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مقدمة

الأهمية  ُمعّقد و�شديد  ال�شهيوين مو�شوع  للكيان  ال�شكاين  التكوين  اإن 

الكيان  هذا  ت�شكيل  كيفية  د  تر�شُ قراءة  اإىل  ويحتاج  اآن  يف  واخلطورة 

ذلك  العربية،  فل�شطني  على  اليهود  امل�شتوطنون  فر�شها  التي  والتحّولت 

البلد الذي مل يع�ش فيه اأكرثهم اإل عرب م�شاريع ا�شتيطانية دافعها الأول العزلة 

عن الآخر لعتبارات لها عالقة بالدين وخ�شو�شية هذه اجلماعات املتباينة 

ِعرقيًا،  ولتوفري مالذ اآمن من ا�شطهاد عا�شوه لأ�شباب متعّددة خارج الأر�ش 

ي�شتند  الإثنوغرافية  الدرا�شات  مفهوم  اأن  كما  ُعنوة.  عليها  ا�شتولوا  التي 

املعنّية  من خالل  الفئة  ب�شريورة  املتعلقة  التفا�شيل  متابعة  اإىل  اإىل حد كبري 

ل فرعًا من فروع البحث الإنرتوبولوجي.  �شة ت�شّكّ درا�شات ميدانية متخ�شّ

ويف ما يتعلق بدرا�شتنا هذه فاإننا �شنعمد اإىل قراءة معّمقة ملا توّفر من معطيات 

ميثلها  التي  للحالة  خمت�شة   ومقالت  واأبحاث  و�شو�شيولوجية  اإثنوغرافية 

الكيان ال�شهيوين ـ هذا الكيان الهجني ذو املالمح املتعّددة اجلذور والغايات 

جتاربها  اأو  الدينية  اأبعادها  اإىل  ا�شتناداً  ـ  فيه  املقيمة  ال�شكانية  الفئات  َد  َتعدُّ

التي  فل�شطني   اأر�ش  على  للعي�ش  قدومها  على  ال�شابقة  والتفاعلية  املعي�شية 

جذورها  عن  النظر  بغ�ّش  لها  موعوداً  وطنًا  املتنوعة  الفئات  هذه  اعتربتها 

الوطنية ومنابعها العرقية واأ�شولها العن�رصية املتباينة.

 لقد و�شع الدكتور جوروفت�شن، وهو عامل يهودي كان ي�شغل من�شب 

اأ�شتاذ الأجنا�ش يف اجلامعة العربية وعميد كلية الطب فيها، كتابًا اأو�شح فيه 

الذين  اليهود  املهاجرين  ل�شنوات على  بها  قام  التي  املخربية  التحاليل  نتائج 

وفدوا اإىل »اإ�رصائيل« من خمتلف اأنحاء العامل. كان الق�شد من هذه التحاليل 

هو فح�ش دماء هوؤلء املهاجرين لبيان ما اإذا كان اليهود جن�شًا واحداً له ف�شيلة 

واحدة من الدم، وذلك با�شتخدام اإمكانات العلم احلديث الذي ا�شتطاع اأن 
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اإىل  الف�شائل  هذه  يرجع  واأن  ال�شعوب  من  �شعب  لكل  الدم  ف�شائل  يعاين 

والأجنا�ش،  ال�شعوب  بني  التباعد  اأو  القربى  على  للدللة  البع�ش  بع�شها 

والذي برهن على اأن الدم موروث واأن كل �شعب من ال�شعوب القدمية له 

ف�شيلة من الدم ورثها عن �شاللته. وقد اأو�شحت هذه التجارب التي �شجلها  

يف كتابه اأن اليهود لي�شوا �شعبًا بل هم طائفة دينية ت�شم جماعات خمتلفة من 

العربية  الأقطار  يهود  من  ن�شبة �شئيلة جداً  واأن  دينًا واحداً،  اعتنقوا  النا�ش 

هم من ن�شل يعقوب واإ�شحاق، واأن يهود اأوروبا ال�رصقية ل ينتمون اإطالقًا 

اإىل الف�شيلة اليهودية، وبذلك ت�شقط اخلرافة ال�شهيونية التي تزعم باأن يهود 

.(1(
العامل اليوم ينتمون اإىلجن�ش، اأو ِعْرق واحد

يهودية  ومنظمات   اأو�شاط  ن�شطت  اأوروبا  يف  القوميات  بروز  ومع 

اآن،  يف  وقومية  دين  اأنها  على  لليهودية  الرتويج  يف  ع�رص  التا�شع  القرن  يف 

وراحت تبحث عن اليهود يف كل بلدان العامل لتبّث فيهم بذور هذه الفكرة 

التلمود.  اإىل  الغابر م�شتندة يف ذلك  وتبعث فيهم روح »اإ�رصائيل« وجمدها 

التي  والأقطار  للبلدان  لولئهم  اليهود  تنّكر  احلال  بطبيعة  هذا  ا�شتتبع  وقد 

يقيمون فيها ولقومياتها، واإعطاء ولئهم كاماًل لقوميتهم اجلديدة ولدولتهم 

اليهودية املوعودة، ومن هنا ن�شاأت امل�شكلة اليهودية يف كل بلد يعي�ش فيه 

(((
اأنا�ش يدينون بالديانة اليهودية.

ولكن ح�شل خالف بني اجلماعات اليهودية يف نهايات القرن التا�شع ع�رص 

يتعلق بهويتهم وروؤيتهم للم�شتقبل؛ وهذا اخلالف ل يزال م�شتمراً اإىل الآن 

املع�شالت  »اإ�رصائيل«  وتواجه  الهوية.  لهويتهم وطبيعة هذه  روؤيتهم  حول 

ثقافية  منابع  اأقليات من  ت�شّم  التي  والثقافات  اجلن�شيات  تعّدد  الناجمة عن 

. ومنذ الفرتة املبكرة يف تاريخ ال�شهيونية هّدد 
(3(

ولغوية ودينية وعرقية خمتلفة

اجلدل حول و�شع الدين وحدة املجتمع اليهودي وتطوير موؤ�ش�شات الدولة 

)1( رفعت �شيد اأحمد،ال�شهيونية توؤ�ش�ش لعامل اأكرث �رصاً!! �شحيفة العرب اللندنية 5/)/003).

)2( م.ن.

 Guy Ben-Porat، Multicultural Realities، jewish virtual liberary ، copy right(3(

 .the American- Isreali cooperation ineterprise، August 2009
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التنازلت،  من  �شل�شلة  على  والدينيون  العلمانيون  الزعماء  اتفق  ولذلك 

. ومن اجللي اأن النزاعات حول دور 
(4(

وتاأجيل الق�شايا الأكرث اإثارة للجدل

الدين يف املجتمع كانت، ول تزال، جزءاً ل يتجزاأ من امل�رصوع ال�شهيوين. 

التي  الق�رصية  القوة  مثلت   1948 عام  يف  »اإ�رصائيل«  دولة  تاأ�شي�ش  فمنذ 

وم�شائل  العامة  بال�شيا�شة  يتعلق  فيما  الأرثوذك�شية،  املجموعات  حتتكرها 

. وبالتايل فاإن 
(5(

الرئي�شية الأحوال ال�شخ�شية، واحدة من مفا�شل اخلالف 

اأ�شا�ش ديني حم�ش ومنهم من عّرفها على  من اليهود َمن عّرف الهوية على 

اأ�شا�ش قومي فقط. هذا مع العلم  اأ�شا�ش ديني ـ قومي وعّرفها اآخرون على 

اأن املواطنة داخل دولة »ا�رصائيل« ل تنطبق فح�شب على اليهود على اأ�شا�ش 

عند  فل�شطني  يف  العرب  من  بقي  من  كل  على  ا  اأي�شً واإمنا  الديني،  النتماء 

العرب  هوؤلء  اعترب  حيث  وم�شيحيني،  م�شلمني  ال�شهيوين،  الكيان  اإعالن 

»اإ�رصائيل«  اأن  بيد  الإ�رصائيلية.  باجلن�شية  يتمتَّعون  الذين  املواطنني  عداد  يف 

ل تعرتف قانونًا اإل باليهود فقط كقومية، اأما باقي املجموعات والأقليات 

التي تعي�ش فيها، اأكانوا عربًا يعي�شون يف فل�شطني منذ ما قبل اإعالن الكيان 

من  ومعظمهم  املهاجرين  كالعمال  للعمل،  وافدين  اأجانب  اأم  ال�شهيوين، 

)مع  »اإ�رصائيل«  يف  الأجانب  جمموع  من   %60 ي�شكلون  والذين  رومانيا، 

العلم اأن عدد اليهود من اأ�شل روماين املوجودين يف الكيان ال�شهيوين يبلغ 

ب�شريورة  مرتبط  موؤقت  ب�شكل  مقيمون  جميعهم  فهوؤلء   
(6(

((50.000

الكيان واحلاجة اإىل فئات معّينة على ال�شعيد اخلدماتي. واإذا ما اعُترب بع�شهم 

من  ويظهر  الثانية.  الدرجة  من  مواطنون  فهم   48 كفل�شطينيي  مواطنيني 

 .Loc.cit (4(

 Adam S. Ferziger ،RELIGION FOR THE SECULAR ،The new Israeli  (5(

 rabbinate، Journal of Modern Jewish Studies، Vol 7، No. 1 March 2008، pp.

 67–90 ISSN 1472-5886 print/ISSN 1472-5894 online © 2008 Taylor & Francis
.http://www.tandf.co.uk/journals DOI: 10.1080/14725880701859928، p:67

)6( اإيليت ه�شاحر ونرية هراتي، العمال الأجانب واللغة يف »اإ�رصائيل«، يف اللغة والهوية يف 

»اإ�رصائيل«، حترير د حممد عمارة، مدار، املركز الفل�شطيني للدرا�شات، موؤ�ش�شة الأيام –رام اهلل 

فل�شطني،)00)، �ش: 0)).
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خالل التمايز يف بنية الت�شكيلة الإثنوغرافية اليهودية اأن التناق�ش يف ما يتعلق 

ببنية الكيان ال�شهيوين على �شعيد الإثنوغرافيا اليهودية  يرتكز على حمورين 

اأولهما التناق�ش بني املتدينيني والالمتدينيني اأي العلمانيني، وثانيهما التمايز 

بني ال�شفاردمي اأو اليهود ال�رصقيني  والإ�شكناز اأو اليهود الغربيني.

و�شوف نتناول يف هذه الدرا�شة بداية ت�شكيل الكيان ال�شهيوين وتطور 

فاعلية القوى الإثنية املختلفة املكّونة له على مدى الأعوام الأربعة وال�شتني 

املكّونات  عالقة  اآفاق  تطور  وكيفية  الوطنية،  اأ�شولها  على  بناء  املا�شية، 

املختلفة بع�شها ببع�ش، منطلقني من اآلية جتميع ال�شهاينة يف فل�شطني ب�شكل 

موجز. بعدها �شنتناول ماآل القّوة لكل من املجموعات ال�شهيونية، ثم اآفاق 

اأننا  غري  وفاعليتها.  املهيمنة  »الإثنيات«  بني  بالعالقة  يتعلق  ما  امل�شتقبل يف 

اإل  بحثنا  �شياق  »اإ�رصائيل« يف  داخل  العرب  الفل�شطينيني  نتناول و�شع  لن 

البنى الإثنولوجية للكيان ال�شهيوين قيا�شًا على وزن  يف اخلتام حني نتناول 

الفل�شطينيني وحجمهم باعتبارهم كتلة �شكانية م�شتقلة خارج بنية املجتمع 

ال�شهيوين. ولذا �شنعمد اإىل تناول اأربعة حماور تتعلق بالإثنيات املكّونة للكيان 

ال�شهيوين وذلك على النحو التايل:

1ـ �شريورة  املجموعات ال�شهيونية يف الرتكيب الإ�رصائيلي يف فل�شطني 

املحتلة.

)ـ ماآل القوة لكل جمموعة على ال�شعد املختلفة.

• القوة ال�شيا�شية لكل جمموعة. 

• طبيعة القوة الفاعلة ع�شكريًا.

• القوة القت�شادية واملالية.

3ـ اآفاق امل�شتقبل يف ما يتعلق باإثنيات الكيان ال�شهيوين.

4ـ اليهود الرو�ش يف الكيان ال�شهيوين.
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�صريورة  املجموعات ال�صهيونية

يف الرتكيب الإ�صرائيلي

يف فل�صطني املحتلة
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�صريورة  املجموعات ال�صهيونية يف الرتكيب الإ�صرائيلي

يف فل�صطني املحتلة

اإن املتتبع لجتاهات اليهود خارج فل�شطني قبل القرن التا�شع ع�رص ُيالحظ 

اأن الفكرة ال�شهيونية يف اإقامة دولة بفل�شطني بداأت من اخلارج مع احلاخام 

 ،1878-1798 عامي  بني  يوغ�شالفيا  يف  عا�ش  الذي  الكلعي  يهودا 

واحلاخام ت�شف�ش هري�ش كالي�رص �شاحب كتاب »البحث عن �شهيون« الذي 

عا�ش يف تورين باأملانيا بني عامي 1795-1847، ومو�شيه ه�ش الذي عا�ش 

يف اأملانيا ما بني عامي )181-1875 واأ�شدر كتاب »روما والقد�ش« الذي 

دعا فيه بو�شوح لإقامة دولة يهودية، وهو ما تناوله الباحث �شربي جري�ش 

بالتف�شيل يف كتابه تاريخ ال�شهيونية بني عامي )186 و1917 ال�شادر عن 

اأول  عام 1977. وكان  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  التابع  الأبحاث  مركز 

غزا  عندما  بونابرت  نابليون  فل�شطني  ال�شتقرار يف  على  اليهود  �شّجع  من 

فل�شطني وبالد ال�شام بعد غزوه م�رص عام 1798.

ولقد بداأ التغلغل اليهودي يف فل�شطني والعمل على �رصاء الأرا�شي يف ظّل 

فل�شطني.  التي حكمت  ال�شلطات  التي وفرتها  الأجنبية  حماية المتيازات 

 1855 عام  اإىل  فل�شطني  يف  اأرا�شي  اليهود  ل�رصاء  الأوىل  البدايات  وترقى 

احلميد  عبد  ال�شلطان  زمن  ذلك  وكان  مونتفيوري.  مو�شي  ال�شري  يد  على 

ب�رصاء  ملنتفيوري  مبوجبة  �شمح  فرمانًا  اأ�شدر  الذي   ،(1861-1839(

اأر�ش يف فل�شطني، فا�شرتى اأر�شًا بالقرب من القد�ش اأقيم عليها يف ما بعد 

احلي اليهودي املعروف بحي مونتفيوري. ويف عام 1870 اأن�شاأت جمعية 

الأر�ش  من  م�شاحة  على  اإ�رصائيل«  »مكفية  م�شتوطنة  الإ�رصائيلية  الأليان�ش 

ُقّدرت بحوايل 600) دومن ا�شُتاأجرت من احلكومة العثمانية ملدة 99 �شنة 
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الفرن�شي  العدل  وزير  ل�شالح  يافا  مدينة  من  القريبة  يازور  قرية  اأرا�شي  من 

كرميو �شاولرننرت.  

وتفيد التقارير املختلفة اأن »فل�شطني كان ي�شكنها عام 1850 زهاء 350 

وحوايل  قرية،   657 يف  يعي�شون  ال�شكان  ثلثي  حوايل  وكان  ن�شمة،  األف 

الثلث يف 13 مدينة اأو بلدة، وكان امل�شلمون ي�شّكلون 85% من ال�شكان، 

مدن  يف  وتركزوا  ال�شكان،  عدد  من  فقط   %11 امل�شيحيون  �شّكل  بينما 

القد�ش وبيت حلم ويافا واللد والرملة وحيفا وعكا والنا�رصة وقرى املنطقة 

اجلبلية املحيطة بالقد�ش، ويف اجلليل الأدنى والأعلى. وكان اأقل من 4% من 

�شكان البالد من اليهود الذين عا�ش جّلهم تقريبًا يف القد�ش واخلليل و�شفد 

واملواجهات  الداخلية  بالنزاعات  ال�شنوات  تلك  ات�شمت  وقد   
(7(

وطربيا.

الع�شكرية بني الزعماء  املحليني وال�شلطات العثمانية. اأما  املفكر الفرن�شي 

روجيه غارودي في�شري اإىل اأن »عدد اليهود مل يتجاوز الـ )1 األف ن�شمة، 

 وبعد 
(8(

األف ن�شمة عام )188. من جمموع ال�شكان البالغ عددهم 350 

ذلك ب�شنوات قليلة اأي يف �شنتي 1865 و1866 اأُ�شيبت فل�شطني بخ�شائر 

فادحة يف ال�شكان من جراء وباء الكولريا.  

 لقد �شــعى اليهــود منذ القرن املا�شــي اإىل حماولة  تهويــد مدينة القد�ش، 

وتركزت هجراتهم عليها لعتقادهم باأهميتها الدينية لديهم. فعقب املذابح 

التــي تعّر�ش لها اليهود يف رو�شــيا عامي 1881 و)188 ب�شــبب اتهامهم 

باغتيال القي�رص الرو�شــي األك�شــندر الثاين، هاجر عدد من اليهود الرو�ش اإىل 

فل�شــطني وا�شــتقروا ب�شفة خا�شة يف طربيا والقد�ش و�شــفد. ثم اإن املطامع 

الأوروبيــة املتعــددة الأ�شــكال يف الأر�ــش املقد�شــة، وزيادة الت�شــالت 

)7( اإبراهيم عو�ش اهلل الفقيه، �شوبا : اإحدى قرى فل�شطني املدّمرة عام 1948 يف بيت املقد�ش 

تاريخ وطن وحياة قرية، باإجازة من مديرية  دائرة املطبوعات والن�رص رقم 1995/9/767. 

©)01) �شوبـــا.  الطبع  الثانية 3) /)0 /005)هـ، حقوق  الطبعة  تاريخ 1995/9/19م 

www.subaa.comجميع احلقوق حمفوظه

باإ�رصاف د. حممد  اإىل العربية فئة من املخت�شني  )8) روجيه غارودي، ملف »اإ�رصائيل«، نقلته 

يا�رص �رصف، دار الوثبة، دم�شق،  �ش:33 .
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بفل�شطني واملعرفة بها حّفزت اليهود الأوروبيني ومنّت اهتمامهم بها اأي�شًا اإىل 

جانب امل�شاريع ال�شتعمارية الأوروبية )امل�شيحية وبالأخ�ش الربوت�شتانتية). 

وكانت فكرة ال�شــتيطان يف فل�شــطني قد بداأت تلــوح يف الأفق بعد ظهور 

حركة الإ�شــالح الديني على يد مارتن لوثر يف اأوروبا، حيث بداأ اأ�شحاب 

املذهب الربوت�شــتانتي اجلديد الرتويج لفكرة تق�شــي باأن اليهود لي�شوا جزءاً 

من الن�شــيج احل�شاري الغربي، لهم ما لغريهم من احلقوق وعليهم ما عليـهم 

مــن الواجـبــات، واإمنا هم �شــعب اهلل املختــار، وطنهم املقد�ش فل�شــطني، 

 . كما كانت هناك م�رصوعــات لبع�ش الفاعليات  
(9(

ويجــب اأن يعودوا اإليــه

اليهوديــة، ومن ذلك مثاًل ما يدعى بـ»جمعية ا�شــتثمار فل�شــطني« التي كان 

هدفها املبا�رص تاأ�شــي�ش »م�شــتعمرة زراعية يهودية كبرية« يف فل�شــطني. اأما 

هدفهــا النهائي فكان »اإقامة دولة يهوديــة جديدة«.  وقد اأّدى ذلك اإىل قيام 

اأول حماولــة يهودية كبرية لتثبيت الأقدام يف الأر�ش التي مت احل�شــول عليها 

حديثًا يف فل�شطني. فقد اأ�ّش�ش الحتاد الإ�رصائيلي �شنة 1870 مدر�شة زراعية 

قرب يافا با�شــم »مكفية اإ�رصائيل«، كما اأ�ش�ش يهود القد�ش �شنة 1878 اأول 

م�شتعمرة زراعية هي »بتاح تكفا« التي مّت التخلي عنها بالفعل �شنة 1881. 

اأمــا جمموعة الهجرة الثانية نحو فل�شــطني فقد انطلقت من رو�شــيا القي�رصية 

يف كانــون الثاين 1904 نتيجــة للمذابح التي ارتكبت �شــدهم هنالك اإثر 

هزمية القي�رص نقول الثــاين يف املعركه مع اليابانيني، ومن اأبرز املذابح واحدة 

ت�شــّمى مذبحة كي�شــينييف. ويف عام 1905 غادر اأودي�شا الأوكرانية )وقد 

كانت اأوكرانيا تتبع لالإمرباطورية الرو�شــية حتى عام 1917) اإىل فل�شــطني 

30)1 مهاجــراً ، ويف عــام 1906  غــادر 3459 مهاجراً. وتراوح عدد 

املهاجرين بني عام 1904 وبداية احلرب العاملية الأوىل ما بني 35 األفًا و40 

. وميكن اإيراد مراحل هجرة اليهود اإىل فل�شــطني املحتلة التي 
(10(

األف مهاجر

املجلد  الدرا�شات اخلا�شة،  الثاين،  الق�شم  الفل�شطينية -  املو�شوعة  امل�شريي،  الوهاب  عبد   )9(

ال�شاد�ش، »ال�شهيونية«درا�شات يف الق�شية الفل�شطينية. بريوت 1995،�ش: )3).

احلزب  لولدة  التاريخية  العملية  حيثيات  على  للتعرف  اأولية  حماولة  ال�رصيف،  ماهر   )10(
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بداأت على �شكل موجات على النحو التايل: 

اإىل  املهاجرين  اليهود  عدد  وبلغ   ،1903  –  188(  : �لأوىل  �ملرحلة 

املرحلة  اأن م�شاريع هذه  اإل  اأغلبهم من رو�شيا.  األف �شخ�ش  فل�شطني 5) 

اإىل  الهجرة  عن  اأنف�شهم  اليهود  عزوف  ب�شبب  املطلوب  النجاح  تلق  مل 

النخراط  اأو  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  التوجه  وتف�شيلهم  فل�شطني، 

يف جمتمعاتهم. ومن اأبرز ن�شطاء هذه املرحلة اللورد �شافت�شبوري، واللورد 

باملر�شتون، ومونتفيوري. وكانت اأفواج الهجرة اإىل فل�شطني التي  بداأت يف 

اإل كبار  اليهود  اإليها من  اإذ كان ل يذهب  هذه املرحلة تعك�ش ظالًل قامتة 

ال�شن الذين يرغبون يف ق�شاء اآخر اأيامهم يف القد�ش.

�ملرحلة �لثانية: 1904 – 1913، وبلغ عدد املهاجرين اليهود 40 األف 

الفعلي  ال�شتيطان  بداأ  املرحلة  هذه  ويف  رو�شيا.  من  اأي�شًا  اأغلبهم  مهاجر 

ورو�شيا  ال�رصقية  اأوروبا  من  والثانية  الأوىل  املوجات  واأتت  فل�شطني،  يف 

اأوليفانت،  لورن�ش  املرحلة  هذه  ن�شطاء  اأبرز  ومن  اخل�شو�ش.  وجه  على 

العاملية  ال�شهيونية  املوؤمترات  املرحلة بداأت  وروت�شليد، وهرتزل. ويف هذه 

واأُ�ش�شت املنظمة ال�شهيونية العاملية.

�ملرحلة �لثالثة: 1919 –3)19، وبلغ عددهم 5) األف مهاجر جاوؤوا 

من اأوروبا ال�رصقية، ومعظمهم من رو�شيا ورومانيا وبولونيا، بالإ�شافة اإىل 

اأعداد �شغرية من لتوانيا واأملانيا والوليات املتحدة.

�ملرحلة �لر�بعة: وقد بداأت مع النتداب الربيطاين اأي من �شنة 4)19 حتى 

�شنة 1931 وهي من اأخطر املراحل، وتعترب مقدمة لقيام دويلة »اإ�رصائيل«، 

وقد بلغ عدد املهاجرين  اآنذاك  81 األف مهاجر معظمهم من اأبناء الطبقة 

�شوا اأكرث من 100 م�شتوطنة  الو�شطى واأكرث من ن�شفهم من بولونيا.  وقد اأ�شَّ

زراعية كان اأغلبها يف مناطق ال�شهل ال�شاحلي.

عدد  بلغ  وقد  و1939،   193( �شنتي  بني  ما  ومتتد  �خلام�ضة:  �ملرحلة 

نقاًل   ، فل�شطينية،ع 80، متوز  1978 �ش :100  �شوؤون  فل�شطني، »1« جملة  ال�شيوعي يف 

.calaman levy (07 عن والرت لكوه تاريخ ال�شهيونية، من�شورات  باري�ش، 1973  �ش
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نتيجة  اأملانيا  من  جاوؤوا  مهاجر  األف   ((5 فل�شطني  اإىل  اليهود  املهاجرين 

لتزايد نفوذ احلركة النازية. وقد �شهدت هذه املرحلة اأكرب موجة هجرة اإىل 

فل�شطني. وترجع اأ�شباب تدفق املهاجرين اإىل ما يلي:

�أوًل، ظهور احلركة النازية يف اأملانيا وتزايد ا�شطهاد اليهود، وقد ك�شف 

األفرد ليلينتال اأن ال�شهاينة ات�شلوا بالنازيني  اأمثال  بع�ش الُكتَّاب اليهود من 

و�شجعوهم على هذه ال�شيا�شية حتى يربروا اإقامة الدولة. ولي�ش هذا مب�شتغرب 

على ال�شهيونية التي ا�شرتكت يف عمليات ال�شطهاد يف اأملانيا بعد احلرب 

لإجبار اليهود على الهجرة اإىل فل�شطني. 

اليهود  اأوروبا على هجرة كثري من  اأثرت الأزمات القت�شادية يف  ثانياً، 

اإىل فل�شطني،كما اأدت الأحوال القت�شادية يف اأمريكا اإىل الت�شدد يف تطبيق 

القيود املفرو�شة على الهجرة اإليها، ويت�شح ذلك من الأماكن التي قدم منها 

البولنديون ن�شف املوجة اخلام�شة، وكذلك  اليهود  املهاجرون، حيث مثل 

من خالل التكوين الِعرقي للموجة اخلام�شة فاإن اأكرث من 90% من مهاجريها 

اأ�شحاب  الأوروبيني. وكان من بني هوؤلء عدد كبري من  اليهود  كانوا من 

املهن احلرة والعمال املهرة املتخ�ش�شني، ففي الفرتة 1935-1939 هاجر 

اإىل فل�شطني حوايل 1000 طبيب و500 مهند�ش، وكان ذلك ا�شتعداداً من 

.(11(
ال�شهاينة لو�شع اأ�ش�ش اإعالن دولتهم

املرحلة  وهي   ،1948 بداية  1939حتى  من   متتّد  �ل�ضاد�ضة:  �ملرحلة 

التي  ا�شتعلت خاللها احلرب العاملية الثانية و�شهدت فيها الهجرة اليهودية  

ركوداً. ول يعني ذلك اأن الهجرة توقفت بل اأخذت وتائر اأقل من املرحلة 

باأ�شكالها  الهجرة  ا�شتمرت  فقد  احلرب.  انتهاء  بعد  وبالأخ�ش  ال�شابقة 

املختلفة ولكن باأعداد اأقل، اإما عن طريق الإبحار مبا�رصة اإىل فل�شطني، واإما 

الإبحار اإىل موانئ حمايدة يف تركيا والبلقان، ثم النتقال اإىل فل�شطني بحراً 

متوز/يوليو   (8 فل�شطني،   يف  الق�رصي  الدميوغرايف  التحول  اإبراهيم،  كامل  يو�شف   (11(

كامل  يو�شف  وكذلك   .(01(© الإلكرتوين  احلرية  ملوقع  حمفوظة  احلقوق  جميع   ،(011

الق�رصي  الدميوغرايف  التحول  الأق�شى-فل�شطني،  –جامعة  اجلغرافيا  ق�شم  رئي�ش  اإبراهيم، 

للمركز  حمفوظة  احلقوق  جميع   .(011-4-11 لالإعالم،  الفل�شطيني  فل�شطني،املركز  يف 

الفل�شطيني لالإعالم - © )01). 
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األف  اإىل �شواطئ فل�شطني يف �شنوات احلرب نحو 15  براً. وقد و�شل  اأو 

مهاجر )غري �رصعي). وبلغ عدد املهاجرين يف املرحلة ال�شاد�شة حوايل 0)1 

اليهود  �رصاهة  ازدادت   1948 �شنة  يف  »اإ�رصائيل«  دويلة  قيام  وعند  األفًا. 

للهجرة باجتاه فل�شطني، ففي �شنة 1949 بلغ عددهم 40) األف مهاجر، 

ويف �شنة 1950 بلغ العدد 175 األف مهاجر، وكانت بولندا اأحد امل�شادر 

الهامة للمهاجرين اليهود حيث اأ�شهمت بربع مليون مهاجر تليها رومانيا ثم 

 .
(1((

العراق ثم اليمن

ويف مرحلة النتداب الربيطاين على فل�شطني تكّثفت عمليات ا�شتمالك 

مكثف  ب�شكل  اليهودية  الهجرة  وتدفقت  الفل�شطينية،  لالأرا�شي  اليهود 

ومنظم خالل املوجات الثالثة والرابعة واخلام�شة. وملزيد من الإي�شاح فاإن 

املراحل  خالل  ومنبعها  اليهودية  الهجرة  عن  فكرة  يعطي  التايل  اجلدول 

املذكورة �شابقًا. ورغم الت�شهيالت املقدمة لليهود فقد �شهدت الأربعينيات، 

ال�رصقيون  اليهود  بها  قام  �رصية  هجرات  الربيطاين،  النتداب  مرحلة  اأثناء 

)ال�شفاردمي) من جهات خمتلفة مثل اليمن واحلب�شة واأفريقيا ال�شمالية وتركيا 

واإيران، وذلك ب�شبب قيام �شلطات النتداب الربيطاين بفر�ش بع�ش القيود 

اإىل جانبها يف احلرب  ُبغية وقوفهم  اليهودية تقربًا من العرب  على الهجرة 

العاملية الثانية. كما هاجر يف فرتة النتداب الربيطاين اأكرث من 15 األف يهودي 

من حممية عدن واليمن. وبلغ عددهم اآنئذ ما يقارب 15360 يهوديًا، اأي  

قبل نكبة فل�شطني، وبعد وعد بلفور،  حيث جنحت احلركة ال�شهيونية يف 

 ويعطي اجلدول اأدناه فكرة عن م�شارات 
(13(

التاأثري نوعًا ما على يهود اليمن.

الهجرة قبل عام 1948.

))1) ال�شادق مزهود، جغرافية ال�شكان جامعة منتوري – ق�شنطينة، جميع احلقوق حمفوظة 

ملنتدى املو�شوعة اجلغرافية © 009) –  011).

العدد:   - املتمدن  احلوار  العربي،  العامل  يف   ..(4-4( اليهود  معاداة  �رصخ،  اأبو  خالد   (13(

11:(0 - 17 / 11 / (011 - 3549
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م�جات �لهجرة �ليه�دية �إىل فل�ضطني قبل �إن�ضاء �لدولة �ليه�دية)14)

جهة �لقدومعدد �ملهاجرين�لفرتة�مل�جة

5000)1880-1903�مل�جة �لأوىل
من رو�شيا وبولندا 

ورومانيا

190434000-1914�مل�جة �لثانية
من رو�شيا و�رصق 

اأوروبا

191935100 –3)19�مل�جة �لثالثة

من مناطق بحر 

البلطيق ورو�شيا 

وبولندا

478898)19-1931�مل�جة �لر�بعة
بولندا، رومانيا، 

ال�رصق الأو�شط

4784)))193-1939�مل�جة �خلام�ضة
اأملانيا، اأوروبا 

الغربية، بولندا

1940118300-1948�مل�جه �ل�ضاد�ضة

و�شط اأوروبا، 

البلقان، بولندا، 

ال�رصق الأو�شط

وعلى م�شتوى عدد ال�شكان يف فل�شطني فلقد مت اأول تقدير لعدد �شكان 

عام 1914  ففي  العثماين،  احلكم  فرتة  الع�رصين خالل  القرن  فل�شطني يف 

وهي ال�شنة التي ن�شبت فيها احلرب العاملية الأوىل »قّدر عدد �شكان فل�شطني 

بـ75)689 ن�شمة منهم 8% من اليهود. وبعد خ�شوع فل�شطني لالنتداب 

 673000 الر�شمي  التقدير  ح�شب  فل�شطني  �شكان  عدد  اأ�شبح  الربيطاين 

من   78000 و  اليهود  من  و67000  امل�شلمني  من   5(1000 منهم 

الت�شلل ال�شهيوين  وبناء امل�شتوطنات، باحث  اأرا�شي فل�شطني ومراحل  ال�شهلي،  نبيل   (14(

للدرا�شات بريوت،ع �شفر، �شيف )00)، �ش:79. وكذلك وليم فهمي، الهجرة اليهودية 

اإىل فل�شطني، الهيئة امل�رصية العامة للكتاب، القاهرة، 1984، �ش 10.
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بلفور  . وعندما �شدر وعد 
(15(

الأخرى املذاهب  امل�شيحيني و 7000 من 

 1918 عام  من  الربيطاين  النتداب  حتت  فل�شطني  عت  و�شِ  1917 عام 

قومي  وطن  لإقامة  الالزمة  الت�شهيالت  تقدمي  مت  حيث   1948 عام  حتى 

لليهود يف فل�شطني وبداأ اليهود يتدفقون عليها بالآلف وارتفع عددهم من 

يقرب  ما  اإىل  التا�شع ع�رص  القرن  منت�شف  �شخ�ش يف  اآلف  »حوايل ع�رصة 

من 500)6 األف �شخ�ش عند بداية النتداب الربيطاين، واإىل ما يقرب من 

عام 1948،  املذكور  النتداب  نهاية  عند  �شخ�ش  األف  �شتمائة وخم�شني 

وبذلك ارتفعت ن�شبة اليهود اإىل جمموع عدد ال�شكان يف فل�شطني من %8.3 

(16(
عام 1919 اإىل 31.5% عام 1943 واإىل حوايل 33% عام 1948.

تعداد  بيانات  اإىل  بال�شتناد  فل�شطني،  يف  ال�شكاين  النمو  �شعيد  وعلى 

»اإ�رصائيل« عام   اليهود يف  النتداب وتعداد  اأجرته حكومة  الذي   1945

هذين  بني  بلغت  اليهود  ال�شكان  يف  النمو  »ن�شبة  اأن  تبني  فقد   ،1948

ـ  بالهجرة  ـ  الطبيعية  غري  الزيادة  ن�شبة  واأن  �شنويًا،   %16.8 التاريخيني 

الهجرة  لعبته  الذي  الدور  اأهمية  مدى  يو�شح  ما  وهو   %95،( بلغت 

اأعداد  التايل  اجلدول  ويو�شح   
(17(

املجتمع«. بناء  عملية  يف  اليهودية 

الديانة  يف فل�شطني  الزيادة ح�شب  امل�شلمني وامل�شيحيني واليهود، ون�شبة 

يف  اليهود  اأعداد  زيادة  ن�شبة  بلغت  حيث  و1944،   19(( عامي  بني  

فل�شطني  بفعل الهجرة %74.

)15) يو�شف كامل اإبراهيم، التحول الدميوغرايف الق�رصي يف فل�شطني، م.�ش.

)16) �شالح.ع م�شطفى، فل�شطني: التدمري اجلماعي للقرى الفل�شطينية وال�شتعمار ال�شتيطاين 

خالل مائة عام، لندن، مركز القد�ش للدرا�شات المنائية، )198، �ش:14. 

)17) م.ن، �ش، ن.
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جدول تط�ر �ضكان فل�ضطني ح�ضب �لديانة بني عامى1944-1922 )18)

�ملجم�ع�آخرونيه�دم�ضيحي�نم�ضلم�ن�حلالة

عدد ال�شكان 

وفقًا لتعداد 

19((

5891777146483790791775248

تقدير ال�شكان 

يف نهاية 

1944

1061277135547528702140981739624

جمموع الزيادة 

ال�شكانية
472100640834449216481987576

الزيادة الطبيعة 

لل�شكان
453405455901172266026622247

الزيادة 

ال�شكانية 

بفعل الهجرة

1869518493327686455365329

% الزيادة 

الطبيعة
%96%71%26%93%63

% الزيادة 

بفعل الهجرة
%4%29%74%7%37

موجة الهجرة الكربى

اأما موجة الهجرة الكربى فقد ح�شلت بعد اإعالن الكيان ال�شهيوين يف 

�شهدتها  هجرة  موجة  اأكرب  وكانت   ،1951 عام  وحتى   1948  /5/15

ع�شية  ال�شوفياتي  الحتاد  من  املكثفة  الهجرة  قبل  تاريخها  يف  »اإ�رصائيل« 

وقد  املا�شي.  القرن  من  الت�شعينيات  ومطلع  الثمانينيات  نهاية  يف  �شقوطه 

)18) املو�شوعة الفل�شطينية، الق�شم الثاين، الدرا�شات اخلا�شة، بريوت 1990، �ش:88).
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اأّدى قيام الكيان ال�شهيوين على اأر�ش فل�شطني اإىل تدفق 4)6876 مهاجًرا 

اإىل فل�شطني فاق عدد املهاجرين �شكان »اإ�رصائيل« اليهود عند الإعالن عن 

قيامها، وبلغ متو�شط هذه الهجرة ال�شنوي نحو 00) األف مهاجر، وميثل 

عام 1949 ذروتها.  وتكونت بالت�شاوي من �شقني: اأتى اأولها من مهاجري 

اأوروبا وهم من حركة ال�شباب لدعم جهد »اإ�رصائيل« الع�شكري وم�شاندتها 

يف حرب عام  1948.  واأتى ثانيها من مهاجري البلدان العربية والإ�شالمية، 

حيث اأفرغت تقريًبا اليمن وعدن والعراق وليبيا من اليهود. وكانت ن�شب 

اأهّم البلدان التي اأتى منها املهاجرون كالآتي: 18% العراق مع 3371)1 

مع  بولندا   %15.5 117950مهاجراً،  مع   %17.( رومانيا  مهاجًرا، 

106414مهاجًرا، 7 % اليمن وعدن مع  48315مهاجًرا، 5.4% بلغاريا 

ليبيا  مع  مع 60)37 مهاجًرا، 5% تركيا مع  34547 مهاجراً، %4.5 

)3097 مهاجًرا، 4.1% املغرب مع 63)8) مهاجراً، ).3% اإيران مع 

1910)مهاجرين، 7.)% الت�شيك وال�شلوفاك مع 18788 مهاجًرا. ومل 

ت�شجل ن�شبة تذكر للقارة  الأمريكية )0.6%)، وغلب على موجة الهجرة 

)19) كما غادر حوايل 50 األف يهودي ميني يف 
الطابع الأوروبي والآ�شيوي.

تلك الفرتة نف�شها اأي بعد حرب 1948 ومل يبق يف اليمن �شوى 50)عائلة 

اإىل  الذين مّت جذبهم  بلغ عدد يهود اجلزائر  يهودية فقط. ويف وقت لحق 

يتعّلق  ما  ويف  ن�شمة.   141األف  يقارب  ما  بومدين  عهد  يف  »اإ�رصائيل« 

القذايف  معمر  العقيد  ا�شتالم  قبيل  ليبيا  يف  يبق  فلم  ليبي  اأ�شل  من  باليهود 

((0(
احلكم �شوى 5 اأ�شخا�ش فقط.

اجلماعات  �شعيد  على  ال�شهيوين  للكيان  الإثني  البناء  �شريورة  ويف 

)19) فواز حامد ال�رصقاوي، ال�شكان اليهود يف فل�شطني، درا�شة يف ال�رصاع ال�شكاين خالل 

الن�شف الثاين من القرن الع�رصين، جملة اجلامعة الإ�شالمية، �شل�شلة الدرا�شات الإن�شانية، املجلد 

.644-643 007)،�ش  يونيه    ،677 �ش   -  6(7 �ش  الثاين،  العدد  ع�رص،  اخلام�ش 

/ISSN 1726-6807, http://www.iugaza.edu.ps/ara/research 
اإ�شكالية م�رصوع »اإ�رصائيل« اجلديدة، مركز الزيتونة للدرا�شات  )0)) �شالم الراب�شي، درا�شة 

وال�شت�شارات،3)/010/11). 
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اليهودية املختلفة برزت جماعتان اإثنتيان يهوديتان مهيمنتان يف »اإ�رصائيل« 

يهود  اإىل  وترمز  القدمية  العربية  من  م�شتقة  ت�شمية  »الأ�شكنازمي« وهي  هما 

من  )وكذلك  وال�رصقية  ال�شمالية  اأوروبا  من  يهوداً  اليوم  ت�شم  وهي  اأملانيا، 

اإ�شبانيا)، وهي  يهود  اإىل  ترمز  قدمية  )ت�شمية عربية  و»ال�شفاردمي«  اأمريكا)، 

جماعة ت�شم اليوم يهوداً من منطقة ال�رصق الأو�شط والبلقان  واإيجة واأرا�ش 

هاتني  بني  الدينية  وال�شعائر  الطقو�ش  يف  فوارق  وهنالك  اأو�شطية.  �رصق 

والأحكام  املحاكم  و�شالحية  ب�شلطة  تعرتف  منهما  كاًل  لكن  اجلماعتني؛ 

على  يدل  تعبري  ال�شفاردمي  اإن  اليوم  القول  وميكن   .
((1(

لالأخرى احلاخامية 

اليهود  م�شطلح  عليهم  ويطلق  ال�رصق،  جمتمعات  من  جاوؤوا  الذين  الأفراد 

اأما  واآ�شيوية،  اإفريقية  اأ�شول  من  اليهود  اإىل  التعبري  ي�شري  حيث  ال�رصقيون، 

الأ�شكنازمي  فهم اليهود الغربيون اأكانوا من اأوروبا اأم اأمريكا.

