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)*(  باحثة في ال�س�ؤون الإ�سرائيلية.

رندة حيدر

العن�ضرية �ضد العّمال الأجانب:

وجه اآخر لعن�ضرية اليهود في اإ�ضرائيل

منذ 
مج��يء حك�م��ة اليمي��ن الإ�سرائيلي اإل��ى ال�سلطة برئا�سة زعيم ح��زب الليك�د بنيامين نتنياه���، بداأت تبرز 

و�س��ط الجمه���ر اليه�دي م�جة من الع��داء والكراهية العن�سرية م�جهة ب�س�رة خا�س��ة �سد �سكان الدولة 

م��ن ع��رب 1948، و�س��د العمال الأجانب لديه��ا. وكان بين المظاهر الافت��ة لهذه الظاهرة، حم��ات التحري�ض �سد 

الع��رب والأجان��ب التي �سهدتها اإ�سرائيل خ��ال الأ�سهر القليلة الما�سية، بدءاً بالفت�ى الت��ي اأ�سدرها حاخام� المدن 

م���ا فيها عل��ى اليه�د بيع اأو تاأجي��ر المنازل للعرب، م��روراً بالر�سالة ال�س��ادرة عن الحاخامات 
ّ
الكب��رى، والت��ي حر

الل�اتي يدعين فيها الن�ساء اليه�ديات اإلى عدم اإقامة عاقات مع �سبان عرب، وانتهاء بتظاهرات ال�سكان اليه�د في 

اأحياء تل اأبيب احتجاجًا على �سكن عمال اأجانب على مقربة من اأحيائهم.

وف��ي راأي اأكث��ر م��ن كاتب اإ�سرائيلي، ف��اإن الم�ساعر العن�سرية الت��ي تجتاح المجتمع الإ�سرائيل��ي هي نتاج حديٌث 

جها الحك�م��ة الإ�سرائيلية الحالي��ة �سد كل ما ه� غي��ر يه�دي، وبقاي��ا اإرث قديم لتجربة 
ّ
لثقاف��ة الخ���ف الت��ي ترو

ر عنها الكاتب الم�سرحي يه��س�اع �س�ب�ل 
ّ
العي���ض داخ��ل الغيت� التي خبرها اليه�د كاأقلية على مر العه�د، والت��ي عب

عندم��ا ق��ال: ''لقد عا�ض اليه�د كاأقلية ط�ال مئات ال�سنين و�س��ط اأكثرية معادية لهم، وكانت الأ�س�ار تحيط باأحيائهم 

وباأماك��ن �سكنه��م، الأم��ر الذي اأدى اإل��ى ن�س�ء الغيت���ات، وكان ممن�عًا عل��ى اليه�دي العي�ض خارجه��ا. لقد حاولت 

الحركة ال�سهي�نية اإخراج اليه�د من الغيت�ات وتح�يلهم اإلى اأحرار يعي�س�ن حياة حرة في اأر�سهم، اإّل اإنه يتبين لنا 

)1(
حاليًا اأن اإخراج اليه�د من الغيت� كان �سهًا، في حين اأن اإخراج الغيت� من نف��سهم �سعب جداً.''

اإن اأكب��ر دلي��ل عل��ى اإرث الغيت��� ه� الأ�س���ار التي يقيمه��ا الإ�سرائيلي�ن ح�لهم م��ن جديد، من ج��دار الف�سل بين 

اإ�سرائي��ل وال�سف��ة الغربية، اإلى الح�اجز التي تف�سل اإ�سرائيل ع��ن قطاع غزة، وتلك التي ت�سيدها اإ�سرائيل على الحدود 

م��ع م�س��ر، ف�س��ًا عن جدران من ن�ع اآخر غير مرئي��ة، لكن فاعلة، هي جدران الف�سل الإثن��ي التي تف�سل بين اأحياء 

�سك��ن اليه���د ال�سرقيي��ن والغربيين، وجدران الف�سل الثقاف��ي التي تف�سل الأحياء الخا�س��ة بالمتدينين مثل حي ِميا 

�سعاريم في القد�ض عن غيرهم، والآن اأ�س�ار الف�سل العن�سري بين اأحياء اليه�د واأحياء العرب والعمال الأجانب.

