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إهــــدإء
إلى من غرسا في حب العلم والسعي نحوه أمي وأبي
إلى الشموع المضيئة في حياتي زوجتي وأبنائي
إلى إخواني وأختي أدامهم اهلل
إلى روح األب المعلم والقائد الرمز ...إلى شمس الشهداء ياسر عرفات وكل من ساروا
على دربه
إلى أرواح شهداء فلسطين وجرحى وأسرى الحرية
إليك يا فلسطين ....إلى القدس الحبيبة
إلى الذين بذلوا كل ٍ
جهد وعطاء لكي أصل إلى هذه اللحظة أساتذتي الكرام وال سيما
الدكتور الفاضل خالد محمد صافي
إليكم جميعاً أهدي هذا العمل

ب

شكر وتقدير
ِ
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على معلم البشرية وهادي اإلنسانية وعلى آله وصحبة ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا البحث إلى حيز التنفيذ ,إلى كل من كان سبباً في
تعليمي وتوجيهي ومساعدتي.
وأتقدم بالشكر والتقدير للدكتور خالد محمد صافي ,حفظة اهلل ورعاه وجعله ذخ اًر للعلم والمتعلمين ,على
تفضله باإلشراف على رسالتي ,موجهاً ,ومرشداً ,ومصححاً لبوصلة الرسالة ,فكان له األثر اإليجابي
في إخراج الرسالة بهذا الشكل ,فكل الشكر والعرفان والتقدير.
كما أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذين الفاضلين :عضوي لجنة المناقشة األستاذ الدكتور /رياض العيلة
والدكتور /خالد شعبان اللذين قبال مناقشة هذه الرسالة ,وكلي يقين بأن مالحظاتهم على
الرسالة ستثريها وتقوي بنيانها ,فلهم مني كل الشكر والتقدير.
واحت ار اًز من النسيان ,أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من قدم المساعدة.
واهلل ولى التوفيق
الباحث
جهاد ملكة

ج

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة دور المهاجرين اليهود الروس في الحياة السياسية
اإلسرائيلية ,وأهم التطورات التي مهدت لصعودهم ,من الفترة  0991منذ بداية نشاط المهاجرين الروس
السياسي المنظم ودخولهم االنتخابات البرلمانية إلى العام  .0101والكشف عن تطورات وتكوين اليمين
اإلسرائيلي المبني على اليهود الروس في المجتمع اإلسرائيلي .والتعرف على السياسة اإلسرائيلية
المستقبلية التي سوف يشكلها اليمين اليهودي الصاعد في إسرائيل من خالل قوته في المجتمع
اإلسرائيلي.
واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي لتتبع هجرة اليهود الروس وتشكيالتهم في المجتمع
اإلسرائيلي ,باإلضافة إلى تعدادهم والنخب السياسية التي هاجرت من روسيا إلى إسرائيل ,لتشكل كتلة
اليمين السياسي في إسرائيل .كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل دور
اليهود الروس في المجتمع اإلسرائيلي ,وكذلك التغيرات الكبيرة التي صاحبت قدومهم ,وكذلك تحليل
تنامي دورهم في كافة المجاالت داخل المجتمع اإلسرائيلي وصعودهم االنتخابي في العقدين األخيرين,
وتحليل هذا الصعود ,باإلضافة إلى دورهم في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في إسرائيل
ونظرة المجتمع اإلسرائيلي لهم ,للكشف عن مستقبلهم وواقعهم في إسرائيل.
يذكر أن الباحث عمد إلى تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول ,بحيث تم التركيز في الفصل األول على
مقدمة منهاجية وخطة الدراسة ,وفي الفصل الثاني تم التركيز على اإلطار النظري والتاريخي حيث
تناول تاريخ اليهود في روسيا عبر العصور وهجرتهم إلى إسرائيل وأسبابها .أما الفصل الثالث فتم
التطرق من خالله إلى محاولة اندماج المهاجرون الروس في المجتمع اإلسرائيلي والصعوبات التي
واجهتهم في االندماج .وركز الفصل الرابع على مشاركة اليهود الروس في الحياة السياسية اإلسرائيلية,
وفي الفصل الخامس خلص الباحث خالل هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات.
وخلصت الدراسة إلي أن المهاجرين اليهود الروس لعبوا دو ار أساسيا في تحول المجتمع
اإلسرائيلي نحو اليمين وأنهم كانوا العامل الذي أدى إلى تشكيل االئتالف اليميني اإلسرائيلي ,كما
وخلصت الدراسة إلى أن أنماط التصويت بين المهاجرين الروس ديناميكية وتتغير طبقا للمصلحة
المتوخاة .وهم يحرصون على المشاركة في االنتخابات بكثافة وذلك لشعورهم بوزنهم االنتخابي الكبير.

د

وفي ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث فإنه تقدم بمجموعة من التوصيات التي قد تساعد
صانعي القرار على اتخاذ الق اررات السليمة فيما يختص بالقضية الفلسطينية ,ومن هذه التوصيات
ضرورة التعمق أكثر في دراسة المجتمع اإلسرائيلي للتعرف على جميع مكوناته والمؤثرين في الحياة
السياسية

داخله.

ه

Abstract
This study aims at analyzing the nature of the role of Russian Jewish
immigrants in Israeli political life and the most important developments that
paved the way for their rise, from the Alia of the 1990's, and from the
beginning of their organized political activity till their entry into the
parliamentary elections of 2010, which disclosed the developments and
configuration of the Israeli right wing based on the Russian Jews in Israeli
society. Moreover, it identified the future Israeli policies that will result from
the rising Jewish right wing in Israel through relative in Israeli society. The
study, accordingly, used the historical method to trace the migration of
Russian Jews and their formations in Israeli society, as well as their
population and pioneers of political elites who emigrated from Russia to
Israel to form a political right wing in Israel.
The study uses the descriptive analytical method to describe and
analyze the role of Russian Jews in Israeli society, as well as the significant
changes that have accompanied their arrival. This is to add to an analysis of
their growing role in all fields within the Israeli society and their electoral
behavior in the last two decades. It also covers an analysis rise, as well as the
role they played in the political, economic and social life in Israel and how the
Israeli society perceives of them, to reveal their present and future and
realities in Israel.
The researcher intentionally divided this study into five chapters. The first
chapter focuses on the Introduction and the study plan. The second chapter
focuses on the theoretical and historical framework where it addressed the
history of Jews in Russia through the ages and their migration to Israel and its
causes. The third chapter focuses on the integration of the Russian immigrants
in Israeli society and the difficulties they faced. The fourth chapter focuses on
the Participation of Russian Jews in Israeli political life, and in the fifth
chapter the researcher came up with several results and recommendations.
The study concludes that the Russian Jewish immigrants played a key
role in the transformation of the Israeli society to the right and they were the
factor that led to the formation of the Israeli right-wing coalition.
The study also concludes that the voting patterns among Russian
immigrants is dynamic and changeable according to their interest and they
و

tend to vote against the party in power. Accordingly, they are keen to
participate heavily in elections as a result of their sense that they have a great
electoral weight.
Lastly, in light of the researcher's findings, a set of recommendations
have been concluded that may help decision-makers to take the right
decisions with regard to the Palestinian issue. Those recommendations include
a need for more in-depth studies of Israeli society to know all about the
components of the Israeli Society and the likely influentials in the political
life inside it.
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الفصل األول
مقدمة منهاجية وخطة الدراسة

1

 :1.1المقدمة
دخل اليهود الروس الذين هاجروا إلى إسرائيل في أواخر الثمانينيات منن الرنرن الما ني الحينا
السياسية في إسرائيل علنى يند ناتنان شارنسنيي النذ قند منن االتحناد السنوفييتي سناقرا إلنى إسنرائيل فني
الثمانينيات ,وشيل حزب إسرائيل المهاجر حتى جاء قعده أفيغدور ليقرمان ,وأصقح حزب إسرائيل قيتنا
الننذ يمثننل المهنناجرين الننروس .يمننا أن ليقرمننان أسننر حيومننة رئننيس الننوزراء ائس نرائيلي السنناق أرئيننل
شنارون وتحننالم مننو حيومننة رئننيس الننوزراء ائسنرائيلي قنينامين نتنينناهو ,حين

يننان لدين  15مرعنندا فنني

االنتخاقات عا  , 9002وهذا يو ح قو المهاجرين الروس في المجتمو ائسرائيلي.
واست اع اليهود الروس إيجاد ميان ها له على الساحة الحزقية والسياسية في إسرائيل ,حي
نر وأح ازقنا سياسنية ,وقهنذا يينون اليهنود النروس قند أع نوا أنفسنه حن االقتنراب
أنه شنيلوا ألنفسنه أ ا
من مريز صنو الررار في إسرائيل ,حي

يشفت االنتخاقات ائسنرائيلية التني أجرينت فني فق ارينر9002

عننن قننو صنناعد داخننل السنناحة السياسننية قمسن نرائيل ,أال وهنني المهنناجرون ال نروس ,فرنند حصننل ح ننزب
"إسنرائيل قيتنننا" ألول مننر فنني تاريخن عل نى  15مرعنندا ليحتننل الميانننة الثالثننة داخننل إس نرائيل ,قعنند حزقنني
ياديما واللييود وققل حزب العمل(جمال الدين ,2111,ص.)22

ويوصم المهاجرون اليهود النروس النذين وصنلوا إلني إسنرائيل فني حرقنة التسنعينيات منن الرنرن
الما ي قأنه قرجماتيون ,حي

يانت هجرته ألسقاب مصلحية وليست أيديولوجية ,ول تين هجنرته

ئيمانه وولعه قالفير الصهيوني ,وانما ياننت هجنرته ألسنقاب أخنر يخنوم هنمالء المهناجرين علني
مسننترقل أ فنناله قعنند سننرو االتحنناد السننوفيتي السنناق  ,وعنند ثرننته فنني مسننترقل األو نناع قعنند انهيننار
االشترايية ,وقد ينان تفتينت االتحناد السنوفيتي عنام دافعنا نحنو زيناد هجنر اليهنود إلني إسنرائيل ,حين
أو اعه المعيشية في روسنيا ياننت سنيئة لدرجنة منا .وقند اسنتغل قناد إسنرائيل ذلن الو نو وقندأوا فني
جلب اليهود الروس إلى إسرائيل ,ومحاولة دمجه في المجتمو ائسرائيلي ,واستغ ل خقراته في جميو
المج نناالت ومنه ننا األمني ننة ,حين ن

إن اليه ننود ال ننروس ي ننانوا يخ نندمون ف نني ياف ننة الممسس ننات ف نني االتح نناد

السوفييتي الساق وعنده اليثير من الخقرات والمهارات؛ فرامت إسرائيل قدمجه في ممسساتها المدنينة
قارز في المجتمو ائسرائيلي.
دور ا
ا
والعسيرية وفي مصانو ائنتاج الحرقي وقالتالي أصقح له
وقناء على ما سق  ,تسنعي الد ارسنة لاجاقنة عنن التسنامل النرئيس ,وذلن قالتحلينل المعمن منن
خ ل خمسة فصول دراسية ,حي

يتناول الفصل األول خ ة ومنهجية الدراسة ,والفصنل الثناني يقحن
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عن الجذور التاريخية لهجر اليهود الروس إلى إسرائيل ,أما الفصنل الثالن

فهنو يقحن

عنن دور اليهنود

الننروس فنني المجتمننو ائس نرائيلي وميونات ن األساسننية ,وقاالنترننال للفصننل ال ارقننو الننذ يعننالي قننو اليهننود
الروس في المجتمو ائسرائيلي وتأثيرات على السياسية ائسرائيلية العامة ,أما الفصل الخنامس واألخينر
فهو نظر إستشرافية عن المسترقل السياسي لليهود الروس في إسرائيل ونظر المجتمو ائسرائيلي له .
 1.1مشكلة الدراسة
تش ننيلت دول ننة إسن نرائيل م ننن مه نناجرين تواف نندوا م ننن مختل ننم دول الع ننال  ,واليه ننود ال ننروس إح نند
ميونات المجتمو ائسرائيلي التي قامت الدولة قه  ,والذ يان له خصوصية في الهجر والحيا داخل
إس نرائيل منننذ قيننا دولننة إس نرائيل حتننى اليننو  ,فرنند يننان مننن مهنناجر روسننيا عنندد مننن صننانعي الر نرار
ائسنرائيلي منننذ إعن ن الدولننة  1291حتننى اليننو  ,ويننان لهن وزنهن فنني الحيننا داخننل إسنرائيل وخاصننة
الحيا السياسية حي
حي

يعتقر اليمين ائسرائيلي قائما في جوهره على اليهود الروس وتحالفاته السياسية,

أصقح له تواجد قو وممثر فني يافنة تفاصنيل الحينا السياسنية ائسنرائيلية واسنت اعوا أن ييوننوا

يتلة قرلمانية قوية ومتماسية ومنسجمة ,من هنا يقرز التسامل الرئيس للدراسة :ييم أصقح للمهاجرين
الروس دور في الحيا السياسية ائسرائيلية؟
ويتفرع من السمال الرئيس عد تسامالت فرعية وهي:
 .1هل أثرت الهجر الروسية في الترييقة السياسية ائسرائيلية؟
 .2ييم أصقح المهاجرون الروس قو انتخاقية؟
 .3ما هي أقرز العوامل التي ساعدته في التأثير في الحيا السياسية؟
 .4ييم ت ور مستو تأثيره في الحيا السياسية وما هو مسترقله ؟
 1.1فرضية الدراسة
 إن المهن نناجرين اليهن ننود الن ننروس لعق ن نوا دو ار أساسن ننيا فن نني تحن ننول المجتمن ننو ائس ن نرائيلي نحن ننو اليمن ننين
المت رم وأنه يانوا العامل الذ أد إلى تشييل التيتل اليميني ائسرائيلي.
 تماس المهاجرين الروس أد إلى ت ور دوره السياسي.
 1.1أهمية الدراسة
تيمن أهمية هذه الدراسة في تسلي ها ال وء على شريحة مهمة في المجتمو االسرائيلي أصقح
لها دور يقير في الحيا السياسنية رمن حداثنة انخن ار ه فيهنا ويت نور و نو المهناجرون اليهنود النروس
3

في الحيا السياسية ائسرائيلية العامة من خ ل تشييله لليمين ائسنرائيلي ,والنذ أصنقح يحسن نجنا
وفشنل الحيومنة الرائمنة علنى االئنت م فني إسنرائيل .إ ننافة إلنى ذلن فنان أهمينة الد ارسنة تشنيل إ ننافة
للدراسات التي تناولت دور اليهود الروس في الحينا السياسنية ائسنرائيلية ,وتسنعي الد ارسنة لتتقنو دورهن
في المجتمو وت لعاته السياسية التي قد تشيل مسترقل إسرائيل الراد  ,ويذل القح

في تننامي دورهن

في المجتمو ائسرائيلي.
 1.1أهداف الدراسة
تهدم هذه الدراسة إلى التالي:
 معرف ننة قيع ننة دور المه نناجرين اليه ننود ال ننروس ف نني الحي ننا السياس ننية ائسن نرائيلية العام ننة ,وأهن نالت ورات التي مهدت لصعوده .
 اليش ننم ع ننن ت ننورات وتي ننوين اليم ننين ائسن نرائيلي المقن نني عل ننى اليه ننود ال ننروس ف نني المجتم ننوائسرائيلي.
 التعننرم علننى السياسننة ائسنرائيلية المسننترقلية التنني سننوم يشننيلها اليمننين اليهننود الصنناعد فننيإسرائيل من خ ل قوت في المجتمو ائسرائيلي.
 و و صانو الررار السياسي الفلس يني في صور أقرز الت ورات على السناحة االسنرائيلية مننأجل اتخاذ الررار المناسب.
 1.1حدود البحث:
 الحد الزماني :من الفتر  1220منذ قداية نشا المهناجرين النروس السياسني المننظ ودخنوله
االنتخاقننات القرلمانيننة وانغماسننه فنني الحيننا السياسننية فنني إس نرائيل حتننى العننا  9010والتنني
يانت ذرو صعوده السياسي.
 الحد المياني  :إسرائيل
 الحد المو وعي :دراسة للمهاجرين الروس ودوره فني المجتمنو ائسنرائيلي وحجمهن السياسني
من خ ل االنتخاقات وتأثيره في إسرائيل.
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 1.1منهجية الدراسة
تسننتخد الد ارسننة عنند مننناهي ويحنندد ذلن سننيا الد ارسننة ,فهنني تسننتعر

ق ريرننة تحليليننة ألهن

ت ن ننورات هجن ن نره اليه ن ننود ال ن ننروس ووزنهن ن ن السياس ن نني واالقتص ن نناد واالجتم ن نناعي ف ن نني المجتم ن ننو
ائسرائيلي.
المنهي التاريخي :تستخد الدراسة المنهي التاريخي لتتقو هجنر اليهنود النروس وتشنيي ته فني المجتمنو
ائس نرائيلي ,قائ ننافة إلننى تعننداده والنخننب السياسننية األولنني التنني هنناجرت مننن روسننيا إلننى إس نرائيل,
لتشيل ائفة اليمين السياسي في إسرائيل.
المنننهي الوصننفي التحليلنني" :يرتيننز علننى وصننم دقين وتفصننيلي لمو ننوع محنندد وعلننى صننور
نوعية أو يمية رقمية ,وقد يرتصر هذا المنهي على و و قائ في فتر زمنية محدد أو ت وير
يشن ننمل فت ن نرات زمنين ننة عن نند  ,ويهن نندم هن ننذا المن نننهي إلن ننى رصن نند مو ن ننوع قهن نندم فه ن ن المحتن ننو
والم مون"(عقيدات ,محمد ,وآخرون ,1111 ,ص.)44

ونستخد هذا المنهي لوصنم وتحلينل دور المهناجرون اليهنود النروس فني المجتمنو ائسنرائيلي,
والتغيرات اليقير التي صاحقت قدومه إلى إسنرائيل ,وتحلينل تننامي دورهن فني يافنة المجناالت
داخننل المجتمننو ائسنرائيلي ويننذل صننعوده فنني االنتخاقننات خن ل العرنندين األخينرين ,وتحليننل
هننذا الصننعود ,قائ ننافة إلننى دورهن االقتصنناد فنني إسنرائيل ,ونظننر المجتمننو ائسنرائيلي لهن ,
لليشم عن مسترقله وواقعه في إسرائيل.
 1.1مصطلحات الدراسة
المهاجرون اليهود الروس :ه

ائفة من اليهود يانت تعيش في دول االتحاد السوفيتي الساق  ,حي

شيلت هجرته خ ل تسعينيات الرنرن الما ني الموجنة األيقنر فني تناري موجنات الهجنر إلنى إسنرائيل,
ويانننت األيثننر تننأثي ار فنني تغييننر ترييقننة السننيان .وعلننى الننرم مننن عنندد سننيان إس نرائيل اليقيننر ,مرارنننة
قعنندده عننند وصننول الهجننر الجماهيريننة ف نني قدايننة الخمسننينيات ,فننمن الصننفات الديمومرافيننة والثرافي ننة
للمهاجرين الروس تريت قصمات خاصة على سيان إسرائيل (دليل إسرائيل العا .)2111,

الطوائف اليهودية :وال َّائفة في اللغة هني جماعنة منن النناس يجمعهن منذهب أو أر يمتنازون قن  ,أمنا
ال ائفة يمص لح يعني فرقة إثنية أو دينية تدين قالوالء لزعي أو تعالي جديد أو ممارسة مير عادينة,
أو مجموعة من الناس لنديه فلسنفة واحند وقيناد واحند  .وهننا
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وائنم اليهنود الرئيسنية وهني اليهودينة

األرثوذيسننية التنني تعتننرم قيننل التننو ار والتلمننود ,واليهوديننة ائص ن حية التنني قنندأت من ننو قنندايات الرننرن
التاسننو عشننر المنني د  ,واليهوديننة المحافظننة (التراثيننة) التنني نشننأت فنني منتصننم الرننرن التاسننو عشننر
المي د  .ورم إيمانه قالتو ار والتلمود ,إال أنه ذهقوا إلى وجوب تفسير النصوص المردسة في

وء

المعارم العلمية الحديثة والثرافة المعاصر  .وه ياليهود ائص حيين ل يهتموا يثي ار قال روس ,ولينه
يمارسون العادات( .منصور ,2111 ,ص.)141

إثنية :ما يتعل قاألصول المشنترية لمجموعنة قرينة معيننة "الند والر ارقنة" قمعننى األصنل المشنتر النذ
تقنى على أساس مجاالت ثرافية مختلفة ياللغة والتراليد المشترية (منصور ,2111 ,ص.)34

اليمين اإلسرائيلي :مفهو ديني ي ل على التيارات واألحزاب السياسية لوصم موقعها

من محي ها

السياسنني وي ل ن المراققننون السياسننيون هننذا المص ن لح علننى اليتننل واألح نزاب السياسننية الت ني ال يميننن
اعتقارها من

نمن جماعنات اليمنين السياسنية الترليدينة التني تندعو إلنى حماينة التراليند واألعنرام داخنل

المجتمننو ,واليمننين ائسنرائيلي قنندأ قمجننيء مننناحي قننيغن فنني العننا  1211ومننا زال مسننتم ار حتننى اعننداد
هذه الدراسة ,قاستثناء فترات زمنية متر عة حي فيها اليسار أو الوسن  .ويعتقنر حنزب الليينود (التيتنل)
هننو الحننزب اليميننني المت ننرم صنناحب ائيننديولوجيا الشننمولية ,والهنندم األساسنني مننن تشننييل اللييننود
(التيتل) يان ينحصر أوال وأخي ار في إزاحة حزب العمل (اليسار ) عن السل ة والحلول محل منن أجنل
تنفيذ قرامج السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثرافية الخاصة( .عقاس.)3102 ,

 1..1الدراسات السابقة
 .1دراسة عمر مصالحه .اليهود الروس الذين هاجروا إلى إسرائيل.1..2 ،
تعالي الدراسة اليهود النروس النذين هناجروا إلنى إسنرائيل وخلفينته التاريخينة قعند امتينال قيصنر
روسن ننيا عن ننا  , 1881وتواصن ننلت الهج ن نرات ,حي ن ن
وخلصت الدراسة إلى أن قيعنة المننا

أنش ن نما المسن ننتو نات والممسسن ننات والجمعين ننات.

الفلسن ينية تغينرت قعند أن سنينها اليثينر منن النروس ,إذ

أصقحت اللغة الروسية رائجة .وقينت إحصائيات الممسسة الدينية أن ما يررب من ثلن

المهناجرين

ه ن ليس نوا يهننودا قرننا للش نريعة اليهوديننة ,قننل إن إحصننائيات أخننر ذيننرت أن نصننفه ميننر يهننود,
لينننه حصننلوا علننى وثننائ مننزور داخننل إس نرائيل إال أنه ن يشننيلون حال ن مهمننة اليننو فنني إس نرائيل,
وأصقح له ييانه الخاص قه قالرم من محاوالت دمجه قالمجتمو ائسرائيلي.
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 .2دراسةةة سةةليس سة مه .ع قةةة اليهةةود الةةروس الةةذين هةةاجروا إلةةى إسةرائيل بةةالمجعما اإلسةرائيلي،
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية.2112 ،
تهدم هذه الدراسة إلى تو نيح الع قنة الجدلينة قنين اليهنود النروس النذين هناجروا إلنى إسنرائيل
من ننو قن نناقي فئن ننات المجتمن ننو ائس ن نرائيلي ,فائسنن نرائيليون يتهمن ننون الن ننروس ق ن ناالنعزال ,والن ننروس يتهم ن ننون
ائس نرائيليين قننأنه ال يرينندون التواصننل معه ن أو االن ندماج فننيه  .وال يرسننل المهنناجرون الننروس أ فنناله
إلننى المنندارس الدينيننة ,يمننا أن الش ننقاب يحنننون إلننى روسننيا .وخلص ننت الد ارسننة إلننى أن اليهننود ال ننروس
يعتزون قثرافته ويريدون ألقنائه أن يتعلموا الروسنية .وهن يعترندون أن الحينا األدقينة فني روسنيا أيثنر
إثن ننار  .أمن ننا ائس ن نرائيليون فه ن ن يتهمن ننون الن ننروس قن ننأنه نشن ننروا ظن نناهر ائدمن ننان علن ننى اليحن ننول والن نندعار
والمخدرات.
 .3دراسةةة أس ة د نةةانس .الهامشةةيون فةةي إس ةرائيل ،عحةةدا الهيمنةةة اإلشةةكنازية الصةةادر عةةن المركةةز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية.2115 ،
ناقش نت الد ارسننة سننمات المهنناجرين اليهننود الننروس وقنندراته المهنيننة ودوره ن فنني الحيننا
السياسنية ائسنرائيلية والتنظني السياسنني وتينت ته داخننل األحنزاب الرديمننة واألحنزاب التنني قنناموا
قمنش ننائها ومش نناريته وأنم ننا تص ننويته ف نني االنتخاق ننات القرلماني ننة .وخلص ننت الد ارس ننة إل ننى أن
المهاجرون الروس حاولوا تعزيز مصالحه الجماعية منن خن ل إنشناء سياسنة إثنينة ,لينن دون
محاولة تغيير القنية االجتماعية والرومية ئسرائيل ,مشني ار إلنى أن النظنا السياسني فني إسنرائيل
اعترم قشرعية تنظي المهاجرين الروس السياسي ممل سهل األمر عليه  ,ومينت شرعية هذا
التنظي الجمهور الروسي من العمل وقخاصة في الساحة القرلمانية.
4. Study Yasha Kadmi. Soviet Jews were cheated into immigrating to
Israel, Published April 16, 2011.
وناقشت الدراسة العملية السرية التي قامت قها إسرائيل منن أجنل إجقنار اليهنود النروس علنى مغنادر
روسيا إلى إسرائيل حين

ياننت الفينر أن اليهنود السنوفييت سنوم يهناجرون إلنى الغنرب وان هنذا األمنر

ميننر مرقننول ئسنرائيل ,لننذل قامننت الدولننة قعمليننة سنرية فنني م لننو التسننعينات لحملهن علننى الهجننر إلننى
إسرائيل قدال من الهجر إلى الغرب.
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وخلصنت الد ارسننة إلننى أن اليهننود الننروس تعر نوا أليقننر عمليننة خننداع وأن عنندد المهنناجرين الننروس
الذ ت إح اره إلى إسرائيل قلن ملينون شنخص ,وأن هنمالء المهناجرين أحندثوا تغينرات ديمغرافينة فني
إس نرائيل ,وأوقف نوا خ ننر يقيننر عننن إس نرائيل فنني قدايننة التسننعينيات مننن الرننرن الما نني مننن خ ن ل عمننل
التوازن الديمومرافي قين العرب واليهود في إسرائيل وقين الفلس ينيين وائسنرائيليين فني المن رنة الواقعنة
قين نهر األردن والقحر المتوس .
5. Sammy Smooha. The mass immigrations to Israel: A comparison of
the 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, pp.1–27, March 2008.
قام ننت هنننذه الد ارس ننة قمرارنن ننة هجن نرتين لجمن نناعتين إل ننى إس ن نرائيل ,وهم ننا المه نناجرين الشن نرقيين فننني
الخمس ننينيات م ننن الر ننرن الما نني والمه نناجرين ال ننروس ف نني التس ننعينيات م ننن الر ننرن الما نني .وخلص ننت
الد ارسننة إلننى أن المهنناجرين الش نرقيين فنني االع نوا  1250اثقت نوا فشننله فنني الحيننا العامننة مراقننل نجننا
المهاجرين الروس من االعوا  1220ترريقا في جمينو الننواحي .وينان المهناجرون النروس متنوفرين فني
المزايا على المهاجرين الشرقيين ووصلوا مو الموارد القشرية قشيل أيقر ,وياننت الدولنة أيثنر ثنراء وأقنل
تميي ن از

ننده  ,والمجتمننو أيثننر انفتاحننا ثرافيننا وتسننامحا اجتماعيننا ,ونسننقته مننن مجمننوع السننيان يننان

أصننغر قيثيننر ,وهننذا يعننني عنند تهدينند الننديمغرافيا ائسنرائيلية ,فنني حننين خسننر اليهننود الشنرقيون ثرننافته
وانتهننى قهننا الم ننام قننأن تيننون أدنننى ال قرننات االجتماعيننة فنني إسنرائيل ,أمننا المهنناجرين الننروس فخلرنوا
مشي ت ديمغرافية واجتماعية وسياسية عند استيعاقه داخل المجتمو ائسرائيلي.
6. Study Emmons, Shelese. Russian Jewish immigration and its effect on
the state of Israel , Indiana journal of global legal studies: Vol :1.Iss. 1,
article 16. 1997
تننناقش الد ارسننة أن ن علننى الننرم مننن أن دولننة إس نرائيل ت ن الشننعب اليهننود مننن جميننو أنح ناء
العننال وتشننجو اليهننود للهجننر إليهننا ,فننمن هنمالء الننناس الننذين ليسنوا مننن اليهننود األرثننوذيس يصنننفون إلننى
حالة "من الدرجة الثانية" للهوية اليهودية لد وصوله إلى إسرائيل .والهجر الجماعية األخير الموجهة
م ننن روس ننيا والتغين نرات الت نني تن ن جلقته ننا معه ننا ق نند دفع ننت ه ننذه الر ننية إل ننى الواجه ننة الديني ننة ائسن نرائيلية
والسياسية نظ ار ل قيعة وحجن المهناجرين ,لن يعند ويمينن ئسنرائيل تجننب ائجاقنة علنى سنمال "منن هنو
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اليهود " .حرو وامتيازات مئات اآلالم من المهاجرين الروس و عت في الميزان ,فرد تسققت موجنة
الهجر الروسية في سمال إسرائيل عن سياسنتها فني الهجنر قشنيل عنا  ,يمينن ئسنرائيل القرناء علنى حند
سواء يدولة يهودية مو مقادئ الصنهيونية ودولنة مهناجرين؟ فني حنين أن العديند منن النناس يعترندون أن
الهجر الروسية ستتسقب قانهيار الدولة اليهودية ,و يعترد القع

اآلخر أن إسرائيل تواج ققسا ة رو

و نية جديد .
 .7دراسةةة هبةةة جمةةال الةةدين .الةةدور السياسةةي للمهةةاجرين الةةروس فةةي إسةةرائيل ،مجلةةة السياسةةة
الدولية1122 ،
تناقش الدراسة مريقات المجتمو ائسرائيلي من خ ل وائف فالنظا ائثنني الرنومي داخنل إسنرائيل
لعنننب دو ار مهمن ننا فن نني تحفين ننز المهن نناجرين الن ننروس علن نني التعقئن ننة ائثنين ننة ,حي ن ن

دفن ننو الهيين ننل السياسن نني

ائس نرائيلي الرننائ قاألسنناس علنني ائثنيننة الروميننة لترييننز جهننوده وتعظنني مننردود مشنناريته السياسننية,
ليتمتعن نوا قثر ننل سياس نني من نواز ليحن نزاب السياس ننية المتزمت ننة الرائم ننة عل نني أس نناس تعقئ ننة جماعي ننة يح ننزب
المفدال وحزب شاس .وخلصت الدراسة إلي أن قرار تنظي المهاجرين النروس ألحنزاب سياسنية ,يحنزب
"إسرائيل قعاليا" قزعامة نتان شرانسيي ,ث حنزب "إسنرائيل قيتننا" قزعامنة أفيغندور ليقرمنان يعينس تينوين
هنذه األحنزاب إسننتراتيجية تعقويننة قراجماتيننة تهنندم إلني تعزيننز ميانننة المهنناجرين الننروس ,وزينناد الرننوات
المتاحننة أمننامه للوصننول إلنني الم نوارد الروميننة قالدولننة واسننت اعت هننذه األحنزاب الحصننول علنني شننعقية
قوي ننة قم ننرور الوق ننت داخ ننل الس نناحة الحزقي ننة قمسن نرائيل ,نظن ن ار لم ننا تتمت ننو قن ن م ننن ق ننو نخقته ننا السياس ننية
وممسستها الحزقية  ,وساعد هذا قشد علي زياد قندر هنذه األحنزاب علني جنذب ممينديها .يمنا خلصنت
هذه الدراسة إلى أن
الننروس لهننا ,حي ن

عم الخ اب األيديولوجي ليحزاب الصهيونية يان ل دور مه في تراجو تأييند
افترنندت هننذه األح نزاب أيديولوجيننة سياسننية قويننة تمينهننا مننن التييننم مننو المتغي نرات

ال ارئة عليها الخارجية منها والداخلية ,فرد انغلرت علي ذاتها واتسمت قالتفي وعد االستررار.
الع قيب على الدراسات:
عالجت الدراسات الساقرة مو وع المهاجرين الروس على النحو التالي:
 عالجت الدراسات التاريخية التالية( :مصالحة( ,)3112,س مة(Kadmi, 2012),)3103 ,

1

الهج ن نرات التاريخينننة من ننن روسن ننيا إلن ننى إس ن نرائيل حي ن ن

تناول ننت أع ننداد الهج ن نرات وتواف نندها .وتناولن ننت

) (Kadmi, 2012الت ليل ائسرائيلي من أجل جلب المهاجرين إلى إسرائيل.
 ج نناءت الد ارس ننات التحليلي ننة التالي ننة( :م ننان ( ,)3115 ,جم ننال ال نندين )3100 ,لتحلي ننل التواج نند
اليهننود الروسنني ونظننر المجتمننو ائس نرائيلي إلننيه  ,حي ن

توصننلت الد ارسننة قأن ن هنننا نظننر

دونية لليهود الروس.
 أمننا د ارسننة المرارنننة ) (Smooha, 2008جنناءت لترننارن قننين هج نرتين لليهننود الننروس وهمننا
المهاجرين الشرقيين في الخمسينيات من الررن الما ي والمهاجرين الروس في التسعينيات من
الررن الما ي ,وتحلل الفرو قينه لفترتين زمنيتين.
 استيماال للدراسات الساقرة ,قامت هذه الدراسة قرصد الهجرات اليهودية الروسية وتحلينل دورهن
وميننانته فنني المجتمننو ائسنرائيلي .والتنني تختلننم عننن د ارسننة (عننان  )3115 ,التنني عنالي فيهننا
فتر زمنية ساقرة ,حتنى العنا  ,3101يمنا حاولنت د ارسنتنا هنذه القحن
لليهود الروس في المجتمو ائسرائيلي حي

عنن المتغينرات الجديند

أصقحوا قي ة الرقان في تشييل اليمين ائسرائيلي

وأصننقحوا قننو سياسننية ت مننح لرينناد دولننة إس ن ارئيل والوصننول إلننى أعلننى المسننتويات السياسننية
واتخاذ الر اررات الهامة قدولة اسرائيل.
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الفصل الثاني

خلفية عاريخية

المبحث األول :عاريخ اليهود في روسيا (االعحاد السوفييعي سابقا)
المبحث الثاني :هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل
المبحث الثالث :أسباب هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل
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 1.2مقدمة
هاجر إلى إسرائيل خ ل العرد األخير من الررن الما ي قراقة المليون شخص ,يان أيثر منن
 %83منه من الدول التي ينان يتينون منهنا االتحناد السنوفيتي السناق  .وي لن علنى المهناجرين النذين
هاجروا من االتحاد السوفيتي ساقرا اس "المهاجرون الروس" ,قالرم من أن أقل من ثلثه فرن هناجروا
من روسيا نفسها ,وهنا أيثر منن ثلن

المهناجرين النروس هناجروا إلنى إسنرائيل منن دولنة أويرانينا ,أمنا

الق نناقي فه نناجروا م ننن روس ننيا القي نناء ,وم ننن ال نندول ائسن ن مية الواقع ننة ف نني أواسن ن أس ننيا ,وم ننن ال نندول
األخر (الحاج ,2111 ,ص.)8:1

وال تعتقننر الهجننر اليقننر للننروس إلننى إس نرائيل فنني أواخننر الثمانيني نات مننن الرننرن الما نني هنني
الهجر الوحيد إلى هذه الق د ,قل سقرتها هجرات متعدد منذ نهاية الررن التاسنو عشنر ,وسننعر

