذه اللحظة التي سيكون لديهم فيها تمثيل نقابي ويمكن فحص مشاكلهم وحلها.
لمعا.
في نهاية االجتماع ،انتسب جميع العمال الذين حضروا االجتماع وعددهم ً 36
إشعارا تبلغه بانها أصبحت النقابة التمثيلية للعمال ،مرفقا
بعد االجتماع مباشرة ،أرسلت نقابة معاً إلى صاحب العمل
ً
وفقا لما يقتضيه القانون .في غضون أيام قليلة ،وحتى قبل
ً
باستمارات االنضمام ،وطالبنا بالبدء بمفاوضة جماعية
تلقي الرد األولي من إدارة المصنع ،انضم  10عمال آخرين لمعا ،وفي هذه المرحلة كان من الواضح أن عدد أعضاء (معا)
قد تجاوز أكثر بكثير الثلث المطلوب في القانون ،من أصل  65عامال في المصنع.46

وادعت بان المشغل الحقيقي
بمعا ّ
الشركة رفضت االعتراف ً
هو قسم المدفوعات

ردا على توجه نقابة معاً  ،أبلغنا محامي الشركة أنه يحتاج إلى وقت لدراسة الموضوع .لم يطرأ أي تغيير من جانب
ً
اإلدارة في شهري أيلول وتشرين اول على الوضع .على عكس الواقع الذي واجهناه في مصنع مايا لألغذية في
ميشور أدوميم ،47والذي قام بطرد العمال الذين انضموا لمعا واضطرنا في النقابة التوجه إلى محكمة العمل ،رأينا
هنا صاحب عمل يتصرف بشكل اعتيادي ،وبالتشاور مع العمال اتخذ القرار بانتظار رد صاحب العمل وعدم التسرع في
اتخاذ إجراءات احتجاجية.

لكن مع نهاية شهر تشرين اول – بعد مرور أكثر من شهر منذ أول اتصال بين نقابة معاً والمصنع – نفد صبرنا ،وتقرر مع
ردا
العمال إرسال تحذير الى صاحب العمل بأنه في حالة عدم الرد سيعلن العمال مع نقابة معاً عن نزاع عمل واضرابً .
على رسالة التحذير من مدير نقابة معا من تاريخ  27تشرين اول  ،2019تلقينا ردا من المحامية سيجال بعيل .أوضحت
بعيل في رسالتها أن صاحب العمل ال يعترف بـنقابة معاً كنقابة تمثيلية ،بسبب الشروط القانونية المعقدة لتوظيف
معا استخدمت المحامية الحجج التالية:
العمال الفلسطينيين .برفضها لنقابة ً
اوال  -الشركة ليست لديها اية ُسلطة لتحديد شروط توظيف العمال  -في اتفاقية جماعية أو بشكل عام  -ألن هذه
الشروط يحددها قسم المدفوعات الحكومي .هذه حجة واهية ،ألنه في كل االحوال فإن صاحب العمل هو الذي
 45يصفها موقع الشركة على اإلنترنت بأنها شركة أسستها عائلة رجوان/https://rsfoods.co.il :
معا كنقابة تمثيلية لعمال شركة رجوان في شهر ايلول https://bit.ly/3x6HKw6 2019
 46انظروا اإلعالن عن ً
معا عن معركتها في مصنع مايا في نفس االشهر https://bit.ly/3tTgRtr
 47انظروا هنا الى بيان لنقابة ً
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يحدد أجور الموظفين ويبلغ السلطات بعدد ساعات عملهم ،بحيث يتم تسجيل كل هذه التفاصيل بقسيمة الراتب .بما
يعني ان دور قسم المدفوعات ليس تشغيل العمال او تحديد اجورهم بل تسجيل ما يقرره صاحب العمل.
ثانيا  -اقتطاع رسوم المعالجة من رواتب العمال لصالح الهستدروت يعني بموجب موقف المحامية بعيل بان
الهستدروت هي النقابة التي كانت تمثل العمال وكانت الهستدروت حسب قولها قد توجهت في الماضي للمصنع
باسم العمال بقضايا تخصهم ،وبالتالي ،بحسب المحامية بعيل ،لديهم بالفعل نقابة تمثيلية.

من ناحية ،كانت هناك حجة في جوهرها تمنع العمال الفلسطينيين في إسرائيل من حقهم في التنظيم النقابي ،بدعوى
أنهم يعملون لدى قسم المدفوعات ،أي أنه ،ال توجد عالقة عمل بين العامل الفلسطيني ومشغله اإلسرائيلي .في
ادعاء مناقضا بأن العمال لهم نقابة تمثلهم بالفعل وهي نقابة الهستدروت.
نفس الوقت ،قدمت المحامية بعيل
ً
ردا على ما حملته هذه الرسالة ،أعلنت نقابة معا عن نزاع عمل وإضراب  ،48وهذا باإلضافة الى أمور أخرى ،بسبب رفض
ً
صاحب العمل إجراء مفاوضات جماعية .وأوضحت المستشارة القانونية في نقابة معاً لصاحب العمل أن معاً ترفض
حججه التي ال أساس لها من الصحة ،وفي الوقت ذاته وضحت أن رد المحامية بعيل ال يشير إلى قانون أو اجراء يعفي
صاحب العمل من واجبه القاضي بإجراء المفاوضات الجماعية مع معاً  ،وهي النقابة التمثيلية بشكل قانوني.

أفضت المراسالت بين المحامين في األيام األولى من شهر تشرين ثان  ،2019على خلفية اإلعالن عن نزاع عمل ،إلى
اقتراحا لعقد اجتماع غير ملزم وال يقع تحت سقف «اجراء المفاوضة الجماعية» .في محاولة
تقديم صاحب العمل
ً
تفاوضيا.
اجتماعا
معا انه من المناسب ان تقبل االقتراح ،رغم أنه لم يكن
ً
ً
منها الستنفاد اإلجراءات قبل التصعيد ،رأت ً
في لقاء عقد بتاريخ  2019/11/19بحضور مدير الشركة من جهة وممثلي العمال ونقابة معاً من جهة أخرى ،عرضت
المحامية بعيل وثيقة كان قسم المدفوعات قد نشرها قبل عدة شهور (تاريخ الوثيقة كان  )2019/2/17تفيد بانه من
الممكن حسم رسوم عضوية من العمال الفلسطينيين لصالح هستدروت ليؤميت أو رسوم المعالجة إلى الهستدروت
معا ليس لها الحق في تمثيل عمال شركة رجوان ،ألن
العامة .49تم تقديم هذه الوثيقة كدليل قاطع على أن نقابة ً
هذا الحق ممنوح بموجب تعليمات قسم المدفوعات فقط للنقابتين المذكورتين (الهستدروت العامة وهستدروت
ليؤميت) .كان من المفترض أن تكون هذه بطاقة رابحة في رأي المحامية بعيل :إذا كانت سلطات الدولة ال تعترف
بمعا لتمثل العمال الفلسطينيين ،فيمكن لصاحب العمل بالتأكيد أن يختبئ وراء هذا القرار ،ويرفض التفاوض معنا.
ً