��ن يتحم��ل الم�س�ؤولي��ة الأ�سا�سية عن زرع ثقافة الخ�ف من الآخر ''الغرب��اء''، اأو كما يقال بالعبرية ''الغ�ييم''، 
َ
اإن م

ف��ي نف����ض اليه�د م��ن الإ�سرائيليين ه��� الحك�مة الإ�سرائيلي��ة الحالية التي عمل��ت على تعميق الف���ارق بين �سكان 

اإ�سرائي��ل عب��ر ت�سخي��م المخاطر التي تتهدد اليه���د داخل دولتهم من التزايد الديم�غرافي لأع��داد العرب، واأعداد غير 

اليه���د م��ن �سكان اإ�سرائيل، وكذلك دفاعها الم�ستميت عن الطابع اليه�دي للدولة وجعل العتراف بذلك �سرطًا م�سبقًا 

للمفاو�س��ات ال�سيا�سي��ة م��ع الفل�سطينيي��ن، وفر�سه��ا قان�ن ال���لء لإ�سرائيل كدول��ة يه�دية، ومحاولته��ا الحثيثة 



مجلة الدرا�سات الفل�سطينية خريف 154882011

للت�سيي��ق عل��ى ن�ساط��ات الح��ركات الي�سارية ومنظم��ات الدفاع عن حق���ق الإن�س��ان المناوئة لل�سيا�س��ة الحك�مية 

المناه�سة للعرب والأجانب اإجماًل.

اأم��ا الأم��ر ال��ذي يفاق��م الي���م م�سكل��ة العن�سري��ة �س��د العمال الأجان��ب ف��ي اإ�سرائيل فه��� اأنها تح��دث في واقع  

ا كان عليه �سابقًا، وو�سط �س�ق عمل عالمية بداأت تفر�ض اأنماطها 
ّ
اقت�سادي �� اجتماعي اإ�سرائيلي متبدل ومتغير عم

الخا�س��ة عل��ى المجتمع��ات المحلي��ة، اإذ يب��رز من جهة تزاي��د الطلب في �س���ق العم��ل الإ�سرائيلية على الي��د العاملة 

الأجنبي��ة الرخي�س��ة، وما تفر�سه اأنم��اط العي�ض المرفهة لاإ�سرائيليين من ال�ستعان��ة بالعامات الأجنبيات؛ وهناك 

م��ن جه��ة اأُخ��رى نم� الت�جهات داخ��ل المجتمع الإ�سرائيلي نح��� النغاق على نف�سه، والتع�س��ب �سد كل ما ه� غير 

يه���دي، ف��ي ظ��ل تنام��ي المخ��اوف م��ن اأن ي�ؤدي دخ���ل اأعداد م��ن غير اليه���د اإلى الن�سي��ج الجتماع��ي للمجتمع 

الإ�سرائيلي، اإلى تغيير اأنماط العي�ض اليه�دية، وما ينجم عن ذلك من مخاطر على اله�ية الق�مية.

العّمال الأجانب في اإ�ضرائيل: من حل اإلى م�ضكلة

هن��اك اإجم��اع على وج���د �سببين اأ�سا�سيين لن�س���ء ظاهرة العمال الأجان��ب في اإ�سرائيل هما: ن�س���ب النتفا�سة 

ال اأجانب 
ّ
الأول��ى ف��ي �سن��ة 1978؛ ف�سل اتفاق اأو�سل� في الت�سعينيات. فقد جاء قرار الحك�مة الإ�سرائيلية ا�ستقدام عم