وباملح�شلة ميكن القول اإن اليهود الأ�شكناز، اأي اليهود القادمني من دول 

على  بال�شتيالء  قاموا  الذين  وهم  ال�شهيوين،  الكيان  �ش  اأ�شَّ من  هم  اأوروبا 

ال�شهيونية.  الدولة  قيام  اأعلنوا  الذين  وهم  �شكانها،  وطرد  فل�شطني  اأر�ش 

وعلى �شعيد »املواطنيني العرب من الطوائف اليهودية فاإنهم عمومًا رف�شوا 

غري  و1948.   1918 عامي  بني  الواقعة  الفرتة  يف  فل�شطني  اإىل  الهجرة 

يزيد  ما  تهجري  اإىل  اأّدت   1948 عام  حرب  عنها  اأ�شفرت  التي  النتائج  اأن 

اأّدت  وقد  الإ�شالمية.  والبلدان  العربية  البلدان  من  يهودي  عن 300000 

�شيا�شة التجهيل وعدم و�شوح الروؤيا حول امل�رصوع ال�شهيوين وخماطره اإىل 

قيام بع�ش الزعماء العرب بت�شهيل هجرة اليهود يف حماولة للتخل�ش منهم،  

ونخ�ش بالذكر حاكم اليمن الأمام اأحمد حميد الدين الذي قام بتهجري نحو 

الذي  ال�شعيد  نوري  العراق  وحاكم  عام 1949،  ميني  يهودي  األف    50

عامي 1950- عراقي خالل  يهودي  األف  بتهجري 5)1  قامت حكومته 

1951. وبحلول نهاية العام 1965 كان قد مت اإفراغ البلدان العربية  اإفراغًا 

بريوت،  للدرا�شات،  باحث  باحث،  اأوراق  ال�شهيونية،  والدولة  الإ�رصائيلي  املجتمع   ((1(

011)، �ش )6.
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وبالتايل  »اإ�رصائيل«.  اإىل  وتهجريها  العربية  اليهودية  الطوائف  من  تاّم  �شبه 

عنه  نتج  قد  ال�شهيونية  �شد  العربية  احلكومات  »ن�شال«  اإن  القول  ميكن 

خالل ال�شنوات الع�رصين التي تلت اإقامة »اإ�رصائيل« تزويدها مبا يرتاوح بني 

اليوم مع ن�شلهم عن  األف مهاجر يهودي يزيد عددهم  األف و800   700

فل�شطني  اإىل  اليهود  هجرة  عملية  اللتبا�ش  يغّلف  وفيما   .
((((

ن�شمة مليوين 

من اليمن فثمة معلومات ت�شري اإىل موافقة الإمام اأحمد ـ بعد متّنع طويل من 

والده ـ على هجرة اليهود من بالده. وتوّلت الوكالة اليهودية عملية الهجرة 

اجلماعية وذلك بالت�شال مع ال�شلطات الربيطانية يف عدن من اأجل تاأمني 

املحميات  �شالطني  لدى  والتو�شط  جهة،  من  للمهاجرين  مع�شكرات  فتح 

لل�شماح لهم باملرور عرب اأرا�شيهم من جهة اأخرى. وانت�رص مندوبو الوكالة 

ب�رصية  وتنظيمها  الهجرة  اإىل  للدعوة  ال�شكاين  التجمع  مناطق  يف  اليهودية 

تامة، وتدفقت اإىل عدن من جميع اأنحاء اليمن واملناطق املجاورة جمموعات 

ويف  فل�شطني.  اإىل  نقلهم  قبل  جتّمع  مركز  لتكوين  املهاجرين  من  متوالية 

عامي 1949 و1950 هاجر من تبّقى من الطائفة اليهودية اليمنية يف اأكرب 

عملية تهجريية وهي عملية »الب�شاط ال�شحري«، ولي�ش هذا الب�شاط �شوى 

 .
((3(

الطائرات احلديثة التي حملت يهود اليمن عن طريق اجلو اإىل فل�شطني

واأما بالن�شبة للعراق فاإن للحركة ال�شهيونية يداً طوىل يف تعزيز الهجرة من 

مور�ش  الذي  وال�شغط  العراق،  اليهود يف  طاولت  التي  التفجريات  خالل 

لت�شهيل هجرة اليهود مقابل اإ�شقاط جن�شياتهم العراقية. وعلى اأية حال فاإن  

املعلومات حول اليهود ال�شفاردمي اأو اليهود ال�رصقيني قبل عام 8)19 ت�شري 

اإىل اأنهم  كانوا ي�شكلون الأكرثية و�شط ال�شكان اليهود يف فل�شطني )حوايل 

60%). وهكذا ففيما كان اليهود ال�رصقيون ي�شكلون يف اأوا�شط القرن التا�شع 

ال�شهيونية  اليهودية  الهجرة  فاإن  فل�شطني  يهود  من  ال�شاحقة  الأغلبية  ع�رص 

)))) نزيه قورة، �شبح ال�شهيونية الدميغرايف،جملة �شوؤون فل�شطينية، مركز الأبحاث يف منظمة 

التحرير الفل�شطينية، بريوت عدد 95، ت1– 1979، �ش 13.

)3)) اأحمد كامل هواوي، هجرة يهود اليمن ودور ال�شهيونية، املعرفة، موقع اجلزيرة نت،)) 

/)004/1) م.
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من دول اأوروبا التي تدفقت على فل�شطني عّدلت املوازين وقّل�شت ن�شبتهم 

فاأ�شبحوا اأقلية ) اأقل من 10% ) من جمموع ال�شكان اليهود قبل عام 1948 

 .
((4(

بينما كان اليهود الأ�شكناز ي�شكلون 77% من الدولة الإ�رصائيلية اجلديدة

قيام  بعد  مت  ال�رصقيني  اليهود  مل�شلحة  اأي  الآخر  الجتاه  يف  التحّول  ولكن 

يف  )ال�شفاردمي)  ال�رصقيني  اليهود  من  كبري  عدد  هاجر  حيث  »اإ�رصائيل«، 

موجات وا�شعة فازداد عددهم ب�شورة �رصيعة، و�شكلوا يف اأوائل ال�شبعينيات 

نحو ن�شف عدد �شكان »اإ�رصائيل«. واأكرب الطوائف يف »اإ�رصائيل« هم اليهود 

املغاربة يليهم بالرتتيب: العراقيون واليمنيون والإيرانيون. ول يزال اأبناء هذه 

اجلماعات يحافظون ب�شفة عامة على الكثري من عادات وتقاليد الأقطار التي 

جاوؤوا منها. ويف مطلع ال�شبعينيات تفوقت ن�شبة ال�شفاردمي ف�شارت الن�شبة 

47.4% مقابل ).44% من الأ�شكناز. اإىل اأن ح�شلت موجة الهجرة من 

. ووفقًا 
((5(

الحتاد ال�شوفياتي التي قلبت املعادلة من جديد  مل�شلحة الأ�شكناز

ي�شنفون  رو�شيا  يهود  فاإن  ال�شهيوين  الكيان  داخل  الإثنولوجية  للمفاهيم 

اأ�شكنازمي، يف حني ي�شّنف يهود الدول الآ�شيوية التي كانت جزءاً من الحتاد 

ال�شوفياتي �شفاردمي، كيهود جورجيا واأذربيجان الخ...

واحلقيقة اأن اأمريكا بداأت منذ عام 1975 مبمار�شة ال�شغط على الحتاد 

ت�رصيعًا من  وا�شت�شدرت  بالهجرة  ال�شوفيات  لليهود  ي�شمح  ال�شوفياتي كي 

الأبواب  فتح  مبدى  امل�شرتكة  التجارية  العالقات  تطور  يربط  الكونغر�ش 

الباب فقط  اإىل اخلارج. ومن هذا  اليهود ال�شوفيات  اأمام هجرة  ال�شوفياتية 

التالية  الع�رص  ال�شنوات  يف  مهاجر  يهودي  مليون  على  »اإ�رصائيل«  ح�شلت 

علماء  وبع�شهم  ومهنيون  جامعيون  وغالبيتهم  ال�شوفياتي  الحتاد  لتفكك 

وفوق  وعلمية  ب�رصية  مزدوجة:  »اإ�رصائيل«  اإىل  الإ�شافة  اأ�شبحت  وهكذا 

هذا وذاك جمانية.  وامل�شتوطنون من الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق يعتربون من 

النخب اليهودية التي  �شمت  اآلف الأطباء واملهند�شني والأدباء واملو�شيقيني 

)4)) املجتمع الإ�رصائيلي والدولة ال�شهيونية، اأوراق باحث، �ش:64.

واليهودية  اليهود  مو�شوعة  ال�شهيوين،  امل�شتوطن  »اإ�رصائيل«  امل�شريي،  الوهاب  عبد   ((5(

وال�شهيونية،  ج 7، ط 1، دار ال�رصوق، القاهرة، 1999، �ش 40)-41).
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الو�شع  من  الهروب  املهاجرين  هوؤلء  دافع  وكان  الكفاءات،  من  وغريهم 

.
((6(

القت�شادي املنهار

ومن املعلوم اأن العن�رص الرئي�شي املتحكم يف الهجرة من الحتاد ال�شوفياتي 

ال�شلطوي  البناء  وطبيعة  الحتاد  حكمت  التي  التغيري  م�شارات  يف  يتمّثل 

قبل  الت�شعينيات  مطلع  يف  لل�شوفيات  املعي�شية  الأو�شاع  فتدهور  هناك، 

انهيار النظام ال�شيوعي لعب دوراً حموريًا يف دفع اليهود اإىل الهجرة. وتفيد 

للمهاجرين  الكلي  العدد  اأن  اآذار 1990  املهاجرين يف  التقديرات لأعداد 

ال�شوفيات قد ي�شل اإىل 30) األف �شخ�ش تلك ال�شنة وحدها، بعدما كانت 

التقديرات الر�شمية  ال�شابقة تفيد باأن عدد املهاجرين �شي�شل يف �شنة 1990 

اإىل نحو 100 األف �شخ�ش مقارنة مع جمموع املهاجرين الوافدين من الحتاد 

. وقد بلغ عدد 
((7(

ال�شوفياتي طوال �شنة 1989 الذي بلغ 13األف �شخ�ش

ميلك  �شخ�ش  األف   800 نحو   1996 عام  رو�شي  من�شاأ   من  املهاجرين  

)منهم  األفًا  و600  األفًا   550 بني  ما  يرتاوح  عدد  بينهم  من  القرتاع  حق 

نحو 450 األفًا هاجروا يف الت�شعينيات والباقي هاجروا يف  ال�شبعينيات). 

وقّدرت القوة النتخابية لهوؤلء حينها بـ )1 نائبًا. اأما بالن�شبة اإىل املهاجرين 

اجلدد من رو�شيا فيالحظ اأن »اإ�رصائيل« بداأت منذ مطلع الألفية الثالثة بفتح 

رين اإليها، والرتكيز على اأن  مراكز لتعليم اللغة العربية، واختيار نوعية املهجَّ

رين امتيازات  يكونوا من ال�شباب فقط، حيث منحت هوؤلء ال�شباب املهجَّ

اأهّمها ا�شتدعاء اأ�رصهم للقدوم اإىل »اإ�رصائيل« بعد فرتة معّينة من الزمن، اأي اأن 

»اإ�رصائيل« باتت ترّكز على عن�رص النوعية، باعتبار اأن عن�رص ال�شباب منتج، 

عملية  وتو�شح   .
((8(

الدولة خدمات  اإىل  اأكرب  بحاجة  فهم  ال�شن  كبار  اأما 

ا�شتيعاب الهجرة اأن هناك م�شكلة اأ�شا�شية تكمن يف التفرقة بني املهاجرين، 

)6)) ن�شار ر�شيد اإبراهيم، الدور البنيوي للعملة الفل�شطينية يف القت�شاد الإ�رصائيلي )درا�شة 

حتليلية)، دار كنعان للدرا�شات والن�رص، دم�شق 1998، �ش80.

موؤ�ش�شة  ال�شوفيات،  اليهود  هجرة  حول  اآغا،  جعفر  ح�شني   – اخلالدي  �شامح  اأحمد   ((7(

الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، جملة الدرا�شات الفل�شطينية، ع)، ربيع 1990، �ش 8.

دي�شمرب   / يوليو  والرابع  الثالث  العدد  الفل�شطيني،  التخطيط  مركز  جملة  �شعبان،  خالد   ((8(

.(001
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بني القادمني من اأوروبا اأو الوليات املتحدة، والقادمني من اأثيوبيا من ناحية، 

اأو متدين،  اأ�شود، ومن هو علماين  اأو  اأبي�ش  ومن ناحية اأخرى بني من هو 

باأنهم  وي�شعرون  برو�شيتهم  يعتزون  الذين  الرو�ش  املهاجرين  اإىل   بالإ�شافة 

املهاجرين  وم�شتوى  الكفاءة  م�شتوى  وعلى   .
((9(

»اإ�رصائيل« يف  اأقلية  اأرقى 

الرو�ش العلمي والعملي يتبنّي اأنه منذ بداية الهجرة الوا�شعة عام 1989 حتى 

نهاية 1991 كان بني املهاجرين اجلدد يف »اإ�رصائيل« 10 اآلف عامل، و87 

من  األفًا  و18  طبيب،  األف  و1)  معّلم،  األف  و38  وتقني،  مهند�ش  األف 

 .
(30(

رجال الفن، و0) األف اأكادميي يف العلوم الجتماعية 

لت تعليمًا متقدمًا  وملا كانت غالبية املهاجرين الرو�ش من الفئات التي ح�شّ

�شات فقد عمل يف »اإ�رصائيل« ثلثا املهاجرين  يف جمالت عديدة من التخ�شّ

الرو�ش يف وظائف علمية واأكادميية وتقنية. ومع حلول عام 1995 ت�شّجل  

الأطباء  من  14األفًا  اإىل  اإ�شافة  ومعمارين،  كمهند�شني  مهاجر  األف   66

واأطباء الأ�شنان، وقرابة 11األفًا من العلماء و309 اآلف من املعلمني.كما اأن 

الأغلبية ال�شاحقة من املهجرين الرو�ش ل يعرفون اللغة العربية ـ اللغة الر�شمية 

الأوىل يف »اإ�رصائيل« ـ وعمومًا فاإن املهاجرين الرو�ش يف »اإ�رصائيل« يعي�شون 

الأحياء  يف  ويرتكزون  املدينية  التجمعات  من  جمموعة  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل 

اإىل  بادروا  اأنف�شهم  املهاجرين  فاإن  ال�شابقة  الهجرات  ذاتها. وعلى خالف 

�شيا�شي  نفوذ  اإىل  العددية  قّوتهم  ترجمة  خالل  من  جمتمعهم  يف  النخراط 

واقت�شادي. ولقد اأ�ش�شوا اأحزابهم ال�شيا�شية التي فازت مبقاعد يف الربملان، 

واأ�ش�شوا �شحفًا عّدة. ولأ�شباب اقت�شادية اأ�شبح املهاجرون م�شدر جذب 

)9)) فواز حامد ال�رصقاوي، ال�شكان اليهود يف فل�شطني، درا�شة يف ال�رصاع ال�شكاين خالل 

الن�شف الثاين،  من ق 0)،.م.�ش. �ش 670.

يف  الجتماعي   القت�شادي  التطور  موازنة  يف  الراهنة   اليهودية  الهجرة  �شعد،  حممد   (30(

»اإ�رصائيل«، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، جملة الدرا�شات الفل�شطينية،ع 8، خريف 1991. 

�ش 97).
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.
(31(

للقطاعات اخلا�شة والعامة التي تزّودهم بخدمات ل ح�رص لها بلغتهم

فقد  بها.  ي�شتهان  ل  ع�شكرية  قوة  للمهاجرين  الب�رصية  الطاقة  وت�شكل 

اأعفت هذه الطاقة الإطار الع�شكري  من �رصورة متديد فرتة اخلدمة الع�شكرية 

. وت�شري املعطيات والدلئل اإىل اأن 
(3((

من عامني ون�شف العام اإىل ثالثة اأعوام

اأغلبية املهاجرين ال�شوفيات اجلدد ل حتركهم الدوافع الإيديولوجية ال�شهيونية 

املتطرفة. وهنالك �شبه اإجماع على اأن اليهود ال�شوفيات يف�شلون بالدرجة 

الأوىل العي�ش داخل »اإ�رصائيل« نف�شها ويف املدن الكربى على وجه التحديد. 

ويبدو كذلك اأن املهاجرين اجلدد مييلون من ناحية مبدئية اإىل ال�شتقرار يف 

املناطق التي توجد فيها جتمعات قائمة من اليهود ال�شوفيات حيث لهم اأقرباء 

القوية  الإيديولوجية  العتبارات  اإن  القول  األخ. وميكن  واأ�شدقاء ومعارف 

من جهة، وال�شعي الطبيعي نحو العي�ش يف بيئة مدينية بني اأنا�ش من خلفية  

الأر�ش  اإىل  التوجه  حوافز  من  يقلالن  قد  اأخرى،  جهة  من  مماثلني  واأ�شل 

املحتلة )غري القد�ش) يف املديني القريب واملتو�شط على الأقل. 

بال�رصورة  يعني  ل  القومي  الأ�شل  ح�شب  الإثنوغرايف  التكوين  اأن  بيد 

القبول بو�شعية الفئة املهاجرة يف الكيان ال�شهيوين على الن�شق الذي حتدده 

الدولة، حيث متيل كل جماعة يف البداية اإىل التفاعل مع اجلماعات التي تتواءم 

معها على ال�شعيد اللغوي واحل�شاري الخ.  وهنا يلعب عامل الندماج دوراً 

حموريًا يف التكوين الإثني للقوى التي تعي�ش يف »اإ�رصائيل«. ذلك اأن �شعوبة 

يهود  بني  وخا�شة  بالغرتاب،  املهاجرين  لدى  ال�شعور  وازدياد  الندماج 

 ،
(33(

املهاجرين من  ال�شاحقة  الغالبية  حاليًا  ميثلون  الذي  ال�شوفياتي  الحتاد 

املهاجرين  بني  والتوجهات  الإثنية  الهوية  اللغوي،  ال�شلوك  دونيت�شا–�شميت،  �شمادار   (31(

املركز  مدار  اأمارة،  حممد  د  حترير  »اإ�رصائيل«،  يف  والهوية  اللغة  يف  »اإ�رصائيل«،  يف  الرو�ش 

الفل�شطيني للدرا�شات، موؤ�ش�شة الأيام –رام اهلل فل�شطني، )00)، �ش 145-144.

الدرا�شات  املجتمع،،موؤ�ش�شة  وتطور  الفرد  اأزمة  بني  اليهودية  الهجرة  القمريي،  عطا   (3((

الفل�شطينية،  جملة الدرا�شات الفل�شطينية، عدد 8، خريف 1991. �ش 44).

»املهجر«،  اإىل  الإ�رصائليني  عودة  يف  توينبي  نبوءة  تتحقق  بداأت  هل  حمدان،  يو�شف   (33(

مركز الأبحاث يف منظمة التحرير الفل�شطينية، جملة �شوؤون فل�شطينية، بريوت، عدد 49، اأيلول 

1975، �ش 173؟
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يوؤثران يف طبيعة القوى ذات الفعالية يف الكيان ال�شهيوين، من دون التغافل 

عن اأن التفرقة العن�رصية يف »اإ�رصائيل« �شد اليهود ال�رصقيني وال�شود هي حالة 

غنية عن التعريف .

ثالث جماعات اإثنية رئي�صية

 ت�شّنف الإح�شاءات »الإ�رصائيلية« ال�شكان اليهود وفقًا لبلد الأ�شل اإىل 

ثالث جماعات اإثنية رئي�شية:

يف  واملولودون  واأمريكا  اأوروبا  يف  املولودون  وهم  �لأ�ضكناز:   -1

»اإ�رصائيل« لآباء من مواليد اأوروبا واأمريكا.

2-�ل�ضفارد : وهم املولودون يف اآ�شيا واأفريقيا واملولودون يف »اإ�رصائيل« 

لآباء من اآ�شيا واأفريقيا.

فل�شطني   ( البلد  يف  واآباوؤهم  ولدوا  الذين  وهم  �لبلد  �أبناء  يه�د   -3

املحتلة).

املجتمع  اأن  بيفتا�شل  اأورك  الإ�رصائيلي  الباحث  يرى  اآخر  منحى  ويف 

ال�شتيطانية  الفئة  مهيمنة هي: 1-  اجتماعية  فئات  ثالث  ي�شم  الإ�رصائيلي 

الأهليون  ال�شكان   -( الأوىل؛  بالدرجة  الأ�شكنازية  )املاأذونة)  املركزية 

)املحليون) الذين هم العرب الفل�شطينيون؛ 3- مهاجرو ما بعد عام 1950 

 .
(34(

)املزراحيم بالدرجة الأوىل)

بلغ  »اإ�رصائيل«  يف  ال�شكان  عدد  اأن  اإىل  حديثة  اإح�شاءات  وت�شري 

املركزي  املكتب  عن  ال�شادرة  لالأرقام  وفقًا  ن�شمة،   7695000

اأو   580(000 حواىل  يبلغ  »اإ�رصائيل«  يهود  عدد  واأن  لالإح�شائيات، 

ال�شكان،  من  فن�شبتهم 0.4)%  العرب  اأما  املجموع.  من  املئة  75.4 يف 

 ،%4.( اأو  املتبقيني،  من   3(0.000 وهناك  ن�شمة   1573000 اأو 

)34) اأورك بيفتا�شل، احلدود والهيمنة يف الإثنوقراطية الإ�رصائيلية، يف الكيان ال�شهيوين بيت 

العنكبوت، ترجمة باحث للدرا�شات، قراءة عبداهلل احل�شن، �ش 46.
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�شلطات  الداخلية ول عرب  امل�شجلني، ل عن طريق وزارة  ال�شكان غري  من 

الهجرة. كما اأن ن�شبة 1.9%، اأو الزيادة ال�شافية وقدرها 143000 �شخ�ش 

خالل العام املا�شي، متثل ارتفاعًا ثابتًا منذ عام 003)، وتعك�ش معدل منو 

مماثل للزيادة التي كانت يف الثمانينيات، وذلك قبل عملية الهجرة الوا�شعة من 

الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق خالل الت�شعينيات. ويرتكز معظم ال�شكان اليهود 

اأبيب، يف حني يعي�ش %60  يف القد�ش اأو يف و�شط البالد، مبا يف ذلك تل 

من ال�شكان العرب يف ال�شمال. وتظهر البيانات اأن ُخم�ش ال�شكان يعي�شون 

يف ال�شمال، ون�شف هوؤلء النا�ش فقط هم من اليهود. واأما يف اجلنوب فيقع 

النق�شام يف الجتاه املعاك�ش مع وجود 11% فقط من ال�شكان العرب هناك 

. وت�شكل الهجرة ال�شافية ن�شبة 34% من الزيادة يف 
(35(

معظمهم من البدو

يقرب  ما  ال�شابقة، وجاء  ال�شنة  بـ  36%  يف  اليهود، مقارنة  ال�شكان  عدد 

ال�شابق، و36% من الحتاد  ال�شوفياتي  املهاجرين من الحتاد  من 90% من 

الرو�شي. ويف اأواخر عام 1996 كان الأ�شكنازيون ي�شكلون ن�شبة 34% من 

�شكان »اإ�رصائيل« البالغ عددهم 5.7 مليون ن�شمة؛ اأما ال�شفاردمي اأي اليهود 

ال�رصقيون ف�شكلوا 37%، والعرب 16% والن�شبة الباقية 14% متثل املهاجرين 

. هذا مع العلم اأن ثمة �شكوكًا 
(36(

الذين قدموا حديثًا من الحتاد ال�شوفياتي

كبرية يف كون املهاجرين من الحتاد ال�شوفياتي هم جميعهم من اليهود.

ب�شكل  انخف�ش  »اإ�رصائيل«  اإىل  الهجرة  جمموع  فاإن  حال  اأي  وعلى 

ملحوظ قبل عام 009)،  ففي عام 001) انخف�ش العدد  اإىل 33858  

وبحلول �شهر اأيلول من عام )00) كان عدد املهاجرين 96)5) مهاجراً 

 . وتفيد املعطيات ال�شادرة 
(37(

بينهم )1379 من اأوروبا ال�رصقية ذلك العام

 RUTH EGLASH On eve of 2011، Israel’s population reaches 7.7 million، (35(

JPost.com 12/29/2010
)36) اأورك بيفتا�شل، احلدود والهيمنة يف الإثنوقراطية الإ�رصائيلية، يف الكيان ال�شهيوين بيت 

العنكبوت،  �ش 46.

Ner Leelef ،World Jewish Population، israelnjudaism.blogspot.-  (37(

com/2011/.../World-jewish-p... Bottom of Form Saturday، July 30، 2011
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للهجرة  دينية  اأبعاداً  حتمل  ل  الأخرية  ال�شنوات  اأن  اليهودية  الوكالة  عن 

حت�شني  دافعها  دنيوية  علمانية  لأهداف  ح�شل  اأكرثها  اإن  بل  وال�شتيطان، 

ال�شباب ذوي  لليهود  الأكرث جذبًا  �شنة 009)  املعي�شي. وكانت  امل�شتوى 

اخلربة العملية والكفاءة التقنية العالية. وقد اأو�شحت وكالة �شوخوت وهي 

 16(44 هجرة  �شجل   (009 العام  اأن  اليهودية  بالهجرة  تهتم  موؤ�ش�شة 

ن�شف  وكان   ،(008 بالعام  مقارنة   %17 قدرها  زيادة  يعني  ما  يهوديًا 

من  والباقي   (7(10( ال�شابق  ال�شوفياتي  الحتاد  من  اجلدد  املهاجرين 

ال�شمالية واجلنوبية؛ و60% من هوؤلء املهاجرين هم دون �شن  الأمريكيتني 

 .
(38(

35 �شنة اأي من فئة ال�شباب

ال�شهلي  نبيل  الفل�شطيني  الباحث  اإليها  ي�شري  التي  الهامة  املعطيات  ومن 

اإ�رصئيل ا�شتطاعت جذب ربع يهود العامل حتى عام 1980. وارتفعت  اأن 

نحو 5.5  »اإ�رصائيل«  بات يف  اأنه  اأي  العام 009)  نحو 41% يف  الن�شبة 

اليهود  الغربيني الأ�شكناز و36% من  اليهود  مليون يهودي منهم40% من 

ال�رصقيني ال�شفارد ف�شاًل عن نحو 9)% من يهود ال�شابرا وهم اليهود الذين 

اليهود  التاريخية وغالبية هوؤلء من  ولدوا لآباء يهود مولودين يف فل�شطني 

.
(39(

الأ�شكناز

كما اأن املتتبع للت�شكيل ال�شكاين يف »اإ�رصائيل« يالحظ  اأن جمموع ال�شكان 

فيها قد و�شل يف مطلع عام 011) اإىل 5.7 مليون يهودي، وي�شكل اليهود 

مقابل  يف   ،%40 نحو  واأوروبية  اأمريكية  اأ�شول  من  )الأ�شكناز)  الغربيون 

نحو  واآ�شيوية  اأفريقية  اأ�شول  من  )ال�شفارد)  ال�رصقيون  اليهود  ي�شكل  ذلك 

)38) ندى ال�شقيفي املريني، الكيان ال�شهيوين بني يهودية الدولة وانهيارها، باحث للدرا�شات، 

بريوت، ط 1، 011)، �ش 185.

-(-3 بريوت،  احلياة،  �شحيفة  العامة«،  انتخاباتها  ع�شية  »اإ�رصائيل  ال�شهلي،  نبيل   (39(

.(009
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36% من اإجمايل اليهود يف اإ�رصائيل. وميثل يهود ال�شابرا لأب يهودي مولود 

يف فل�شطني الن�شبة الباقية ومقدارها 4)%. والالفت اأن اليهود املهاجرين من 

الدول العربية باتوا ي�شكلون نحو 0)% من اإجمايل اليهود يف »اإ�رصائيل«، 

 .
(40(

ومعظمهم من يهود املغرب العربي والعراق على وجه اخل�شو�ش

ويو�شح اجلدول اأدناه اأماكن قدوم امل�شتوطنني اإىل الكيان ال�شهيوين من 

 .
(41(

خمتلف بقاع العامل اعتباراً من عام 1948 وحتى عام 011) 

�لهجرة �إىل »�إ�رش�ئيل« يف مرحلة ما بعد بناء �لدولة ح�ضب �لأقاليم �لعاملية14

ال�شنة

الحتاد 

ال�شوفياتي 

15
ال�شابق 

اأوروبا 

 
16

الغربية 

اأوروبا 

17
ال�رصقية 

اأمريكا، كندا 

 
18

واأوقيانو�شيا

 
(1

1951–1948 8،163 ((،(4( 30(،397 4،488

1960–195(13،7436،98884،68(7،695

 1970–1961 14،74( (6،033 99،599 41،(81

 1980–1971 156،318 34،73( (0،695 80،739

 1989–1981 (1،(40 (3،936 14،356 43،515

 1994–1990 53(،357 11،979 9،1(6 18،8(9

 1999–1995 (91،566 16،001 4،477 (4،390

 (011–(000 176،565 38،116 3،791 63،508

84،445) 3)539،1 180،037 14،694)،1 املجموع

)40) نبيل حممود ال�شهلي ، حماولت اإ�رصائيلية جلذب يهود تون�ش، جريدة ال�رصق الأو�شط ، 

�شفحة: الــــــراأي، العدد 11753،1 فرباير 011). 

 Aviva Zeltzer-Zubida and Hani Zubida، Patterns of Immigration and -  (41(

 Absorption in Israel، Jewish virtual library publication، copy right the American
.–Israeli cooperative enterprise 2013، July 2012
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ال�شنة
تركيا وال�رصق 

 
19

الأو�شط 

بقية اآ�شيا 

واأفريقيا 
 
(0

اأثيوبياغري حمدد

 1951–1948 (87،505 4(،808 19،1(9 7

 1960–195( 171،000 8،774 657 57

 1970–1961 18(،081 18،447 (70 1(5

 1980–1971 (9،857 5،461 69( 57(

 1989–1981 10،70( 1،88( 393 1،389

 1994–1990 5،444 1،169 4(5 (9،816

 1999–1995 4،191 1،417 305 9،791

 (011–(000 4،40( 1،586 836 31،758

88،786 707،)) 81،544 )695،18 املجموع

اإىل  اليهودية، وتعود  الوكالة  الأبحاث يف  البيانات من وحدة  14ـ قدمت 

الأرقام الكاملة للمهاجرين اإىل »اإ�رصائيل« من الأقاليم العاملية.

رو�شيا  رو�شيا،  التالية:  البلدان  من  مف�شلة  اأعداداً  ت�شم  الفئة  هذه  15ـ 

من  املهاجرين  واإجمايل  القوقاز،  جنوب  مولدوفيا،  اأوكرانيا،  البي�شاء، 

املناطق التالية: اآ�شيا الو�شطى وبقية الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق.

بريطانيا  اأملانيا،  التالية:  الدول  من  مف�شلة  اأعداداً  ت�شم  الفئة  هذه  16ـ 

الربتغال،  اإ�شبانيا،  هولندا،  �شوي�رصا،  اإيطاليا،  بلجيكا،  فرن�شا،  العظمى، 

اأوروبا  وبقية  ال�شكندنافية  الدول  التالية:  املناطق  من  املهاجرين  واإجمايل 

الغربية.

17 ـ هذه الفئة ت�شم اأعداداً مف�شلة من البلدان التالية: بلغاريا، بولندا، 

هنغاريا، رومانيا، واإجمايل املهاجرين من بقية اأوروبا ال�رصقية.

18ـ هذه الفئة ت�شم اأعداداً مف�شلة من الدول التالية: الوليات املتحدة 

اأوروغــواي  املك�شيك،  اأوقيانو�شيا،  اأفريقيا،  جنوب  كندا،  الأمريكية، 
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الأرجنتني، الربازيل، فنزويال، بريو، ت�شيلي، كولومبيا، واإجمايل املهاجرين 

من بقية اأمريكا اجلنوبية والو�شطى.

19ـ هذه الفئة ت�شم اأعداداً مف�شلة من تركيا و بقية دول ال�رصق الأو�شط.

غري  من�شاأ  بلد  من  ينحدرون  الذين  النا�ش  من  الفئة  هذه  تتاألف  0)ـ 

معروف.

1)ـ ت�شمل فرتة 1948ـ 1951مهاجرين غري معرويف بلد الإقامة بلغ 

عددهم 4000)، ويف ال�شنوات الالحقة ت�شمنت فئات املهاجرين عدداً 

قلياًل من املهاجرين من هذا القبيل.
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ماآل القّوة لكل جمموعة

على ال�صعد املختلفة
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ماآل القوة لكل جمموعة على ال�صعد املختلفة

القوة ال�صيا�صية لكل جمموعة 

الق�رصية  واملحاولت   ، الأر�ش  بقاع  خمتلف  من  اليهود  لتجميع  نتيجة 

طبيعة  الرئي�شي  �شببها  اإ�شكاليات  ظهرت  واحد،  وطني  اإطار  يف  لدجمهم 

اأطيافه ول  اليهودي يف »اإ�رصائيل«، والتنازع بني خمتلف  ال�شكاين  التكوين 

ال�شيا�شية  احلياة  فر�ش  على  ال�رصقيني  واليهود  الغربيني  اليهود  بني  �شّيما 

اأن  للتعبري عنه.  وبعد  والقت�شادية والجتماعية، ويجد ذلك �شوًرا كثرية 

مال امليزان العددي ل�شالح ال�رصقيني من خالل ال�شتيطان الذي جلب اليهود 

الغربيون  عاد  اأفريقيا،  من  اأم  والعربية  الآ�شيوية  الدول  من  اأكانوا  ال�رصقيني 

اأبقى  ما  الع�رصين،  القرن  ت�شعينيات  اأوائل  ليعّدلوه بهجرة رو�شية كثيفة يف 

انتمائها  على  املحافظة  مع  الغربي،  العامل  اإىل  تنتمي  دولة  »اإ�رصائيل«  على 

مكانيًا اإىل ال�رصق الأو�شط كراأ�ش حربة لهذا الغرب. 

واحدة  اجلماعية،  الهجرة  موجات  من  اثنتني  »اإ�رصائيل«  �شهدت  ولقد 

و�شل  حيث  ت�شعينياته،  يف  والثانية   ع�رص  التا�شع  القرن  خم�شينيات  يف 

الأوىل  جاء ن�شف  املوجة  نحو مليون مهاجر جديد يف كل موجة.  ففي 

املهاجرين من اأوروبا واأمريكا )الأ�شكناز) والن�شف الآخر من اآ�شيا واأفريقيا 

اأ�شكناز جاوؤوا  اأكرث من %90  الثانية كان هنالك  )ال�شفارد). )ويف املوجة 

من الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق والبقية جاءت من الأجزاء الآ�شيوية من الحتاد 

ال�شوفياتي ال�شابق، واأثيوبيا، وغريها من املناطق غري الأوروبية. وعلى الرغم 

التا�شع ع�رص كانوا من  القرن  املهاجرين يف خم�شينيات  اأن ن�شف عدد  من 
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قدوم هوؤلء  فاإن  تلت ذلك  التي  العقود  الأ�شكناز وقت و�شولهم وخالل 

املقيمني  األفًا من  الـ630  قبل  اإليه كاإ�شكالية من  ُينظر  الأوروبيني مل  اليهود 

�شابقًا، حيث كان 77% منهم من الأ�شكناز.  ولهذا ال�شبب ينظر اإىل الهجرة 

الأ�شكنازية  الرو�شية  الهجرة  مع  وتتناق�ش  كمزراحي  الأوىل  اجلماعية 

.
(4((

الثانية

الطابع  »اإ�رصائيل« ذات  الإبقاء على هوية  اإحدى دللت  فاإن  وبالتايل   

يف  الإثنية  اجلماعات  بني  العالقات  »تتميز  اأن  يف  ال�شتمرار  تعني  الغربي 

وقد  وثقافيًا.  و�شيا�شيًا  اقت�شاديًا   ، الأ�شكناز  اليهود  ب�شيطرة  »اإ�رصائيل« 

ال�رصائح  يف  الغربيني  لليهود  زائد  بتمثيل  القت�شادية   ال�شيطرة  انعك�شت 

الطبقية العليا ، ومتثيل زائد لليهود ال�رصقيني يف ال�رصائح الدنيا . وانع�شكت 

احلكم  موؤ�ش�شات  خمتلف  على  الغربيني  اليهود  ب�شيطرة  ال�شيا�شية  ال�شيطرة 

 ، الرئي�شية  والأحزاب  واحلكومة   ، الربملان)   ( الكني�شت  وخ�شو�شًا   ،

. ورغم الرتفاع امللحوظ يف ن�شبة اليهود ال�رصقيني 
(43(

والوكالة اليهودية«

يف الربملان، ما يوؤ�رص اإىل تقدم لأبناء الطوائف ال�رصقية يف ال�شيا�شة، فاإنهم مل 

بع�ش  اأن  . كما  الغربي  املنبع  اليهود ذوي  مع  التكافوؤ  من  اإىل حالة  ي�شلوا 

املحللني الإ�رصائيليني يرى اأن حرب حزيران عام 1967 كانت معلمًا بارزاً 

يف تعاظم قوة املتدينيني على قاعدة التم�شك باأر�ش »اإ�رصائيل« الكاملة. لكن 

لواء الراأي ال�شائد ينعقد على اعتبار اأن الثمانينيات �شكلت الفرتة التي برزت 

اأوا�شط  منذ  احلريديون  بداأ  ال�شارع  ففي  ملمو�شة.  ب�شورة  القوة  هذه  فيها 

 .
(44(

تلك الفرتة ي�شّنون املناو�شات يف حماولة لفر�ش معتقداتهم على اجلميع

 Sammy Smooha، The mass immigrations to Israel: A comparison of the-  (4((

 failure of the Mizrahi immigrants of the 1950s with the success of the Russian
 immigrants of the 1990s،The Journal of Israeli History، Vol. 27، No. 1، March

.2008، 1–27 Downloaded By: [University of Haifa] At 20 March 2008. p:7
اليهودية يف »اإ�رصائيل«، ط)،  العرقيات والطوائف  اأديب مرت�شى، الأقليات،  اإح�شان   (43(

باحث للدرا�شات، بريوت، 007)، �ش 199.

جملة  وال�رصاع،  الوحدة  جدل  »اإ�رصائيل«:  يف   والعلمانيون  املتدينون  عايد،  خالد   (44(

الدرا�شات الفل�شطينية، ع30، ربيع 1997 �ش 116.
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فيما  بالتحرمي  تت�شم  التي  و�شلوكياتهم  معتقداتهم  فر�ش  خالل  من  وذلك 

اأيام  ال�شوارع  بالن�شاء ومظهرهن ونزع الإعالنات اخلالعية واإغالق  يتعلق 

ال�شبت وغري ذلك من الأن�شطة . 