ترجح الكفة لصالح نقابة معاً
الحملة القانونية ضد قسم المدفوعات ّ

والن االجتماع لم يغير من موقف صاحب العمل ،الذي استمر في االختباء خلف احكام قسم المدفوعات ،لم يتبق
معا والعمال سوى خيار اإلضراب .بالتوازي مع العمل التنظيمي في الميدان ،تقرر اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد
امام ً
أحكام قسم المدفوعات .ورأسا في اليوم الذي تلي اللقاء توجهت معاً الى قسم المدفوعات بالتعاون مع عنوان
للعامل .اعتقدت المحامية بعيل أن معاً ستفاجأ من الوثيقة التي قدمتها في االجتماع .عمليا ،قبل االجتماع بوقت
طويل ،كانت نقابة معاً قد تواصلت مع قسم المدفوعات بشأن هذه الوثيقة وامور اخرى ،على أساس أنها تميز بين
النقابات العمالية .لم يتم الرد على رسالتين في هذا الشأن قدمتهما معا لقسم المدفوعات – األولى من ايار ،2019
واألخرى بالتعاون مع عنوان للعامل من أب .2019لكن في المناقشات التي اجرتها معاً  ،بما في ذلك مع المحامية
للعامل ،نضجت الفكرة ان سلوك قسم المدفوعات اإلشكالي لن يصمد في االختبار القضائي.
ميخال تاجر من عنوان للعامل
واآلن ،في لقاءها مع ادارة رجوان ،أصبح واضحا أن تجاهل قسم المدفوعات لم يمنع من معاً الحصول على رسوم
العضوية فحسب ،بل أصبح أداة في أيدي أرباب العمل لتفكيك التنظيم النقابي .تجدر اإلشارة هنا ان هذه هي
عملية التنظيم النقابي األولى لعمال فلسطينيين يتم تشغيلهم بواسطة قسم المدفوعات ولهذا تكمن أهميتها وما
سيترتب عليها من تأثير على إمكانية التنظم في الحاالت المستقبلية.
أخيرا ردا من قسم المدفوعات :في رسالة
هذه المرة ،وازاء التهديد بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ،تلقت معاً
ً
من السيدة عنات تويتو ،المسؤولة في قسم المدفوعات من  2019/11/26كتبت بوضوح انها ال تنوي تغيير مسارها
التمييزي .في الوقت نفسه ،أوضحت الرسالة صراحة أن معاً هي نقابة عمالية مخولة لتنظيم العمال الفلسطينيين.
 48انظروا التقرير في موقع معاhttp://heb.wac-maan.org.il/?p=4508 :
 49لمزيد من المعلومات حول إشعار قسم المدفوعات بخصوص رسوم العضوية ورسوم المعالجة ،انظر الفصل الخامس.
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كما أوضحت الرسالة أنه في حال انضم العمال إلى معاً وطلبوا دفع رسوم عضوية لها ،فهذا امر وارد ومشروع لكن
قسم المدفوعات ال ينوي التوقف عن اقتطاع رسوم المعالجة من رواتبهم لصالح الهستدروت حتى لو بدأوا بدفع
لمعا .وأوضح قسم المدفوعات أنه يجوز للنقابة تحصيل رسوم عضوية من العامل بشرط أن يتم ذلك بشكل
الرسوم ً
مستقل وبغض النظر عن قسائم األجور (التي من المقرر ان يستمر بها اقتطاع رسوم المعالجة بشكل مواز).

على الرغم من أن موقف قسم المدفوعات كان غير قانوني ،وعلى الرغم من التناقضات واإلخفاقات فيه ،فإن
اإلعالن القاطع بجواز تنظيم معا للعمال الفلسطينيين ،قد سحب البساط من تحت الحجة القانونية الرئيسية للمحامية
50
بعيل ،وحسم النضال هنا لصالح معا.
حاسما في التوصل إلى اتفاق جماعي
دورا
ً
وحدة العمال خالل اإلضراب لعبت ً

بالتشاور بين نقابة معا ولجنة العمال تقرر تحديد اإلضراب ليومين فقط وليس كإضراب مفتوح .كان الغرض من
االضراب المحدد بالوقت ،من ناحية ان يرى صاحب العمل ان العمال مصرين على المضي في النضال ،ومن ناحية أخرى،
إرسال رسالة مفادها أن التنظيم النقابي ال يهدف الى إلحاق الضرر بصاحب العمل .51في رسالة أخرى من المحامية
بعيل ،زعمت أن اإلضراب غير قانوني ،لكن صاحب العمل امتنع عن اللجوء إلى المحكمة للحصول على أمر إحترازي
يمنع اإلضراب.
أثبتت مشاركة جميع العمال في اإلضراب ،قوة التنظيم النقابي .وبما ان رد قسم المدفوعات نص على السماح
لمعا بتنظيم العمال ،فشكل ذلك مثابة السلم لصاحب العمال والمحامية بعيل للنزول عن الشجرة .وهكذا وفي
ً
األيام األخيرة من شهر تشرين ثان  2019بدأت االتصاالت بين مدير الشركة ،ايالن رجوان ،ومدير نقابة معا .في هذه
المحادثات ،تم االتفاق على إجراء مفاوضة جماعية ،والتي بدأت في نهاية المطاف في منتصف كانون اول .2019
تقريبا ،ولم تكن سهلة ولكنها كانت جوهرية وتركزت على مطلبين
استمرت المفاوضات بين الطرفين لمدة شهرين
ً
رئيسيين :إدخال ساعة الحضور واالنصراف الرقمية الى المصنع ،وتعويض العمال بأثر رجعي عن السنوات التي تقاضوا
فيها أقل من الحد األدنى لألجور .وافق صاحب العمل على التحدث عن المستقبل لكنه عارض بشدة تعويض العمال
عن الماضي.

عندما بدأ اإلغالق األول مع انتشار وباء كورونا في اذار  ،2020كان قد تم االتفاق على معظم النقاط ،باستثناء مسألة
الديون السابقة للعمال .أدت األشهر الطويلة من اإلغالق والتشويش في مجرى الحياة العادية وغياب العمال عن
العمل إلى تأخير سير المفاوضات .ولم تحن الفرصة للعودة للتفاوض بشأن االتفاقية إال في نهاية عام  .2020بانعدام
التوصل الى اتفاق بشأن الديون السابقة ،تم االتفاق مع العمال على أننا سنسعى جاهدين للوصول إلى اتفاق جماعي
يتطلع نحو المستقبل ،بينما تظل مسألة الديون السابقة مفتوحة ،مع العلم ان كل عامل يستطيع رفع دعوى فردية
عن طريق محام.
هذا الموقف كان من المقرر ان يفتح الطريق الى توقيع االتفاق بشكل فوري لكن االمور لم تتطور بهذا االتجاه
وتبين ان الشركة لم تتقدم نحو التوصل إلى توقيع االتفاق .استدعت التأخيرات غير المبررة من قبل صاحب العمل في
كانون اول وشباط من عام  2021سلسلة من اإلضرابات الجزئية والتشويشات التي توقف فيها العمال عن العمل
لساعات إضافية .52تهديدات صاحب العمل بفصل أي عامل يرفض العمل لساعات إضافية لم تغير شيئا واثبت العمال
بصمودهم ووحدتهم بأنهم مصرون على انتزاع حقوقهم.
في الثامن من شهر شباط ،أقدم صاحب العمل على اقصاء مؤقت لعدة ايام لثالثة عمال رفضوا العمل لساعات
إضافية .كان أحدهم من العمال المخضرمين ،عضوا في لجنة العمال وهو محمد حمودة ،مدرس متقاعد يعمل في
المكان منذ سنوات عديدة ويحظى باحترام وتقدير زمالءه .باالتفاق مع العمال ،تقرر أن يحضر العمال الثالثة للمصنع
خالفا إلخطار وقفهم عن العمل .واتفق العمال والنقابة بانه إذا قامت إدارة المصنع
ً
كالمعتاد في صباح اليوم التالي
بمنعهم من العمل ،يعلن جميع العمال االضراب حتى عودتهم .تم نقل إشعار بهذا المضمون إلى صاحب العمل.