فني

هذا الفصل تاري اليهود في روسيا عقر الررون ,والذ يعود إلى مملية الخنزر فني العصنور الوسن ى,
والتني اسننتمرت ق نعة قننرون ثن انهننارت وانتشنر سننيانها فني أوروقننا الشنرقية والغرقيننة وأمريينا ,وأصننقحوا
يشننيلون مننا يعننرم اليننو قنناليهود األشننيناز ,وييننم وصننلوا إلننى هنننا  ,إ ننافة إلننى الحنندي

حننول هجننر

همالء إلى المن رنة ققنل قينا إسنرائيل وقعندها ,وهنل ياننت هجنرته إلنى إسنرائيل مرصنود أ أنن لن تنتح
له إال فرصة الهجر إليها؟ ويتناول هذا الفصل أي نا أسنقاب هجنر اليهنود النروس إلنى إسنرائيل ,والتني
لن تينن ألسنقاب إيديولوجيننة قنل ينان ألسننقاب مصنلحي قحتنة ,والظنروم التنني عاشنها هنمالء المهنناجرين
في االتحاد السوفييتي الساق أجقرته على الهجر وتر قلدانه .
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المبحث األول
عاريخ اليهود في روسيا عبر القرون
 1.1.1مملكة الخزر
علنى التخننو الشنرقية األورقيننة فني العصننور الوسن ى يننان اليهنود الخننزر يلفتننون النظننر قرننوته ,
وشد قأسه  ,وه الذين است اعوا في العصور الوس ى تيوين دولة قوية قين الروقناز والفولجنا ,عرفنت
قمملية الخزر ,والخزر من الشعوب التريية التي لعقت دو ار هاما في العصنور الوسن ى منو القينزن يين
والمسلمين والعديد من الشعوب المعاصر في ذل الوقت(.)Remennick,2002, P.517
والخننزر مننن الشننعوب التنني ال ترجننو إلننى أصننل سننامي ,حي ن

نزح نوا مننن أواس ن آسننيا ,وسننينوا

ائقلنني الواقننو قننين المجننر األدنننى لنهننر الفولجننا والمنحنندرات الشننمالية للروقنناز ,وتتسننو ممتلينناته حننول
األ ار ي الواقعة حول قحر أزوم ,وزاد اتساعها أيثر من ذل حتى قارقت يييم وأواس الندنيقر مرقنا
في الررن التاسنو المني د  .وياننت يثينر منن الرقائنل ال نارقة جهنة الشنر حتنى من رنة أيسنوس تحنت
حين الخننزر .وقنند امتنند نفننوذ ممليننة الخننزر إلننى المن رننة الواقعننة قننين القحننر األسننود وقحننر قننزوين ,فيمننا
سمي قعد قن "خ ازريا أو إقلي الخزر(.)Gitelman,2001, P.42
ولرنند عننرم الخننزر قأسننماء وأشننيال مختلفننة ,حين

يننانوا يعرفننون عننند يتنناب العصننور الوسن ى

الرنندامى قهننذه األشننيال :خننوزارس  ,Chozarsوخننازيرس  ,Khazirsوأينناتزيرس  ,Akatzirsوأينناتيرس
 ,Akatirsأم ننا ف نني الت نناري والحولي ننات الروس ننية فر نند ي ننانوا يعرفن نوا قاسن ن
 , Byelygeوالتن نناري الروسن نني ين ننان يسن ننمي الخن ننزر قن نناالومور القن نني

 Khwalissesأو

Ugry

 ,وفن نني اللغن ننة العقرين ننة هخن ننزر

הכזר(אלמוג ,ועוז()9011 ,الموج ,وعوز.)2111,
وقد نجح الخزر فني النصنم الثناني منن الرنرن السنادس المني د فني تينوين أعظن إمق ار ورينة
تجارية شملت جزءا يقي ار من جنوقي روسيا األورقية ,ويانت ق د الخنزر تشنغل مرين از اسنتراتيجيا يعتقنر
المفتا والمدخل الحينو قنين القحنر األسنود وقحنر قنزوين ,حين

ياننت الندول الشنرقية العظمنى الممثلنة

في قيزن نة وفنارس فني تلن األينا تواجن قع نها قع نا ,وذلن أن قن د الخنزر ياننت حناج از يصند عنن
القي نزن يين شننر مننزوات الرقائننل القرقريننة اآلتيننة مننن القلغننار والمجننر مننن الشننمال ,ويننذل شننر مننزوات
الفيينني ق ارصنننة الشنمال والننروس .وقند اشننتر الخنزر فنني الحنروب التنني خا نتها الدولننة القيزن ينة

نند

فارس في الررن الساقو ,حينما استعان قه ائمق ار ور هرقل ( ) 441-411في حم ت العسيرية

د
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الفننرس ,وقنند اعتن ن الخننزر الديانننة اليهوديننة فنني الرننرن الثننامن المنني د (عننا  ,) 141وينحنندر منننه
معظ الشعب اليهود (אלמוג ,ועוז( )9011 ,الموج ,وعوز.)2111,
ويعننود وجننود الجماعننات اليهوديننة فنني روسننيا إلننى الرننرن التاسننو المنني د حننين توسننعت ممليننة
الخزر اليهودية فني واد الفولجنا ومننا

أخنر منن روسنيا ,وقند اشنتر يهنود الخنزر ,حسنقما ورد فني

الموروثات الشعقية الروسية ,في المناظر الدينية التي عردت قين ممثلي الديانات التوحيدية الث

عا

 184أما أمير يييم ,وقد اعتن قعدها المسيحية وأصقحت األرثوذيسية هي الدين الرسنمي لروسنيا,
وقعد أن استرر اليهود في المديننة قاعتقارهنا مرين از تجارينا ينرق قنين من رنة القحنر األسنود وآسنيا ومنرب
أوروقنا ,وأصنقح لهن ميتنو خنناص قهن  ,قوقلنوا قعنداو شنديد مننن قلند اعتنن المسنيحية لتننوه وي ن
تجار قدائية للغاية ,وقعند منزو التتنار لروسننيا فني الرنرن الثالن

قرننة

عشننر وتدهننور إمنار ييينم ,زاد النشنا

التجننار ألع نناء الجماعننة ,ألن ائمق ار وريننة التتريننة جمعننت الجماعننات اليهوديننة يافننة داخننل إ ننار
سياسي واحد سهَّل عملية انتراله (المسير  ,1111 ,ص .)88

ويان إيفان الرهيب ( 1533ن  ) 1584أول حاي روسي يررر نرد أع ناء الجماعنة اليهودينة
من روسيا ,ويعود هذا إلى رمقت في استقعاد أية عناصر تجارية أجنقينة ,وقعند الفتنر التني تعنرم قاسن
(زمننن المتاعننب) فنني التنناري الروسنني ( 1518ن ن  ) 1413والتنني شننهدت اعننت ء أميننر قولننند العننرش
الروس نني ,ونش ننوب ح ننرب أهلي ننة ,زاد عمن ن الن نرف

الروس نني لليه ننود ,حين ن

إن مغتص ننقي الع ننرش م ننن

القولنننديين أح ننروا معهن يثين ار مننن صنننائعه اليهننود ,ليننل هننذا ,منننو أع نناء الجماعننات اليهوديننة مننن
دخول روسننيا إال ألسننقاب خاصنة مثنل ح ننور سننو تجنار أو مينره منن األسنقاب ,وظنل هنذا الحظنر
أحد ثواقت السياسة الروسية حتى ترسي قولندا في أواخر الررن الثامن عشر(المسير  ,1111 ,ص.)81

ومنن هننذا يتقنين أن أصننل اليهودينة فنني روسننيا وأوروقنا الشنرقية تعنود إلننى الخنزر ,وليننن ال فننت
هننو انعنندا الصننلة قننين يهننود الخننزر والننذين تعننود أصننوله إلننى األتن ار والننذين انتشننروا قعنندها فنني أنحنناء
مختلفة وقين يهود المن رة الذين عاشوا في مصر وفلس ين .وسواء أتت تلن اليتلنة منن الشنر أ منن
الغرب فمن تل المرحلة قد تميزت تاريخينا قوظيفنة اجتماعينة محندد هني الوظيفنة التجارينة التني حنددت
هويتها وخصائصها االجتماعية المتمايز في فتر تاريخينة محندد  ,وحالنت دون ذوقانهنا فني المجتمعنات
التي تري فيها والتي تختلم معها اخت فا يقي ار"(حجاو  ,1181 ,ص.)8
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 2.1.1الوجود اليهودا في روسيا منذ نهاية القرن الثامن عشر
أخننذ الوجننود التنناريخي لليهننود فنني روسننيا قننالمعنى السياسنني واالجتمنناعي والرننومي قننالقروز منننذ
نهاية الررن الثامن عشر ,ومنو صنعود اليسنندر األول( ) 1825 -1111إلنى سند الحين ومنا تمينز قن
من سلو "ليقرالي" قما في ذل سماح للحريات الماسونية قالعمل رسميا عا  , 1814وققل ذل قعا
قدأ قمجراء قع

ائص حات قتحسين حال اليهود في روسيا(.)Gitelman, 2001, P.119

وفنني ائ ننار العننا  ,يميننن الرننول قننأن التجمعننات اليهوديننة فنني روسننيا قنند تقلننورت تنندريجيا عقننر
تأثره ننا قعوام ننل ارتق ن نت أملقه ننا قمس نناعي الريصن نرية الروس ننية وخصوص ننيتها ,ومس نناعيها ائمق ار وري ننة
للتوسننو الخننارجي ,الننذ ل ن ييتمننل فنني الواقننو حتننى قنندء الحننرب العالميننة األولننى عننا  . 1114وقهننذا
المعنننى يننان الوجننود اليهننود فنني روسننيا جننزءا ونتاجننا لسياسننة التوسننو اليولونياليننة ,فرنند يانننت روسننيا
الريصرية ققل احت ل قولندا ال تحتنو إال علنى عندد قلينل منن اليهنود ,وقعند

ن األجنزاء الشنرقية منهنا

على أثر مرررات ممتمر فيننا عنا  , 1815أصنقح اليهنود قنين ليلنة و نحاها يشنيلون عنددا ال يسنتهان
ق في ائمق ار ورية الروسية من جهة ,ونسقة ال يستهان قها فيما سيحتلون الحرا
ائقامننة" مننن جهننة أخننر  ,أ فنني المنننا

من من رنة "ن نا

الغرقيننة – الجنوقيننة التنني تننداخلت فيهننا اليثيننر مننن المنننا

المهمة والمدن اليقر ليل منن أويرانينا وقي روسنيا ومن رنة القل ين

وقناألخص ليتوانينا(الجنناقي,2112 ,

ص.)31
فرنند تجمننو اليهننود تنندريجيا فنني مجننر زحفه ن التنناريخي ألسننقاب اقتصننادية ودينيننة وثرافيننة فنني
قولندا ,قاعتقارها ال رم األقصى للغرب األورقي آنذا  ,وجر تجمعه فيها على شيل موجات اقتدأت
األولى منها عا  1114قعد الهجمات الصليقية األولنى .وتينررت ثانينة منن جاننب الصنليقين الجرمنان
فنني الرننرن الثالن

عشننر ,وتقعتهننا موجننة مننا يسننمى "قننالموت األسننود" (ال نناعون) الننذ عقن

قأورقننا عننا

 , 1341-1348عندما يان مل قولندا حينذا يازيمير المعظ  ,أما الموجة األخير فرد تقعت محناي
التفتننيش فنني أس نقانيا فنني الرننرن الخننامس عشننر واس نتمرارها ال ح ن فنني فرنسننا والمنننا
التوالي .قحي

الجرمانيننة علننى

قل عندد اليهنود فني قولنندا عنا  1144ق ارقنة  518ألنم شنخص ,وأخنذ عندده قالزيناد

مننو ت ازينند ثننرواته الماليننة ,وت نناعم قعنند خمسننين عامننا ,وقل ن ذروت ن حتننى قدايننة الرننرن التاسننو عشننر,
قحين ن ن

وص ن ننل إل ن ننى ملي ن ننون وم ن ننائتي أل ن ننم ش ن ننخص .و ارفن ن ن ذلن ن ن ازدي ن نناد دورهن ن ن التج ن ننار واحتي ن نناره

المالي).(Gitelman,2001,P.119
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وقد جر

قولندا للدولة الروسية في وقت تميز فين النرو الرنومي الروسني قصنعوده اليقينر

قعنند ننرد الر نوات الفرنسننية قرينناد ننناقليون قوننناقرت عننا  , 1812ث ن دح نره عننا  , 1814وعننندما جننر
ترسي قولندا قين المثل

نلع األيقنر .ودخلنت الدولنة

الرار األورقي عا  , 1115فمن روسيا شيلت

الروسية قدون إراد منها األ ار ي المتاخمة لحدودها التي يانت مسنيونة قأملقينة يهودينة ,وقنذل تينون
روسيا قد جمعت قعد انتصاراتها اليقير في الغرب على أ ار

احتوت أساسا على شتات اليهود وتراليد

الغيتو(الجناقي ,2112 ,ص.)34

 2.1.2اليهود واإلمبراطورية الروسية
وقد احتلت روسيا الموقو األول قين الدول األورقية قالنسقة لعدد اليهود ,قالرم من الم نايرات
الجزئية التي قامت قها السل ات الروسية في سنوات معدود من الررن التاسو عشر ,فل يمثر ذل فني
ت ازينند عنندد اليهننود ,فر نند ازداد عنندده فنني مج ننر قننرن مننن ال ننزمن ق ارقننة خمننس مننرات ,حي ن

قل ن ع ننا

( 1115قعد قرن على إلحا قولندا قروسيا عا  ) 1815نحو خمسة ونصنم ملينون فنرد ,وهني ايقنر
نسننقة للزينناد قننين سننيان الريصنرية الروسننية آنننذا  ,ومننن ثن المينندان األيقننر ئميانيننة تننأثيره السياسنني.
وقد جعل ذل من روسيا مري از للحيا اليهودية قمختلم أنواعها (االقتصادية والسياسية واأليديولوجينة),
يما جعل من اليهود قو يامنة تفجنرت قعند الثنور القلشنفية عنا  , 1111قحين
وماليننة ,قعنند أن يننانوا قومننا ال قيمننة له ن وال أثننر قالنسننقة ئقننداع وحرننائ

تحولنت إلنى قنو سنائد

التنناري الروسنني(אלמוג ,ועוז,

( )9011الموج ,وعوز.)2111,
تعرم الروس على اليهود قشيل واسو قعد أن

مت ائمق ار ورية الروسية منا

خمة في

منرب أويرانينا و قني روسننيا فني سنيا ترسني الدولننة القولونينة قينهنا وقنين قروسننيا والنمسنا فني منتصننم
الرننرن الثننامن عشننر ,ويننان الوجننود اليهنود فنني العدينند مننن منندن تلن المنننا

وق ارهننا يثيفننا جنندا ,والننى

جانب الفرر المتوقو لغالقية اليهود يانت هنا فئات سرية وخاصة ما سمي قنالوي ء ,النذين تولنوا إدار
ائق اعيننات والرننر والمح ن ت التجاريننة العائنند إلننى النننق ء القولننونيين وم ن

األ ار نني الننذين ف ننلوا

حيننا القننذ والتسننلية فنني العواص ن والمنندن اليقننر  ,وأويل نوا ممتلينناته ليثرينناء مننن اليهننود ,وقنند مننارس
الننوي ء اسننتغ ال قشننعا للف حننين والعمننال والح نرفيين فنني تل ن المنندن ,األمننر الننذ ولنند مشنناعر معاديننة
لليهود لد اليثيرين من األويرانيين وسيان قي روسيا ,هذه الحالنة دفعنت قناليهود للسنعي إلنى االنترنال
نحو المدن الروسية اليقر لمزاولة أعمال مرقحة ,قيد أن السنل ات الريصنرية ياننت تفنر
عليه (الجليل.)2111 ,
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قينودا شنتى

امت نناز عه نند الريص ننر ائصن ن حي اليس نناندر الث نناني نيين نواليفيتش روم ننانوم () 1881-1818
قموقف اللين والليقرالي –نوعا ما -تجاه اليهنود ,وخاصنة األثريناء الجندد النذين جنندوا أمنواال ائلنة ,لرناء
حصوله على تعهدات ومراوالت مغرية من مشاريو مد الخ و الحديدية وقناء الممسسات ,ومن أقنرز
مننا قننا ق ن هننو تحريننر العقينند فنني روسننيا فنني العننا  ,1841لننذا ي ل ن علي ن لرننب "الريصننر المحننرر".
وشننهدت فتننر حيم ن اليثيننر مننن ائص ن حات قالنسننقة لتنناري روسننيا .قينند أن الريصننر اليسنناندر الثال ن
و و عراقيل جديد أما تغلغل اليهود في العاصمة ق رسقرج ,وموسيو ,وميرهما من المندن الروسنية,
وأجقر قع ه على تريها(الجزير نت.)2112 ,

وفنني فتننر حين اليسنناندر الثالن ( 13مننارس  1 - 1881نننوفمقر  ) 1814خلفننا ألقين الريصننر
أليسندر الثاني حدثت مجازر واعتداءات فني مولندافيا وجننوب أويرانينا
الرسمية هي التي نظمت تل المجازر ,لينهنا لن ترنم

ند اليهنود ,ولن تينن السنل ات

ندها .وياننت االعتنداءات المنظمنة علنى يهنود

روسننيا مننن أهن األسننقاب التنني دفعننت اليثينرين منننه إلننى الهجننر إلننى أميريننا ثن إلننى فلسن ين قعنند قننروز
المنظمات الصهيونية في روسيا في أوائل الررن العشرين ,ومنذ الستينيات من الررن التاسو عشر يانت
التنظيمننات اليسننارية والثوريننة قنند
أفيار تل

ننمت أعنندادا مت ازينند مننن الش نقان اليهننود الننذين ت قننت مصننالحه مننو

التنظيمات الناقمة على السل ة أص (منصور ,3115 ,ص.)29

 2.1.2العغلغل اليهودا في ظل االعحاد السوفيعي
ايتسقت المسألة اليهودية في فتر لينين قعند انتصنار الثنور القلشنفية عنا  1111حين از خاصنا,
ذل أن لينين ل يين قريقا في توجهات الفيرية والسياسنية منن الحرينة الصنهيونية رمن تعا فن الوا نح
مننو اليهننود لم ننا تعر نوا ل ن م ننن اليقننت حسننب اعتر نناده .ويننان لينننين يري نند االسننتفاد مننن الشخص ننيات
اليهوديننة التنني تسننلمت م اريننز حساسننة فنني حزق ن فنني قننناء النظننا االشننترايي ,وتصنندير الثننور إلننى دول
العننال  ,قينمننا حن

الصننهاينة وحلفننامه فنني الحريننات االشننترايية والعماليننة اليهننود علننى اآلنعنزال والهجننر

واالستي ان في فلس ين ,األمر الذ دفو لينين إلى منو التنظيمات الصهيونية ,والحريات الرريقة منها
في روسيا عامي  1111و( 1121الجزير نت.)2115 ,
وال فننت فنني األمننر أن الننزعي السننوفيتي جوزيننم فيسنناريونوفيتش سننتالين () 1153 – 1818
حنناول فنني م لننو حيم ن فنني العننا  1141أن يمسننس له ن جمهوري نة سننماها جمهوريننة قيروقيجننان ذات
الحي ن الننذاتي ,وتعامننل معه ن يروميننة مسننترلة ,إال أن اليهننود رف نوا هننذه الفيننر ول ن ينظننروا علننى أنه ن
عنصر منفصل ,ولذل

فل تر له الفير (عقاس ,1113 ,ص.)22
11

وقد شغل اليهود أيا لينين وفي العردين األولين من الفتر الستالينية ,مناصنب هامنة فني الدولنة
والحزب واألجهز األمنية ,ويان وجوده في الوس الثرافي وائع مي اميا ,إال أن ستالين قدأ يعمنل
على تحجي مواقو اليهود في الر اعات الممثر في نظا الدولة منذ أواس الث ثينينات .وقند زاد م نق
علننى اليهننود قعنند إنشنناء دولننة إسنرائيل ,عننندها أيرننن أن اليثيننر منن الشننيوعيين اليهننود ,الننذين أرسننلوا إلننى
فلس ن ين قترتيننب مننن أجهننز سننتالين علننى أمننل خل ن نظننا م نوال لموسننيو أصننقحوا يخنندمون المصننالح
الصهيونية واألميريية ,وتنيروا لو نه األول روسيا(الجزير نت.)2112 ,
وفي مثل هذه األجواء تعر نت ل

ن هاد وأحياننا لاعندا وجنوه يهودينة قنارز  ,وخاصنة تلن

التنني سنناهمت فنني نشننا اللجنننة اليهوديننة المناه ننة للفاشننية أيننا الحننرب العالميننة الثانيننة ,وتعاملننت مننو
أوسنا يهننود الوالينات المتحنند  .وياننت الرينناد السنوفيتية فنني حينن تعننول هنذه اللجنننة يرننا هامننة لجننذب
التقرعننات والمسنناعدات الماليننة للمجهننود الحرقنني ,وقعنند انتهنناء الحننرب العالميننة الثانيننة ونشننوب الحننرب
القارد  ,ل تنت الحاجة إلى مثل هذه اللجنة فحسب وانمنا حامنت الشنيو حنول والئهنا لموسنيو(منصنور,
 ,3115ص.)29

اسننتيرظت المشنناعر الو نيننة عننند اليثينرين مننن اليهننود قشننيل ملحننوظ قعنند انتصننار إسنرائيل فنني
ح ن ننرب حزينن نران ع ن ننا  , 1291األم ن ننر ال ن ننذ أس ن ننفر ع ن ننن توق ن ننم عملي ن ننة انص ن ننهار اليه ن ننود ف ن نني روس ن ننيا
والجمهوريننات السننوفيتية األخننر  ,ممننا أد إلننى زينناد

لقننات الهجننر مننن روسننيا إلننى إس نرائيل ويننذل

الواليننات المتحنند األميرييننة .وقنند حاولننت موسننيو فنني تل ن الفتننر عرقلننة حريننة الهجننر حي ن

أدريننت أن

الهجر اليهودية إلى إسرائيل تسيء إلى ع قاتها مو الندول العرقينة والفلسن ينيين ,قيند أن الندول الغرقينة
وخاص ننة الوالي ننات المتح نند مارس ننت
السننقعينيات إلننى رفننو قع ن

ننغو ا قوي ننة عل ننى الري نناد الس ننوفيتية الت نني ا ن ن رت من ننذ م ل ننو

الريننود التنني يانننت مفرو ننة علننى هجننر اليهننود ,وشننهدت فتننر حي ن ليونينند

قريجنيم حلحلة نسقية في هذا االتجاه(فورد هنر  ,2111 ,ص .)184-184
وفنني فتننر حين ن يننور ف ديمي ننروفيتش اننندروقوم ( ) 1219-1219قنندأ ويأنن ن علننى اس ننتعداد
النتهاج سياسة حازمة تجاه الصهيونية على الصعيدين الداخلي

والخارجي ,حيث

تنولى ينور أنندروقوم

منصب األمين العا للحزب الشيوعي قعد وفا ليونيند إيليينتش قريجنينم فني ننوفمقر عنا  1219قيناد
الحزب والدولة .ويان ينو أن يجر إص حات يمنا توقنو منن الشنعب السنوفييتي لينن اعنت ل صنحت
واصاقت قمر

يلو خ ير أدت إلى وفاتن ققنل أن يجنر أ تغيينر فني  1فق ارينر  1184وقند أثنرت
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وفات في الشعب الذ يان يأمل في حدو

التغيينرات اليقينر  ,إال أنن خينقه فني ذلن (ال ناهر ,2111 ,

ص.)141-141
أم ننا ميخائي ننل جورقاتش ننوم (ول نند  2م ننارس  ) 1291ش ننغل منص ننب رئ ننيس الدول ننة ف نني االتح نناد
السننوفييتي السنناق قننين عننامي  1211و1221م ورئننيس الحننزب الشننيوعي السننوفيتي قننين عننامي 1215
و . 1221ويننان ينندعو إلننى إعنناد القننناء أو القريسننتروييا ,فرنند عننرم اليهننود فنني أيننا قيادت ن ل تحنناد
السوفيتي عصره الذهقي ,وحتى اآلن ثمة تسنامالت عديند حنول الندوافو الحريرينة لمسناير جورقاتشنوم
للمصننالح اليهوديننة والصننهيونية قشننيل ال مثيننل لن  ,خاصننة فنني ظننل انعنندا الجننذور اليهوديننة عنن وعننن
أس نرت  .والمننرجح أن جورقاتشننوم ارهننن واهمننا علننى االسننتفاد فنني إص ن حات مننن الممسسننات الماليننة
والصناعية التي يمليها اليهود أو المسي رون عليها في الغرب ,وتحديدا في الواليات المتحد األميريية
ويندا(المسير  ,2113 ,ص.)148
وال فننت للنظننر أي ننا موافرننة جورقاتشننوم أثننناء لرائ ن قجننورج قننوش األب فنني مال ننة فنني عننا
 , 1212حي

ت االتفا على إنهناء الحنرب القنارد  ,وعلنى تحرين قرننامي

نخ لهجنر مئنات اآلالم

م ننن اليه ننود الس ننوفيت إل ننى إسن نرائيل واأل ار نني العرقي ننة المحتل ننة .وتر ننرر ف نني حينن ن اس ننتئنام الع ق ننات
الدقلوماسننية مننو إس نرائيل ,وجننر تعيننين الصننحفي المعننروم "اليسننندر قننوفين" أول سننفير لموسننيو قننناء
عل ننى ل ننب مل ننح م ننن الحيوم ننة ائسن نرائيلية ,إذ ي ننان الم ننذيور معروف ننا قدفاعن ن المس ننتمر ع ننن السياس ننة
ائسرائيلية وقتحامل على الفلس ينيين والدول العرقية(الدليمي.)2118 ,
وعق ننر جورقاتش ننوم ع ننن مش نناعره الحريري ننة تج نناه اليه ننود ف نني قرقيتن ن الش ننهير الت نني وجهه ننا إل ننى
المشناريين فنني المهرجنان الننذ أقنني فني "يييننم" عاصنمة "أويرانيننا" فنني سنقتمقر/أيلننول عننا  1221أ
ققيل خروج من السل ة ,وذلن قمناسنقة منرور نصنم قنرن علنى مجنزر "قاقينار" التني ارتيقهنا الننازيون
األلم ننان

ننحيتها اآلالم م ننن اليه ننود ومي ننر اليه ننود ,وأ لن ن

نند س ننيان مدين ننة "ييي ننم" ,والت نني ذه ننب

جورقاتشننوم علننى اليهننود فنني تلن القرقيننة صننفة "أمننة عالميننة عظيمننة" ,وحمننل الننروس وقعن

الشننعوب

السوفيتية األخر المسمولية عن مأسا اليهنود ,يمنا أشنار جورقاتشنوم فني القرقينة ذاتهنا إلنى أن قعن
الفعاليات السياسية في روسيا هي المسمولة عنن دفنو اليهنود نحنو الهجنر  ,ألنهنا فني نظنره تترناعس عنن
التصد

لمعادا السامية وال تهت قأو اع اليهود يما يجب(ال اهر  ,2111 ,ص.)338
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المبحث الثاني
هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل
 1.2.2عقسيس الهجرات اليهودية إلى فلسطين
إن مالقية سيان إسرائيل ه من المهاجرين الذين إما أن ييونوا قد هاجروا قأنفسه أو أنه من
س لة مهاجرين ,فمنذ نهاية الررن التاسو عشر ,قدأت عملينة هجنر اليهنود إلنى فلسن ين والتني أعند لهنا
قشننيل مسننق وت ن إنشنناء الممسسننات والمنظمننات اليهوديننة وميننر اليهوديننة والتنني قامننت قمعننداد الخ ن
لتنفيننذ مخ ن تهجيننر اليهننود ,وهيننذا قنندأ التهجيننر أو الهجننر فنني نهايننة الرننرن التاسننو عشننر وفنني أعرنناب
المجازر التي أقدمت عليها روسيا

د سيانها اليهود(شامير ,1111 ,ص.)324-323

وعننندما قنندأت الصننهيونية تنسنني خيو هننا و ننعت الهجننر اليهوديننة نصننب أعينهننا ,ألنهننا هنني
العمود الفرنر النذ سنترو علين الدولنة اليهودينة المنتظنر  .وتنرسن الهجنرات اليهودينة إلني فلسن ين إلني
خمس هجرات وهي(فال  ,2111 ,ص:)14
 2.2.2الهجرة األولي(12.1 – 1111م)
فنني العننا  1111تعننر

اليهننود فنني روسننيا إلننى مننذاقح منندقر تفجننرت فنني أول األمننر قمدينننة

يليزفزتغراد في أويرانيا ,ومن ث قا آالم اليهود النروس قمسناعد منن المنظمنات اليهودينة مثنل تحنالم
إسرائيل العالمي ومرره فرنسا قالهجر إلى أوروقنا الغرقينة والوالينات المتحند  ,وقند رفن
فلس ن ين مرصنندا محننتم للمهنناجرين ان

التحنالم اعتقنار

قننا مننن عنند قناعت ن قننأن اليهننود الننذين انترل نوا إليهننا سننييونون

قادرين على إعالة أنفسه ).(laskove, 1989, p.71
واستمرت موجة الهجر األولى من  1119وحتى  1209حي

هاجر حنوالي  95.000يهنود

إلى فلس ين ,ويان مالقيته من الذين لن يينن لهن مينان أخنر ينذهقون إلين  ,وينان أيثنره منن روسنيا
ورومانيننا ,يمننا يننان مالقيننة المهنناجرين ميننر منندفوعين قعوامننل أيديولوجيننة .وقنند أدت هننذه الموجننة مننن
الهجر إلى م اعفة عدد اليهود).(Goldscheider, 1992, P.114
ويننان أملننب مننن جنناء فنني هننذه الموجننة مننن ال قرننة الوسن ي مننن روسننيا وقولننندا ورومانيننا .وقنند
مينرت هننذه الموجننة منن عنندد اليهننود فني فلسن ين ,حين

سنقرت هننذه الهجننر هجنرتين؛ إحننداهما دينيننة -

ويانت في الررنين السادس عشر والساقو عشر المي د  ,إذ هاجر يهود منن وسن أوروقنا ,وأقناموا فني
األم نناين الت نني اعتقروه ننا ذات قدس ننية يهودي ننة وه نني الر نندس و قري ننة والخلي ننل وص ننفد ,وق نند ع ننرم هن نمالء
المهناجرون قاسن المسننتو نون الرندامى ,وقنند هنناجروا قسنقب ا ن هاده مننن حينا أسنقانيا ورمقننته فنني
21

العيش قالررب من األماين المردسة -واألخر صهيونية ,وهي هجر ذات أ ماع اسنتي انية اسنتعمارية
تهدم إلي السي ر علي فلس ين(.(laskove, 1989,P.71
وقنند أنشننأ مهنناجرو هننذه الموجننة عنند مسننتو نات زراعيننة منهننا “ريشننون لتسننيون” و”زخننارون
يعرننوب” يمننا اعتمنندت المسننتو نات علنني ائعانننات التنني قنندمها المليننونير اليهننود روتشننيلد .وقنند قلغننت
وحندها أيثنر مننن ملينون ونصننم ملينون ف ارنن  .وتعنود هننذه الهجنر إلنني اشنتداد المصننادمات قنين الننروس
واليهود قعد مرتل قيصر روسنيا عنا  , 1111والنذ اشنتر قعن
مننن المننذاقح

اليهنود فني قتلن فرنا النروس قموجنة

نند اليهننود عرفننت قاس ن “القننوجرو  ”1وهننى حم ن ت منظمننة قرعايننة الدولننة الروسننية تقنندأ

قا ن هاد اليهننود وتنتهنني قح نواد

دمويننة ته ندأ قعنندها األمننور ث ن تقنندأ مننن جدينند ,وهننو مننا شننجو قنناد

الصهيونية علي الترويي ألفياره (.) Emmons, 1997, PP. 341-342

 1.1.1الهجرة الثانية(1211 – 12.1م)
وف نني موج ننة الهج ننر الثاني ننة الت نني اس ننتمرت م ننن ع ننا  1209وحت ننى ع ننا  1219ه نناجر نح ننو
 90.000يهود يان أملقه من روسيا ,وهمالء أسسوا مدينة تنل أقينب .وينان أملنب المهناجرين خن ل
هننذه الموجننة متننأثرين قأفيننار االشننترايية .وحاولننت هننذه الموجننة أن تجعننل اليهننود يرومننون قالعمننل فنني
المسن ننتعمرات الزراعين ننة قن نندال من ننن العمن ننال العن ننرب ,وقن نند اسن ننتحدثت هن ننذه الموجن ننة نن ننوعين جدين نندين من ننن
المستو نات هي الييقوتس 2والموشام.3
1

بوجروس :هي يلمة روسية معناها تدمير أو هجو أو فت أو مذقحنة .وعناد ما تيون هذه المذقحة منظمة لتدمير جماعة أو قرة معيَّنة .وقد

دخلت اليلمة اللغات األورقية قمن وقها الروسي ,و ا

مجالها الداللي قحي

أصقحت تشير أساسا إلى الهجو على أع اء الجماعة

اليهودية ,ولينها تستعمل مجا از لاشار إلى الهجو على أع اء الجماعات واألقليات األخر  .وقد استخدمت اليلمة للمر األولى في ائنجليزية
عا  . 1205معظ هذه الهجمات يانت ذات اقو شعقي وتعقر قشيل مشوه ومير مشروع عن ت لعات مشروعة للجماهير التي يانت تت
قموافرة النظا الريصر وقد تصاعدت الهجمات ققل وقعد صدور قوانين مايو عا  , 0880ومن أهمها مذقحة ييشينيم(المسير ,3119 ,
ص .)0293

2

التجمو ,وتستخد اليلمة في اليتاقات الصهيونية لاشار إلى مستو نة تعاونية ت
الكيوبعس :يلمة عقرية تعني
ُّ

اليهود ,يعيشنون ويعملون سنويا ,ويقل عندده قين  950و 900ع و ,وان يان العدد قد يصل إلى ألم في قع

جماعة من المستو نين

األحيان .وي ُّ
عد الييقوتس

من أه الممسسات االستي انية التي استندت عليها إسرائيل منذ العا  1202أ ققل قيامها والتي أثرت في الحيا السياسية واالجتماعية في
إسرائيل حتى قداية الثمانيات وقتما قدأ انح ا ها( .المسير .)3112 ,

3

الموشاف (قالعقرية :מֹושָׁ ב) :مص لح عقر يشير إلى قرية زراعية ,تشيل يل أسر من األسر الرا نة فيها ,وحد اقتصادية منفصلة,

وتدير ق عة األر

المخصصة لها قشيل مسترل .وأ ار ي الموشام تعود ملييتها للصندو الرومي اليهود  .وهنال نوعان من الموشام,
يت

أولهما ,واألقل انتشا ار ,هو (الموشام التعاوني) ,الرائ على أساس الشراية في المليية على األ ار ي ,والقيوت ,وائنتاج ,والتسوي الذ
من خ ل وحد تعاونية مريزية .وقد أقي أول (موشام تعاوني) في الق د وهو (يفر ِحي ِ ي ) عا  , 1299قالررب من قحير قريا .أما النوع
الثاني واأليثر انتشا ار ,فهو (الموشام العمالي) ,الذ

يرتصر التعاون في على قع

المنشآت المريزية ,وعلى قع

الفروع االقتصادية

المشترية ,فيما تدير يل أسر األ ار ي التاقعة لها قشيل مسترل .وقد اقي اول (موشام عمالي) ,وهو (نه ل) عا  1291في شمال سهل
يزراعيل( .عراقيل.)3103 ,
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وأرسننت الموجننة الثانيننة مننن الهجننر اليهوديننة إلننى فلس ن ين األسننس ئنشنناء المنظمننات المسننترلة
ف

عن تحديد أسس الدولنة تحنت ائنشناء التني أقامهنا المسنتو نون اليهنود فني مرحلنة منا ققنل إنشناء