والأ�شكناز  ال�رصقيني  املهاجرين  بني  املواجهة   فاإن  الأحوال  كل  ويف   

القدامى قائمة حتت رعاية الدولة التي ي�شيطر عليها اليهود الأ�شكناز وتعاين 

التفاعل  من  �شادت حالة كال�شيكية  مت�شابهة حيث  كثرية غري  م�شاكل  من 

جمموعة  ظهور  اإىل  اأّدى  ما  والأقوياء،  ال�شعفاء  ال�شكان  بني  والتناف�ش 

فعند  وال�شتيعاب.  امل�شاواة  من  بدًل  منخف�ش  مب�شتوًى  العرقية  مزراحي 

دخول املهاجرين اليهود ال�رصقيني اإىل »اإ�رصائيل« ُمنحوا اجلن�شية الإ�رصائيلية 

املدنية وال�شيا�شية، وميكن لهم  حتديد  يتمتعون جميعًا باحلقوق  كمواطنني 

من  الن�شال  وخو�ش  العامة،  املنا�شب  جلميع  والرت�شيح  ت�شويتهم  وبرجمة 

اأجل حت�شني ظروف معي�شتهم.  ومع ذلك مل يكن اليهود ال�رصقيون قادرين 

الكامنة يف  القوة  تراكم  املتمثلة يف  الكبرية،  اإمكاناتهم  من  ال�شتفادة  على 

عوائق  ب�شبب  وذلك   فوري،  ب�شكل   املواطنة  ومنحهم  الهائلة  اأعدادهم 

هيكلية عدة.  وكما هو مالحظ فاإن طاقتهم التفاو�شية كانت قد تقل�شت اإىل 

حد كبري ب�شبب و�شعهم كالجئني بحكم الأمر الواقع. وعالوة على ذلك 

كانت الدولة قوية جداً وكان املجتمع املدين �شعيفًا جداً.  وكان املهاجرون 

يعتمدون على الدولة كما يعتمدون على اله�شتدروت )احتاد العمال)  لتوفري 

 .(45(
اخلدمات الأ�شا�شية مثل ال�شحة، والعمالة، وخدمات الرعاية الأخرى

ويرى الأ�شتاذ خالد عايد، اأحد املخت�شني يف درا�شة املجتمع ال�شهيوين، 

اأن النظام الإ�رصائيلي حمكوم مببداأين رئي�شّيني اثنني هما: اأوًل، على الرغم من 

العديد من املظاهر الدميقراطية تبقى الإثنية )ولي�ش املواطنة الإقليمية) املنطلق 

الرئي�شي الذي ينظم حت�شي�ش وتوزيع موارد الدولة ؛ ثانيًا، متتع الفئة املاأذونة 

جنحت  وقد  الأخرى.  الإثنية  اجلماعات  على  فيه  تتفوق  مبوقع  )املنعمة) 

 Sammy Smooha، The mass immigrations to Israel: A comparison of the-  (45(

 failure of the Mizrahi immigrants of the 1950s with the success of the Russian
..immigrants of the 1990s،op.cit
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هذه الفئة يف تكييف اأجهزة الدولة واأ�شبحت متلي طبيعة ال�شيا�شة املتبعة. 

الإ�رصائيلية  )الفئة  الأ�شكناز  هيمنة  واإىل  للعبة،  الإثنية  القواعد  اإىل  وبالنظر 

الإثنية  ال�شيطرة  مبمار�شات  مو�شومًا  الإ�رصائيلي  الكيان  اأ�شبح  املنعمة)، 

رئي�شيًا  بعداً  اإن  القول  وميكن  اليهودية.  والأقليات  العرب  على  امل�شتمرة 

بالأ�شول  يتعلق  املحيطة  اجلماعات  على  الجتماعية  ال�شيطرة  اأبعاد  من 

الأوروبية لليهود الأ�شكناز. ويف مطلع اخلم�شينيات، وبعد الهجرة اجلماعية 

اأقلية ل تتجاوز  اأ�شبحوا  اأنهم  من البلدان امل�شلمة ، وجد اليهود الأ�شكناز 

اإىل  عايد،  الأ�شتاذ  براأي  اأدى،  ما   .
(46(

الدولة �شكان  من   %40-35 ن�شبة 

تولّد خوف لدى النخب من اإمكانية »م�رصقة«  البلد ، ما يعني ا�شمحالل 

الهيمنة الأ�شكنازية.

على اأية حال، لقد متيزت مرحلة ما بعد حزيران 1967 بتقارب الأحزاب 

اليمينية املتطرفة وخا�شة الليكود مع الأحزاب الدينية. ومع اأن رف�ش املمار�شة 

ال�شلوك  الثابتة يف  املتغريات  بع�ش  نف�شها ميثل  القيم  الدينية والت�شكيك يف 

الإ�رصائيلي  اليمني  الدينية مع  الأحزاب  تلتقي  اأن  الع�شكري، مل يكن غريبًا 

»اإ�رصائيل«،  يف  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  بهما  ترتبط  واأن  الفا�ش�شتي،  املتطرف 

وهو ما �شّكل انقالبًا حقيقيًا يف النظام الإ�رصائيلي منذ عام 1977 انتقل به 

من ال�شورة الدميقراطية املعتادة اإىل ال�شورة الفا�شية الوا�شحة »والذي يربط 

حاكمًا   ائتالفًا  فاإن  وهكذا  العربية.  للدولة  الولء  مفهوم  هو  جميعًا  هوؤلء 

املدعومة  ال�شهيونية  الدينية  الفا�شي والأحزاب  العن�رصي  اليمني  مكّونًا من 

من القوى الدينية غري احلزبية مثل غو�ش اأنوميم وكاخ وغريهما، على غرار 

ال�شهيونية،  التو�شع  يزيد من اجتاهات  اأن  �شاأنه  ما حدث عام 1996، من 

النزعة  وتنمية  احلروب  طريق  عن  الكربى  »اإ�رصائيل«  حتقيق  نحو  وال�شعي 

الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اأ�شول دينية، تدعمها يف ذلك  املرتكزة على  العدوانية 

)46) ك بيفتا�شل، �حلدود و�لهيمنة يف �لإثن�قر�طية �لإ�رش�ئيلية، يف �لكيان �ل�ضهي�ين بيت �لعنكب�ت، 

م.�ش، �ش:47.
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.  كما كان ازدياد 
(47(

التي حلت حمل امل�شيح املخل�ش يف الفكر الإ�رصائيلي«

التوجه احلريدي )الت�شدد الديني يف فر�ش اأحكام ال�رصيعة اليهودية) اعتباراً 

من نهاية ال�شبعينيات من العالمات البارزة التي تدل على تراجع العلمانيني 

على ال�شعيد املوؤ�ش�شاتي وال�شعبي.

عام  قبل  ي�شكلون  ال�رصقيون،  اليهود  اأو  ال�شفاردمي،  اليهود  كان  لقد 

وقد  »اإ�رصائيل«،  يف  اليهود  ال�شكان  من  املئة  يف  �شتني  حوايل   198(

الداخلية،  العالقات  بحيثيات  الإ�رصائيلية  اخلارجية  ال�شيا�شة  ارتباط  تعاظم 

متوقعة  غري  خارجيًا  تبدو  قد  مبمار�شات  تقوم  رمبا  »اإ�رصائيل«  اأن  يعني  مما 

وغري مفهومة، ب�شبب �شيا�شات داخلية �شيقة وح�شابات حزبية ومناورات 

ال�شيا�شة  م�شهد  دائمًا من  الرتباط جزءاً  تكتيكية. وفيما كان هذا  ائتالفية 

الإ�رصائيلية، فقد حتّول منذ عام 1977 و�شعود الليكود اإىل منط �شلوك يعرّب 

عن تغرّي يف البنية ال�شيا�شية احلاكمة، بعد اأن  حتّولت من ِحكر على حزب 

واحد اإىل »حمل تناف�ش« بني عدة تيارات تت�شابق للفوز بها، مما يعني  عمليًا 

حدوث تغرّي يف منط املناورة ال�شيا�شية وحماولة ا�شرت�شاء الأحزاب التي ميكنها 

اأن ت�شكل حليفًا.

اإىل  الإ�رصائيلي  املجتمع  يف  النق�شام  ي�شّنف  من  هنالك  �شبق،  ما  اإىل 

و�شطني اأحدهما علماين والآخر ديني. وي�شري م�شطلح املجتمع العلماين اإىل 

�شكان »اإ�رصائيل« الذين ينكرون وجود – اأو يقللون من �شاأن - اأية �شلة بني 

ال�شعائر اليهودية والو�شايا الإلهية. وينق�شم املجتمع العلماين اإىل فئتني هما 

العلمانيون الليرباليون والعلمانيون القوميون. كما اأن املجتمع الديني ينق�شم 

.
(48(

اإىل فئتني هما فئة ال�شهاينة املتدينني وفئة املتدينني املتزمتني

ويف مطلق الأحوال، فمن املعروف عرب ال�شنوات اأن الأ�شكناز ي�شيطرون 

)مرييت�ش  فلكيهما  يف  يدور  ومن  والليكود  العمل  الكبريين  احلزبني  على 

)47) خالد عايد، �ملتدين�ن و�لعلماني�ن يف »�إ�رش�ئيل«: جدل �ل�حدة و�ل�رش�ع م.�ش، �ش 117.

�حللم  �نتهى  -هل  �لإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  د�خل  �لنق�ضامات  زارمب�شكيا،  ولورا  برلني  دافيد   (48(

�ل�ضهي�ين، باحث للدرا�شات الفل�شطينية وال�شرتاتيجية، بريوت 011)، �ش 45-44.
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لقد ولد  اأخرى).  املتطرف من جهة  اليميني  ومكّوناته من جهة، واجلناح 

اأن  رغم  اإ�شكنازيني،  كحزبني  وظيفتيهما  اأداء  يف  وا�شتمرا  احلزبان  هذان 

الأمناط النتخابية تتما�شى مع الولء الإثني، فمنذ ال�شتينيات �شّوت معظم 

 .
(49(

املزراحيني حلزب الليكود، فيما �شّوت معظم الأ�شكناز حلزب العمل

الرو�شية،  واجلماعات  املزراحي،  جلماعات  املتنامي  النفوذ  اأن  كما 

واجلماعات اليهودية املت�شّددة )الأرثوذك�شية) له بالتاأكيد تاأثري على اإ�رصائيل 

الآن ويف امل�شتقبل  وذلك مع ا�شتمرار ازدياد قوة هذه اجلماعات. والتاأثري 

الأكرث �شيكون  يف املجال ال�شيا�شي فاجلماعات الأكرث حمفاظة تك�شب نفوذاً 

�شيا�شياأ متزايداً. و»اإ�رصائيل« �شتكون اأقل �شخاء يف التنازلت كجزء من عملية 

ال�شالم واأقل ا�شتعداداً لقبول �رصوط اتفاق ال�شالم الذي وجدت لتكون اأقل 

من موؤاتية. اإن كل اجلماعات املجزاأة تاريخيًا اأ�شبحت متثل  التيار الرئي�شي 

واملتزايد عدديًا. وهذا قد يوؤثر ب�شكل  كبري على القت�شاد الإ�رصائيلي وعلى 

التي  اليهودية  للدولة  مهمًا  حموراً  وي�شّكل  الإ�رصائيلية،  ال�شكانية  الرتكيبة 

املواليد  تتجاوز معدلت  التي  العرب  املواليد  ب�شاأن معدلت  القلق  يعرتيها 

.(50(
اليهود ومتثل تغيرياً يف الرتكيبة الدميغرافية الإ�رصائيلية

 جتدر الإ�شارة هنا اإىل اأن التحّول يف الرتكيبة ال�شيا�شية يتزامن مع �شعود 

قوة هوام�ش املجتمع الإ�رصائيلي التي مل تكن يف ال�شابق حتظى بوزن �شيا�شي 

حقيقي وموؤثر، ومع دخولها اإىل ال�شاحة ال�شيا�شية كقوى مركزية فاعلة من 

جهة ومرتبطة ا�شرتاتيجيًا بحاجات ناخبيها الفئوية من جهة اأخرى. وت�شم 

و�رصقيني  �شابقًا،  ال�شوفياتي  الحتاد  دول  من  مهاجرين  اأ�شا�شًا  القوى  هذه 

التوقعات  اأن  متدينني، واأبناء الطبقات الجتماعية ال�رصقية املهم�شة. ورغم 

)49) اأ�شعد غامن، عقد من �لنقالبات: �لنتخابات و�ل�ضيا�ضة يف »�إ�رش�ئيل« )199-)00)، يف 

الهويات وال�شيا�شة يف ا�رصائيل، حترير د. اأ�شعد غامن، مدار، رام اهلل، 003)، �ش 34.

 Joel Portman، The Rising Influence of Segmented and Fractionalized  -  (50(

 Communities in Israel، For Departmental Distinction in the Major Bachelor of
 Arts Program in International Studies، Josef Korbel School of International
 Studies and University Honors، University ، Honors Program at the University

. of Denver،  Spring 2010
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متثل  التي  ليربمان  بزعامة  بيتنا«  »اإ�رصائيل  �شاكلة  على  اأحزابًا  اأن  اإىل  ت�شري 

املهاجرين  ان�شهار  توقع  ب�شبب  للتاآكل  مر�شحة  الرو�ش  املهاجرين  عمليًا 

الأمر  هذا  يبدو  كما  ياأخذ  ليربمان  اأن  اإىل  التنبه  يجب  اأنه  اإل  التدريجي، 

ت�شديده  نف�شه من خالل  الفئوية عن  اإىل نزع �شفة  بعني العتبار، وي�شعى 

على مفاهيم الولء واملواطنة وال�شهيونية املتجددة، اأماًل يف اأن ي�شبح ممثاًل 

. ثم اإن النفوذ امل�شتمر واملتزايد لل�رصقيني 
(51(

لليمني الإ�رصائيلي اجلديد ككل

تاأثري كبري على م�شتقبل »اإ�رصائيل«. فالبالد ت�شبح  والرو�ش واملت�شددين  له 

اأكرث حتفظًا مع توجهها �شيا�شيًا اإىل اليمني.  اأما موقف »العرب الإ�رصائيليني« 

التمييز  اختربوا  الرو�ش  ومعظم  التوجه.  هذا  ا�شتمرار  مع  �شوءاً  ف�شيزداد 

ب�شكل ملمو�ش، ولكن نظراً جلودتهم العالية كراأ�ش مال ب�رصي فقد ُرّحب 

بالعديد منهم يف املجتمع الإ�رصائيلي املهيمن ب�رصعة اأكرب بكثري من ال�رصقيني. 

وبداأ التداخل يتطور بني ال�رصقيني والرو�ش ، الذين اأ�شبحوا جميعهم معنيني 

الآن  اأ�شبحت  التي متثلهم  القيادات والأحزاب  اأن  الوطنية، كما  بال�شيا�شة 

.
(5((

اأكرث تاأثرياً يف  البالد

فوز  عن  ع�رص  احلادي  الكني�شت  انتخابات  اأ�شفرت  اأخرى،  جهة  من 

واأنباأت تلك  باأربعة مقاعد.  ال�رصقيني  لليهود  �شا�ش احلريدية اجلديدة  قائمة 

فيه  حتتل  نحو  على  الإ�رصائيلية  احلزبية  اخلريطة  ت�شكيل  باإعادة  النتخابات 

يف  الدينية  القوائم  متثيل  وكان  الت�شاع،  متزايدة  م�شاحة  الدينية  الأحزاب 

الكني�شت قد ارتفع اإىل اأن ح�شدت جمتمعة ما جمموعة 3) مقعداً عام 1996. 

وتوجهاتها  الكتل  يتّم ح�شب  ال�شهيوين  الربملان  القوى يف  توّزع  اأن  على 

على النحو املبنّي يف اجلدول املتعلق بقائمة الأحزاب يف الدورات النتخابية 

الأخرية الثالث، حيث تظهر القوى الفاعلة والقوى التي اندثرت، كما يظهر 

اجلدول كيفية ت�شنيف القوى الربملانية والأحزاب على م�شتوى تركيبتها من 

 ،(010  -03-31  ،(009 للعام  �لإ�رش�ئيلي  �مل�ضهد  تنفيذي،  ملخ�س  غامن،  هنيدة  د.   (51(

مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، 3)/010/11).

 Joel Portman، the Rising Influence of Segmented and Fractionalized  -  (5((

. Communities in Israel، op.cit
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وغري  وال�شهيونية  والعلمانية  التدين  توجهات  حيث  ومن  البنيوية  الناحية 

ذلك. وتعترب حكومة بنيامني نتنياهو اأكرث احلكومات الإ�رصائيلية ميينية، وهي 

تدمج بني ُقطبني هما اليمني ال�شهيوين القومي العلماين الذي يقوده ليربمان 

واليمني املتديّن غري ال�شهيوين الذي يقوده ي�شاي، الأمر الذي يعني هيمنة 

اليمني باإيديولوجيته املت�شلبة على امل�شهد ال�شيا�شي.

توجهات  تعك�ش  ما  كثرياً  كانت  ال�شحافية  التقديرات  اأن  واحلقيقة 

ال�شهيوين  اليمني  ال�شارع الإ�رصائيلي، فقد توقعت �شحيفة »هاآرت�ش« فوز 

املمثل بالليكود يف النتخابات التي كانت �شتجري عام 009)، ا�شتناداً اإىل 

ا�شتطالع اأجراه معهد اجلغرافيا يف تل اأبيب. وقد ذكرت �شحيفة »هاآرت�ش« 

تل  اجلغرافيا يف  معهد  اأجراه  ا�شتطالع جديداً  اأن  الإلكرتوين  موقعها  على 

على  �شيحافظ  الليكود  حزب  بزعامة  الإ�رصائيلي  اليمني  اأن  اإىل  ي�شري  اأبيب 

الي�شار  مع�شكر  �شي�شهد  بينما  املقبلة،  الكني�شت  انتخابات  يف  ال�شدارة 

مزيداً من الرتاجع. ووفقًا لال�شتطالع فاإن ح�شة اليمني الإ�رصائيلي �شرتتفع 

و�شيح�شل على 76 مقعداً ن�شفها لليكود. كما بنّي ال�شتطالع اأنه من املتوقع 

اأي مقعد يف  باراك على  اإيهود  يتزعمه  الذي  ال�شتقالل  األ يح�شل حزب 

. ومع اأن املعطيات مل تكن متطابقة بالكامل مع نتائج 
(53(

النتخابات املقبلة

النتخابات عام 009) اإل اأنها كانت موؤ�رصاً نوعيًا للدللة على التوجه العام 

للمجتمع الإ�رصائيلي الذي يزداد ميينية. 

ويف ما يلي قائمة الأحزاب ال�شيا�شية الرئي�شية حتى عام )01)، وعدد 

و�شوًل    16 رقم  الكني�شت  من   انطالقًا   ،18-16 الكني�شت  اأع�شاء 

لنتخابات عام 009)، وملخ�ش عن النتماء ال�شيا�شي وامليول والجتاهات 

 .
(54(

لكل منها«

باحث  وجتليات،  تاريخًا  جوهراً،  ال�شهيوين،  الإرهاب  مرت�شى،  اأديب   اإح�شان   (53(

للدرا�شات، بريوت، ط )، 007) �ش  8))-9)).

 Ami Isseroff، Zionism and Israel - All Rights Reserved، The  -  (54(

 Encyclopedia and Dictionary of Zionism and Israel ، copyright 2005-2008،

.Updated February 12، 2009
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 تاألف حزب كادميا يف العام 005) ولي�ش له مندوبون يف الكني�شت ال�شاد�ش ع�رص. ان�شم اإليه 14 
❋

ع�شواً من الليكود مبن فيهم اآرييل �شارون. 

 لقد اندمج حزب »اإ�رصائيل« بيتنا مع حزب الحتاد الوطني
❋ ❋

املع�شكر  مرتبة  ارتفاع   (009 عام  النتخابات  نتائج  اأبرزت  لقد 

الكولونيايل الذي ي�شمل حزب الليكود ومعظم الأحزاب الدينية ال�شتيطانية 

ال�شتعمار  وتوؤيد  فل�شطينية  دولة  اإقامة  الأحزاب  هذه  وتعار�ش  اليهودية. 

اأو عودة لجئي فل�شطني  اجلاري يف ال�شفة الغربية وترف�ش تق�شيم القد�ش 

. كما اأبرزت النتخابات اأمرين 
(55(

وتدعو اإىل تعميق الطابع اليهودي للدولة

اآخرين هما : ا�شتمرار قوة تاأثري الأ�شل الإثني والطبقة الجتماعية، فاجلمهور 

ال�شيا�شات  توؤدي  بينما  اإثنية،  اأ�ش�ش  انق�شامًا عميقًا على  الإ�رصائيلي منق�شم 

التي تتمحور حول الهوية دوراً حا�شمًا يف اأف�شليات القرتاع. وهذه حالة 

منوذجية تنطبق على املجتمعات القائمة على التمييز بناء على الأ�شل الإثني، 

حيث ي�شبح هذا الأ�شل م�شدراً  رئي�شيًا للقوة واملوارد، ويبقى ق�شية عامة 

رئي�شية من خالل التوظيف ال�شيا�شي الذي ل يتوقف، ففي هذه النتخابات 

كان لل�شوت الرو�شي اأبرز تاأثري يف �شعود حزب »اإ�رصائيل بيتنا« الذي ياأتي 

9 من نوابه الـ15 من املهاجرين الرو�ش. كما اأن الأحزاب الدينية جميعها 

العن�رصي دميقراطيًا، ترجمة �شمري �رصا�ش ،  الف�شل  ل�شيا�شة  الت�شويت  يفتاحيل،  اأورن   (55(

جملة  الدرا�شات الفل�شطينية، ع 77 ،  �شتاء 009)، �ش  : 171.
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اليهود  الذي ميثل  �شا�ش  املع�شكر حزب  قويًا. وي�شم هذا  اإثنيًا  حتمل طابعًا 

املتطرف  الديني  احلزب  مثل  اأ�شكنازية  واأحزابًا  �رصيح،  ب�شكبل  ال�رصقيني 

»يهودت هتوراة« و»حزب البيت اليهودي« واإىل حد كبري »حزب الحتاد 

كادميا  و  )الليكود  الثالثة  الرئي�شية  الإ�رصائيلية  الأحزاب  ومتتنع  القومي«. 

والعمل) عن رفع لواء هوية اإثنية وا�شحة، على الرغم من اأن الليكود حظي 

تقليديًا بتاأييد فئة اليهود ال�رصقيني الكبرية احلجم، يف حني ُيعزي اإىل حزبي 

طريقة  تف�شري  اأن  غري  الأ�شكنازيني.  اليهود  من  قوي  تاأييد  وكادميا  العمل 

الإثنية والطبقة واجلغرافيا، وب�شكل عام كلما  الربط بني  يتطلب  الت�شويت 

.
(56(

انخف�ش دخل املجموعة وَبُعد موقعها عن املركز كان ت�شويتها اإثنيًا اأكرث

وباملح�شلة فاإن هنالك حقائق تتعلق مباهية الكيان ال�شهيوين بغ�ّش النظر 

عن القوى الفاعلة واملوؤثرة �شيا�شيًا، اأبرزها موقع الدين يف احلياة ال�شيا�شية، 

حيث يبدو اأن هنالك اإجماعًا وا�شعًا بني اليهود على اأن »اإ�رصائيل« ينبغي اأن 

تكون دولة يهودية، بغ�ّش النظر عن تعريفهم ملاهّية الدولة من جهة وازدياد 

نفوذ املجموعات الدينية الأ�شا�شية يف احلياة العامة،كاحلريدمي والدايتم لوميم 

من   %(5-17 نحو  يتبعهما  حيث  الديني  الطيف  اأقطاب  من  هما  اللتني 

اليهود الإ�رصائيليني ح�شب ال�شتطالعات. اأما اليهود التقليديون في�شكلون 

حوايل 35% من اليهود الإ�رصائيلني، وهناك ))% فقط من 48% من اليهود 

الإ�رصائيليني الذين ي�شفون اأنف�شهم بالعلمانيني، وي�شّنفون اأنف�شهم على اأنهم 

.
(57(

غري متدينني

ومن املالحظ اأن احلريدمي �شّكلوا منذ جناحهم يف انتخابات 1988 جزءاً من 

كل ائتالف حكومي، كما و�شعهم جناحهم يف فرتات خمتلفة من الت�شعينيات يف 

موقف جعلهم قادرين على اإمالء �رصوطهم على املجتمع الإ�رصائيلي. واحلريدمي 

هم املجتمع الأكرث منواً يف »اإ�رصائيل«، مبعّدل ولدات اأكرث بثالث مرات تقريبًا 

)56) م.ن، �ش:)173-17.

)57) كرمي اجلندي، �ضناعة �لقر�ر �لإ�رش�ئيلي، �لآليات و�لعنا�رش �مل�ؤثرة، ترجمة اأمل حممود عيتاين، 

مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، بريوت،ط1، 011)، �ش:141.
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من بقية اليهود، وقد �شكل هذا املجتمع النامي الذي ي�شم حوايل 800 األف 

.
(58(

�شخ�ش قاعدة القوة اال�شعبية التي ي�شتند اإليها احلريدمي

ولكن على الرغم من القول اإن »النخبة احلاكمة يف »اإ�رصائيل« اأ�شكنازية، 

هذه  واأن  اأ�شكنازية،  كلها  الكيبوت�ش  مثل  الأ�شا�شية  املوؤ�ش�شات  اأن  كما 

العن�رص  فاإن  الأ�شكنازي،  الدولة  توجه  على  حتافظ  اأن  حتاول  املوؤ�ش�شات 

هجرة  ب�شبب   %50 من  اأقل  ال�شهيونية  الدولة  يف  الأ�شكنازي  اليهودي 

. على اأن النفوذ املتنامي جلماعات 
(59(

اليهود ال�شفاردمي واليهود ال�رصقيني«

)الأرثوذك�شية)  اليهودية  واجلماعات  الرو�شية،  واجلماعات  املزراحي، 

وذلك  امل�شتقبل،  ويف  الآن  »اإ�رصائيل«  على  تاأثري  بالتاأكيد  له  املت�شددة 

ال�شيا�شي  املجال  يف  �شيكون   الأكرب  والتاأثري  قوتهم.  ازدياد  ا�شتمرار  مع 

فاجلماعات الأكرث حمافظة تك�شب نفوذاً �شيا�شياأ متزايداً . و�شتكون »اإ�رصائيل« 

اأقل �شخاء يف التنازلت كجزء من عملية ال�شالم واأقل ا�شتعداداً لقبول �رصوط 

اتفاق ال�شالم التي وجدت لتكون اأقل من موؤاتية. اإن كل اجلماعات املجزاأة 

تاريخيًا اأ�شبحت متثل  التيار الرئي�شي واملتزايد عدديًا. وهذا قد يوؤثر ب�شكل  

.
(60(

كبري على القت�شاد الإ�رصائيلي وعلى الرتكيبة ال�شكانية الإ�رصائيلية

طبيعة القوى الفاعلة ع�صكريًا

من املعروف اأن املجتمع الإ�رصائيلي قام يف الأ�شا�ش على منظومة معقدة 

الع�شكرية  للقوة  املفرط  ال�شتخدام  اأبرزها  كان  ال�شتيطانية  الآليات  من 

للم�شتوطنني، ولول توفر هذه القوة ملا متكن امل�شتوطنون من طرد الفل�شطينيني 

بنية املجتمع الإ�رصائيلي   فاإن   وممار�شة الحتالل امل�شتمر لأرا�شيهم. ولهذا 

)58) م.ن، �ش:)14.

)59) اإح�شان اأديب مرت�شى، الأقليات، العرقيات والطوائف اليهودية يف »اإ�رصائيل«، م.�ش.، 

�ش:117.

 Joel Portman، The Rising Influence of Segmented and Fractionalized  -  (60(

 Communities in Israel، For Departmental Distinction in the Major، Bachelor
 of Arts Program in International Studies، Josef Korbel School of International
 Studies and University Honors، University Honors Program at the University

. of Denver،  Spring 2010
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تت�شف بالطابع الع�شكري منذ تاأ�شي�ش الكيان ال�شهيوين. ومن اأبرز املوؤ�رصات 

التي تك�شف عن التوجه الع�شكري للمجتمع الإ�رصائيلي بعد اإعالن الكيان 

ال�شهيوين التزام �شيا�شة احلكومة العامة الرامية اإىل اإحالة ال�شباط على التقاعد 

يف �شن مبكرة وتعيينهم يف منا�شب يف القطاع املدين. ولتعيني ال�شباط ذوي 

الرتب العالية يف منا�شب مدنية معان كثرية اأهمها تو�شيع التوجه الع�شكري 

لي�شمل القطاعات املدنية مما يجعلها اأكرث تقباًل لالن�شابط الع�شكري واملثل 

والأهداف الع�شكرية. كما يتميز املجتمع الإ�رصائيلي ب�شبغة ع�شكرية �شاملة 

قوية، ذلك اأن جميع الإ�رصائيلني القادرين على حمل ال�شالح رجاًل ون�شاًء 

اأو  امل�شلح  يوؤدون اخلدمة الإلزامية. وينطبق على املجتمع  و�شف املجتمع 

الدفاع  وزارة  وت�شكل  اأنف�شهم.  الإ�رصائيليون  ي�شف  كما  امل�شلحة،  الأمة 

لقوة اقت�شادية و�شيا�شية ل مثيل لها  الإ�رصائيلية وقيادة جي�ش الدفاع مركزاً 

.
(61(

يف العامل، با�شتثناء بع�ش اأنظمة احلكم الدكتاتورية الع�شكرية

اإىل ذلك يتمثل التاأثري البعيد املدى للموؤ�ش�شة الع�شكرية يف العدد الكبري 

عام  نهاية  ففي  املوؤ�ش�شة،  ي�شتمدون دخلهم من هذه  الذين  الأ�شخا�ش  من 

1970 كان ن�شف القوى العمالية اأو ثلثاها على الأقل يح�شلون على جزء 

.
(6((

رئي�شي من دخلهم من موازنة القوات امل�شلحة

وقد منت ال�شناعات الع�شكرية لت�شري اأكرب �شاحب عمل يف »اإ�رصائيل«، 

اإىل نحو  املرفق  العاملني يف هذا  ن�شبة  ت�شل  ال�شناعية حيث  املرافق   واأكرب 

يف  و%10  اله�شتدروت  قطاع  يف  و%50  احلكومي،  القطاع  يف   %43

منت�شف   ( الع�شكرية  ال�شناعات  يف  العاملني  جممل  وبلغ  اخلا�ش.  القطاع 

ونحو %8  ال�شناعي  القطاع  العاملني يف  من   %30 نحو  اإىل  الت�شعينيات) 

. ورغم ع�شكرة املجتمع الإ�رصائيلي على 
(63(

العاملة يف »اإ�رصائيل« اليد  من 

امل�شتوطن  »اإ�رصائيل«  وال�شهيونية،  واليهودية  اليهود  مو�شوعة  امل�شريي،  الوهاب  عبد   (61(

ال�شهيوين  ج 7 دار ال�رصوق، القاهرة ط 1،1999،�ش 40)-38).

مركز  فل�شطينية،  �شوؤون  جملة  الإ�رصائيلي،  للمجتمع  الع�شكري  التوجه  القزاز،  اإياد   (6((

الأبحاث يف منظمة التحرير الفل�شطينية، بريوت ع39، ت)– 1974،�ش )10.

)63) الأمن القومي ال�شهيوين يف تطوراته املفهومية  والعمالنية، باحث للدرا�شات، بريوت، 

ط006)،) �ش 5)).
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امل�شتويني ال�شيا�شي والقت�شادي فقد اهتّزت مكانة املوؤ�ش�شة الع�شكرية قلياًل 

املهيمن عليها هيمنته  الأ�شكنازي هو  العن�رص  باأن  يف الآونة الأخرية. علمًا 

فو�شعهم  ال�رصقيون  واليهود  ال�شفاردمي  اأما  ككل،  ال�شهيونية  الدولة  على 

منا�شب  واحتلوا  ت�شعيدهم  مّت  قد  ال�رصقيني  اليهود  بع�ش  اأن  ورغم  مرتد. 

بالدرجة  الأ�شكناز  يد  يف  تظل  القيادية  املنا�شب  معظم  فاإن  مهمة  قيادية 

. كما اأن املوؤ�ش�شة الع�شكرية الإ�رصائيلية ما زالت كما هي حتتفظ 
(64(

الأوىل

بدورها الأ�شا�شي يف �شياغة �شيا�شات الدولة ال�شهيونية من خالل تخريج 

.
(65(

جرنالتها واإحالتهم من اجلي�ش على احلياة ال�شيا�شية

الأخرية  بالأعوام  اخلا�شة  الإ�رصائيلية  والتقارير  املعطيات  من  ويتبنّي 

ن�شبة جتّند  واأن  م�شتمر من جهة،  تراجع  الإ�رصائيلي يف  للجي�ش  التجّند  اأن 

احلريدمي واملتدينني القوميني يف ارتفاع م�شتمر من اجلهة الأخرى. وبالإمكان 

الع�شكرية  اخلدمة  اأن  والتقارير،  املعطيات  لتلك  وفقًا  اأي�شًا،  ال�شتنتاج 

اأ�شبحت ت�شّكل عبئًا على ال�شبان وال�شابات اليهود من ناحية، واأن �شورة 

اجلي�ش الإ�رصائيلي اأ�شبحت متيل اأكرث اإىل التدين من ناحية اأخرى. ويتحدث 

الكثري من التقارير عن برامج خا�شة يعّدها اجلي�ش لتجنيد اأكرب عدد ممكن من 

املتدينني القوميني املتطرفني. 

ويف حني طراأت تغيريات على املكانة الجتماعية للجي�ش الإ�رصائيلي من 

حيث ظهور »اأزمة احلوافز« فاإن الأزمة تتعلق بالهبوط الذي طراأ على حوافز 

ال�شبان الذين هم يف �شن التجنيد للخدمة يف الوحدات القتالية. ففي الأعوام 

مبعدل  القتالية  القدرة  اأ�شحاب  من  املتجندين  ن�شبة  قّلت   1994-1985

اأي�شًا. وكان هذا الهبوط  ع�رصة بالألف، كما ا�شتمر هذا الهبوط بعد ذلك 

حاداً لدى العلمانيني حيث انخف�ش ال�شتعداد للتجنيد من  60% اإىل %40، 

امل�شتوطن  »اإ�رصائيل«  وال�شهيونية،  واليهودية  اليهود  مو�شوعة  امل�شريي،  الوهاب  عبد   (64(

ال�شهيوين، �ش 40).

)65) اإعداد: �شالم الراب�شي، باحث يف العالقات الدولية درا�شة: اإ�شكالية م�رصوع »اإ�رصائيل« 

/http://www.alzaytouna.net/arabic (010-11-(3اجلديدة اأي »اإ�رصائيل« اليهودية
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للتجنيد يف  ال�شتعداد  بلغ  ارتفاع حيث  فقد طراأ  املتدينيني  اأو�شاط  اأما يف 

جنود  قام  عندما  الحتياط  اأزمة  اإىل  اإ�شافة   ،%68 ن�شبة  املقاتلة  الوحدات 

املتوازن  التوزيع غري  بالحتجاج على  منهم،  ال�شّباط  �شّيما  الحتياط، ول 

.
(66(

لعبء اخلدمة الع�شكرية، وعلى طول فرتة اخلدمة الع�شكرية الحتياطية

ويف الإطار ذاته، وب�شبب �شغوط ميار�شها حاخامون متطرفون، يتم اإق�شاء 

الن�شاء عن اخلدمة الع�شكرية. هذا بالإ�شافة اإىل تراجع ن�شبة ال�شبان اليهود 

الذين يتهربون من اخلدمة الع�شكرية،اأو من اخلدمة الع�شكرية يف الوحدات 

القتالية.  وجتدر الإ�شارة اإىل اأن املجندين من تل اأبيب، ومدن و�شط »اإ�رصائيل« 

العلمانية عمومًا،مل ينخرطوا بن�شب عالية يف الوحدات القتالية على مدى 

بني  من  ن�شبة  اأعلى  الكيبوت�شات  من  املجندون  يحتل  اإذ  املا�شية،  العقود 

امللتحقني بالوحدات القتالية. ويف ال�شنوات الأخرية ان�شم اإليهم املجندون 

العام  يف  الثاين  ت�رصين  فوج  جتّند  حول  املعطيات  وُتبنّي  امل�شتوطنات.  من 

قتالية،  التحقوا بوحدات  امل�شتوطنات  اأن 61 % من املجّندين من   (010

يف مقابل 36 % من جمّندي تل اأبيب ومدن و�شط »اإ�رصائيل« الذين التحقوا 

بهذه الوحدات.  ويعزو اجلي�ش اأحد اأ�شباب ذلك اإىل التغريات احلا�شلة يف 

املجتمع الإ�رصائيلي واملتمثلة يف تزايد عدد املتدينني.  وهناك رمبا �شبب اآخر 

ل يتحدث عنه اجلي�ش ول و�شائل الإعالم وهو تزايد عدد امل�شتوطنني الذي 

وهوؤلء  ال�رصقية،  والقد�ش  الغربية  ال�شفة  يف  مليون  الن�شف  يفوق  اأ�شبح 

.
(67(

بطبيعتهم هم جمهور قومي – مييني وق�شم كبري منه متدين

ويف هذا ال�شياق تع�شف بـ»اإ�رصائيل« يف الآونة الأخرية �شلوكيات جنود 

متدينني تتمثل يف مغادرة هوؤلء اجلنود مرا�شم ع�شكرية ب�شبب غناء جمّندات، 

)66) يورام بريي، النخبة الع�شكرية اجلديدة يف »اإ�رصائيل«: ملاذا يعترب فهم النخبة الع�شكرية 

اأمراً مهمًا يف دحر النخبة الع�شكرية الأ�شكنازية، املتدينون وال�رصقيون واملهاجرون ي�شيطرون 

اهلل،  الإ�رصائيلية،رام  للدرا�شات  الفل�شطيني  ع8)،املركز  اإ�رصائيلية  ق�شايا  القيادة،  على 

فل�شطني،007)، �ش 56.

)67) درا�شة ملجلة فورين بولي�شي: وجهة »اإ�رصائيل« الدميوغرافية تتغري اخلمي�ش، 04 حزيران/

Copyright © 2011 All Rights Reserved zionist-lobby (009 يونيو
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من  انطالقًا  ن�شائي  غناء  اإىل  ال�شتماع  لرف�شهم  اإ�رصائيليات،  مغنيات  اأو 

مبادئهم الدينية وفتاوى احلاخامني.  ويعترب اجلي�ش الإ�رصائيلي مغادرة هوؤلء 

بالتواجد  اأمروهم  قادتهم  اإن  اإذ  الع�شكرية  لالأوامر  رف�شًا  للمرا�شم  اجلنود 

على  ي�رّصون  املتدينني  اجلنود  فاإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  املرا�شم.  هذه  يف 

هو  ما  بلغت  الأمور  اأن  حتى  ن�شاء.  فيها  تغني  مرا�شم  يف  امل�شاركة  رف�ش 

اأبعد من جمرد ال�شتماع اإىل غناء الن�شاء، فقد اأعلن جنود متدينون اأن اأقوال 

احلاخام، والفتوى الدينية وال�رصيعة اليهودية عمومًا، اأهّم واأ�شمى من الأوامر 

التي  قيادته،  بني  الإ�رصائيلي  اجلي�ش  يف  حا�شاًل  �رصخًا  اأن  وبدا  الع�شكرية. 

من حاخامني  موؤلفة  متطرفة  دينية  وبني جمموعة  علمانية،  غالبيتها  تزال  ل 

اإجمايل  فاإن   (006 عام  خمت�شون  جمعها  معلومات  وح�شب  و�شباط! 

القوة العاملة يف اجلي�ش الإ�رصائيلي بلغ 7500)1 جندي، فيما تبلغ قوات 

.
(68(

الحتياط 5000)4 

 ،(011 عام  ن�رص  مقال  يف  »هاآرت�ش«،  �شحيفة  افتتاحية  و�شفت 

العليا  القيادة  لدى  اأن  وراأت  احلاخامني«  »جي�ش  باأنه  الإ�رصائيلي  اجلي�ش 

ملجموعة  اجلي�ش  هذا  ا�شت�شالم  على  تدل  توجهات  الإ�رصائيلي  اجلي�ش  يف 

اأن خدمة  ال�شحيفة  دينية متطرفة  موؤلفة من حاخامني و�شباط. واأ�شافت 

العلمانية يف  الر�شمية  لل�شفة  الأبرز  الرمز  الإ�رصائيلي هي  اجلي�ش  الن�شاء يف 

كاملة  مب�شاواة  الإ�رصائيلي  اجلي�ش  يف  اخلدمة  يف  الن�شاء  وحق  »اإ�رصائيل«. 