 50كما هو مفصل في الفصل الخامس من هذا التقرير ،فإن موقف قسم المدفوعات ،الذي رسخ التمييز في التعامل مع النقابات المختلفة شكل االساس
القوي لتقديم االلتماس في الموضوع الى المحكمة ما انتهى بوقف كامل لخصم الرسوم من اي نوع من رواتب العمال.
معا عن اإلضراب( http://heb.wac-maan.org.il/?p=4497 :تقرير في اللغة العبرية)
 51تقرير على موقع ً
 52انظروا الى التقرير عن االضراب والتشويشات في مصنع رجوان https://bit.ly/3LGlpJN
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في صبيحة يوم الثالثاء التاسع من شباط  ،2021وصل العمال الموقوفون عن العمل إلى المصنع .طلب منهم
مدير المصنع ،إيتان رجوان ،دخول مكتبه ،حيث طالبهم بالتوقيع على تعهد باالمتثال لتعليمات اإلدارة (مما يعني
انهم يوافقون على العمل لساعات إضافية) .رفض العمال التوقيع ونتيجة لذلك طولبوا بالعودة إلى منازلهم .يصف
قائال :״غادرنا المكتب ونزلنا إلى قسم اإلنتاج وأخبرنا العمال أن الشركة ترفض إعادتنا إلى
محمد حمودة ما حدث
ً
العمل״ .وعلى الفور وقف العمال وقفة رجل واحد وغادروا العمل معنا .مضت عشرون دقيقة حاولت خالها اإلدارة
اقناع العمال بالعودة الى العمل .نحن من طرفنا فسرنا لإلدارة اننا ال نريد افتعال المشاكل ،كل ما نريده هو تحديد
موعد الستكمال المفاوضات والتوقيع على االتفاقية« .كان شعورنا أن المدراء أدركوا أنه ال يوجد سبب للمواجهة
وصديقي الموقوفين ،بدخول المصنع ،وانتهت األزمة».
وبعد فترة من الوقت أشاروا لجميع العمال ،بمن فيهم أنا
ّ

معا أنهم في طريقهم للتوصل إلى اتفاق جماعي .من حسم الموقف كان دون شك
في هذه المرحلة ،أدرك ممثلو ً
العمال بوقفتهم الحازمة والموحدة .وعمليا ،في المفاوضات التي جرت في األسبوع التالي ،تم التوصل إلى تفاهمات
قادرا على رفع دعوى فردية
تم فيها تحديد ،من بين أمور أخرى ،أن العامل الذي لديه مطالب بديون سابقة سيكون
ً
الى محكمة العمل.
إجتماعا للعمال في
في الثاني من اذار  ،2021وصل ممثلو معا إلى المصنع ألول مرة بالتنسيق مع اإلدارة وعقد
ً
ساحة المصنع ،اذ شرح مدير النقابة النقاط الرئيسية لالتفاقية ،والتي تمت ترجمتها إلى اللغة العربية مسبقا ،ووافق
عليها جميع العمال.

عمال فلسطينيين،
ً
على الرغم من أن معا كانت قد وقعت اتفاقيات جماعية في منطقة «ج» ،في المصانع التي تشغل
إال أن هذا االتفاق الجماعي شكل سابقة تأريخية ألنه ينظم الول مرة فلسطينيين العاملين في إسرائيل من خالل
53
قسم المدفوعات.

 53المزيد عن االتفاقية على موقع معاhttps://bit.ly/3iS56NI :
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الفصل السابع

جرين نت :مبادرة عمالية اتسمت بالشجاعة،
وصلت إلى طريق مسدود

عمال شركة غرين نت خالل االضراب – اب 2020

معقدا .اذ يتوزع عمال الشركة
تحديا
شكّ ل تنظم عمال مصنع جرين نت إلعادة التدوير في المنطقة الصناعية عطروت
ً
ً
وليال ،ويكاد ينعدم التواصل بين
ومساء
صباحا
موظفا على ثالث ورديات على مدار الساعة:
ً
البالغ عددهم 120
ً
ً
ً
مختلف عمال الورديات .احتاجت عملية التواصل مع عمال من الورديات المختلفة من اجل الحصول على توقيعاتهم
على مستندات االنضمام لمعا ،الى الكثير من التفكير والتخطيط ،االرشاد والصبر.
في شهر أيلول  ،2019توجه الينا عامالن يعمالن في نفس الوردية ،ونجحا في غضون أسابيع قليلة في ضم كافة
عامال في الورديتين االخريين بقوا خارج الصورة .في عملية بحث وتحقيق
معا .لكن حوالي 80
عمال الوردية الى ً
ً
عمال بارزين فيهما ايضا ،وتواصلنا معهم بشكل منفرد ،وفي األشهر التي تلت هذه الخطوات عملنا
ً
استطعنا ان نحدد
مع ثالث مجموعات مختلفة من العمال  -لكل وردية  -مهمة منفصلة.

في  29كانون أول  2019أخطرت نقابة معاً صاحب العمل أنها أصبحت النقابة التمثيلية في الشركة ،بعد أن جمعت 78
توقيعاً من العمال .54أسفرت ثالثة أشهر من الجهود السرية والحذرة عن نتيجة فاجأت إدارة المصنع ،التي لم تعرف
لمعا ،وفي نهاية يناير  2020كان  100عامل
بهذه الخطوة .على مدى األسابيع القليلة التالية ،انضم المزيد من العمال ً
عامال  -أكثر من  ٪83من العمال.
أعضاء في النقابة من أصل 120
ً
توقيعا بيدينا:
 54فور اعالن معا بانها اصبحت النقابة التمثيلية ،انضم عدد اضافي من العمال اليها وفي غضون يومين كان هناك بالفعل 94
ً
https://bit.ly/3iVdFHu

تقرير عطروت

31

مصنع بتقنيات حديثة وظروف تشغيل مجحفة

مصنع ״جرين نت״ هو جزء من مجمع اقتصادي كبير ( .)YSB - Yaakobi Brothers Groupتقدم الشركة نفسها على
موقعها الرسمي 55كشركة صديقة للبيئة ،تدير مصنع إلعادة التدوير بتقنيات متقدمة .ويعتبر مصنع غرين نت الذي
يوميا .ولهذا
ُأنشئ عام  2015المصنع الوحيد من نوعه في القدس ،ويستوعب حوالي  15ألف طن من النفايات
ً
السبب يتضح ان البقاء في محيط المصنع يؤدي الى استنشاق الروائح النفاذة والتعامل مع المواد الخطرة ،باإلضافة
إلى الضوضاء الدائمة .وزد على كل ما ذكر ،تتم معالجة القمامة باستخدام أدوات ثقيلة وآالت ضخمة ،مما يخلق بيئة
عمل منهكة وخطرة للعمال وبالتالي تحدث في المصنع حوادث عمل عديدة.

على الرغم من ظروف العمل القاسية هذه ،يتم توظيف جميع العمال بالحد األدنى لألجور .يظهر فحص نقابة معاً
لقسائم أجور العمال أنه ال توجد عالوة على األقدمية أو المهنية .يحصل العمال الذين يشغلون معدات ثقيلة
تماما مثل العمال الجدد عديمي الخبرة أو المعرفة .ال يدفع
خاصا لها ،على الحد األدنى لألجور
ويستصدرون
ً
ترخيصا ً
ً
المصنع بدل السفر للعمال الذين يدفعون عشرات الشواكل يوميا للوصول إلى الحاجز عبر الضفة الغربية.

يوما في السنة (المصنع مغلق فقط في يوم الغفران) .كما
يشغل المصنع العمال على مدار الساعة ً 364 - 7/24
أشرنا سابقا ،يتم توظيف العمال في فرز القمامة بثالث ورديات مع تغيير ساعات العمل األسبوعية لكل وردية بطريقة
أيضا على الحد االدنى
تجعل من الصعب عليهم ممارسة روتين حياتهم اليومية واألسرية .يحصل عمال الورديات الليلية ً
56
لألجور ويضاف اليه حد أدنى من الزيادة المستوحاة من القانون.