الدولة).(Shilu,1997, p.90
وقد ت منت هنذه المرحلنة ننوا أحنزاب العمنال االشنترايية (أحندوت هعفنوداه فني العنا , 1212
الماق ننا ف نني الع ننا  , 1290وح ننزب العم ننال ف نني الع ننا  ,) 1292والمنظم ننات العمالي ننة ,والمس ننتو نات
الجماعية (مثل الييقوتسنات) ,وائرهاصنات األولنى للممسسنات الصنحافية والفيرينة العقرينة ,إ نافة إلنى
ذلن أصننقح الفيننر االشننترايي الننذ أتننت قن هننذه الموجننة يشننيل حجننر األسنناس لييديولوجيننة الصننهيونية
قين المستو نين اليهنود ,وقند توقفنت الهجنر خن ل سننوات الحنرب (1211 – 1219م) ومنادر فلسن ين
اآلالم من اليهود قسقب المشايل التي عانت منها المن رة وانتشار الق الة(الحاج ,2118 ,ص.)111

 1.1.1الهجرة الثالثة (1211 – 1212م)
وفي موجنة الهجنر الثالثنة منن عنا  1212وحتنى عنا  , 1299هناجر نحنو  95.000يهنود
يننان أيثننره أي ننا مننن روسننيا أو مننن دول االتحنناد السننوفيتي سنناقرا .ويننان فنني هننذه الموجننة نحننو %95
مننه مننن االتحناد السننوفيتي ,و %90مننن قولنندا ,وقنند ملقنت علننى المهنناجرين العناصنر الشنناقة ,وانتمننى
أملننقه إلننى حريننة “ال ليعننة” التنني يانننت ترننو قتنندريب الشننقاب علننى األعمننال التنني سننيرومون قهننا فنني
فلسن ين .وقنند تننأثر مهنناجرو الموجننة الثالثننة قاالتجاهننات االشننترايية والسياسننية واالجتماعيننة التنني يانننت
سائد في ق ده  ,وقد تأسس خ ل هذه الموجة منظمة “الهستدروت ”4أ االتحاد العنا للعمنال اليهنود
في فلس ين عا  , 1121وهي منظمة يهودية تتحد

قلسان العمال اليهود(.)Emmons,1997, p.345

 1.1.1الهجرة الراب ة (1211 – 1211م)
ومننو الموجننة الراقعننة التنني قنندأت فنني العننا  1299وحتننى العننا  1291قل ن عنندد مننن هنناجروا
خ ن ل ه ننذه الموج ننة  19أل ننم مه نناجر معظمهن ن مننن يه ننود قولن نندا واالتح نناد السن نوفيتي ,وينتم ننون لل قر ننة
المتوسن ة ,والم حننظ أنن فنني األعنوا الث ثننة األولننى وصننلت أعننداد المهنناجرين إلننى  90ألننم مهنناجر,
قينما يان حج الهجر في األعوا الخمسة التالية  99ألم .وقد أدت الزيناد المفاجئنة للهجنر فني الفتنر
4

الهسعدروت :هو اختصار ل (االتحاد العا للعمال اليهود)  ,وقد تأسس في ديسمقر عا  1290أ

في عهد االنتدابُّ .
ويعد الهستدروت

األدا األساسية التي تعقر من خ لها التفاع ت السياسية في المجتمو ائسرائيلي عن اتجاهاتها في مختلم نواحي الحيا ؛ فالتنظي التشريعي
والتنفيذ للهستدروت يتيون من ممثلين عن األحزاب قحسب قنية قوتها االنتخاقية ,وعلى هذا فمن سياسات الهستدروت ليست في النهاية سو
انعياس للتفاع ت قين األملقية واألقليات الحزقية .يما يشيل الهستدروت قو اقتصادية واجتماعية يقر قحي
ائنتاج الرومي في اسرائيل( .مريز المعلومات الو ني الفلس يني.)3100 ,
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أن يسي ر على نحو رقو

من عا  1299إلى  1299إلى انتشار الق الة في فلس ين وسققت سلسنلة منن األزمنات االقتصنادية
وقل عدد اليهود العا لين  8441في عا ( 1291אלמוג ועוז()9011 ,الموج وعوز.)9011,
 1.1.1الهجرة الخامسة (1211 – 1211م)
وهاجر في الموجة الخامسة التي قدأت في العا  1299وحتى العا  1291نحو  900.000يهود ,
وذل من دول أوروقية عديد أهمها ألمانيا ,وقولندا ,ووس أوروقا .وتعتقر موجة الهجر الخامسة أيقنر
الموجنات عننددا وأوسننعها نظامننا , ,وترجننو زينناد هننذه الموجننة لظهننور النازيننة فنني ألمانيننا وت ازينند ا ن هاد
اليهننود ,واألزمننات ائقتصننادية قأوروقننا ,يمننا أدت األحنوال االقتصننادية السننيئة قأمرييننا إلنني تشننديد الريننود
المفرو ة علي الهجر إليها(الحاج ,2118 ,ص .)121

اسننتمرت الهجننر قعنند ذل ن قخ ننى متفاوتننة ,حي ن

يانننت عاليننة جنندا فنني عرنند الخمسننينيات مننن

الرنرن الما نني وقند هنناجر حنوالي ملينون شننخص ينان أملننقه مننن الندول العرقيننة مثنل المغننرب والج ازئننر
والع ار واليمن ,وفي عرود الستينيات والسقعينيات والثمانينيات من الررن الما ي يانت الهجر محدود
قع

الشنيء ,وجناء المهناجرون منن دول عديند ينان أهمهنا الندول األوروقينة(אלמוג ועוז()9010 ,ألموج

وعجز.)9011,

وشيلت هجر الروس أواخر ثمانينيات الررن الما ي الموجة اليقر في تناري موجنات الهجنر
ر في تغيير ترييقة السيان(אלמוג ועוז()9011 ,ألمج وعجز.)9011,
إلى إسرائيل ,ويانت األيثر تأثي ا

النظ ننر الخا ف ننة ئحص نناءات الهج ننر اليهودي ننة م ننن االتح نناد الس ننوفيتي الس نناق س ننتقين أن ه ننذه
األرقنا ياننت قصننفة عامنة منخف ننة فني فتنرات الشند  ,واتجهنت للتصنناعد فني أوقننات الليقرالينة النسننقية.
وفي السنوات الخمس األخير لحي ستالين ل يين هنا عمليا أ هجر يهودية(رو  ,1112 ,ص.)3
 1.1.1.1المهاجرون من االعحاد السوفيعي سابقا في السب ينيات من القرن الماضي
جنناءت ث ن

موجننات مننن الهجننر اليهوديننة السننوفيتية فنني األع نوا التنني تلننت  , 1291حي ن

جاءت الموجة األولى قعد حرب ( 1291وتحديدا قين عامي ,) 1219 – 1292ث موجة السنقعينيات
قننين عننامي 1212 – 1215م التنني توجهننت إلننى الواليننات المتحنند األمريييننة ,ومنننذ العننا  1212ومننا
قعننده جنناءت موجننة التسننعينيات ويانننت متجهننة إلننى إس نرائيل ,وقنند اتج ن ثل ن

المهنناجرين خ ن ل الموجننة

الثالثة إلى الواليات المتحد األمرييية أو أوروقا الغرقية(الحاج ,2118 ,ص.)121

ووصننلت موجننة المهنناجرين إلننى إسنرائيل اقتننداء مننن العننا  1299ووصننل تعننداداها إلننى 900
ألننم نسننمة ,و ننمت هننذه الموجننة ف نني قنندايتها يه ننودا مننن دول القل ي ن ومول نندافيا وأويرانيننا وجورجي ننا.
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وشيلت العوامل الدينية والرومية دافعا لمهاجر الستينيات والسقعينيات ,واقتداء من العا  1219قدأت
هجننر مننن منننا

المريننز أي ننا وخاصننة مننن موسننيو ولينينغ نراد ,حي ن

وصننل معظ ن المهنناجرين إلننى

أمرييا الشمالية واسترروا هنا ي جئين ,ووصل الرليل منه إلى إسرائيل"(مان  ,2115 ,ص.)312
وشننيلت هننذه الهجننر األسناس الننذ تن مننن خ لن اسننتيعاب الهجننر اليقننر  ,حين

و ننو هنمالء

المه نناجرين األي ننديولوجيين قني ننة تحتي ننة تن ن م ننن خ له ننا العم ننل عل ننى اس ننتر اب المه نناجرين م ننن االتح نناد
السوفيتي والذين نظر إليه قاد إسرائيل على أنه مخزون قشر يقينر .وعلنى مند السننوات الما نية
فننمن هجننر اليهننود مننن االتحنناد السننوفيتي سنناقرا يانننت قاتجنناه أمرييننا أو يننندا أو اسننتراليا ويانننت نسننقة
 %10فر ن ن ممنننن يتجهنننون إلن ننى إس ن نرائيل ,وهنننذا دلين ننل علن ننى أن اليه ننود الس ننوفييت ال يحملنننون العريننند
الصهيونية وال يممنون قها ,وأن أسقاب هجرته ال تعود إال للرمقة في القحن

عنن الجديند أو عنن حينا

أف ل في أمرييا ودول الغرب األخر (عقاس ,1113 ,ص.)21
ويانت الموجة األولى التي استمرت حتى نهاينة السنقعينيات انترائينة ,وحملنت دوافنو أيديولوجينة
و مت في صفوفها قعن

الرينادات المقلنور ذات الجاذقينة .وياننت هنذه الموجنة مهينأ ل نندماج داخنل

المجتمو على عيس الموجة التي تلتها في التسعينات(مان  ,2115 ,ص.)312
ويقدو أن الرياد السوفيتية اعتردت أن تسهيل هجر قلة من مثير المشايل في السقعينات فنمن
الحرية اليهودينة السنوفيتية سنتحر منن قادتهنا وسنتموت(رو  ,1111 ,ص .)4وقند ننتي عنن موجنة الهجنر
خن ل السنقعينيات هجنر  159,591مهنناج ار منن االتحناد السنوفيتي سنناقرا ,ويعينس هنذا تحلينل اتجاهننات
وترييب هذه الموجة من الهجر مجموعة من الحرائ المثير :
 إن أيثر من  %50من همالء المهاجرين يان خ ل السنوات الثالعا  , 1219وفي أعراب الحرب مقاشر حد
انخفن ن

انخفا

التي سنقرت حنرب أيتنوقر

يقير في أعداد المهاجرين ,حتى أن

إل ننى الص ننفر ترريق ننا ف نني الع ننا  . 1210وج نناء أيث ننر م ننن ثلن ن

هن نمالء المه نناجرين م ننن

الجمهوريات اآلسيوية والروقاز ,وخ ل قداينة السنقعينيات زادت نسنقته عنن  %90منن إجمنالي
المهنن نناجرين ,ويصن ن نننم المهنن نناجرون من ن ننن الجمهورينن ننات اآلسن ن ننيوية والروقازين ن ننة ييهن ن ننود ش ن ن نرقيين
(من ننزراحي ) 5فن نني حن ننين يعتقن ننر المهن نناجرون من ننن الجمهورين ننات األوروقين ننة من ننن اليهن ننود الغ ن نرقيين
5

المزراحيس :وه اليهود الشرقيين الذين يانوا يريمون في المغرب العرقي والع ار وايران وأفغانستان واليمن ويان همالء يتحدثون يل قلغة قلده

ومو ن  .ويلمة مزراحي هي مص لح عقر لليهود الشرقيين وتعني قاللغة العقرية مشرقي .ويشير هذا المص لح إلى أولئ الذين ال ينحدرون
من أصل مرقي .وهذا المص لح ذو م مون قري عرقي ثرافي وهو من أيثر المص لحات والتسميات استخداما في الشارع ائسرائيلي ,وفي
األوسا األياديمية واألحزاب السياسية اليسارية(حليحل ,3110 ,ص .)93
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(إشنيناز) ,6وينتمني يهنود الجمهورينات اآلسنيوية والروقناز إلنى مجتمعنات ترليدينة تشنعر قارتقننا
قو تجاه الشعائر والري اليهودية ف

عن شعور قو قاالنجنذاب إلنى إسنرائيل(الحناج,2118 ,

ص.)121:121

 1.1.1.1الهجرة الكبرى لليهود الروس إلى إسرائيل
تمت الهجر اليقر لليهود الروس إلى إسرائيل مو نهاية الثمانينينات منن الرنرن الما ني حينمنا
خف

االتحاد السوفيتي ساقرا قيوده المفرو ة على الهجر مفسحا المجال أما موا ني قما فنيه 1,5

مليون يهود ليي يغادروا القلد إذا شاءوا(مار  ,1112 ,ص.)3
فقعند تسننل ميخائيننل سننيرميفيتش مورقاتشننوم السننل ة عننا  1215ينرئيس الدولننة فنني االتحنناد
الس ننوفييتي الس نناق وانتهاجن ن سياس ننة القيريس ننتروييا 7واالنفت ننا م ننو الغ ننرب المس ننتند إل ننى قاع نند تن نوازن
المصننالح قغن

النظننر عننن االيننديولوجيات وتجنندد الع قننة السننوفيتية ائسنرائيلية قشننيل مقاشننر أو ميننر

مقاشر ,فرد قدأ مو وع الهجر اليهودية من االتحاد السوفيتي الساق يشهد تصاعدا جديدا .وقد جاءت
الهجر اليقير من دول االتحناد السنوفيتي سناقرا إلنى إسنرائيل فني ظنل ظنروم وشنرو تاريخينة خاصنة,
ولن يسننق لهنا مثيننل .فالموجنة اليقيننر التني قنندأت فني العننا  1212جناءت علننى أر نية الفو ننى التنني
استشرت في روسيا الجديد في أعراب قشائر ال عم والتفي في االتحاد السوفييتي ساقرا ,وال نقاقية
التي سادت الحيا والخوم من ما يسمي اليهود قال سامية – التني يعننون فيهنا العنداء لليهنود -والرمقنة
في الخروج إلى العال الحر(عقاس ,1113 ,ص.)21

وفنني  1212ألغننى االتحنناد السننوفيتي سنناقرا يثي ن ار مننن قيننود الهجننر التنني يننان يفر ننها علننى
موا نين ممنا أد إلنى زيناد مفاجئنة فنني عندد النذين منادروا القلند وفننيه اليثينر منن اليهنود ,وفني الوقننت
نفس أدخلت الواليات المتحد يثي ار من التعريدات على إجراءات الهجر المتقعة لديها يي تحد منن عندد
الننذين يهنناجرون إليهننا مننن اليهننود السننوفييت ,ورحقننت إسنرائيل قننذل ألنن يجعننل معظن اليهننود السننوفييت
6

اإلشكناز :وه المولودون في اوروقا وامرييا والمولودون في إسرائيل آلقاء من مواليد أوروقا وأمرييا .وهو اس يذير في التو ار ويان يستخد

عند األدقاء اليهود إشار إلى ألمانيا ,وعلى األخص المن رة الواقعة على نهر الراين .لذل

أ ل

على يهود ألمانيا اس أشينازيين .وجر

التوسو في استعمالها الحرا لاشار إلى يهود أوروقا الشرقية والوس ى والغرقية ما عدا يهود القلران الذين يانوا من السفاراديين(المسير ,
.)3119

7

البيريسعرويكا :يلمة روسية وتعني إعاد القناء وهي قرنامي لاص حات االقتصادية أ لر رئيس ل تحاد السوفييتى الساق  ,ميخائيل

مورقاتشوم والمفهو العا للقيريستروييا يما ينظر إليها مورقاتشوم ,يعني االنع ام الحاز نحو العل  ,وتوحيد الثور العلمية الترنية واالقتصاد
المقرمي ,مو و و مقادئ المريزية والديمر ار ية في إدار االقتصاد مو و المساءلة والنرد ,يما يعني تلقية حاجات الموا ن وف يفاية عالية,
ويعني يذل ت وي ار متعدد االتجاهات للديمر ار ية وائدار الذاتية واالشترايية ,والتوسو في سياسة الع نية ,واحتراما رفيو المستو لري الفرد,
وت قيرا سليما لمقادئ العدالة االجتماعية( .الموسوعة العرقية ,3103 ,ص .)230
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يهاجرون إلى إسرائيل .وأصقح تدف المهاجرين اليهود إلى إسرائيل مميننا قعند تجديند االتحناد السنوفيتي
س نناقرا لسياس ننية الخ ننروج ف نني الع ننا  ,1188وف ننر

الوالي ننات المتح نند ودول مرقي ننة أخ ننر – ق ننغو

إسرائيلية – قيودا جديد على دخول المهاجرين اليهود من االتحاد السوفييتي إليها(مار  ,1112 ,ص.)5
ويننان معظ ن المهنناجرين اليهننود فنني الفتننر (1212 – 1211م) يف ننلون الننذهاب إلننى الواليننات
المتحنند علننى الننذهاب إلننى إسنرائيل ,يمننا يننان الحننال فنني الفتننر (1210 – 1219م) وذلن لمجموعننة مننن
األسننقاب القرامماتيننة والريميننة التنني تسننه فنني تفسننير هننذه الظنناهر منهننا :انخفننا

مسننتويات ائحسنناس

قالهوية الثرافية اليهودية قين هنمالء المهناجرين ,ف ن عنن الصنور السنلقية التني نرلهنا ائعن

الروسني

عننن إس نرائيل والصننهيونية ,والمخنناوم مننن المصنناعب االقتصننادية واالجتماعيننة المرتق ننة قننالهجر إلننى
إسرائيل(الحاج ,2118 ,ص.)121

ليي تجعل وجهة اليهود الروس إلنى إسنرائيل فرن

وقد ترا عت عد عوامل مو قع ها القع

حتى يت فوا هجر همالء إلى أمرييا ,ودول أوروقا ,يما يان يحد

في السقعينيات من الررن الما ني.

فر نند نش ننرت ص ننحيفة ي ننديعوت أحرون ننوت قت نناري 9011-09-19م مراقل ننة م ننو يعر ننوب يي نندمي ,رئ ننيس
المنظمة السرية (ناتيم( ,والتي أني ت قها مهمة استج ب اليهود من الشنتات إلنى إسنرائيل ,شنر فيهنا
عننن خننداع المهنناجرين اليهننود مننن االتحنناد السننوفييتي سنناقرا .ويشننم رئننيس (ننناتيم) النرنناب عننن عمليننة
الخداع هذه قعد نحو  21عاما ,وأشار إلى أن في نهاية الم ام ت استج ب نحو مليون مهناجر إلنى
إسرائيل ,وقحسب ييدمي فمن لو لن ينت ذلن لينان عندد منن هناجر إلنى إسنرائيل أقنل قيثينر .وترنرر فني
حين ن خننداع يهننود االتحنناد السننوفييتي سنناقرا ,واشننعاره قأن ن ال يوجنند أمننامه خيننارات سننو الهجننر إلننى
إسرائيل .ويانت تعتمد الخ ة على منح اليهود تأشير الخروج والهجر إلى إسرائيل ,وقدون هذه التأشير
ال يمينننه الخننروج مننن االتحنناد السننوفييتي سنناقرا يمننا ال يمينننه دخننول أيننة دولننة أخننر  ,إال إذا عر نوا
تننذاير سننفر إلننى هنغاريننا أو رومانيننا ,وفنني هننذه الحالننة عملننت إس نرائيل علننى أن تيننون الترتيقننات فنني
قوخارست وقوداقست ال تسمح له سو قالتوج إلى إسرائيل(الزيتونة.)2111 ,

ووصننلت وتيننر الهجننر فنني العننا  1220إلننى نحننو  95ألننم مهنناجر فنني الشننهر ,وقنندأ الحنندي
يدور عن وصول ما ال يرل عن مليوني مهاجر حتى نهاية العرد ,لين حرب الخلنيي األولنى واالسنتررار
النسقي في روسيا خففا من هذه الوتير التني هق نت إلنى 5آالم مهناجر فني الشنهر فني العنا 1229م,
وشننهد النصننم األول مننن عننا 9001م انحسننا ار آخننر فنني أعننداد المهنناجرين مننن دول االتحنناد السننوفيتي
الساق  ,ويعز ذل األمر إلى سققين أساسيين :فرندان عوامنل الجنذب إلنى إسنرائيل اليثينر منن حيويتهنا
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الساقرة قسقب التهديد األمني الذ فر ت انتفا ة األقصى ,إ افة إلى ممشرات االستررار التي قدأت
تع ن روسننيا ودول االتحنناد السننوفيتي السنناق (مننان ,2115,ص .)311فرنند هنناجر إلننى إس نرائيل خ ن ل الفتننر
الواقعة ما قين  9009- 1220نحو ثمانمائة وخمسون ألم شخص من دول االتحاد السوفيتي ساقرا,
وقنند مننادر إس نرائيل منننه نسننقة تت نراو مننا قننين  %10-1إلننى مسنناق رموسننه أو إلننى الواليننات المتحنند
وأوروق ننا(الجلي ننل .)2111 ,وقه ننذا وص ننل م ننو قداي ننة الع ننا  9000الع نندد اليل نني للمه نناجرين م ننن االتح نناد
السننوفيتي (ويت ننمن ذل ن  900ألننم ج نناءوا فنني السننقعينيات مننن الرننرن الما نني) إلننى مننا يزينند عل ننى
المليننون نسننمة ,حي ن

إنه ن يشننيلون ايقننر عنندد مننن السننيان اليهننود فنني إس نرائيل الننذين أت نوا مننن نفننس

القلد(الحاج ,2113 ,ص.)11
وقعنند فننتح أق نواب االتحنناد السننوفييتي سنناقرا أمننا المهنناجرين اليهننود ,وقعنندما أصننقحت إس نرائيل
وجهنة رئيسنة لهن  ,ت ازينند زخن الهجننر إلننى إسنرائيل مننن خن ل األنشن ة الميثفننة للويالننة اليهوديننة
التي اعتمدت على إرسال قعثات ,وعملنت علنى تعظني دوافنو اليهنود لمغنادر االتحناد السنوفيتي
الساق

واختيار إسرائيل يوجهة له (الزيتونة.)2111 ,

21

المبحث الثالث
أسباب هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل
 1.1.1الدوافا األساسية إلى الهجرة
شننيلت الهج ننر الروس ننية إل ننى إسن نرائيل ح نندثا يقين ن ار و ننخما ألر ننى قظ لن ن عل ننى المن ر ننة يي ننل,
وهنندفت إس نرائيل مننن خ ل ن العمننل علننى زينناد عنندد اليهننود إلننى مواجهننة الزينناد العرقيننة واالسننتفاد مننن
مهاراته  ,وتنوعت األسقاب التي قادت همالء الروس للهجر إلى إسرائيل.
وتختلننم أسننقاب الهجننر الجماعيننة قنناخت م األمنناين التنني يننأتي منهننا المهنناجرون ,ليننن أيثننر
المع يات تشير إلى أن الدوافو األساسية إلى الهجر هي الخوم من اال

راب السياسي واالقتصاد

قعد العهند السنوفيتي ,ومنن مخنا ر القيئنة أيثنر ممنا هني الت نامن اليهنود والتماثنل منو الصنهيونية أو
حتى الخوم من موجات متجدد

د السامية في اتحاد الجمهوريات المسترلة(شقرد ,1111 ,ص.)85

وقد ت اعتقار األيديولوجية واحدا من األسقاب الرئيسة وراء موجة الهجر من االتحاد السوفيتي
ساقرا إلى إسرائيل خ ل السنقعينيات ,وحتنى قنين هنمالء المهناجرين ياننت هننا مجموعنة منن التمنايزات
القينيننة ,فرنند جنناء عنندد يقيننر منننه ألسننقاب قرامماتيننة أيثننر منهننا أيديولوجيننة ,والنندليل علننى ذلن أن هننذه
الموجة تراجعت في أعراب حرب 1219م ,حي

منيت إسرائيل قهزيمة يقينر فني هنذه الحنرب( Lissak,

.)1995, p.126
قائ ننافة إلننى ذل ن فننمن الصننعوقات التنني واجههننا يننل مننن األمننن واالقتصنناد ائس نرائيليين فنني
أعراب هذه الحرب وتدهور المننا السياسني فني النق د قند لعقنت دو ار يقين ار فني تغيينر تف ني ت اليهنود
السننوفييت قحين

أ ننحوا يف ننلون الننذهاب إلننى أمرييننا الشننمالية عننن الهجننر إلننى إسنرائيل( Gitelman,

.)1977, p.37

وتحولننت هجننر اليهننود الننروس إلننى إس نرائيل ف ني العننا 1219 – 1219م مننن الهجننر ()Aliya
قمعناها المستخد في األيديولوجية الصهيونية إلنى المعننى الترليند للهجنر  ,وهنذا يمثنل تحنول المهناجر
السوفيتي من "المهاجر اليهود " ذ

الرناعات األيديولوجية الروية إلى "مهاجر عاد "( Pinkus, 1984,

.)p.12

وأشار القاح

اليهود جيتلمان في يتاق ( )Gitelman, 1995إلنى أنن قند توصنل منن خن ل

أرقعة مسو ممثلة للمهاجرين الروس في إسرائيل ت إجرامها على مندار عرندين قندءا منن العنا 1219
أن الن نندوافو المرتق ن ننة قاأليديولوجين ننة الصن ننهيونية تراجعن ننت من ننن يونهن ننا ذات ميانن ننة مريزين ننة فن نني قداين ننة
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السقعينيات إلى ميانة هامشية في التسعينيات ,ونتيجنة لنذل  ,اتجن مالقينة المهناجرين النروس قعند عنا
 1219إل ننى الوالي ننات المتح نند األمرييي ننة وي ننان ال نندافو الن نرئيس لم ننن ه نناجروا ه ننو الس ننعي وراء ف ننرص
اجتماعي ننة واقتص ننادية أف ننل ,وقالنس ننقة لهن ن يان ننت إسن نرائيل تعتق ننر قل نندا خ ين ن ار وذلن ن قس ننقب الح ننروب
المستمر والمخا ر االقتصادية(الحاج ,2118 ,ص.)122
ويننان مننن قننين العوامننل الرئيسنة وراء موجننة التسننعينيات مجموعننة مننن المتغينرات ت ننمنت عنند
االستررار السياسي واالقتصاد ل تحاد السوفييتي المفي  ,وتغيير سياسنة الهجنر  ,وعند تنوفر وجهنات
قديلة ,ف

عن تنامي الشعور قالرومية ومعادا السامية في روسيا( .)Della, 1998, p.56لين لن يينن

هنا ا

د اليهود داخل االتحناد السنوفييتي السناق أو اتجناه لتنرحيله  ,قنل علنى العينس سنجل

هاد

اليه ن ن ننود قق ن ن ننل موج ن ن ننة التس ن ن ننعينيات ت ازي ن ن نندا ف ن ن نني مع ن ن نندالت المش ن ن ننارية ف ن ن نني مختل ن ن ننم مج ن ن نناالت الحي ن ن ننا
العامة(.)Knstantionov,1995, p.13
وهيننذا ل ن يشننهد المهنناجرون مننن االتحنناد السننوفييتي السنناق امت ارقننا عننن الثرافننة والمجتمننو فنني
دول األصل التي انتموا إليها والتي تستمر في لعب دور رئيس في حياته (.)Lesheman, 2000, p.48
انعيست هذه النتيجة في سلسنلة منن المسنو الميدانينة التني تن إجرامهنا خن ل الفتنر (– 1220
 ) 1221داخل عشر من جمهوريات االتحاد السوفييتي الساق قما فيه روسيا ,وذلن قنناء علنى لنب
م ننن الي ننونغرس اليه ننود الروس نني واللجن ننة اليهودي ننة األمرييي ننة ,حين ن

استيش ننفت تلن ن المس ننو الوج ننود

المحتمل لن "معاد سامية عنيفة" و "معادا يهودية" ,ومن ث قندمت ترييمنا للهجنر اليهودينة المتوقعنة منن
االتحاد السوفييتي الساق ( .)GoodKov, 2000, p.238وحين سئل المهاجرون عن العوامل المهمة التني
أثرت على قراره االنترال إلى إسرائيل ,أجاب المشاريون أن الرل على مسترقل أقنائه يان لن التنأثير
األيق ننر )%99,9(,يل نني ذلن ن

ننعم ثر ننته قمس ننترقل االتح نناد الس ننوفيتي الس نناق ( )%91,1إم ننا الرمق ننة

قن ننالعيش فن نني دولن ننة يهودين ننة فحظن نني قالمرتقن ننة الثالثن ننة ( )%99وهن ننو يسن ننق قلن نني العامن ننل االقتصن نناد
(()%12,9الحاج ,9009 ,ص.)81
 1.1.1أسباب هجرة يهود االعحاد السوفيعي السابق إلى إسرائيل
ومن األسقاب التي حدت قيهود االتحاد السوفييتي الساق للهجر إلى إسرائيل ما يلي(الجليل: )2111,
أوال :األزمة التي انتاقت االتحاد السوفييتي الساق في قداية التسعينيات من الررن الما ي وأدت إلى
تفيي وانرسام إلى دوي ت وجماعات عرقية ,والمشايل التي ترتقت عن على صعيد الع قة والتعامل
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أجراه "قري " عا  1221في أوسا

قين اليهود ومير اليهود .وفي قح

يهود موسيو أن األسقاب

األساسية لهجر اليهود الروس هي :اقتصادية قنسقة  %52وسياسية قنسقة .%90
ثانيا :يان للدعاية ائسرائيلية في أوسا اليهود الروس قأنه سيجدون الجنة في إسرائيل األثر اليقير
على تشجيعه للهجر إلى إسرائيل وتريه للق د التي ترعرعوا فيها .ولعقت الدعاية الصهيونية على
وتر تحري حل (إسرائيل اليقر ).
ثالثا :لعقت الدعاية الغرقية الموجهة

د االتحاد السوفيتي ومحاولة تفريغ من األدمغة(,خاصة وأن

عددا من يقار العلماء هنا من اليهود) دو ار في تشجيو اليهود للهجر إلى إسرائيل.
راب ا :يان للعامل االقتصاد دو ار مهما في هجر اليهود الروس إلى إسنرائيل ,حين

حقنذ معظن اليهنود

الروس الحيا فني المجتمعنات ال أرسنمالية ,وذلن الن قاعتقناره الوسن النذ يسنت يعون فين السني ر منن
خ ل رأس المال.
خامسا :ينان للخنوم منن انقعنا

منا يسنمي اليهنود "العنداء للسنامية" فني ظنل سياسنة القريسنتروييا التني

أدت إلى صحو الروميات في االتحاد السوفيتي الساق .
وقصننفة عامننة يننان مننن قننين العوامننل الرئيس نة وراء موجننة التسننعينيات مجموعننة مننن المتغي نرات
ت ننمنت عنند االسننتررار السياسنني واالقتصنناد ل تحنناد السننوفيتي السنناق وتغييننر سياسننة الهجننر وعنند
توفر وجهات قديلة ف

عن تننامي الشنعور قالرومينة ومعنادا السنامية فني روسنيا ,لينن ال فنت أنن لن

ييننن هنننا ا ن هاد

نند اليهننود داخننل االتحنناد السننوفيتي السنناق أو اتجنناه لتننرحيله  ,قننل علننى العيننس

سجل اليهود ققل موجة التسعينيات من الررن الما ي تزايدا في معدالت المشارية في مختلم مجاالت
الحيا العامة (الحاج ,2118 ,ص.)128:121
وتقل نسقة المهاجرين الروس  %90من نسقة اليهود في إسرائيل ونحو  %19من نسقة سيان
إسنرائيل قصننور إجماليننة ,منننه  %10لن يتجنناوزوا سننن الخمسننين ,و %10حاصننلون علننى ثرافننة ثانويننة
ومتوس ة  ,ومنه مائة ألم مهندس و 99ألم قيب ,ونحو ألفي محنا  ,وخمسنون ألنم معلن  ,وواحند
وعشننرون ألننم فنننان(الجليننل .)2111 ,ويتقننين لنننا مننن ذلن أن المهنناجرين الننروس لننو أتيحننت لهن الفرصننة
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الختيننار الدولننة التنني يهنناجرون إليهننا الختننار معظمه ن دوال ميننر إس نرائيل وهننذا يمينند أن معظ ن ه نمالء
المهاجرين ال يحملون أيديولوجيات صهيونية قل يقحثون عن حيا أف ل.
ول يين عددا مير قليل قين المهاجرين يهودينا قن  ,وقند أتنى إلنى إسنرائيل اسنتنادا إلنى التعنديل
فنني قننانون العننود سنننة  , 1210ووصننل عنندد المهنناجرين فنني الفتننر  9001-1220الننذين ل ن يسننجلوا
ييهود في سج ت وزار الداخلية إلى نحو  909,000أ أنه شيلوا  %95من مجمل المهاجرين ,أمنا
ر(حيندر,
في الفتر  9001-9009فرقما قل عدده  ,50,000يما أن ييون عدد مير اليهنود أيثنر يثين ا

 ,2111ص.)218
 1.1الخ صة
من خ ل استع ار نا لهذا الفصل لقندايات اليهودينة فني روسنيا ,وهجنرته إلنى إسنرائيل وأسنقاب
هذه الهجر  ,تقين لنا أن اليهودية في روسنيا جناءت لهن قعند انهينار إمق ار ورينة الخنزر ,وأن الهجنر
اليقير قداية من عا  1212سقرتها العديد من الهجرات ,وأملب اليهود يانوا يف نلون الهجنر إلنى
أمرييا ويندا وأوروقا الغرقية ,إال أن مو نهاية الثمانينيات من الررن الما ي ترا عت مجموعة من
العوامل لتجعل هجرته إلى إسرائيل فر  ,وهذا يتقين لنا أن من أه األسقاب لهجرته هو العوامنل
االقتصادية وقحثه عن حيا أف ل.
وسنحاول من خ ل الفصل التنالي اسنتع ار

أهن األسنقاب التني جعلنت النروس منمثرين فني الحينا

السياسية ائسرائيلية وما هي ائ افات التي قدموها لدولة إسرائيل.
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الفصل الثالث

المهاجرون الروس وادماجهس في المجعما اإلسرائيلي

المبحث األول :الهجرة والعكوين اإلثني بين المهاجرين الروس في إسرائيل
المبحث الثاني :الص وبات واإلشكاليات العي واجهت المهاجرين الروس في االندماج
المبحث الثالث :االندماج السياسي واالجعماعي للمهاجرين الروس في إسرائيل
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 :1.1مقدمة
قعند أيثننر مننن ث ثننة وعشنرين عامننا علننى الموجننة األيقننر للمهنناجرين الننروس إلننى إسنرائيل ,التنني
وصننل خ لهننا أيثننر مننن مليننون مهنناجر جدينند مننن دول االتحنناد السننوفييتي سنناقرا ,ال ت نزال المصنناعب
تواجهه  ,وقع ه لن ينندمي اجتماعينا حتنى اآلن ,إال أن انندماجه منن الناحينة السياسنية أمنر محتنو ,
وذل ن مننن أجننل أن يخنندموا مصننالحه المختلفننة ,قننالرم مننن وجننود عرقننات يقيننر وألسننقاب مو ننوعية
وقنيوية أما اندماجه االجتماعي.
لرد قد المهاجرون الروس إسهامات وا حة في الحيا السياسية واالقتصادية واالجتماعينة فني
إس نرائيل ,ويعننر

هننذا الفصننل أقننرز السننمات والخصننائص التنني جعلننته مننمثرين فنني الحيننا السياسننية

ائسرائيلية؛ وذل من خ ل الحدي

عنن أهن العوامنل التني أدت إلنى تماسنيه وتشنييله يتلنة انتخاقينة

يقير لها وزن في أية انتخاقات ,مما ينعيس على حج ح وره السياسي.