ال�شخ�شية، يف جميع  قدراتهن وموؤهالتهن وتطلعاتهن  ا�شتنفاد  من خالل 

القانون  اأن  اأمام الرجال، نابع ب�شورة طبيعية من حقيقة  املنا�شب املفتوحة 

يلزمهن بالتجّند مثل الرجال. واأ�شارت »هاآرت�ش« اإىل اأن املجتمع الإ�رصائيلي 

مر خالل الع�رصين عامًا الأخرية بتغريات دراماتيكية يف كل ما يتعلق مبكانة 

الن�شاء عمومًا ومكانتهن يف اجلي�ش خ�شو�شًا، حتى اأنه ي�شعب تذّكر الأيام 

�شديد  بحر�ش  تطبيقه  يتم  الذي  اجلن�شي  التحر�ش  منع  قانون  �شبقت  التي 

)68) اإح�شان اأديب مرت�شى، الأمن القومي الإ�رصائيلي يف تطوراته املفهومية والعمالنية،باحث 

للدرا�شات، ط)، 006)،  �ش 61).
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اجلهاز  الالئق يف  لدجمهن  ال�شبيل  »اإن  قائلة  ال�شحيفة  وتابعت  اجلي�ش.  يف 

 واإن هنالك جمموعة �شيا�شية ت�شغط على اجلي�ش 
(69(

الع�شكري مل ينته بعد«

جلّره مع ال�شعب خلف اأبواب الظالم. وخل�شت افتتاحية »هاآرت�ش« اإىل اأن 

احلاخامني يريدون اأن تياأ�ش الن�شاء من اخلدمة الع�شكرية واأن يف�شلن التهرب 

منها. ويف املقابل، عندما يبعد احلاخامون الع�شكريون �شباط الرتبية وقيمهم 

العلمانية ب�شكل فظ، ويدفع اليمني نحو قانون احل�شانة من غناء الن�شاء يف 

اجلي�ش الإ�رصائيلي، فاإنه من الوا�شح اأن الهدف هو حتويل اجلي�ش الإ�رصائيلي 

ولن  اليهودية،   ال�رصيعة  ومنغلق مبوجب  يهودي رجويل، طاهر  اإىل جي�ش 

.(70(
يبقى هذا جي�ش ال�شعب، واإمنا جي�ش احلاخامني

اإىل  الإ�رصائيلي  اجلي�ش  يف  الب�رصية  القوة  �شعبة  اأرقام  ت�شري  ذلك   وفوق 

الوحدات  يف  الديني  الر�شمي  التعليم  من  الآتني  التالميذ  اأعداد  ارتفاع 

القتالية، وتزداد هذه الظاهرة بروزاً يف جمال التطوع يف �شلك ال�شباط يف هذه 

الوحدات.  ويف الوقت الذي يكتفي فيه العديد من اجلنود العلمانيني بثالثة 

اأعوام من اخلدمة فاإن اجلندي املتدين يوا�شل تقدمه يف اجلي�ش، والنتيجة اأن 

نحو 40 % من الطالب يف دورة ال�شباط الأخرية يف �شالح امل�شاة هم من 

العام  يف  اأ�ش�ش  الذي  �شادان  اإيلي  احلاخام  لتاأثري  يخ�شعون  الذين  املتدينني 

1988 كلية ع�شكرية حت�شريية، هي الأهم بني عدد من الكليات امل�شابهة، 

كما   .(71(
اجلي�ش يف  واألوية  لكتائب  قادة  اأ�شبحوا  من  خّريجيها  بني  ومن 

القلن�شوات اخلا�شة  الذين ي�شعون  اأن عدد الأ�شخا�ش  اإىل  املعلومات  ت�شري 

هنالك  كان   (000 عام  ففي  با�شتمرار،  يتزايد  روؤو�شهم  على  باملتدينني 

قلن�شوة  يرتدي  ال�رصائيلي  اجلي�ش  اأركان  اأع�شاء  من  فقط  واحد  �شخ�ش 

املتدينني  لأهواء  فاأكرث  اأكرث  ي�شت�شلم  الإ�رصائيلي  اجلي�ش  جديدة:  �شحافية  تقارير   (69(

ال�شنة   (70 فل�شطني.العدد   – اهلل  رام  مدار،  للدرا�شات-  الفل�شطيني  املركز  واحلاخامني، 

التا�شعة،  13/)1/ 011)، �ش  8.

)70) م.ن، �ش.ن.

)71) يورام بريي، النخبة الع�شكرية اجلديدة يف »اإ�رصائيل«: ملاذا يعترب فهم النخبة الع�شكرية 

اأمر مهمًا، �ش 57.
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اأ�شبح    (004 عام  ويف  الإ�رصائيلي،  اجلي�ش  حاخامي  كبري  وهو  املتدينني 

هنالك اأربعة من اأع�شاء رئا�شة اأركان اجلي�ش ي�شعون قلن�شوة املتدينيني على 

.
(7((

روؤو�شهم

ثانية دلّت معطيات ن�رصتها ال�شحف الإ�رصائيلية موؤخًرا ب�شاأن  من جهة 

جتّند ال�شبان الإ�رصائيليني للجي�ش يف فوج ت�رصين الثاين على اأن ارتفاعًا كبرياً 

طراأ على جتّند ال�شبان من امل�شتوطنات يف ال�شفة الغربية للوحدات القتالية، 

ويف املقابل فاإن ن�شبة اللتحاق باخلدمة ب�شكل عام ا�شتمرت هذا العام يف 

ال�شباب  حلراك  هامًا  م�شاراً  الع�شكرية  اخلدمة  اأ�شبحت  النخفا�ش.كما 

املتدين، وخا�شة لأولئك الذين  رقيوا اإىل �شفوف ال�شباط يف عام 010). 

كما اأن الن�شبة الإجمالية للجنود املتدينني يف الوحدات القتالية العادية تبلغ 

متدينني،  جنود  من  تتاألف  امل�شاة  كتائب  من   % و35   %30-(5 حوايل 

من  امل�شاة  �شباط  دورات  خريجي  املتدينني  عدد  يف  حاد  ارتفاع  وهناك 

.
(73(

5.)% فقط يف عام 1990 اإىل 6)% يف عام 008) 

ووفقًا للمعطيات التي ن�رصها اجلي�ش الإ�رصائيلي فاإن 61 % من املجندين 

هذه  كانت  بينما  القتالية  الوحدات  اإىل  التوجه  اختاروا  امل�شتوطنات  من 

الثاين املا�شي 45 % تقريبًا. وتفيد معطيات اجلي�ش  الن�شبة يف فوج ت�رصين 

م�شتمر  تناق�ش  يف  الع�شكرية  باخلدمة  امللزمني  ال�شبان  جتند  باأن  الإ�رصائيلي 

كانت  بينما  العام  هذا  جتندوا  الع�شكرية  باخلدمة  امللزمني  من   %  67 واأن 

هذه الن�شبة 74.7 % يف العام 1990. ويتوقع اأن تهبط اإىل 64% يف العام 

حتّولت  حدوث  هو  املتجندين  ن�شبة  تراجع  اأ�شباب  اأبرز  واأحد   .(0(0

داخل املجتمع الإ�رصائيلي تتمثل يف زيادة عدد ون�شبة اليهود احلريدمي، اأي 

املتزمتني دينيًا، الذين يتم اإعفاوؤهم من اخلدمة الع�شكرية حتت تعريف اأنهم 

))7) تقارير �شحافية جديدة: اجلي�ش الإ�رصائيلي ي�شت�شلم اأكرث فاأكرث لأهواء املتدينني واحلاخام، 

م.�ش، �ش 8.

Yagil levy، is the IDF becoming Theocratic، working paper series no 22- (73(

 The open university of Israel research institute for policy، political economy
 .and society، 2012
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يعكفون على درا�شة التوراة يف املعاهد الدينية، اأي اأن »توراتهم حرفتهم« 

 .
(74(

�شات مالية من خزينة الدولة ويح�شلون على خم�شّ

ارتفعت  توراتهم حرفتهم  الذين كانت  ن�شبة  اأن  اأي�شًا   املعطيات  وتبنّي 

اإىل %13.4  العام)199  الع�شكرية يف  باخلدمة  امللزمني  من  من   %4.9 

الآن، وهذا التطور يثري قلقًا يف اجلي�ش. ومع ذلك اأ�شبح هناك ح�شور بارز 

الديني  للتيار  ينتمون  الذين  اأولئك  وخ�شو�شًا  املتدينني،  وال�شباط  للجنود 

منهم  كبري  وق�شم  الإ�رصائيلي،  اجلي�ش  املتطرف يف  – القومي  ال�شهيوين   -

تتجند  التي  الثانية  املنطقة  فاإن  ذاتها  للمعطيات  امل�شتوطنني. ووفقًا  هو من 

ال�رصقية  القد�ش  يف  امل�شتوطنات  هي  القتالية  للوحدات  عالية  ن�شبة  منها 

حيث يطلب)5% من املجندين اللتحاق بهذه الوحدات. واحتلت منطقة 

�شمال »اإ�رصائيل« املكان الثالث حيث يطلب 50 % من املجندين اللتحاق 

بالوحدات القتالية. بينما بقيت منطقة تل اأبيب وو�شط »اإ�رصائيل« يف املكان 

الأخري اإذ مل تتجاوز ن�شبة املجندين للوحدات القتالية منها 36%. ول يزال 

يف  ن�شبة  اأعلى  ي�شجلون  التعاونية،  القرى  اأي  الكيبوت�شات،  من  ال�شبان 

التجند للوحدات القتالية، وقد ارتفعت من 58 % يف العام املا�شي اإىل 67 % 

هذا العام. ويثري تراجع جتند الن�شاء با�شتمرار قلقًا كبرياً يف اجلي�ش الإ�رصائيلي 

)75). ومن 
حيث و�شلت ن�شبة الالتي ل يتجندن اإىل 41 % يف العام املا�شي

اأبرز اأ�شباب ذلك ح�شولهن على اإعفاء من اخلدمة الإلزامية ب�شبب كونهن 

متديّنات. واأكد عامو�ش هارئيل املحلل الع�شكري يف �شحيفة »هاآرت�ش«، 

اأن ارتفاع عدد املتدينني داخل اجلي�ش �شيجعله جي�شًا خمتلفًا. وكتب يقول:  

احلاخام  من�شب  يف  عمله  اأنهى  الذي  رونت�شكي،  اأفيحاي  احلاخام  »قال 

الأكرب للجي�ش الإ�رصائيلي قبل ن�شف عام، اإن الت�شعة ع�رص جرناًل يف الحتياط 

الذين كانوا يف اجلي�ش منذ وقت طويل رفعوا ر�شالة اإىل رئي�ش هيئة الأركان 

الإ�رصائيلي!  اجلي�ش  يف  القتالية  للوحدات  املتجندين  امل�شتوطنني  عدد  يف  كبري  ارتفاع   (74(

ارتفاع عدد املتدينني �شيجعل اجلي�ش الإ�رصائيلي خمتلفًا - امل�شهد الإ�رصائيلي، املركز الفل�شطيني 

للدرا�شات مدار، رام اهلل – فل�شطني العدد69)،ال�شنة التا�شعة.  8)-11-011) م،  �ش 5.

)75) م.ن، �ش، ن.
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بيني غانت�ش اأعربوا فيها عن  قلقهم من التطرف الديني يف اجلي�ش، وهم ل 

يعرفون ما يحدث يف هذا اجلي�ش الآن يف نهاية العام 011)، حيث يوجد 

واقع اآخر خمتلف. وبالفعل فاإن موقعي الر�شالة التي اأُر�شلت اإىل رئي�ش الأركان 

احتجاجًا على منع الن�شاء من امل�شاركة يف املنا�شبات الر�شمية، وعلى اإبعاد 

ال�شابطات من الن�شاء عن قيادة الفرق القتالية، هم يف اأغلبيتهم بعيدون عن 

الواقع احلايل للجي�ش الإ�رصائيلي الذي تغري كثرياً منذ اأن كان هوؤلء ال�شباط 

الكبار، من اأمثال ي�شعياهو غافي�ش واأوري اأور ومناحيم عينان، يخدمون يف 

.
(76(

اجلي�ش«

واأما احلاخام �شادان الذي يدير اأكادميية ع�شكرية فقد اأعرب عن اإعجابه 

لباروخ  ال�شتثنائية  وبال�شجاعة  رابني،  قاتل  عمري  يغئال  واإقدام  ب�شجاعة 

واأ�شار   .(1994 العام  يف  الإبراهيمي  احلرم  جمزرة  )مرتكب  غودل�شتاين 

كاتب املقال اإىل اأن »ما يثري ال�شتغراب هو اأن هذا الكالم الذي كنا ن�شمعه 

قبل ع�رصة اأعوام يف اأو�شاط مئري كهانا )زعيم احلركة اليهودية املتطّرفة املعادية 

للعرب التي اعُتربت خارجة على القانون) بتنا ن�شمعه اليوم من جانب عدد 

اأحد  اأعرب  �شادان. وقد  اأمثال احلاخام  املتدينة ومن  ال�شخ�شيات  كبري من 

بالرد على  الأركان  رئا�شة  قيام  لعدم  اجلي�ش عن ده�شته  الكبار يف  ال�شباط 

كالم �شادان، لكن يبدو اأن ثمة احتماًل �شئياًل لأن تقوم رئا�شة الأركان مبثل 

هذا الرد، ول �شيما اأن الأكادميية الع�شكرية التي يديرها احلاخام �شادان تزّود 

اجلي�ش �شنويًا باأف�شل ال�شباط!«.

التحولت  التحولت يف اجلي�ش الإ�رصائيلي تعك�ش  اأن  بالذكر  واجلدير 

التي مير بها املجتمع الإ�رصائيلي، وب�شمن ذلك احللبة ال�شيا�شية يف اإ�رصائيل.  

حزب  من  املتطرف  اليميني  كات�ش،  يعقوب  الكني�شت  ع�شوا  قّدم  فقد 

م�رصوع  احلاكم،  الليكود  حزب  من  حوتوفيلي،  وت�شيبي  الوطني،  الحتاد 

اجلي�ش  يف  الن�شاء  غناء  من  احل�شانة  منح  على  ين�ش  الكني�شت  اإىل  قانون 

)76) تقارير �شحافية جديدة: اجلي�ش الإ�رصائيلي ي�شت�شلم اأكرث فاأكرث لأهواء املتدينني واحلاخام، 

م.�ش.
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الإ�رصائيلي للجنود املتدينيني؛ واحل�شانة  من طردهم من اخلدمة الع�شكرية يف 

حال رف�شوا امل�شاركة يف مرا�شم ع�شكرية تغني فيها ن�شاء. وين�ش م�رصوع 

طرد  يتم  ول  دينه  مع  يتعار�ش  جلندي  اأمر  اإ�شدار  يتم  ل  اأنه  على  القانون 

يتعار�ش مع �رصيعة دينه. واأ�شاف  اأمر  تنفيذ  جندي من مهامه ب�شبب عدم 

م�رصوع القانون اأن اجلهة املخّولة اإقرار ال�رصيعة الدينية امللزمة هي احلاخامية 

.
(77(

الع�شكرية التي يتوىل حاخامون متطرفون جميع املنا�شب فيها

ويف اإطار احلديث عن ن�شبة الإقبال على التجنيد يف اجلي�ش الإ�رصائيلي، 

معطيات  اأن  الإلكرتوين  موقعها  على  الإ�رصائيلية  هاآرت�ش  �شحيفة  ذكرت 

اجلي�ش الإ�رصائيلي ت�شري اإىل انخفا�ش يف ن�شبة املجندين يف �شفوف اجلي�ش 

تدين  يف  الأ�شواأ  كانت   (01( �شنة  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت  الإ�رصائيلي. 

دالّة  ت�شتمر  اأن  ويتوقع  �شنوات  �شبع  منذ  اجلي�ش  ل�شفوف  املتجندين  ن�شبة 

اإىل  يعود  اأن هذا النخفا�ش  النخفا�ش تلك حتى عام 015)، مو�شحة 

تديّن ن�شبة املهاجرين يف جيل التجنيد وانخفا�ش ن�شبة املتجندين يف �شفوف 

اليهود)  )املتدينني  احلريدمي  من   (500 اأن  اإىل  واأ�شارت  اليهود.  املتدينني 

الثالث  ال�شنوات  واأن  وغريها،  والبحرية  اجلو  اأ�شلحة  يف  اليوم  يخدمون 

ي�شعى  الإ�رصائيلي  اجلي�ش  واأن  اإ�شايف  جمند   1500 جتنيد  �شجلت  الأخرية 

اإىل زيادة املجندين يف �شفوف املتدينني واحلريدمي، مبوازاة ت�شجيع التطوع 

.
(78(

للجي�ش وزيادة ا�شتيعاب املهاجرين اجلدد

ومن الوا�شح اأن اجلماعات اليهودية الأ�شولية داخل »اإ�رصائيل« لي�شت 

التقليدية. فهم  اليهودية  الثقافة  بقايا من  جمموعات هام�شية �شغرية، وجمرد 

اليهود يف  الإ�رصائيلي والكثري من  قبل اجلمهور  باحرتام وا�شع من  يحظون 

 zionist-lobby - ،تتغري الدميوغرافية  )77) درا�شة ملجلة فورين بولي�شي: وجهة »اإ�رصائيل« 

Copyright -All Rights Reserved  © 2011- 21-02 -2012
 Kevin MacDonald، The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis  (78(

 of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political
 Movements، Kevin MacDonald، Originally published in 1998 by Praeger
 Publishers، Westport، CT Paperback edition published in 2002 by 1stbooks

.Library (Author House( November 2001، p: 30
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حكومات  وخا�شة  احلكومة،  على  التاأثري  من  كبري  قدر  ولديهم  ال�شتات، 

وحدات  من  كبرية  ن�شبة  ي�شكلون  اإميونيم  غو�ش  اأع�شاء  اأن  كما  الليكود، 

للتعامل مع  الفل�شطينيني  اأكرث ا�شتعداداً  النخبة يف اجلي�ش الإ�رصائيلي، وهم 

.
(79(

بطريقة اأكرث وح�شية من بقية اجلنود الإ�رصائيليني

الإ�رصائيلي  بال�شاأن  املخت�ش  الفل�شطيني  الباحث  �شلحت  اأنطوان  وي�شري 

على  درج  الإ�رصائيلية،  للحكومة  رئي�ش  اأول  غوريون،  بن  دافيد  اأن  اإىل 

التباهى باأن �رّص قّوة »اإ�رصائيل« على الرغم من كونها دولة �شغرية كامن يف 

واقع اأن »ال�شعب كله هو جي�ش«. وهذا يعني  اأن ال�شعب على الدوام معّباأ 

حلمايتها من خماطر رهيبة ترتب�ش بها، ولن ُيكتب لها الزوال مطلًقا. ويرى 

�شلحت اأنه مهما حدث من تغيري يف التوجهات املتعلقة باملوؤ�ش�شة الع�شكرية 

فاإن الإ�رصائيليني على اختالف اأ�شولهم ونوازعهم يعتمدون على املوؤ�ش�شة 

الع�شكرية يف ظل اخلوف من تداعيات لها عالقة بالت�شوية مع الفل�شطينيني 

وبع�ش العرب ل ي�شمن هوؤلء م�شاقاتها. ومن هنا بات هدف احلفاظ على 

اجلي�ش يعادل هدف احلفاظ على ال�شعب، تفكرًيا وقيمة، كما لو اأنه بدون 

على  اأنه  ومعروف  املدين.  للمجتمع  حتى  اأو  لل�شعب،  وجود  ل  اجلي�ش 

�شنويًا بدورة خدمة  اللتحاق  اإ�رصائيلي دون اخلم�شني من عمره  كل رجل 

الحتياط الع�شكرية ملدة �شهر، وبال�شتناد اإىل هذه احلقيقة فاإن يغئال يادين، 

العامة، قال ذات مرة،   ال�شابق من�شب رئي�ش هيئة الأركان  الذي �شغل يف 

ورمبا لي�ش على �شبيل التفّكه فقط، »اإن املدين يف »اإ�رصائيل« هو جندي يف 

.
(80(

اإجازة �شنوية  تدوم اأحد ع�رص �شهًرا«

ويتابع �شلحت حتليله بالإ�شارة اإىل اأن اأبرز ثوابت تفكري املجتمع الإ�رصائيلي 

ال�شيف  على  بالعتماد  مرهون  املجتمع  هذا  وجود  �شمان  اأن  يف  تتمثل 

املركز  جمتمع!،   من  اأكرث  جي�ش  »اإ�رصائيل«  اأن  على  جديدة  �شواهد  �شلحت،  اأنطوان   (79(

-10  -(5 الثالثاء  الإ�رصائيلي،  امل�شهد  فل�شطني،  اهلل   رام  )مدار)،  للدرا�شات  الفل�شطيني 

011)، ع 67) ال�شنة التا�شعة، �ش1.

)80) م.ن، �ش، ن.
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والقب�شة احلديدية فقط، واأن جميع الغايات الجتماعية العمومية تتقّزم اإزاء 

الغاية املركزية وهي �شمان البقاء، وعلى اجلميع اأن يكون جمنًدا، واأن يقبل 

بداهة اأي �شحايا ب�رصية ُتقّدم على مذبح حماية الوجود، ف�شاًل عن تقبل اأي 

املطلوبة لهذه  الو�شائل  �شائر املجالت ترتتب على تدعيم  باهظة يف  اأثمان 

تبادل  اأول مرحلة من �شفقة  بتنفيذ  ارتباًطا  »اإ�رصائيل«،  احلماية. و�شهدت 

الأ�رصى مع حركة حما�ش يف مقابل الإفراج عن اجلندي غلعاد �شاليت، ما 

ي�شبه الكرنفال الدوري يف �شياق اإعادة تقدي�ش هذه الثوابت، ويف طليعتها 

هذا  ا�شتعادة  اإن  القول  املبالغة  من  ولي�ش  ال�شعب.  لوجود  اجلي�ش  �رصورة 

اجلندي تهدف، من جملة ما تهدف، اإىل تعزيز معادلة ال�شعب كله جي�ش، 

خ�شو�شًا يف ظل تاآكلها جّراء الإخفاقات الع�شكرية وال�شتخباراتية املتكررة 

يف الآونة الأخرية، مبا يف ذلك الف�شل يف الإفراج عن هذا اجلندي بوا�شطة 

ت�شاعد  من  الإخفاقات  وتلك  التاآكل  هذا  به  ت�شبب  وما  ع�شكرية،  عملية 

اإىل  تلميحات  وظهور  الإ�رصائيلية،  الأمنية  امليزانية  ت�شخم  �شاأن  يف  اجلدل 

اأ�شباب تفاقم امل�شكالت الجتماعية التي  اأن هذا الت�شخم يقف يف �شلب 

اأ�شفرت عن اندلع حملة احتجاج غري م�شبوقة، ف�شاًل عن اإبداء نحو ن�شف 

ال�شالم  موؤ�رص  ل�شتطالع  وفًقا  امليزانية،  هذه  تقلي�ش  تاأييدهم  الإ�رصائيليني 

اجلمهور  من  العظمى  الأغلبية  واعتبار    ،(011 اأيلول   ل�شهر  الإ�رصائيلي 

اليهودي اأن الهدف الأول الذي يقع على الدولة العمل من اأجل حتقيقه هو  

تقلي�ش الفجوات الجتماعية والقت�شادية  بينما احتل الأولوية الثانية تعزيز 

.
(81(

قوة »اإ�رصائيل« الع�شكرية

ويلفت �شلحت اإىل اأحدث ا�شتطالع للراأي العام الإ�رصائيلي اأجري ع�شية 

تنفيذ �شفقة التبادل واأعرب فيه 50 باملئة من امل�شتطلعني عن تخوفهم من 

اإحلاق اأ�رصار كبرية باأمن ال�شكان املدنيني يف »اإ�رصائيل« عقب اإطالق �رصاح 

يتخوفون  اأنهم ل  باملئة  اأكد 48  بينما  ال�شفقة،  اإطار  فل�شطينيني يف  اأ�رصى 

كبار  اأحد  تاأكيد  �شلحت  ي�شتعيد  �شبق  ما  اإىل  اإ�شافة  كهذا.  احتمال  من 

)81) م.ن، �ش، ن.
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اأ�شاتذة العلوم ال�شيا�شية اأن ال�شبكة الأمنية هي الأبرز من بني اأربع �شبكات 

يف   حتكم  التي  وهي  اخلفاء،  يف  غالبًا  وتعمل  منتخبة،  وغري  ر�شمية،  غري 

ا  »اإ�رصائيل«، ويرتبط بها زعماء اأقوياء، واإىل حد ما يخ�شعون ل�شيطرتها اأي�شً

و�شبكة  الأموال،  روؤو�ش  اأ�شحاب  �شبكة  براأيه  هي  الأخرى  )ال�شبكات 

ال�شيادة  ممثلي  اأن  اإىل  لفًتا  املوظفني)،  كبار  و�شبكة  احلريدمي،  احلاخامني 

اإليها  النتماء  »اإ�رصائيل«  تدعي  التي  الدميقراطية  احلكم  اأنظمة  يف  احلقيقية 

ـ اأي ال�شعب ـ جمّردين من اأي قوة. وميكن اأن ن�شيف اإىل ما قاله، من دون 

خطر الوقوع يف املبالغة، اأن اأغلبية هذا ال�شعب ترى اأنه يجب األ تعلو قوة 

.
(8((

على قوة اجلي�ش

طبيعة القوة القت�صادية واملالية

بالنتخابات  اليمينية  اللكود  كتلة  فازت   1975 عام  من  اأيار  منت�شف 

وت�شلمت زمام احلكم، ما اأّدى اإىل حتّول يف ال�شيا�شة القت�شادية التي اّتبعها 

حزب العمل منذ ن�شوء »اإ�رصائيل«، ومتّثل هذا التحّول يف اعتماد القت�شاد 

روؤو�ش  جذب  الرتكيزعلى  مع  فّعال،  ب�شكل  احلكومة  تدخل  وعدم  احلر 

مايل  مركز  اإىل  »اإ�رصائيل«  لتحويل  حماولة  يف  والأجنبية  اليهودية  الأموال 

يف  وكان  القت�شادي،  ال�شتقالل  حلم  وحتقيق  �شوي�رصا  غرار  على  عاملي 

مقّدم الإجراءات املّتخذة رفع الرقابة عن العملة ال�شعبة. بيد اأن هذه ال�شيا�شة 

اأّدت اإىل جملة من النتائج اأبرزها الت�شخم املايل وارتفاع م�شتمر يف موجات 

الغالء الذي وجد ردود فعل غري م�شبوقة لقطاعات وا�شعة من الكتل الفقرية 

واملتو�شطة الدخل.

بيد اأن اأف�شل و�شف لل�شلطة يف »اإ�رصائيل« ع�شية القرن الواحد والع�رصين 

امللكية  لهذه  الرئي�شية  امليزات  ومتثلت  الغائبني.  ملكية  كلمتني:  يف  خُلِّ�ش 

اأي  �شهده  مما  اأعلى  ورمبا  لل�رصكات،  وتكامل  عالية  مركزية  ـ   1  : يلي  مبا 

بلد يف اأي وقت م�شى، ) ـ تزايد امل�شالح ذات الطابع العابر للوطن، 3 ـ 

))8) م.ن، �ش، ن.
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وكانت  الأوىل،  امليزة  اإن   .
(83(

للبيع القابلة  لالأ�شول  م�شتمرة  هيكلة  اإعادة 

لل�رصكات. »ويف  امل�شتوى  اإليه، متثلت يف مركزية عالية  امل�شار  النحو  على 

قلب كل ذلك الراأ�شمال املهيمن، والذي يتاألف من عدد قليل من التكتالت 

الأكرث  ولكن  الكربى  ال�رصكات  من  العديد  مع  جنب  اإىل  جنبًا  العمالقة، 

والقابلة  للحكومة  اململوكة  ال�رصكات  من  كبرية  جمموعة  ولكنها  تركيزاً، 

للت�شفية الذاتية ويف طريقها اإىل اخل�شخ�شة. وعلى الرغم من املعرفة اجليدة 

اإل  و�شفه  ميكن  ل  هيكلها  فاإن  الأ�شا�شية  البنية  لهذه  الرئي�شية  باملكّونات 

بعبارات عامة اإىل حد ما يف كثري من الأحيان. ويعود ذلك ل�شبب واحد هو 

اأن العديد من �رصكاتها يرتبط بع�شها ببع�ش من خالل عالقات معّقدة عابرة 

للملكية، حتى واإن كانت اأ�شول هذه ال�رصكات وا�شحة من الناحية النظرية 

ففي كثري من الأحيان مت اإخفائها  بوا�شطة �شال�شل ملكية طويلة مما يوؤدي اإىل 

�رصكات وهمية يف اخلارج.  وال�شبب الآخر هو اأن اجلوهر كان يتغري ب�رصعة 

.
(84(

كبرية حتى اأن معظم الأو�شاف الدقيقة  �رصعان ما مت�شي قدمية«

ويف �شياق تكري�ش الربط مع الراأ�شمال اخلارجي عملت احلكومات منذ 

الت�شعينيات على حترير ال�شوق املالية من �شيطرة احلكومة ورقابتها، ان�شجامًا 

مع تراجع تاأثري ما اأطلق عليه ا�شم الي�شار ال�شهيوين ممثاًل بحزب العمل الذي 

احلكومة يف  بيع ح�شة  »ابتداأت عملية  وقد  يتهاوى.  احلكومي  نفوذه  بداأ 

 1997 عام  بعد  لكن  ببطء...  �شارت  لكنها    1990 �شنة  منذ  امل�شارف 

ت�شارعت عملية اخل�شخ�شة ومت بيع احل�شة امل�شيطرة على  اأكرب م�رصف يف 

. 
(85(

»اإ�رصائيل«،  وهو هبوعاليم، ملجموعة اأمريكية – اإ�رصائيلية لال�شتثمار«

ُي�شّمى   ما  تزايد  الإ�رصائيلية  ال�شلطة  لهيكل  الثانية  املميزة  ال�شمة  وكانت 

 Jonathan Nitzan and Shimshon Bichler، The Global Political Economy  (83(

 of Israel، First published 2002 by Pluto Press 345 Archway Road، London N6
5AA Copyright © Jonathan Nitzan and Shimshon Bichler 2002،p:  84-85

Loc.cit،p:85 (84(

والع�رصين،  احلادي  القرن  م�شارف  على  »اإ�رصائيل«  اقت�شاد  النقيب،  م�شطفى  ف�شل   (85(

موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، ط1، 001)، �ش 177.
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ب�شمة »العابرة الوطنية«،  فبحلول عام 1998 ارتفعت امللكية الأجنبية اإىل 

14.4 يف املئة يف �شوق تل اأبيب، بعدما كانت 3 يف املئة  فقط قبل خم�ش 

�شنوات ح�شب معطيات بنك »اإ�رصائيل« املركزي لعام 1998. ففي اأقل من 

عقد من الزمان كانت »اإ�رصائيل« عر�شة  لغزو جحافل امل�شتثمرين الأجانب، 

من الأفراد اأو املوؤ�ش�شات، اأكانوا حمافظني اأم مغامرين، وحمرتمني اأم جمرمني  

ثماره.  ورائحة  ال�شالم  اآفاق  قبل  من  جذبهم  مت  الذين  جنائيًا،  وحمكومني 

هذا الغزو ـ الذي رحبت به عا�شمة »اإ�رصائيل« بكل اإخال�ش ـ غرّي جذريًا 

»اإ�رصائيل«  يف  الرائدة  املحلية  ال�رصكات  من  العديد  وبات  ال�شلطة.  طبيعة 

. وت�شري بع�ش الدرا�شات حول 
(86(

الآن ي�شيطر عليه الأجانب كليًا اأو جزئيًا

الروابط القت�شادية مع اخلارج اإىل اأنها تاأخذ طابعًا اإجراميًا يت�شل مبوؤ�ش�شات 

يف اخلارج عليها �شبهات اإجرامية.

بالتحول يف  تتعلق  التي  العملية  هذه  من جوانب  اأهّم جانب  متّثل  وقد 

اخلارج يف هيمنة راأ�ش املال العابر للوطن نف�شه،  ففي اأواخر 1990 كانت 

جمموعتا اأري�شون وكور، وهما من املجموعات اخلم�ش الأعلى  فعالية، يف 

. وعلى الأغلب فاإن هذه املجموعات هي بيد عائالت يهودية 
(87(

اأيد اأجنبية

ثرية لها امتدادات يف اخلارج. فقد  دّل بحث اأجراه اخلبري الأمريكي اأندرو 

تايالند من حيث  العامل بعد  الثانية يف  املرتبة  اأن »اإ�رصائيل« حتتل  األول على 

ن�شبة ال�رصكات الكربى اململوكة من طرف عائالت، مقارنة بعدد ال�رصكات 

الكربى الأخرى التي تكون فيها امللكية متعددة اجلهات. ويقول البحث اإنه 

من اأ�شل اأكرب 57 �رصكة يف »اإ�رصائيل« فاإن 38 �رصكة منها خا�شعة ل�شيطرة 

عائلية، مقابل 19 �رصكة مبلكية متعددة، واأما يف تايالند فاإن هناك 61 �رصكة 

مبلكية عائلية مقابل 19�رصكة مبلكية متعددة. وي�شيف البحث اأن ن�شبة امللكية 

العائلية يف »اإ�رصائيل« ل نظري لها يف الدول املتطورة، ففي الوليات املتحدة 

 Jonathan Nitzan and Shimshon Bichler، the Global Political Economy of (86(

.Israel، p: 88
Ibid.p:89 (87(
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من  اإىل 33 %  عائلية  مللكية  اخلا�شعة  ال�رصكات  ن�شبة  ت�شل  مثاًل  وبريطانيا 

عدد ال�رصكات الكربى اخلا�شعة مللكية متعددة. وكان اأندرو األول قد عر�ش 

بحثه اأمام اللجنة الإ�رصائيلية اخلا�شة التي تبحث يف م�شاألة الحتكارات يف 

اإ�رصائيل، وقد اأجرى بحثًا �شمل العديد من الدول املتطورة وفح�ش فيه كيفية 

حتول امللكية يف اأكرث من األف �رصكة يف العامل ابتداء من العام 1996 اإىل العام 

.
(88(

 (006

بيد اأن كل ذلك ل مينع من ازدياد نفوذ بع�ش ال�شخ�شيات الدينية على 

النافذين يف »اإ�رصائيل«  امل�شبوقة يف دعم  الإميان بقدرات هوؤلء غري  قاعدة 

التجارية، مثل »احلاخام بنتو الذي  على ال�شعد املختلفة مبا فيها ال�شفقات 

ي�شت�شار يف ال�شفقات التجارية والأمور ال�شخ�شية واأتباعه اأثرياء ونافذون...  

اجلذور  ذات  الفقرية  اليهودية  املجتمعات  ميزة  الظاهرة  هذه  وكانت 

العلمانية  النخبة  بني  الأخرية  الأعوام  يف  انت�رصت  اأنها  غري  اأو�شطية  ال�رصق 

. وهذا موؤ�رص على ازدياد تاأثري التوجهات الدينية واملفهوم العن�رصي 
(89(

للبالد

لل�شهيونية  يف املجتمع الإ�رصائيلي، حيث عرب 70% من اليهود الإ�رصائيلني 

يف ا�شتطالع اأجري يف »اإ�رصائيل« العام الفائت اأنهم يعتربون اأنف�شهم  �شعب 

.
(90(

اهلل املختار

�شهد   (010 العام  اأن  اإىل  »اإ�رصائيل«  يف  القت�شادية  املعطيات  وت�شري 

مليار  اإىل 15  قيمتها  مبا�رصة و�شلت  ا�شتثمارات خارجية  تدفق  جناحًا عرب 

 .
(91(

دولر ما اعُترب حجمًا �شخمًا يف ظل الأزمة املالية العاملية

)88) »اإ�رصائيل« الثانية عامليًا من حيث عدد ال�رصكات اخلا�شعة مللكية عائلية، املركز الفل�شطيني 

للدرا�شات الإ�رصائيلية، مدار، امل�شهد الإ�رصائيلي، رام اهلل، فل�شطني،العدد 71) ال�شنة العا�رصة، 

الثالثاء،1- 10-)01).

)89) حتقيق، احلاخام بينتو على كل �شفة ول�شان... وا�شمه الأكرث ملعانًا يف »اإ�رصائيل« ي�شت�شار 

يف ال�شفقات التجارية والأمور ال�شخ�شية واأتباعة اأثرياء ونافذون، جريدة النهار، بريوت، 6) 

�شباط )01)، �ش 13.

)90) املركز الفل�شطيني للدرا�شات الإ�رصائيلية، امل�شهد الإ�رصائيلي، املدار، رام اهلل، فل�شطني، 

العدد 74) ال�شنة العا�رصة، )01).

)91) امل�شهد الإ�رصائيلي لعام 010) امللخ�ش التنفيذي، مدار، رام اهلل –فل�شطني، �ش 3).
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فاإن  الجتماعية  البنية  على  القت�شادي  الو�شع  تاأثري  �شعيد  وعلى 

يوؤدي  تبعات كونه جمتمع مهاجرين، ما  يزال يواجه  الإ�رصائيلي ل  املجتمع 

على نحو دائم اإىل الت�شدع القومي بني اليهود و�شكان البالد الأ�شليني من 

الفل�شطينيني الذين باتوا مواطنني وهو اأكرث الت�شدعات ثباتًا. اإ�شافة اإىل ذلك 

هنالك ت�شدعات خا�شة باملجتمع اليهودي نالحظ تغريات يف حدتها بني 

اليهود املتزمتني دينيًا )احلريدمي)  الت�شدع الديني بني  الفينة والأخرى، مثل 

والفئات اليهودية العلمانية. وهنالك الت�شدع الطائفي بني  املهاجرين اليهود 

من اأ�شول خمتلفة، ب�شبب مميزات املجتمعات التي هاجروا منها. وقد غلب 

الغربيني.  واليهود  ال�رصقيني  اليهود  بني  ت�شّدعًا  اعتباره  الت�شدع  هذا  على 

والت�شّدع الآخر هو الت�شّدع الطبقي بني فئات الفقراء اأو اأ�شحاب الدخل 

الت�شدعات  اأن  ذلك  دللت  ومن   .
(9((

الغنية الطبقات  وبني  املنخف�ش 

م�شتوى  على  لي�ش  القائمة  اأ�شفل  يف  الفل�شطينيني  تبقي  اأ�شكالها  مبختلف 

بلغ  املعي�شة حيث  وم�شتويات  املداخيل  �شعيد  على  واإمنا  فح�شب  احلقوق 

معّدل رواتب اليهود الأ�شكناز 133 % من معّدل الرواتب العام ورواتب 

اليهود ال�رصقيني 107 %، اأما العرب فمعّدل الرواتب عندهم مل يزد عن 68 

.
(93(

% من املعّدل العام

ات�شاع   (011 العام  نهاية  يف  ال�شادر  اأدفا  مركز  تقرير  اأظهر  ولقد 

الفقرية،  وقد  وال�رصائح  الأكرب  املداخيل  الفجوات الجتماعية بني �رصيحة 

بلغت الفجوة بني ذوي اأعلى املداخيل واأقلها 114 �شعفًا. ويوؤكد التقرير 

اأن النمو القت�شادي الذي �شهدته »اإ�رصائيل« على مدى ال�شنوات املا�شية مل 

ي�شل اإىل ال�رصائح الفقرية بالقدر الذي ا�شتفادت منه ال�رصائح الغنية. ويعزو 

عقود  ثالثة  منذ  املعتمدة  ال�شيا�شة  اإىل  امل�شاواة  ات�شاع عدم  التقرير  وا�شعو 

والقائلة باأن النمو يجب اأن يخ�شع لقيادة القطاع ال�شناعي فيما يقوم اجلهاز 

املجتمع  يف  والت�شدعات  الجتماعية  املناعة  الجتماعي،  امل�شهد  ال�شالح،  نبيل   (9((

الإ�رصائيلي، تقرير مدار ال�شرتتيجي 011)، امل�شهد الإ�رصائيلي، رام اهلل –فل�شطني، �ش 44).

امل�شهد  جديدة،  ذروة  ت�شجل  واأفقرها  ال�رصائح  اأغنى  بني  املداخيل  يف  الفجوات   (93(

ال�شنة   (70 العدد  فل�شطني.   – اهلل  رام  مدار،  للدرا�شات،  الفل�شطيني  املركز  القت�شادي،! 

التا�شعة الثالثاء 7) -)1-011)، �ش  4.
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احلكومة  خف�شت  املثال  �شبيل  وعلى  وميزانياته.  اأدواره  بخف�ش  الر�شمي 

نفقاتها تفاديًا ملناف�شة القطاع ال�شناعي. ويقول التقرير اإن احلكومة اأقدمت 

الأموال  هذه  ا�شتعمال  لإتاحة  التقاعدي  الّدخار  اأموال  خ�شخ�شة  على 

كائتمان للمجموعات الراأ�شمالية، كما خف�شت احلكومة �رصيبة ال�رصكات 

الإجراءات  بهذه  احلكومة  وقامت  الأجنبية.  ال�رصكات  جلذب  حماولة  يف 

وغريها اعتقاداً منها باأن منو القطاع ال�شناعي �شوف يغطي كل احتياجات 

غاية  يف  اأمر  هو  القت�شادي  النمو  اأن  التقرير  ويرى  الإ�رصائيلي.  املجتمع 

الأهمية ول يجوز ق�رصه على القطاع ال�شناعي فقط. واأن املجتمع الإ�رصائيلي 

بحاجة اإىل تو�شيع دور اجلماهري والدولة جلهة خف�ش عدم امل�شاواة ال�شخم، 

اأن يكون  الع�رصية الأخرية، ول�شمان  بالفئة  للتعوي�ش عن الأ�رصار الالحقة 

النمو يف امل�شتقبل ثمرة ي�شارك فيها كافة الإ�رصائيليني، ل فئات قليلة و�شيقة 

من ال�شكان. 