 55انظروا موقع الشركة على شبكة االنترنت بالعبرية https://green-net.ysbgroup.com
صباحا سيتم تعريف ورديته على
ليل والساعة 6.00
وفقا لقانون العمل الليلي ،فإن الموظف الذي يعمل لمدة ساعتين على األقل بين الساعة ً 10.00
ً
56
ً
فصاعدا عن عمله .هذه الزيادة
أنها ״وردية ليلية״  https://bit.ly/3oiphYlويحق له بهذه الصفة تسجيل ساعات العمل اإلضافية من الساعة السابعة
ً
القليلة المنصوص عليها في القانون ال تشكل تعويض مالئم ومقبول على مجهود العمل في ساعات الليل ولذلك تقرر في عدد كبير من المصانع
تعويض العمال في ساعات الليل باجر الساعة بنسبة ( 140%هذا ما نص عليه اتفاق جماعي لعمال مصانع البالستيك في اسرائيل منذ سنوات
السبعينات في القرن الماضي مثال  - https://bit.ly/34pNO6qفي مصنع غرين نت يتم اعتماد القانون وال شيكل واحد اكثر من ذلك وبالتالي يحصل
العمال في وردية الليل على زيادة هزيلة تقل عن  4شيقل فقط على كل الوردية(.اجر وردية الليل هو  222شيقل فقط)
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ويضاف إليها تقارير من العمال عن حوادث عمل تعرضوا لها واالشكالية في معالجتها (ويرجع
صورة الوضع هذهُ ،
ذلك إلى حد كبير إلى ترتيبات التعويض من مؤسسة التأمين الوطني  -انظر الفصل الثاني من هذا التقرير) كانت بال
شك حافزً ا لعملية التنظيم النقابي .لكن إدارة المصنع جاءت إلى طاولة المفاوضات مع موقف معاكس ،اذ قدمت
نفسها كصاحب عمل جيد ونزيه يدفع األجور بما يحدده القانون .هذا كان توجه المشغل كما سيظهر الحقا في الشرح
المفصل حول المفاوضات ،ان يتصرف بما يمليه القانون ،اذ يلتزم كمشغل بإجراء المفاوضات على اتفاق جماعي ،لكنه
ال يلتزم باالستجابة لمطالب العمال بتحسين ظروف عملهم وأجورهم .وهكذا كانت المفاوضات كإسقاط واجب،
أسلوب تعامل محترم جدا دون استعداد للتجاوب مع مطالب العمال والنقابة .النتيجة كانت عملية مماطلة ورفض
مطالب العمال وبالتالي بعثث االدارة برسالة للعمال مفادها ان التنظيم النقابي لن يحقق لهم شيئا.

اعترفت جرين نت بمعا لكنها عملت على إفشال المفاوضات

في غضون يومين بعد توجيه معا الرسالة األولى للشركة ،جاء الرد من المحامي عيران شوهام من مكتب المحاماة
روبين شموليفيتش .وهو واحدا من مكاتب المحاماة الرائدة التي تمثل أرباب العمل .57ويتضح من توجه الشركة الى
مكتب المحاماة هذا وما يترتب عليه من استثمار مبالغ طائلة في استئجار خدماته انها تولي أهمية كبرى لموضوع
التنظيم النقابي ومستعدة ان تدفع من اجل ذلك حتى تستطيع صياغة موقفها بشأن هذه القضية .االنطباع الذي
كبيرا.
قانونيا
تحديا
تولد في النتيجة هو أن النقابة كانت قد واجهت
وتنظيميا ً
ً
ً
ً
في األيام األولى ،طلبت الشركة فترة زمنية لمراجعة مستندات االنتساب .بعد ذلك ،بدأ أحد مديري المصنع بالضغط
على العمال لالنسحاب من التوقيع على استمارة التسجيل ،في محاولة غير قانونية وتم رفضها من قبل العمال .نقابة
معا وجهت رسالة تحذير حول الموضوع للشركة .وهكذا فشلت المحاولة االولى لوقف تنظيم العمال .ايام قليلة بعد
ً
ذلك أعلنت الشركة اعترافها بالنقابة وعن استعدادها لبدء المفاوضات فورا بشأن االتفاقية الجماعية.

األزمة حول فصل العمال ومحاولة كسر التنظيم

حقيقة أنه بعد حوالي شهر ونصف من بدء المفاوضات اي (في نهاية شهر كانون ثان  ،)2020تفشى وباء كورونا
سلبيا على محاولة التنظيم
تأثيرا
وفرض اإلغالق على إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية ،االمر الذي كان لها
ً
ً
النقابي وسمح للشركة بكسب الوقت والتخطيط لخطواتها ،وفي ظل هذه الظروف ،لم نتمكن من تحديد موعد
لجلسة تفاوضية أخرى اال في حزيران  ، 2020أي بعد  4أشهر من بدء المفاوضات .وقد توقعنا أن نتلقى استجابة
موضوعية للمطالب التي قدمناها بزيادة األجور على العمل بالوردية الليلية وزيادة اجر العاملين المهنيين القدامى.
وبدال من ذلك ،افتتحت الشركة االجتماع الثاني للمفاوضات في شهر حزيران  2020باإلعالن عن نيتها اجراء تقليصات
في القوى العاملة وفصل عشرة عمال في األشهر المقبلة.
أوضح ممثلو معاً لمديري جرين نت أنه في مثل هذه الحالة ،يتعين على الشركة بموجب القانون تقديم أسباب
التقليصات ونطاقها بدقة ،كجزء من االلتزام بالتشاور مع نقابة العمال التمثيلية .على عكس هذه التفاهمات وبدون
إشعار مسبق ،فوجئت معا والعمال ،بعد مرور شهر بتلقي رسالة من مدير عام الشركة مفادها أن اإلدارة قررت فصل
تسعة عمال  -بما في ذلك ثالثة أعضاء من لجنة العمال ،اذ لم تسبق ذلك استشارة بشأن هوية العمال الذين يتم
فصلهم أو اية امور اخرى.
وفي الحال انذرت نقابة معا الشركة من عواقب خرقها للقانون وخرقها لالتفاقيات في جلسة التفاوض ،كما أوضحت
أن فصل ثالثة عمال أعضاء للجنة (بمن فيهم العاملين المبادرين الى التنظيم النقابي) من أصل  9عمال يفهم على انه
يتم معاقبتهم على دورهم في التنظيم النقابي.
بالتوازي مع المراسالت التي جرت حول هذا الموضوع ،علمنا في انه في التاسع من شهر تموز  2020استغلت ادارة
الشركة الشائعات حول نية السلطة الفلسطينية إعالن اإلغالق بسبب وباء كورونا ،وأبلغت العمال بأنها تنوي في
 57اشتهر مكتب المحامون روبين شموليفيتش في قضية تنظيم عمال شركة بليفون عام  2012و 2013 -حيث مثل هذا المكتب الشركة التي حاولت بكل
الطرق منع تنظيم العمال في إطار الهستدروت .قضية بليفون والمواجهة بين صاحب العمل وبين الهستدروت وصلت الى المحكمة العليا واصبحت
سابقة هامة في مجال تنظيم العمال اذ قررت المحكمة بانه ال يحق لصاحب العمل التدخل لدى العمال باية طريقة كانت في مرحلة التنظيم االولى
انظروا الى مقال دي ماركر https://www.themarker.com/career/1.1899313
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حالة اعالن االغالق تشغيل المضنع بنصف العمال وبالتالي اجبار النصف االخر على الخروج إلجازة طويلة غير محددة
بوقت بدون راتب .الشركة حددت قائمة للعمال الذين من المقرر ان يتم ارسالهم الى اجازات قسرية طويلة وقائمة
اخرى للعمال «المحظوظين» الذين كان دورهم البقاء في المصنع خالل فترة االغالق واالستمرار في العمل وضمان
اجورهم.
بموجب هذا التقسيم للعمال وقبل ان يتم االعالن عن اغالق من اي طرف اخبرت االدارة مجموعة العمال االذين قررت
ابقاءهم في مكان العمل بان عليهم المبيت في محيط المصنع منذ ذلك المساء .بما ان الحاجز كان مفتوحا انذاك ولم
تكون اية اشارة على اإلطالق اذا ما كان سيتم إغالقه (في النهاية لم يتم إغالقه) فساد هناك شعور واضح ان االجراء
الذي اتخذته االدارة كان مجرد اسلوب لكسر العمال وتفريق صفوفهم .الرسالة التي تلقاها العمال مما حدث كانت
سيدرج اسمه في القائمة السوداء لإلجازات القسرية.
بانه من يطلب منهم العودة إلى بيته في ذلك اليوم ُ
تم الرد على استفساراتنا التي توجهنا بها إلى مدير عام الشركة بالنفي التام اذ انه ادعى ان مبيت العمال في المصنع
جاء بطلب منهم وان جميع العمال يمكنهم العودة إلى المنزل باي وقت ولكن هم من اختار المبيت في المصنع تحسبا
لفرض السلطة الفلسطينية االغالق على المناطق الفلسطينية.