للعمل في اإ�سرائيل كردة فعل على ن�س�ب النتفا�سة الفل�سطينية الأولى، و�سّكل القرار ن�عًا من عق�بة جماعية اأرادت 

اإ�سرائي��ل اإنزاله��ا، لي�ض فقط بالعمال الفل�سطينيي��ن الذين كان�ا ينتقل�ن ي�ميًا من الأرا�س��ي الفل�سطينية المحتلة اإلى 

العم��ل داخ��ل اإ�سرائي��ل، ب��ل بمجم�ع ال�سع��ب الفل�سطين��ي اأي�سًا في ال�سف��ة الغربية وقط��اع غزة، وال��ذي كان يعتمد 

اقت�سادي��ًا عل��ى عمل الفل�سطينيين داخ��ل اإ�سرائيل. واعتبر الم�س�ؤول�ن الإ�سرائيلي�ن ي�مه��ا اأن النتفا�سة الأولى هي 

اأكب��ر دلي��ل عل��ى ف�س��ل ''ا�ستراتيجي��ا الندم��اج القت�س��ادي'' بي��ن المناط��ق المحتل��ة واإ�سرائي��ل، واأن ال�س��راع �سد 

الفل�سطينيي��ن دخ��ل مرحل��ة جديدة. من هنا، جاء ق��رار ا�ستبدال اليد العامل��ة الفل�سطينية، باأُخ��رى اأجنبية، كي يثبت 

)2(
للفل�سطينيين اأن لديهم ''ما يخ�سرونه.''

وب��دءاً م��ن �سن��ة 1990 بداأت ال�سلط��ات الإ�سرائيلية بتقلي�ض ع��دد اأذونات العمل الممن�حة للعم��ال الفل�سطينيين، 

وجرى خال الفترة 1980 – 2000 ا�ستقدام نح� 200.000 عامل اأجنبي من دول فقيرة مثل: ك�ل�مبيا ورومانيا 

وغان��ا وال�سي��ن وتايلن��د. وفي حي��ن كان العمال الفل�سطيني���ن ي�سكل�ن 4.5% م��ن اليد العاملة ف��ي اإ�سرائيل، وكان 

العم��ال الأجان��ب ي�سكل���ن 1.6%، هبطت ن�سبة العم��ال الفل�سطينيين في �سنة 2000 اإل��ى 3.3%، بينما ارتفعت ن�سبة 

)3(
العمال الأجانب اإلى 8.7%، كي تبلغ في �سنة 2003، 10% وحتى %12.

لك��ن �سرع��ان م��ا خرجت الأم���ر عن �سيط��رة ال�سلط��ات الإ�سرائيلية اأم��ام تدفق م�ج��ات من العم��ال المهاجرين 

الأجان��ب م��ن دول تعاني ا�سطراب��ات �سيا�سية وع�سكرية مثل: �سيرالي���ن وليبيريا وجمه�ري��ة الك�نغ� الديمقراطية 

واأثي�بي��ا واأريتري��ا ودارف�ر في جن���ب ال�س�دان، وبداأت تتفاقم ظاهرة العمال غي��ر ال�سرعيين الذين قرروا البقاء في 

اإ�سرائي��ل بع��د انته��اء اأذونات العمل الت��ي منحتهم اإياها ال�سلط��ات الإ�سرائيلية، وتح�ل�ا اإلى عم��ال غير �سرعيين في 

اإ�سرائي��ل، الأم��ر ال��ذي جعلهم اأكث��ر فاأكثر �سحية اأرب��اب العمل الذين قبل���ا با�ستخدامهم �سمن �س��روط عمل قا�سية، 

واأحيان��ًا لاإن�ساني��ة، م��ع التهدي��د الدائ��م بطرده��م واإبعاده��م اإل��ى بادهم. واإل��ى جانب ه���ؤلء بداأت ت��زداد ظاهرة 