ع�رص  مع  والقت�شادية،  الجتماعية  التقارير  باقي  كما  التقرير،  ويتعامل 

مراتب مل�شتوى دخل العائلة، بحيث اإن املرتبة العليا هي لالأكرث دخاًل والدنيا 

اأن عدد  لالأقل دخاًل، ولكن هذا التوزيع ل عالقة له بعدد ال�شكان، مبعنى 

ال�شكان يف كل واحدة من هذه املراتب يزداد كّلما تّدنت املرتبة. ويظهر من 

التقرير اأنه يف الفرتة ما بني العامني 000)-010) ارتفع الدخل  ال�شنوي 

لغالبية العائالت بن�شب �شئيلة، فيما ارتفع دخل العائالت الأكرث ثراء بن�شبة 

اأجر  �شهده  الذي  الكبري  الرتفاع  اإىل  احلاد  الرتفاع  هذا  ويعود   ،%  19

املديرين الكبار يف ال�شوق، ففي ال�رصكات اخلم�ش والع�رصين املدَرجة على 

موؤ�رص البور�شة يف  تل اأبيب  ارتفعت كلفة اأجر املديرين مبعدل )14 % يف 

الفرتة ما بني العامني 000) ـ010) . ويرى التقرير اأن معطيات الإيرادات 

يف العقد املا�شي تتناق�ش مع الوعود التي يرّددها كبار امل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شة 

الر�شمية والقت�شاد بزعمهم اأن النمو القت�شادي �شوف يوؤتي ثماره ملا فيه 

.(94(
م�شلحة اجلميع

)94) م.ن. �ش، ن.
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ويف نهاية املطاف، ورغم اأن الدخل القومي يف العام 010) كان اأعلى 

اإيرادات الغالبية ال�شاحقة  بن�شبة 36 % مما كان عليه يف العام 000)، فاإن 

من العائالت، ولي�ش كلها، ارتفعت بن�شب حمدودة فقط. اأما ال�رصيحة العليا 

النمو  بف�شل  ارتفاعًا كبرياً  اإيراداتها  ن�شبتها يف املجتمع 1% فارتفعت  التي 

القت�شادي.

يف  العائالت  كافة  مداخيل  ارتفعت   (010 العام  يف  التقرير:  ويقول 

�شجلته  الذي  م�شتواها  اإىل  احلالت،  معظم  ولكنها عادت، يف  »اإ�رصائيل« 

املراتب  �شّجلت  وقد  العاملية.  املالية  الأزمة  انفجار  قبل   (008 العام  يف 

من  اأكرث  ت�رّصرت  قد  كانت  بعدما  الأكرب،  الن�شبي  الرتفاع  الدنيا  اخلم�ش 

ارتفاع  من  العليا  املرتبة  ا�شتفادت  فقد  ذلك  مع   .(009 العام  يف  غريها 

حوايل  يعادل  ما  اأي  الواحد،  لل�شهر  �شيكل   500 بلغ  اإذ  كمّيًا  الأكرب  هو 

140 دولراً، وفق معدل ال�رصف الذي كان قائمًا يف العام 010). وجاء 

اأن  نرى  املا�شي  العقد  امتداد  على  الو�شع  ا�شتعر�شنا  ما  اإذا  اأنه  التقرير  يف 

بني  الفرتة  ففي  املداخيل،  ارتفاع  من  امل�شتفيدين  اأول  كانت  العليا  املرتبة 

يعادل  اأي ما  بن�شبة %3.7،  العائالت  ارتفع دخل هذه  000) و 010) 

)168 �شيكاًل )465 دولراً). ويف العام  010)  �شهد الدخل ال�شهري 

الرواتب  معّدل  على  قيا�شًا  انخفا�شًا  الغربيني)  )اليهود  الأ�شكناز  لالأجراء 

العام لالأجراء بواقع 8 نقاط باملئة، من 141% فوق معّدل الرواتب العام يف 

العام 009) اإىل 133%  فوق معدل الرواتب العام يف 010). يف املقابل، 

ارتفع دخل اليهود ال�رصقيني بواقع اأربع نقاط باملئة اإىل م�شتوى  107% فوق 

معدل الرواتب العام. اأما دخل الأجراء العرب ال�شهري فقد بقي على حاله 

دون تغيري بواقع 68%  من معدل الرواتب العام، على غرار م�شتوى دخلهم 

)ن�شبيًا) يف العام 000)، ويف العام 010) �شهدت كلفة الدخل ال�شنوي 

التي تندرج  املتو�شط لكبار املديرين يف ال�رصكات اخلم�ش والع�رصين الأكرب 

يف موؤ�رص البور�شة ارتفاعًا بواقع 30% مقارنة بالعام 009)  وبلغت زهاء 

)1 مليون �شيكل يف العام لكل مدير، اأي 3314 مليون دولر �شنويًا، وهو 
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ما يعادل 114 �شعفًا من معدل الرواتب العام، علمًا اأن هذه الن�شبة كانت 

.
(95(

يف العام 000) ل تتعدى 49 �شعفًا

كبرية  درجة  اإىل  الع�شكرية  ال�شناعات  على  تعتمد  »اإ�رصائيل«  اأن  ومبا  

يف  ال�شناعية  املرافق  اأكرب  اإىل  الإ�رصائيلية  الع�شكرية  ال�شناعات  حتّولت  فقد 

»اإ�رصائيل«، حيث ت�شل ن�شبة العاملني يف هذا املرفق اإىل نحو 43% يف القطاع 

احلكومي و50% يف القطاع اله�شتدروتي و10% يف القطاع اخلا�ش. وبلغ 

جممل العاملني يف ال�شناعات الع�شكرية )منت�شف الت�شعينيات) نحو %30 

 
(96(

من العاملني يف القطاع ال�شناعي ونحو 8% من اليد العاملة يف »اإ�رصائيل«

اأ�شواقًا لها وا�شعة يف  وفوق ذلك فاإن ال�شناعات الع�شكرية الإ�رصائيلية جتد 

اخلارج، حتى اأنها اأ�شبحت تعّد �شمن الدول املتقدمة يف هذا امل�شمار. ففي 

عام 010) متكنت »اإ�رصائيل« من بيع اأ�شلحة للخارج بقيمة ).7 مليارات 

زادت  الع�شكرية  مبيعاتها  اأن  الإ�رصائيلية  الدفاع  وزارة  واأو�شحت  دولر، 

العاملية.  القت�شادية  الأزمة  رغم   (009 بعام  مقارنة  دولر  مليون   300

امل�شنعة  الدول  مقدمة  يف  »اإ�رصائيل«  ت�شبح  الع�شكرية  مبيعاتها  وبارتفاع 

.
(97(

لالأ�شلحة اإىل جانب كل من الوليات املتحدة ورو�شيا وفرن�شا وبريطانيا

بيد اأن هذه الآفاق قد ل تبقى على حالها ب�شبب حالة الف�شاد التي تالزم 

يف  ال�رصكات  مع  القت�شادي  التالزم  اأ�شكال  كاأحد  الإ�رصائيلية  التجارة 

اخلارج. فقد ت�شاءل تقرير مو�ّشع ن�رص يف �شحيفة »معاريف« الإ�رصائيلية عام 

010) عما اإذا كانت جتارة ال�شالح الإ�رصائيلية تفقد مكانتها و�شارت يف 

خط مرتاجع. وذكرت اأنه فيما �شهدت هذه التجارة يف العامل ات�شاعًا بن�شبة 

)) يف املئة يف العام الأخري ، �شّجلت ال�رصكات الإ�رصائيلية تراجعًا كبرياً يف 

الف�شاد  مظاهر  اكت�شاف  زيادة  اإىل  الرتاجع  ال�شحيفة  التالية. وعزت  ال�شنة 

)95) م.ن، �ش.ن.

)96) اإح�شان اأديب مرت�شى، الأمن القومي الإ�رصائيلي، يف تطوراته املفهومية والعمالنية، �ش 

.((5

 ،08:(1  (011 حزيران/يونيو   17 اجلمعة،  الإ�رصائيلية   ال�شالح  �شادرات  ارتفاع   (97(

Copyright حزيران/يونيو1eserved zionist-lobby (011):08 فريق عمل اللوبي ال�شهيوين.
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التجار  اأو  الو�شطاء  من  العديد  واعتقال  الدول،  خمتلف  مع  ال�شفقات  يف 

.
(98(

الإ�رصائيليني

الإثنية  بني  التبادلية  العالقة  اإن  القول  ميكن  الإثنولوجي  ال�شعيد  وعلى 

والطبقة الجتماعية اقت�شادية يف »اإ�رصائيل« ما تزال ت�شكل املحور الرئي�شي 

جانب  واإىل  امتداده.  على  ال�رصقي  ـ  الأ�شكنازي  ال�رصخ  ير�شم  الذي 

اإىل  وحتّولها  الإثنية  »ت�شّلب«  اأن  يبدو  العلماين،  ـ  الأرثوذك�شي  النق�شام 

اليهودي  املجتمع  يق�شم  الذي  خطورة  الأكرث  ال�رصخ  ميثل  اجتماعية  طبقة 

اأواخر  »اإ�رصائيل«  لـ  الطبقية  الهيكلية  ويف  الداخل.  من  اليوم   الإ�رصائيلي 

كانت  حني  يف  العليا  الطبقات  ي�شودون  الأ�شكنازيون  كان  الثمانينيات 

با�شتمرار  ينتقلون  ال�رصقيون  الغالبة. وكان  باأكرثيتها   الدنيا �رصقية  الطبقات 

اأن  الظّن  تدريجي. ولكن غالب  ب�شكل  ولو  الكربى،  الو�شطى  الطبقة  اإىل 

ال�شفاردمي الذين يرتقون اإىل الطبقة الو�شطى لن ينظروا اإىل اأنف�شهم على اأنهم 

�رصقيون؛ بل مييلون اإىل الت�شبه بالأ�شكنازيني. كما اأن ال�رصقيني الذين يرتقون 

.(99(
ال�شلم الجتماعي ي�شعفون عالقاتهم بجماعاتهم الإثنية اخلا�شة

ال�شبت، 03  الف�شاد  ب�شبب  تفقد مكانتها..  الإ�رصائيلية  ال�شالح  )98) »معاريف«: �رصكات 

اللوبي  عمل  فريق   All Rights Reserved zionist-lobby  (010  /9/(5 ني�شان/اأبريل 

. Copyright ال�شهيوين

)99) املجتمع الإ�رصائيلي والدولة ال�شهيونية، اأوراق باحث، �ش71.
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اآفاق امل�صتقبل يف ما يتعّلق

باإثنيات الكيان ال�صهيوين

ث
ال

لث
 ا

ل
�ص

ف
ال
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اآفاق امل�صتقبل

يف ما يتعّلق باإثنيات الكيان ال�صهيوين

اإن ا�شتمرار الكيان ال�شهيوين يعتمد اإىل حد كبري على عّدة عوامل منها 

ا�شتعداداً  اأكرث  هم  املتدينني  اليهود  »اأن  ويبدو  امل�شتوطنني.  تدفق  ا�شتمرار 

للهجرة اإىل »اإ�رصائيل« من اإخوانهم اليهود العلمانيني وكذلك اأكرث قدرة على 

النخراط الفوري يف املعرتك ال�شيا�شي الإ�رصائيلي بدءاً من حلظة الو�شول. 

ولذلك �شببان رئي�شيان: الأول كونهم يح�شنون اللغة العربية كتابة وكالمًا 

تبعًا لدرا�شاتهم الدينية التي من النادر اأن يتوجه اإليها �شواهم من املهاجرين. 

اأما ال�شبب الثاين والأهم فهو اقتناعهم املطلق ب�شيادة احلقوق اليهودية على 

الرب  لأن  هذا  عربية. كل  مطالب  لأية  الكامل  ورف�شهم  املقد�شة  الأر�ش 

يف زعمهم قال لإبراهيم  »لَن�شلك اأعطيت هذه  الأر�ش«. وكان ذلك قبل 

احلاخام  املهاجرين  من  ال�شنف  هذا  رموز  ومن   .
(100(

�شنة« اآلف  خم�شة 

مئري كاهانا الذي نقل الرابطة اليهودية التي تقوم على العنف من الوليات 

من  مندلي�شنت�ش  وجوزف  ال�شبعينيات  منت�شف  يف  »اإ�رصائيل«  اإىل  املتحدة 

اإىل حزب هتحياه  اإىل م�رص وان�شّم  اإعادة �شيناء  ليننغراد الذي كان يعار�ش 

اليميني املتطرف، وكالهما اأ�شبح يف الكني�شت يف اأقل من عام بعد و�شوله 

اإىل فل�شطني املحتلة. 

ومن الأهمية مبكان الإ�شارة اإىل اأن جمموع ال�شكان يف »اإ�رصائيل« قد و�شل 

اإ�رصائيلية جلذب يهود تون�ش، جريدة ال�رصق الأو�شط  ال�شهلي، حماولت  )100) نبيل حممود 

الثالثـاء 7) �شفـر )143 هـ 1 فرباير 011)، العدد 11753.
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الأ�شكناز  اليهود  يهودي، وي�شكل  اإىل 5.7 ماليني  يف مطلع عام 011) 

الغربيون من اأ�شول اأمريكية واأوروبية نحو 40% منهم. فيما ي�شكل اليهود 

اإجمايل  من  نحو %36  واآ�شيوية  اأفريقية  اأ�شول  من  )ال�شفاردمي)  ال�رصقيون 

اليهود يف »اإ�رصائيل«. وميثل يهود ال�شابرا لأب يهودي مولود يف فل�شطني 

يف  العربية  الدول  من  اليهود  اأن  والالفت   .%(4 ومقدارها  الباقية  الن�شبة 

»اإ�رصائيل« باتوا ي�شكلون نحو 0)% من اإجمايل اليهود يف اإ�رصائيل، والق�شم 

.
(101(

الأكرب منهم هم من يهود املغرب العربي والعراق على وجه اخل�شو�ش

اإ�رصائيل،  القرار يف  اأ�شحاب  يوؤّرق  اليهودية  الهجرة  بات هاج�ش  وقد 

ومراكز البحث الإ�رصائيلية، نظراً لرتاجع اأعداد املهاجرين بعد اأفول الهجرة 

ال�شابق، حيث مت و�شول نحو مليون  ال�شوفياتي  اليهودية من دول الحتاد 

ي�شعى  ولهذا  ال�شرتاكية.  املنظومة  انهيار  بعد  الدول  تلك  من  يهودي 

للهجرة من دول  قنوات  فتح  اإىل  »اإ�رصائيل«  ال�شرتاتيجيون يف  املخططون 

غري اأوروبية مثل الربازيل والأرجنتني، يف وقت تراجعت فيه اأرقام الهجرة 

اليهودية من دول متقدمة يف العامل مثل كندا وفرن�شا واأمريكا، ب�شبب عدم 

وجود عوامل طاردة لليهود من تلك الدول. »وتربز يف »اإ�رصائيل« ظاهرة 

الت�شادم وال�رصاع بني الإثنيات  املكّونة لكيانها، ورغم اأن ال�رصاع الرئي�شي 

هو مع العرب املقيمني يف فل�شطني، باعتبار اأنهم ي�شكلون اخلطر املركزي 

على ال�شيا�شات الرامية لتاأكيد يهودية الدولة واإعطائها طابعًا قوميًا جامعًا؛ 

العالمات  من  تزال  ل  اإثنيًا  املتنوعة  اليهودية  الأطياف  بني  اخلالفات  فاإن 

البارزة التي ت�شبغ العالقات بني خمنلف الأطياف والإثنيات يف هذا الكيان. 

العلماين،  الديني/  ال�رصاع  وجود  اخلالف  لهذ  البارزة  الأ�شكال  ومن 

الهجرة  طابع  املتدينون  يهاجم  اإذ  الرو�ش،  واليهود  املتدينني  بني  وخا�شة 

الرو�شي، ويتهمون املهاجرين الرو�ش باأنهم غري يهود، وي�شفونهم ب�شفات 

بيت  التي جرت يف  اخلنزير«  »اأحداث  لذلك  املظاهر  واأهم  اأخالقية.  غري 

�شيم�ش بني املتدينني واملهاجرين الرو�ش، حيث قال احلاخام دافيد بينزري 

)101) م.ن.
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»اإن الرو�ش يجلبون معهم املكائد والنجا�شة« مما اأّدى اإىل ا�شتعال املظاهرات 

من  علنيًا  اعتذاراً  بعليا«  »اإ�رصائيل  حزب  رئي�ش  وطالب  �شيم�ش،  بيت  يف 

»من  بعليا):  )اإ�رصائيل  �شريان�شكي  نتان  الداخلية  وزير  واأكد  �شا�ش،  حركة 

ال�شعب اأن ن�شتوعب ما ح�شل طوال �شنوات ونحن نحلم باأن نكون �شعبًا 

واحداً يف دولتنا، والآن ن�شمع باأنهم يريدون اإقامة مدن لالأغراب«، يف حني 

على  �شا�ش  اأكدت  بينما  املهجرين،  اندماج  �رصورة  على  باراك  اإيهود  اأكد 

موقفها بوجوب حماربة املظاهر غري اليهودية التي اأح�رصها املهّجرون الرو�ش 

و�شط  جرت  التي  الإ�رصائيلية  ال�شتطالعات  بع�ش  ويذهب   .
(10((

معهم

رين الرو�ش اإىل القول باأن ظاهرة عدم الندماج وا�شحة، فقد اأكدت  املهجَّ

درا�شة اأجراها  د. يوحنان بري�ش من ق�شم الجتماع يف جامعة تل اأبيب اأن:

رين الرو�ش يعتربون اأنف�شهم اإ�رصائيليني. 8% من املهجَّ

رين الرو�ش يعتربون اأنف�شهم رو�شًا. 47% من املهجَّ

رين الرو�ش يعتربون اأنف�شهم يهوداً. 45% من املهجَّ

الف�شل  اأن  ال�شتطالع  بنّي  الدمج. كما  ف�شل  على  موؤ�رصاً  اعترب  ما  وهو 

الإ�رصائيلي،  املجتمع  اإىل  توجه  تهمة  والتماثل  للتوحد  كنموذج  الهوية  يف 

وبالتايل فاإن املجتمع مق�ّشم اإىل طوائف وثقافات متعددة. واملالحظ كذلك 

ـ وهو الأهم ـ اأن ثقافة املهّجر هي ثقافة البلد الأ�شلي، فهناك ثقافة رو�شية 

اأربعني عامًا. اأو  قبل ع�رصين  ر  ر قد ُهجِّ املهجَّ ورومانية ومغربية، واإن كان 

والعلمانيني  وال�رصقيني  كاملتدينني  الثقافات  بع�ش  بني  متاثاًل  هناك  اأن  كما 

.
(103(

والأ�شكناز

وتو�شح عملية ا�شتيعاب الهجرة اأن هناك م�شكلة اأ�شا�شية تكمن يف التفرقة 

اأو الوليات املتحدة والقادمني من  اأوروبا  بني املهّجرين، بني القادمني من 

احلوار  »اإ�رصائيل«،  يف  املدن  على  والعلمانيني  احلريدمي  �رصاع  ح�شن،  هادي  جعفر   (10((

املتمدن - العدد: 3609 - 1-16- )01).

رون اإىل »اإ�رصائيل« -املوجة الأخرية، جملة مركز التخطيط  )103) خالد �شعبان، اليهود املهجَّ

الفل�شطيني،رام اهلل –فل�شطني،، العدد الثالث والرابع يوليو / دي�شمرب 001).
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اأثيوبيا من ناحية، وبني من هو اأبي�ش اأو اأ�شود اأو علماين اأو متدين من ناحية 

وي�شعرون  برو�شيتهم،  يعتزون  الذين  الرو�ش  رين  املهجَّ اإىل  بالإ�شافة  ثانية، 

باأنهم اأرقىاأقلية يف »اإ�رصائيل«. والوا�شح اأن هناك عن�رصية كاملة تكمن يف 

عملية ا�شتيعاب املهجرين، وهذه امل�شكلة كانت موجودة قبل الإعالن عن 

قيام »اإ�رصائيل«، وا�شتمرت بعد قيامها، وبالتاىل اأثبتت التجربة اأن »اإ�رصائيل« 

ال�رصقيني  لأن  الأ�شكنازية،  الثقافة  ال�رصقيني يف  اليهود  �شهر  ف�شلت يف  قد 

رف�شوا التخلي عن ثقافتهم وتبني الثقافة اجلديدة، مما اأّدى اإىل وجود نوع من 

التعّددية الثقافية. كما كان لهذه امل�شكلة انعكا�شاتها على ال�شيا�شة ال�شكانية 

ال�شكن،  اأمناط معّينة يف  يف »اإ�رصائيل«، والتي ظهرت موؤ�رصاتها يف وجود 

ال�شكن  وهي  املدن  عن  البعيدة  الزراعية  القرى  يف  ال�رصقيني  وجود  منها 

رين  املهجَّ على  اأثره  ال�شيا�شة  هذه  ل�شتمرار  كان  وقد  لالأ�شكناز.  املف�شل 

اجلدد اأي�شًا، حيث اعترب يهود الفال�شا  مدينة بئر ال�شبع مدينة العن�رصية لعدم 

توفري اخلدمات ال�رصورية فيها، ي�شاف اإىل ذلك الف�شل يف عدم دمج اليهود 

ت�شتطيع  ن�شبة 75% منهم ل  اأن  العامة، حيث يالحظ  احلياة  الأثيوبيني يف 

بحد  يف�رّص  ما  وهو  بها،  التحدث  ت�شتطيع  ل  العربية و%50  باللغة  الكتابة 

ذاته ن�شبة البطالة املرتفعة جداً بينهم والتي تبلغ40%، مما يوؤكد وجود بون 

الف�شل  ذلك  الف�شل  هذا  اإىل  ي�شاف  والإ�رصائيليني.  الأثيوبيني  بني  ثقايف 

رين ح�شب  الآخر الذي متثل يف عدم قدرة »اإ�رصائيل« على ا�شتيعاب املهجَّ

رين الرو�ش كانوا اأ�شحاب  كفاءاتهم العلمية، فمن املالحظ اأن اأغلب املهجَّ

خربات علمية واأكادميية،  ولعل الظاهرة  الأبرز يف ذلك هي اأن معظم الذين 

ف�شلوا يف اإيجاد عمل-ح�شب �شهاداتهم العلمية - قاموا بالتعلم مرة اأخرى، 

وبالتايل النتقال اإىل جمالت عمل جديدة، اأهمها الربجمة الإلكرتونية، وت�شري 

الإح�شاءات اإىل اأن30% من خرباء الربجمة يف »اإ�رصائيل« هم من املهاجرين 

الرو�ش، الذين كانوا يف ال�شابق مهند�شني، واأطباء ومعلمني، وهو ما ميكن 

.
(104(

تف�شريه باأنه اندماج يف �شوق العمل

)104) م.ن.
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لقد عك�شت التنظيمات الأ�شا�شية الإ�رصائيلية �شورة وا�شحة عن الرتكيبة 

الجتماعية/الثقافية للمجتمع الإ�رصائيلي، حيث لوحظ ب�شكل وا�شح تعدد 

الأحزاب واحلركات الإثنية، والطائفية، �شواء قبل اأو بعد الإعالن عن قيام 

اأ�شكاًل واأمناطًا متعددة،  »اإ�رصائيل«. وقد ا�شتمرت هذه ال�شورة، واأخذت 

وما  الإجتماعية.  الأندية  اأو  الأهلية  املنظمات  اأو  الأحزاب  بت�شكيل  �شواء 

تنتمي  اأحزاب  بوجود  العامل  دول  من  غريها  عن  تتميز  »اإ�رصائيل«  زالت 

وكذلك  العربية،  والأحزاب  احلركات  حاليًا  واأهّمها  عرقية،  اأقليات  اإىل 

»اإ�رصائيل  حزبا  الرو�شية  الأحزاب  واأهّم  الرو�شية.  واحلركات  الأحزاب 

بعليا«، و»اإ�رصائيل بيتنا«، حيث �شارك احلزب الأول يف انتخابات 1996 

و1999، وهو بزعامة نتان �شريان�شكي، اأما حزب »اإ�رصائيل بيتنا« فهو بقيادة 

اأفيغدور ليربمان و�شارك يف انتخابات 1999، وقد حظي احلزبان بنجاح 

كبري. واأ�شباب النجاح كثرية اأهمها الطبيعة التنظيمية للمهاجرين، وقوتهم 

اإىل هدف  الناخبني، وبالتايل حتّولوا  العددية حيث ي�شكلون �ُشد�ش جمموع 

القطاعات  اأن  باعتبار  الكني�شت  اأو  الوزراء  لرئا�شة  �شواء  للمر�شحني  رئي�ش 

الأخرى كالعرب وامل�شتوطنني واملتدينني هي قطاعات م�شمونة، وهذا ما 

اأو  التنظيمية  القدرة  �شواء من حيث  اأثيوبيا  القادمون من  رون  املهجَّ يفتقده 

القوة العددية، مما ا�شطرهم للم�شاركة  �شمن الأحزاب الكبرية، كما �شارك 

.
(105(

جزء منهم يف انتخابات 1999 �شمن حزب »اإ�رصائيل بعليا«

ويف اإطار اآخر يرى اليهود احلريدمي )املت�شددون يف يهوديتهم) �رصورة 

اأن تكون لهم مناطق �شكناهم اخلا�شة بهم، فهم ي�شعرون باخلطر من غريهم 

من  يتمكنون  حيث  وحدهم،  حميطهم  يف  يكونون  عندما  وبالطمئنان 

ممار�شة ال�رصيعة طبقًا لأفكارهم ومعتقداتهم. وفكرة النعزال عن الآخرين 

عند احلريدمي هي جزء من الأفكار التي يتم�شكون بها ويعتربونها �رصورية 

لتحقيق يهوديتهم. وقد عرّب عن ذلك اأحد حاخاميهم بالقول: »اإن اليهود 

يف�شلوا  اأن  اإل  خيار  لهم  ولي�ش  كيهود،  يعي�شوا  اأن  يف  يرغبون  احلقيقيني 

)105) م.ن.
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قبل  فل�شطني  اإىل  هجرتهم  ومنذ  بهم«.  خا�شة  منعزلة  اأماكن  يف  اأنف�شهم 

ي�شكنها غريهم. وعندما  التي ل  مناطقهم  لهم  اأ�شبحت  »اإ�رصائيل«  ظهور 

املدن،  اأي�شًا) على  العلمانيني )والفل�شطينيني  يزاحمون  اأخذوا  كرث عددهم 

وهم  املجموعتني.  بني  �رصاع  اإىل  قليلة  غري  �شنني  منذ  ذلك  تطّور  حيث 

ي�شكنون عادة يف منطقة معينة من املدينة اأو البلدة املختلطة، ثم يبداأ زحفهم 

تدريجيًا على الأحياء الأخرى،كما يحدث يف القد�ش حيث كانوا يرتكزون 

حول  نزاعًا  البداية  تكون  ما  وغالبًا  لعقود.  وحده  �شعارمي«  »مئة  حي  يف 

م�شبح  اأو  العلمانيون  يرف�شهما  دينية  مدر�شة  اأو  كني�ش  كبناء  واحدة  ق�شية 

خمتلط يرف�شه احلريدمي، ثم تتطور هذه الق�شايا اإىل ق�شية اأو�شع تتعلق ب�شلوك 

.
(106(

النا�ش والطبيعة التي يجب اأن تكون عليها البلدة اأو املدينة

كبري  عدد  اإىل  يحتاجون  احلريدمي  اأن  م�شتمراً  ال�رصاع  هذا  يجعل  ومما 

من الوحدات ال�شكنية كل �شنة ب�شبب ن�شبة الولدة العالية عندهم. فمدينة 

»بني برق« احلريدية ـ  التي يبلغ عدد نفو�شها اأكرث من مئة و�شتني األفًا وهي 

اأكرث املدن الإ�رصائيلية ازدحامًا واأكرثها فقراً ـ تفي�ش وحدها بعدة اآلف من 

احلريدمي كل �شنة، يبحثون عن اأماكن ي�شكنون فيها. وجاء يف تقرير اإحدى 

اللجان املخت�شة بال�شكان عام 1999اأن احلريدمي يحتاجون اإىل خم�شة اآلف 

وحدة �شكنية كل �شنة. وقد اأقّرت احلكومة اإن�شاء اأول مدينة خا�شة باحلريدمي 

ت�شتوعب اأكرث من مئة وخم�شني األفًا منهم يف فل�شطني 1948، على الرغم 

ل خبري  ال�شديد من العرب وغريهم من ال�شكان. وقد تو�شّ من الحتجاج 

علم ال�شكان اأرنون �شوفر يف درا�شة له اإىل اأن احلريدمي �شيكونون امل�شيطرين 

على »اإ�رصائيل« واملتحكمني يف �شيا�شتها اعتباراً من عام 030) اإذا ا�شتمر 

لل�شهيونية،  تراجيدية  نهاية  �شيكون  ذلك  اإن  ويقول  حاله،  على  الو�شع 

واإذا ما حدث ذلك فاإن اأحفاده �شيغادرون البلد. ومن املدن التي اأ�شبحت 

�شعارها  اأ�شبح  التي  عيليت«  و»بيطار  و»الداد«  »نتيفوت«  مدينة  حريدية 

على  مرفوعة  اأعالم  على  ال�شعار  وكتب  يهودا،  تالل  على  التوراة  مدينة 

)106) جعفر هادي ح�شن، �رصاع احلريدمي والعلمانيني على املدن يف »اإ�رصائيل«، م.�ش. 
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اأعمدة الكهرباء، وقد كان �رصاع العلمانيني يف هذه املدينة قا�شيًا، ولكنهم 

خ�رصوا املعركة. ومن هذه املدن »قريات �شوفر«. ومن البلدات التي ت�شهد 

تقع جنوب غرب  التي  املجموعتني مدينة »يفنئيل«  اليوم بني  �رصاعًا حاداً 

بحرية طربية، وكان رئي�ش بلديتها العلماين قد قال عند ا�شتداد ال�رصاع اإذا 

على  واإن  �شيحدث  خطرياً  �شيئًا  فاإن  اأمورنا  على  ال�شيطرة  احلريدمي  حاول 

�شالوم«، وحتى  الآن. ويدور �رصاع يف »قريات  ال�رصاع  اأن حتل  احلكومة 

اأنها �شت�شبح مدينة  اأخذ احلريدمي يجتاحونها، والتي يعتقد  التي  القد�ش  يف 

حريدية خال�شة يف امل�شتقبل القريب، فهي اليوم تت�شم بالطابع احلريدي اأكرث 

مما كانت عليه قبل خم�ش �شنوات م�شت، وهم مينعون اأي اإعالن جتاري فيه 

�شورة امراأة. وكان بع�ش العلمانيني قد هاجروا منها اإىل بيت �شم�ش هربًا 

من احلريدمي. والآن يدور �رصاع يف مناطق تعترب جزءاً من القد�ش الكربى 

مثل »قريات يوبل«. ويقوم ال�شيكريمي يف القد�ش بحمالت لفر�ش اإرادتهم، 

. ووفًقا للتوقعات 
(107(

حتى اأنهم اأخذوا مينعون اأكل »الآي�ش كرمي« اأمام النا�ش

التي يوردها الباحثون الإ�رصائيليون  فاإن املتدينني اليهود ـ واأ�شا�شًا احلريدمي ـ 

�شوف ي�شكلون ن�شبة كبرية بني ال�شكان يف »اإ�رصائيل« يف العام 030)، ما 

�شيوؤدي براأيهم اإىل ثورة اقت�شادية ـ اجتماعية ـ ع�شكرية ـ بيئية غري م�شبوقة 

على الإطالق. وهذا الأمر وحده من �شاأنه لدى ت�شافره مع حتولت اأخرى 

اأن يف�شي اإىل واحد من ثالثة احتمالت اأو �شيناريوهات، يلخ�شها الباحثون 

على النحو التايل: 

العقود  غ�شون  يف  الأقل  على  الإ�رصائيلية،  القيادة  اأن  اإىل  نظراً  »اأوًل، 

القريبة املقبلة، لن تكون خمتلفة كثرياً عن تلك املوجودة الآن فاإن كل املخاطر 

والتهديدات التي حتدثنا عنها �شتبقى ماثلة ورمبا �شتتعاظم. وبالتايل �شي�شهد 

املناوئة  الدينية  القوى  مقابل  يف  الدميقراطية  �شعف  من  مزيداً  امل�شتقبل 

للدميقراطية، وت�شاعد عجز الكني�شت عن تاأدية مهماته، وا�شتفحال الفو�شى 

املتحولة اإىل قاعدة معيارية. ويف غياب القدرة على احلكم �شتتعاظم حركة 

)107) م.ن.
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الهجرة الداخلية يف اجتاه منطقة تل اأبيب لتفقد املناطق اليهودية البعيدة عن 

املركز )و�شط البلد) وزنها الدميغرايف – القت�شادي حتى النهيار املزدوج، 

والذي يعني يف قراءة الباحثني الإ�رصائيليني انهيار الأطراف البعيدة عن املركز 

من جهة وانهيار »دولة تل اأبيب« من جهة اأخرى.

حتى  »اإ�رصائيل«  يف  �شيبقى  )اليهودي)  العلماين  اجلمهور  ثانًيا، 

الراديكالية،  الدينية  احلياة  بواقع  ير�شى  لن  بالتاأكيد  وهو  العام030)، 

و�شيوا�شل �رصاعه �شد الراديكالية الدينية خمترباً خطوات �شتى لتغيري الو�شع. 

لكن مهمته لن تكون �شهلة يف �شوء النزعات الدميغرافية املحتدمة. و�شتكون 

اإحدى الطرق التي �شيتم اختبارها هي تغيري طريقة النتخابات العامة، ورفع 

ن�شبة احل�شم يف انتخابات الكني�شت. وهذه اخلطوة رمبا تزيد، يف ظروف 

ائتالفات حكومية  ن�شوء  اإىل  �شيوؤدي  ما  الكبرية،  الأحزاب  قوة  معينة، من 

اأكرث ثباتًا وا�شتقراراً، واإىل تعزيز قدرة احلكومة على احلكم. وما ميكن توقعه 

الدينية �شيتيح حلكومة »اإ�رصائيل«  القوى  ائتالفات من دون  اأن ت�شكيل  هو 

اإمكان تغيري الو�شع القائم، واإجناز ثورة علمانية يف جهاز الرتبية والتعليم، 

و�شوق العمل، واخلدمة الع�شكرية، و�شبكة املوا�شالت وغريها. ومع ذلك 

ل ُبد من تذكر اأن النظام يف »اإ�رصائيل« يعرتف بحقيقة اأن املجتمع الإ�رصائيلي 

اليهودي هو جمتمع متعدد ال�رصوخ والت�شدعات، ولذا فاإن راأي الأغلبية لن 

ُيفر�ش على الأقلية يف حالت عديدة وعن �شبق عمد. وعليه فثمة �شك قوي 

اإذا كانت اخلطوات احلادة، من قبيل تعزيز قوة رئي�ش احلكومة على  يف ما 

القدرة  �شتملك  رئا�شي،  نظام  اإىل  احلكم  تغيري طريقة  اأو  دراماتيكي،  نحو 

على حل م�شكالت املجتمع امل�شتع�شية من دون تعميق ال�رصوخ، ومن دون 

�شاأن  فمن  حال  اأي  وعلى  تطرفًا.   اأكرث  ممار�شات  اإىل  راديكالية  قوى  دفع 

ائتالف علماين ت�شارك فيه كل الأحزاب العلمانية فقط اأن يتمكن، فعليًا، من 

تكوين اأغلبية قادرة على اتخاذ القرارات يف الجتاه املطلوب.  غري اأن ائتالًفا 

الذي  الأمر  العربي،  ـ  الإ�رصائيلي  ال�رصاع  اإنهاء  �رصيطة  ت�شكيله  ميكن  كهذا 

يتيح اإمكان تقدمي الق�شايا الجتماعية على الق�شايا الأمنية.
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ثالًثا، على فر�ش ا�شتمرار حالة القدرة على احلكم يف »اإ�رصائيل« على ما 

هي عليه الآن )حالة التال�شي)، وعدم قيام ائتالف علماين، فاإن ما كان هو 

�شيبقى  �شي�شتمر، وبناء عليه  العربي  ـ  الإ�رصائيلي  ال�رصاع  اأن  اأي  �شيبقى،  ما 

الأمن يف راأ�ش �شّلم الأولويات الوطنية.كذلك فاإن املجتمع احلريدي �شيزداد 

ات�شاعًا، ولن يكون من ال�شهل دمج اأبنائه يف عامل التكنولوجيا واحلداثة. يف 

املقابل يرى البع�ش اأن هذا اجلمهور من�شبط للغاية، ويف مقدوره النهو�ش 

اإنه  بل  ل  اإجنازها.  كيفية  بعيد،  زمن  منذ  العلمانيون،  ن�شي  قومية  مب�شاريع 

ـ  قوميًا  اإ�رصاراً  جميعًا  املتدينون  يبدي  رمبا  العلماين  التخاذل  موازاة  يف 

مدنيًا، وع�شكريًا اأي�شًا، فيقدمون رداً على ما يحدث يف اجلانب الآخر من 

املرتا�ش ـ الإ�شالم املتطرف ـ يف ال�شنوات الثالثني الأوىل من القرن احلايل. 

فاإن  ال�شيناريو،  اإطار هذا  البلد، يف  العلمانيني �شيهجرون  من  اأن كثرياً  ومبا 

الباقني �شي�شطرون اإىل القبول بنمط حياة دينية وباأنظمة دينية. وهكذا فاإن 

متيز  التي  ال�شكن  وثقافة  امل�شتفحل،  والعنف  ال�شديد،  ال�شكاين  الكتظاظ 

اخل�رصاء،  وللمتنزهات  البيئة،  جلودة  داعمة  عوامل  ت�شكل  لن  احلريدمي، 

وملنهج التخطيط القومي املنظم. واجلي�ش الإ�رصائيلي �شيبقى على حاله، لكن 

مع مزيد من القبعات الدينية.  فالطيارون �شيكونون حريدمي، وكذا املقاتلون 

 .
(108(

ال�شتخباراتية« واملراكز  املن�شاآت  �شتى  ويف  امليدانية،  الوحدات  يف 

بني  من  يتحقق  لأن  الأرجح  هو  الأخري  الحتمال  اأن  اإىل  هوؤلء  ويخل�ش 

الدينية �شعب  القيادة  اإذا ما دفعت  اأنه   
ّ
الثالثة. لكن من اجللي الحتمالت 

»اإ�رصائيل« يف اجتاه الإقدام على �شم مناطق يهودا وال�شامرة )ال�شفة الغربية) 

وقطاع غزة فاإن الأمور �شتعود اإىل الحتمال الأول والأ�شّد فظاعة.

)108) املركز الفل�شطيني للدرا�شات، امل�شهد الإ�رصائيلي،مدار العدد 70)، ال�شنة التا�شعة، رام 

اهلل – فل�شطني. الثالثاء 7) -)011-1).
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خال�صة

�شكان  عدد  اأن  اإىل  الإ�رصائيلية  املركزية  الإح�شاء  دائرة  معطيات  ت�شري 

من  ن�شمة،  ماليينن   7.836 حوايل   (011 العام  نهاية  مع  بلغ  اإ�رصائيل 

بينهم 5509 ماليني من اليهود الذين ي�شكلون 75.3 % من التعداد العام، 

اإىل  اإ�شافة   ،  %  (0.5 ي�شكلون  الذين  العرب  من  اآلف  و610  ومليون 

5)3 األف ن�شمة يعّرفون كاآخرين  وي�شكلون 5).4 % من اإجمايل ال�شكان 

الإ�رصائيلية  الر�شمية  امل�شادر  ح�شابات  يف  العادة  عليه  جرت  وكما  العام. 

يقدر  الذين  الفل�شطينيني  من  املحتلة  القد�ش  �شكان  الإجمايل  العدد  ي�شمل 

عددهم ب 90) األف ن�شمة، و�شكان ه�شبة اجلولن ال�شوريني. وي�شكل 

اأكرب جمموعة من بني  اليهود الأ�شكناز )ذو الأ�شول الأوروبية والأمريكية) 

املجموعات الإثنية الأخرى، حيث بلغ تعدادهم حوايل ).) مليون ن�شمة 

ي�شكلون 36 % من تعداد اليهود، ويف املقابل ي�شل تعداد اليهود من اأ�شول 

�رصقية )مواليد اآ�شيا واأفريقيا) اإىل 1.595 مليون وهو ما ي�شكل 6.10) % 

من اليهود.

 وح�شب املعلومات املتوفرة عن  اجتاهات ال�شلطة ب�شاأن املهاجرين يظهر 

نوع من ت�شاوق التو�شع يف الهجرة  مع �شعي الوكالة اليهودية الدوؤوب اإىل 

املخدرات  ومدمني  كاملاويني  الثمانينيات  فيهم خالل  املرغوب  غربلة غري 

جهة  من  اخلطاأ  اليهودي  الطرف  كنف  يف  هم  والذين  جن�شيًا  واملنحرفني 

الأبوين. ومل يقت�رص الأمر على ذلك بل تعداه اإىل التمييز بني اليهود القادمني 

اإىل »اإ�رصائيل« فقد كانت ال�شلطات الإ�رصائيلية تقدم بالفعل ت�شهيالت متباينة 

جمهوريات  من  القادمني  ولأولئك  الأوروبية  رو�شيا  من  الوافدين  لليهود 

اآ�شيا الو�شطى. فالفريق الأخري من اليهود ياأتي اأ�شا�شًا من جورجيا وبخارى 

اأما اليهود ال�شوفيات الناق�شو  وهم ح�شب التعريف ال�شائع يهود �رصقيون. 