انكار مدير شركة غرين نت تبخر وكأنه لم يكن ،عندما توجه اليه مراسل صحيفة «هآرتس» نير حسون ،مطالبا إياه تفسير
فرض المبيت على العمال في المصنع في ظروف غير مناسبة ودون اي سبب (بطبيعة الحال الخبر عن القضية وصل
معا) .في غضون ساعتين من إرسال األسئلة على واتس اب المدير أعلنت الشركة بأنه يسمح
الى الصحافة من نقابة ً
للعمال بمغادرة المصنع الى منازلهم .على عكس االدعاء بأن العمال هم من اختاروا البقاء في المكان طواعية ،ولم
يبق أي عامل في المصنع ذلك اليوم .58تراجع االدارة عن فرض االغالق على العمال نتيجة تحرك معا والصحافة شكّ ل
هاما للنقابة واللجنة العمالية وهذا ما رفع من معنويات العمال الذين شعروا أن هذا هو إنجازهم وانتصارهم.
نجاحا ً
ً
وتحت الضغط ،وافقت إدارة المصنع على اجراء تغيير على قائمة المفصولين وتراجعت عن فصل عضوين من اللجنة
لكنها اصرت على تبديل هؤالء بعمال اخرين وتنفيذ عمليات الفصل دون تأجيل .على هذه الخلفية تقرر في  14تموز،
اإلعالن عن نزاع عمل ،وحددت النقابة تاريخ  29تموز لبدء اإلضراب في المصنع .وكان القرار الذي اتخذته النقابة
تحذيريا ليوم واحد .رغم الخوف والتردد عن بعض العمال من الخوض في اضراب الول مرة
إضرابا
باالستشارة بالعمال
ً
ً
في تاريخ المصنع تمكنت النقابة في النهاية من ضمان مشاركة كافة العمال في االضراب .في يوم اإلضراب التقينا
مكهربا .تحدث بعض العمال وشرحوا اسبابهم في االنتساب للنقابة والتزامهم
بالعمال قرب حاجز قلنديا .كان الجو
ً
60
بها .59والجدير ذكره ان االضراب حظي بتغطية إعالمية ملحوظة أعطت دفعة للنضال.

الفشل في المحكمة ،أيام العزل بسبب كورونا ومخاوف العمال ادت الى التراجع
التماسا بالتوازي مع
معا إلى محكمة العمل اللوائية في القدس
ً
بسبب قرار الشركة بفصل عدد من العمال ،قدمت ً
اإلضراب ،مطالبة بإصدار أمر احترازي ضد الفصل ،وكذلك إلزام صاحب العمل بإجراء مفاوضات نزيهة بهدف التوقيع
على اتفاق جماعي .في جلسة المحكمة مثل معا مكتب المحاماة باشا ،زبيدة ،سافوراي.

في الجلسة التي ُعقدت أمام القاضية راحيل بيرج هيرشبيرج في  8/4لم تسر االمور على ما يرام .بسبب تعليمات كورونا
ُمنع تواجد العمال داخل قاعة المحكمة ولم تطلب القاضية االستماع إليهم على اإلطالق .امام ادعاءات المحامين
معا عن إلحاق الشركة لضرر منهجي بالتنظيم النقابي ،بما في ذلك استخدام التقليصات في العمل كحجة
من طرف ً
لضرب التنظيم النقابي قال صاحب العمل إنه في ضوء أزمة كورونا واجه صعوبات استلزمت اجراء التقليصات في
القوى العاملة .كان االنطباع في جلسة المحكمة أن المحكمة تميل لصالح صاحب العمل وبالتالي في نهاية الجلسة
معا للعمال أن فرص استجابة المحكمة لاللتماس ضئيلة.
أوضح ممثلو ً

 58نُ شر مقال نير حسون في اليوم التالي وتم ترجمته إلى اللغة العربية ،حتى يفهم جميع العمال الظروف التي أدت إلى إلغاء شرط المبيت في منطقة
المصنعhttps://bit.ly/3kN2Gjg :
 59تقرير عن إضراب يوم  29.7في اذاعة مكان  https://bit.ly/3iX5gmQوكذلك في موقع نقابة معا https://bit.ly/3wUclNi
مقاال في البرنامج الصباحي ليوم ا الضراب :29.7.20
ً
معا والعمال ونشرت
 60أجرت مراسلة مؤسسة «كان» اإلذاعية نوريت يوحنان مقابلة مع ممثلي ً
مقاال آخر بتاريخ https://bit.ly/3ub36H1 :13.8.20
 / https://soundcloud.com/kanarav/8anvieepelroنشر موقع «دولة القدس»
ً

34

تقرير عطروت

استنادا الى هذه الخلفية ،قررنا رأسا عند الخروج من المحكمة تجديد اإلضراب .في يوم  8/13بدأ إضراب ثان في
المصنع استمر ألربعة أيام .61وكانت المشاركة هذه المرة حتى أوسع من المرة األولى .رأى العمال الذين كانوا يخشون
اإلضراب في المرة االولى أن من شارك في االضراب االول قد عاد إلى العمل ولم يتعرض ألذى ،وهذا ما دفعهم الى
المشاركة في اإلضراب الثاني.

جاء قرار الحكم للقاضية هيرشبرغ الذي صدر بتاريخ  13.8كالمتوقع لصالح الشركة ،حيث قبلت المحكمة موقف
وب ّت فيها بأنها مشروعة ومعقولة ،وتمت اإلشادة بسلوك
الشركة بالكامل .تمت المصادقة على فصل العمال ُ
صاحب العمل أمام معاً في المفاوضات ،مما أعطى دفعة قوية إلصرار الشركة ورفضها االستجابة لمطالب العمال.
على الرغم من األثر المعنوي الكبير الذي خلفه اإلضراب ،ادى قرار المحكمة لزعزعة ثقة العمال وزرع الشك في
نفوسهم بإمكانية تغيير موقف اإلدارة وإقناعها بقبول مطالبهم بتحسين األجور.

تقريبا كان من الصعب تنظيم أي اجتماع مع
في كانون ثان  2020تفاقمت مجددا أزمة كورونا ،ولمدة شهرين
ً
مناخا للتأجيل ما أضر بعملية
ً
سلبا على العمال ،وخلقت
العمال أو التفاوض مع اإلدارة .ومرةأخرى اثرت أزمة كورونا ً
التنظيم النقابي.

