أوراق معـلـومــــاتـيـة
حالة الفلسطينيّين االقتصاديّة في إسرائيل
إعداد امطانس شحادة*
بلغ عدد السكّان العرب في إسرائيل نهاية العام  0202قرابة  0.1مليون مواطن ،يشكّلون نحو
ألسَر العربيّة قرابة 082
جمَل السكّان (ال يشمل ذلك القدس والجوالن) 1.وبلغ عدد ا ُ
 %01من مُ ْ
ألف عائلة تشكّلنحو  % 01من مجموع العائالت في إسرائيل .مقابل ذلك ،ال تتعدّى حصّة
ي اإلسرائيليّ نسبة الـ .%02
جمَل الناتج المحلّ ّ
المواطنين العرب من مُ ْ
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جمَل الناتج المحلّيّ في إسرائيل تعكس على نحوٍ دقيقٍ حالتهم
حصّة السكّان العرب من مُ ْ
ألسَر العربيّة وَفقًا
االقتصاديّة الدونيّة مقارنة بالسكّان اليهود في دولة إسرائيل .فمن حيث تقسيم ا ُ
للمشاركة في أسواق العمل والدخل ،نجد ،استنادًا إلى معطيات دائرة اإلحصاء المركزيّة ،أنّه في
ألسَر ال
ألسَر العربيّة هناك -على األقلّ -ربّ عائلة واحد يعمل ،بينما في  %01من ا ُ
 %11من ا ُ
ي من أرباب العائلة.
أ ّ
ألسَر العربيّة وَفقًا للمشاركين في أسواق العمل ،تعكس نسبة مشاركة متدنّية في أسواق
تقسيم ا ُ
العمل للمواطنين العرب ،خاصة النساء العربيّات .إذ بلغت نسبة مشاركة المواطنين العرب في
أسواق العمل في العام  0202قرابة  %20( %10منهم يعملون ،وَ  %8عاطلون عن العمل ،وَ
 %88.8يعملون بوظيفة كاملة وَ  %02.1بوظائف جزئيّة) 3.وقد بلغت نسبة مشاركة الرجال
العرب في أسواق العمل  ،%82يعمل منهم  %20.1وَ  %1.1عاطلون عن العمل .أمّا لدى
النساء العربيّات ،فقد بلغت نسبة المشاركة في أسواق العمل في العام  0202نحو  ،%01يعمل

ألسَر العربيّة :"0202
 1دائرة اإلحصاء المركزيّة" ،ا ُ
http://www.cbs.gov.il/publications11/1461households_eco10/pdf/t01_19.pdf
2
سيدان ،عيزرا .0222 .حصة المجتمع العربي من االقتصاد االسرائيلي .صندوق ابراهيم.
3
دائرة اإلحصاء المركزيّة  ،0200جدول " 00.02العرب من سنّ  01عامًا فصاعدًا ،وَفقًا ألنماط المشاركة في أسواق العمل":
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st12_10&CYear=2011
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منهم  ،%20وَ  %2عاطالت عن العمل %12 .من النساء العامالت يعملن بوظيفة كاملة وَ
 %11بوظيفة جزئيّة.

4

مستويات المعيشة والدخل
بلغ معدّل الدخل الشهريّ غير الصافي للعائلة في إسرائيل في العام  0202قرابة الـ 014122
شيكل (ما يعادل  ،)$ 1822والدخل لدى العائالت اليهوديّة  014122شيكل ،ولدى العائالت
ألسَر التي يترأّسها
العربيّة  84108شيكالً (قرابة  %82من دخل األسْرة اليهوديّة) .أمّا لدى ا ُ
ألسَر اليهوديّة
أجير ،فقد بلغ معدّل دخل العائلة في إسرائيل قرابة  084122شيكل ،ولدى ا ُ
 084222شيكل ،ولدى األُسَر العربيّة  24812شيكالً ( %11من دخل األسْرة اليهوديّة) .أمّا معدّل
الدخل الصافي لعائالت أجيرين ،فقد بلغ المعدّل العام  014222شيكل ،ولدى العائالت اليهوديّة
 014812شيكالً ،ولدى العائالت العربيّة  84821شيكل ( %82من الدخل الصافي لعائلة أجير
يهوديّ).
أمّا على مستوى األفراد ،فقد بلغ معدّل الدخل الشهريّ غير الصافي للموظّف األجير في العام
 0202قرابة  84022شيكل ،ولألجير اليهوديّ  84111شيكل ،مقابل  14122شيكل لألجير
العربيّ .أمّا المعدّل العامّ لدخل الرجال األجيرين ،فقد كان  24102شيكالً ،ولدى الرجال اليهود
 024880شيكالً ،ولدى الرجال العرب  14810شيكالً ( .)%11أمّا لدى النساء ،فقد بلغ المعدّل
العام للنساء األجيرات  84188شيكالً ،ولدى النساء اليهوديّات  84822شيكل ،مقابل 14188
شيكالً لدى النساء العربيّات ( %12من أجر النساء اليهوديّات).
ألسَر العربيّة أدنى مراتب سلّم الدخل وَفقًا لتقسيم العائالت التي
من هنا ،ليس مستغربًا أن تحتلّ ا ُ
ألسَر التي
يترأّسها أجير ألعشار الدخل .إذ نجد أنّ العائالت العربيّة تشكّل  %00.0من مُجْمل ا ُ
جمَل العائالت في العنقود الثاني ،وَ
موقعها في عنقود الدخل األوّل (األدنى) وَ  %12.1من مُ ْ
 %00.8في العنقود الثالث ،وَ  %02.2فقط في العنقود السادس ،وَ  %1.8في العنقود السابع،
وقرابة  %1في العنقود التاسع ،وال وجود لها إطالقًا في العنقود العاشر (أعلى مستويات
الدخل).