الأهلية اليهودية وفق ال�رصيعة اليهودية فري�شلون يف العادة اإىل املدن اجلديدة 

غري  اأمهات  من  مولودين  كانوا  اإذا  اإفريقيا  و�شمال  العراق  بيهود  املاأهولة 

يهوديات، فلكي يكت�شبوا احلق يف اجلن�شية واملواطنة ل بد لهم من اخل�شوع 
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لعملية اعتناق جديدة لليهودية وفق املذهب الأرثوذك�شي، الذي يت�شمن ـ 

يف ما خ�ش الذكور ـ عملية ختان موؤملة وفق الطقو�ش ال�شارية. 

يهود  �شد  متييز  على  يدّل  احلاكمة  املوؤ�ش�شة  واقع  فاإن  ذلك  من  واأكرث   

الروؤية والهتمام، فيهود  اليهود الآخرين بنف�ش  اإىل  اآخرين، حيث ل ينظر 

فاإن  ذلك  ومع  الإبادة،  خطر  اأمام  يكونون  قد  بالفال�شا  املعروفون  اأثيوبيا 

احلكومة الإ�رصائيلية ل تقّدم لهم اإل التعاطف اللفظي. ول يوجد اأي تف�شري 

لهذا املوقف �شوى اأن يهود اأثيوبيا اأقرب اإىل جريانهم ال�شود اإثنيًا وثقافيًا مما 

. وتفيد املعطيات املتوفرة حول 
(109(

هم اإىل اأي قطاع يف اجلمهور الإ�رصائيلي

نوعية املهاجرين من جورجيا مثاًل باأنهم من ال�رصيحة املتخلفة بالن�شبة ليهود 

املناطق الأخرى. ويواجه هوؤلء م�شكلة يف ا�شتيعابهم داخل املناطق املحتلة، 

حيث ي�شتخدمون كعمال خدمات ويف الأعمال ال�شوداء، واأي�شًا كحمالني 

امل�شكلة  لهذه  كان  كما   .
(110(

اأ�شدود...) اللد،   ( واملوانئ  املطارات  يف 

انعكا�شاتها على ال�شيا�شة ال�شكانية يف »اإ�رصائيل«، وقد ظهرت موؤ�رصاتها يف 

وجود منط معنّي يف ال�شكن، منها وجود ال�رصقيني يف القرى الزراعية البعيدة 

ال�شيا�شة  هذه  ل�شتمرار  كان  وقد  لالأ�شكناز.  املف�شل  وال�شكن  املدن،  عن 

رين اجلدد اأي�شًا، حيث اعترب يهود الفال�شا  مدينة بئر ال�شبع  اأثره على املهجَّ

مدينة العن�رصية لعدم توفري اخلدمات ال�رصورية فيها، ي�شاف اإىل ذلك الف�شل 

يف عدم دمج اليهود الأثيوبيني يف احلياة العامة حيث يالحظ اأن ن�شبة %75 

منهم ل ت�شتطيع الكتابة باللغة العربية و50% ل ت�شتطيع التحدث بها، وهذا 

بحد ذاته يف�رص ن�شبة البطالة املرتفعة جداً بينهم والتي تبلغ 40%، مما يوؤكد 

وجود بون ثقايف  بني الأثيوبيني والإ�رصائيليني،  وُيعرف عن هوؤلء تزّمتهم 

فهم  »اإ�رصائيل«،  داخل  وال�شيا�شة  الجتماعية  احلياة  يف  ان�شجامهم  وعدم 

)109) اإلفي بالي�ش، �شيا�شات الهجرة يف »اإ�رصائيل«، ترجمة حممد الن�رص عن الإنكليزية، جملة 

�شوؤون فل�شطينية، مركز الأبحاث يف منظمة التحرير الفل�شطينية، بريوت عدد 5)1، ني�شان 

)198، �ش 58.

)110) حممد قر�ش، الهجرة وال�شكان ودورهم يف عملية النمو، جملة �شوؤون فل�شطينية، مركز 

الأبحاث يف منظمة التحرير الفل�شطينية، بريوت، عدد 110، ني�شان 1980 �ش )11.
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مرتددون يف تعلمهم اللغة العربية وي�رّصون على الإبقاء على لغتهم الأ�شلية 

.
(111(

يف كافة معامالتهم الداخلية

 ومن اأبرز وجوه التناق�ش يف العالقة بني منظومة القوى اليهودية، رغم 

ال�شتدراج الدائم للهجرة اليهودية، هو طبيعة التعامل مع امل�شتوطنني ح�شب 

املناطق التي قدموا منها. ذلك اأن التعامل مع الهجرات القادمة من الغرب 

مقارنة بتلك الهجرات من اليهود ال�رصقيني خمتلف، فاملهاجرون اجلدد -كما 

يرى الكثري من الإ�رصائيليني-، وبالأخ�ش اليهود ال�رصقيون الذين ي�شكلون 

اأكرث من ن�شف عدد يهود »اإ�رصائيل«، ق�شى عدد كبري منهم اأكرث من عقدين 

املخيمات  اأو  العبور  مبع�شكرات  يعرف  ما  يف  الأكواخ،  يف  الزمان  من 

النتقالية، وهم يعانون من بوؤ�ش هائلـ  �شاهدوا كيف اأن املهاجرين توفر لهم 

بيوت ح�شنة يف املدن الكربى خالل ب�شعة اأ�شهر من و�شولهم، والف�شل يف 

 ( الأوروبية   ( الأ�شكنازية  البريوقراطية  مع  العرقية  لروابطهم  هذا طبعًا هو 

احلاكمة يف »اإ�رصائيل«.

ويف ال�شياق ذاته »فقد بداأت اأو�شاط اليهود ال�رصقيني بالتذمر حيال اإعطاء 

ينذر  قد  وهذا  املبا�رص.  والعمل  القت�شادية  الأولوية  ال�شوفيات  املهاجرين 

بخلق توترات اجتماعية ـ �شيا�شية جديدة بني ال�شفاردمي )اليهود ال�رصقيني) 

اأن  اإىل  ونظراً  ال�شوفيات).  اليهود  فيهم  مبن  الغربيني  )اليهود  والأ�شكناز 

اليهود ال�رصقيني طاملا اعتربوا اأن املوؤ�ش�شة الأ�شكنازية تنظر اإليهم كمواطنني 

الأموال  تخ�شي�ش  عملية  كانت  اإن  الوا�شح  من  فلي�ش  الثانية  الدرجة  من 

النزاعات  اإثارة  دون  �شتتم  اجلدد  الأ�شكناز  املهاجرين  ل�شتيعاب  ال�شخمة 

.
(11((

الإثنية احلادة داخل »اإ�رصائيل««

عن  خمتلف  ب�شكل  اأنف�شهم  يعّرفون  ال�رصقيني  اليهود  فاإن  عام  وبوجه   

اليهود الأ�شكناز، وذلك على الرغم من اأن الأبحاث ت�شري اإىل تقّل�ش فجوات 

)111( خالد �شعبان، اليهود املهجرون اإىل »اإ�رصائيل«، املوجة الأخرية، م.  �ش. 

))11) اأحمد �شامح اخلالدي – ح�شني جعفر اآغا، حول هجرة اليهود ال�شوفيات، �ش 17.
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الهوية والتعريف الذاتي بني الطرفني ل�شالح الهوية الوطنية اجلامعة، اإل اأن 

�شفوف  يف  حتى  قائمة  تزال  ل  والأ�شكناز  ال�رصقيني  بني  الطائفية  الفجوة 

اجليل الثاين من ال�رصقيني والأ�شكناز واإن بدرجات اأقل من املا�شي.

(113(
ي��ضح �جلدول �أدناه �لعالقة بني �لأ�ضل و�له�ية �لدينية يف �ملجتمع �ليه�دي )�لن�ضبة �ملئ�ية(

�لأ�ضكناز �ل�رشقي�ن 

56حريدمي

1310متدين�ن

1)47حمافظ�ن

3563علماني�ن

100100�ملجمل 

العامل  الوحيد يف  البلد   »اإ�رصائيل« هي حاليًا   فاإن  اأ�شرتاليا  ا�شتثنينا  واإذا 

الذي يقوم على الهجرة كما بّينا اآنفًا، ول يزال �َشْيل املهاجرين اإليها يتدفق 

عليها �شنويًا. وهكذا فاإن حلم قادة ال�شهاينة الأوائل يبدو وكاأنه يو�شك اأن 

يكتمل لول حقيقة واحدة؛ وهي اأن عدد الإ�رصائيليني الذين يغادرون الكيان 

هاجر   1980 العام  ففي  القادمني،  املهاجرين  عدد  من  اأكرب  بات  �شنويًا 

واإذا   .
(114(

األفًا نحو 1)  نهائيًا  عنها  نزح  األفًا يف حني  »اإ�رصائيل« 18  اإىل 

ا�شتمر الأمر على هذا النحو فاإن احللم ال�شهيوين �شيبداأ بالتزعزع، ولذا فاإن 

ب�شكل  اخلارج  اإىل  املهاجرين  عادة عن عدد  تعلن  الإ�رصائيلية ل  ال�شلطات 

نهائي. 

املعاك�شة  الهجرة  معدلت  اأن  اإىل  الإ�شارة  من  بد  ل  ال�شدد  هذا  ويف 

ال�شالم  ا�شتطالع  اأ�شار  فقد  الإ�رصائيليني،  ال�شا�شة  يقلق  منحى  تاأخذ  بداأت 

)113) مهند م�شطفى، ت�شّي�ش الأحزاب احلريدية و�شهينتها، جملة ق�شايا اإ�رصائيلية، عدد39-

40،رام اهلل– فل�شطني،001)،�ش 114.

)114) جمال البابا، »خماوف حقيقية اأم اأطماع �شيا�شية؟«، مركز التخطيط الفل�شطيني، جملة 

املركز، العدد اخلام�ش ع�رص وال�شاد�ش ع�رص - يناير / يونيو 004).
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اأبناء  اأن  اإىل  اأبيب،  تل  جامعة  باإ�رصاف  اأجري  الذي   ،(00( اأيلول  ل�شهر 

باأنهم يفكرون يف الهجرة من البالد ب�شورة عملية.  اأفادوا  ال�رصائح ال�شابة 

ففي اأو�شاط ال�رصيحة العمرية  18ـ9) �شنة يفكر 5)% منهم بالهجرة. ويف 

�شكان  من   %(0 اأن  تبني   (004 الثاين  ت�رصين  يف  اأجري  اأخري  ا�شتطالع 

اأن  كما  لذلك.  منا�شبة  فر�شة  توفرت  اإذا  الهجرة  يف  يرغبون  »اإ�رصائيل« 

مفهوم الهجرة يف الفكر اليهودي ال�شهيوين يختلف عن املفهوم العتيادي 

�شنع  م�شتويات  من جميع  عادي  اهتمامًا غري  تلقى  فهي  ولذلك  للكلمة، 

القرار يف »اإ�رصائيل«. فالهجرة يف امل�رصوع ال�شهيوين املتمثل اأ�شا�شًا يف اإقامة 

تخدم  اإيديولوجية  �شيا�شية  حركة  هي  فل�شطني  اأر�ش  على  اليهودية  الدولة 

ا�شتخدمت  هنا  وا�شتمراره وقوته. ومن  امل�رصوع، وهي عماد حيويته  هذا 

وا�شتقدام  الهجرة  تعزيز  �شبيل  يف  املتاحة  الو�شائل  كل  ال�شهيونية  احلركة 

اليهود من كل اأرجاء العامل. وبالتايل فاإن ارتفاع معدلت الهجرة املعاك�شة 

.
(115(

يق�ّش م�شاجع ال�شا�شة الإ�رصائيليني

اأن  تفيد  »اإ�رصائيل«  الإح�شاء يف  مراكز  معلومات  فاإن  ذلك  من  واأكرث   

اإىل  اإ�رصائيل«  »اأر�ش  من  املعاك�شة  الهجرة  بداية  عام  كان   (004 العام 

اخلارج. فلقد غادر يف العام املذكور ما يزيد عن 16500 اإ�رصائيلي اأغلبهم 

من العلماء والأطباء واملهند�شني وذوي الخت�شا�شات العالية على اختالفها، 

واأكرث  اأهداأ  للعي�ش  واأمكنة  واأجدى  اأف�شل  عمل  فر�ش  عن  يبحثون  مّمن 

ا�شتقراراً يف اأوروبا والوليات املتحدة. ويف العام 007) كان نزف الهجرة 

اأ�شد واأخطر، خ�شو�شًا حني طاول الأمر يهود رو�شيا  الإ�رصائيلية املعاك�شة 

واأوكرانيا و�شائر جمهوريات الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق. فبح�شب معلومات 

عن  للتنازل  بطلبات  اإ�رصائيلي  األف   775 تقّدم  الإ�رصائيلية  الداخلية  وزارة 

جن�شياتهم الإ�رصائيلية وال�شتعداد اجلّدي ملغادرة البالد. واجلدير بالذكر اأن 

�شحيفة »معاريف« ن�رصت يف  العام 007) )عام الهجرة العك�شية اليهودية 

)115) حول ظاهرة الهجرة العك�شية من »اإ�رصائيل«، اأفق، جملة اإلكرتونية ت�شدر عن موؤ�ش�شة 

الفكر العربي،  العدد: 50   التاريخ: 011/6/13).
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الإ�رصائيليني  من   %(6.14 حواىل  اأن  اأظهر  للراأي  ا�شتطالعًا  اإ�رصائيل)  من 

دولة  اأي  اأو  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اإىل  الهجرة  يف  الرغبة  لديهم 

»اإ�رصائيل«  من  املعاك�شة  الهجرة  ظاهرة  ا�شتمرت  ولقد   .
(116(

غنية اأوروبية 

بوترية اأ�رصع من �شابقاتها و�شوًل اإىل العامني 010) و011) حيث بلغت 

م�شتويات غري م�شبوقة، وخ�شو�شًا بعد املتغريات العا�شفة التي ح�شلت يف 

اليهودية  الهجرات  اأغلب  اأن  مالحظته  ينبغي  وما  وم�رص.   تون�ش  من  كّل 

املعاك�شة من »اإ�رصائيل« كانت تتجه يف نهاية مطافها اإىل الوليات املتحدة. 

وفيها  اأملانيا  اإىل  ذلك  بعد  منهم  الآخرين  املهاجرين  توّجه  بو�شلة  وتاأتي 

الآن اأكرث من 10) اآلف يهودي رو�شي، تليها اأ�شرتاليا التي ا�شتقبلت 75 

األف مهاجر اإ�رصائيلي، ثم كندا التي ا�شتقبلت اأكرث من 103 اآلف مهاجر، 

فيما ا�شتقر ع�رصات الألوف منهم يف فرن�شا والنم�شا والدول الإ�شكندنافية 

واإيطاليا واأ�شبانيا اإلخ. هذا طبعًا ل يلغي اأن ن�شبة كبرية من جماعات الهجرة 

العك�شية من يهود »اإ�رصائيل« كانت قد اجتهت اإىل بلدانها الأ�شلّية، وبخا�شة 

.
(117(

الرو�ش منهم، وذلك بعد ما تعافى بلدهم اقت�شاديًا و�شيا�شيًا

ول يقت�رص الأمر يف ال�شتعداد للهجرة من »اإ�رصائيل« على فئة من الفئات 

الطاحمة لتح�شني ظروفها بل يتعداها اإىل بع�ش اجلماعات التي ت�شعر بالتمييز 

�شدها ب�شبب اللون كيهود الفال�شا، فهناك كتلة كبرية من يهود اأثيوبيا عادت 

يف  والثقايف  والجتماعي  القت�شادي  التهمي�ش  عانت  بعدما  بلدها  اإىل 

»اإ�رصائيل«. فلقد عاد حوايل )5% من يهود الفال�شا الأثيوبيني اإىل ديارهم.. 

وتقول املعلومات اإن املهاجرين من اأثيوبيا اإىل »اإ�رصائيل« كانت اأعدادهم قد 

جتاوزت الع�رصين األف ن�شمة منذ اأكرث من ع�رصين �شنة، واإن كان من بينهم 

من هو لي�ش يهوديًا ومنتحاًل بالتايل �شفة اليهودية لت�شهيل خروجه من بلده 

.
(118(

الفقري

)116) م.ن.

)117) م.ن.

)118( م.ن.
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ال�شفة  با�شتثناء  »اإ�رصائيل«،  يف  الفل�شطيني  الوجود  اإىل  بالن�شبة  اأما 

الفل�شطيني  الغربية وقطاع غزة، فت�شري تقديرات اجلهاز املركزي لالإح�شاء 

عام  نهاية  يف  بلغ  التاريخية  فل�شطني  يف  الفل�شطينيني  ال�شكان  عدد  اأن  اإىل 

ماليني   5.7 اليهود  عدد  بلغ  حني  يف  ن�شمة،  ماليني  حوايل5.5   (010

بناء على تقديرات دائرة الإح�شاءات الإ�رصائيلية. و�شيت�شاوى عدد ال�شكان 

الفل�شطينيني واليهود مع نهاية عام 014) حيث �شيبلغ عدد كل من اليهود 

بقيت معدلت  لو  فيما  ن�شمة وذلك  يقارب 6.1 ماليني  ما  والفل�شطينني 

اليهود حوايل ).48 % من  ال�شكان  ن�شبة  ال�شائدة حاليًا. و�شت�شبح  النمو 

ال�شكان وذلك بحلول نهاية عام 0)0)  حيث �شي�شل عددهم اإىل حوايل 

.(119(
6.7 ماليني يهودي مقابل ).7 ماليني فل�شطيني

عدد �لفل�ضطينيني يف »�إ�رش�ئيل« ح�ضب �لديانة نهاية عام 2009 )120(

عدد �ل�ضكان�لديانة

1،009،300�مل�ضلم�ن

109،800�لعرب �مل�ضيحي�ن

00)،104�لدروز

3،300))،1�ملجم�ع

�شكن  ظروف  حول   (006 لعام  املتوفرة  املعطيات  تفيد  كذلك 

الفل�شطينيني يف »اإ�رصائيل« اأن ن�شبة الأ�رص الفل�شطينية املالكة ل�شكنها بلغت 

الأ�رص  ن�شبة  بلغت  حني  يف  الإ�رصائيلية،  لالأ�رص   %  68.9 مقابل   %  84.9

)119) اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني،  الفل�شطينيون يف نهاية عام010)،  رام اهلل - 

فل�شطني010).، �ش5).  بيانات ال�شكان الفل�شطينيني تعتمد على تقديرات اجلهاز املركزي 

لالإح�شاء الفل�شطيني، يف حني اأن تقديرات اأعداد اليهود معتمدة على كتاب الإح�شاء ال�شنوي 

الإ�رصائيلي 010)عدد 61.

 Source: The Galilee Society -The Arab National Society for Health  (1(0(

 Research & Services (R.A(، 2009 through Rikaz Databank for the Palestinian
.Minority in Israel



87

.
(1(1(

الفل�شطينية امل�شتاأجرة 15.1 % مقابل 31.1 % لالأ�رص الإ�رصائيلية

منوذج  اأن  اإىل  ي�شتند  ال�شهاينة  لدى  املركزي  الدعاء  اإن  حال  اأية  على 

الدميقراطية  تكون  حيث  فيها،  القائمة  الدولة  بنية  يربر  العرقية  الدميقراطية 

انتقائية وتف�شيلية الجتاه،  ومبواجهة خمتلف الفئات الجتماعية يف املجتمع 

يف  للنموذج  النطاق  وا�شع  قبول  من  التقدير  هذا  اأهمية  وتنبع  الإ�رصائيلي. 

الدميقراطي  الطابع  بني  التناق�ش  اأن  العلم  مع  هذا  الإ�رصائيلية.  الأو�شاط 

باأ�شكال متنوعة  يف خمتلف ميادين احلياة. فالدولة  والهيمنة العرقية يتجلى 

تنتمي اإىل الغالبية، التي ت�شتخدمها كاأداة لتعزيز م�شاحلها )الوطنية) اخلا�شة.  

ونتيجة لذلك  فاإن اخللل املركزي للدميقراطية العرقية يف مقارنتها مع مناذج 

فقط  لي�شت  الأقلية  فحقوق  وال�شيا�شية.  املدنية  امل�شاواة  غياب  هو  مدنية 

اأدنى من تلك التي للغالبية، بل اإن �شمانها ُيعّد جماملة ولي�ش حقًا. ويف هذا 

الدميقراطية وغري  نظام خمتلط من عنا�رص  الإثنية هي  الدميقراطية  فاإن  املعنى 

.
(1(((

الدميقراطية

التفرقة  اأن  ال�شهيوين:  الكيان  طبيعة  يدركون  الذين  بال  عن  يغيب  ول 

داخل املجتمع اليهودي موجودة بني خمتلف املجموعات العرقية، التي لديها 

وجهات نظر وروؤيا خمتلفة للعامل بل ومتناق�شة،  ولن يكون لها تاأثري كبري على 

طبيعة النظام الإ�رصائيلي وخ�شو�شًا يف جمال  الدميقراطية، ذلك اأن الفوارق 

الجتماعية الدينية والعلمانية، �رصقية وغربية، للمهاجرين وقدامى املحاربني 

الإ�رصائيلي  النظام  طبيعة  على  اأقل  تاأثري  لها  لي�ش  الإ�رصائيلي  املجتمع  يف 

.
(1(3(

والدميقراطية من الفجوة بني العرب واليهود

)1)1) اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني،  الفل�شطينيون يف نهاية عام010)، م.�ش، �ش 

.57

 Amal Jamal، Beyond “Ethnic Democracy”: State Structure، Multicultural (1(((

 Conflict and Differentiated Citizenship in Israel، New Tel Aviv University
 Political Science، Volume 24، Number 3، 2002، P: 412

.Idem Ibid. 414 (1(3(
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ويف اخلتام، يبدو من الوا�شح اأن املع�شلة الرئي�شية بالن�شبة لليهود من خمتلف 

ال�شهيوين  الكيان  تعترب وجود وا�شتمرار  التي  الفئة  با�شتثناء تلك  الإثنيات، 

الفاعلة وامل�شيطرة يف  النظر عن القوى  باأمناطه املختلفة وباًل عليها، بغ�ّش 

القلة  اأو  كارتا،  الناطورين  اأو  ال�شامريني  كاليهود  الفئة  هذه  با�شتثناء  بنيانه؛ 

من املثقفني، فاإن بقية الإثنيات املكّونة للكيان ال�شهيوين ب�رصقييه وغربييه، 

وبيمينه وما �ُشمي بي�شاره، يتفقون واإن بوتائر خمتلفة على احلفاظ على الكيان 

املتتابعة  احلكومات  �شيا�شات  تعار�ش  ل  غالبيتهم  فاإن  وبالتايل  ال�شهيوين، 

يف  وال�شتيطان  جهة  من  فل�شطني  يف  اليهودي  الوجود  تعزيز  اإىل  الرامية 

ال�شفة الغربية من جهة ثانية، وحماولة اقتالع العرب من فل�شطني من جهة 

ثالثة. كما اأن الإثنيات املكّونة للكيان ال�شهيوين باأغلبها تتفق على اإنهاء كل 

داخل  اأكانوا  والهوية،  والوطن  الأر�ش  يف  الفل�شطينيني  بحقوق  يتعلق  ما 

الوطن الفل�شطيني املحتل وامل�شتباح من ال�شهاينة اأم كانوا لجئني.
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اليهود الرو�س

يف الكيان ال�صهيوين
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اليهود الرو�س يف الكيان ال�صهيوين

بارزاً  دوراً  فل�شطني  يف  لال�شتيطان  املبادرة  املجموعات  بع�ش  لعبت 

وحيويًا  يف اإطار الرتويج للم�رصوع ال�شهيوين وتاأ�شي�ش الكيان ال�شهيوين. 

هذا مع العلم اأن غالبية اليهود حول العامل كانت �شد هذا امل�رصوع يف بداياته 

يف نهاية القرن الثامن ع�رص. ومن اأبرز املجموعات الإثنية التي �شاهمت يف 

تاأ�شي�ش الكيان ال�شهيوين تلك املجموعات الوافدة من رو�شيا ومن الحتاد 

ال�شوفياتي ال�شابق. بيد اأنه من الالفت اأن هنالك العديد من الباحثني، ومنهم 

اليهود، ي�شريون اإىل اأن اأ�شول اأكرثية اليهود القادمني من الحتاد ال�شوفياتي 

ال�شابق مبا فيه رو�شيا،  تعود اإىل ما �شّمي ببقايا مملكة اخلزر؛  اململكة التي مل 

النتماء يف  تدعي  التي  ع�رص،  الإثني  اليهودية  الأ�شباط  من  مواطنوها  يكن 

اأ�شولها اإىل دولة »اإ�رصائيل« التي اأقيمت على اأر�ش فل�شطني. فاخلزر قبائل 

اأ�شولهم من تركيا اعتنقوا اليهودية يف عهد هارون الر�شيد، وكان تهّودهم 

لأ�شباب �شيا�شية اإذ كانوا واقعني بني اململكتني البيزنطية والإ�شالمية.  ويقال 

اإىل  وهاجروا   896 عام  قبل  املجر  ملك  مع  وثيقة  عالقة  على  كانوا  اإنهم 

�رصق اأوروبا. »ويرى بع�ش املوؤّرخني ومن بينهم اأ.ن. بوليك، اأ�شتاذ التاريخ 

الو�شيط يف جامعة تل اأبيب، وكذلك بع�ش علماء الأجنا�ش، اأن يهود �رصق 

اأوروبا الأ�شكناز لي�شوا من ن�شل يهود فل�شطني واإمنا هم من ن�شل اخلزر الذين 

«.  وت�شري مراجعة التاريخ الرو�شي اإىل 
(1(4(

ا�شتوطنوا هنالك بعد ت�رصذمهم

)4)1) اإح�شان اديب  مرت�شى، الإثنيات، العرقيات والطوائف اليهودية يف »اإ�رصائيل«، ط)، 

باحث للدرا�شات، بريوت، 007)، �ش: 8)3.



92

اأنه حتى ع�رصينيات القرن ال�شابع ع�رص، مل يكن يف المرباطورية الرو�شية من 

اليهود اإل امل�شافرون والتجار املهاجرون، فالدولة الرو�شية كانت متنع اليهود 

العقود  ويف  التقليدي.  امل�شيحي  العداء  من  انطالقًا  داخلها  ال�شتقرار  من 

الأوىل من القرن الثامن ع�رص، عندما تو�ّشع حكم المرباطورية الرو�شية غربًا، 

التي مل يع�ش  اأكرث من قرن من النجاحات يف �شّمها الأقاليم ال�رصقية  وبعد 

فيها اليهود، يبدو اأن اليهود متّكنوا من النتقال اإىل مناطق يف المرباطورية 

الرو�شية، ولي�ش �شمن احلدود الرو�شية الأ�شلية املعروفة. وبعدما غزا بطر�ش 

تواطوؤ  بعد  وخ�شو�شًا  البلطيق،  وبحر  مو�شكو  تربط  التي  املناطق  الأكرب 

البولندي  الكومنولث  و�شم  لتق�شيم  والنم�شا  برو�شيا  مع  العظمى  كاترين 

الليتواين ))177، 1793،  1795)، باتت الإمرباطورية الرو�شية ت�شمل 

اأكرب ن�شبة من ال�شكان اليهود يف العامل. وبعد تق�شيم اأرا�شي المرباطورية 

الأخري  الن�شف  يف  ة  وخا�شّ الأوىل،  العاملية  احلرب  اأعقاب  يف  الرو�شية 

�شانت  القانونية يف  المتيازات  ذوو  اليهود  ا�شتقر  ع�رص،  التا�شع  القرن  من 

بطر�شربغ ومو�شكو ومدن رو�شية اأخرى، حيث ان�شمت اإليهم اأعداد اأكرب 

من اليهود الذين يعي�شون هناك ب�شكل غري قانوين. وقد �شاهم تق�شيم بولونيا 

فرو�شيا يف  القي�رصية،  رو�شيا  اليهود حلكم  اأكرثية  عام 1795 يف خ�شوع 

مرحلة ما بعد تق�شيم بولونيا، اأي يف عام 1795 »اأ�شبحت الدولة الأوىل 

يف العامل بالن�شبة لعدد ال�شكان اليهود فيها... كان ذلك التق�شيم قد مّت ب�شكل 

�شّمت معه مناطق وا�شعة من بولونيا التي كان يقطن فيها اليهود بكثافة، اإىل 

حمدودة  مدن  يف  اإل  بالإقامة  لهم  ي�شمح  »مل  اليهود  اأن  غري   
(1(5(

رو�شيا«.

يف رو�شيا، منها مو�شكو وكييف و�شانت بطر�شربغ واأودي�شا. وقد �شّمت 

الأخرية اأكرب جتّمع يهودي بعد وار�شو. وملا كان اليهود مُينعون من التوغل 

داخل رو�شيا فقد �ُشمح لهم بالإقامة – فقط - يف املناطق املحاذية للحدود 

مركز   ،1917-186( الأول  اجلزء  ال�شهيونية،  احلركة  تاريخ  جري�ش،   �شربي   (1(5(

الأبحاث –منظمة التحرير الفل�شطينية، 1987، �ش 14.
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الغربية. وكانت اأغلبية اليهود يف فقر �شديد، اأما اأغنياوؤهم فقد توجهوا اإىل 

(1(6(
�شناعة ال�شكر والن�شيج، واإىل التجارة باحلبوب والأخ�شاب.«

واحلقيقة اأن اليهود القادمني من رو�شيا لال�شتيطان يف فل�شطني لعبوا دوراً 

حموريًا يف مراحل ال�شتيطان الأوىل حيث �شكلوا مع القادمني من بولونيا،  

الدفعات الأوىل من املجموعات التي توجهت اإىل ال�شتيطان يف فل�شطني، 

لدرجة اأن »اليهود من الإمرباطورية الرو�شية )من بولندا، وليتوانيا، واأوكرانيا، 

ما  اليهودي  )املجتمع)  للي�شوف  الفقري  العمود  �شكلوا  رئي�شي)  ب�شكل 

اإيريتز، واأ�شبحوا لحقًا الآباء املوؤ�ش�شني للدولة.   قبل الدولة يف »اإ�رصائيل« 

فاآليعازر بن يهودا وهو �شخ�ش موؤيّد متحّم�ش للغة العربية كلغة عامية واللغة 

واحلياة  ال�شهيونية  احلركة  �شخ�شيات  ومعظم  »اإ�رصائيل«،  لدولة  الر�شمية 

مناحيم  ت�شرينيهوف�شكي،  �شاوؤول  الأوىل )فالدميري جابوتن�شكي،  ال�شيا�شية 

يو�شي�شكني، ناحوم �شوكولوف، يت�شهوك كات�شينل�شون، ديفيد بن غوريون، 

 .
(1(7(

اأو البولندية« ناطقني باللغة الرو�شية  مناحيم بيغن) كانوا كلهم يهوداً 

اليهودي  العام  الراأي  ُتوؤلب  راحت  التي  »اجلمعيات  اأن  ذلك  اإىل  اأ�شف 

للهجرة اإىل فل�شطني، يف الن�شف الثاين من القرن التا�شع ع�رص، كانت جمعية 

يف  يهود  وعّمال  جامعيون  وطاّلب  كّتاب  اأن�شاأها  التي  �شهيون«،  »حمبي 

رو�شيا يف العام  1867، وكذلك جمعية اأخرى نا�شطة يف اأوكرانيا كانت 

قد اأر�شلت اأول فوج من مهاجري يهود اأوروبا ال�رصقية اإىل فل�شطني يف العام 

هي  الرو�ش  لليهود  منظمة  يهودية  موجة  »اأول  كانت  كما   
(1(8(

 188(

موجة الهجرة الأوىل التي بداأت عام )188  وا�شتمرت حتى عام 1903، 

عهد  من  ال�شيا�شي  التاريخ  احل�شارة.  ال�شعب،  الق�شية،  فل�شطني:  احلوت،   بيان   (1(6(

والن�شــر،  للدرا�شــات  ال�شتقالل   دار   ،(1917( الع�شــرين  القـــرن  حتى  الكنعانيني 

بريوت،1991. �ش 38)-39) 

جميع  اإ�رصائيل،008/8/30)،  يف  ال�شوفيات   / الرو�ش  اليهود  رمينيك،  لري�شا   (1(7(

احلقوق حمفوظة للجمعية الأهلية ملناه�شة ال�شهيونية،)00)–  )01).

الدميوغرافيا  ال�شيا�شية،  اجلغرافيا  الهوية،  اإ�شكاليات  اليهودية:  الدولة  حممد،  مراد،   (1(8(

http://www.alintiqad.com/essaydetails.php?eid=43160&cid=5
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»البيلو«.  بيهود  ي�شمون  هوؤلء  وكان  �شهيون...  جمعية  فيها  ون�شطت 

اأ�ّش�شوا  حيث  فل�شطني  يف  ال�شتيطان  اأعمال  باأول  الهجرة  هذه  يهود  قام 

ري�شون  مب�شتوطنة  بدءاً   فل�شطني  من  خمتلفة  مناطق  م�شتوطنات يف  �شل�شلة 

بهديرا وبريتوفا  اأبيب)....وانتهاء   تل  ليت�شون )عام )188 جنوب �رصق 

. وح�شب املعلومات املتوفرة فاإنه 
(1(9(

)بني اأ�شدود وع�شقالن عام 1903)

التي  اأّدت املجاعة  »اإثر اندلع احلرب الرو�شية -اليابانية �شنة 1904،... 

العنف والقتل  ثانية من  اإىل موجة  التي رافقتها،  �شبقت احلرب، والأحوال 

فاإن  ذلك  اإىل  اإ�شافة   .
(130(

ثانية. كربى  جماعية  هجرة  واىل  اليهود،  �شد 

قد   1914 عام  1904 حتى  عام  من  امتدت  التي  الثانية  الهجرة  »موجة 

�شّمت عدداً من قادة احلركة العمالية ال�شهيونية كان من بينهم: اأهرون دافيد 

وردن، جوزيف وتكني، يت�شحاق بن زيفي )ثاين رئي�ش للكيان ال�شهيوين) 

ماباي)...  وحزب  اله�شتدروت  وموؤ�ش�شي  قادة  )اأحد  كات�شنلن  بريل 

قام  وقد  ماباي).  وحزب  اله�شتدروت  موؤ�ش�شي  )من  تابنكني  ويت�شحاق 

الزراعية  واأولها يف  امل�شتوطنات  ببناء  الرو�ش  اليهود  اأفراد هذه املوجة من 

بحرية طربيا عام 1910.... كما اأ�شهموا يف بناء تل اأبيب )1909) كاأول 

مدينة ا�شتيطانية يهودية يف فل�شطني )وكان موؤ�ش�شها واأول رئي�ش بلدية لها 

.  وتذكر مو�شوعة ال�شهيونية و»اإ�رصائيل« 
(131(

هو الرو�شي مئري ديزنغوف )

يهودي  األف  الأوىل حوايل 50  العاملية  احلرب  ع�شية  فل�شطني  كان يف  اأنه 

من اأ�شل رو�شي ي�شكلون ثلثي عدد اليهود املوجودين يف فل�شطني يف ذلك 

 وخالل »موجة الهجرة الثالثة )1919-
(13((

احلني والذي قّدر بـ 85 األفًا.

الذين  الرو�ش،  اليهود  من  مهاجر   15800 فل�شطني  اإىل  و�شل   (19(4

اليهودية يف »اإ�رصائيل«، �ش  العرقيات والطوائف  الإثنيات،  اأديب مرت�شى،  اإح�شان   (1(9(

.16

عهد  من  ال�شيا�شي  التاريخ  احل�شارة.  ال�شعب،  الق�شية،  فل�شطني:  احلوت،  بيان   (130(

الكنعانيني حتى القرن الع�رصين)1917). �ش 39) .  

)131) اإح�شان اأديب مرت�شى، الإثنيات، العرقيات والطوائف اليهودية يف »اإ�رصائيل«،�ش167.

))13) م.ن، �ش 168-167.
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اأكتوبر  اأعقبت ثورة  التي  ال�شيا�شية والجتماعية  التغيريات  جاوؤوا هربًا من 

ال�شوفياتي  الحتاد  من  هرب  كذلك  ال�شوفياتي...  الحتاد  يف  ال�شرتاكية 

15500 يهودي اآخر بطرق عديدة يف فرتة الهجرة الرابعة التي بداأت مع 

اأخطر  اأي من �شنة 4)19 حتى �شنة 1931 وهي من  الربيطاين  النتداب 

املراحل، وتعترب مقدمة لقيام دويلة »اإ�رصائيل«. اأما يف فرتة الهجرة اخلام�شة 

))193-1939) وال�شنوات التي تلتها حتى قيام الكيان ال�شهيوين، فلم 

ويعود  ال�شوفياتي.  الحتاد  من  مهاجر  اآلف   7 �شوى  فل�شطني  اإىل   ي�شل 

تلك  يف  فل�شطني  اإىل  ال�شوفياتي  الحتاد  من  الهجرة  لتيار  الن�شبي  ال�شعف 

داخل  ال�شهيونية  الن�شاطات  ملحاربة  ال�شوفياتية  املنع  قوانني  اإىل  ال�شنوات 

 ويف  املرحلة ما بني 1948 حتى 1969... »اأدى 
(133(

الحتاد ال�شوفياتي

اإعالن قيام »اإ�رصائيل«، وتاأييد الحتاد ال�شوفياتي لها، اإىل تطلع اليهود نحو 

اإ�رصائيل، وت�شاعد رغبتهم فى الهجرة اإليها، غري اأن الحتاد ال�شوفياتي حدد 

»اإ�رصائيل«،  اإىل  عام  ب�شكل  اليهود  هجرة  بتاأييد  الفرتة  هذه  خالل  موقفه 

ورف�ش هجرة يهود الحتاد ال�شوفياتي. وقد قّدرت وزارة الداخلية ال�شوفياتية 

عدد اليهود الذين هاجروا من الحتاد ال�شوفياتي اإىل »اإ�رصائيل« خالل هذه 

فى  مهاجر وذلك  �شنوي هو خم�شمائة  مبعدل  مهاجر  اآلف  بع�رصة  الفرتة 

احلدود التى �شمح بها مبداأ جمع �شمل العائالت الذى حكم هجرة اليهود 

.
(134(

ال�شوفيات خالل هذه الفرتة«

وهكذا فقد ات�شمت الهجرة من الحتاد ال�شوفياتي لال�شتيطان يف فل�شطني 

»برتاجع لفت طوال املرحلة املمتدة من عام 1948 حتى عام )197 حني 

بداأت بالرتفاع اإىل اأن و�شلت الذروة يف العام 1990، حني بداأت موجة 

ال�شابق،  ال�شوفياتي  الحتاد  دول  من  اليهود  للمهاجرين  الكربى  الهجرة 

حيث و�شل يف غ�شون عقد من الزمن )1990-000)) ما يقارب املليون 

اأوجدت  والتي  ال�شابق،  ال�شوفياتي  الحتاد  يهودي من دول  مهاجر جديد 

)133) م.ن، �ش 168.

 ،1979 اأكتوبر  »اإ�رصائيل«  اإىل  اليهودية  الهجرة  وحركة  الت�شوية  حممد،  عبدالعليم   (134(

امل�شدر: ال�شيا�شة الدولية، جميع حقوق الن�رص حمفوظة لدى موؤ�ش�شة الأهرام، 010).
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»طائفة« جديدة يف املجتمع الإ�رصائيلي. حيث ي�شكل الرو�ش)18- %19) 

(135(
من جممل املواطنني يف »اإ�رصائيل«.

ال�شابق  ال�شوفياتي  الحتاد  دول  من  املهاجرين  اأعداد  بداأت  وقد   

الحتاد،  دول  وبقية  رو�شيا  يف  القت�شادي  الو�شع  حت�شن  مع  بالنخفا�ش 

حيث �شهدت ال�شنوات ما بني 000) و010) انخفا�شًا لفتًا، اإذ انخف�ش 

عدد القادمني من دول الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق من 50817 عام 000) 

. وعلى اأية حال فاإن املعلومات املتوفرة  ت�شري 
(136(

اإىل  7158 عام 010) 

اإىل  اأن اليهود الرو�ش ي�شكلون  يف »اإ�رصائيل« املجموعة الإثنية الثانية بعد 

والثالثة  ال�شهيوين،  الكيان  يف  املكانة  حيث  من  البولونيني  اليهود  جمموعة 

بعد جمموعتي اليهود املغاربة واليهود البولونيني من حيث العدد اأو احلجم. 