كما استمرت معاملة الشركة المهينة للعمال .على سبيل المثال ،يتضح من شهادات ادلى بها العمال أنه في ليلة باردة
بدال من ركوب الحافلة
جدا من يوم  17شباط ُ ،2121أجبر عمال الوردية المسائية على السير من المصنع الى الحاجز ً
العادية وذلك لمسافة كيلومترين .عندما تواصلنا مع مدير عام الشركة بشأن هذا األمر ،مرة أخرى كان الرد انكار االمر
وتفنيد اقوال العمال عن محاولة الجبارهم على البقاء في المصنع في الليل ومعاقبتهم على رفض ذلك .هذه المرة
كان االدعاء أنه ُطلب من العمال انتظار الحافلة ولكنهم اختاروا السير على االقدام طواعية.
في لقاء اجري مع أعضاء اللجنة العمالية بعد ذلك عرض ممثلو معاً االتفاقية الجماعية التي تم توقيعها مع شركة
رجوان بعطروت في آذار  2021كنموذج لما يمكن تحقيقه في جرين نت .الفكرة التي طرحها مسؤولو معا على اعضاء
لجنة العمال كانت بانه ما سمح لعمال رجوان الوصول الى اتفاق كان موقفهم الموحد واستعدادهم التخاذ إجراءات
معا للعمال أنه إذا أرادوا التوصل إلى اتفاق
نضالية مثل االضراب ووقف العمل في الساعات اإلضافية .وأوضح ممثلو ً
حدا النتهاك حقوقهم .وفي نهاية االجتماع تم االتفاق على تشويشات
فعليهم التصدي لإلدارة وافهامها ان هناك ً
معينة تقضي بتوقف العمال عن العمل بورديات تمتد ل  12ساعة في أيام الخميس والجمعة والسبت.
لكن بعد أيام قليلة من االجتماع ،أوضح أعضاء اللجنة أنه ال يوجد دعم في صفوف العمال التخاذ إجراءات احتجاجية.
معا كنقابة تمثيلية بال أسنان وبال نفوذ للضغط على صاحب العمل .أدى تراجع
في ظل غياب دعم العمال ،ظلت ً
معا في كونها النقابة التمثيلية في المصنع
العمال في هذه المرحلة إلى تجميد عملية التنظيم النقابي .تستمر ً
وستستمر في تمثيل العمال وحمايتهم قدر اإلمكان.

معا https://bit.ly/3wWkotc
 61تقرير عن اضراب العمال في غرين نت في  8/13في موقع ً
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الفصل الثامن

عمال بدون آمان وظيفي – ملخص االستبيانات

بهدف إعداد هذا التقرير ،أجرينا مقابالت  -وجهاً لوجه وعبر الهاتف  -مع عشرات العمال ،مما سمح لنا في الوصول
الى صورة اوضح عما يشعر ويفكر به العمال في الميدان.
ان تعاون العامل في تقديم المعلومات ليس باألمر البديهي .اذ يعاني معظم العمال من انعدام األمان الوظيفي،
ويخشون التحدث عن ظروف عملهم .طلب البعض عدم الكشف عن هويته ،ورفض البعض اإلدالء بتفاصيله الشخصية
ً
صدفة عند حاجز قلنديا رفضوا الكشف عن
خوفا من أن يؤدي ذلك إلى فصلهم عن العمل .العمال الذين قابلناهم
ً
أرقام هواتفهم خوفا من التورط بشيء والتعرض ألي أذى.
من بين  30عامال شملهم االستبيان أعرب  11منهم عن قلقهم الشديد بشأن الحديث عن حقيقة وضعهم والمأزق
الذي هم فيه.

فيما يلي ملخص المعلومات التي استنبطت
من االستبيانات الموجهة للعمال:

مكان اإلقامة :يأتي معظم العمال العاملين في منطقة عطروت من منطقة رام الله ومن القرى المجاورة ومخيمات
الالجئين .تأتي مجموعة أخرى من منطقة نابلس ،ومعظمهم من القرى الواقعة في الجزء الجنوبي من محافظة
نسبيا.
أيضا قريبة من مدينة رام الله ،وبالتالي فإن رحلة الصباح إلى العمل في عطروت تعتبر سهلة
نابلس ،والتي هي ً
ً
ولكن حتى هذه المسافات القصيرة تعتبر مهمة صعبة امام السيارات الخاصة خالل ساعات االزدحام المروري في
الصباح وبعد الظهر .وبالمقابل فإن أولئك الذين يسافرون في سيارات األجرة يجدون صعوبة أيضا في التنقل بحرية
كونها تعمل لساعات محدودة خالل اليوم.
الخوف من اإلقالة يعطل إمكانية االحتجاج :اشتكى العديد من العمال من األذى واالستغالل من قبل أرباب العمل
لكنهم فضلوا عدم الشكوى خشية أن يؤدي ذلك إلى فصلهم .أحد العمال ،على سبيل المثال ،قال إنه يعمل كل يوم
صباحا حتى الخامسة بعد الظهر ،أي  10ساعات يوميا ،ويتقاضى أجر  8ساعات فقط .وال يزال هذا
من الساعة السابعة
ً
خوفا من التعرض للطرد.
عاما ،لكنه يفضل التزام الصمت والرضوخ ً
الوضع مستمر منذ أكثر من ً 17

فجوة بين ساعات العمل الفعلية وساعات العمل المسجلة في قسيمة الراتب :الحظ العديد من العمال (وليس
الجميع) أن هناك فجوة كبيرة بين ساعات العمل الفعلية والساعات المسجلة في قسيمة االجر .اشتكى اثنا عشر
عامال جرت مقابلتهم من وجود فجوة ملحوظة بين ساعات العمل الفعلية وما تم تسجيله في قسيمة الراتب.

عدم تقاضي العمال بدل نفقات السفر المستحقة :اتضح من المقابالت أن العديد من العمال ال يتلقون بدل السفر
إطالقاً وأن آخرين يتلقون مبلغاً صغيراً ثابتاً ال يغطي نفقات السفر .تقوم بعض المصانع بترتيب حافالت صغيرة تنقل
العمال من الحاجز إلى مكان العمل على حساب الشركة ،لكنها ال تدفع للعمال بدل السفر من المنزل إلى حاجز قلنديا.
اشتكى العديد من العمال من أن أرباب العمل ال يوفرون مركبات تفي بحاجاتهم من ناحية التوقيت والعدد ،لذلك
يتعين على العمال االنتظار لفترة طويلة حتى تصل الحافلة في نهاية المناوبة أو عند الوصول إلى مكان العمل .أحيانا
تكون المركبات صغيرة الحجم فيضطر العمال لالكتظاظ فيها بشكل غير آمن ،وحتى السفر وقوفا بسبب حملها عدد
كبير من الركاب ،بما يتجاوز المسموح به .وتضاعفت الضائقة في هذا السياق خالل فترة كورونا بسبب الخطورة
المترتبة على االزدحام.
من بين العمال الذين تطرقوا للموضوع ،قال أربعة منهم بأنهم لم يتلقوا أي تعويض عن نفقات السفر وقال  8إنهم
حصلوا على تعويض جزئي.

(حاليا  29.12شيكل للساعة أو 5،300
الحد األدنى لألجور هو الحد األقصى :يتقاضى معظم العمال الحد األدنى لألجور
ً
شهريا مقابل  182ساعة عمل) .يستمر العمال في الحصول على نفس الحد األدنى لألجور حتى بعد العمل في
شيكل
ً
أجرا عن ساعات العمل اإلضافية .تُ ظهر شهادات تلقيناها أنه حتى
نفس المكان عدة سنوات .معظم العمال ال يتلقون ً
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عندما عمل العامل لساعات إضافية ،ظل راتبه كما كان في الشهر السابق الذي لم يعمل فيه لساعات إضافية .ال توجد
زيادات في أجور العمل في أيام االعياد والعطل األسبوعية خالفا لما يمليه القانون .قال بعض العمال الذين قابلناهم
إنهم يحصلون على أكثر من الحد األدنى لكل ساعة عمل ،لكن حتى هؤالء اشتكوا من عدم وجود تعويض على أيام
أجرا فقط عن الساعات التي عمل فيها بالفعل.
االعياد وعطلة نهاية االسبوع .أي أن العامل يتقاضى ً
تحدث ستة عمال عن حصولهم على أجور أقل من الحد األدنى ،وقال  16منهم إن أجورهم تساوي الحد األدنى لألجور
على الرغم من األقدمية في العمل.