المت�سللي��ن اإل��ى اإ�سرائيل من دول اإفريقية تعان��ي �سائقة �سيا�سية اأو اقت�سادية، وذلك عب��ر الحدود الم�سرية، وي�سكل 

ه���ؤلء م�سكل��ة قائم��ة بذاتها دفعت ال�سلط��ات الإ�سرائيلية اإلى اتخ��اذ تدابير �سارمة وفي منته��ى الق�س�ة ل�قف هذه 

الظاه��رة، فع��ززت انت�سار ال�ح��دات الع�سكرية على الحدود مع م�س��ر، واأقامت مع�سكرات اعتق��ال خا�سة بالمت�سللين 

الأفارق��ة، وو�سع��ت خط��ة عاجلة لترحيله��م، الأمر الذي دفع بع���ض المعّلقين الإ�سرائيليين اإل��ى ت�سبيه ما يجري مع 

المت�سللين بما كان يحدث لليه�د في المعتقات النازية.
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ّ
العن�سرية �سد العم

اأنواع هجرة العمال الأجانب اإلى اإ�ضرائيل واأعدادهم

تتح��دث �س��ارة فيلن في مقدمة كتابها: ''الهجرة الدولية اإل��ى اإ�سرائيل من منظ�ر مقارنة �ساملة''، عن خم�سة اأن�اع 

م��ن الهج��رة العابرة للق��ارات: الهجرة ال�سرعية؛ هجرة كانت �سابق��ًا �سرعية؛ الهجرة غير ال�سرعي��ة؛ اللج�ء ال�سيا�سي؛ 

�سحاي��ا تج��ارة الب�سر، وهم، ب�س�رة خا�سة، الن�ساء من اأوروب��ا ال�سرقية ومن دول التحاد ال�س�فياتي �سابقًا الل�اتي 

)4(
ي�ؤتى بهن اإلى اإ�سرائيل للعمل في مجال تجارة الجن�ض.

وعل��ى الرغ��م من جميع القي�د وال�سروط الت��ي و�سعتها ال�سلطات الإ�سرائيلية على ا�ستق��دام العمال الأجانب، فاإن 

م�ج��ات ت�اف��د المهاجرين اإلى العمل في اإ�سرائيل، الذين يدخل�ن البلد بتاأ�سيرة �سياحية ثم يبق�ن للعمل فيه ب�س�رة 

غي��ر �سرعي��ة، ارتفعت ب�س�رة كبيرة في الأع�ام الأخيرة. وا�ستناداً اإلى اأرقام المكتب المركزي لاإح�ساء في اإ�سرائيل، 

ف��اإن نح��� 60% م��ن العم��ال الأجانب ف��ي اإ�سرائيل، كان���ا في �سن��ة 2003 يقيم�ن فيه��ا ب�س�رة غي��ر �سرعية، وقد 

دخل�ها بتاأ�سيرة �سياحية انتهت مدتها منذ فترة، اأو يعمل�ن باأذونات عمل منتهية ال�ساحية.

ه الباحث اإ�سرائيل دروري تفاقم الزيادة الكبيرة في اأعداد العمال الأجانب في اإ�سرائيل ب� ''القنبلة الم�ق�تة''، 
ّ
وي�سب

ويق���ل اإن اأح��د اأ�سبابها الأ�سا�سية عدم ت�سجيع الحك�مة ع�سرنة القطاع ال�سناعي، ورغبة المقاولين في اليد العاملة 

)5(
الرخي�سة، وعدم اإقبال الإ�سرائيليين على القيام بالأعمال الرخي�سة اأو المتدنية اجتماعيًا.