33

المبحث األول
 1.1.1الهجرة والعكوين اإلثني بين المهاجرين الروس في إسرائيل
ال شن َّ
أن الهجنر تلعنب دو ار فني زينناد التعندد والتننوع ائثنني ,والننذ يصنقح عنصن ار رئيسنا فنني
تعمي التعددية السياسية واالجتماعية في الحيا السياسية في الدول المختلفة .فالتعددية ائثنية والعرقية
والمذهقيننة وال ائفيننة فنني أ دولننة ,هنني ظنناهر قيعيننة تت لننب إيجنناد نظننا سياسنني م ئن يحرن العنندل
ُّ
ويحد من الصراعات ,والدولة قهذه الصيغة تحر م الب الجميو ,وتممن له حروقه  ,وذل
والمساوا ,
عن خ ل المشارية السياسية ليل أ يام المجتمو ,دينية يانت أ سياسية أو قومية.
 1.1.1ع ريفات الجماعة اإلثنية
يعتقر مفهنو الجماعنة ائثنينة منن أيثنر المفناهي جندال فني العنال  ,إذ مثلنت ائثنينة مصند ار منن
مص ننادر ع نند االس ننتررار السياس نني ,يم ننا أن ه ننذا المفه ننو يتس ننو ليش ننمل ي ننل أش ننيال التم ننايز؛ لتص ننقح
الجماعة ائثنية قمثاقة خ متواصل يقدأ قالرقيلة وينتهي قاألمة ,يما أنن ي ني ليرتصنر علنى الجاننب
الفرد لتل األشيال ,أو على التمايز العرقني دون سنواه ,ومنن أيثنر التعريفنات التني ينت االسنتناد إليهنا
عند تحديد مفهو "الجماعة ائثنية" ,هو ذل

التعريم الخاص قن تشيرميرهورن( Schermenhorn, 1970,

.)p.12

"تعرم الجماعة ائثنية هنا على أنها تجمو داخنل مجتمنو أيقنر لدين رواقن سنلفية حريرينة أو وهمينة ,وذيرينات
حول ما

تاريخي مشتر  ,واهتمنا ثرنافي حنول أحند العناصنر الرمزينة :أنمنا الر ارقنة والنسنب ,والتشناق ال قيعني (يمنا

هي الحال فني التعصنب المحلني أو التعصنب ائقليمني) ,واالنتمناء النديني ,واللغنة أو أشنيال اللهجنات ,واالنتمناء الرقلني,

والجنسية ,والسمات الشخصية ,والخصائص الجسمانية ,أو أ مزيي من هذه العناصر" .ويشتمل هذا التعريم على
ين ننل العناصن ننر المو ن ننوعية:الن ننذيريات التاريخين ننة المشن ننترية ,واالهتمن ننا الثرن ننافي ,واالنتمن نناء للجماعن ننة,
والمشاعر الذاتية والتي تنعيس في الوعي ائثني.
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ويعرم ماجند الحناج 8الجماعنة ائثنينة":علنى أنهنا تجمنو داخنل مجتمنو أيقنر لدين رواقن سنلفية
حريريننة أو وهميننة ,وذيريننات حننول مننا

تنناريخي مشننتر  ,واهتمننا ثرننافي حننول أحنند العناصننر الرمزيننة

التني تعنرم قأنهنا خ صنة تنراثه الشنعقي ,ومننن األمثلنة الخاصنة قتلن العناصنر الرمزينة :أنمنا الر ارقننة
والنسننب ,والتشنناق ال قيعنني ,واالنتمنناء الننديني ,واللغننة أو أشننيال اللهجننات ,واالنتمنناء الرقلنني ,والجنسننية,
والسننمات الشخصننية ,والخصننائص الجسننمانية أو أ م نزيي مننن هننذه العناصننر ,والننت ز ال ننرور هننو
قدر من الوعي أو الشعور قاالنتماء قين أع اء الجماعة"(الحاج ,2118 ,ص.)41
ومننن خ ن ل التعريفننات السنناقرة يميننننا تعريننم الجماعننة ائثنيننة علننى أنهننا تل ن الجماعننة التنني
تتمايز عن ميرها قمحد السمات األساسية يالثرافة والعادات والتراليد ونم الحينا واللغنة والندين ,ولهنا
أر

مرتق ة قها تاريخيا ,مثل المهاجرين الروس ,وال يشتر أن يينون لهنا يينان سياسني مسنترل علنى

ش ننيل دول ننة ,إال أنه ننا ت ننر م ال ننب خاص ننة قأقنائه ننا تتعلن ن قالنظ ننا السياس نني ال ننذ تع ننيش ف نني ظلن ن
والمجتمو الذ تنتمي إلي  ,ومن هذه الم الب تأييد هويتها ,واحترامها قتمثيلها في النظا السياسي ,أو
منحها و عا خاصا في الق د.
 1.1.1الهجرة والعكوين اإلثني
وتعنند الهويننة ائثنيننة للمهنناجرين وتوجهنناته الثرافيننة مننن أه ن الر ننايا األساسننية التنني تننأتي م نن
الدراسة الخاصة قتيارات الهجر والتدفرات المعاصر للمهاجرين ,حي
إلننى توظيننم اص ن

يميل القاحثون في ظناهر الهجنر

حات متعنندد للخيننارات المتاحننة أمننا المهنناجرين الجنندد داخننل المجتمننو الم ننيم,

وفي هذا ائ ار يثار تسامل مريز وهو :هل سيتخلى المهاجرون عن هويته ائثنية األصلية لصالح
تلن

الخاصننة قننالمجتمو الم ننيم ,أ أنهن سننيعيدون قننناء الحنندود ائثنيننة-الثرافيننة الخاصننة قهن ؟(فهمنني,

 ,0229ص.)009
ويعني تخلي المهاجرين عن هويته الذاتية االنصهار والذوقان في المجتمو الم يم ,ويعيس
االنصهار توجها قويا لد المهاجرين نحو تقني ثرافة األملقية ,والتخلي عن رواق ه الخاصة قثرنافته

8

أ.د .ماجنند الحنناج ,أسننتاذ علن االجتمنناع ,نائننب رئننيس جامعننة حيفننا وعمينند القحن

العلمنني ورئننيس مريننز التعدديننة الح ننارية والد ارسننات الترقويننة

قجامعة حيفا ,وهو أرفو منصب يحتل فلس يني في الداخل مننذ عنا  , 0298القروفيسنور الحناج وجن أيناديمي عرقني فلسن يني معنروم عالمينا
قأقحاث االجتماعية والثرافية عن األقلية الرومية الفلس ينية في إسرائيل ومترجمة إلى العديد من اللغات األجنقية ياالنجليزية والفرنسية واأللمانية.
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السنناقرة ,أمننا التوج ن المتننناق

 ,فهننو التمييننز والحفنناظ علننى الهويننة ,الننذ يتس ن قننالوالء الشننديد للثرافننة

األصننلية واالقتعنناد عننن الثرافننة الجدينند  .وهنننا خيننار ثال ن

وهننو التيامننل ,والننذ يعننني إثقننات الهويننة

والتقني لميونات الثرافة األصلية والجديد معا ,أما التهميش فهو خيار ارقنو وهنو عينس التيامنل ,ويندل
الثرافننات الجدينند واألصننلية علننى حنند س نواء وعنند االهتمننا قهمننا ,حي ن

علننى رف ن

إن الخيننار ال ارقننو

(التهميش) يعيس حالة من ال ياع الثرافي وعد تحديد ميونات هوية وا حة(الحاج ,2118 ,ص.)44
وهنا نوعان رئيسان من ظناهر االسنتيعاب ,عناد منا ينت التريينز عليهمنا :االسنتيعاب القنينو
واالسننتيعاب الثرننافي ,ويشننير االسننتيعاب القنيننو إلننى ان ننما عنندد يقيننر مننن المهنناجرين فنني ممسس نات
المجتمو الم يم ,وشقيات االجتماعينة ,وجماعاتن األولينة ,قينمنا يشنير مفهنو االنصنهار الثرنافي إلنى
التغيي نرات فنني أنمننا المهنناجرين الثرافيننة حتننى تجعله ن أيثننر قرقننا وتناممننا مننو تلووو األنمووو

الخ صووو

ب لمجتمع المضيف ,وهج ع دة م يش ر إليه بمصطلح "التثقيف"(.)Reitz,1980,P.101

االنصننهار ائثننني للمهنناجرين ال يجننب أن يمخننذ قاعتقنناره أم ن ار مسننلما ق ن  ,حي ن

إن العوا ننم

والمش نناعر ائثني ننة ,والت نني تع نند امت نندادا ل نتر نناء الر ننائ عل ننى أس نناس الر ارق ننة والنس ننب ,تمي ننل إل ننى القر نناء
واالستمرار ,واألفراد يميلون إلى و عية االنصهار فر إذا يانت منافعها هائلة ,وعلي ؛ فمن االنصنهار
مالقا منا يينون نتاجنا العتقنارات التيلفنة والمنفعنة التني يرندرها ويحسنقها أع ناء الجماعنة(الحناج,2118 ,

ص.)44:45
إال أن ما قد ذينر سناقرا منن تعريفنات وتو نيحات للهجنر والتينوين قشنيل عنا قند يختلنم عنن
ناع ائس نرائيليين اعتقننروا أن هجننر
الهجننر والتيننوين فنني المجتمننو ائس نرائيلي ,وذل ن ألن علمنناء االجتمن ِ
اليهود إلنى فلسن ين ثن إلنى إسنرائيل ظناهر فريند ال يمينن مرارنتهنا قأينة حرينة هجنر أخنر  ,ومنا أعلنن
لند إقامننة دولننة إسنرائيل مننن أن الدولننة الجديند تفننتح أقواقهننا للهجنر اليهوديننة (  Aliyaقاللغننة العقريننة)
يعي ننس األهمي ننة الرص ننو الت نني تحتله ننا ه ننذه الر ننية ف نني قن نناء الدول ننة الرومي ننة العقري ننة(

Hacohen,

 .)1998,P.57اال أن المهاجرين اليهود الروس عززوا ائثنية وتصدوا ل ندماج فني المجتمنو ائسنرائيلي
وأيدوا أن من الممين تصنيم حسب الو ن األصلي للمهاجر اليهود .
ولهذا الغنر

ينان "قنانون العنود " فني العنا  1250وهنو منن أهن الرنوانين؛ ألنن وثين الصنلة

قال قيعة اليهودية الصهيونية للدولة ائسرائيلية ,إذ ت إقراره قهندم تنأمين هنذه ال قيعنة وتيريسنها ,وهنذا
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الرانون ذو اقو اثنو – قومي ,إذ إن أعد فر للمهاجرين من أصول يهودية ,حي

يسمح ليل يهود

-ماعدا من يأتي سلويا م نادا لمصنلحة الشنعب اليهنود  ,أو منن يينون مسنموال عنن تعنري

الصنحة

واألمن العامين للدولة للخ ر -قاالستررار في إسرائيل والحصول فو ار على الجنسية ائسرائيلية .وقند تن
تعديل "قانون العود " في العا  1210قسقب عد الو و في تعريم "اليهود " في سج ت السيان,
حي

أد االلتقاس في هذا السيا إلى رفو عندد الر نايا أمنا المحناي  ,يمنا أد إلنى أزمنات حيومينة

في هذا السيا خ ل الخمسينيات والستينيات من الررن العشرين(الحاج ,2118 ,ص.)41
ووفرا للفرر الراقعة من التعديل تن التوسنو فني مننح "حن العنود " إلنى األقنناء واألحفناد واألزواج
مينر اليهنود أل شنخص يهنود  ,ف ن عنن أزواج هنمالء األقنناء واألحفناد ,وقهنذه ال ريرنة تن التوسننيو
فنني ح ن الموا نننة والعننود ليشننمل العدينند ممننن ليس نوا يهننودا وفرننا للتعريننم الننذ حنندده الرننانون الننديني
اليهود ( .)Halakhahواعتمنادا علنى ذلن الرنانون لعقنت الحيومنات ائسنرائيلية المختلفنة دو ار نشني ا
فني ائعن ء منن قيمنة واحتمناالت الهجنر إلنى إسنرائيل( )Hacohen, 1998, p.64لليهنود فني مجتمعناته
ودوله التي يعيشون فيها.
يانننت هنال ن خ فننات داخلي ن  ,قننين اليهننود أنفسننه  ,دارت حننول س نمال أساسنني ,هننل يجننب أن
يسمحوا ليل يهود يريد الهجر (هجر عامة) ,أو أن تيون هجر انترائية تعتمد على نخقة منن اليهنود,
من أجل تهيئة الدولة وقنائها ألن تيون دولة قوية اجتماعينا واقتصناديا وعسنيريا ,تسنت يو أن تسنتوعب
فيمننا قعنند جميننو اليهننود .وفنني نهايننة األمننر وفنني الفتننر التنني سننقرت قيننا دولننة إسنرائيل ملقننت الفيننر التنني
تمينند أن ن يجننب فننتح األق نواب لجميننو اليهننود أينمننا يننانوا ,وذل ن مننن من ل ن أن إس نرائيل هنني ملجننأ ليننل
يهود في يل وقت ,وأي ا من أجل

مان أملقية يهودية

فيها(שפירא()3002 ,شبيرا.)2113,

هننذه الفيننر ت ن تحدينندها أي ننا فنني وثيرننة االسننتر ل لدول ن إس نرائيل ,حي ن

يتننب "دولننة إس نرائيل

سننتيون مفتوحننة األقنواب أمننا اليهننود ."...مننن هنننا ن حننظ أن الدولننة اتخننذت موقفننا حاسننما فنني مو ننوع
هجر اليهنود ,وتعاملنت منو هنذه الهجنر "يعنوده" إلنى الدولنة ولنيس هجنر إليهنا ,هنذه المصن لحات تعقنر
ع ننن تص ننور إي ننديولوجي قيم نني ,وت ننر قهج ننر اليه ننود خ ننو إيجاقي ننة وحيوي ننة ,ويج ننب تش ننجيعها ,وه ننذا
االفت ار
و نا للقح

والتصور ينقو من أن المهاجرين إلى أية جهنة أخنر فني العنال  ,ينترلنون منن مينان يعتقرونن
عن و ن أخر ,أما في الحالة ائسرائيلية فمن اليهود يعتقرون "مرقاء" في القلدان األصلية
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التن ن نني ينتمن ن ننون إليهن ن ننا حتن ن ننى يهن ن نناجروا إلن ن ننى "ار

إس ن ن نرائيل" التن ن نني يعتقرونهن ن ننا الن ن ننو ن ال قيعن ن نني له ن ن ن

(אלמוג()3022,ألموج.)2111 ,
وقنند ت ن النظننر إلننى الهجننر (أو  Aliyaقاللغننة العقريننة) دائمننا لننيس قاعتقارهننا حريننة ديمغرافيننة,
ولينن يعملينة قيميننة تعقنر عنن جننوهر الصنهيونية ,ومننن ثن فهني تعنند جنزءا منن منظومننة الرني المسنني ر
على المجتمو .وتنعيس هنذه المنظومنة فني المصن لحات التني يسنتخدمها ينل منن صنناع الرنرار والن أر
الع ننا فيم ننا يتعلن ن ق ننالهجر والمه نناجرين ,حين ن

ي لن ن عل ننى اليه ننود ال ننذين يه نناجرون إل ننى إسن نرائيل اسن ن

"الصاعدون" (قالعقرية عولي أو  ,) Olimأمنا منن يهناجرون منهنا إلنى أ قلند أخنر فني العنال  ,في لن
علننيه "الهنناق ون" (قالعقريننة يننوردي أو () yordimסיקרון ולשם ,עמ()9001 .99.سيييوروو وليشيي 2118 ,
,ص.)34

ويشيل المهاجرون الروس أيقر ق اع إثني في إسنرائيل ,فهنمالء وحنده يشنيلون حنوالي خمنس
عدد السيان في إسرائيل ,ومو هذا الثرنل النديمومرافي اليقينر ,وعلنى النرم منن أنن قند م نى أيثنر منن
عشرين عاما على هجر معظ اليهود الروس إلى إسرائيل ,فمن أملقينته السناحرة ال تنزال تتنداول اللغنة
الروسية ,ومعظ همالء ال يجيدون اللغة العقرية ,من هننا ينان التننافر حنادا وقا عنا قيننه وقنين "الثرافنة
ائسرائيلية"(النعامي.)9019 ,
ويتميز المهاجرون الروس قنزعة إثنية روسنية عميرنة الجنذور ,وقأنمنا ومواقنم تختنزن العرائند
والتراليد التي أثرت في هذه المجموعة خ ل فتر النظا السوفيتي الساق  ,حي

أشارت مع يات قحثية

أج ارهنا مريننز التعدديننة الثرافينة والد ارسننات الترقويننة فنني جامعنة حيفننا ,وذلن قعنند عشنر سنننوات مننن قدايننة
موجة الهجنر اليهودينة منن االتحناد السنوفيتي سناقرا إلنى إسنرائيل العنا  , 1220قنأن المهناجرين النروس
يتمسيون قرو قاالسنتم اررية الثرافينة – الح نارية ويحنافظون علنى األ نر الفردينة والجماعينة والتنظيمينة
ائثنية .ويعتقرون أن منن المهن جندا أن يعنرم أوالدهن اللغنة الروسنية والثرافنة الروسنية ,يمنا ويشنددون
علننى أهميننة اسننتمرار المحافظننة علننى األ ننر الثرافيننة الروسننية فنني إسنرائيل ,وعلننى أهميننة

ننمان وجننود

األ ر التعليمية المنهجينة ومينر المنهجينة قاللغنة الروسنية ,واقامنة أ نر تعليمينة رسنمية قاللغنة الروسنية,
يمننا وأينندوا أنن مننن المهن جنندا وجننود األحنزاب السياسننية التنني يرودهننا مهنناجرون مننن االتحنناد السننوفييتي
ساقرا(الحاج وليش  ,2111 ,ص.)11
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وقحسب الدراسة الساقرة الذير التي أجريت في العا  , 1111فمن المواقم واألنمنا السنلويية
لمعظ الذين جر استجواقه  ,تعيس صور عن االزدواجية التي يتميز قها المهاجرون النروس قينل منا
يتعل قسل ة الرانون والتشيي في القيئة االجتماعية ,حي

يظهر معظن المسنت لعين مواقنم محافظنة

متزمتة في ما يتعل قالروانين التي تدافو عن حرية ال أر لد األفراد ,فرد ذير  %19منن المسنت لعين
أن ن يجننب عنند النندفاع قتاتننا عننن حريننة ال ن أر فنني حنناالت المسنناس قننأمن الدولننة ورموزهننا ,عننن ري ن
تسريب أسنرار عسنيرية لدولنة مريقنة .وثمنة  %12مينر مسنتعدين أقندا مننح الندفاع الرنانوني قاسن حرينة
التعقير ليل من يحر عل إسرائيل علنا ,في حنين ينولي  %99فرن أهمينة لحرينة الصنحافة دون رقاقنة
حيومية.
مننو ذلن تظهننر نتننائي االسننت

ع تسننامحا نسننقيا لنند المهنناجرين تجنناه أنمننا سننلويية ال تنندخل

من إ ار الرانون في مجال جرائ الرشو والمحسوقية ,وأن ثمة  %91من المهاجرين مينر مسنتعدين
ئعن

السننل ات حننول ظنناهر الحصننول علننى الرشننو  ,مراقننل  %99فرن مننن ائسنرائيليين عامننة ,وهننذه

النتائي تقرز رواسب تأثير النظا السنوفييتي السناق  ,قمنا يتعلن قمفهنو االزدواجينة تجناه سنل ة الرنانون
وحرية التعقير ليفنراد ,وذلن منن خن ل مع ينات تشنير إلنى أن  %11منن المهناجرين يشنعرون قم لن
الحريننة عمننا يفيننرون في ن فنني قيننوته وقننين أف نراد العائلننة ,قالمرارنننة مننو  %92مننن الننذين يشننعرون قهننذه
الحرية في ميان العمل ,قينما يشعر  %92قمثل هذه الحرية في االجتماعات العامة ,و %99فرن فني
ميننان العمننل وقح نور الموظننم المسننئول .وذل ن حسننب الد ارسننة التنني أعنندها مريننز التعدديننة الثرافيننة
والدراسات الترقوية في جامعة حيفا في العا . 1111
وقالرم من مرور قراقة عشرين سنة على قداية موجة الهجر من االتحاد السوفييتي ساقرا ,فمن
المهاجرين الروس يشيلون مجموعة متقلور ذات خصوصيات ثرافية واجتماعية منغلرة خارجيا ,قالنسقة
لع قاتهنا االجتماعيننة مننو المجموعننات األخننر فنني المجتمننو ائسنرائيلي ,حين
من المهاجرين الروس في أحياء يشيلون فيها ثل

تسننين األملقيننة السنناحرة

السنيان أو أيثنر وأ َّن اللرناء منو ائسنرائيليين الرندامى

يت في األسناس فني أمناين العمنل ,ولنيس فني أحينائه السنينية ,وتيناد تينون الع قنات االجتماعينة قنين
المهنناجرين الننروس وائسنرائيليين الرنندامى

ننئيلة جنندا وذلن قسننقب أنهن يف ننلون أن يقرنوا يتجمننو اثننني

خ نناص قهن ن وذلن ن خدم ننة لت لع نناته السياس ننية المس ننترقلية ,وأي ننا يرف ننون االن نندماج واالنص ننهار ف نني
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المجتمن ن ننو ائس ن ن نرائيلي قسن ن ننقب أنه ن ن ن ين ن ننروا فن ن نني أنفسن ن ننه مختلفن ن ننين عن ن ننن ائثنين ن ننات األخن ن ننر (ברנובסקי,
((2008برنجبسكي.)2008 ,

وليست شقية ع قات المهاجرين الروس االجتماعية وحندها المحندود والمريند  ,إذ إن مصنادر
المعلومننات التنني ي لعننون عليهننا محنندود أي ننا ,حين
اليواقننل والتلفننز التنني تقن

يشنناهد المهنناجرون الننروس قشننيل ثاقننت مح ننات

قرامجهننا مننن روسننيا ,ونسننقة قليلننة منننه يشنناهدون التلفزيننون ائسنرائيلي قاللغننة

العقرية قشيل ثاقت ,يما ويستمو المهاجرون الروس وقشيل ثاقت لق
إسرائيل مراقل نسقة

راديو "رييو" قاللغة الروسنية فني

نئيلة مننه يسنتمعون وقشنيل ثاقنت لمح نات الرادينو ائسنرائيلية التني تقن

العقرية ,وين ق هذا األمر أي ا على الصحافة التي تصدر قاللغة الروسية ,حي

قاللغنة

ي حنظ أن األملقينة

من المهاجرين الروس يررأون قشيل ثاقت الصحافة التي تصدر قاللغة الروسية ,مراقل نسقة قليلة مننه
يررأون الصحافة العقرية في إسرائيل(סיקרון ולשם ,9001,עמ()59.سييرون وليشي  ,2118 ,ص.)54
لرنند أقننا المه ناجرون الننروس اليثيننر مننن ائذاعننات وقن نوات اليواقننل التلفزيونيننة التنني تعنننى قق ن
األمناني قاللغنة الروسننية ,إلنى جاننب ذلن فرند حنرص ممثلننو النروس فني الحيومننة والقرلمنان علنى إرمننا
وزار الداخليننة علننى السننما لم نرقين روس قالرنندو إلننى إس نرائيل ,مننن أجننل إحينناء حف ن ت مننناء فنني
مسار ونواد ليلية ,روادها من الروس فر  .وفي الوقت نفس حرص ممثلو اليهود النروس علنى تشنجيو
ظهور م رقين وم رقات من أوسا اليهود الروس يغنون قاللغة الروسية ,أو قاللغات التي يتحند

قهنا

المهناجرون مننن الجمهوريننات األخننر التني يانننت تشننيل ائتحنناد السننوفييتي(גולדסטיין וגיטלמן 9009,עמ.
()199ججلدشتين وجيتلم ن ,9009 ,ص .)199

وقد وصل األمر إلى حد تنازل الدولة عن دمي الروس في الثرافة ائسرائيلية ,حي

است اعت

الريننادات السياسننية لليهننود الننروس إقننناع الدولننة تخصننيص ميزانيننات يقيننر نسننقيا لنندع الممسسننات التنني
تعنننى قالغننناء الروسنني ,ووجنند يقننار قنناد الدولننة والسياسننيين أنفسننه مننرممين علننى تمل ن المنتمننين إلننى
التجمعنات ائثنيننة المختلفننة مننن أجننل يسننب تأيينده السياسنني ,فنرئيس الننوزراء ائسنرائيلي األسننق أرئيننل
شارون يان يحرص على مشارية أ فال روس أداء أمنية قاللغة الروسية(النعامي.)2113 ,

41

 :1.1.1الهوية اليهودية للمهاجرين الروس
يشننعر المهنناجرون الننروس إلننى حنند يقيننر قننأن الهويننة اليهوديننة تعقننر عنننه  ,وأيث نريته يقنندون
الشعور نفس قالنسقة للهوينة ائثنينة ,أ "يهنود منن االتحناد السنوفييتي سناقرا" ,قينمنا يشنعر الرلينل مننه
قننأن الهويننة الصننهيونية تعقننر عنننه إلننى حنند يقيننر ,أمننا قخصننوص الهويننة ائسنرائيلية ,فننمن هننذا الشننعور
لد المهاجرين الروس يأتي في إ ار الموقم الوس ).(Remennick,2007,P.83
وتجنندر ائشننار إلننى أن الهويننة اليهوديننة لنند الغالقيننة الم لرننة للمهنناجرين الننروس ال تحمننل فنني
ثناياها في معظ الحاالت مفهوما دينيا ,إنما هي هوية يهودية علمانية ,وا نحة المعنال  ,تتنناق
مو المفاهي الدينية السائد في مجاالت حياتية أساسية في إسرائيل ,حي

يلينا

إ َّن أيثر من ثلثي المهاجرين

الننروس فنني إسنرائيل يرف ننون أن تيننون دولننة إسنرائيل ذات نناقو ديننني يهننود  ,رمن أنهننا تعننرم يدولننة
لليهود ,وثمة  %11مننه يعترندون قوجنوب إلغناء أو ترلنيص الرنوانين الدينينة المعمنول قهنا فني إسنرائيل,
وذلن ن قحس ننب د ارس ننة أع نندها مري ننز التعددي ننة الثرافي ننة والد ارس ننات الترقوي ننة ف نني جامع ننة حيف ننا ف نني الع ننا
( 1111الحاج وليش  ,2111 ,ص.)18
وت نننعيس النزع ننة العلماني ننة ل نند المه نناجرين ال ننروس عل ننى وجن ن الخص ننوص ف نني موا ننيو ذات
الصننلة قع قننة النندين والدولننة ,يننالزواج وال ن

المنندني ,يمننا تن تعريفهننا فنني الرننانون ائسنرائيلي قحين
المندني ,يمنا وتعترند نسنقة يقينر جندا مننه أن منن

يواف أملقينته قنأن تسنمح إسنرائيل قنالزواج وال ن

ح ائنسان الذ يعرم نفس يهوديا ,حتى -إن ل يين يذل حسب الشريعة اليهودية (اله خنا) -أن
يدفن في مرقر يهودية ,وثمة نسقة يقير جدا منه يعتردون قوجوب السما قفتح المح ت التجارية أيا
السقت ,وحرية االتجار الحر قلح الخنزير ,إال أن النزعة العلمانية لد المهاجرين الروس ليست ناتجة
عن رمية علمانية – مدنية شاملة ومتسامحة ,ترتيز على التعددية ,إنمنا هني محندود قاألسناس للنرناش
الداخلي الذ يدور قين الجمهور اليهود

فني إسنرائيل قالنسنقة لع قنة الندين والدولنة( Godner-Cohen

.)and Weiss,2010,P.13
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المبحث الثاني
 1.1الص وبات واإلشكاليات العي عواجه المهاجرين الروس في اال ندماج
مازال اليهود الروس يتيلمون اللغة الروسية أل فاله  ,وير أرون واحد من الصحم السقو قاللغة
الروسية التي أنشأوها ,ويشاهدون مح ات الرنوات الخاصة الروسية في إسرائيل ,ومح ات روسية فني
الخننارج ,وقعنند أيثننر مننن عش نرين سنننة عاشننوها فنني إس نرائيل ,فننمن مئننات اآلالم منننه مننا ازل نوا نننا رين
قالروسية ,وال يمينه مواصلة محادثة هاتفية قاللغة العقرية ,وعد آالم منه ال يمينه االستفسار عن
اتجاه ن ننات ال ن ننر قالعقري ن ننة ,رمن ن ن أنهن ن ن يش ن ننيلون م ن ننا ير ن ننرب م ن ننن  %90م ن ننن مجم ن ننل المن ن نوا نين ف ن نني
إسرائيل).(Remennick,2007,P.75
وال يزال لد عدد يقير من المهاجرين اليهود الروس حنين قنو للنو ن األ "روسنيا" ,واشنتيا
لوجننود رواق ن اجتماعيننة وثرافيننة مننو قلنندانه األصننلية ,وفخننر عمي ن قثرننافته األصننلية مرترنننا قشننعور
قاالس ننتع ء الثر ننافي مراق ننل الثراف ننة ائسن نرائيلية ,ألن ل ننديه في ننر ال تص ننب يثين ن ار ف نني مص ننلحة إسن نرائيل
( .)Shuval,1998, P.23فهن يعتقنرون إسنرائيل دولننة صننغير ال تصننل فنني مراييسننها ل تحنناد السننوفييتي
ساقرا ,وه قادمون من دولة عظمى ,وعدوا ثرافتها محدود جراء صنغر حجمهنا ,و ني أفرهنا النديني,
َّ
تحل المشايل األساسية التي يجب على ينل دولنة
وات ح له أنها دولة تواج العديد من المشايل ,ول
أن تحلها ,يالو و األمني والحدود والنظا السياسي والتشريو ,ولذل شعروا قغرقة يقير وعميرة عن
حيا اعتادوها ,فأملروا أنفسه داخل قوترة خاصة قه مما أد إلى صعوقات واشياليات فني انندماجه
في المجتمو ائسرائيلي(أقو عامر.)2113 ,
ول يحاول المهاجرون الروس ,وقخ م اليهود الشرقيين ,منذ القداية االندماج في المجتمو
الجديد ,واختاروا العيش في "ميتو" وعي خاص قه  ,ل مان تمتعه قخصوصياته الثرافية ,فالهجر
الروسية قلقت الحالة ائسرائيلية رأسا على عرب ,وعلى الرم من أن يان من المفتر

أن يشيل

المهاجرون الروس إ افة جديد ل مان تفو ائشيناز في إسرائيل ,وتعزيز الم امين الغرقية للهوية
ائسرائيلية ,إال أنه ف لوا القراء على مسافات ,وان يانت متفاوتة ,من مختلم الر اعات ائثنية
األخر  .لذا فرد خيقت موجات الهجر الروسية آمال نخقة المريز ائشيناز في إميانية خل توازن
ديمومرافي يعيد يفة المي ازن للرجوع قاتجاه الغرب(النعامي.)2113 ,
42

إن اليه ننود ائش ننيناز وال ننذين ق نندموا م ننن أوروق ننا قق ننل إعن ن ن دول ننة إسن نرائيل ف نني الع ننا 1291
يعتقرون أنفسه نوا إسرائيل اليهودية وأن اليهود الشرقيين الذين أتوا من الدول الغرقية اعتقروا في نظر
اليهننود ائشننيناز "ييهننود عننرب" مشننيو ف ني انتمننائه ووالئه ن  .وعننندما قنندأ المهنناجرون اليهننود الننروس
قالرنندو إلننى إسنرائيل فنني موجننة التسننعينيات مننن الرننرن الما نني ,يننان ي مننح اليهننود ائشننيناز أن ييننون
المهاجرون الروس دعما وسندا له  ,قل أيثر من ذل  ,أن يندمجوا وينصهروا

من "قوترة االنصنهار"

ولين المهاجرين الروس َّ
ائشينازيةَّ ,
خيقوا أمال اليهود ائشيناز قعد ان نمامه وانصنهاره فني قوترنة
ائش ننينازيين ,وف ننلوا أن ييونن نوا قوتر ننة خاص ننة قهن ن  ,فالمه نناجرون ال ننروس لن ن يس ننارعوا إل ننى "التأس ننرل"
قالصقغة الجناهز  ,ال قنل إِنهن ف نلوا القرناء فني حالنة منن الحين النذاتي قينل منا يتعلن قالتمسن قلغنته
واقامة معالمه االجتماعية والسياسية والثرافية(النعامي.)2118 ,
ويرول القاح

هشا نفاع" :إن عمليا أدت هذه الهجر إلى نشوء مجتمنو داخنل مجتمنو؛ فهننا

حالننة ثرافيننة روسننية ياملننة تتجلننى قعمليننة داخليننة ذات حنندود ومعننال  :حننزب روسنني ,مسننار روس ننية,
ص ننحم روس ننية ,وعن نناد روس نني عل ننى اس ننتعمال الروس ننية قمصن نرار ,وي ننيم نف نناع أن ه ننذه المجموع ننة
الروسية اختارت القراء خارج ينل أفنران الصنهر ,وقنررت المحافظنة علنى االخنت م قشنيل ال يخلنو منن
تحد"(نفاع ,2112 ,ص.)111
وقد تميز المهاجرون الروس قنزعة إثنية روسية عميرة الجذور وقأنما ومواقم تختنزن العرائند
والترالي نند والع ننادات الت نني أث ننرت ف نني ه ننذه المجموع ننة خن ن ل فت ننر النظ ننا الس ننوفيتي الس نناق  .وي ننر ع ننال
االجتمنناع ائس نرائيلي دان أوريننان أن جنننو المهنناجرين الننروس نحننو التمننايز عننن جميننو الفئننات ائثنيننة,
ورف ه االندماج هو نتاج حالة االستر اب ائثني ,التي هي في األساس نتاج رم مختلفنة ومصنالح
متناق نة للمجموعنات التني تخنو

فيمنا قينهننا صنراعا ميشنوفا ,أو مسنتت ار نتيجنة لع قاتهنا االجتماعيننة

وال قرية(أوريان ,2114 ,ص.)11
ويشننير الياتننب الروسنني موشنني قيلينينني إلننى األسننقاب التنني دفعننت المهنناجرين الننروس ل نيفنناء
على ذاته وتجنب االندماج ,فيرول":إن ائع

ائسرائيلي الزال يما يان في الساق يرسن صنور للمهناجرين منن

روسيا على أنه مجموعة من المومسنات ومندمني يحنول ,وقنناء علنى هنذا يعترند يثينر منن الرنادمين الجندد قنأن هنذه هني
سياسة الدولة… .فهل ه على خ أ؟" ويتاقو قيلينيي "ولين ييم نعيش وماذا نفعل فني مثنل هنذه الظنروم؟ إن ردننا
على سياسة التمييز هنذه يجنب أن يينون منن خن ل تأسنيس " ميتنو " ثرنافي ذ قنينة تحتينة اقتصنادية لخدمنة أنفسننا ,إن
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ممسسنناتنا تنمننو وتتوسننو والهننو تننزداد اتسنناعا قشننيل وا ننح قننين "هن " و " نحننن"(قيلينينني )1111,أ قننين المهنناجرين
الروس والمجتمو ائسرائيلي.
ومننن األسننقاب التنني عننززت ميننل المهنناجرين الننروس نحننو عنند االنندماج ,هننو الموقننم المشنني
ده من ققل ق اعات يقير في المجتمو ائسرائيلي ,ففي حديث عنن األ نرار التني سنققتها

والعدائي

الهج نرات الروسننية إلننى إس نرائيل ,يرننول الياتننب فييتننور قولوسننيي":إن الهجننر األخيننر جلقننت معهننا نسننقة
 %25على األقل من مير اليهود ,مو العلن أن عندد هنذه الهجنر قلن سنقعمائة ألنم مهناجر" ,وي نيم
"إن للرننادمين الجنندد ع قننة عا فيننة قويننة مننو النندول التنني قنندموا منهننا أقننو مننن ع قننته مننو إس نرائيل",
ويتوقننو أن يشننيل هنمالء مننو مننرور الوقننت " لننوقي " روسنني يشننيل خ ن ار علننى إسنرائيل(قولوسننيي,1111 ,
ص.)32
وحول خيقة أمل اليهود الروس من الهجر إلى إسرائيل ,يرول الياتنب اليهنود الروسني أرينان
ينناريم":لرنند نجننح مننندوقو الويالننة اليهوديننة فنني نهايننة الثمانينيننات قاليننذب إلننى حنند التهننور مننن خ ن ل
إ ن

الوعنود لليهنود النروس قننأنه سيحصنلون علنى جقنال مننن النذهب ,إال أن ت نور وسنائل ائتصننال

ف ننحت أياذيننب الويالننة ,وأصننقحت األمننور وا ننحة ليننل الننناس" ,وي ننيم ينناريم":أن قنناد إس نرائيل
يمينندون علننى أن ن يجننب أن تيننون الرننو األساسننية المحريننة لهجننر اليهننود إلننى إس نرائيل هنني الرنني العليننا
لليهود" ,لين يتساءل":إذا يان األمر يذل  ,فلماذا ال يهاجر يهود أمرييا إلى إسرائيل قأعداد يقير  ,منو
أنه يختلفون عن يهنود ائتحناد السنوفيتي السناق منن حين