نسبيا ،ولكن اشتكى عدد
أهمية استالم قسيمة االجر :أفاد معظم العمال أنهم يتلقون قسيمة االجر بشكل منتظم
ً
غير قليل منهم أن القسائم الصادرة عن قسم المدفوعات تصلهم متأخرة بضعة أشهر .يتضح مما ذكر أن الجميع
يتفهم أهمية الحصول على قسيمة االجر ،اذ تشترط وزارة الصحة الفلسطينية تقديم الخدمات الصحية للعامل وعائلته
أيضا أن القسيمة التي تشمل أيام العمل بشكل صحيح ستجلب للعامل توفير
بتقديمه قسيمة اجر .62يدرك العمال ً
أعلى في صندوق التقاعد المستحق له في قسم المدفوعات (ما يسمى في قاموس العمال «مكتب العمل»).
يحتفظ العمال أيضا بالقسائم لتقديم دعوى قضائية مستقبلية ضد صاحب العمل إذا لزم االمر ،وكدليل على فترة
العمل معه.
جدا.
اشتكى ثمانية من العمال الذين تمت مقابلتهم من حصولهم على القسيمة في وقت متأخر ً

مصابي العمل –ليس للعمال عنوان وتنتهك حقوقهم :بعض العمال الذين أصيبوا في العمل في الماضي لم يتمكنوا
من دخول منطقة القدس ومستشفياتها لتلقي الرعاية الطبية المهنية بالشكل المطلوب .فما وجدناه من خالل
االستبيان انه أي عامل حصل على تعويض عن أيام المرضية التي اعقبت االصابة في حادث العمل ،فعل ذلك من خالل
دعوى قضائية وبمساعدة محام .الصورة التي تجلت لنا هي العديد من الصعوبات الفنية والبيروقراطية ،بما في ذلك
الحصول على مصادقة صاحب العمل على المستندات الخاصة بحوادث العمل وأيضاً في المعامالت امام التأمين
الوطني.
عامال تمت مقابلتهم ،أبلغ أربعة منهم فقط عن حوادث عمل .وكل منهم واجه صعوبات في الحصول
من بين 30
ً
على حقوقه بعد اإلصابة.

تحسن طرأ على الوضع عند حاجز قلنديا :أفاد العمال أن الحاجز شهد أعمال تطوير في السنوات األخيرة أدت إلى
أياما من االكتظاظ في الحاجز،
التشغيل االلي داخل المرافق .ومع ذلك ،فقد أظهرت مشاهداتنا في المكان ،أن هناك ً
خاصة في الجزء األول منه الذي يشمل الدخول عبر البوابات الدوارة ،حيث يسمح الجنود لخمسة عمال بالدخول كل
مرة .وفي هذا الجزءُ ،يطلب من العمال إخراج متعلقاتهم الشخصية وعرضها في جهاز الفحص .عادة ما يكون الضغط
األكبر في بداية األسبوع ،لكن معظم العمال الذين تمت مقابلتهم ذكروا أنهم يقضون ما بين  25-15دقيقة في
انتظار العبور في طريقهم إلى إسرائيل.

واقعا :أفاد جميع العمال الذين تمت مقابلتهم ،ودون استثناء،
أمرا
ً
يعتبر الجمهور الفلسطيني العمل في عطروت ً
أنهم لم يتعرضوا لضغوط أو انتقادات من جانب السلطة الفلسطينية او المؤسسات او الجمهور العام بسبب عملهم
في منطقة القدس وداخل األراضي اإلسرائيلية .من الواضح أن المؤسسات الفلسطينية الرسمية والجمهور يعتبرون
هذه حقيقة ال لبس فيها .يدرك الجميع حقيقة انعدام وظائف بديلة ،لذلك ُينظر إلى اختيار العمال العمل في عطروت
على أنه قرار مقبول ومعقول.

 62حسب الترتيب الحالي ،يتم اقتطاع مبلغ  93شيكل شهريا من راتب كل عامل تحت بند «طابع الصحة» ويتم تحويل هذا المبلغ إلى السلطة الفلسطينية
بما يوفر للعامل وعائلته الحق في التأمين الصحي التابع للسلطة الفلسطينية https://bit.ly/3tXSGdp
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الخالصة

حاجز قلنديا

على الرغم من الصعوبات البنيوية
يمكن للعمال إحداث التغيير
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تقع المنطقة الصناعية عطروت في قلب بؤرة صراع متفجر .قربها من جدار الفصل وحاجز قلنديا ،وحقيقة أنها تعتمد
بشكل أساسي على العمالة من السلطة الفلسطينية ،كالهما يجعل روتين الحياة الطبيعي في عطروت ً
هشا ومتعلق
بمستويات العنف في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

عرضنا في الجزء األول من التقرير الظروف التي أدت إلى انشاء المنطقة الصناعية في عطروت واالضطرابات التي
مرت عليها ،وهي منطقة بمحاطة بأحياء فلسطينية من جميع الجهات ،ونتيجة لذلك فهي منفصلة عن قلب المدينة
صعبا .بلدية القدس غير
اإلسرائيلي .كما أن وسائل المواصالت من وسط القدس إلى المنطقة تجعل الوصول إليها
ً
ابهة بالمرة بالمجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية ،وال يشارك أي طرف فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر
في تحديد المخططات التنموية لهذه المنطقة أو ألي منطقة أخرى في المدينة .والدليل على ذلك تخطيط حي
قرارا غير واقعي وخاطئ .كما
للمتدينين اليهود (الحرديم) شمالي عطروت ،بالقرب من جدار الفصل وهو دون شك ً
معاكسا لالندماج
نهجا
ً
نفهم االمر ،فإن تطوير منطقة صناعية في منطقة غالبية سكانها فلسطينيين كان سيتطلب ً
في الحيز المدني.
وكما ورد في التقرير ،فإن آالف العمال الفلسطينيين العاملين في عطروت يتعرضون يوميا لضغوط وصعوبات تمس
نسبيا ،عادة ما يتم
استقرارهم في العمل وأمنهم الوظيفي .حتى المحظوظون منهم الذين وجدوا وظيفة دائمة
ً
تشغيلهم بالحد األدنى لألجور ،وبدون أي مسار لترقية .في بعض األماكن ُيجبر العمال على العمل لساعات طويلة
دون تعويض مناسب ،وأحيانً ا في ظروف من خطر التعرض للحوادث واألضرار الصحية على المدى البعيد.

كما يتضح من الشهادات التي وردت في التقرير ،انه في ظل حالة عدم اإلستقرار التي تتسم بها حياة كل فلسطيني،
فإن مصدر الرزق في مصانع عطروت يشكل قاعدة اقتصادية مهمة الالف العائالت ،بسبب التفاوت في األجور بين
السلطة الفلسطينية وإسرائيل .هذا األمن االقتصادي ينطوي على عمل بدني شاق؛ في ظل ظروف االستغالل؛
في السفر الطويل عند الفجر إلى العمل؛ والمكوث والتنقل في مناطق تتسم باالشتباكات العنيفة ووجود القوات
العسكرية والشرطية التي يمكن في أي لحظة أن تحول المواطن البريء إلى ضحية للعنف.