وت�سي��ر الدرا�س��ة الت��ي و�سعها التحاد الدول��ي لحق�ق الإن�سان، بالتع��اون مع الجمعية الأوروبي��ة، ب�ساأن العمال 

الأجان��ب ف��ي اإ�سرائي��ل، اإلى ج���د 200.000 عامل اأجنب��ي يعمل�ن فيها ب�س���رة غير قان�ني��ة، ويتعر�س�ن لجميع 

اأ�سالي��ب ال�ستغ��ال والمتاجرة، كما تعر�ض حال العمال المهاجرين من ال�سين، وقد جاء فيها: ''يعمل ال�سيني�ن في 

قط��اع البن��اء، ويدفع ال�احد منهم مبلغًا يتراوح بين 6000 و10.000 دولر اأميركي كي ياأتي اإلى اإ�سرائيل، ويجري 

تقا�س��م ه��ذا المبل��غ بي��ن الحك�مة ال�سيني��ة والمتعه��د الإ�سرائيل��ي اأو وكالة ال�ستخدام. لك��ن نظراً اإل��ى تراجع النم� 

القت�س��ادي ف��ي اإ�سرائي��ل، وكذلك قطاع البناء، فاإن ه���ؤلء ال�سينيين يجدون اأنف�سهم بع��د و�س�لهم اإلى اإ�سرائيل من 

دون عم��ل ول م��اأوى وفي و�سع غير قان�ني، الأمر الذي يجعلهم �سحاي��ا المقاولين الإ�سرائيليين ال�ساعين وراء اليد 

العامل��ة الرخي�س��ة، ويحرمهم جميع التقديمات الجتماعية التي يفر�ض القان���ن تقديمها اإلى العمال الأجانب، وه� 

)6(
ل عمل المهاجرين الأجانب في اإ�سرائيل، على حد تعبير الدرا�سة، اإلى 'ن�ع حديث من ال�ستعباد'.''

ّ
ما يح�

مجتمع الظل والأطراف

م��ع م��رور ال�قت، �سّكل العمال الأجانب ف��ي اإ�سرائيل ''مجتمع ظل'' يعي�ض على هام�ض المجتمع الإ�سرائيلي، وباتت 

له��م اأحياوؤه��م حيث يمار�س���ن اأنماط عي�سهم الخا�س��ة التي تختلف باخت��اف اأ�س�لهم الإثنية. فق��د ا�ستقدم ه�ؤلء 

المهاج��رون معه��م ط��رق حياتهم من اأوطانهم الأم اإلى داخل المدن الإ�سرائيلية، ويق���ل اإفرايم كايمن: ''عندما يق�م 

العم��ال الأجان��ب بالأعم��ال ال�ساق��ة ول يتحدث�ن باللغ��ة ]العبرية[، يتعام��ل معهم المجتمع المحل��ي ب�سفتهم 'غير 

مرئيي��ن'. وي�ؤدي الخت��اف الثقافي والجتماعي له�ؤلء، عاوة على الأعمال المتدني��ة اجتماعيًا التي يق�م�ن بها، 

)7(
اإلى اأمرين: تعميق اله�ة الجتماعية بينهم وبين اأهالي البلد؛ زيادة العن�سرية تجاههم.''

عل��ى الرغ��م م��ن تف�سي��ل الإ�سرائيليين عدم روؤية العم��ال الأجانب و�سطبهم م��ن الم�سهد الجتماعي، ف��اإن التزايد 

المطرد في اأعدادهم جعل م�ا�سلة تجاهلهم �سعبًا على اأهالي البلد الأ�سليين. فقد اأدخل العمال الأجانب في الأع�ام 

الأخي��رة تغيي��راً حقيقيًا على الحيز المكاني المدين��ي الإ�سرائيلي، واأوجد ن�عًا م��ن ''الك�زم�ب�ليتانية المبتذلة'' كما 

ه هذا الح�س���ر الغريب وال�افد على الحياة الإ�سرائيلية، بالح�س�ر نف�سه في اأماكن 
ّ
ي�سميه��ا ولي��م برت�ميير، الذي ي�سب

اأُخرى مثل لبنان مثًا: ''لقد بات وج�د العمال الأجانب في بع�ض الأحياء الإ�سرائيلية وا�سحًا مثلما هي الحال مثًا 