الذين  اليهود  كل  بل  فقط  رو�شي  اأ�شل  من  اليهود  هنا  باليهود  يق�شد  ول 

قدموا اإىل فل�شطني من اجلمهوريات والأقاليم الواقعة �شمن حدود الحتاد 

واجلورجيني  كاللتوانيني  حتديداً....  منه  الأوروبي  والق�شم  ال�شوفياتي، 

هوؤلء.  بني  الغالبية  هم  رو�شي  اأ�شل  من  اليهود  كان  واإن  والأوكرانيني، 

الع�رص احلديث:  اليهود يف  تاريخ  مهمًا يف  »ولقد لعب يهود بولونيا دوراً 

فمن بينهم خرج اليهود الذين ا�شتوطنوا رو�شيا فيما بعد وبينهم اأي�شًا ن�شاأت 

ال�شهيونية وترعرعت، وكان اأبناوؤهم هم الذين تزعموها. ومن بني اأولئك 

اإىل  قدموا  الذي  ال�شهيونيني  امل�شتوطنيني  اأكرثية  كذلك  انطلقت  اليهود 

حول  ال�شورة  تكتمل  وحتى   .
(137(

للبلد« العثماين  احلكم  خالل  فل�شطني 

الإ�رصائيلي،  الإح�شاء  مركز  ح�شب  »اإ�رصائيل«،  اإىل  لال�شتيطان  الوافدين 

يظهر اجلدول املرفق ن�شبة امل�شتوطنني من الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق مقارنة 

عام  حتى   1948 عام  من  املمتدة  الفرتة  طوال  امل�شتوطنني  من  غريهم  مع 

)135) موا�شي، ح�شن، اليهود الرو�ش يف »اإ�رصائيل«... نظرة دونية واتهامات بن�رص اجلرمية، 

http:// يناير  اخلمي�ش 6   (011 16:00:00 GMT اإلكرتونية عربية،  اأول جريدة  اإيالف 

 www.elaph.com/Web/news/2011/1/623244.html
)136) اأنظر اجلدول املرفق ال�شادر عن مركز الإح�شاء الإ�رصائيلي. 

)137) �شربي جري�ش، م.�ش، �ش 16.
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010). واحلقيقة اأنه رغم اإطالق ت�شمية اليهود الرو�ش على املوجة الكبرية 

من املهاجرين امل�شتوطنني التي بداأت يف نهاية الثمانينيات« فاإنها يف احلقيقة 

واإثنية خمتلفة جاءت من خمتلف جمهوريات  ثقافية  تكونت من جمموعات 

الحتاد ال�شوفياتي. فقد �شملت هذه الهجرة 80 باملئة من اليهود الأ�شكناز، 

و0) باملئة من اليهود ال�شفاردمي مثل يهود ُبخارى، غري اأن الأغلبية الن�شبية 

.
(138(

من املهاجرين اأتت من رو�شيا واأوكرانيا

ال�شابق  ال�شوفياتي  الحتاد  من  ال�شهيوين  الكيان  اإىل  الهجرة  كانت  وملا 

اأثرت  اأثرت يف بنية الكيان ال�شهيوين ب�شكل لفت، كما  مبا فيه رو�شيا قد 

الثقافية  ال�شعد  خمتلف  على  والوافدين  �شابقًا  املقيمني  امل�شتوطنني  يف 

ال�شيا�شية والقت�شادية والع�شكرية، فاإننا �شنتناول اأبرز التاأثريات التي اأحدثها 

يف  الرو�ش،  اليهود  وبالأخ�ش  ال�شابق،  ال�شوفياتي  الحتاد  من  املهاجرون 

الكيان ال�شهيوين؛ وذلك بعد احلديث عن طبيعة الندماج الجتماعي لهذه 

الفئة يف املجتمع الإ�رصائيلي.

الندماج الجتماعي لليهود الرو�س يف املجتمع الإ�صرائيلي

يف  وال�شتيطان  ال�شوفياتي  الحتاد  من  الهجرة  تداعيات  اأبرز  يرتبط 

الكيان ال�شهيوين بكيفية القدرة على الندماج يف جمتمع جديد له خ�شو�شية 

�شعيد هجرة  وعلى  يهودي.  ديني  اأ�شا�ش  على  هوية  لبلورة  بال�شعي  تتميز 

اليهود الرو�ش لال�شتيطان يف فل�شطني »فبعد موجة الهجرة الكربى اأخذت 

تطفو على ال�شطح م�شاكل كثرية تكمن يف ا�شتيعابهم ودجمهم يف املجتمع 

جمموعات  ح�شاب  على  احلقوق  حت�شيل  على  املناف�شة  وبروز  الإ�رصائيلي، 

اإثنية اأخرى، حتولت النظرة اإىل املهاجرين اجلدد �شلبًا حتى و�شلت يف الكثري 

الحتاد  ودول  رو�شيا  من  الهجرة  لوقف  دعوات  توجيه  اإىل  الأحيان  من 

ال�شوفياتي ال�شابق.  وهذا الأمر يت�شح من خالل نظرة املجتمع الإ�رصائيلي اإىل 

)138) عبد القادر عبد العايل، الت�شدعات الجتماعية وتاأثريها يف النظام احلزبي الإ�رصائيلي، 

مركز درا�شات الوحدة العربية، بريوت، 010)، �ش 146.
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القادمني اجلدد، اإذ يتبنّي اأن معظم املهاجرين »عادوا« اإىل »اإ�رصائيل« لي�ش من 

منطلق قناعتهم بالفكر القومي بل من اأجل الهروب من الواقع القت�شادي 

. وهذا ما اأدى اإىل تكوين 
(139(

ال�شعب وال�شيئ يف الدول التي قدموا منها

فكرة غري مرّحبة عند الكثري من الإ�رصائيليني مبن فيهم العاملون يف الهيئات 

الر�شمية التي من املفرت�ش اأن تقوم بتوجيه املواطنيني وو�شع ثقافة امل�شاواة  

كتابًا  الإ�رصائيلية  التعليم  وزارة  اأ�شدرت  ذلك  من  وبدًل  التدري�ش.  قيد 

تعليميًا جديداً عن »املواطنة اأثار غ�شب و�شخط اأكرث من مليون اإ�رصائيلي من 

الإحتاد ال�شوفياتي حيث و�شفهم الكتاب باجل�شع والأنانية واأنهم ل ميثلون 

ال�شهيونية: اإذا كان طفلك يدر�ش يف املرحلة املتو�شطة باملدار�ش الإ�رصائيلية 

فاإنه من املرجح اأن يكون مفهومه عن مهاجري الإحتاد ال�شوفياتي ال�شابقني 

يوؤمن  »ومعظمهم  اإقت�شادية«  لأ�شباب  »هاجروا  العبارات  بتلك  يتعلق 

بامل�شيح ومعظمهم ملحدون«. وهذا ما ت�شبب يف ارتفاع موجات الغ�شب 

وال�شخط يف املجتمع الرو�شي يف �شوء اإدعائهم باأن كتاب املواطنة اجلديد 

الذى اأ�شدرته وزارة التعليم الإ�رصائيلية يحّر�ش �شدهم ويعر�ش �شل�شلة من 

الوقائع الكاذبة فيما يتعلق بهجرتهم لـ»اإ�رصائيل«... وعلى �شبيل املثال يتناول 

الكتاب دوافع هجرة اليهود من الحتاد ال�شوفياتي م�شرياً اإىل اأن ال�شهيونية مل 

تلعب دوراً يف هجرتهم، واأن الدوافع املادية هي التي حركتهم. كما ي�شفهم 

.(140(
الكتاب باجل�شعني والأنانيني ول ميثلون ال�شهيونية...« 

 كما اأنه من املعروف »اأن اخلالفات بني الأطياف اليهودية املتنوعة اإثنيًا ما 

زالت من العالمات البارزة التي ت�شبغ العالقات بني خمتلف اأطياف واإثنيات 

الديني/  ال�رصاع  وجود  اخلالف  لهذ  البارزة  الأ�شكال  ومن  الكيان.  هذا 

العلماين، وخا�شة بني املتدينني واليهود الرو�ش، حيث يهاجم املتدينون طابع 

يهود، وي�شفونهم  باأنهم غري  الرو�ش  املهّجرين  الرو�شي، ويتهمون  الهجرة 

)139) موا�شي، ح�شن، اليهود الرو�ش يف »اإ�رصائيل«... نظرة دونية واتهامات بن�رص اجلرمية 

م.�ش.

بريوت،   الديار،  جريدة  وملاذا؟  الرو�ش  اليهود  اأغ�شب  الذي  الكتاب  هو  ما   (140(

Wednesday، April 04، 2012
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اإيهود باراك على �رصورة اندماج  اأكد  اأخالقية،... ويف حني  ب�شفات غري 

اليهودية  اأّكدت �شا�ش على موقفها بوجوب حماربة املظاهر غري  املهجرين، 

ال�شتطالعات  بع�ش  وذهبت   
(141(

معهم. الرو�ش  رون  املهجَّ اأح�رصها  التي 

رين الرو�ش يف الثمانينيات اإىل القول اإن  الإ�رصائيلية التي جرت و�شط املهجَّ

ظاهرة عدم الندماج وا�شحة، فقد اأظهرت درا�شة اأجراها د. يوحنان بري�ش 

من ق�شم الجتماع يف جامعة تل اأبيب اأن :

رين الرو�ش يعتربون اأنف�شهم اإ�رصائيليني. 8% من املهجَّ

رين الرو�ش يعتربون اأنف�شهم رو�شًا. 47% من املهجَّ

رين الرو�ش يعتربون اأنف�شهم يهوداً. 45% من املهجَّ

الف�شل  اأن  ال�شتطالع  بنّي  الدمج. كما  ف�شل  على  موؤ�رصاً  اعترب  ما  وهو 

الإ�رصائيلي،  املجتمع  اإىل  توجه  تهمة  والتماثل  للتوحد  كنموذج  الهوية  يف 

واملالحظ  متعددة،  وثقافات  طوائف  اإىل  مق�ّشم  املجتمع   فاإن  وبالتايل 

فهناك  الأ�شلي،  البلد  ثقافة  هي  املهجر  ثقافة  اأن  الأهم-  كذلك-وهو 

اأو  ع�رصين  قبل  ر  ُهجِّ قد  ر  املهجَّ كان  واإن  ومغربية،  ورومانية  رو�شية  ثقافة 

اأربعني عامًا..كما اأن هناك متاثاًل بني بع�ش الثقافات مثل املتدينني وال�رصقيني 

املجتمع  يف  الندماج  مب�شتوى  يتعلق  ما  ويف   
(14((

والأ�شكناز. والعلمانيني 

ال�شهيوين ميكن القول اإن موجة الهجرة اجلديدة »خالل الت�شعينيات األقت 

الإ�رصائيلي.  املجتمع  داخل  والنتماء  الندماج  ق�شية  على  ثقيلة  بظالل 

فبا�شتثناء ال�شتقرار املادي الذي وجده هوؤلء املهاجرون يف »اإ�رصائيل« فثمة 

مع�شالت عديدة تواجههم وعلى راأ�شها: 

من غريهم  �رصعة  »اأقل  ال�شوفيات  فاليهود  �لثقايف،  �لندماج  1-م�ضكلة 

قادرة على  منهم غري  ما يجعل قطاعات كبرية  العربية، وهو  اللغة  تعلم  يف 

احلوار  »اإ�رصائيل«،  يف  املدن  على  والعلمانيني  احلريدمي  �رصاع  جعفر،  ح�شن  هادي   (141(

املتمدن - العدد: 3609 - )01) / 1 / 16. 

رون اإىل »اإ�رصائيل« -املوجة الأخرية، جملة مركز التخطيط  ))14) خالد �شعبان، اليهود املهجَّ

الفل�شطيني، رام اهلل –فل�شطني، العدد الثالث والرابع يوليو / دي�شمرب 001).
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ال�شتمتاع الثقايف. وملواطني دولة عظمى كالحتاد ال�شوفياتي تباهت باأنها 

يف  الدولية  الأو�شمة  اأرفع  اأبنائها  من  الكثريون  ونال  للثقافة،  دعًما  الأكرث 

الآداب والفنون والعلوم، يجد كثري من اليهود ال�شوفيات �شعوبة بالغة يف 

»على  فاإنه  ذلك  وفوق   
(143(

بالعربية«. الناطقة  الدولة  مع  الثقايف  التوا�شل 

الن�رصات  ترجمة  –وكذلك  بالرو�شية  ال�شحف  بع�ش  �شدور  من  الرغم 

على  القادرون  هم  فقط  للعربية  املتقنني  فاإن  الرو�شية-  اللغة  اإىل  الإخبارية 

»جيتوات«  يف  العي�ش  اإىل  اأغلبهم  وي�شطر  املجتمع.  مع  الثقايف  التوا�شل 

الزواج واختالف طقو�شه وتنظيماته  ثقافية رو�شية، ناهيك عن م�شكالت 

يف جمتمع الهجرة. ولعلَّ ال�شتثناء البارز يف هذا املجال هو امل�شاركة الثقافية 

ارتقت ب�شكل ملمو�ش  التي  امل�رصحي  الباليه والإخراج  للمو�شيقيني وفناين 

يف »اإ�رصائيل« بف�شل جهودهم... 

يقّدم  التي  الإعالم  و�شائل  قبل  من  و�ل�ضتهد�ف  بالتمييز  �ل�ضع�ر   -2

املراهقات  وامتهان  الرو�ش،  املافيا  رجال  لن�شاط  �شاخنة  عناوين  بع�شها 

الرو�شيات البغاء، اأو ن�رص �شور مل�رصدين مدمنني على الكحول من الرو�ش، 

وكلها اأمور تثري حفيظة املهاجرين، ويتعامل معهم املجتمع الإ�رصائيلي بنظرة 

فوقية باعتبارهم »رو�شًا« ل »يهوًدا«. اأ�شف اإىل ما �شبق ارتفاع ن�شبة البطالة 

بينهم اأو العمل يف جمالت غري متفقة وتخ�ش�شاتهم املهنية التي ل ي�شتوعبها 

 .
(144(

املجتمع الإ�رصائيلي

ويف ما يتعلق بالفرتة التي تلت املوجة الكربى من قدوم امل�شتوطنني اليهود 

ك�شينا  الرو�شية  ال�شحافية  تقول  الثمانينيات  نهاية  يف  بدات  والتي  الرو�ش 

�شبتلوبه اإن »عدد املهاجرين اجلدد يف »اإ�رصائيل« يتعدى الـ).1 مليون مهاجر 

من دول الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق وقد جنح اأكرث من ن�شف املهاجرين اجلدد 

القاهرة،  فل�شطني،  يف  واحلرب  �شابقًا  ال�شوفيات  امل�شتوطنون  احلميد،  عبد  عاطف   (143(

موقع اإ�شالم اأون لين،11 مار�ش 007).

)144) م . ن.
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الرو�شية  ثقافتهم  على  يحافظون  وهم  الإ�رصائيلي،  املجتمع  يف  بالندماج 

ولكن مع موا�شلة م�شاعيهم لالندماج يف املجتمع الإ�رصائيلي«. وت�شيف: 

»الو�شع اليوم خمتلف عما كان اإّبان الهجرة الكربى التي كانت يف 1989-

000)، وقد تغريت النظرة الإ�رصائيلية نحو املهاجرين، واأ�شحى املهاجرون 

ل ياأخذون على حممل اجلد ما يتم توجيهه اإليهم، ويعملون على تغيري النظرة 

كونهم يريدون الندماج يف املجتمع الإ�رصائيلي. واليوم ونتيجة لالندماج 

يف املجتمع الإ�رصائيلي نرى اأن هناك م�شاركة كبرية من قبل املهاجرين اجلدد 

من رو�شيا ورابطة ال�شعوب امل�شتقلة يف احلياة ال�شيا�شية والثقافية والرتبوية 

 .
(145(

الإ�رصائيلية، وعملية الندماج ت�شري بخطى جيدة«

»ق�شية  وهي  اجلدد  املهاجرون  يعانيها  ح�شا�شة  ق�شية  اأي�شًا  وهنالك 

تعريف من هو اليهودي وفق ال�رصيعة اليهودية »الهالخاه«، اإذ اإن احلديث 

وفق  يهوداً  لي�شوا  واأنهم  اجلدد  املهاجرين  من  باملائة   33 حواىل  عن  يدور 

الدفن.  وق�شية  الزواج  ق�شية  لهم يف  مب�شكلة  يت�شّبب  ما  اليهودية،  ال�رصيعة 

ال�شيا�شية حول املو�شوع فثمة جهات تدعو  وهناك جدل داخل الأو�شاط 

اإىل تخفيف ال�رصوط املطلوبة التي ت�شعها احلاخامية الرئي�شة وهناك من يدعو 

اإىل الت�شديد، ولكن ثمة اإمكانية يف »اإ�رصائيل« لأن تعي�ش فيها واأن ل تكون 

الوطن  مع  الوثيقة  والعالقة  من جهة  الديني  التق�شيم  اأن  بيد   .
(146(

يهوديًا«

الأم رو�شيا من جهة ثانية ما زال من امل�شائل التي توؤثر يف الندماج. ولهذا 

ت�شري  �شبتلوبه  »اإىل اأن امل�شكلة الأ�شا�شية كانت لدى املهاجرين اجلدد، كما 

يف كل املجتمعات، هي ق�شية الندماج يف املجتمع الإ�رصائيلي، اإذ اإن غالبية 

باأنه  �شعور  وهناك  الدولة،  من  دعوة  على  بناًء  البالد  اإىل  جاوؤوا  املهاجرين 

مت اإهمالهم يف البداية. والق�شية الأ�شا�شية اليوم التي ت�شكل م�شكلة بالن�شبة 

)145)  موا�شي، ح�شن، اليهود الرو�ش يف »اإ�رصائيل«... نظرة دونية واتهامات بن�رص اجلرمية، 

م.�ش.

)146) م . ن.
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اإىل املهاجرين ق�شية اعتناق اليهودية، اإذ اإن غالبية اليهود املهاجرين يعّرفون 

الهجرة  وقانون  »الهالخاه«  اليهودية  ال�رصيعة  ح�شب  ولي�ش  الأب  وفق 

�شبتلوبه  وتقول  الأم«.  ح�شب  اليهود  يعّرف   1951 للعام  الإ�رصائيلي 

هي  وثقافتهم  كاإ�رصائيليني،  اأنف�شهم  »يعّرفون  اجلدد  املهاجرين  غالبية  اإن 

الرو�شية.  ثقافتها  تزال حتافظ على  اأن هناك جمموعة ل  العلم  مع  اإ�رصائيلية، 

 
(147(

واليوم يوجد و�شائل اإعالم خا�شة بالرو�ش وتتحدث باللغة الرو�شية«.

اجلدد  القادمني  اأن  اإىل  ت�شري  الأبحاث  غالبية  »اأن  ال�شحافية  وت�شيف 

منهم،  ال�شباب  وخ�شو�شًا  الإ�رصائيلي،  املجتمع  يف  الندماج  اإىل  ي�شعون 

كل  يف  كما  ولكن،  الإ�رصائيلي  املجتمع  اإىل  ينتمون  ال�شباب  غالبية  اإن  اإذ 

املجتمعات الأخرى، هناك اأقلية من املهاجرين اجلدد الرو�ش ورابطة الدول 

منهم،  ال�شن  كبار  وخ�شو�شًا  جزئيًا،  اأو  كليًا  العربية  يتحدثون  ل  امل�شتقلة 

كلغة للتفاهم. وهناك جمموعة ل تتعدى ن�شبتهم 10 باملائة يحافظون على 

وتربوية  اجتماعية  وفعاليات  بن�شاطات  ويقومون  كرو�ش،  خ�شو�شيتهم 

وثقافية بالرو�شية. وقد بلوروا ثقافة رو�شية. ويوجد ما يقارب 50 اإ�شداراً 

و»اأخبار  »بلدن«،  جريدة  انت�شاراً،  الأكرث  الأخبار  وجريدة  منها  رو�شيًا، 

اجلدد  الرو�ش  املهاجرين  فاإن  الأحوال  كل  ويف   .
(148(

وغريها« الأ�شبوع« 

يواجهون �شعوبة يف الندماج الكامل يف املجتمع ال�رصائيلي،  و»بح�شب 

الإح�شاءات الإ�رصائيلية فاإن اأكرث من )8% من اليهود الرو�ش الذين هاجروا 

الدرجة  من  يهود  اأنهم  باعتبار  متييًزا �شدهم  هناك  اأن  يرون  »اإ�رصائيل«  اإىل 

الرو�ش  اأطفال  من  اأن %31  الإ�رصائيلي. كما  املجتمع  يندجموا يف  الثانية مل 

اليهود يف »اإ�رصائيل« يتعر�شون يف املدار�ش لعتداءات عن�رصية. واأ�شفر ذلك 

عن عودة 10% منهم اإىل م�شاقط روؤو�شهم اأو اإىل مناطق اأخرى. وت�شكل 

ن�شبة املهاجرين الرو�ش 0)% من ن�شبة اليهود يف »اإ�رصائيل« وحوايل %13 

(149(
من ن�شبة �شكان »اإ�رصائيل« ب�شورة اإجمالية«.

)147) م.ن. 

)148) م.ن.

)149) نا�رص اللحام، ل ت�شخروا من ليربمان.. فهو رئي�ش احلكومة الإ�رصائيلية القادم، جميع 
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فاعلية اليهود الرو�س يف الكيان ال�صهيوين

ال�شوفياتي  الحتاد  على  ال�شغط  مبمار�شة  عام 1975  منذ  اأمريكا  بداأت 

كي ي�شمح لليهود ال�شوفيات بالهجرة »وا�شت�شدرت ت�رصيعًا من الكونغر�ش 

ال�شوفياتية  الأبواب  فتح  مبدى  امل�شرتكة  التجارية  العالقات  تطور  يربط 

ح�شلت  فقط  الباب  هذا  ومن  اخلارج.  اإىل  ال�شوفيات  اليهود  هجرة  اأمام 

التالية  الع�رص  ال�شنوات  يف  مهاجر  يهودي  مليون  على  اإجباريًا  »اإ�رصائيل« 

علماء،  وبع�شهم  ومهنيون  جامعيون  وغالبيتهم  ال�شوفياتي  الحتاد  لتفكك 

وهكذا اأ�شبحت الإ�شافة اإىل »اإ�رصائيل« مزدوجة: ب�رصية وعلمية وفوق هذا 

وذاك جمانية. وامل�شتوطنون من الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق ُيعتربون من النخب 

اليهودية التي �شمت اآلف الأطباء واملهند�شني والأدباء واملو�شيقيني وغريهم 

القت�شادي  الو�شع  من  الهروب  املهاجرين  دافع  وكان  الكفاءات،  من 

.(150(
املنهار

على  »اإ�رصائيل«  يف  الرو�ش  اليهود  واجهت  التي  الإ�شكاليات  ورغم 

املعي�شة  لغالء  بالن�شبة  قا�شية  ظروف  يف  العي�ش  وحماولة  الندماج  �شعيد 

وغري ذلك، فاإن الكثري من املحللني يرون اأن هجرة اليهود الرو�ش �شّكلت 

اإنقاذاً لـ»اإ�رصائيل« علىاأكرث من م�شتوى. فقد »اأ�شبح اليهود املهاجرون من 

رو�شيا يف واقع الأمر اجلوهر التكويني للمجتمع اليهودي احلديث يف اأر�ش 

»اإ�رصائيل«/ فل�شطني.  بحيث اأ�شبح من ال�شعب اليوم العثور على اأي جمال 

يف »اإ�رصائيل« ل ي�شطلع اليهود الرو�ش من خمتلف الأجيال واأحفادهم فيه 

بدور هام، اإن مل يكن حا�شمًا.  واإن دور اأحدث موجة من الحتاد ال�شوفياتي 

ال�شابق اإىل »اإ�رصائيل« بارز ب�شكل خا�ش. فبعد انهيار الحتاد ال�شوفياتي وما 

التي خلفته حتّولت  والدول  الحتاد  اليهودية من  اجلماعية  الهجرة  من  تاله 

العامل. و»اإ�رصائيل«  بالرو�شية يف  الناطقني  لليهود  اأكرب مركز  اإىل  »اإ�رصائيل« 

احلقوق حمفوظة لـ تلفزيون الفجر اجلديد ©)01)، 8)/08/)01).

)150) ن�شار ر�شيد اإبراهيم، الدور البنيوي للعاملة الفل�شطينية يف القت�شاد الإ�رصائيلي، )درا�شة 

حتليلية)، دار كنعان للدرا�شات والن�رص، دم�شق 1998، �ش80.
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اليوم هي موطن حلوايل 40 يف املئة من يهود الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق، الذين 

ي�شكلون اأكرث من 15 يف املئة من �شكان »اإ�رصائيل« ب�شكل عام و17  يف 

املئة من �شكان البالد اليهود. كما اأن املهاجرين من الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق 

 
(151(

الأ�شليني. اليهود  ال�شكان  من  الإ�رصائيليني  بعد  جمموعة  اأكرب  ثاين  هم 

ال�شلبية حيال املهاجرين اجلدد تراجعت عما كانت  النظرة  اأن  اإىل  ما ي�شري 

عليه يف بداية الهجرة، واليوم اأ�شبحت النظرة اإىل املهاجرين اجلدد الرو�ش 

ودول الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق اأف�شل نوعًا ما ح�شب راأي اخلرباء يف هذا 

امل�شتويات  على  الرو�ش  اليهود  تاأثري  تبيان  حماولة  اإىل  يدفعنا  وهذا  املجال. 

الدميوغرافية، وال�شيا�شية، والقت�شادية والع�شكرية.

الفاعلية على امل�صتوى الدميغرايف والثقايف

اإن »هجرة مئات الآلف من النا�ش من ذوي اخللفيات الثقافية املختلفة 

اخلالفات  تعقيد  من  يزيد  ما  الإ�رصائيلي،  للمجتمع  حتٍد  عامل  �شكلت 

املناق�شات  امل�شاهمة يف  اأهمية عن  يقل  ال�شيا�شي، ول  الجتماعية والتنوع 

الأيديولوجية املتوترة اجلارية حول م�شتقبل »اإ�رصائيل« كدولة يهودية. ويف 

ال�شوفياتي  الحتاد  من  اليهودية  فالهجرة  الدميوغرافية  بامل�شائل  يت�شل  ما 

الأمن  املا�شية حققت م�شاهمة يف ميزان  الع�رصين  ال�شنوات  ال�شابق خالل 

الأقل يف ثالثة جمالت رئي�شية هي: �شمان غالبية  الإ�رصائيلي على  القومي 

اإ�شفاء طابع  املاهرة،  الوطنية  العمالة  دائرة جمموعة  دائمة، وتو�شيع  يهودية 

. وقد اأعلن املحا�رص يف جامعة بار اأيالن 
(15((

التوازن يف حميط و�شط البالد

والعامل الرئي�شي يف وزارة ال�شتيعاب والهجرة الإ�رصائيلية د. زئيف حنني يف 

ت�رصيح لـ»اإيالف«: »منذ الهجرة الكربى )1989-000)) و�شل مليون 

 Khanin’ Vladimir (Ze’ev(، Aliyah from the Former Soviet Union:  (151(

 Contribution to the National Security Conference، Chief Scientist، Israeli
 Ministry of Immigrant Absorption، and Position paper، presented on the
 behalf of the Israeli Ministry of Immigrant Absorptions to the 10th Annual
 Herzliya Conference، Balance of Israeli National Security، Jerusalem، February

.2010، p: 7
 .Idem. Ibid (15((
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و00) األف مهاجر جديد من دول الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق اإىل »اإ�رصائيل«، 

واليوم يوجد نحو 890 األف يهودي من دول الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق يف 

»اإ�رصائيل«، فيما ترك حوايل 5 باملائة منهم »اإ�رصائيل«. واليوم ت�شل ن�شبتهم 

اإىل 19 يف املائة من الإ�رصائيليني«. وي�شيف حنني:»انخرط نحو 50 باملائة 

منهم يف حياة الدولة ويف واقع الأمر اأ�شبحوا عن�رصاً مركزيًا ومهمًا يف كل 

ويف  الأكادميية،  ويف  الأمن،  ويف  القت�شاد،  يف  الإ�رصائيلية  احلياة  جمالت 

الطب، ويف الثقافة وغريها«. ويبنّي حنني اأن املهاجرين اجلدد موزعون يف 

حيفا)  )�شمال  كالكاريوت  املتو�شطة  املدن  يف  وحتديداً  »اإ�رصائيل«،  اأنحاء 

واأ�شدود  مدينتي حيفا  اأن  اإىل  م�شرياً  عيليت وغريها،  ونت�شريت  واأ�شكلون 

ا�شتوعبتا عدًدا كبرياً من املهاجرين، واأن هناك مدنًا ي�شكل الرو�ش فيها 5) 

باملائة كمدينتي اإيالت واأ�شدود )0) باملائة)، ومديتة حيفا )0) باملائة)، وبئر 

ال�شبع )15 باملائة)، وتل اأبيب )18 باملائة)، وبات يام )15 باملائة) بينما ل 

.  ويف ما يتعلق بدميومة التما�شك 
(153(

يتعدى عددهم يف القد�ش الـ)3 باملائة)

فاإنها ترجع  ال�شابق   ال�شوفياتي  القادمة من الحتاد  اليهودية  بني اجلماعات 

ّنفت يف ثالث جمموعات اأولها، »الأ�شباب الثقافية والإثنية:  لعدة اأ�شباب �شُ

عدة  يف  ذلك  انعك�ش  وقد  الرو�شية،  بالثقافة  الرو�ش  املهاجرون  يتم�شك 

مظاهر كتم�شكهم بلغتهم الرو�شية، واعتمادهم علي و�شائل اإعالم خا�شة بهم 

الرو�شية كال�شحف واجلرائد واملجالت ))5 �شحيفة  باللغة  اإ�شدارها  يتم 

باللغة الرو�شية) كجريدة الأخبار، وجريدة اأخبار الأ�شبوع، وجريدة بلدن، 

وجريدة 4) �شاعة، وجريدة ال�شدى، وجملة األف، هذا بالإ�شافة اإىل م�شارح 

وقاعات  خا�شة،  تليفزيونية  وقناة  الرو�شي،  للطعام  وحوانيت  ومطاعم 

بال�شتمرارية  ب�شدة  ملتزمون  الرو�ش  من  فاملهاجرون  ومكتبات.  اأفراح، 

واأرقى  اأ�شمى  باأنها  ي�شعرون  بل  بها،  لالحتفاظ  ويتوقون  الرو�شية  الثقافية 

.  ويف درا�شة اأجريت ل�شتطالع راأي املهاجرين 
(154(

من الثقافة الإ�رصائيلية«

)153) موا�شي، ح�شن، اليهود الرو�ش يف »اإ�رصائيل«... م.�ش.

الرو�ش يف »اإ�رصائيل«، جميع حقوق  للمهاجرين  ال�شيا�شي  الدور  الدين،  )154) هبة جمال 

2010on accessed ،(009/1(/8 ،الن�رص حمفوظة لدى موؤ�ش�شة الأهرام
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 %6( »اأعرب  الثقافية،  هويتهم  حمددات  حول  »اإ�رصائيل«  داخل  الرو�ش 

الإ�رصائيلية، وكانت  الثقافة  �شاأنًا من  اأعلى  الرو�شية  الثقافة  باأن  قناعتهم  عن 

ن�شبة من يعتنق الثقافة الإ�رصائيلية من املهاجرين الرو�ش ل تتجاوز %6.... 

وميكن تف�شري �شهولة وُي�رص ا�شتمرار الثقافة الرو�شية لدى املهاجرين الرو�ش 

بلد  حيث  من  »اإ�رصائيل«  يف  اإثنية  جماعة  اأكرب  هم  املهاجرين  هوؤلء  باأن 

املن�شاأ، حيث توا�شل املهاجرون اجلدد من الرو�ش مع الإ�رصائيليني القدامي 

الرو�ش  املهاجرين  برجماتية  ذلك  اإىل  ي�شاف  الرو�شي.   الأ�شل  اأ�شحاب 

كانت هجرتهم  الت�شعينيات، حيث  »اإ�رصائيل« يف حقبة  اإىل  و�شلوا  الذين 

الذي  الدور  اإىل  بالإ�شافة  هذا  اأيديولوجية....  ولي�شت  م�شلحية  لأ�شباب 

لعبته العالقات الدبلوما�شية الن�شطة بني »اإ�رصائيل« والعديد من جمهوريات 

الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق حيث ي�رّصت ا�شتمرار الروابط الثقافية والجتماعية 

ببالدهم الأ�شلية. وقد اأدرك املهاجرون الرو�ش اأن »الإثنية« م�شدر للقوة، 

ال�شائدة  ال�شيا�شية  والثقافة  الجتماعي  الهيكل  ظل  يف  ا�شتثمارها  وميكن 

التي حاولت  �شيا�شة ال�شتيعاب  داخل املجتمع الإ�رصائيلي. من هنا ف�شلت 

»اإ�رصائيل« اتباعها يف مواجهة موجات الهجرة الرو�شية يف حقبة الت�شعينيات، 

وكان املقابل هو تعامل املجتمع الإ�رصائيلي مع هذه الثقافة الرو�شية. ونتيجة 

لتقبل املجتمع الإ�رصائيلي للثقافة الرو�شية التي جلبها الرو�ش اإىل »اإ�رصائيل« 

معهم كان العرتاف ب�رصعية تنظميهم ال�شيا�شي، مما مّكن الأحزاب الرو�شية 

.
(155(

من العمل على ال�شاحة الربملانية

الكيان  اليهود يف  الكثيفة من رو�شيا عّززت و�شعية  الهجرة  فاإن   ولذا 

ال�شهيوين، وهي موؤ�رص على »اأن الوزن الدميوغرايف لليهود ال�شوفيات داخل 

»اإ�رصائيل« )15 - 18% من اإجمايل ال�شكان) ُيعّد اأكرب نقلة دميوغرافية يف 

لنا  ال�شكاين، وميكن  تاريخها  اأهم حمطات  واإحدى  تاريخ دولة الحتالل، 

اإىل اجلي�ش الإ�رصائيلي يف حربه الدميوغرافية �شد  اأن ن�شبهها بو�شول املدد 

الفل�شطينيني، �شواء من الناحية العددية )هجرة مليون م�شتوطن خالل عقد 

)155) م.ن.
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من ال�شنوات)، اأو من الناحية املهنية نظراً اإىل اأن ن�شبة مرتفعة )3)%) منهم 

والفنانني  كالأطباء  جمتمع،  باأي  للنهو�ش  املوؤهلة  املهنية  الفئات  اإىل  تنتمي 

واملهند�شني وعلماء الطبيعة والريا�شيات والرتبويني. ويكفي اأن نعلم اأن ن�شبة 

ذوي التعليم العايل لدى املهاجرين ال�شوفيات �شابًقا تفوق باأربعة اأ�شعاف 

نظريتها لدى بقية الإ�رصائيليني. والنتيجة اأن ارتفعت ن�شبة املوؤهلني اأكادميّيًا 

يف »اإ�رصائيل« لتقرتب من 15% من اإجمايل عدد ال�شكان؛ لت�شبح »اإ�رصائيل« 

. ومع 
(156(

واحدة من اأهم الدول التي ت�شم ال�شكان »الأكرث مهارة« يف العامل

ذلك فمن الالفت اأي�شًا اأنه يف »بداية الت�شعينيات حني هاجر مليون رو�شي 

اإىل فل�شطني بحجة اأنهم يهود كانت »اإ�رصائيل« تعني لهم احللم الذي ي�شبه 

احللم بالذهاب اإىل اأمريكا، بل اإن املواطنة يف »اإ�رصائيل« �شت�شمح لهم بال�شفر 

فا�شتفاد  وغريها.  و�شيارة  �شقة  على  واحل�شول  فيزا،  دون  من  اأمريكا  اإىل 

وجه  اأف�شل  على  الت�شهيالت  هذه  من  ال�شفلي  والعامل  والل�شو�ش  الرعاع 

فيما راح علماء الريا�شيات وخرباء القانون والفال�شفة يعملون يف النفايات 

 
 (157(

وكن�ش ال�شوارع يف �شورة اأهانت ال�شهادات العلمية التي يحملونها«.

الفاعلية على امل�صتوى ال�صيا�صي

�شاهمت �شخ�شيات قادمة من رو�شيا يف تاأ�شي�ش الكيان ال�شهيوين وقيادته 

مثل بن غوريون وهو �شاحب ت�شمية الدولة العربية الوليدة با�شم »اإ�رصائيل« 

الأوىل  بداأت  ت�شع مرات،  رئا�شة احلكومة  الأوائل، وتوىل  موؤ�ش�شيها  ومن 

بقيام دولة اإ�رصائيل عام 1948 وانتهت التا�شعة يف 6)/1963/6. ومو�شيه 

�شاريت الذي توىل رئا�شة احلكومة ل�شنة واحدة 1954 – 1955. وليفي 

بـ»�شباب �شهيون«  التحق  ثم  عام 1895  اأوكرانيا  ولد يف  الذي  اأ�شكول 

وهاجر اإىل فل�شطني عام 1914 وقاتل يف الفيلق اليهودي يف احلرب العاملية 

الإ�رصائيلي، وكان  الدفاع  تاأ�شي�ش جي�ش  له دور كبري يف  الأوىل، كما كان 

�شنوات. �شت  ملدة  احلكومة  رئا�شة  وتوىل  الدفاع،  لوزارة  عام  مدير   اأول 

)156) م.ن.

)157) نا�رص اللحام، ل ت�شخروا من ليربمان.. فهو رئي�ش احلكومة الإ�رصائيلية القادم، م.�ش.
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وغولدا مائري وهي مواطنة رو�شية هاجرت اإىل الوليات املتحدة الأمريكية 

احلكومة  رئا�شة  وتولت   ،19(1 عام  فل�شطني  اإىل  وبعدها   1915 عام 

)1969-1974). ومناحيم بيغن الذي ولد يف رو�شيا عام 1913 و�شافر 

اإىل بولندا عام 1938 ثم اإىل فل�شطني عام )194، وانخرط يف الع�شابات 

اليهودية امل�شلحة، ويف 17 اأيلول 1948 نفذ مذبحة دير يا�شني، و�شارك يف 

ن�شف مقر القيادة الربيطانية يف نف�ش العام واغتيال الكونت ال�شويدي فولك 

الأو�شط.  ال�رصق  يف  لل�شالم  و�شيطًا  املتحدة  الأمم  قبل  من  املعنّي  برنادوت 

وقاد  و1983،   1977 عامي  بني  للفرتة  للحكومة  رئي�شًا  بيغن  وانتخب 

خاللها املفاو�شات مع امل�رصيني التي اأّدت اإىل توقيع معاهدة �شالم. 

تعترب  اأ�شبحت  التي  املهاجرين  من  القدمية  واملوجات  هوؤلء  بخالف   

الندماج  �شعوبة  فاإن   ، ال�شهيوين  للكيان  اجلوهري   التكوين  من  جزءاً 

ال�رصيع للموجات التي ح�شلت يف مرحلة ما بعد انهيار الحتاد ال�شوفياتي 

اأدت اإىل تاأ�شي�ش اليهود الرو�ش القادمني من جمهوريات الحتاد ال�شوفياتي 

خا�شة  اأحزابًا  الإ�رصائيلي  املجتمع  يف  لالندماج  حماولتهم   »خالل  ال�شابق 

اإ�رصائيل  بعلياه-  اأقام حزب »ي�رصائيل  الذي  نتان �شريان�شكي  بهم، وحتديداً 

وحتول  بيتنا«  »ي�رصائيل  حزب  �شكل  الذي  ليربمان  واأفيغدور  املهاجرة«، 

الرو�ش  املهاجرين  تاأييد  اإىل جانب  »اإ�رصائيل«،  الثالث يف  اإىل احلزب  اليوم 

لأحزاب فاعلة يف ال�شاحة ال�شيا�شية الإ�رصائيلية، مثل »الليكود« و»كادميا« 

»اإ�رصائيل«  يف  الرو�ش  املهاجرين  اأن  اإىل  الإ�شارة  املفيد  »ومن  و»العمل«. 

يف  ويرتكزون  املدينية  التجمعات  من  جمموعة  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  يعي�شون 

الأحياء ذاتها. وبخالف الهجرات ال�شابقة بادر املهاجرون اأنف�شهم اإىل اإفادة 

جمتمعهم من خالل ترجمة قوتهم العددية اإىل نفوذ �شيا�شي واقت�شادي . ولقد 

�شحفًا  واأ�ّش�شوا  الربملان،  يف  مبقاعد  فازت  التي  ال�شيا�شية  اأحزابهم  اأ�ش�شوا 

للقطاعات  جذب  م�شدر  املهاجرون  اأ�شبح  اقت�شادية  ولأ�شباب   ... عدة 

.
(158(

اخلا�شة والعامة التي تزودهم بخدمات ل ح�رص لها بلغتهم«

)158) دونيت�شا–�شميت �شمادار، ال�شلوك اللغوي، الهوية الإثنية والتوجهات بني املهاجرين 
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لفتت  الرو�ش  للمهاجرين  ال�شيا�شي  الدور  حول  اأجريت  درا�شة  ويف 

من  ال�شتفادة  ا�شتطاعوا  الرو�ش  اليهود  »اأن  اإىل  الدين  جمال  هبة  الباحثة 

�شخامة اأعدادهم داخل املجتمع الإ�رصائيلي وما يتمتعون به من كفاءات عرب 

بلورتها يف تكوين اأحزاب �شيا�شية اإثنية حيث ح�شلت هذه الأحزاب على 

تاأييد اإثني لها من قبل الرو�ش داخل اإ�رصائيل. وا�شتمر هذا التاأييد على مدى 

.
(159(

10 �شنوات منذ بداية ظهورها«

وكان »اليهود الرو�ش دخلوا احلياة ال�شيا�شية يف »اإ�رصائيل« على يد ناتان 

�شارن�شكي الذي هرب من الحتاد ال�شوفييتي اإىل »اإ�رصائيل« يف الثمانينيات 

 
(160(

ليربمان«. اأفيغدور  بعده  وجاء  املهاجرة  »اإ�رصائيل«  حزب  و�شّكل 

فقد  »اإ�رصائيل«  الرو�ش يف  للمهاجرين  ال�شيا�شي  الدور  بتطور  يتعلق  وفيما 

عام  من  تبداأ  الأوىل  مبرحلتني:  الرو�ش  لليهود  ال�شيا�شية  »امل�شاركة  مرت 

فهي  ذواتهم،  على  الرو�ش  بانكفاء  وات�شمت   ،199( عام  حتى   1989

عام  من  تبداأ  والثانية  اجلدد.  للمهاجرين  التام  �شبه  بال�شكون  ات�شمت  فرتة 

)199 حتى الآن، واأدى فيها املهاجرون الرو�ش دوراً وا�شحًا، فخرجوا 

وبداأت هذه  ال�شيا�شية.  احلياة  لي�شاركوا يف  الذات  النكفاء على  من حالة 

املرحلة مب�شاركة الرو�ش يف النتخابات الربملانية لعام )199، فقد �شّوت 

60% من املهاجرين الرو�ش ل�شالح مع�شكر الي�شار حلزبي العمل ومريت�ش. 