تمنتعه عقنر السننين قالممسسنات والهيئنات

االجتماعية الخاصة قه قائ افة إلى أنه يتمسيون قالجذور اليهودية قشنيل دقين ؟" ,ويجينب يناريم
نفسن قننائ " :إنهن ال يننأتون إلننى إسنرائيل ألن أو نناعه فنني أمريينا جينند  ,وقالتننالي فننمن مننن يننأتون إلننى
إسرائيل ه فر أولئن النذين ال يجندون مياننا آخنر ينذهقون إلين وهنذا منا يحصنل دائمنا"(يناريم,2111 ,
ص.)23
وقعنند مننرور يننل هننذه السنننوات علننى موجننة الهجننر اليقننر لليهننود مننن ق ن د االتحنناد السننوفيتي
ساقرا ,هنا عدد من المشايل التي شيلت صعوقات أمامه  ,وحالت قينه وقين االندماج في المجتمنو
اليهود فني إسنرائيل ,أقرزهنا :عند تنوفر أمناين عمنل ,وصنعوقة فني تأمينهنا حين

يفنو عندد العناملين

من قينه  900ألم مهاجر %99 ,فر منه يعملون قمجال تخصصاته  ,علما قأن  %19منن حملنة
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الشننهادات العليننا ,قينننه  101آالم مهننندس ,و 95ألننم قيننب ,و 19ألننم عننال  ,و 91ألننم ممننر
وممر ة ,و 5000مدرس ,و 9000خقير اقتصاد  ,ومو ذل  ,فمنه يعانون من التميينز فني الرواتنب
وال ن ننمانات االجتماعين ننة ,وتتقن ننو الممسسن ننات ائس ن نرائيلية سياسن ننة التميين ننز

ن ننده  ,وترن ننو اليثين ننر من ننن

الممسسن ننات المشن ننغلة للن ننروس ق ن ننرده  ,قادعن نناء ائسن نناء إليهن ننا ,وهنن ننا ممسسن ننات ت ن نرف

اسن ننتيعاقه

أص (أقوعامر.)9019 ,
إن المهنناجرين الننروس فنني سنننوات التسننعينيات مننن الرننرن الما نني هن علمننانيون فنني األسنناس,
خ ف ننا للهجن نرات الس نناقرة ,إذ إن قس ننما م نننه يحم ننل قيم ننا ثرافي ننة خالي ننة م ننن أ قع نند يه ننود -دين نني أو
يهننود -علمنناني ,يمننا أن يثي نرين ممننن س نجلوا ييهننود ل ن تعتننرم الممسسننة الدينيننة اليهوديننة قه ن حسننب
الشنريعة اليهوديننة(اله خننا ) ,وهن قعينندون جنندا عننن أ خلفيننة ثرافيننة يهوديننة ,لننذل لن تيننن هننذه هجننر
ص ننهيونية ف نني الص ننمي  ,األم ننر ال ننذ تس ننقب قالعدي نند م ننن المش نني ت والعرق ننات أم ننا ف ننرص ان نندماجه
االجتمناعي ,منهنا عند معرفنة التناري واللغنة ,والغرقننة الثرافينة ,وصنعوقة االنندماج فني مجتمنو تنافسنني,
حي

إ َّن المهاجرين في أملقيته مير مقالين قمسألة الهوية ,أمنا الهوينة اليهودينة ,فياننت قالنسنقة إلنيه

مجننرد هويننة رمزيننة خاليننة مننن الم ننامين الدينيننة والثرافيننة ,إال أن القيئننة المحي ننة فنني ق ده ن األصننلية
ميزته ييهود ,وينانوا هن أنفسنه ينفنردون قخصنائص معيننة ,منهنا شنقيات ع قناته الداخلينة ,وينونه
مسجلين رسميا ييهود في هويته الشخصية(حيدر.)2112 ,
وقس ننقب صن ننعوقات االنن ندماج ,شن ننعر الع نندد األيقن ننر م ننن مه نناجر التس ننعينيات قائقصن نناء عنننن
المجتمننو ائس نرائيلي السننائد ووجنندوا ح ن لحاجنناته االجتماعيننة والثرافيننة قمنشنناء نظننا مننن الممسسننات
االجتماعية الخاصة قه (مندارس ,وميتقنات ,وننواد ,ومسنار  ,وأعمنال صنغير ) ,قائ نافة إلنى ائعن
قاللغننة الروسننية ( صننحم يوميننة عدينند  ,قنننا تلفزيونيننة ,مح ننات إذاعيننة ,ال ن ) ,وأخي ن ار أنشننأ الننروس
مرين از ثرافيننا روسننيا فنني تننل أقيننب ,حي ن

تنواترت المخنناوم ائس نرائيلية مننن أن يتحننول دور المريننز إلننى

ميننان ئحينناء الهويننة الروسننية لنند يهننود روسننيا علننى حسنناب الجهننود الصننهيونية الجاريننة لعقرنننة اليهننود
الننذين جاموهننا مننن أقاصنني األر

األرقعننة والنندمي قينننه فنني ظننل ف نوار هائلننة فنني تيننوينه النفسنني

واللغو واالقتصاد والعرقي والرومي(قدوان.)2118 ,
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 1.1.1عوامل عمنا االندماج االجعماعي لدى المهاجرين الروس
مننا ازلننت إسننرائيل تعنناني مننن فشننل فنني دمنني مهنناجرين قنندموا مننن أيثننر مننن مائننة دولننة أو وحنند
ثرافي ننة ف نني الع ننال  ,من ننذ عشن نرات الس نننوات عل ننى ال ننرم م ننا تر ننو قن ن عل ننى المس ننتويات ياف ننة م ننن صن نهر
للمهنناجرين اليهننود .ومننا يشننير إلننى هشاشننة االننندماج االجتمنناعي فنني إس نرائيل قشننيل عننا مننا قننا ق ن
عشرات اآلالم منن المهناجرين اليهنود الرندامى قترندي

لقنات للحصنول علنى جنسنياته األوروقينة علنى

إثننر إع ن ن الوحنند األوروقيننة وذل ن مننن أجننل الحصننول علننى ج نوازات سننفر أوروقيننة ل ننمان مسننترقله
ومسترقل أقنائه في ظل عد شعوره قاالندماج االجتماعي وخوفه من مسترقل مام

( Elias,2008,

.)PP. 136-138
وقد رجحت هجر اليهود الروس إلى إسرائيل في العرد األخير من الرنرن العشنرين ,يفنة المينزان
الديمومرافي في إسرائيل إلى صالح اليهود ائشيناز ,قعد أن فردوا األملقية في الرقنو األخينر منن الرنرن
العشنرين ,األمننر الننذ أد إلننى زينناد االنرسننا االجتمنناعي فنني إسنرائيل ودخولن مسننتويات خ يننر  ,ممننا
حنندا قنناليهود الش نرقيين إلننى انتهنناج أسنناليب جدينند مننن قينهننا ممارسننة أعمننال احتجاجيننة علننى مسننتويات
عنند  ,يننان أقرزهننا تش ننييل حننزب شنناس الننذ يمث ننل اليهننود الش نرقيين) .(Remennick,2007,P.92وتع نند
ظنناهر إقامننة حننزب شنناس إشننار وا ننحة علننى أن االننندماج االجتمنناعي فنني إس نرائيل أ ننغا

أح ن ,

فظنناهر شنناس قنند نمننت علننى أثننر قنندو اليهننود الننروس منننذ العننا  1183وأخننذه األمننور فنني أيننديه ,
ونجاحه في هذا في فر

أنفسه على المستويات يافة ,وقخاصة عندما دفعوه للسنين فني المننا

التي يتجمو فيها اليهود الشرقيين مثل أشدود ,ويريات شمونة ,والعفولة(.)Elias,2008, P.143
ويننر القاح ن

ائس نرائيلي إف نراي يعننار أن المجتمننو ائس نرائيلي يمننر فنني مرحلننة تغيي نرات قنيويننة

وثرافيننة ,أصننقحت الهويننة مرتق ننة أيثننر قرواعنند الرننو والزعامننات ,والمجتمننو أصننقح متعنندد الثرافننات ,وأن
يل فئة اجتماعية تحافظ على ثرافتها دون اجتياز الحدود مو ميرها.
وينأتي المهنناجرون الننروس إلنى إسنرائيل مرسننمين وفن مرنناييس معينننة ,حين

إنن يوجنند اخننت م

قين الذين هاجروا في قداية التسعينيات من الررن الما ي ,والذين اتصفوا قنأيثر يهودينة وأيثنر نجاحنا,
وقين الرادمين في أواخر التسعينيات من الررن نفس  ,حي
וגיטלמן ,9009,עמ()92 .ججلدشت ين وجيتلم ن ,9009 ,ص.)92
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يتصفون قأقل يهودية وأقل نجاحا(גולדסטיין

والمهنناجرون الننروس ه ن قاألصننل ليس نوا وحنند اجتماعيننة ذات صننفات واحنند  ,وذل ن ألنه ن فنني
األصل قدموا من دول مختلفة من تل التي يان يتألم منها االتحاد السوفييتي ساقرا ,وهنا فر يقير
قين مهاجر أتى من موسيو وقين آخر أتى من جقال الروقاز ,قالرم من أن اللغة الروسنية قند تجمعهن
ألن االتحاد السوفييتي ساقرا فر

تل اللغة على الشعوب التي وقعت تحت سي رت منذ الررن الثامن

عشر ,فمنن توجند اخت فنات فني اللغنات المحلينة وفني الثرافنة(.)Eckstein and Weiss,2002, P.213النى
جانننب أن مئننات اآلالم مننن ميننر اليهننود هنناجروا ئس نرائيل فر ن لوجننود صننلة معينننة قنناليهود ,إمننا عننن
رين ن الزوج ننة أو ال ننزوج أو األب أو األ  ,وهن ن قح نند ذاتهن ن يش ننيلون أعق نناء عل ننى مس ننتويات ع نند ف نني
إس ن نرائيل ,حي ن ن

إن إس ن نرائيل ت ن نرف

من ننن حي ن ن

السياسن ننة الرسن ننمية دم ن ني مين ننر اليهن ننود فن نني المجتمن ننو

اليهود (.)Galili and Bronfman, 2013, P.12
فرد تأيند أن ثلن

المهناجرين منن أقنالي االتحناد السنوفييتي السناق ووسن آسنيا ليسنوا يهنودا فني

األص ننل ,يم ننا أن  % 90م نننه اتخن نذوا إسن نرائيل مح ننة ان ن ن
األميريي ننة ,قحث ننا ع ننن ف ننرص اقتص ننادية وآف ننا أيث ننر رحاق ننة

إل ننى أوروق ننا وين نندا والوالي ننات المتح نند

(גולדסטיין וגיטלמן ,9009,עמ()52.ججلدشوووتين

وجيتلم ن ,9009,ص.)59

لرد واجه المهناجرون النروس مننذ قداينة هجنرته إلنى إسنرائيل اسنتيعاقا صنعقا حين

إنهن ينانوا

يرسمون في مخيلته صور وردية للحيا في إسنرائيل ,وأنهنا قن د السنمن والعسنل ,إال أنهن حنين وصنلوا
إلننى إس نرائيل لن يحصننلوا علننى يننل مننا يننانوا يتوقعونن ققننل هجنرته إلننى إس نرائيل ,ممننا أد إلننى قيننامه
قالمحافظة على تراق ه االجتماعي األصلي يفئة إثنية خاصة ,ولذل أصروا منذ القداية أن تيون له
يينونة خاصة قه تميزه عن ميره من ائثنينات األخنر فني إسنرائيل ,وخاصنة قعند أن حصنلوا علنى
مسنناعدات مننن مهنناجرين روس يننانوا قنند قنندموا فنني سنننوات السننقعينيات مننن الرننرن الما نني مثننل نتننان
شيرانسيي وأفيغدور ليقرمان(.)Galili and Bronfman, 2013, P.15
وي ننان يعتر نند أن الج ننيش ائسن نرائيلي س ننييون ه ننو قوتر ننة الص ننهر للمه نناجرين ال ننروس وص ننهره
اجتماعينا ,إال أن الحرننائ تنندل علننى أنن توجنند تفرقننة وا نحة قننين مهنناجر مننن روسننيا وآخننر مننن إثيوقيننا
ومهاجر من الواليات المتحد وآخر من شر آسيا .فالجيش ائسرائيلي الذ يشنيل المهناجرون النروس
ق ارقننة  % 95مننن جنننود الصننم والنندرجات النندنيا في ن  ,ال يسنناعد المهنناجرين مننن االنترننال مننن مجننتمعه
األصلي إلى مجتمو جديد قشيل م ئ  ,قل يمنو دمجه في المجموعات االجتماعية اآلخذ في التيون
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فنني إسنرائيل ,ويننر المهنناجر فنني الظننروم التنني يتصننم الجننيش ائسنرائيلي قهننا مثننل ال اعننة واألشننغال
الشناقة وتحديند حرينة التعقينر ,والخنوم منن المننوت ,علنى أنهنا مواصنفات للمجتمنو ائسنرائيلي ,وهنذا مننا
يمنو انصهاره االجتماعي أو يخل عراقيل أما حدوث (.)Shuval, 1998, P.17
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المبحث الثالث
 1.1االندماج السياسي واالجعماعي للمهاجرين الروس في إسرائيل
يعنناني المجتمننو ائس نرائيلي مننن انرسننامات عرقيننة وثرافيننة عميرننة ,ويلمننا من َّنر الننزمن تننزداد هننذه
االنرسامات اتساعا ,وهنا عرقات يثير تحول أو تعرقل انصنهاره االجتمناعي والسياسني .وهننا آراء
يثير حول مو وع االندماج السياسي واالجتماعي للمهاجرين الروس في إسرائيل ,وهنل ينان انندماجه
سياسنيا فرن  ,أ اجتماعينا فرن  ,أ انندماجا سياسنيا واجتماعينا معنا؟ وققنل أن نخنو

فني ممنار تحليننل

هنذه اآلراء القنند وأن نعننرم مفهننو االننندماج السياسنني واالنندماج االجتمنناعي ,ومعرفننة منند م ئمننة هننذا
المفهو لت قير على المهاجرين الروس في إسرائيل(.)Galili and Bronfman, 2013, P.15
يعرم االندماج السياسي على أن اخت
حي

ومشارية في الممسسات الرسمية وخاصة الينيست,

تعمل فئات وأحزاب وحريات سياسية تمثل أملب التينارات السياسنية فني إسنرائيل ,سنواء أينان هنذا

عن ري قناء أحزاب ممينز وخاصنة قهن  ,أ عنن رين المشنارية فني نشنا ات أحنزاب قائمنة قغنر
االستفاد من وجودها وتفاع تها من أجل مياسب مادية معينة للمجموعة نفسها ,والتي تفسر في نهاية
األمر على أنها العامل لزياد الرنو السياسنية والتنأثير فني السناحة السياسنية العامنة ,ومنن أقنرز مميزاتهنا
أنها متغير مو تغيير التحالفات السياسية والت ورات العامة(.)Elias,2008, Pp.145-146

أما االندماج االجتماعي فيعني صهر الثرافات األصلية في إسرائيل وخل ثرافة تراق قد تيون
فن نني شن ننيل هوين ننة جماعين ننة ,وتفاعن ننل من ننو مختلن ننم الفئن ننات االجتماعين ننة األخن ننر التن نني تين ننون المجتمن ننو
ائسرائيلي ,ولها مميزات معينة ومميز  ,منها أنها صعقة التغيير مهمنا ياننت الظنروم ,ولينن قند ينمد
االن ن ن نندماج السياس ن ن نني إل ن ن ننى ان ن ن نندماج اجتم ن ن نناعي ف ن ن نني نهاي ن ن ننة الم ن ن ننام ,ولي ن ن ننن األم ن ن ننر يت ل ن ن ننب وقت ن ن ننا
وي (.)Shuval,1998, P.23
يان من أقرز أمثلة االندماج السياسي للمهاجرين الروس هو اندماج حزب "يسرائيل قعلياه" فني
حننزب اللييننود قعنند أسننقوع مننن إج نراء االنتخاقننات القرلمانيننة ائس نرائيلية فنني  91يننانون الثنناني , 9009
وتأس ننيس أفيغ نندور ليقرم ننان ح ننزب "االتح نناد ال ننو ني" م ننو ق ننو يهودي ننة متدين ننة ومت رف ننة ,وأمل ننقه م ننن
المستو نين في األ ار ي المحتلنة لعنا  , 1291قعند أن انفصنل عنن حنزب الليينود ,واقنراز نفسن علنى
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أنن زعنني قننومي فنني إس نرائيل ولننيس فر ن

للمهنناجرين الننروس(רוזנבאום ,9001,עמ()99 .روزنب و وم,2118 ,

ص.)24

ف نني

ننوء تحلي ننل نت ننائي االنتخاق ننات القرلماني ننة ائسن نرائيلية الت نني ج ننرت ف نني الس نننوات ,1229

9002 ,9009 ,9009 ,1222 ,1229م ,يننر وجننود ممشنرات تشننير إلننى إميانيننة انصننهار المهنناجرين
الننروس اجتماعيننا فنني المجتمننو ائس نرائيلي ,وأن هنننا زينناد فنني االننندماج السياسنني للمهنناجرين الننروس
وليس االجتماعي في إسرائيل.
وهنا رأيان حول تفسير ع قة تصويت المهاجرين الروس واندماجه في المجتمو ائسرائيلي,
فننال أر األول يننر أ َّن تصننويت المهنناجرين الننروس فنني االنتخاقننات القرلمانيننة مننن العننا  1229حتننى
 9009ألح نزاب ليسننت روسننية يعقننر عننن اننندماجه االجتمنناعي والسياسنني .ويتقنننى هننذا ال ن أر أوسننا
صهيونية (يالوياالت اليهودينة المختصنة قنالهجر  ,وينزعي حنزب"يسنرائيل قعليناه" نتنان شيرانسنيي) تريند
التفاخر قنجا نشا ها في هجر اليهود الروس إلى إسرائيل ,حتى ولو يان نجاحا وهميا.
وتن ننر الياتقن ننة السياسن ننية ائس ن نرائيلية فن نني صن ننحيفة هن ننآرتس ليلن نني جن نناليلي أن نتن ننائي تصن ننويت
المهاجرين الروس فني االنتخاقنات القرلمانينة ائسنرائيلية عنا  9009قند أظهنرت انندماج اليهنود النروس
فنني المجتمننو ائس نرائيلي ,قعنند أن لعق نوا دو ار أساسننيا يرننو مسننترلة فنني السياسننة العامننة فنني إس نرائيل فنني
سنوات التسعينيات من الررن الما ي(جاليلي.)9009 ,
وما استرالة زعي حزب "يسرائيل قعلياه" نتان شيرانسيي من الينيست ائسرائيلي على أثر فشل
في االنتخاقات القرلمانية ائسرائيلية عا  9009وان مام إلى حزب اللييود قادعائ أنن مثلمنا انندمي
المهاجرون الروس في المجتمو ائسرائيلي ينان يجنب علنى حنزب "يسنرائيل قعليناه" أن ينندمي فني حنزب
مري ننز لن ن ج ننذوره مث ننل ح ننزب "الليي ننود" ,له ننو دلي ننل عل ننى الرمي ننة ق ننأن المه نناجرين ال ننروس ان نندمجوا ف نني
المجتمو ائسرائيلي (شيرانسيي ,9009 ,ص.)11
وير المعل ائسرائيلي في صحيفة يديعوت أحرنوت يوتنا يرينوني أن المهناجرين النروس فني
إسنرائيل والقننال عنندده منا يزينند عننن مليننون ومنائتي ألننم شننخص ,قنند انندمجوا فنني المجتمننو ائسنرائيلي,
واقتعنندوا عننن التصننويت ألحنزاب روسننية صننافية ,ويننأتي قمثننال مننا حنند
يقل ن نسننقة اليهننود الننروس في ن أيثننر مننن  ,%90حي ن
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فنني موشننام "قننني عننيش" الننذ

انخف ننت نسننقة التصننويت ليحننزاب الروسننية أو

ذات األملقيننة الروسننية إلننى  %99مننن األص نوات .وفنني المسننتو نة نفسننها أي ننا ,انخف ن

التصننويت

لحنزب "يسنرائيل قعليناه" منن  %90,1فني انتخاقنات  1222إلنى  %19,1فني انتخاقنات العننا , 9009
وارتفو التصويت لحزب "االتحاد النو ني" قزعامنة أفيغندور ليقرمنان منن  %19,5فني العنا  1222إلنى
 %90,9العننا  , 9009وارتفننو التصننويت لحننزب "شننينو " مننن  %9,1العننا  1222إلننى  %11العننا
 , 9009وذير أي ا أن نسقة التصويت في معالوت -ترشيحا ليحنزاب الروسنية قند قلغنت  ,%11فني
الوقنت النذ يشنيل قن المهناجرون النروس نسننقة  %50منن عندد سنيانها ,وأن النسننقة نفسنها حندثت فنني
العديد من المدن والمستو نات مثل أور عريقا ,أشدود ,ويرمئيل(يريوني.)9009 ,
وما يمينز هنذا الن أر أنن أوال :يسنتند إلنى وصنم حالنة تصنويت المهناجرين النروس فني إسنرائيل
فنني انتخاقننات يننانون الثنناني  , 9009دون األخننذ قعننين االعتقننار أن التصننويت قحنند ذات ن ال يعقننر عننن
ظاهر اجتماعية مترسخة ,قل قاقلة للتغيير في وقت قصير ,وثانيا :إ َّن هذا ال أر ين لن منن فر نيتين
ليس لهما واقو على الساحة السياسية في إسرائيل ,قحي

إن نتائي انتخاقات يانون الثاني  9009فيما

يتعلن ن قالمه نناجرين ال ننروس ه نني ثاقت ننة ومعزول ننة ع ننن نت ننائي االنتخاق ننات ف نني الس نننوات  , 1229والع ننا
 , 1229والعا . 1222
وير ال أر الثاني المتمثل في زعي حزب إسرائيل قيتنا أفيغدور ليقرمان ,أن مجتمو المهاجرين
الننروس فنني إس نرائيل مننا زال يعننيش فنني أ نره االجتماعيننة المميننز ل ن والتنني جمعننته لفت نرات ويلننة فنني
ق ده ن التنني يننانوا يعيشننون فيهننا ققننل هج نرته إلننى إس نرائيل ,ويحننافظون علننى اسننتر لية اجتماعيننة فنني
إسنرائيل ,ويتيلمننون لغننته الروسننية أو لغنناته األصننلية فني االتحنناد السننوفييتي سنناقرا ,قننل ويعتننزون قهننا,
وقنند أقنناموا مح ننات تلفننز نا رننة قاللغننة الروسننية فنني إسنرائيل ,ويسننتمعون إليهننا قشننيل مسننتمر ,يمننا وأن
لهن صننحافته الخاصننة وهن ميننر منر عننين عننن أخقننار النندول التنني جنناءوا منهننا ,وتننأتي مشنناريته فنني
الحيا السياسية في إسرائيل يوسيلة استعمال ,في سقيل تحري ما يرمقون الحصول علي من زياد قو
نر سياسننية ,وشنناريوا فنني االنتخاقننات المحليننة,
تننأثيره فنني اتخنناذ الر نرار فنني إس نرائيل ,وأقنناموا لننذل أ ن ا
وحرروا نجاحات يقير في الحصول على مناصب ,مثنل نائنب رئنيس قلدينة حيفنا ,وميرهنا منن المناصنب
العليا في القلديات والمجالس المحلية ,يمنا شناريوا فني االنتخاقنات القرلمانينة ائسنرائيلية ,وحصنلوا علنى
مراعنند يثيننر  ,وشنناريوا فنني حيومننات ائت فيننة وأصننقح أحننده (أفيغنندور ليقرمننان) نائقننا ل نرئيس الننوز ارء
ائسرائيلي ووزي ار للخارجية .وقهذا است اعوا الحصول على اليثير من م نالقه االجتماعينة والسياسنية,
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قأن ييون له ممثلون عنه من قنني جلندته  ,فني المجتمنو وفني الحيومنة ,األمنر النذ تنر انعياسنات
على ثرافته وتصرفه في االنتخاقات(רוזנבאום ,9009,עמ ()99.روزنبجم ,2114 ,ص.)24
 :1.1.1ظواهر االندماج السياسي:
من ننن أقن ننرز ظ ن نواهر االنن نندماج السياسن نني للمهن نناجرين الن ننروس فن نني إس ن نرائيل هن ننو اشن ننترايه فن نني
االنتخاقات ,وتوزع أصواته على أحزاب مختلفة وصلت إلى مختلم األحزاب من اليمين المت رم إلى
اليس ننار مي ننر الص ننهيوني ف نني إسن نرائيل ,قائ ننافة إل ننى مش نناريته الفعال ننة ف نني االنتخاق ننات المحلي ننة ف نني
إس نرائيل ,حي ن

زت يقي ننر منننذ قداي ننة قنندومه ف نني العر نند األخي ننر م ننن الر ننرن الما نني(عقنند
أح ننرزوا إنجننا ا

اليري  ,3111,ص.)028
ويست يو المتتقو لتصرم المهاجرين الروس االنتخاقية منذ قدومه في قداية العرند األخينر منن
الررن العشرين الرول أن يان قرامماتينا ,ويعتمند علنى المنفعنة العينينة ,وال يهمهن منو منن ييوننوا أو منو
مننن ال ييون نوا ,ويننل مننا يهمه ن هننو خدمننة مصننالحه اآلنيننة ,وقنند شننهدت الحالننة االنتخاقيننة للمهنناجرين
الروس تغيرات وتقدالت يثير منذ قدومه وحتى االنتخاقات القرلمانية األخير عا 9019م.
فحين قدموا في أوائل العرد األخير منن الرنرن الما ني ,تجمعنوا ليع نوا أصنواته وتأيينده إلنى
حننزب العمننل ائس نرائيلي قرينناد إسننحا ارقننين فنني انتخاقننات  ,1229وذل ن قسننقب فشننل رئننيس الننوزراء
ورئيس حزب اللييود في ذل الوقت إسحا شنامير ,فني ترندي المسناعدات المادينة لهن  ,وفني انتخاقنات
 1229اتج المهاجرون الروس إلى تأييد حزب "يسرائيل قعلياه" وذل قسنقب فشنل إسنحا ارقنين ,وقعند
إمتيال  ,فشل شمعون قيرس قتلقية م القه الخاصة قه (.)Lešem and Shuval,1998 P.76

وقعد ذل  ,قا المهاجرون الروس قزياد تأييده ليحزاب التي تمثله مثنل حنزب إسنرائيل قيتننا
قزعامة أفيغدور ليقرمان ,الذ أصقح فيما قعند يسنمى قحنزب "االتحناد النو ني" ,قعند التوحيند منو حنزب
"مولينندت" ,وليننن مننو زينناد األزمننة االقتصننادية فنني إسنرائيل وفشننل حننزب ليقرمننان ,وشيرانسننيي فنني حننل
األزمة ,وانفصال العديد منه عن الحزب ,توج المهاجرون الروس في انتخاقات يانون الثاني 2113
إلى تأييد الحزب اليقير الموجود في السل ة الذ يمين أن يع يه الحل المناسنب ,وهنو حنزب الليينود
قرياد أرئيل شارون (جمال الدين.)2111 ,
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وفي انتخاقات الينيست الساقعة عشنر عنا  , 9009جناء التحنر فني الوسن الروسني قهندم
معالجننة أخ نناء الما نني ,س نواء علننى مسننتو الننناخقين أو علننى مس نتو األح نزاب الروسننية ,فانفصننل
ليقرمان قحزق عن االتحاد الو ني ,قعدما شعر قتفتت أصوات النروس فني انتخاقنات 9009م ,التني لن
يحصننل منهننا إال علننى  ,%99حصننل فيهننا علننى  9مراعنند ,وهننو رق ن هزيننل لحننزب مننن المفتننر

أن

قاعدتن األساسننية مننن اليهننود الننروس ,خاصننة أن هننذا مثَّنل تراجعننا عننن انتخاقننات  1222قمرعنند واحنند,
ورقمننا مننا شننجع أيثننر علننى خ ننو االنفصننال هننو تأينند اختفنناء حننزب إسنرائيل قعاليننا الننذ تفين وان ن
للييود ,فيان يخ

لجذب مميدي  ,يما قدأ يندر أن ان نمام ل تحناد الرنومي أ نره أيثنر ممنا أفناده,

ألن اليهود الروس قدأوا ينظرون ل على أن تقنى أجندته  ,وملنب منا هنو دينني قنومي علنى مصنالحه
وم ننالقه  ,خاصننة أن الجمهننورين مختلفننان :الجمهننور الروسنني علمنناني وجمهننور االتحنناد الرننومي مننن
المتدينين الروميين ).(Galili and Bronfman,2013,P.47

ويشفت االنتخاقات ائسرائيلية للينيست الثامنة عشر التي أجريت فني فق ارينر  9002عنن قنو
صنناعد داخننل السنناحة السياسننية فنني إسنرائيل ,أال وهنني المهنناجرون الننروس ,فرنند حصننل حننزب "إسنرائيل
قيتنا" ألول مر في تاريخ علي  15مرعدا ليحتل الميانة الثالثنة داخنل الينيسنت ائسنرائيلي ,قعند حزقني
ياديما واللييود وققل حزب العمل ,ويما يت ح من تتقو نتنائي االنتخاقنات مننذ قندو المهناجرين النروس
حت ننى انتخاق ننات  , 9002اس ننتمرار ص ننعود األحن نزاب الروس ننية ,من ننذ أن تن ن تأس ننيس ح ننزب قعالي ننا ع ننا
 , 1229حتننى حصننلت علننى نسننقة  %19.99مننن إجمننالي مراعنند الينيسننت ائس نرائيلي ,األمننر الننذ
ي ننر تسننامال مهم ننا حننول أس ننقاب التأيينند المس ننتمر ألح نزاب المه نناجرين الننروس داخ ننل السنناحة الحزقي ننة
قمسرائيل(جمال الدين.)2111 ,
والواقو أن أه ما ميز المهاجرين النروس فني انتخاقنات الينيسنت الثامننة عشنر هنو العنود إلنى
تماس ن أصن نواته قع نند التفتننت ال ننذ أص نناقه ف نني انتخاقننات 9009م و , 9009وتحدي نند اتج نناهه م ننن
القداية وهنو التوحند خلنم اليمنين قحزقين اليقينرين  :إسنرائيل قيتيننا والليينود ,فنمذا ياننت نسنقة التصنويت
العامة قد قلغت  ,%95.9فمن النسقة لد اليهود الروس قلغت ( ,)%51أيثر من  %20من أصنواته
ذهقت إلى حزقي اليمين .
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 1.1.1عوامل نجاح االندماج السياسي للمهاجرين الروس في إسرائيل
يمننا أسننلفنا سنناقرا ,فننمن المهنناجرين الننروس يننانوا قراممنناتيين (عمليننين) فنني توجهنناته السياسننية,
فأحياننا نجننده يع ننون أصنواته ألحنزاب ميونننة فنني أملقهننا منن مهنناجرين روس ,وأحيانننا أخننر نجننده
يع ون أصواته ألحزاب إسرائيلية متميننة مثنل حنزب "الليينود"" ,العمنل" ,و"شنينو " .وهني فني جوهرهنا
تحالف ننات قرامماتي ننة م ننن أج ننل الحص ننول علن نى مياس ننب اجتماعي ننة واقتص ننادية وسياس ننية أيث ننر مم ننا ق نند
يحصلون عليها لو أنه يانوا وحده في الغمار السياسي .وهذا التوج هو في األساس اندماج سياسني
في أ ر موجود  ,إال أن وجد قين المهاجرين الروس في إسرائيل توجهات قوية قالعود وااللتفام حنول
األحن نزاب الروس ننية التي ننوين ,ورقم ننا ه ننذا التوجن ن ق ننرز جلي ننا ف نني انتخاق ننات الينيس ننت الثامن ننة عش ننر لع ننا
 9002عن نندما حن نل ح ننزب "إسن نرائيل قيتين ننا" قري نناد أفيغ نندور ليقرم ننان الر ننو الثالث ننة قع نند حزق نني ياديم ننا
واللييود(.)Galili and Bronfman,2013, PP.51:52

وهناك خمسة عوامل أساسية ل بت دو ار في زيادة االندماج السياسي للمهاجرين الروس في
إسرائيل هي-:
أوال /ال امل األمني
لعب العامل األمني دو ار يقين ار وأساسنيا فني زيناد ونجنا االنندماج السياسني للمهناجرين النروس
في إسرائيل ,فاألزمات األمنية التني عانتهنا إسنرائيل مننذ انندالع االنتفا نة الفلسن ينية األولنى فني العنا
 1211والتنني أدخلننت المجتمننو ائسنرائيلي فنني حالننة نوارئ مسننتمر  ,وأدت إلننى أن يرننو ائسنرائيليون,
وال سن ن ن ننيما المهن ن ن نناجرون الن ن ن ننروس ,قو ن ن ن ننو الخ فن ن ن ننات جانقن ن ن ننا والتصن ن ن ننرم من ن ن ننن أجن ن ن ننل "القرن ن ن نناء"(P.21

.) Vladimir,2010,
وي ن ننان الن ن نندالع االنتفا ن ننة الفلسن ن ن ينية الثاني ن ننة  -انتفا ن ننة األقص ن ننى -ف ن نني الع ن ننا , 9000
واألو اع األمنية التي تدهورت في إسرائيل األثنر القنال فني االنندماج السياسني للمهناجرين النروس فني
إسرائيل ,حي

د المستو نين اليهود في ال فة الغرقية مو قداينة

إن مو اشتداد الهجمات الفلس ينية

العننا  , 9000ووصننول هننذه الهجمننات إلننى قلننب المنندن ائسنرائيلية اليقننر يتننل أقيننب والعفولننة والرنندس
الغرقية قصور عمليات استشهادية ,وجدنا تعا فا وتواجدا للمهناجرين النروس قنين المسنتو نين ,ونتيجنة
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لهذا التأييد يان هنا زياد فني عندد المسنتو نين فني الينيسنت ائسنرائيلي ليقلن عندده عشنر أع ناء
ينيست في انتخاقات العا  , 9009أرقعة منه من المهاجرين الروس).(Lake,2012, PP.30-32
ومننن جهت ن  ,حنناول شننارون إقننناع ائس نرائيليين قأن ن ذل ن الرائنند الننذ سيخلصننه مننن "إرهنناب"
الفلس ينيين ,وخاصنة أن قيادتن أثقتنت سناقرا قندرتها فني معالجنة مثنل هنذه الظنروم التني منرت علنيه ,
سواء أيان حين قاد وحد  101في قداية الخمسينيات منن الرنرن الما ني ,ووصنلت جرائمن إلنى أعنداد
يقير منن الفلسن ينيين ,ينان منن قينهنا عملينة ققينة فني العنا  , 1259وجنرائ أعنوا 1219 – 1210
فنني ق نناع مننز  ,وذل ن حننين يننان شننارون قائنندا للمن رننة الجنوقيننة فنني الجننيش ائسنرائيلي ,وج نرائ لقنننان
على إثنر االجتينا ائسنرائيلي العنا  1219التني منن قينهنا مجنازر صنق ار وشناتي  ,حين

ينان شنارون

وزي ار للجيش ائسرائيلي ,أ منذ اليو األول الست م الحي فني إسنرائيل العنا  9001وارتياقن مجنزر
جنين وناقلس(امقارية ,2113 ,ص.)35:34
وم ننن أج ننل إقن نناع المه نناجرين ال ننروس قالوح نند واالن نندماج السياس نني واالجتم نناعي ف نني المجتم ننو
ائس نرائيلي والحيننا السياسننية ائس نرائيلية ,ت ن تجنينند وسننائل ائع ن

ائس نرائيلية إقننان مننا عننرم قعمليننة

السور الواقي في العا  , 9009لخدمة سياسات الحيومة ائسرائيلية ,فني تصنوير منا ينان يجنر علنى
الس نناحة األمني ننة ائسن نرائيلية ,قأنهن نا ح ننرب إق نناد