5

 4المصدر السابق.
5

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st05_31&CYear=2011
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إنفاق العائالت
ألسَر في إسرائيل" ،الصادر عن دائرة اإلحصاء المركزيّة للعام ،0202
وَفقًا الستطالع "إنفاق ا ُ

6

نجد أنّ معدّل اإلنفاق للعائالت بلغ  014128شيكالً؛ ولدى العائالت اليهوديّة  014221شيكالً،
مقابل  004100شيكالً لدى العائالت العربيّة (أي  %80من إنفاق العائلة اليهوديّة).
معدّالت الفقر
يوضّح تقرير مؤسّسة التأمين الوطنيّ "معدّالت الفقر والفروق االجتماعيّة" للعام  0202أنّ
العائالت العربيّة هي األكثر فقرًا في إسرائيل .وفقا لمعطيات التقرير فقد بلغ معدّل الفقر قرابة
ألسَر في الدولة ،وأنّ عدد العائالت الفقيرة كان  033,322عائلة (يشكّلون
جمَل ا ُ
 02%من مُ ْ
 0,,,3,022مواطن ،من بينهم  83,,322طفل) 7.وتشير المعطيات إلى أنّ العائالت العربيّة
هي األكثر فقرًا ،إذ بلغت نسبة العائالت العربيّة الفقيرة في العام  0202قرابة  %40من مجمل
جمَل العائالت الفقيرة في إسرائيل ،بينما تشكّل  04%من
العائالت العربيّة (وتشكّل  38%من مُ ْ
جمَل العائالت) .في المقابل ،تبلغ نسبة الفقر لدى األُسَر اليهوديّة  ،04%وترتفع لدى العائالت
مُ ْ
اليهوديّة المتديّنة (الحريديم) إلى  ،44%والتي تشكّل (أي العائالت المتديّنة) نحو  03%من
ألسَر الفقيرة في إسرائيل.
جمَل ا ُ
مُ ْ
ألسَر
هذه المعطيات ليست غريبة عن واقع الفلسطينيّين في إسرائيل ،إذ إنّ معدّالت الفقر لدى ا ُ
العربيّة آخذة في االرتفاع منذ نهاية التسعينيّات ،ومعدّالت البطالة أعلى من معدّلها العامّ،
ومعدّالت الدخل أقلّ من العائالت اليهوديّة .وتعكس المؤشّرات االقتصاديّة كافّة -في ما تعكس-
ِنسَب مشارَكة منخفضة في أسواق العمل ،وبخاصّة من النساء الفلسطينيّات ،وتدنّي المدخول من
العمل بسبب نوعيّة الفروع االقتصاديّة والمهن التي يشارك فيها المواطنون العرب ،والسياسات
الحكوميّة المنتهَجة تجاههم ،واستمرار سياسات اإلقصاء االقتصاديّ واالجتماعيّ المعمول بها
تجاه الفلسطينيّين في إسرائيل ،وإعاقة تنمية البلدات العربيّة.
* إمطانس شحادة :زميل بحث في مركز "مدى الكرمل" -المركز العربي للدراسات االجتماعية
التطبيقية.
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http://www.cbs.gov.il/publications12/1481/pdf/t06_02.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2010.pdf
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