وكانت هذه النتخابات مبثابة �رصارة البدء للمهاجرين الرو�ش لالنغما�ش يف 

احلياة ال�شيا�شية«. لكن تنبغي الإ�شارة اإىل اأن هذه الن�شبة التي ح�شل عليها 

الي�شار  مع�شكر  ناحية  الرو�ش  توجه  على  موؤ�رصاً  تكن  مل  الي�شار  مع�شكر 

تاأ�شي�ش  اأن مت  الرو�شية، منذ  الأحزاب  ا�شتمر �شعود  »اإ�رصائيل«... فقد  يف 

حزب بعاليا عام 1996، حتى ح�شلت على ن�شبة 13.33% من اإجمايل 

املركز  مدار   ، اإمارة  حممد  د  حترير  »اإ�رصائيل«،  يف  والهوية  اللغة  يف  »اإ�رصائيل«،  يف  الرو�ش 

الفل�شطيني للدرا�شات ، موؤ�ش�شة الأيام–  رام اهلل فل�شطني،)00)،�ش:145-144.

)159) هبة جمال الدين، الدور ال�شيا�شي للمهاجرين الرو�ش يف »اإ�رصائيل«، م.�ش.

)160) م.ن. 
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يهود  بدخول  املتعلقة  املعطيات  وتفيد   .
(161(

الإ�رصائيلي« الكني�شت  مقاعد 

اأن  النتخابي  ال�شباق  ميدان  اإىل  »اإ�رصائيل«  يف  ال�شابق  ال�شوفياتي  الحتاد 

التقدير النظري للقوة النتخابية للجماعة الرو�شية يبلغ ما يعادل 0) مقعداً 

ن�شبيًا).  املنخف�شة  الت�شويت  ن�شبة  النظر يف  عند  الكني�شت )18-17  يف 

 وجتدر الإ�شارة اإىل اأن هذه اجلماعة هي تقريبًا ذات طبيعة علمانية بالكامل. 

وظهر   الوقت.  مرور  مع  اأي�شًا  للجماعة  ال�شيا�شية  الأف�شليات  تغريت  وقد 

تلك  ففي   ...199( عام  انتخابات  يف  الأوىل  للمرة  الهائل  تاأثريها 

النتخابات ميكن تق�شيم اجلماعة التي  تتحدث باللغة  الرو�شية اإىل ق�شمني: 

املهاجرون الذين بلوروا بالفعل اآراءهم ال�شيا�شية بو�شوح، و�شوتوا اأ�شا�شًا 

لأحزاب اليمني واليمني املتطرف، يف حني اأن الأغلبية �شّوتت ل�شالح حزب 

العمل، واتخذ هذا الت�شويت طابع الهتمام  بالرعاية الجتماعية اأكرث من 

معاملة  �شوء  على  احتجاجيًا  ت�شويتًا  وكان   - ال�شيا�شي  باجلانب   الهتمام 

الهجرة اجلماعية يف ال�شنتني الأوليني. وا�شتغل حزب العمل الإحباط الكبري 

الذي �شعر به املهاجرون وقّدم لهم وعوداً مفرطة يف جمال الإ�شكان والرعاية 

الجتماعية، والتي ثبت غياب اجلزء الأكرب منها  خالل فرتة وجود حزب 

))16). ويف �شياق تقييم دور اليهود الرو�ش يف ال�شيا�شة اأثار 
العمل يف ال�شلطة«

الكتاب التعليمي اجلديد عن املواطنة الذي  اأ�شدرته وزارة التعليم الإ�رصائيلية 

�شجة بني اليهود الرو�ش، الذين »يوؤمن معظمهم  بامل�شيح وق�شم كبري منهم 

ملحدون ولي�ش لهم دين«، كما يتطرق الكتاب يف الف�شل ذاته اإىل تف�شري 

ال�شوفياتي يف النتخابات الإ�رصائيلية  طبيعة ت�شويت املهاجرين من الحتاد 

ي�شري  الو�شعية  لهذه  كنتيجة 
و  (163(

رو�شية. عرقية  لأحزاب  ي�شوتون  واأنهم 

بع�ش الباحثني اإىل ازدياد »بروزالبعد الإثني والطائفي يف القوائم والأحزاب 

)161) هبة جمال الدين، الدور ال�شيا�شي للمهاجرين الرو�ش يف اإ�رصائيل ، م.�ش .

 Arkadi Mazin، Russian Immigrants in Israeli Politics: The Past، the -  (16((

 Recent Elections and the Near Future ،Friedrich-Ebert-Stiftung، Israel Office،

.p: 9 2006و
)163) ما هو الكتاب الذي اأغ�شب اليهود الرو�ش وملاذا؟ ، م.�ش.
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يف القطاع اليهودي اإثر الهجرة املهمة عدديًا لليهود الرو�ش بعد عام 1990، 

فقد برزت اأحزاب املهاجرين الرو�ش، مثل »اإ�رصائيل« بالهجرة، و»اإ�رصائيل 

(164(
بيتنا«، وقوائم اأخرى على م�شتوى النتخابات املحلية.

 (009 �شباط  يف  اأجريت  التي  الإ�رصائيلية  »النتخابات  ك�شفت  ولقد 

عن قوة �شاعدة داخل ال�شاحة ال�شيا�شية يف »اإ�رصائيل« األ وهي املهاجرون 

تاريخه على 16  بيتنا« لأول مرة يف  »اإ�رصائيل  فقد ح�شل حزب  الرو�ش، 

وقبل  والليكود  كادميا  بعد  »اإ�رصائيل«،  داخل  الثالثة  املكانة  ليحتل  مقعداً 

ب�شكل  الرو�شية  اأحزابهم  دعم  الرو�ش  »ا�شتطاع  كما   
(165(

العمل«. حزب 

جارف«. والدليل على ذلك اأنه يف الن�شف الثاين من الت�شعينيات، عك�شت 

الأحزاب  متتع  الإح�شائية،  املناطق  ح�شب  الربملانية،  النتخابات  نتائج 

الرو�شية بدعم 60% من اأ�شوات اجلمهور الرو�شي ال�شاحلة. كذلك مكنت 

التي  الرو�شية،  الأحزاب  الرو�ش  املهاجرون  يحملها  التي  الثقافية  ال�شمات 

متثلهم وتعك�ش يف طياتها تلك الثقافة، من زيادة قدرتهم علي التوا�شل مع 

املوؤ�ش�شة  النخبة  اأن جذور  »اإ�رصائيل«، خا�شة  امل�شيطرة واحلاكمة يف  الفئة 

امل�شرتك  الثقايف  القا�شم  جانب  واإىل  رو�شيا.  اإىل  تعود  الإ�رصائيلية  للدولة 

الذي يجمع فكر تلك الأحزاب يوجد التوجه العدائي للمهاجرين الرو�ش 

تلك  برامج  يف  ذلك  انعك�ش  وقد  ال�رصقية،  املجموعات  �شد  والأ�شكناز 

الأحزاب... اإن املهاجرين الرو�ش باعتبارهم من اجلن�ش الأ�شكنازي الأرقى 

»اليهود  اإن  ثم  خا�ش.  ب�شكل  وللعرب  ال�رصقيني،  لليهود  العداء  يحملون 

احلزبية  امل�شرية  من  فريدة  حالة  )يف  اخلا�ش  حزبهم  لهم  حاليًا  الرو�ش 

الإ�رصائيلية) امل�شّمى »اإ�رصائيل بيتنا« والذي يحتل �شبعة مقاعد يف الكني�شت، 

بزعامة اأفيغدور ليربمان، الذي ا�شطر اأوملرت ل�شمه اإىل حكومته، وت�شليمه 

 .(166(
ال�شرتاتيجي« التخطيط  »اإ�رصائيل«:  يف  الوزارات  اأهم  من  واحدة 

)164) عبد القادر عبد العايل،الت�شدعات الجتماعية وتاأثريها يف النظام احلزبي الإ�رصائيلي ، 

�ش:34).

)165) ما هو الكتاب الذي اأغ�شب اليهود الرو�ش وملاذا ؟ م . �ش.

الوطن  الإ�رصائيلية، �شحيفة  ال�شيا�شية  املعادلة  الرو�ش يف  اليهود  م�شتقبل  ر�شيد،  فايز   (166(

العمانية، 007/9/16).
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ظهور  اإىل  ي�شل  بل  املتطرفة  والزعامات  الأحزاب  عند  الأمر  يتوقف  ول 

الأحداث،  واجهة  يف  برزت  ال�شيا�شي  ال�شعيد  على  مافياوية  �شخ�شيات 

الذي  غايدماك،  »كاأركادي  عليها  وال�شيا�شي  الإعالمي  الرتكيز  ويجري 

اأ�ش�ش حزبًا جديداً يف »اإ�رصائيل«، با�شم )العدالة الجتماعية) ! وللعلم فاإن 

غايدماك هو ملياردير هاجر اإىل »اإ�رصائيل« منذ ب�شع �شنوات، ويرتبط ا�شمه 

واملهن  اجلن�شي  والرقيق  والأ�شلحة  باملخدرات  تتاجر  التي  الرو�شية  باملافيا 

القبيحة الأخرى، واحلائز على ثالث جن�شيات اإ�شافة اإىل الإ�رصائيلية، وهو 

مطلوب للعدالة يف فرن�شا، وهو حتى اللحظة ل يجيد اللغة العربية. وعلى 

لليربمان،  بالن�شبة  ن�شخة مطّورة  يعترب  فاإن غايدماك  ال�شيا�شي  الراأي  �شعيد 

اإن يف توظيف ما ميلكه من باليني كثرية يف احلقل  واأكرث ذكاء من الأخري: 

ما  م�شتغاًل  الإ�رصائيليني  عموم  نحو  التوجه  يف  اأو  الإ�رصائيلي،  ال�شيا�شي 

الدولة  تقدمها  التي  الجتماعية  اخلدمات  م�شتوى  يف  تراجع  من  يعي�شونه 

الق�شايا  تنتقل من الإجابة على  اأداة حزبية )حزبه اجلديد)  لهم، من خالل 

براأ�شمال  الت�شلح  خالل  من  ال�شيا�شية،  احلياة  اإىل  العبور  عملية  يف  املطلبية 

.  وكان غايدماك ا�شت�شاف يف متوز 
(167(

قوي وقادر على عملية التوظيف«

من العام 007) اأهايل مدينة �شديروت، ملدة اأ�شبوع، وعلى نفقته اخلا�شة، 

اإىل منتجعات اإيالت، لإراحة اأع�شابهم ونف�شياتهم من ال�شيق الذي ت�شببه 

حزب  فاإن  التوجه  حيث  ومن  الفل�شطينيني.  »الإرهابيني«  �شواريخ  لهم 

. وميكن القول »اإن النفوذ 
(168(

غايدماك يعترب متممًا حلزب »اإ�رصائيل بيتنا«،

امل�شتمر واملتزايد لل�رصقيني والرو�ش واملت�شددين ، له تاأثري كبري على م�شتقبل 

»اإ�رصائيل«. فاإن البالد ت�شبح اأكرث حتفظًا مع توجهها �شيا�شيًا اإىل اليمني. واإن 

وقد  التوجه.  هذا  ا�شتمرار  مع  �شوءاً  �شيزداد  الإ�رصائيليني«  »العرب  موقف 

العالية  نظراً جلودتهم  ولكن   ، ملمو�ش  ب�شكل  التمييز  الرو�ش  معظم  اخترب 

كراأ�ش مال ب�رصي فقد ُرّحب بالعديد منهم يف املجتمع الإ�رصائيلي املهيمن 

)167) م.ن.

)168) م.ن.
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ب�رصعة اأكرب بكثري من ال�رصقيني. وبداأ التداخل يتطور بني ال�رصقيني والرو�ش، 

القيادات  اأن  كما  الوطنية،  بال�شيا�شة  معنيني  جميعهم  اأ�شبحوا  حيث 

(169(
والأحزاب التي متثلهم اأ�شبحت الآن اأكرث تاأثرياً يف  البالد«.

الفاعلية على امل�صتوى القت�صادي

 اإن التحليل القت�شادي والجتماعي يبنّي اأن الغالبية العظمى من املهاجرين 

من الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق  ينتمون اإىل الطبقة الو�شطى والو�شطى الدنيا، 

رغم اأن متو�شط م�شتواهم التعليمي عال. اإذ اإن الناطقني باللغة الرو�شية غري 

موجودين تقريبًا يف الفئات  العليا، ويرجع ذلك اأ�شا�شًا لكون الغالبية العظمى 

يف  الفقر  من  الكثري  وهناك  »اإ�رصائيل«.  اإىل  موؤخراً  و�شلت  املهاجرين  من 

و�شط هذه اجلماعة، وخ�شو�شًا ب�شبب ن�شبة املتقاعدين العالية والأ�رص ذات 

املعيل الواحد. كما اأن كثرياً من الأ�رص هي يف مكان ما على احلدود بني الطبقة 

املهاجرين حازوا وظيفة،  من  قليل  فهنالك عدد  والفقرية.  الدنيا  املتو�شطة 

الأمر الذي اأ�شهم اأي�شًا يف عدم ال�شتقرار القت�شادي بني هذه الأ�رص. وتبلغ 

الثابتة  املنتجات  املنازل وال�شيارات وغريها من  اأ�شحاب  املئوية من  الن�شبة 

التباين  وهذا  الإ�رصائيلني.  ال�شكان  عامة  بني  من  املئة  يف   (0-15 حوايل 

وا�شح خا�شة عند الأ�رص املكونة من �شخ�ش  واحد اأو �شخ�شني، ومعظمهم 

اأو من الأ�رص ذات  ال�شباب  ال�شباب ذوي معا�شات الإعانة ، والأزواج  من 

(170(
املعيل الواحد.

ي�شري الدكتور جميل بغدادي يف ا�شتعرا�شه لكتاب يتناول هجرة اليهود 

اإىل  العربي)  القومي  الأمن  على  واأخطارها  اأبعادها  )»اإ�رصائيل«  الرو�ش 

علماء ومهند�شون  اأي  اأكادمييون  الرو�ش  املهاجرين  من  اأن  »حوايل %60 

وفنيون واأطباء، وقد اأحدثت هذه الهجرة ثورًة هائلًة غرّيت مالمح القت�شاد 

 David Mizrahi EMANUEL: SEPHARDIC PRIDE OR PREJUD©  -   (169(

.Copyright Community Magazine، Powered by Blue Switch. ICE، 2013، p: 53
 Arkadi Mazin، Russian Immigrants in Israeli Politics: The Past، the -  (170(

.Recent Elections and the Near Future، p:9
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الإ�رصائيلي بعدما اأحدثت تطوراً يف العديد من قطاعاته، ول ينكر امل�شوؤولون 

القت�شاديون الإ�رصائيليون اأن القدرات العلمية والتقنية واخلربة التي حملها 

الأكادميي  متايزهم  نتيجة  ذلك  يف  الأ�شباب  اأهم  كانت  الرو�ش  املهاجرون 

مهاجر  األف   80 حوايل  اإن  اإذ  »اإ�رصائيل«،  يف  ال�شائد  الو�شع  عن  واملهني 

رو�شي جديد يعملون يف ال�شناعات الإ�رصائيلية وي�شكلون حوايل ))% من 

 .
(171(

العاملني يف ال�شناعة«

الحتاد  انهيار  بعد  الرو�ش  املهاجرين  اأن  املتعّددة  املعلومات  وتفيد 

ال�شوفياتي هم على درجة عالية من التعليم وجمموعة من املوؤّهلني مهنيًا فكان 

لهم تاأثري كبري على خمتلف جمالت احلياة الإ�رصائيلية، مبا يف ذلك التطور ال�رصيع 

الع�شكرية، وكذلك  املتقدمة وال�شناعات  التكنولوجيا  ال�شناعات ذات  يف 

نظم الرعاية التعليمية والثقافية وال�شحية، وافتتاح اأ�شواق داخلية وخارجية 

. وعلى �شوء ما توفر من معلومات عن فاعلية اليهود القادمني 
(17((

جديدة

من رو�شيا على ال�شعيد القت�شادي  وعلى الرغم مما »اأ�شيع عن هجرة اليهود 

ال�شيوخ  يت�شدرها  »ُمعالة«  اأنها هجرة  من  الت�شعينيات  ال�شوفيات يف عقد 

�رصف  مزية  خالل  )من  املال  جلمع  ذووهم  بهم  اأر�شل  الذين  ال�شن  وكبار 

املعا�ش للعاطلني وكبار ال�شن يف »اإ�رصائيل«)، فاإن الثابت اأن نحو 65% من 

هوؤلء املهاجرين هم دون �شن اخلام�شة والأربعني، ومن القادرين على العمل 

. هذا اإ�شافة اإىل التاأثري يف جملة من املتغريات على �شعيد البنية 
(173(

والعطاء«

على  اأ�شبحت  »اإ�رصائيل«  اأن  مثاًل  ومنها  الداخلية،  الإ�رصائيلية  القت�شادية 

مدى ال�شنوات الأخرية مقراً ملافيات رو�شية وعاملية كثرية، وم�شفاة لها يف 

تاأ�شيل هذه  القوي عمل على  الأموال )ووجود غايدماك  تبيي�ش  عمليات 

-(01( واأخطارها،  اأبعادها  »اإ�رصائيل«  اإىل  الرو�ش  اليهود  هجرة  بغدادي،  جميل   (171(

 shamspress.com Copyright © 2012 All Rights Reserved، Powered by  ،0(
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الظاهرة يف »اإ�رصائيل«) مما �شيطبع احلياة ال�شيا�شية الإ�رصائيلية باأمناط جديدة 

املتزايد،  ودورهم  الرو�ش  اليهود  خالل  من  بال�شلطة  املال  راأ�ش  عالقة  يف 

وتاأثريات ذلك باملزيد من التطرف والفا�شية يف ال�شيا�شة الإ�رصائيلية ومظهرها 

.
(174(

الرئي�شي وهو ال�رصاع الفل�شطيني العربي ـ ال�شهيوين

الهجرة  موجة  من  عامًا   (0 نحو  »بعد  اأنه  جند  الآخر  املقلب  وعلى   

ال�شابق ظهر جليًا بروز عدد من امل�شاكل  ال�شوفياتي  الكربى ليهود الحتاد 

�شكلت �شعوبات لهوؤلء القادمني اجلدد اأبرزها: عدم توفر اأماكن عمل اإذ 

اإن هنالك �شعوبة يف تاأمني اأماكن عمل لهم حيث يفوق عدد العاملني من 

بني القادمني الرو�ش400 األف مهاجر، و33 باملائة منهم فقط يعملون يف 

جمال تخ�ش�شاتهم، علمًا اأن )8 باملائة من القادمني هم من حملة ال�شهادات 

العليا، منهم 107 اآلف مهند�ش، و5) األف طبيب، و14 األف عامل، و1) 

اقت�شادي وغريها  اآلف مدّر�ش، و000) خبري  األف ممر�ش وممر�شة، و5 

من املجالت. وبغ�ّش النظر عن موؤهالتهم يعاين املهاجرون اجلدد التمييز يف 

الرواتب وال�شمانات الجتماعية، حيث تتبع املوؤ�ش�شات الإ�رصائيلية �شيا�شة 

التمييز �شدهم ويقوم الكثري من املوؤ�ش�شات امل�شغلة للرو�ش بطردهم، بادعاء 

 ففي »�شنوات 
(175(

الإ�شاءة اإليها، وهناك موؤ�ش�شات ترف�ش ا�شتيعابهم اأ�شاًل.

باأجور وفوائد  ب�شكل غري متوقع  البداية  املهاجرون اجلدد يف  1990 متتع 

رو�شيا  من  الإقليمية  املدن  يف  الفقر  حالة  من  اخلروج  عن  ناجمة  مرتفعة 

واأوكرانيا. غري اأن اأوهامهم »تبددت« �رصيعًا من الواقع القا�شي. فا�شتئجار 

�شقة خا�شة بك. ومع  �رصاء  ناهيك عن  للغاية،  »اإ�رصائيل« مكلف  �شقة يف 

اإىل  ي�شطرون  الإ�رصائيليني  الرو�ش  فاإن  العقارات  اأ�شعار  يف  امل�شتمر  النمو 

. كما اأن الدرا�شات ال�شتق�شائية 
(176(

ا�شتئجار �شقق �شغرية لعدة اأ�شخا�ش«

)174) فايز ر�شيد، م�شتقبل اليهود الرو�ش يف املعادلة ال�شيا�شية الإ�رصائيلية، م.�ش.

)175) موا�شي، ح�شن، اليهود الرو�ش يف »اإ�رصائيل«... م.�ش.
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الأخرية  ال�شنوات  الرو�ش يف  املهاجرين  بني  الجتماع  علماء  اأجراها  التي 

الدول  ورابطة  رو�شيا  من  املهاجرين  معي�شة  م�شتويات  اأن  بو�شوح  تبنّي 

امل�شتقلة منخف�شة حتى اليوم. وُتبنّي درا�شة اأجريت »للبنية الجتماعية ورفاه 

املجتمع« يف اأيلول 011) اأن ما يقارب 80 يف املئة من امل�شتطلعني يعملون، 

و 13% يعي�شون على ال�شمان الجتماعي، ويوجد 7.5 يف املئة فقط من 

اجلدد  املهاجرين  من  املئة  يقارب 15 يف  ما  اأن  تبنّي  الأعمال. كما  رجال 

يعملون بوظائف منخف�شة الأجر. ون�شبة 36 يف املئة من العدد الإجمايل 

وي�شطرون  عقارات  ميلكون  ل  ال�شابق  ال�شوفياتي  الحتاد  من  للمهاجرين 

ل�شتئجار �شقة اأو غرفة، وكثري منهم يعي�شون يف �شقق م�شتاأجرة يف املناطق 

 .
(177(

الأكرث حرمانًا، وبالأخ�ش  يف جنوب »اإ�رصائيل«

الفاعلية على امل�صتوى الع�صكري

يرى اأحد املخت�شني اأن الهجرة من احتاد اجلمهوريات الرو�شية ال�شابقة 

يف  جناحًا  الهجرات  اأكرث  من  »كانت  الألفني   حتى  الثمانينيات  نهاية  من 

تاريخ »اإ�رصائيل«، ولقد قدمت م�شاهمة كبرية لهذه الدولة يف جمال �شناعة 

يقومون  الرو�ش  املهاجرين  واأن  والريا�شة،  والفنون  املتقدمة  التكنولوجيا 

 ويف ال�شياق 
(178(

بخدمتهم يف اجلي�ش الإ�رصائيلي �شمن الوحدات اخلا�شة«.

الرو�ش يتمتعون  فاإن املهاجرين  الدرا�شات يف اجلليل  ذاته »وبح�شب ق�شم 

بن�شبة ثقافة مهنية عالية مقارنة بالإ�رصائيليني وخ�شو�شًا يف جمال ال�شواريخ 

والأ�شلحة. وبالفعل فقد دخلوا اإىل اجلي�ش واأ�شبحوا مقاتلني �رص�شني وتوّلوا 

.
(179(

منا�شب عليا ما يجعلهم اأ�شحاب البقرة املقّد�شة«

اأن  عام 010)  هرت�شيليا  ملوؤمتر  املقدمة  ورقته  الدكتور حنني يف  ويرى 

لي�ش  »اإ�رصائيل«  لبقاء  �شمانة  ي�شكل  فل�شطني  الرو�ش يف  اليهود  »ا�شتيطان 

 Yuri –Semikhat Sosinsky ، How immigrants from former USSR live in (177(

.Israel، Pravda.Ru، 02.05.2012
العرب  �شحيفة  عمالء،  لي�شوا  الرو�ش  اليهود  اخلارجية-  وزير  ليربمان-  اأفيجدور   (178(

القطرية ، نقاًل عن هاآرت�ش،اجلمعة ) نوفمرب )01)م. 

)179) نا�رص اللحام، ل ت�شخروا من ليربمان.. فهو رئي�ش احلكومة الإ�رصائيلية القادم، م.�ش.
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على م�شتوى الزيادة العددية فح�شب، واإمنا على م�شتوى القوة القت�شادية 

اأنه من خالل   ويرى  اجلدد«.  امل�شتوطنون  وفرها  التي  والتقنية  والع�شكرية 

الهجرة من الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق اأ�شبحت هزمية »اإ�رصائيل« غري ماأمولة، 

واأنها جنحت يف احلفاظ على  التوازن الدميوغرايف التقليدي بني القطاعات 

التوازن  هذا  اإىل  وينظر  باملئة.    80-(0 بن�شبة   اليهودية  وغري  اليهودية 

ليربالية،  يهودية،  »اإ�رصائيل« كدولة  ل�شمان و�شعية  عاماًل حا�شمًا  باعتباره 

ودميقراطية غربية«. وقد »عّززت الهجرة اليهودية الرو�شية خالل �شنوات 

1990 وخالل اأعوام  000) قدرة الدفاع الوطني لدولة »اإ�رصائيل«، �شواء 

ب�شكل مبا�رص اأو غري مبا�رص.  فاملهاجرون اجلدد ميثلون ن�شبة كبرية جداً من 

اجلنود يف ال�شنوات الأخرية، ومن ال�شباط الذين يخدمون يف جي�ش الدفاع 

القتالية  الوحدات  يف  متثيلهم  معدل  يف  ارتفاع   ح�شل  وقد  الإ�رصائيلي، 

والفنية... من ناحية اأخرى فاإن الهجرة اليهودية الكثيفة من الحتاد ال�شوفياتي 

الزعماء  اآمال  انخفا�ش  يف  �شاهمت  انهياره  بعد  فيه  املن�شوية  الدول  ومن 

 .
(180(

العرب بهزمية »اإ�رصائيل« اأو الإ�رصار بها كدولة يهودية انخفا�شًا كبرياً«

وقد اأ�شار اإىل اأهمية هجرة اليهود الرو�ش ع�شكريًا  وزير اخلارجية الإ�رصائيلي 

الرو�شية كانت  احتاد اجلمهوريات  اأن »الهجرة من  اإىل  الذي لفت  ليربمان 

من اأكرث الهجرات جناحًا يف تاريخ »اإ�رصائيل«، ولقد قدمت م�شاهمة كبرية 

لهذه الدولة يف جمال �شناعة التكنولوجيا املتقدمة والفنون والريا�شة، واأن 

املهاجرين الرو�ش يقومون بخدمتهم يف اجلي�ش الإ�رصائيلي �شمن الوحدات 

(181(
اخلا�شة«.
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خال�صة:

اإن متابعي تاأ�شي�ش الكيان ال�شهيوين وحركة التكتالت املجتمعية الوافدة 

اإليه ل�شتيطانه يدركون �شل�شة من امل�شائل التي اأ�شبحت من البديهيات يف 

ت�شكيل الكيان ال�شهيوين وهي تقوم على اأمرين:

اأ�شا�شيًا يهدد وجود هذا  الفل�شطيني خطراً  العربي  الوجود  اعتبار  �أوًل: 

الوجود  هذا  طبيعة خماطر  درا�شة  اإىل حماولة  الدوام  على  يوؤدي  ما  الكيان. 

انطالقًا من الطبيعة الدميوغرافية لهذا الوجود وكيفية توزيعه، اأو من حيث 

اجلماعية  ال�شيا�شية  والجتاهات  امليول  من جانب  اأو  ال�شكاين،  النمو  ن�شبة 

وحتى الفردية جتاه طبيعة الكيان ال�شهيوين،  ما يوؤدي يف كثري من الأحيان 

اإىل اعتقال اأفراد اأو جمموعات فل�شطينية  تعترب حمّر�شًا على الوجود ال�شهيوين 

ب�شيغته ال�شهيويهودية.

اأنف�شهم املوجودين يف فل�شطني املحتلة  اليهود  التعاطي بني  طبيعة  ثانياً: 

حيث  من  الكيان،  قيام  بعد  امل�شتوطنني  اأو  ال�شهيوين،  الكيان  اإعالن  قبل 

الدول  يهود  وهم   - »ال�شفاردمي«  ال�رصقيني  اليهود  بني  بارز  تباين  وجود 

العربية وبع�ش الدول الأفريقية كاليمن والعراق و�شوريا ولبنان وال�شعودية 

يهودية  جالية  واأكرب  واحلب�شة،  واجلزائر  وتون�ش  وليبيا  وم�رص  وفل�شطني 

هاجرت اإىل فل�شطني كانت من املغرب- وبني اليهود الغربيني »الأ�شكناز« - 

وهم اليهود الغربيون الذين هاجروا اإىل فل�شطني من دول اأوروبا وبالأخ�ش 

.   وهذه الفئة من اليهود هي التي �شاهمت 
(18((

من بولونيا واأملانيا ورو�شيا

ال�شهيوين  الكيان  وتاأ�شي�ش  ال�شهيونية  احلركة  تاأ�شي�ش  يف  رئي�شي  ب�شكل 

عام 1948. ويرى الباحثون اأن التناق�شات والتباينات بني الفئات امل�شكلة 

للكيان ال�شهيوين ت�رصب يف عمق املجتمع ال�شهيوين. وفيما يتعلق باليهود 

الرو�ش حتديداً  فاإن »عدداً كبرياً من الرو�ش هم مهاجرون ولي�شوا »قادمني 

جدد« وهو التعريف الإ�رصائيلي للمهاجرين اليهود. كما اأن عدداً ل ي�شتهان 

))18) عدنان عقله، اليهود الرو�ش يف الكيان ال�شهيوين، م.�ش.

http://www.alwahdaalislamyia.net/39/adnan%20aklah.htm 
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به منهم جاء من مركز الحتاد ال�شوفياتي �شابقًا، حيث مت هدم الأطر اجلماعية 

لليهود منذ زمن بعيد. ومما يثبت هذا ال�شتنتاج اأنه بالعتماد على اأبحاث 

اقت�شاديًا و0)%  الرئي�شي يف الهجرة لدى 59% منهم  ال�شبب  �شابقة كان 

منهم �شيا�شيًا. من هنا يبدو وا�شحًا اأن هجرتهم كانت نتيجة �شائقة: فاحلافز 

ال�شواء، هو  املهاجرين على  اليهود من  اليهود وغري  بني  للهجرة،  الرئي�شي 

احلكومة  اأن  ذلك  اإىل  اأ�شف   
(183(

اأف�شل.« حياة  م�شتوى  عن  البحث 

الإ�رصائيلية كانت على علم بـ»ل يهودية« كثري من املهاجرين ال�شوفيات اإىل 

اإ�شحق رابني  الأ�شبق  الإ�رصائيلي  اأكده رئي�ش احلكومة  ما  »اإ�رصائيل«. وهذا 

يف مو�شكو حني �شاأله اأحد ال�شحافيني الرو�ش: »هل تعلمون اأن عدداً كبرياً 

من املهاجرين اإىل »اإ�رصائيل« من رو�شيا لي�شوا يهوداً؟« اأجاب رابني: »نعلم 

. 
(184(

ذلك.. ول تقلق عليهم، �شوف ي�شبحون يهوداً«! 

)183) عزيز حيدر، املهاجرون الرو�ش، ملحق فل�شطني- جريدة ال�شفري  ،العدد 6) - اجلمعة 

15 حزيران )01) .

)184)  عاطف عبد احلميد ، امل�شتوطنون ال�شوفيات �شابقا واحلرب يف فل�شطني، م.�ش.
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�لهجرة �إىل �لكيان �ل�ضهي�ين من �لحتاد �ل�ض�فياتي �ل�ضابق )2010-1948( 

�ملهاجرون من �لحتاد 

�ل�ض�فياتي �ل�ضابق

جمم�ع �ملهاجرين �إىل 

�لكيان �ل�ضهي�ين

�ل�ضنة

1.(09.(643.075.((9

715816633(010

694814574(009

008)13701ـ ـ ـ

664318131(007

746919(69(006

9431(1183(005

10130(0899(004

1(383(3(73(003

1850833570(00(

3360143473(001

5081760(01(000

66848767661999

4603(567301998

546(166((11997

59048709191996

64848763611995

68079798441994

66145768051993

6509377057199(

1478391761001991

185((71995161990

1(93((40501989

((83130341988

(0961(9651987
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(0(95051986

36(1064(1985

367199811984

399169061983

78(137(3198(

17701(5991981

7570(04(81980

1761437(((1979

1(19((63941978

8348(14(91977

7(79197541976

8531(00(81975

16816319791974

33477548861973

3165(55888197(

1(839419301971

99(367501970

3019381111969

((4(07031968

1403144691967

(054159571966

895311151965

541550361964

314644891963

19461533196(

((4477351961

19(3(469(1960

136((39881959

7(9(7(901958



122

13(47(6341957

470563301956

139375(81955

30184911954

45115751953

74(4610195(

196175(791951

(901705631950

3(55(399541949

11751018(81948

1(09(643075((9

ـ هذا التقرير يعتمد على بيانات مكتب الإح�شاء املركزي.

يف  املن�شوية  الآ�شيوية  اجلمهوريات  البيانات  تت�شّمن   1995 العام  منذ  ـ 

الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق.
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املخّططون الأوائل

ـ �ل�ضري م��ضي م�نتفي�ري: )1784 ـ 1885 ) ثري ومايل يهودي بريطاين، 

لليهود  املدنية  املدافعني عن احلقوق  اإجنلرتا، من كبار  اليهودية يف  زعيم اجلماعة 

�شفاردية  اإيطالية  اأ�شول  ذات  اإجنليزية  لأ�رصة  بريطانيا  ولد يف  والعامل.  اإجنلرتا  يف 

ك�شم�شار  عمله  من  �رصيعًا  ثراًء  ع�رص. حقق  الثامن  القرن  اإجنلرتا يف  ا�شتقرت يف 

الرثية من خالل امل�شاهرة، وقد  املالية  بعائلة روت�شيلد  لندن، وارتبط  يف بور�شة 

�شاعده ذلك يف جمال عمله. وكان مو�شي من اأوائل امل�شاركني يف تاأ�شي�ش البنوك 

 .18(4 عام  يف  العمل  اعتزل  عمله  من  كبرية  ثروة  حقق  اأن  وبعد  ال�شناعية. 

وبعد ذلك كّر�ش مو�شي منتفيوري جهوده للق�شايا املرتبطة باأو�شاع اجلماعات 

اليهودية يف �رصق اأوروبا والعامل الإ�شالمي. فزار م�رص عام 1838، وقدم حلاكمها 

حممد علي با�شا خطة لتوطني اليهود يف فل�شطني، مقابل تاأ�شي�ش البنوك يف املدن 

الرئي�شية يف املنطقة لتقدمي الت�شهيالت الئتمانية للمنطقة كلها. وزار فل�شطني �شبع 

مرات، و�شاهم يف اإن�شاء بع�ش امل�شتوطنات الزراعية يف اجلليل ويافا، واأن�شاأ بع�ش 

امل�شاريع ال�شناعية، كما اأن�شاأ اأول حي يهودي خارج اأ�شوار مدينة القد�ش القدمية.

وهو  ال�شابع  �شافت�شربي  لورد   (1885  -  1801( �ضافت�ضربي:  �لل�رد  ـ 

تربطه  �شافت�شربي«، كانت  با�شم »اللورد  ا�شتهر  الذي  اأ�شلي كوبر  اأنتوين  اللورد 

�شقيق  باعتباره   بريطانيا  باملر�شتون وزير خارجية ورئي�ش وزراء  قرابة مع  عالقة 

زوجة باملر�شتون، اإىل جانب التقاء اأفكارهما حول م�شالح بريطانيا ال�شرتاتيجية 

اعتقاداً  يعتقد  �شافت�شربي  وكان  اليهود.   مب�شتقبل  الديني  والهتمام  ال�رصق  يف 

عميقًا بالظهور الثاين للم�شيح وظل هذا العتقاد اإحدى القوى املحركة الدائمة 

يف حياة اللورد الذي كان يقول عن نف�شه: »اأنااإجنيل الإجنيليني« وهو يعني بذلك 

اأنه كّر�ش حياته من اأجل ر�شالة دينية. اأف�شح �شافت�شربي عن م�رصوع اأعده واأطلع 
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باملر�شتون عليه وهو ال�شتيطان اليهودي يف فل�شطني وتكثيفه.  مل ينجح امل�رصوع 

لكن �شاحبه مل يعرف الياأ�ش وهو �شاحب اجلملة امل�شهورة، »فل�شطني اأر�ش بال 

�شعب ل�شعب بال اأر�ش«، وقد اأ�شبحت تلك اجلملة يف ما بعد اأول ال�شعارات 

ال�شهيونية.

ـ �لل�رد باملر�ضت�ن: )1784 – 1865) لورد بريطاين �شغل عّدة منا�شب يف 

الإمرباطورية الربيطانية منها وزير خارجية بريطانيا عام 1930، ثم رئي�ش جمل�ش 

وزرائها حيث قام بتعيني اأول قن�شل بريطاين يف القد�ش عام 1838وتكليفه منح 

احلماية الر�شمية لليهود يف فل�شطني،كما طلب من ال�شفري الربيطاين يف الق�شطنطينية 

التدخل لدى ال�شلطان العثماين لل�شماح لليهود بالهجرة اإىل فل�شطني.

ال�شهيونية. كان  �أوليفانت: )0)18-1888) من ن�شطاء احلركة  ـ ل�رن�س 

الإنكليزي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  اأي�شًا يف  الإنكليزي، وعمل  الربملان  يف  ع�شواً 

اعتقد ب�رصورة تخلي�ش اليهود من احل�شارة الغربية بتوطينهم يف فل�شطني، وذلك 

به  يتمتع  ملا  القت�شادية  م�شاكلها  من  العثمانية  الدولة  لإنقاذ  كعن�رص  باإدخالهم 

اليهود من ذكاء يف الأعمال التجارية ومقدرة على جمع الأموال. ومن اأجل ذلك 

قام يف عام 1880 بن�رص كتاب بعنوان »اأر�ش جلعاد« اقرتح فيه اإن�شاء م�شتوطنة 

بحماية  العثمانية  ال�شيادة  لتكون حتت  امليت  البحر  �شمال  الأردن  �رصقي  يهودية 

بريطانية، وكذلك �شجع ا�شتعمار اليهود يف فل�شطني واملناطق املجاورة عن طريق 

اإقامة م�شتعمرات جديدة وم�شاعدة القائم منها.

اإدموند  يعترب  بريطاين.  ثري   (1934  -1845( روت�ضيلد:  �لبارون  ـ 

اأر�ش  يف  املتجدد  اليهودي  لال�شتيطان  اأًبا  الكامل،  ا�شمه  وهذا  روت�شيلد،  دي 

و�شاعد  جديدة،  م�شتوطنات  روت�شيلد  اأقام  الأوىل.  الهجرة  اأيام  »اإ�رصائيل« 

امل�شتوطنات القائمة عن طريق تقدمي املعونات، وعن طريق بناء زراعة متطّورة. 

 امل�شهور«.
ّ
بف�شل م�شاهمته هذه نال لقب »ال�شخي
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ـ ثي�دور هرتزل: )1860 – 1904) ولد باملجر �شنة 1860. اأ�ّش�ش احلركة 

ل  �شعب؛  اليهود  اإن  يف:  تتلخ�ش  التي  ال�شهيونية  فل�شفته  وبلور  ال�شهيونية. 

»اإ�رصائيل«  اأر�ش  اإىل  العودة  اليهود  على  املهجر؛  يهودية يف  حياة  لبقاء  احتمال 

ك�شعب، واإقامة دولة يهودية ذات �شيادة ب�شكل قانوين ومبوافقة الدول الأوروبية. 

يف �شنة 1897 عقد الكونغر�ش ال�شهيوين الأول يف بازل. وكان ذلك اأول موؤمتر 

حتّددت  التي  بازل«  »خطة  �شياغة  متت  حيث  ال�شتات  دول  جميع  من  لليهود 

فيها اأهداف ال�شهيونية. انُتخب هرتزل رئي�شًا للمنظمة ال�شهيونية حتى وفاته �شنة 

1904، وقد قام ال�شهاينة يف ما بعد بنقل رفاته اإىل فل�شطني �شنة 1949 بعد قيام 

الكيان بعام واحد.  
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