معا ،بالتعاون
في الفصل الثاني عرضنا سياسة التصاريح الظالمة والفاشلة .في هذا المجال اشار التقرير الى بيان نشرته ً
حال ينص على اصدار غرين كارد (بطاقة
مع مكتب المحاماة  ،LEAPفي أوائل شهر كانون ثان  ،202263اقترحنا بها ً
خضراء) للعمال .على الرغم من عدم وجود ظاهرة اإلتجار في تصاريح العمل في عطروت ،وعدم مطالبة العمال بدفع
آالف الشواكل للحصول على التصريح ،إال أن نظام التصاريح يخلق إمكانية تقييد العامل لصاحب العمل والتعلق به،
االمر الذي يضر بكرامته وبحقوقه ،ويصعب عليه فرصة تحسين وضعه.
توضح االستبيانات التي أجريناها مع العمال (الفصل الثامن) بأنهم ال يواجهون صعوبة على المستوى العام أو
االجتماعي بسبب عملهم في المنطقة الصناعية عطروت داخل األراضي اإلسرائيلية .الصورة التي تبرز من الشهادات
العديدة للعمال هي أن العمل في إسرائيل ومع أصحاب العمل اإلسرائيليين هو أمر واقع وان العمال ال يتعرضون
من جانب المجتمع أو المؤسسات الرسمية ألي ضغط جراء عملهم في إسرائيل .من الواضح أنه مع وجود تنمية
اقتصادية وخلق فرص عمل حقيقية في المدن الفلسطينية ،من المتوقع ان تنخفض نسبة البطالة في مناطق
السلطة الفلسطينية ،وسيتم إنشاء توازن يتطلب من أرباب العمل في إسرائيل وعطروت رفع األجور وتحسين ظروف
العمل .كشرط الستقطاب العمال المناسبين.
في ظل غياب مثل هذه البدائل ،ونظراً الستمرار عدم التوازن بين ندرة الوظائف في عطروت وإسرائيل والطلب
الكبير الستقطاب البلدات الفلسطينية ،والذي سيستمر في السنوات المقبلة ،ستكون هناك صعوبة كبيرة في تغيير
ميزان القوى .في مواجهة االمتيازات القائمة ألصحاب العمل اإلسرائيليين يتعين على العمال الذين يرغبون في تغيير
وضعهم أن يكون لديهم صفات مميزة من الوعي والتعبئة.

معا في الوصول إلى مكانة نقابة تمثيلية في أكثر من
تطرقنا في الجزء الثالث من التقرير وبالتفصيل الى نجاح نقابة ً
مصنع في عطروت ،ووصفنا بالتفصيل تجربة التنظيم العمالي في مصنعين هامين .من خالل هذه المحاوالت األولية،
وخاصة من توقيع اتفاق جماعي في مصنع رجوان ،يمكن التأكيد على الرسالة المركزية لهذا التقرير المعروض عليكم
وهي بأن هناك إمكانية لتغيير ظروف العمل ووضع العمال الفلسطينيين في المصانع اإلسرائيلية .هذه االمكانية
 63طريقة وقف تجارة التصاريح – منح غرين كارد (البطاقة الخضراء) للعمال الفلسطينيينhttps://bit.ly/3J0SWwB :
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معا تنطوي على فرص كبيرة
إلحداث التغيير هي معقدة ومليئة بالتحديات .ان طريق تنظيم العمال في نقابة مثل ً
إلحداثه .يتطلب هذا الخيار التضامن بين العمال ،وتعزيز قوتهم في مواجهة أرباب العمل ،من خالل الحوار وفهم
توجهات أصحاب العمل.
معا عدة جوانب ،يمكن أن يكون لكل منها على حدة ولجميعها معا تأثير إيجابي على
يشمل التحدي الذي طرحته ً
لمعا ،الموقف الموحد للعمال من أجل نيل حقوقهم ،والمواجهة مع أصحاب العمل،
حياة العمال وأكثر .إن االنضمام ً
هي مراحل تعبئة ،حيث يتم تثقيف العمال حول قوانين العمل وتعليمات السالمة .من خالل عملية التنظيم النقابي
يتعرف العمال على نقاط قوتهم ،والعمل على التخطيط والتفكير وليس فقط التصرف بموجب العواطف .وبالتالي
يدرك العمال ان لهم سند في مواجهة االستغالل واإلذالل التي من الممكن ان تؤدي الى نتائج ثابتة وراسخة وتغير
وضعهم .اختيار هذا االتجاه يسمح بفتح باب الحوار والمفاوضات التي تؤدي إلى اكتساب الحقوق.
معا أنه اذا وجد بين العمال المنظمين مجموعة من القادة العنيدين الذين ال يمكن لالدارة ان تغريهم
تُ ظهر تجربة ً
بمنافع شخصية وال يرضخون للضغوط ومحاوالت دق االسفين بين مجموعات العمال ،يمكن إحداث التغيير.

معا على مر السنين في صقل العمال كمجموعة موحدة والوصول إلى طاولة
الخبرة الواسعة التي اكتسبتها نقابة ً
المفاوضات مع أصحاب العمل مدججة بالمعرفة القانونية من الممكن ان تضمن نجاح العمال في معركتهم .قدرة
معا على تطوير عالقات تعاون متنوعة مع جهات في المجال القضائي ،السلك األكاديمي ووسائل االعالم ،كل هذه
ً
األمور مجتمعة تخلق أرضية صلبة للعمال الذين يريدون التنظم ،بان الفرصة سانحة للخوض في نضال ناجح من شأنه
أن يسفر عن نتائج على المدى القصير والطويل.
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معا – نقابة عمالية ذات رؤية ديمقراطية
ً
⋅

معا هي عنوان للعمال والعامالت ،بغض النظر عن الدين أو الجنسية ،الجنس أو المهنة ،في مختلف
نقابة ً
دورا مميزً ا
علما بانها تلعب ً
مجاالت العمل .وحظيت النقابة بمكانة خاصة في مجال عالقات العمل في إسرائيلً ،
تعرضا لإلستغالل والتمييز.
ً
في حماية العمال الفقراء واالكثر

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

معا هي النقابة العمالية الوحيدة في إسرائيل التي تسعى لتنظيم العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات
ً
وفي إسرائيل ولتنظيم شروط توظيفهم في اتفاقات جماعية.
معا على تعزيز توظيف النساء العربيات في إسرائيل والقدس الشرقية.
تعمل ً
سنويا معرضاً لألعمال الفنية ״خبز وورود״ ،والذي يخصص ريعه لتشجيع انخراط النساء العربيات في
تنظم معا
ً
سوق العمل في إطار مشروع «المرأة والعمل».
معا في سبيل تحسين وتعزيز التشريعات وتغيير السياسات في العديد من المجاالت بهدف ترسيخ األجندة
تعمل ً
اإلجتماعية ومن أجل المساواة.
معا بالتعاون مع العشرات من منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث والشركاء األكاديميين الذين
تعمل ً
يشاركونها رؤيتها الديمقراطية والنضال من أجل العدالة االجتماعية لإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
معا على تطوير ادوات لمكافحة ازمة المناخ وتتعاون مع حركات وقوى اخرى في المعركة النقاذ
تعمل نقابة ً
البشرية من خطر اإلحتباس الحراري.
معا في أواخر التسعينيات من قبل نشطاء يساريين عرب ويهود يطمحون لبناء لمجتمع قائم على
تأسست ً
موقفا معارضاً للرؤية النيو ليبرالية لإلقتصاد كما تعارض
ً
معا
المساواة والعدالة االجتماعية .وتعتمد نقابة ً
سياسة الخصخصة التي أضرت بشبكة الضمان االجتماعي وعمقت االستقطاب الطبقي وخلقت شريحة واسعة
من الفقراء بال حقوق في إسرائيل.

معا – نقابة عمالية (ج.م)
ً

مكتب القدس – مول الدار في شارع صالح الدين

المكتب الرئيسي – تل ابيب في شارع هاعليا 45
معا –
موقع ً

www.wac-maan.org.il

البريد االلكتروني –
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