في برج حم�د في بيروت، فتجد على اأطراف المدن الإ�سرائيلية الكبرى محات خا�سة بالعمال الأجانب من دكاكين 
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بي��ع اله�ات��ف الخلي�ي��ة، اإل��ى مكاتب تح�ي��ل الأم�ال، ومح��ات البقالة المخ�س�س��ة لجن�سيات معين��ة، والتي تحمل 

يافط��ات مكت�ب��ة باللغة ال�سيني��ة والرومانية والرو�سية والعبري��ة. وقد تح�لت محطة القط��ارات القديمة لمدينة تل 

)8(
اأبيب اإلى رمز لهذا ال�ج�د الأجنبي.''

لك��ن ه��ذا ال�ج���د الغري��ب بداأ يثي��ر الحتجاجات بين اليه���د، ول �سيما ظاه��رة تمدد �سكن العم��ال الأجانب في 

�س�اح��ي مدين��ة ت��ل اأبيب، فقامت تظاهرات غا�سبة ل�سكان عدد من اأحياء المدينة �سد ما �سم�ه غزو المهاجرين غير 

ال�سرعيي��ن لأحيائه��م. فف��ي نهاي��ة العام الما�س��ي �سهد حي هاتكف��ا والأحياء المج��اورة له تظاهرات �س��د ''انت�سار 

الاجئي��ن الأفارق��ة ف��ي اأحيائه��م''، والذي ه��� في راأي ال�سحاف��ي اأوريال لين ف��ي ''ي�سرائيل َهي���م'': ''ظاهرة �سلبية 

)9(
وخطرة يمكن اأن ت�ؤدي اإلى تده�ر الطابع الخا�ض لهذه الأحياء ال�سكنية.''

ويب��رر ال�سحاف��ي م�تي �سم�ؤول���ف في ال�سحيفة عينها �سب��ب تظاهر �سكان اأحياء تل اأبي��ب �سد المهاجرين من 

العم��ال الأجان��ب قائ��ًا: ''لاأ�س��ف ال�سدي��د نح��ن نعي�ض ف��ي زمن ل ترغ��ب اأي جماعة في��ه في العت��راف بالجماعة 

الأُخ��رى، ول تري��د اأن ت�سم��ع ق�ستها. ولي�ض هن��اك هيئات اجتماعية �� تعددية قادرة عل��ى ا�ستيعاب هذه الجماعات، 

)10(
ع، فاإننا نجد اأنف�سنا داخل �سيا�سة الف�سل.''

ّ
وعندما ل ت�جد ق�ة تجم

وف��ي ال�اق��ع، ثمة بعد اآخر للعداء الإ�سرائيلي الر�سمي والعام لظاهرة العمال الأجانب ه� البعد الديني، فهناك عدد 

كبي��ر م��ن ه���ؤلء العمال م��ن اأتباع الديان��ة الم�سيحية الذي��ن يمار�س�ن �سعائرهم �س���اء في الكنائ���ض الم�ج�دة في 

اإ�سرائي��ل والعائ��دة اإل��ى الفل�سطينيي��ن الم�سيحيي��ن، اأو ف��ي كنائ���ض خا�س��ة به��م، يقيم�نه��ا ف��ي اأماك��ن مرتجل��ة 

وي�ستخدم�نه��ا لإقام��ة �سعائرهم الدينية. ذلك كله يزيد القلق في اإ�سرائيل اإزاء ه�ية اإ�سرائيل ك� ''وطن لليه�د'' ومعقل 

للدفاع عن ''الدين اليه�دي''، تجاه واقع تزايد اأعداد غير اليه�د في اإ�سرائيل.