نند ي ننل إسن نرائيل .وي ننان هن ننا توجن ن مقاش ننر وقاللغ ننة

الروسية ,إلى المهاجرين الروس في إسرائيل ,وت فتح مح ة تلفز خاصنة قهن تتحند

قاللغنة الروسنية,

وف نني أملقه ننا يان ننت تعق ننر ع ننن ت ننرم ح نناد تج نناه الفلسن ن ينيين(תורמי ויקיפדיה ,9019 ,עמ ()45ترومووووي
ويكفيدي  ,9019,ص.)95

يان للعمليات االستشهادية قشنيل عنا والعملينة فني النناد الليلني "الندولفيناريو " فني األول منن
يونيننو/حزي نران  9001حي ن

فجننر استشننهاد نفس ن وس ن مجموعننة مننن الش نقان الننذين يننانوا ينتظننرون

دورهن للنندخول إلننى ننناد "النندولفيناريو " الليلنني فنني تننل أقيننب ,فننأود قحيننا  91شخصننا ,وأصننيب نحننو
 190شخصننا آخننر قجننرو  ,ويننان معظمه ن قنند هنناجروا إلننى إسننرائيل فنني السنننوات األخيننر مننن االتحنناد
السوفييتي الساق (منظمة العفو الدولية "امنستي".)2112 ,
وقننذلت الحيومننة ائس نرائيلية جهننودا يقيننر ئشننعار المهنناجرين الننروس أنه ن ليس نوا وحننده مننن
يعنانون ,وأن ينل ائسنرائيليين معهن فنني مصناقه الجلنل ,وهنذا قعن
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مننا يفسنر لجنوءه للتصنويت ,إمننا

لحزب الليينود أو لحنزب إسنرائيل قيتننا قريناد أفيغندور ليقرمنان وي همنا ي نو منن أقنرز أولوياتن م لنب
رب الفلس ينيين قيد من حديد(.)Smooha,2008, P.5
ثانيا /ال امل االقعصادا
أت ن ننى المه ن نناجرون ال ن ننروس م ن ننن نظ ن ننا ش ن ننيوعي (  ,) 1220 - 1211حين ن ن

معظن ن ن هن ن نمالء

المهنناجرين يننانوا فرنراء ,ومننن يننان ميسننور الحننال ,ويمتلن مصننالح اقتصننادية تريهننا فنني القلنند التنني ينان
يعيش فيها ,وجاءوا إلى إسرائيل حالمين أن يجدوا اقتصادا قويا ين مون إلي ويلعب دو ار في اندماجه
االجتماعي(سنعد ,0229,ص .)21وعلنى النرم منن الجهنود التني قامنت قهنا جمينو الممسسنات ائسنرائيلية
فني إسنرائيل والعننال وق ننمانات أمرييينة رسننمية السننتر ار

مليننارات الندوالرات األمريييننة السننتثمارها فنني

استيعاقه في إسرائيل ,فمن واقو االقتصناد ائسنرائيلي وتحين الدولنة المرينز فين  ,تنر أثن ار سنلقيا علنى
أصحاب المهن الحر وأصحاب الشهادات العليا من المهاجرين الروس).(Kliger, 2004
وعلى إثر اتفاقية أوسنلو قنين السنل ة الفلسن ينية وحيومنة إسنرائيل فني العنا  , 1229ينان منن
المتوقننو أن الهنندوء األمننني فنني إس نرائيل سننيخل ازدهننا ار اقتصنناديا واسننعا يسننهل اسننتيعاقه فنني م ارف ن
اقتصننادية ,ويسننهل اسننتثمار أم نواله فنني إس نرائيل علننى وج ن التحدينند ,األمننر الننذ يزينند مننن االننندماج
االجتماعي ,إال أن هذا ل يتحر ألن تل الفتر ل تند
انتفا ننة األقص ننى ف نني الع ننا 9000م ,قحين ن

نوي منو قداينة االنتفا نة الفلسن ينية الثانينة,

أص ننقحت حي ننا المه نناجرين ال ننروس االقتص ننادية ص ننعقة,

وخاصننة أن أحنند الم ارف ن التنني أصننيقت قال ننرر الشننديد ق نناع السننياحة التنني تحت ننن قسننما يقي ن ار مننن
الجيل الجديد عننده ) .(Lake,2012,PP.65-66وهنذا الو نو االقتصناد المتنرد لن يسناعد المهناجرين
الروس على االندماج االجتماعي ,ألنه يانوا منشغلون في توفير لرمة العيش وال يوجد وقنت للع قنات
االجتماعية ويل همه هو إنراذ العائلة أوال .إال أن عددا قلي من المهاجرين الروس جلقوا معه أمواال
جاءت ق نر مينر شنرعية ,جمعوهنا قأشنيال مختلفنة فني دول االتحناد السنوفييتي سناقرا ,واسنتثمروا هنذه
األموال من أجل تقيي ها في العرارات والمجمعات التجارية ال خمة وفي قناء الممسسنات العامنة التني
تخنند أقننناء جلنندته  .ومنننه مننن اس نتثمر أموال ن فنني مشنناريو تخدم ن سياسننيا مثننل الملينناردير اليهننود
الروسي أرياد مايدما  ,الذ انشأ حزب "العدالة االجتماعية" وأي ا هو المال لفري "قيتنار الرندس"
إ افة لتمويل لفري "هاقوعيل الردس" لير السلة).(Kliger, 2004
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ويننان ماينندما قنند اسننتغل فنني العننا  9009عجننز الحيومننة ائس نرائيلية عننن فعننل شننيء لمنننو
سرو صواري المراومة الفلس ينية على قلد سديروت ,وأرسل عشرات الحاف ت إلى القلد ونرل جنزءا
يقي ن ار منننه إلننى إي ن ت ,وتحننول إلننى ق ننل قننومي فنني عيننون سننيان القلنند  ,ول ن تيننن سننديروت السنناحة
األولى التي قرز من خ لها مايدما  ,إذ اتقنو األسنلوب نفسن أثنناء العندوان ائسنرائيلي علنى لقننان فني
العننا 9009م؛ فرنند نر ننل آالفننا مننن س ننيان شننمال إس نرائيل إل ننى قريننة خيننا أقامه ننا خصيصننا الس ننتيعاب
النننازحين .وتحننول أي ننا فنني حين ن إلننى ق ننل قننومي .واشننتر ماينندما عننددا مننن القيننوت فنني إس نرائيل,
واست اع أن يقني ع قات صداقة مو قاد الجيش ائسرائيلي ,قينه الرائد األسق لهيئة األريان أمنون
ليفيين شاح  ,وأقا شرية ل ستشارات األمنية مو الرئيس الساق للموساد داني ياتو  ,ودخل مايدما
الحيا السياسية ائسرائيلية عن ري أموال المشقوهة(.) Smooha,2008 , P.7

ثالثا /ال امل الثقافي والعاريخي
لعقت الخلفية الثرافية والتاريخية التي أتى منهنا المهناجرون النروس فني العرند األخينر منن الرنرن
الما ي ,دو ار في استيعاقه السياسي في إسرائيل ,تل الثرافة التي وجندوها فني إسنرائيل حنين قندومه ,
حين

أملقهننا قنيننت علننى ينند مهنناجرين إشننيناز قنندموا مننن روسننيا ,أو مننن شننر أوروقننا فنني الرننرن التاسننو

عشن ننر ,أو قداينننة الرن ننرن العش ن نرين ,وهن ننذه الخلفينننة الثرافينننة والتاريخي ننة سن ننهلت يثي ن ن ار فننني عننند شن ننعوره
قن نناالمتراب عن ننن المجتمن ننو ائس ن نرائيلي ,والن ننذ يلعن ننب في ن ن اليهن ننود ائشن ننيناز دو ار فن نني الحين ننا السياسن ننية
واالقتصادية واالجتماعية ائسرائيلية ,وله فيها تسهي ت رقما تختلم تماما عن ما ت قي إثنينات مينر
إشننينازية فنني المجتمننو ائس نرائيلي ,ينناليهود الننذين هنناجروا مننن إثيوقيننا ,أو الم نوا نين العننرب الننذين ه ن
السيان األصليون فني فلسن ين ,وليننه قعند قينا دولنة إسنرائيل أصنقح ينظنر إلنيه يأقلينة ويسنيان منن
الدرجة الثالثة ,ال يتمتعون قأ حرو يالتي يتمتو قها اليهود ائشيناز الذين قدموا من أوروقا.
إِن قيئة اليهود ائشيناز الذين يعودون في األصل إلى روسيا ,يانت قالنسقة للمهاجرين اليهنود
الروس أر ية صالحة لقداية حيا سياسية واجتماعية سهلة نوعا منا ,وليسنت قيئنة مريقنة عننه تننغص
عليه حياته  ,وتجعلها مستحيلة يما حصل مو اليهود الشرقيين الذين أتوا من الدول العرقية والقنوا منن
الصننعوقات الجمننة ,التنني جعلننت مننن عمليننة اننندماجه فنني الحيننا االجتماعيننة والسياسننية شننق مسننتحيلة.
فمنذ قداية الهجرات اليهودية إلى فلس ين في النصم الثاني من الررن التاسو عشر وقالتحديد ما عرم
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في التاري اليهود قالهجر األولى ( ) 1209-1111والهجر الثانية ( ) 1219-1205والهجر الثالثنة,
( ) 1299-1212ه نناجر إل ننى فلسن ن ين حن نوالي  100أل ننم يه ننود أمل ننقه م ننن روس ننيا أو عاشن نوا فت ننر
حينناته فنني روسننيا ,ويننان أقننرزه أملننب الزعمنناء الننذين أقنناموا إس نرائيل ,مننن أمثننال دافينند قننن موريننون,
واسننحا قننن تسننفي ,ويوسننم شقرانسننا  ,ومولنندا مئيننر ,واس نرائيل هرئيننل ,ومننناحي قننيغن ,وأدقنناء مثننل
الش نناعر ش ننامول تشارنيخوفقس ننيي ,في ننل ه ننذا ائر الثر ننافي واالجتم نناعي والسياس نني ي ننان م ننن رص ننيد
المهاجرين اليهود الروس وأد إلى عد شعوره قاالمتراب).)Galili and Bronfman,2013,P.62
ول ن يفرنند الرنناد والممسسننون ئس نرائيل الننذين جنناءوا مننن روسننيا الع قننة مننو روسننيا مننن الناحيننة
التاريخية والح ارية ,ولذل فحال وصول المهاجرين الروس في العرد األخير من الررن الما ني قندأوا
المسنناهمة فنني الحيننا السياسننية ائسنرائيلية معتمنندين علننى دعن وتعننا م أسن فه الننذين سننقروه والننذين
ينتمون إلى الثرافة نفسها التاري نفس .

راب ا /عغيير قانون االنعخابات
في أعراب إع ن قيا دولة إسرائيل في  19مايو 1291م ,تقنت النخقة السياسية ائسرائيلية
ذات األصول ائشيينازية التي أقامت الدولة ,النم

القرلماني لييون أساس النظا السياسي

ائس ارئيلي ,وذل عقر نظا سياسي يجعل منصب رئيس الدولة منصقا شرفيا ,وي و السل ة التنفيذية
في يد رئيس الوزراء ,الذ عاد ما ييون زعي الحزب الحاصل على أيقر عدد من المراعد القرلمانية.
وقد ت العمل قهذا النظا السياسي منذ أول انتخاقات قرلمانية إسرائيلية جرت عا  1292حتى
انتخاقات الينيست الثال

عشر التي جرت في يونيو  , 1229وهى االنتخاقات التي سقرها إقرار

الينيست لرانون االنتخاب المقاشر لرئيس الوزراء ,والذ

اتف

على أن يقدأ ت قير من انتخاقات

الينيست الراقو عشر التي يان مرر ار لها  92أيتوقر  . 1229وعلى الرم من أن النظا القرلماني
الذ

أخذت ق إسرائيل يسود العديد من الدول الديموق ار ية ول فيها تراليد راسخة ,فمن األصوات

تعالت في إسرائيل حول مساوئ هذا النظا الذ
مرشحها لرئاسة الحيومة ,وذل
الذ

يع ى لقيروق ار ية األحزاب وحدها ح

تحديد

عقر و ع على رأس قائمة الحزب االنتخاقية ,ومن ث فالتصويت

يجر للرائمة الحزقية يت من في الوقت نفس تصويتا على اختيار من يرأس هذه الرائمة

لمنصب رئيس الوزراء ,في حالة حصول قائمة الحزب على أيقر عدد من المراعد ,ألن وفرا للنظا
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القرلماني فمن رئيس الدولة أو المل

عاد ما ييلم رأس قائمة الحزب الحاصل على أيقر عدد من

المراعد القرلمانية قتشييل الحيومة(جاد.)9001 ,
وجنناء قننانون االنتخنناب المقاشننر ل نرئيس الننوزراء والننذ ت ن ت قير ن ألول مننر عننا  1229فنني
االنتخاقننات التنني جننرت قننين شننيمعون قيريننز وقنيننامين نتنينناهو ,فنني سننيا سننعى النخقننة ائس نرائيلية إلننى
اقتننداع نظننا خنناص يناسنب خصوصننيات المجتمننو ائس نرائيلي ,ذلن المجتمننو الننذ تت ازينند فين عمليننات
االنشرا واالندماج قين الرو السياسية ,وتتحي في مجموعة من األحزاب الممثلة لشرائح مختلفة على
خلفيننة النندين ,وال ائفننة ,والعننر  ,وأي ننا اللغننة ,وقنننفس من ن اسننتحدا

الرننانون ,وتن الغنناء هننذا النظننا

قعد االنتخاقات في العا .)The Knesset in the Governing System,2009( 9001

وقنند شننجعت األح نزاب ائس نرائيلية اليقيننر مثننل حننزب اللييننود وحننزب العمننل للتصننويت ليح نزاب
العرقيننة ,ويانننت الفر ننية أن تشننجيو التصننويت ألحنزاب عرقيننة يزينند نسننقة المصننوتين ولننذل فيننل واحنند
يأتي للتصويت سوم يصوت لحزق العرقي ,وألحد المرشنحين لرئاسنة النوزراء ,وينان حنزب الليينود هنو
من لعب دو ار في هذا المجنال؛ ألنن ينان وا نحا أن التوجن العنا للمهناجرين النروس ينانوا نحنو اليمنين
ولننيس نحننو حننزب العمننل ,ويننان سننقب نجننا حننزب "يسنرائيل قعلينناه" قزعامننة نتننان شيرانسننيي هننو فصننل
الع قة قين انتخاقات األحزاب ورئاسة الوزراء "(יערי ,2113,עמ()51.يعير ,2113,ص.)51
خامسا /النجاح في االنعخابات المحلية في إسرائيل
تريننز المهنناجرون الننروس فنني إس نرائيل فنني الترشننيح واالنتخنناب فنني االنتخاقننات المحليننة ألنهننا
مرتق ة قحياته اليومية أيثر منن أ انتخاقنات أخنر  ,وحررنوا نجاحنا وا نحا فني هنذا االتجناه ,ووصنل
مننندوقو أحنزاب روسننية األسنناس إلننى مناصننب ننواب رمسنناء قلننديات يقيننر فنني إسننرائيل مثننل قلديننة حيفننا,
وأور عييفننا ,ويننان هنننا تنننافس قننين األح نزاب المرتيننز علننى أصننوات المهنناجرين الننروس علننى يسننب
األصوات المحلية ,فمنث نجنح حنزب "يسنرائيل قعليناه" قزعامنة نتنان شيرانسنيي فني ترشنيح وانتخناب 90
نائقننا لنرئيس سننل ة محليننة فنني إسنرائيل ,وحنوالي  100ع ننو فنني مجننالس محليننة فنني مختلننم ق اعننات
إسرائيل ,مما ساعد في ائسراع في حل مشايل المهاجرين النروس اليومينة دون الحاجنة ل عتمناد علنى
الحزب المريز الذ مالقا ما ينتمون إلي ألن ل يتواجد قينه يثي ار(الحاج ,ليش .)3110 ,
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 1.1.1الخ صة
يعد المهاجرون الروس أيقر تجمو اثني في إسنرائيل ,وأيقنر تجمنو روسني خنارج روسنيا ,لنديه
صعوقة في االندماج اليامل مو المجتمو ائسرائيلي ,إذ ال تجمعه لغة واحد مو اليهود األميرييين أو
األلمننان أو القولننونيين و قعننا ال توجنند لهن لغننة مشننترية مننو اليهننود الشنرقيين ,وهن يحننافظون قرننو علننى
لغته الروسية ,وينرلونها قمصرار إلى األجيال المرقلة ,مثرفون ثرافة عالية ,ويعتزون قهذه الثرافة لدرجة
االستع ء على الثرافات اليهودية األخر  ,ويستخفون قها ,يما أن لنديه مخزوننا ثرافينا وانسنانيا هنائ ,
ولديه  59صحيفة قاللغة الروسية ,ومسار وم اع روسية ,وحوانينت لل عنا الروسني ,وقننوات تلفناز
خاصة ,ونواد ,وقاعات أف ار  ,وميتقات ,ويصل عدده إلى  1.9مليون ,وهذه قو إثنية هائلة في دولة
ال يزيد عدد سيانها عن  9م ينين نسنمة ,وهن يعيشنون فني مننا
أحياء ثل

مرينز  % 10 ,مننه  ,يعيشنون فني

سيانها من الروس(الحاج.)2115 ,
وال تجر عملية إدماج المهاجرين الروس وصناعة هوية إسرائيلية و نية أو قومية ,تماما وف

تصننور األدقيننات الصننهيونية ,فيننل موجننة جدينند للهجننر ت ن ننيم عقئننا ج ن ننديدا إلننى هننذه العمليننة واال مننا
معنننى أن يحننتفظ المهنناجرون الننروس قلغنناته األ  ,ويصنندرون قهننا صننحفا ومج ن ت واذاعننات محليننة,
ف ن عننن ان نواء مننالقيته فنني أحنزاب قعينهننا ,مثننل "إسنرائيل قيتنننا" ,ووقننوفه علننى مسننافة واحنند مننن
جماعات المهاجرين األخر  ,ياليهود الفاالشا األفارقة ويهود العال العرقني .وهنذه تميند علنى أن مينون
اسرائيل الديمغرافي يتشيل من اثنيات مختلفة أهمها االثنية العرقية الروسية واليهود الشرقيين.
ويأتي همالء المهاجرون مصحوقين قت ار عنوالمه األخنر الموصنولة قمجتمعناته األ  ,وذلن
خ م عنصر الديانة الذ يشتريون في  ,وقد تأيد قالمتاقعة والخقر  ,أنه حملنوا معهن ثرافنة مجنتمعه
األصيل ,ويثي ار من التراليد واألعرام والعادات الخاصنة قهن  ,عن و علنى ذيرينات اجتماعينة وتمنايزات
اقتصادية وعلمية وأيديولوجية سياسية ,تتعل أحيانا قيل أسر أو حتى قيل شخص على حد .
ويعاني المهاجرون الروس من العنصرية في إسرائيل ,وينظر إليه نظر دونية ,قنل ويتهمنونه
ق ننأنه س ننقب ف نني انتش ننار االنحن ن ل األخ ق نني وال نندعار والفس نناد ,ويعم ننل هن نمالء ف نني أم نناين عم ننل تتسن ن
قالدونينة ,وال تننت ء يثين ار منو الشننهادات التنني يحملونهننا ,ونسنقة يقيننر منننه تنرف
في المجتمو ائسرائيلي.
41

االنندماج قشننيل تننا

الفصل الرابا

مشاركة المهاجرين الروس في الحياة السياسية اإلسرائيلية

المبحث األول :النظاس السياسي في إسرائيل.
المبحث الثاني :أبرز أحزاب المهاجرين الروس.
المبحث الثالث :أنماط العصويت لدى المهاجرين الروس في االنعخابات.
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 1.1مقدمة
منن ننذ قداين ننة الهجن ننر واسن ننعة الن ن ننا من ننن االتحن نناد السن ننوفييتي السن نناق إلن ننى إس ن نرائيل فن نني قداين ننة
التسننعينيات مننن الرننرن الما نني ,لعننب المهنناجرون الننروس دو ار مهمننا فنني السياسننة ائسنرائيلية ,قننل إنهن
رجحن نوا يف ننة المين نزان ,وق ننرروا النتيج ننة النهائي ننة ف نني جمي ننو االنتخاق ننات الت نني ج ننرت من ننذ ق نندومه وحت ننى
االنتخاقات الثامنة عشر للينيست ائسرائيلي في العا . 9002
ويص ننل مجتم ننو المه نناجرين ال ننروس ف نني إسن نرائيل إل ننى ملي ننون ونص ننم ش ننخص ترريق ننا ,واذا لن ن
يت من العدد المهاجرين الذين وصلوا فني السنقعينيات منن الرنرن الما ني فنمن عندد المهناجرين النروس
فنني الموجننة اليقننر فنني قدايننة التسننعينيات مننن الرننرن الما نني تصننل إلننى ق ارقننة المليننون ورقننو المليننون
شننخص ,وتصننل الريمننة االنتخاقيننة النظريننة لمجتمننو المهنناجرين الننروس فنني إس نرائيل إلننى مننا يعننادل 90
مرعدا في الينيست ( 11-11مرعدا في حال يانت نسقة التصويت منخف ة).
وأصقح للمهاجرين الروس ثرل سياسي قارز ,خاصة في انتخاقات الينيست الثامننة عشنر لعنا
 9002حي ن

حص ند حننزب إس نرائيل قيتنننا خمسننة عشننر مرعنندا؛ ليصننقح الرننو الثالثننة فنني الينيسننت قعنند

حزب اللييود قرياد قنيامين نتنياهو ,وحزب يديما قرياد تسيفي ليفني ,هذا إ افة إلى أع اء ينيسنت
آخرين من المهاجرين الروس على قنوائ األحنزاب األخنر  ,والتني أصنقحت فيمنا قعند جنزءا منن التينوين
نر
االئت في للحيومات ائسرائيلية المتعاققة ,مما يعني أن الحيا السياسية ائسرائيلية سنتتأثر تنأث ار مقاش ا
قمواقم هنذه األحنزاب وقرامجهنا ,وهنذا يشنير إلنى دورهن المتصناعد فني الحينا السياسنية ائسنرائيلية مننذ
قدو الهجر الروسية اليقر أواخر الثمانينيات ,وذل قفعل تماسيه ومهاراته التي استثمروها الخت ار
الحيا السياسية في إسرائيل.
وسنحاول من خ ل هذا الفصنل اسنتع ار

النظنا الحزقني واالنتخناقي فني إسنرائيل مننذ نشنأت ,

قائ افة إلى خصائص والتي تشمل التعددينة ويثنر األحنزاب السياسنية ,والتني تتسن قأنهنا أحنزاب ذات
صقغة مريزينة وا نحة ,يمنا سننت ر إلنى االعتقنارات األيديولوجينة التني تنمثر تنأثي ار يقين ار علنى مجمنل
مننناحي الحيننا السياسننية والحزقيننة فنني إس نرائيل ,يمننا ويسننتعر
الروس وشخصياته  ,إ افة إلى الحدي

هننذا الفصننل أقننرز أح نزاب المهنناجرين

قالتفصيل عن أنما تصويته خ ل جوالت االنتخاقات التي

عر نندت مننننذ العن ننا  , 1229وحتن ننى العن ننا  , 9002وهن نني الفت ننر التننني شن ننهدت أقن ننرز مش ننارية سياسنننية
للمهاجرين الروس.
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المبحث األول
 1.1.1النظاس السياسي في إسرائيل
النظ ننا السياس نني ه ننو نظ ننا الحين ن الر ننائ عل ننى وج ننود الس ننل ات ال ننث
والر ننائية ,قحي ن

 :التنفيذي ننة والتشن نريعية

تعمننل هننذه السننل ات علننى صنننو الر نرار وتنفيننذه ,قمننا ي ننمن الحفنناظ علننى مصننالح

الدولة العليا ,وتختلم األنظمة السياسية من دولة إلى أخر حسب قيعنة ومعينار الع قنة التني تريمهنا
السل ات الث

فيما قينهنا ,فهننا النظنا القرلمناني والنظنا الرئاسني والنظنا المخنتل النذ يمنزج قنين

ما هو قرلماني وما هو رئاسي(نوير .)2111 ,

ويغي ننب ع ننن النظ ننا السياس نني ائسن نرائيلي وج ننود دس ننتور ميت ننوب ,وذلن ن ألن إسن نرائيل تاريخه ننا
قصننير ,وتتريننب مننن مجموعننات عرقيننة مختلفننة مننن شننتى قرنناع األر  ,وتحمننل ثرافننات وأيننديولوجيات
تياد تيون متناق ة في قع

األحينان؛ لنذل جناء ميناب الدسنتور فني إسنرائيل تفادينا لنشنوب خ فنات

حاد قنين االتجاهنات السياسنية العلمانينة والدينينة ,وتن االيتفناء قنصنوص وثيرنة االسنتر ل التني قندورها
توحي قرو الروانين التي يررها الينيست ,إذ إن األحزاب الدينية تدفو ألن تيون التنو ار مصندر التشنريو
فنني أ دسننتور إس نرائيلي ,وهننذا مننا يرف ن العلمننانيون ,إ ننافة إلننى ذل ن هنننا أمننور متعلرننة قالحنندود
الجغرافية للدولة ائسرائيلية التي ل تت ح معالمها حتى اآلن(شوفاني ,وآخرون ,9009 ,ص.)02:09

ويحنندد النظننا السياسنني ائس نرائيلي قيعننة نظننا الحي ن الرسننمي فنني إس نرائيل علننى أن ن نظننا
قرلم نناني ير ننو عل ننى أس نناس مق نندأ الفص ننل الم ننرن ق ننين الس ننل ات ال ننث
والر ائية ,قحي

 :الس ننل ة التنفيذي ننة والتشن نريعية

ييون هنا نوع من التعاون والتوازن فيما قينهما ,قمنا ي نمن تحرين المصنالح العلينا

لدولنة إسنرائيل ,فالسنل ة التنفيذينة تينون مسنمولة أمنا السنل ة التشنريعية ,وي همنا تيوننان مراققتنان مننن
السل ة الر ائية(نوير .)9002 ,

ويتميننز النظننا القرلمنناني قثنائيننة السننل ة التنفيذيننة ,وهمننا :رئننيس الدولننة ,ورئننيس الننوزراء الننذ
تفو سل ت رئيس الدولة ,فالرئيس يسود وال يحي  ,وهو الذ يمثنل الدولنة معنوينا ويرمنز إلنى وحندتها,
في حين أن الحيومة ممثلة قرئيسها لتدير شمون الق د ,وهي أعلى سل ة تنفيذية ,وتيون مسمولة أما
القرلمان التي انقثرت من  ,وهي عقار عن هيئنة حزقينة تعينس التنوازن الحريرني ليحنزاب واليتنل النياقينة
داخننل القرلمننان ,ويح ن للننوزراء الجمننو قننين ع ننوية الحيومننة والقرلمننان ,يمننا يح ن له ن المشننارية فنني
جلسات القرلمان والدفاع عن سياسات الحيومة وتوجهاتها(س مة ,9001 ,ص.)154
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وتشيل الحيومة في إسرائيل رأس السل ة التنفيذية ,ويمتلن رئنيس النوزراء معظن الصن حيات,
نر ليننون النظننا قرلمانيننا فنني األسنناس ,لتع ين الرنندر علننى تنفيننذ المهننا  ,وهننو الشخصننية األقننو فنني
نظن ا
الممسسننة الحايمننة لمننا يسننتحوذ علي ن مننن مسننموليات تش نريعية وتنفيذيننة ,أمننا منصننب رئننيس الدولننة فهننو
تمثيلنني ورمننز  ,ال تنفيننذ أو إدار  .أمننا قخصننوص السننل ة التشنريعية فننمن القرلمننان (الينيسننت) يحتننل
أهميننة يقيننر فنني النظننا السياسنني ائس نرائيلي ,خصوصننا فنني مجننال التش نريو واصنندار الر نوانين ,واق نرار
الموازنة العامة ,ومنح الثرة للحيومة التي تستمد قوتها ومشروعيتها من  ,يما أن يرو قمراققة ومحاسقة
الحيومن ننة من ننن خ ن ن ل اللجن ننان الدائمن ننة التن نني ين ننت تشن ننييلها ,فهن ننو الممسسن ننة المريزين ننة فن نني نظن ننا الحي ن ن
ائسرائيلي(أقو رم ان ,وآخرون ,2114 ,ص.)13

 1.1.1النظاس الحزبي في إسرائيل
 1.1.1.1نشأة وعطور النظاس الحزبي اإلسرائيلي
قعد ممتمر قازل الشهير عا  , 1121ظهرت مجموعات وحريات صهيونية وقدأت تأخذ شي
من التنظي في م لو الررن العشنرين؛ أ ققنل ائعن ن عنن قينا دولنة إسنرائيل عنا  , 1291حين

تن

تأسن ننيس حن ننزب "هن ننامزراحي" 9وحن ننزب "عمن ننال صن ننهيون " فن نني أوروقن ننا عن ننا  , 1209وذل ن ن السن ننتمالة
المه نناجرين إل ننى فلسن ن ين وتش ننجيعه  ,وفن ني الوق ننت نفسن ن أي ننا تن ن تأس ننيس ح ننزب "العام ننل الفت نني" ف نني
فلسن ن ين .وف نني ع ننا  1219تن ن تأس ننيس أول ح ننزب دين نني أص ننولي ف نني قولن نندا وه ننو م ننا ع ننرم قاسن ن "
أمننودات إس نرائيل" ,وقعنند نجننا الثننور القلشننفية عننا  1211أخننذت األح نزاب العماليننة اليسننارية تسننعى
للسنني ر علننى ممسسننات الحريننة الصننهيونية خصوصننا فنني فلس ن ين ,فرنند اتحنندت قع ن

هننذه األح نزاب

لتشيل عا  1212حزب "أحدوت هاعفودا" .وفي عا 1290م ت إنشاء االتحاد العنا لنراقنات العمنال
المعروم قالهستدروت ,الذ تحول إلى قو سياسية واقتصادية واجتماعينة فاعلنة .وقند عنززت األحنزاب
العماليننة مننن سنني رتها علننى الهسننتدروت عننا  1290عننندما اننندمجت مننن جدينند قعن

األحنزاب والرننو

العمالي ننة ليتول نند ح ننزب "المق ننا " ال ننذ ق نندأ يمي ننل إل ننى الوسن ن ية وال ننى تمثي ننل مختل ننم قر ننات الش ننعب
اليهود (موسوعة مراتل من الصحراء.)3102 ,

9

حركة همزراحي :تأسست حرية همزراحي (المريز الروحي) في المجر سنة  0213على يد الحاخا "إسحا جايوب رينز" ,وقدأت تأسيس

عد مدارس دينية في فلس ين أولها في يافا ,لينترل قعد ذل

مريزها إلى الردس عا  , 0231حي

(موشام) ير نها مزارعون متدينون .واتخذت الحرية شعا ار لها هو "أر
الصحراء.)3102,
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أقامت الحرية أول مستو نة تعاونية

إسرائيل لشعب إسرائيل وفرا لشريعة إسرائيل"(موسوعة مراتل من

نر الفتراده ننا ألر ننية قيعي ننة تنم ننو
وتمي ننزت األحن نزاب الص ننهيونية ق نناليثير م ننن التناق ننات نظ ن ا
عليها ,فمنها من سعى لتحري مجتمو يميني ليقرالي ,ومنها من سعى لتحري

مجتمو اشترايي(المسير ,

 ,1111ص.)399

وحافظننت األحنزاب العماليننة علننى تفردهننا قننالحي فنني إسنرائيل علننى الننرم مننن منافسننة األحنزاب
األخننر  ,وخصوصننا اليمينيننة التنني يانننت تحنناول الحنند مننن نفننوذ األح نزاب العماليننة للوصننول إلننى سنند
الحي  ,لينها ل تنجح في ذل  .واستمرت سي ر الحزب الواحد على نظا الحي فني إسنرائيل "المقنا "
الننذ تحننول إلننى حننزب العمننل قعنند اننندماج أح نزاب "المقننا " و"أحنندوت هنناعفودا" و" ارفنني " عننا 1291
لمواجهننة األح نزاب اليمينيننة والدينيننة ,وفنني عننا  1211اسننت اع حننزب حيننروت

10

الننذ أصننقح يعننرم

قحزب اللييود نتيجة لتحالف مو أحنزاب يمينينة أخنر نهاينة عنا  1219منن الوصنول إلنى سند الحين
في إسرائيل ,وذل قسقب االنعياس الحاد لنتائي حرب عا  1219على المجتمو ائسنرائيلي ,وزعزعنة
ثرة الموا ن ائسرائيلي قالحزب الواحد ,وقذل تيون قد انتهت سي ر الحنزب الواحند علنى الحين  ,لتقندأ
مرحلة جديد متمثلة قوجود حنزقين أو أيثنر يشنتريون فني الحين  .وقند قندأ ذلن أيثنر و نوحا فني نهاينة
الررن العشرين ,حين

ازداد االعتمناد علنى األحنزاب منن الدرجنة الثالثنة والراقعنة واألحنزاب الصنغير عنند

تشييل الحيومات االئت فية في إسرائيل(موسوعة مراتل من الصحراء.)3102 ,

 1.1.1.1خصائص النظاس الحزبي في إسرائيل
تعتق ننر التعددي ننة ائثني ننة م ننن أق ننرز س ننمات المجتم ننو ائسن نرائيلي ,ال ننذ يتي ننون م ننن مس ننتو نين
مهاجرين قدموا من مختلم أصنراع األر

حناملين معهن موروثناته االجتماعينة والثرافينة واالقتصنادية

والسياسية ,وتحت تأثير هذه التعددية المستر قة ,ظهرت التعددية الحزقية التي جسندت الواقنو السياسني
دور حساسنا وفعنناال
ائسنرائيلي .ويننان للهجنرات المتعاققننة والمتواليننة -صننعودا أو هقو ننا إلننى إسنرائيل -ا
لجهة الحفاظ أو عد الحفاظ على تناسب الرو الحزقية والسياسية وتوازنها ,و قيعة توزعها ,واقتسامها
على أساس المفاتيح الحزقية؛ أ قحسب نسقة األصوات التي يحصل عليها يل حزب أثناء االنتخاقات
العامة(مجلة الدفاع الو ني.)2114 ,

10

حزب حيروت :قالعقرية تعني الحرية ,حزب سياسي إسرائيلي تأسس عا  1291على يد مناحي قيغن ومنظمة األرجون لنشر أفيار

ف ديمير جاقوتنسيي والصهيونية التصحيحية  ,وهو يمثل أه وأيقر حزب في اليتلة اليمينية التي تشيلت في وقت الح
اللييود(موسوعة مراتل من الصحراء.)3102 ,
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وسميت

وألن المجتمو ائسرائيلي متعدد األصول ويشوق التناق

االجتماعي الصار  ,لذل ومن أجل

جعل ن يتنننام ويننت ء مننو النظننا الحزقنني ائس نرائيلي ,يننان ال قنند للنظننا الحزقنني ائس نرائيلي أن ييننون
متمين از عننن مينره مننن األنظمننة الحزقيننة العالميننة .ومنننذ نشننأت اتسن قالعدينند مننن الخصننائص أهمهننا يثننر
األح ن نزاب وتعن ننددها ,واألدوار المتعن نندد التن نني ترن ننو قهن ننا األح ن نزاب ائس ن نرائيلية ,إ ن ننافة إلن ننى االعتقن ننارات
األيدلوجية ,والمريزية الصارمة التي تتمتو قها هذه األحزاب ,وفيما يلي تفصيل أيثر لهذه الخصائص.
أوال :كثرة األحزاب وع ددها
منن أهن الخصنائص الممينز للنظنا الحزقنني ائسنرائيلي هني التعددينة ويثنر األحنزاب السياسننية,
فمسرائيل تنظر إلى نفسنها علنى أنهنا واحنة الديمر ار ينة فني من رنة الشنر األوسن  .وهننا ع قنة وثيرنة
قين النظرية الديمر ار ية وتعددية األحزاب ,ف ديمر ار ية دون أحزاب ,ويعد ميناب التعددينة دلني علنى
عنند ديمر ار يننة النظننا السياسنني؛ ولننذا وجنندت األحنزاب السياسننية ائسنرائيلية وتعننددت فنني أجنواء مواتيننة
ومشننجعة ققننل قيننا دولننة إس نرائيل عننا 1291م ,واسننتمر تفاعننل هننذه األح نزاب تحننت مظلننة وفنني قوترننة
النظا السياسي الرسمي قعد إع ن الدولة(حسين.)2118 ,

وقسقب قيعة األحزاب السياسية ائسنرائيلية وظنروم نشنأتها فنمن السناحة الحزقينة فني إسنرائيل
ال تيننم عننن مشننهد ظهننور أحنزاب جدينند واختفنناء أخننر  ,عنندا عننن االنرسننا واالنندماج الرننائ قننين هننذه
األحزاب ,وذل قفعل عد عوامل منها الخ فات األيديولوجية واالنرسامات العرقية التي تعيس االنرسا
داخل المجتمو ائسرائيلي ,فهنا أحزاب تشنيلت قفعنل انرسنا اليهنود عرقينا قنين شنرقيين ومنرقيين ,مثنل
تشيل حزب شاس الذ يأتي يحالة رد على الغقن الذ يشعر ق اليهود من ذو الجذور الشرقية ,يما
أن هنا أحزاقنا قند تشنيلت قفعنل االسنتر اب النذ تعيشن إسنرائيل قنين المهناجرين الرندامى والمهناجرين
الجننندد مثن ننل حن ننزب إس ن نرائيل قيتنن ننا (يس ن نرائيل قيتينن ننو) ,إ ن ننافة إلن ننى ذل ن ن فهنن ننا أح ن نزاب تشن ننيلت قفعن ننل
االنرسامات األيديولوجية والخ م المتعل قشأن هوية الدولة و اقعها العا الرائ قين اليهود العلمانيين
والمتدينين(النعامي.)2111 ,

إن قيعننة النظننا االنتخنناقي الرننائ فنني إس نرائيل والننذ يتننيح ليح نزاب الصننغير الوصننول إلننى
القرلمان قسهولة ,وذل من خ ل خف

11

نسقة الحس

11

المراد اجتيازهنا لتمثينل الحنزب داخنل الينيسنت,

نسقة الحس عقار عن ترييد رقمي يحول دون إدخال قائمة مرشحين لممثلها في الينيست ,ومن أجل منو يثر عدد األحزاب فرد حدد المشرع

نسقة الحس قواقو  %3من مجموع األصوات الصالحة (في الما ي يانت نسقة الحس  %0ومن ث ارتفعت إلى  .)% 0.5قوائ المرشحين
التي تحصل على أقل من  %3ال تشار في توزيو المراعد(المسير  ,ص.)3119 ,302
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هو ما يفسر تعددية األحنزاب داخنل إسنرائيل ,فعلنى سنقيل المثنال ,قلغنت فني انتخاقنات الينيسنت الثامننة
عشننر عننا  9002نسننقة الحسن  %9مننن أصنوات المرتننرعين ,وعلننى يننل قائمننة أن تجتنناز هننذه النسننقة
لتننتمين مننن دخننول الينيسننت ,وقنند قل ن عنندد الر نوائ الحزقيننة المتنافسننة  99قائمننة تتنننافس علننى مراعنند
الينيس ننت القالغ ننة  121مرع نندا ,لن ن ت ننتمين م ننن ه ننذه الرن نوائ س ننو  19قائم ننة م ننن اجتي نناز نس ننقة الحسن ن
والوصول إلى لينيست(روحانا ,وصقاغ ,وشحاد .)2111 ,

ثانيا :مركزية األحزاب
وتتس األحزاب ائسرائيلية قأنها أحزاب ذات صقغة مريزية وا حة ,وأنها أحنزاب أوليغاريينة

12

تحيمه ننا قل ننة رمن ن م ننا يق نندو م ننن أش ننيال واجن نراءات ديموق ار ي ننة ,فه نني تن نرتق قمجموع ننة م ننن الزعام ننات
التاريخي ننة أو الديني ننة وقه ننا أجه ننز قيروق ار ي ننة مريزي ننة وقوي ننة ,وتتي ننون األحن نزاب السياس ننية ف نني إسن نرائيل
وقشننيل عننا مننن مننمتمر السننل ة العليننا ,أو مننا يعننرم قننالممتمر العننا  ,الننذ يحنندد السياسننات العامننة
للحزب ويجتمو يل ق عة أعوا  .وينوب عن في تررير السياسنة العامنة للحنزب قنين فتنر دورتني انعرناد
لجنة مريزية تيون منتخقة من تندير وتشنرم علنى الشنمون اليومينة للحنزب عنن رين عند لجنان منهنا
اللجنة التنفيذية والميتب السياسي وسيرتارية الحزب(المسير .)2115 ,

وهذه المريزية داخل األحزاب ائسنرائيلية والمتمثلنة قرنو ونفنوذ قعن

الشخصنيات والرينادات قند

تيون مصد ار لحدو االنشراقات داخل هذه األحزاب ,إذ مالقا ما يرو قمثل هذه االنرسنامات الزعامنات
الملهمة (الياريزمية) معتمدين إلى حد يقير علنى النوالء الشخصني والخقنرات واالنجنازات العسنيرية قندءا
مننن (قننن موريننون) الننذ انش ن عننن حننزب المقننا عننا  1295؛ ليمسننس ويتننزع حننزب ارفنني ,وانتهنناء
قأرئيننل شننارون الننذ انش ن

عننن ح ننزب اللييننود فنني العننا  9005ليمس ننس ح ننزب ياديمننا(خليفننة,2114 ,

ص.)134:135

ثالثا :األدوار المع ددة لألحزاب
يمنننح النظننا السياسنني ائس نرائيلي مختلننم األح نزاب ائس نرائيلية حري نة يقيننر للعمننل فنني قع ن
النشنا ات واألدوار التني ترنو قهننا الدولنة ,وهنذه األدوار قنند تخنرج عنن المسننتو السياسني لتتعنداه للعمننل
ف نني مس ننتويات أخ ننر  ,ويان ننت األحن نزاب ائسن نرائيلية تر ننو ق ننأدوار جل ننب اليه ننود وت ننو ينه ف نني فلسن ن ين
12

األوليغاركية (أحيانا :األوليغارشية) :أو حي الرلة هي شيل من أشيال الحي قحي

تيون السل ة السياسية محصور قيد فئة صغير من

المجتمو تتميز قالمال أو النسب أو السل ة العسيرية .اليلمة "أوليغاريية" مشترة من اليلمة اليونانية :أوليغارخيا (موسوعة السياسة,0221 ,
ص.)905
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وتعلننيمه وتثرننيفه ومسنناعدته علننى االن ندماج ,وعلننى الننرم مننن انحسننار هننذا النندور نوعننا مننا ,وتننولي
الدولة لمثل هذه المهمات ,فمننا نجد أن هنا أحزاقا ياألحزاب الدينية على وج التحديد ما زالت تتولى
قنفسننها الريننا قننقع
وادار قع

األمننور والمهمننات ,يائش نرام علننى جانننب مننن نظننا التعلنني (المنندارس الدينيننة),

الممسسات االجتماعية واالقتصادية ,فاألحزاب ائسنرائيلية تتعندد وتتننوع األدوار التني ترنو

قها قدء من الحم ت االنتخاقية ,من حي

إدارتها وتنظيمها وتردي المرشحين ,وانتهناء قنمدار الشنريات

والرين ننا قاألعمن ننال التجارين ننة والصن ننناعية وائش ن نرام علن ننى الييقوتس ن نات والمستشن ننفيات وقع ن ن

الن ن نواد

الريا ية والترفيهية(المسير .)2115 ,

راب ا :االععبارات األيديولوجية
تننمثر االعتقننارات األيديولوجيننة قشننيل يقيننر علننى مجمننل مننناحي الحيننا السياسننية والحزقيننة فنني
إسرائيل ,وتلعب دور قارز في االنشراقات واالندماجات ويثر األحزاب علنى السناحة ائسنرائيلية ,وتنأتي
الع قة قين الدين والدولة لتلري قظ لها على الع قة الحزقية من حين

األينديولوجيا اليامننة وراء أفينار

يل من المتدينين من جهة ,والعلمنانيين منن جهنة أخنر  ,وتعتقنر المسنائل السياسنية -يالمفاو نات منو
الفلسن ينيين ومننا يسننمون قالتنننازالت عننن أ ار

 ,وسياسننة االنسننحاقات مننن المنننا

المحتلننة س نواء مننن

ر رئيسا للخ م قين األحنزاب السياسنية فني إسنرائيل(موسنوعة مراتنل منن
رم واحد ,أو مير ذل  -مصد ا
الصحراء.)3102 ,

وعلى الرم من محاولة إسرائيل صهر النسيي االجتماعي ائسرائيلي والذ يتيون من ميونات
مير متجانسة ,ت ن أخ
قرنناع األر

نا متننافر منن المهناجرين النذين قندموا إلنى فلسن ين ق نر مختلفنة منن شنتى

ف نني قوتر ننة واح نند  ,م ننن خن ن ل تعمنني األي ننديولوجيا الص ننهيونية قتياراته ننا المختلف ننة(الديني ننة,

والعلمانيننة ,واالشننترايية ,والليقراليننة) ,فرنند يانننت النتننائي مخيقننة لآلمننال ,إذ أنن قعنند مننرور نحننو  59سنننة
على إنشاء الدولة ,تقدو الرواق الصهيونية المفرو ة فني حالنة ا نمح ل تندريجي ,ويرتفنو قندال منهنا
الصننوت ائثننني والننديني ال صننهيوني والر نناعي المصننلحي والرننومي والترلينند  ,قحين

تتغيننر التوازنننات

الحزقية والسياسية منذر قتحوالت شاملة في القنية الرومية ائسرائيلية .ويظهر ذل جليا من خن ل عند
مردر حزب واحد على تشييل حيومة قمفرده ,وحتمينة دخنول األحنزاب الصنغير فني مختلنم االئت فنات
الحيوميننة ,ممننا يع يهننا الرنندر علننى حريننة المننناور واالقتنزاز المننالي والسياسنني ,وت ازينند األحنزاب ال ائفيننة
واألثنيننة والر اعيننة نتيجننة االسننتر اب المتفنناق قننين مختلننم مجموعننات المهنناجرين الرنندماء والجنندد ,مننن
حي

ت ارب المصالح في شأن تراس المنافو الو نية(مجلة الدفاع الو ني.)2114 ,
48

المبحث الثاني
 1.1الحياة الديمقراطية
مو توافد قراقة المليون مهاجر روسي إلى إسنرائيل منو قندايات التسنعينيات منن الرنرن الما ني,
قدأت األسئلة المثير للف ول تنتشر ,لمن سيصوت همالء المهاجرون الروس؟ وهو سمال ق
حزب اللييود ,وأثنار أمن قوينا فني حنزب العمنل ,وشنغل قنال المخ
ل نتخاقات القرلمانية لعا  1229في يل منهما ,ففي

م جو

نين ئسنتراتيجية الحملنة االنتخاقينة

وء موازين الرو السائد في إسرائيل منذ فتر

ويلة ,ينان ييفني ق نعة مراعند إ نافية فني الينيسنت لمصنلحة معسنير اليسنار منن أجنل إ ازحنة حنزب
اللييود عن الحي  ,واح ل حزب العمل محل  .ويان في حياز المهاجرين الروس في العا  1229قما
يت نراو ق ننين  1و  10مراع نند قرلمانيننة ,الع نندد الم ل ننوب لحننزب العم ننل ,وأيث ننر لينني يف ننوز ح ننزب العم ننل
قنصيب األسد منها.
لين على الرم من نية أملقية المهاجرين الروس التصويت ليحزاب الرائمة ,فمنه يانوا ليسنوا
ار ين ,ال عن حزب العمل وال عن اللييود ,وال عن قاقي األحنزاب ,ولنديه شنعور قنو قنالمرار وخيقنة
األمل من هذه األحزاب ,لرف ها جميعنا –منن دون اسنتثناء -و نو ممثلنين عننه فني أمناين م نمونة
في قائمة مرشحيها للينيست النتخاقات العا  . 1229ولشعوره قوزنه االنتخناقي الهنا وقندرته علنى
تحديد مسار االنتخاقات ,قا المهاجرون الروس قتشييل عدد منن األحنزاب منن أجنل تحرين

موحناته

وأهنندافه مننن خ ن ل العمننل السياسنني ,وقنند يننان هننذا الشننعور النندافو األقننو وراء والد الحننزب الروسنني
األول فنني إسن نرائيل ,ال ننذ أ ل ن علين ن اسن ن "الحريننة الرومي ننة للديمر ار ي ننة والهجننر – دا" ,وال ننذ أعل ننن
اعتزام خو

المعرية االنتخاقية(مجلة الدراسات الفلس ينية ,1112 ,ص.)245

 1.1.1أحزاب المهاجرين الروس
 1.1.1حزب الحركة القومية للديمقراطية والهجرة(دع)
يانت أولى الخ وات السياسنية للمهناجرين النروس هنو قينامه قتشنييل حنزب (دع) والتني تعنني
(نع ) قالروسية ,وهنو اختصنار لليلمتنين العقنريتين "الديمر ار ينة" و"الهجنر " .وقند أعلنن عنن تأسنيس هنذا
الحننزب فنني أواس ن شننقا  /فق اريننر  , 1229قرئاسننة الننديتور يننولي يوشاروفسننيي ,مهننندس اتصنناالت
هاجر إلى إسرائيل سنة  , 1212وهو ناش معروم لد المهاجرين النروس ,وينان يعمنل رئنيس قسن
في الويالة اليهودية ,وتتألم المجموعة الريادية التأسيسنية فني الحنزب منن  95ع نوا ,ينتمني معظمهن
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إلى "المنقر الصنهيوني" ,النذ ينان يت أرسن أحند أقنرز زعمناء المهناجرين النروس ,ناتنان شارانسنيي .وقند
قد المهندس يسرائيل نوم ,الذ هاجر إلى إسرائيل سنة  , 1219المجموعنة الريادينة إلنى الن أر العنا
ائسرائيلي ,في منمتمر صنحافي عرند فني  19شنقا /فق ارينر  , 1229ئعن ن تأسنيس الحنزب والتعرينم
قريادت (סיקרון ולשם ,1221 ,עמ()191.سيوروو وليشي  ,8991 ,ص.)841

ومن عناصر المجموعة الريادية القارز أي ا :مار نشفتس ,قينب أسننان ,ويعرنوب شنولتز,
قيب نفساني ,هاجر سنة  , 1211وقوريس أليون ,مهندس مييانييي ,هاجر سنة 1220م ,وأليسندر
درني ننر ,مهن نندس ميي ننانييي ,ه نناجر س نننة  , 1219واميلي ننا ش ننليزنغر ,معلم ننة وص ننحافية ,ه نناجرت س نننة
 . 1219وي ح ننظ أن المجموع ننة الريادي ننة تت ننألم م ننن مه نناجرين روس "ق نندامى" (هج ننر الس ننقعينيات) و
"ج نندد" (هج ننر قداق ننة التس ننعينيات م ننن الر ننرن الما نني ,وأنه ننا يله ننا تتش ننيل م ننن شن نريحة مهني ننة رفيع ننة
المستو (مجلة الدراسات الفلس ينية ,1112 ,ص.)245

واعتقر حزب (دع) نفس حزب وس ليقرالي قرامماتي ,ويان علنى اسنتعداد أن يتعناون منو أ
الحنزب فني مسنائل تعتقنر جدلين فني إسنرائيل ,ولن

من الحزقين اليقينرين :العمنل أو الليينود .ولن يخن

يتخذ منها موقفا محددا مثل الر ية الفلس ينية ,وف لت المجموعة التأسيسية تأجيل النرناش ممقتنا منن
أجننل الترييننز علننى مو ننوع الهجننر  ,ويننان يننل ه ن هننذا الحننزب الجدينند أن المشننيلتين األساس نيتين همننا
ائسيان والعمالة ,وقالرم من أن القرنامي السياسي للحزب تجاهل عمدا المسائل السياسية الجدلينة فني
ذل الوقنت ,ورينز علنى مسنائل الهجنر واالسنتيعاب ,ولينن مينول ممسسني ياننت تقندو أقنرب إلنى حنزب
العمل ,مو شيء من االلتقاس(סיקרון ולשם ,1221 ,עמ()191.سيوروو وليشي  ,8991 ,ص.)841

ويننان ذل ن أول محاولننة ئدخننال حننزب مهنناجرين روس إلننى الينيسننت .وخننا

انتخاقننات عننا

 1229ولينن لن يحصننل علننى نسننقة الحسن  ,ألسننقاب عنند منهننا أنن لن ييننن ينظننر إلننى يوشاروفسننيي
يممث ننل مناس ننب للمه نناجرين ال ننروس ,وافتر ننار الح ننزب الجدي نند إل ننى التموي ننل ال ننذ يمينن ن م ننن اجت ننذاب
األصنوات االنتخاقيننة والسننيما الشننقاب منننه  .ولن ييننن لنند يوشاروفسننيي التجرقننة السياسننية والف نننة وال
الع قننات العامننة الرويننة مننو جميننو األ ننر االجتماعيننة ,وأي ننا ل ن ييننن المهنناجرون يفيننرون قاالسننتر ل
السياسي في ذل الوقت ,وتشيلت العديد من األحزاب التي ل تحر نجاحات تذير ,مثل حنزب الوحند
والهجر عا  1229وحزب قلب المهناجرين منن أجنل إسنرائيل عنا  1222وميرهنا منن األحنزاب(منان ,
 ,2115ص.)331

11

ويقدو أن فير الرجل الرو التي ورثوها عن االتحاد السوفيتي ظلنت مسني ر علنى تفيينره فني
إسرائيل ,وذل من خ ل تأييده للشخصيات الروية والياريزماتية من قين صفوفه والتي قامت قتشييل
حزقين حررا نجاحات يقير في انتخاقات الينيست وهذان الحزقان هما:

 2.2.2حزب يسرائيل ب لياه
 1.2.2.2خلفية إنشائه :حاجة المهاجرين الروس لمن يمثلهس
في أواخر سنوات الثمانينيات من الررن الما ني ,ومنا تقعهنا منن الزيناد اليقينر منن المهناجرين
الذين هاجروا من روسيا ومن االتحاد السوفييتي السناق  ,ينان منن ال نرور جندا للمهناجرين الجندد أن
يجنندوا له ن مننن يمننثله سياسننيا ,ومننن أجننل حننل مشننايله  ,قننا يننل مننن يننور شننتيرن وناتننان شيرانسننيي
قمنشنناء ميتننب المعلومننات عننن المهنناجرين مننن االتحنناد السننوفييتي سنناقرا ,والننذ يننان األسنناس ئنشنناء
"المنتد الصهيوني" في عا 1211م ,الذ نا نل منن أجنل حرنو المهناجرين ,وأقنا ممسسنات عامنة
لترو قدورها فني ترتينب أمنور المهناجرين النروس ,وأقنا جمعينة عامنة لترنو قانتخناب ممثلنين لهن  ,ومنن
هنا انقثرت فير إقامة حزب يمثنل المهناجرين النروس فينان هنذا الحنزب هنو حنزب يسنرائيل قعليناه(אלמוג
ועוז()9011 ,ألموج وعوز.)2111 ,

أقي حزب يسرائيل قعليناه تمهيندا النتخاقنات الينيسنت عنا  , 1229وتأسنس الحنزب رسنميا فني
آذار  1229ققننل ق ارقننة شننهرين ونصننم مننن موعنند االنتخاقننات ,وقننا قتأسيسن نتننان شيرانسننيي , 13ذو
السننمعة الشننعقية والسياسننية اليقيننر التنني ايتسننقها منننذ أن يننان ناش ن ا صننهيونيا فنني االتحنناد السننوفيتي
سناقرا ,إ ننافة إلنى تولين رئاسننة المنتند الصننهيوني الننذ ينان أهن المنظمننات للمهناجرين الننروس ,ممننا
ساعده في يسب مميدين يثيرين(مان  ,2115 ,ص.)322:323
وممننا ال شن فين أن أحنند األسننقاب األساسننية التنني دفعننت قالمهنناجرين إلننى تأيينند حننزب يسنرائيل
قعليناه ,هننو قيادتن والتنني يننأتي علننى أرسننها نتنان شيرانسننيي ,فلرنند لعننب شيرانسننيي دو ار هامننا فنني تشننييل
أجننند المهنناجرين مننن االتحنناد السننوفيتي السنناق  ,فهننو يحظننى قنناالحت ار علننى اعتقنناره صنناحب نشننا
حريي ملحوظ ققنل وقعند هجرتن إلنى إسنرائيل ,ولن مجهنودات وا نحة قنذلها خدمنة لمصنالح المهناجرين
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نعان شيرانسكي :ولد شي ارنسيي العا  0298في مدينة دوينيتس قاويرانيا ,قعد الغزو السوفيتي لقراغ عا  0298انخر شيرانسيي في

الن ال من اجل حرو ائنسان في االتحاد السوفيتي ,وفي العا  0222قد

لقا للحصول على تأشير خروج من اجل الهجر إلى إسرائيل,

اعترل على يد المخاقرات السوفيتية في عا  0222واته قالخيانة والتجسس والتحري

وممارسة دعاية مناه ة ل تحاد السوفيتي ,وقعد

اعترال دا تسو سنوات في ظروم قاسية وعرب ن ال عنيد من جانق ومن جانب زوجت أ ل سراح في ن ا صفرة تقادل جواسيس ,وفي
أعراب ائفراج عن هاجر شيرانسيي إلى إسرائيل (مان  ,3115 ,ص.)222
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الجنندد ,حتننى ققننل أن يصننقح ع نوا فنني الينيسننت قسنننوات .ولعننل هننذا يلن يفسننر لمنناذا تريننزت الدعايننة
االنتخاقية للحزب على شخصية شيرانسيي الروية وعلى مصداقيت (الحاج ,2118 ,ص.)211:211
ويقدو أن أه انجاز للمهناجرين النروس منن الناحينة التنظيمينة يتمثنل فني قندرته علنى اسنتثمار
عنندده ويفنناءاته التنظيميننة فنني قننو سياسننية ,وذلن مننن خن ل تأسننيس حننزب اثننني هننو(:حننزب إسنرائيل
قعلياه) ,وقد تولى قيناد وتوجين الحنزب مهناجرون روس قندموا إلنى إسنرائيل فني السنقعينيات ,قمعننى أن
قاد وزعماء موجة هجنر السنقعينيات اسنتخدموا ائثنينة الروسنية فني سنقيل دفنو مينانته السياسنية قندما,
هننذه ائثنيننة السياسننية أدت قمننرور الوقننت إلننى مأسسننة م لننب المهنناجرين الننروس قنناالعترام قتميننزه
الثرافي في إسرائيل(مان  ,2115 ,ص.)338
اعتقر حنزب يسنرائيل قعليناه نفسن يحنزب وسن قالنسنقة إلنى شنمون السياسنة الخارجينة ,فرند أيند
مواصننلة عمليننة الس ن

ولين ن ل ن يمينند أيننة تنننازالت يقننر عننن األر  ,وعننار

قيننا دولننة فلس ن ينية

مسننترلة .وقنند قننرر زعمنناء حننزب يس نرائيل قعلي ناه عنند إ ننفاء هويننة اليمننين أو اليسننار علننى ح نزقه ينني
يست يعوا أن ييسقوا دع أيقر عدد ممينن منن المهناجرين النروس .إن ائسنتراتيجية فني إع ناء الحنزب
صننفة "الوس ن " ,يانننت ق ن ار ار اتخننذه المرشننحون الننذين ل ن ييون نوا مننن االتجنناه "الوس ن " ,وال حتننى ننناخقوه
المحتملننون يننانوا يننذل  ,فرنند يننان للمرشننحين السننقعة فنني ال ئحننة وجهننات نظننر متقاينننة حيننال عمليننة
الس

 ,شأن المهاجرين الروس عامة(قي  ,1111 ,ص.)118:111

حر حزب إسرائيل قعلياه في انتخاقات  1229إنجا از مهما ,وحصل الحزب على قراقة %99
مننن أص نوات المهنناجرين الننروس ,وقننذل حصننل علننى سننقعة مراعنند فنني الينيسننت ,وان ن إلننى حيومننة
نتنياهو ,وفي انتخاقات السل ات المحلينة والتني جنرت فني  1221اسنت اع الحنزب إدخنال  100ممثنل
إلى  90مجلسا محليا(مان  ,2115 ,ص.)325
س ننار ح ننزب يسن نرائيل قعلي نناه ف نني الوسن ن وقح ننذر ش ننديد ف نني المس ننائل المتص ننلة قال نندين والدول ننة,
وعار

الحزب معار ة تامنة أ َّ تغيينر فني قنانون العنود  ,قند ينمد إلنى الحند منن حن األقرقناء مينر

اليهننود لننقع

اليهننود ,فنني الرنندو إلننى إس نرائيل وفرننا لقنننود ذل ن الرننانون .ويننان أع نناء الينيسننت مننن

األحزاب المتشدد  ,قد اقترحوا تعنديل قنانون العنود  ,لمننو هجنر اآلالم منن مينر اليهنود المنحندرين منن
أقنوين أحنندهما يهنود واألخننر مينر يهننود  .وقموجنب الرننانون اليهنود األورتوذيسنني ,فنمن نحننو %95
مننن المهنناجرين مننن االتحنناد السننوفييتي سنناقرا ,ليس نوا يهننودا .ولننو واف ن الينيسننت ائس نرائيلي علننى ذل ن
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التعننديل المرتننر فمن ن سننيمنو اليثي نرين مننن أف نراد عننائ ت المهنناجرين الننذين قر نوا فنني االتحنناد السننوفييتي
ساقرا من الهجر إلى إسرائيل إلى األقد ,يما أن سيرلص أعداد المهاجرين(قي  ,1111 ,ص.)121

وقنند أينند حننزب يس نرائيل قعلينناه إق نرار ترتيقننات النندفن المنندني فنني إس نرائيل ,وهنني مشننيلة معرنند
قالنسننقة للمهنناجرين الننروس التنني ت ن عننائ ته أحنند ال نزوجين ,أو أحنند الوالنندين أو ف ن ميننر يهننود
قموج ننب تعري ننم الهاالخ نناه (الشن نريعة الحاخامي ننة) ,إذ أن جمعي ننات ال نندفن وتس ننمى قالعقري ننة (ش ننيفروت
قاديشا) ترف

أن تدفن شخصا مير يهود في المدافن اليهودية ,فت حل المو نوع عنن رين الندفن

في عدد منن الييقوتسنات العلمانينة التني سنمحت قندفن (الغرقناء) فني الييقنوتس فني مراقنل رسنو معيننة,
قغ

النظر عن االنتماء الديني للمتوفى ,ومن المسائل األخر التي أيدها حزب يسرائيل قعلياه إنشناء

محنناي دينيننة خاصننة لتسنريو عمليننة التهوينند ,وتننأليم لجنننة عامننة ئيجنناد حننل منندني لمشنني ت الننذين ال
يمي ن نننه ال ن ننزواج وفر ن ننا للر ن ننانون اليه ن ننود  ,وذلن ن ن

دون المواجه ن ننة م ن ننو الحاخامي ن ننة الرس ن ننمية(אלמוג ועוז,

()9011ألموج وعوز.)2111 ,

وفي انتخاقنات العنا  1222فناز حنزب إسنرائيل قعليناه قسنتة مراعند وحصنل علنى نسنقة %90
من أصوات المهاجرين الروس ,فيما حصل حنزب إسنرائيل قيتننا المننافس الجديند علنى أرقعنة مراعند فني
أول مشارية ل (الحاج ,2118 ,ص.)211
وعلى الرم من المشايل الداخلية التني عصنفت قحنزب يسنرائيل قعليناه ,والتني تمثلنت فني وقنوع
انشننرا فنني الحننزب ,إذ شننيل اثنننان منن قائمننة أخننر " -هقحين ار هننديموق ار يت" (الخيننار الننديموق ار ي),
فمن ن حننافظ علننى قوت ن فنني انتخاقننات عننا  , 1222وانخننر فنني حيومننة قننا ار يممثننل لسننتة أع نناء
ينيسننت ,ميننر أن شيرانسننيي انسننحب مننن حيومننة قننا ار عشننية مفاو ننات يامننب ديفينند فنني تمننوز مننن
الع ننا  , 9000وش ننيلت انتخاق ننات الينيس ننت السادس ننة عش ننر م ل ننو الع ننا  9009نهاي ننة رين ن ح ننزب
يسرائيل قعلياه قعد أن اختار ري اليمين وحصل على مرعدين فر في الينيسنت لنيعلن شيرانسنيي أن
دور يسرائيل قعلياه انتهى عمليا في هذه االنتخاقات ,وان

إلى حزب اللييود(مان  ,2115 ,ص.)321

ويرجننو انيفنناء حننزب يسنرائيل قعلينناه إلننى حالننة التمنناهي السياسنني التنني عاشننها الحننزب فنني ظننل
حننزب اللييننود ,وتي ن ارره مواقننم ه ننذا الحننزب ,وظهننور منننافس ق ننو وذو شخصننية آسننر  ,وهننو أفيغ نندور
ليقرمان والذ است اع سحب القسا من تحت أقدا شيرانسيي وحزق مما دعي األخير إلى االن نما
إلى حزب اللييود ,وفي النهاية تولى مسمولية الويالنة اليهودينة المختصنة فني شنمون الهجنر (אלמוג ועוז,
()9011ألموج وعوز.)2111 ,
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 1.1.1حزب إسرائيل بيعنا
فنني يننناير  1111أعلننن أفيغنندور ليقرمننان 14عننن تأسننيس حزق ن "إس نرائيل قيتنننا" للمشننارية فنني
انتخاقننات الينيسننت الخامسننة عشننر  ,وقننا قتسننجيل يحننزب رسننمي فنني  91يننناير . 1222وجنناءت هننذه
التسننمية نسننقة إلننى حننزب روسنني يننان قزعامننة ال نرئيس الروسنني السنناق قننوريس يلتسننين ينندعى (روسننيا
قيتنننا) ,وهنني محاولننة مننن ليقرمننان ليسننب تعننا م المهنناجرين الننروس الننذين أينندوا ذل ن

الحننزب(المسننلمي,

 ,2111ص.)41

وتميننز حننزب إس نرائيل قيتنننا عننن حننزب يس نرائيل قعلينناه فنني توجه ن السياسنني اليميننني الصننار ,
إ ننافة إلننى اسننتفاد الحننزب مننن انسننحاب العدينند مننن أع نناء يس نرائيل قعلينناه ,وان ننمامه إلننى الحننزب
الجديد لعد ر اه عن شيرانسيي ,ع و على ذل حاول الحزب تجنيد أصوات منن صنفوم جمهنور
ائسرائيليين الردامى ,وفي صيم  1222أعلن أفيغدور ليقرمان َّ
أن حزق قصدد تأسيس منظمة شقاقية
وأخر نسوية ,وهذه الظواهر تعتقر مميز ليحزاب الروسية التي تولي ثرافتها السياسنية احت ارمنا وأهمينة
للزعي الياريزماتي واالنتشار الواسو للفروع على حد سواء(مان  ,2115 ,ص.)331
وعلننى عيننس حننزب "يس نرائيل قعلينناه" و ننو حننزب "إس نرائيل قيتنننا" الر ننايا الروميننة علننى رأس
أولويات ن  ,وأعننار اهتمامننا أقننل لتل ن المسننائل التنني تخننص المهنناجرين وحننده  ,وصننب أفيغنندور ليقرمننان
تريي نزه األساسنني علننى

ننرور الريننا قمص ن حات جذريننة فنني النظننا السياسنني والر ننائي فنني إس نرائيل.