بع�ض اأ�ضكال الممار�ضات العن�ضرية

يخ�س��ع العم��ال الأجان��ب في اإ�سرائيل ل�سروط عم��ل بع�سها ماأل�ف ومتعارف عليه لدى ال��دول الأُخرى، وبع�سها 

غري��ب وغي��ر ماأل���ف وعن�س��ري، مثل اأن يت�سم��ن عقد العمل تعه��داً من جانب العام��ل الأجنبي بع��دم ارتياد اأماكن 

القم��ار والجن���ض، وعدم اإقامة عاقات جن�سية مع اأهل البلد، وع��دم الرتباط اأو الزواج، وفي حال خرقه هذه ال�سروط 

يتم ترحيله على نفقته اإلى وطنه.

و�سم��ن ه��ذا الإط��ار اتخ��ذت وزارة الداخلي��ة الإ�سرائيلي��ة في �سن��ة 2003 قراراً بّلغت��ه وكالت ال�ستخ��دام يمنع 

اإ�سرائي��ل. وكان ه��ذا التدبي��ر م�جه��ًا ب�س���رة خا�س��ة �س��د العام��ات  اأزواجه��ن ف��ي  ا�ستق��دام عام��ات يعم��ل 

)11(
الفيليبينيات.  

لك��ن عل��ى الرغ��م من جميع هذه العراقيل، فقد ول��د اأطفال لعمال اأجانب كبروا وعا�س�ا ف��ي اإ�سرائيل وتعلم�ا اللغة 

العبري��ة ول��م يعرف�ا ي�مًا وطنًا اآخر له��م غيرها. لكن القان�ن الإ�سرائيلي ل يعترف به���ؤلء وبداأ ه�ؤلء الأطفال ''غير 

المرغ���ب فيه��م''، ي�سكل���ن م�سكلة بالن�سبة اإلى ال�سلط��ات الر�سمية، ول �سيما اأن القان���ن الإ�سرائيلي يت�سدد كثيراً في 

منح الجن�سية لمن ه� غير يه�دي، بعك�ض الق�انين في الدول الأُخرى التي تمنح كل طفل ي�لد على اأرا�سيها الجن�سيَة 

تلقائيًا.

ف��ي 2010/8/2، وبع��د مداولت ب�س��اأن م�سكلة اأولد العمال الأجانب، اتخذت الحك�م��ة الإ�سرائيلية قراراً باإبعاد 

400 طف��ل ول��دوا لعمال اأجانب غي��ر �سرعيين، وت�س�ية اأو�ساع 800 طفل اآخر لعمال دخل���ا اإ�سرائيل ب�س�رة �سرعية 

وقان�نية، ويعي�س�ن فيها منذ اأكثر من 5 اأع�ام.

وطبع��ًا، غن��ي عن الق�ل اإن العمال الأجانب في اإ�سرائي��ل يعان�ن، �ساأنهم �ساأن العمال في الدول الأُخرى، م�سكات 

ف��ي ع��دد �ساعات العمل وف��ي الحد الأدنى لاأجر، وف��ي التقديمات ال�سحية والحك�مية. وهذا كل��ه ي�سكل م��س�عات 
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خ��اف ون��زاع بين م�ؤ�س�س��ات الدولة وبين عدد من الجمعي��ات الإ�سرائيلية المدافعة عن حق�ق الإن�س��ان التي اأن�ساأت 

خطًا �ساخنًا للمهاجرين لتلقي ال�سكاوى وماحقتها.

يمك��ن الق���ل اإن العن�سري��ة الإ�سرائيلية �س��د العمال الأجانب تختلف ع��ن غيرها من ال�سل�كي��ات العن�سرية التي 

يعانيه��ا ه���ؤلء في الدول الأُخ��رى، اإذ اإنها مزيج من عن�سري��ة عرقية ودينية وثقافية واجتماعي��ة وطبقية، مرف�دة 

 n .لها فعًا اإلى قنبلة م�ق�تة تهدد بالنفجار في اأي وقت
ّ
برهاب الأجانب )Xenophobia(، الأمر الذي يح�
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