ويقدو أن ليقرمان ل ييتم قتأييند المهناجرين النروس النذين اعتقنره فني جعقتن لعند وجنود مننافس قنو
من قينه خاصة قعد نهاينة حنزب يسنرائيل قعليناه ,فرنا ق نر ق نايا يمينينة مت رفنة لنيعلن نفسن زعيمنا
لتيار اليمين المتشدد ,ويحصل على أصوات من يميدون هذا التيار خاصة وأن حزب اللييود يرد نفس
على أن من تيار يمين الوس (الحاج ,2118 ,ص.)211

وفنني انتخاقننات الينيسننت الخامسننة عشننر التنني أجريننت فنني السنناقو عشننر مننن أيننار عننا , 1999
فاز حزب إسنرائيل قيتننا قأرقعنة مراعند ممنا شنيل إنجنا از يقين ار قينل المرناييس ,ولينن لن يندخل الحيومنة,
وان ن ن إل ننى حريت نني مولي نندت وتيوم ننا ليش ننيلوا مع ننا يتل ننة قرلماني ننة يميني ننة أ لن ن عليه ننا اسن ن (االتح نناد
الو ني) ,وقذل تحالم ليقرمان مو رحقعا زئيفي وقيني ايالون وقنيامين قيغن ,وصار يشخص يرجنل
يميني قيل معنى اليلمة وليس يمهاجر يسار أتي من االتحاد السوفييتي سناقرا ,وجناء امتينال رحقعنا
14

أفيغدور ليبرماو وزير خارجية إسرائيل ونائب رئيس الحوومة مهاجر روسي فاشي ولد عا  1158في مولدافيا إحدى جمهوريات االتحاد
السوفيتي السابقة ,هاجر إلى إسرائيل عا  , 1118بدأ حياته السياسية في حروة واخ اإلرهابية ,عيو في العا  1112مديرا عاما لحزب
الليوود ,وفي عا  1114عينه رئيس الحوومة بنياميو نتنياهو مديرا لموتبه وواو الذراع األيمو لنتنياهو(المسلمي ,2111,ص.)41
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زئيفنني وانسننحاب قيننني قننيغن مننن الحيننا السياسننية لظننروم شخصننية ,لننيجع أفيغنندور ليقرمننان زعيمننا ال
منازع ل لليمنين المت نرم فني إسنرائيل ,وفنازت قائمنة االتحناد النو ني قسنقعة مراعند فني انتخاقنات عنا
 , 9009وتح ننول ح ننزب إسن نرائيل قيتن ننا إل ننى ح ننزب إسن نرائيلي ,وال ننذ عيس ننت ص ننقغت ائثني ننة مواق ننم
أيديولوجين ننة رائجنننة فن نني أوسن ننا

جمهن ننور المهن نناجرين من ننن دول االتحن نناد السن ننوفيتي السن نناق (من ننان ,2115 ,

ص.)331

أمننا فنني انتخاقننات الينيسننت لعننا  9009فرنند شننهدت أنمننا التصننويت ائثننني لنند المهنناجرين
النروس دفعنة قوينة ,وخ فنا لمنا توقعن اليثينرون منن اختفناء األحنزاب ائثنينة الروسنية ,فرند عناد ليقرمننان
وانفصل عن االتحاد الو ني وأقا من جديند حنزب إسنرائيل قيتننا ,وقند تشنيل هنذا الحنزب قاألسناس منن
المرشننحين مننن ائس نرائيليين الرنندامى ,وقنند حصننل

المرشننحين ذو أصننل روسنني قائ ننافة إلننى قع ن

الحن ننزب علن ننى  11مرعن نندا معظمهن ننا من ننن ق اعن ننات المهننناجرين الن ننروس حي ن ن

حصن ننل علن ننى  %50من ننن

أصواته (الحاج ,2118 ,ص.)212

وفنني انتخاقننات الينيسننت الثامنننة عشننر عننا  , 9002حصننل حننزب "إس نرائيل قيتنننا" علننى 19
مرعدا ,وتعتقر هذه النسقة األعلى التي يحصل عليها الحزب منذ تأسيس  .وقحصول على هذه المراعند
ييون قد احتل المريز الثال

من ناحية حجن التمثينل فني الينيسنت قعند حزقني ياديمنا والليينود ,مرصنيا

حزب العمل إلى الدرجة الراقعة ,ول يأت ذل من فراغ فرند اسنت اع الحنزب ورئيسن تشنخيص المجتمنو
اليهنود قشننيل دقين  ,وقنننى مصنداقية عالين مننن خن ل ائصنرار علنى مواقفن السياسننية وتنفيننذ وعننوده,
ويان الحزب ال يعناني منن مشنايل داخلينة أو تصندعات داخنل حزقن  ,ويحظنى قمصنداقية عالينة ,وأد
ذل إلى تنامي ققول خ اب ليقرمنان فني المجتمنو ائسنرائيلي والمنود اليامننة فني هنذا المجتمنو لزعمناء
أقوياء(شحاد  ,2111 ,ص ص.)14 :13

ويتخننذ حننزب "إسنرائيل قيتنننا" مواقننم مت رفننة تجنناه العننرب والفلسن ينيين علننى وجن الخصننوص,
ويخننو
مقدأ رف

قننناء علننى هننذه المواقننم المت رفننة انتخاقننات الينيسننت فنني إسنرائيل ,والتنني مننن

ننمنها تجنناوز

عود ال جئين إلى تقني مقدأ "الترانسفير" أ تهجينر وترحينل عنرب  91وحتنى الفلسن ينيين

وال جئين المريمين في ال فة الغرقية وق اع مز إلى خارج حدود إسرائيل ,التني يعتقرهنا تقندأ منن نهنر
األردن ش نرقا إلننى القحننر المتوس ن مرقننا ,وايجنناد حلننول له ن فنني القلنندان العرقيننة فنني إشننار إلننى مشننروع
الو ن القديل للفلس ينيين على ال فة الشرقية لنهر األردن(אלמוג ועוז()9011 ,ألموج وعوز.)2111 ,
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الحننزب الخننو

وفيمننا يتعل ن قر ننايا الحننل النهننائي ي نرف

فنني مفاو ننات مننو الفلس ن ينيين

قشنأنها ,فهننو يعتقننر الرنندس العاصننمة األقديننة لدولننة إسنرائيل ,وينندعو إلننى نرننل جميننو الننو ازرات والسننفارات
والم ارينز الرئيسنة فنني الدولنة إليهننا ,يمنا ويندعو إلننى اسنتي ان ييننون متصن جغرافينا مننو قع ن الننقع
في ال فة الغرقية وفي الردس تحديدا(الم .)2111 ,

وم ننن أهن ن األس ننس الت نني ين نناد قه ننا ه ننذا الح ننزب( :س ننعي الح ننزب ال نندموب إل ننى تروي ننة العام ننل
المشننتر قننين م نوا ني الدولننة علننى أسنناس االحت ن ار المتقننادل ومنننح الحرننو للمسننتحرين(وف ن تعقي نرات
الحزب) .ويعمل في المجال االجتماعي على دع الشرائح الفرير وتوفير المساين ليزواج الشاقة ودع
مشاريو الت وير والتميين في األحياء الفرير وفي مدن الت وير .ويدعو إلى مننح ائسنرائيليين المريمنين
خننارج إسنرائيل ح ن االقتنراع وهن فنني الخننارج .ويننناد الحننزب لتعمين فصننل السننل ات .وأي ننا ي الننب
قمع ن دستور للدولة يما هو متف علي قين شنرائح الشنعب .ويسنعى إلنى إقامنة مجلنس ليمنن الرنومي
لو و الخ

ال زمة لييفية

مان أمن إسرائيل(المعرفة.)2113 ,

ومن أه الشخصيات من حزب إسرائيل قيتننا التني خا نت انتخاقنات الينيسنت ائسنرائيلي مننذ
العا  1112وحتى العا  2111ونجحت في أن تينون أع ناء ينيسنت هني :اليعنازر ينوهين ,أفيغندور
ليقرمان ,ماييل نودلمان يور شتيرن ,استرينا تارتمنان ,إيغنال ياسنينوم ,اسنح أهنارونوفيتش ,إسنرائيل
حسون ,روقرت إلتوم ,صوفا الندفير ,الييس ميلر ,ستاس ميسشننييوم ,ديفيند روتن  ,يوسنم شنجال,
ليا شيمتوم(موقو الينيست ائسرائيلي).
مبادئ الحزب:
يدعو حزب إسرائيل قيتنا الى تروية العامل المشتر قين موا ني إسرائيل على أساس االحت ار المتقنادل
ومنح الحرو للمستحرين .يما ويدعو الى دعن الشنرائح الفرينر وتنوفير المسناين لنيزواج الشناقة ,ودعن
مشاريو الت وير والتميين في األحياء الفرير وفي مدن الت وير .يما وي الب الحزب قمنح ائسنرائيليين
المريمننين خارجهننا ح ن االقت نراع ,وه ن فنني الخننارج ,وتعمي ن فصننل السننل ات .وي الننب أي ننا ق نمع ن
دستور ئسرائيل يما هو متف علي قين شرائح الشنعب .ويندعو أي نا إلنى إقامنة مجلنس ليمنن الرنومي
لو و الخ

ال زمة لييفية

مان أمن إسرائيل .ويدعو ع نية إلى ترحيل الفلس ينيين من المننا

المحتلة ومن داخل إسرائيل(المجد.)2118 ,
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البرنامج االنعخابي للحزب(المشاقق :)2111 ,
 -1تقادل للمنا

والسيان – إيجاد فصل تا قين الشعب اليهود والشعب العرقي للدفاع عن ال ناقو

اليهود للدولة ول مان وجود املقية يهودية فيها .
 -2العمل على سن قانون موا نة جديد – قحين

يلنز ينل منوا ن إسنرائيلي قنائخ ص لدولنة إسنرائيل

واالنخ ن ار قالخدمننة العسننيرية  .وفنني حننال قيام ن قننذل سننييون موا نننا يتمتننو قيننل الحرننو والواجقننات
قغ

النظر عن الدين أو العر أو الجنس  ,وفي حال رف

لذل فمن يسنت يو ائقامنة يسناين دائن

قدون الحصول على ح االنتخاب .
-3

مان األمن االجتماعي واالقتصاد ييون من خ ل االستمرار في النمو االقتصاد وتغيير سل

األولويات في ميزانية الدولة وتشجيو الصادرات .
 -4ت وير القنية التحتية الو نية .

 5.2.2محاوالت ال مل والليكود لعجنيد الصوت الروسي:
وقنند وعننت األحنزاب ائسنرائيلية الترليديننة وخاصننة الحنزقين اليقينرين العمننل واللييننود ,جينندا الرننو
االنتخاقيننة لجمهننور المهنناجرين الننروس فنني فتننر التسننعينيات؛ لننذل قامننت قالعمننل مننن أجننل تجييننر هننذه
األصوات اليقير لصنالحها ,واتخنذت العديند منن الخ نوات فني ذلن ونسنتعر

منا قنا قن حزقني العمنل

واللييود من أجل استثمار أصوات المهاجرين الروس.
 1.5.2.2حزب ال مل
حظنني حننزب العمننل قتصننويت قننارز مننن الجمهننور الروسنني وصننل إلننى  %95سنناهمت قدرجننة
يقير في فوزه قانتخاقات عا  , 1229لذا شيل حنزب العمنل العنا 1229

اقمنا خاصنا سنمي ( ناق

الروس) ,وقاشر حملة تسويرية واسعة لتجنيد أع اء مهناجرين لع نوية الحنزب ,وعلنى النرم منن ذلن
ل ينجح حنزب العمنل فني االحتفناظ قنوالء ناخقين منن المهناجرين فني الحمن ت االنتخاقينة التالينة ,حين
صوت ل فني انتخاقنات  1229حنوالي  %91منن المهناجرين النروس ,وفني العنا  1222لن يقن فني
ال اق الروسي سو سنتة آالم ع نو مسنجل وذلن أثنر انسنحاب قسن يقينر مننه وان نمامه لحزقني
الوس

ويسرائيل قعلياه(مان  ,2115 ,ص.)321
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 1.1.1.1حزب الليكود
عملنت فني إ ننار حنزب اللييننود أي نا منظمنات متخصصننة فني تجنينند وتنسنيب مهنناجرين روس
للحنزب ,ومنو ذلن لن تعمننل فنني اللييننود منظمننة مهنناجرين رسننمية مثننل حننزب العمننل ,ميننر أن سننيرتارية
الحننزب عينننت رجننل اتصننال تننولى مهمننة التنسنني مننو ناشن ي الر نناع الروسنني ,فنني المراقننل قننا اللييننود
قو و شخصيات فاعلة من المهاجرين في مواقو أساسية ممثر في الحزب مثل أفيغدور ليقرمان حينمنا
عينن نتنينناهو فنني منصننب منندير عننا اللييننود ,ومننن ثن منندير ميتننب رئننيس الننوزراء وشننيل ذلن مصنندر
استر اب انتخاقي ,ولين انسنحاب ليقرمنان منن الليينود عنا  1221وتشنييل قائمنة إسنرائيل قيتننا شنيل
ن نرقة مين ننر متوقعن ننة للحن ننزب ,حي ن ن

جن ننر ليقرمن ننان لحزق ن ن الجدين نند عن ننددا يقي ن ن ار من ننن أع ن نناء الليين ننود

الروس(مان  ,2115 ,ص.)312

18

المبحث الثالث
 1.1أنماط العصويت لدى المهاجرين الروس في االنعخابات اإلسرائيلية
تعنند أنمننا التصننويت قننين المهنناجرين الننروس ديناميييننة وتتغيننر قرننا للمصننلحة المتوخننا  .فه ن
يميلننون للتصننويت

نند الحننزب الموجننود فنني السننل ة ,رقمننا قسننقب المشننايل التنني واجهوهننا أثننناء عمليننة

استيعاقه  ,واألمل قأن تغيير الحيومة سوم يمد

إلى تحسين أو اعه (الحاج ,2113 ,ص.)81

 1.1.1انعخابات الكنيست الثالثة عشرة 1221س
قعنند ق ارقننة ث ن

سنننوات مننن عمليننة اسننتيعاب المهنناجرين الننروس فنني إس نرائيل فننمن األف ننلية

السياسية لديه قدأت تتغير ,وينان هننا شنعور قنأن تنأثيره سنييون هنائ فني أول انتخاقنات يشناريون
فيهننا قعنند قنندومه مننن االتحنناد السننوفيتي سنناقرا وهنني انتخاقننات عننا  , 1229ورقمننا اعتقننرت االنتخاقننات
األهن ن فن نني تننناري الدولن ننة ,وتل ن ن التننني جلقنننت اتفاقن ننات أوسن ننلو ق ننين إس ن نرائيل والفلس ن ن ينيين ,وفننني تل ن ن
االنتخاقات انرس مجتمو المهاجرين الروس إلى قسمين :المهاجرين الذين وروا قالفعنل وجهنات النظنر
السياسنية قو نو لصنالح التصنويت ألحنزاب اليمننين واليمنين المت نرم ,فني حنين أن أملقينة المهنناجرين
الننروس صننوتوا لحننزب العمننل .ويننان هننذا التصننويت علننى الرعايننة االجتماعيننة أيثننر من ن علننى األمننور
السياسية ,ويان تصويتا احتجاجيا

د الفرر الذ عانوه في السننتين األوليتنين منن هجنرته الجماعينة,

وقد استغل حزب العمنل شنعور المهناجرين قائحقنا اليقينر ,وأع نوه وعنودا يقينر فني مجنال ائسنيان
والرعاية االجتماعية ,وقالفعل صوت المهاجرون الروس لصالح حزب العمل ,وجلقوا لهذا الحنزب الفنوز
اليقير(.)Mazin,2006, PP.9-11
وفي م ون ث

سنوات من لحظة قداية موجة الهجر وحتى انتخاقات الينيست الثالثة عشر

 , 1229وصنل تعننداد السننيان المهنناجرين الننروس فنني إسنرائيل إلننى  919ألننم مهنناجر ,مننن قينننه ق ارقننة
 990ألم يمتليون ح االقتراع في االنتخاقات العامة ,وت تشييل قائمتين للمهاجرين الروس إال أنهما
فشلتا في االنتخاقات نظ ار ألن زعماءهما ل ييونوا معروفين في أوسا

الجمهنور الروسني(منان ,2115 ,

ص.)335

أدر المهاجرون الروس سريعا قدرته علنى التنأثير السياسني ,وقالفعنل لعقنت أصنواته -والتني
منحوها لحزقي العمل وميرتس اليسنار فني انتخاقنات عنا  - 1229دو ار يقين ار فني إتاحنة الفرصنة أمنا
اليتلة اليسارية قرياد إسحا راقين ليي تشيل االئت م الحيومي ,وحر حزب العمل فو از أول مر في
االنتخاقات (منذ أن خسر في االنتخاقات للينيست التاسعة قتاري  11مايو ,) 1211وحصل على 99
11

مرع نندا إزاء  95مرع نندا ف نناز قه ننا ح ننزب الليي ننود ,وأق ننا إس ننحا ارق ننين حيوم ننة ش ننار فيه ننا ح ننزب العم ننل
وميرتس وشاس ,وعلى خلفية اتفاقية المقادئ مو الفلس ينيين في  19سقتمقر  , 1229انسحقت شناس
م ننن الحيوم ننة ,وقرين نت الحيوم ننة حيومن ننة انترالي ننة تس ننتند إل ننى دع ن ن م ننن أحن نزاب المعار ننة – الجقهنننة
الديمر ار ية للس

ر ي(الحاج ,2118 ,ص.)114
والمساوا (حداش) والحزب العرقني الديمر ا

أثر المهاجرون الروس على ساحة االنتخاقات ائسرائيلية ألول مر العا  1229قعد أن قِدموا
قأعنداد يقينر منن قدايننة التسنعينيات ,وقندرت قنوته االنتخاقيننة فني تلن االنتخاقنات ,قعنند سننتين منن قنندء
ِقنندومه قن ن  1-9أع نناء ينيسننت ,وقنند تننوزع تصننويته علننى مننا يلنني :صننوت  %91.1مننن المهنناجرين
الننروس فنني العننا  1229إلننى حننزب العمننل ,وقننذل تمين نوا مننن حس ن المعريننة االنتخاقيننة لييننون حننزب
العمل هنو الحنزب الحناي فني إسنرائيل ,وينان تصنويته فني حينن تصنويتا لتحرين مصنالح معيننة ,مثنل
حننل مشننايل اسننتيعاقه قعنند أن يننان هنننا صننعوقات زمننن حيومننة إسننحا شننامير ,نتيجننة االنتفا ننة
الفلس ينية األولى التي قدأت العا  , 1211في الوقت نفس صوت  %11منه لصالح حزب اللييود,
وصوت  %11منه إلى حزب ميرتس(.)Reich and Dropkin,1992, P.132

واعتقننر االنرن ب السننل و الننذ حصننل فنني العننا  , 1229ومننا نننتي عنن مننن صننعود إسننحا
راقين لرئاسة الوزراء ,في حينن قشنائر قداينة عهند جديند فني إسنرائيل ,خصوصنا فني

نوء التوقينو علنى

اتفاقننات أوسننلو ,ومننا وايننب ذلن مننن توقعننات وآمننال أن المن رننة تسننير نحننو إنهنناء الننزاع ائقليمنني ,وأن
إسن نرائيل س ننتتمتو قع ق ننات دقلوماس ننية واقتص ننادية م ننو الن ندول العرقي ننة .لر نند اعتق ننرت إسن نرائيل أنه ننا دول ننة
اجتازت فتر االختقار لوجودها ,وأنها نجحت فني تينوين وتينريس ذاتهنا أمنينا وسياسنيا واقتصناديا ,ومنن
ناحية فعلية أعتقر النظا ائسرائيلي "مستر ار" .وفي م لو العرد األخير قدا أن الصنهيونية حررنت الجنزء
األعظ من أحد دوافو إقامة الدولة ,وهو "جمو الشتات" وهجر معظ اليهود مما يدعى قمنا

الخ ر

(في العال العرقي ,وأسيا وأفريريا واالتحاد السوفيتي الساق ) إلى دولة اليهود ,وأن المجموعات المختلفة
اجتازت ,رم الفوار قينها ,وعاء الصهر في المجتمو ائسرائيلي ,وأ نحت قالفعنل ذات هوينة أساسنية
واحد موحد (ائسرائيلية) وس

الحفاظ على هويات ثانوية متقاينة(مان  ,2111 ,ص .)13-12

 1.1.1انعخابات عاس 1221س
لن ينند

ننوي تأيينند المهنناجرين اليهننود الننروس لحننزب العمننل ,فرنند انرلق نوا سنريعا ,وحنند

تغييننر

جوهر في تصرفاته االنتخاقية في االنتخاقات العامة في إس ارئيل العا  , 1229حين لجأت األملقينة
منه للتصويت ألحزاب مسترلة ذات أملقية روسية في مرشحيها لع وية الينيسنت ,وذلن لعند أسنقاب
81

أهمها :عد إيجاد حلول لمشايله المستعصية التي وعنده حنزب العمنل فني انتخاقنات  1229قحلهنا,
وأي ا يان للعمليات العسيرية التي قا قها الفلس ينيون في إسرائيل األثر القال على توج المهناجرين
الروس قاتجاه اليمين ائسرائيلي ,يما تزايد تأثير الصحافة ائسرائيلية قاللغة الروسية والتي هي ق قيعنة
الحن ننال تمين ننزت قتأيين نندها لليمن ننين ائس ن نرائيلي ,ويانن ننت هن ننذه الصن ننحافة من ننن الممين نندين لنتنين نناهو ,وتن نندعو
المهنناجرين الننروس للتص نويت ل ن  ,وقالفعننل حنند

مننا يننان متوقعننا ,وصننوت المهنناجرون الننروس لحننزب

اللييود وفاز قنيامين نتنياهو في انتخاقات الينيست الراقعة عشر عا .)Mazin,2006, P.10( 1229
لرد زادت الصحافة الروسية يتاقتها اليمينية المت رفة

ند الحيومنة المعراخينة ,األمنر النذ زاد

التوجن نحننو إقامنة حننزب روسنني مسننترل ,وهننو حننزب "يسنرائيل قعلينناه" .ووصننفت الصننحم الروسننية فنني
إس نرائيل زعمنناء ح نزب العمننل قننأنه اشننتراييون وق شننفة ,األمننر الننذ ذي نر المهنناجرين الننروس قالنظننا
السنوفييتي السناق الننذ

لن يحنظ قتأيينند نسنب عالينة مننن المهناجرين النروس فنني إسنرائيل(امقاريننة,2113 ,

ص.)28

وتغير نم تصويته في انتخاقنات العنا  1229والتني تمينزت قيونهنا انتخاقنات ينت ألول منر
خ لها انتخاب رئيس الوزراء قشيل مقاشر ,وقد تنافس علنى هنذا المنصنب ينل منن شنمعون قينرس منن
حنزب العمنل وقنينامين نتنيناهو منن حنزب اللييننود ,ومنن دون التأييند السناح النذ حصنل علين نتنينناهو
منن يهنود االتحناد السنوفيتي سنناقرا ,منا ينان يمينن أن ينتخنب رئيسننا للحيومنة ,ولرند صنوت  %95منننه
لنتنينناهو ,وعلننى الننرم مننن علمننانيته الواسننعة وعنندائه للتنندين المت ننرم ,فننمن الننروس يينننون المشنناعر
نفسها التي يينها اليمين المعتدل(ليسا  ,وليش  ,1111 ,ص.)122

ويانننت هننذه االنتخاقننات قالنسننقة لر ارقننة  190ألننم مهنناجر روسنني أول انتخاقننات يشنناريون فيهننا
فني إسنرائيل ,وحصنل حننزب يسنرائيل قعلينناه فني هننذه االنتخاقنات علننى  115ألنم ناخننب يشننيلون %90
م ننن جمه ننور الن نناخقين ال ننروس ,وتوزع ننت قري ننة أصن نوات الن نناخقين ال ننروس عل ننى %19 :لحزق نني العم ننل
وميرتس %19 ,ليحزاب الدينية %99 ,للييود وموليدت (مان  ,2115 ,ص.)341

لرد فاز قنيامين نتنياهو فني انتخاقنات العنا  1229علنى منافسن شنمعون قينرس قفنار

نئيل

جدا ,ويان المهاجرون الروس ه منن صننعوا الفنر  ,ولنيس هننا وسنيلة لمعرفنة يينم يمينن أن يينون
التاري ائسرائيلي وحتى من رنة الشنر األوسن قند ت نورت قشنيل مختلنم لنو ينان تن انتخناب شنمعون
قيرس رئيسا للوزراء ,واستمرت سياسة الحوار مو الفلس ينيين.

81

ويانت المفاجأ األخر لتلن االنتخاقنات أن حنزب إسنرائيل قعليناه النذ أسسن السنجين السناق
في االتحاد السوفييتي نتان شيرانسيي قد حصل على سقعة مراعد فني الينيسنت ائسنرائيلي وشنار فني
الحيومة االئت فية قرئاسة قنيامين نتنياهو .في الوقت نفس حندثت هننا زيناد فني التوجن نحنو أحنزاب
اليمين في إسرائيل ,وخاصة على أثر زياد التذمر من التوجهات السياسنية لحيومنة إسنحا ارقنين تجناه
الفلس ينيين ,ووصل قمة التذمر في امتيال راقين نفس العا (1115امقارية ,2113 ,ص.)28

 1.1.1انعخابات 1222س:
وتميد النتائي أن نسقة مشارية المهاجرين الروس في انتخاقات العا  1222يانت عالية قيل
المرنناييس ,حي ن

وصننلت إلننى ( .)%19,1وفنني انتخنناب رئننيس الننوزراء صننوت  %90,1لصننالح أيهننود

قننا ار قينمننا صننوت  %92,9لصننالح قنيننامين نتنينناهو .أمننا قخصننوص األح نزاب فرنند صننوت  %51مننن
الروس لصالح أحد الحزقين الروسيين الرئيسنين %91 ,لصنالح يسنرائيل قعليناه و %19لصنالح إسنرائيل
قيتنا(الحاج ,2118 ,ص.)111:211

وتوزعننت قريننة األص نوات علننى النحننو التننالي %19,5 :للييننود %1,1 ,للعمننل %1,9 ,لحننزب
شينو  %1,9 ,ميريتس %9,2 ,موليدت ,وهنا ظاهر مهمنة فني هنذه االنتخاقنات تتمثنل فني تصنويت
 10أل ننم مه نناجر روس نني لحري ننة ش نناس وهن نمالء هن ن ف نني ش ننيل أساس نني م ننن الر ننادمين م ننن الجمهوري ننات
األسننيوية فنني االتحنناد السننوفيتي السنناق والننذين احتننل ممننثله أمنننون يننوهين الميننان السننادس فنني قائمننة
حزب شاس(مان  ,2115 ,ص.)343

 1.1.1انعخابات رئاسة الوزراء 1..1س
في شقا  , 2111جرت للمر األولى في تاري دولة إسرائيل ,انتخاقات لرئاسة الحيومة فر ,
وذل قموجب التعديل الذ أجر على قانون االنتخاقات في العا  . 1229وقد سارع إيهنود قنا ار فني
ائعن ن عننن اسننترالت فنني ن ننا تحننر يرتيننز علننى فر ننية أن ترنندي االنتخاقننات واجراءهننا قعنند سننتين
يوم ننا م ننن قي ننان االس ننترالة ,س ننوم يقام ننت الممسس ننة السياس ننية ,ويص ننعب عل ننى رئ ننيس ال ننوزراء قني ننامين
نتنياهو ,المتمتو قشعقية واسعة ,تردي ترشيح  ,قل يحول أي ا دون خو

تنافس داخل حزب العمل,

مم ننا س ننيقري قالت ننالي مرش ننحا وحي نندا للح ننزب ف نني مواجه ننة أرئي ننل ش ننارون يمرشن نح ع ننن الليي ننود واليم ننين,
والمعننروم قيونن سياسننيا مت رفننا ويفترننر إلننى المصننداقية ,قحين
انتخاب قا ار

يننمد ذلن  ,فنني يننو االنتخاقننات ,إلننى

مجددا لرئاسة الوزراء في إسرائيل(مان  ,2111 ,ص.)12
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وشننيل انسننحاب ع ننو ينيسننت مننن حننزب إس نرائيل قعلينناه أول

نرقة لحيومننة إيهننود قننا ار ,

وانسحب قعد ذل أي ا من الحيومة قائمتا شاس والمفدال وميشر ,ليعلن عنن تقيينر موعند االنتخاقنات
على رئاسة الوزراء ,وت التنافس قين أريئيل شارون وايهود قا ار في االنتخاقات التني جنرت فني ينانون
ثاني  9001والتي حر فيهنا شنارون فنو از سناحرا ,وقالتنالي تينون نتيجنة االنتخاقنات مناق نة لترنديرات
ق ننا ار  ,إذ أف ننت إل ننى هزيمتن ن  ,وف ننوز ش ننارون قأملقي ننة يقي ننر قلغ ننت  %99.9م ننن مجم ننوع األصن نوات
الصحيحة(אלמוג ועוז()9011 ,ألموج وعوز.)2111 ,

وفي هذه االنتخاقات مارس حوالي  %90فر من أصحاب ح االقتراع حرهن فني التصنويت.
ورم أن هذه هي المر األولى التني تجنر فيهنا انتخاقنات خاصنة قرئاسنة النوزراء فرن  ,فنمن مرارننة هنذا
المع ى مو نسقة التصويت للينيست ,والتي وصلت في االنتخاقات للينيست الخامسة عشر  ,في العا
 , 1222إلننى ق ارقننة  %10مننن مجمننوع أصننحاب ح ن االقت نراع ,تنندل علننى أن هننذه االنتخاقننات ل ن تيننن
مرنعة تماما من حي

الحاجة ئجرائها ,يما أنها دلت على تعب الجمهور ائسرائيلي منن الحنروب قنين

السياسننيين ,ومننن مجمننل أداء النظننا السياسنني ,وقنند أشننارت الترننديرات إلننى نسننقة تصننويت عاليننة لنند
المهاجرين الروس في هذه االنتخاقات وصلت إلنى  %10والنذين أيندت منالقيته السناحرة شنارون(منان ,

 ,2115ص.)244
 1.1.1انعخابات عاس 1..1س
فنني هننذه االنتخاقننات تن العننود لنظننا االنتخاقننات الرنندي قحين

يننت التصننويت علننى قنوائ وتن إلغنناء

نظننا االنتخنناب المقاشننر لنرئيس الننوزراء ,ويننان الهنندم مننن ذلن هننو سننحب ورقننة المننناور مننن األحنزاب
ائثنية والدينية ,والتي يانت تصوت قورقتين األولى لصالح رئيس النوزراء والثانينة لصنالح الحنزب النذ
يميدون مما أ عم الحزب الذ ينتمي إلي رئيس الوزراء المنتخب.
ومننو أن هنننا أهميننة لتصنرفات الناخننب أمننا صننندو االقتنراع ,وهنني تعيننس توجهننات العامننة التنني
تعقننر عننن تح نوالت اجتماعيننة وثرافيننة قعينند المنند  ,إال أن تص نرفات الننناخقين الننروس فنني إس نرائيل فنني
انتخاقننات العننا  9009لن تيننن تعقننر عننن منع ننم تنناريخي وانمننا تصنرفات دافعهننا عوامننل آنيننة متغيننر
مرتق ة قمد تلقية ما حصل على صنوته لم نالقه اليومينة األساسنية .وقعند االنتخاقنات مقاشنر شنعر
المهنناجرون الننروس قننالغقن الننذ حنند

له ن وان أص نواته ذهقننت إلننى االتجنناه الخ ننأ ,وأن هنننا قالقننا

متماسيا قين المهاجرين الروس في إسرائيل ينر أن الصنوت الروسني يجنب أن يخند جالينة المهناجرين
الروس في إسرائيل قاألساس(امقارية ,2113 ,ص.)21
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وفنني هننذه االنتخاق ننات خا ننت أرقننو قن نوائ روسننية ه ننذه االنتخاقننات وهنني إسننرائيل قعلينناه واالتح نناد
الرومي قزعامة ليقرمان إ افة إلى قائمتين ل تست يعا تجناوز نسنقة الحسن  ,وقند جناءت نسنقة تصنويت
مهنناجر التسننعينيات مننن االتحنناد السننوفيتي علننى النحننو التننالي %90 :لصننالح اللييننود %99 ,لصننالح
االتحنناد الننو ني %90 ,لصننالح شننينو  %19 ,لصننالح يس نرائيل قعلينناه %9 ,لصننالح أح نزاب يسننارية
و %9لصا أحزاب دينية(الحاج ,2118 ,ص.)211
وتردر قو المهاجرين الروس في إسرائيل ب 99ع و ينيست ,فيما إذا لو قاموا جميعنا قالتصنويت
للرائمن ننة نفسن ننها ,ولين ننن قرهنن ننت انتخاقن ننات العن ننا  9009فن نني إس ن نرائيل أن هنن ننا تجزئن ننة قن ننين صن ننفوم
المهاجرين الروس وف ما يلي :حصل حزب الليينود علنى حنوالي  2-1أع ناء ينيسنت مننه  ,وحصنل
حزب االتحناد النو ني علنى  9.5أع ناء ينيسنت مننه  ,وحصنل حنزب شنينو علنى حنوالي  9أع ناء
ينيسننت ,وحصننل حننزب يسنرائيل قعلينناه علننى ع ننوين فنني الينيسننت منننه  ,وحصننل حننزب مينرتس علننى
ع و ينيست واحد منه  ,وحصل حزب العمل على ع و ينيست أخر منه (ماليلي ,2113 ,ص.)11

ول يين تصويت المهاجرين الروس في إسرائيل في االنتخاقات القرلمانينة لعنا  , 9009إال وسنيلة
قرامماتية لزياد قوته ومياسقه السياسية واالقتصادية واالجتماعية ,قعد أن أروا تنافس جماعنات إثنينة
مختلفة الثرافة والرمقات ,ومتناحر في أوقات يثير  .ول يترددوا من تغيير مواقفه حين وجدوا أن األمر
في خدمة مصلحته الفردية أو الجماعية يمجموعة عرقية قادمة إلى ق د توحده اللغة الروسنية ,التني
مالقا ما تراس قالمعايير المادية .وهنا شعور متزايد عند المهناجرين النروس فني إسنرائيل أن تصنويته
ألحنزاب معينننة يمننا حنند

فنني انتخاقننات  9009يننان خ ننأ ألنن جننرده مننن وسننائل

ننغ وتننأثير فنني

السنناحة السياسننية ائسنرائيلية حننين صننوت قسن يقيننر منننه لحننزب اللييننود الننذ يتزعمن أرئيننل شننارون,
وأم ننب اليثيننر أي ننا قيننا أحنند األحنزاب الروسننية "يسنرائيل قعلينناه" قزعامننة نتننان شيرانسننيي قاالن ننما
الحرا لحزب اللييود(امقارية ,2113 ,ص.)24

من هنا نست يو الرول :إن أصوات اليهود الروس في انتخاقات يانون الثاني  9003توزعت على
خمسة أنواع من األحزاب السياسية في إسرائيل(אלמוג ועוז()9011 ,ألموج وعوز:)2111 ,
 .1أحنزاب ترتيننز علننى أص نوات المهنناجرين الننروس فرن  ,وترنناد قواسن ة قينناد مننن اليهننود الننروس.
وهنن ننا ث ث ن نة أح ن نزاب ين نندخلون

ن ننمن هن ننذه المجموعن ننة :حن ننزب إس ن نرائيل قعلين نناه قزعامن ننة نتن ننان

شيرانس ننيي ,وح ننزب المن نوا ن والدول ننة قزعام ننة اليس ننندر تس ننينير ,وح ننزب لي نندر قزعام ننة ردي ننو
اليسندر.
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 .2أحنزاب تعتمنند علننى تأيينند المهنناجرين الننروس وجماعننات مت رفننة إسنرائيلية تشننمل مسننتو نين أو
تاقعي حزب موليدت الذ حصل في انتخاقات  1229على  3أع اء ينيست وفي انتخاقات
 1229علننى ع ننوين فنني الينيسننت ,قزعامننة رحقعننا زئيفنني ,الننذ ننناد قتهجيننر العننرب مننن
هذه الق د ,والنذ قنال" :إن يهودينا واحندا يسناو ألنم عرقني" ,ومنن قنين هنذه المجموعنة أي نا
حزب االتحاد الو ني ,في ذل الوقت ,قزعامة أفيغدور ليقرمان.
 .3أحنزاب يمينينة حايمنة ,حننزب الليينود ,وهنني ترتينز علننى أصنوات معظن الجماعنات االجتماعيننة
والعرقيننة فنني إس نرائيل ,وهنني تمثننل قالنسننقة للمهنناجرين الجنندد مصنندر معيشننة ومجمعننا لحمايننة
مياسقه المادية.
 .4حننزب الوسن شننينو  ,الحننزب الن ديننني الننذ ي الننب قفصننل النندين عننن الدولننة وقتحيينند حننزب
شاس المتدين الشرقي من الساحة السياسية ائسرائيلية.
 .5أحزاب يسارية ترتيز في تأييدها علنى مجموعنات اجتماعينة وعرقينة متنوعنة مثنل حنزب مينرتس
قزعامننة يوسنني سنريد ,والجقهننة الديمر ار يننة للسن

والمسنناوا  ,وأملننب المرتننرعين لهننذين الحنزقين

من ال قرة الوس ى وخاصة األياديميين وأصحاب المهن الحر .
 1.1.1انعخابات ال اس 1..1س:
وقد حصل حزب إسرائيل قيتنا في هذه االنتخاقات على  11مرعدا ,ويقدو أن اليهود الروس قند
اسننتوعقوا درس االنتخاقننات جينندا ,ووحنندوا جهننوده
االنتخاقات الساقرة

نمن االتحناد الرنومي والنذ

ننمن حننزب إس نرائيل قيتنننا ,حي ن
ن موليندت وتيومنا ,يمنا خنا

خننا

الحننزب

االنتخاقنات السناقرة

حننزب إسنرائيل قعلينناه قرينناد شيرانسننيي قائ ننافة إلننى حننزب الخيننار الننديمر ار ي قرينناد قرونفمننان وتميننز
تصويت اليهود الروس قث

ظواهر(شعقان ,2114 ,ص )41هي:

 االنن ندماج السياس نني قمعن ننى مش نناريته ف نني االنتخاق ننات قص ننور فعال ننة سن نواء م ننن خن ن ل الترش ننيح أوالتصويت.
 تتس أحزاب الروس قالقرامماتية من أجل الحصول على مصالح آنية. دلت اتجاهات التصويت عند اليهود الروس قأن توجهه نحو اليمين هو السائد حاليا 1.1.1انعخابات ال اس 1..2س:
شنيلت انتخاقنات عنا  9002صننعودا الفتنا ويقين ار لحننزب إسنرائيل قيتننا والننذ علنى النرم مننن
أن يحاول إظهار نفس على أن حزب إسرائيلي يميني فمن وفي النهاينة يظنل محسنوقا علنى المهناجرين
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الننروس ,ويعمننل علننى اسننتغ ل ائثنيننة لصننالح مننن خن ل تجنينند الصننوت الروسنني والننذ أصننقح أيثننر
يمينية.
وقنند يشننفت االنتخاقننات ائس نرائيلية التنني أجري ننت فنني فق اريننر  9002عننن قننو صنناعد داخ ننل
السنناحة السياسننية قمس نرائيل ,أال وهنني قننو المهنناجرين اليهننود الننروس ,فرنند حصننل حننزب" إس نرائيل قيتنننا"
ألول مننر فنني تاريخن علنني  15مرعنندا ليحتننل الميانننة الثالثننة داخننل إسنرائيل ,قعنند حزقنني اللييننود وياديمننا
وققل حزب العمل(جمال الدين.)2111 ,

 1.1.1عفسير السلوك االنعخابي للمهاجرين اليهود الروس
حافظ المهاجرون الروس في إسرائيل على خصائص وأعرام خاصة ميزته عن سائر السيان
اليه ننود ف نني إسن نرائيل ,فر نند ح ننافظوا قص ننور عام ننة ,عل ننى لغ ننته األ (الروس ننية أو لغ ننات أوروقي ننة شن نرقية
أخننر ) ,وواصننلوا العننيش والسننلو فنني مجنناالت أساسننية علننى النننم الننذ عاشننوه ومارسننوه ققننل قنندومه
إلى إسرائيل ,حي

أقاموا في أحياء خاصة ,واستمروا في مشاهد مح ات التلفز التني تقن

منن روسنيا

أو من دوله األصلية ,وأقاموا شقية واسعة منن الصنحم ,يمنا أقناموا منظمنات ت وعينة وأح ازقنا روسنية
لتهت وتعتنى قخدمة وتحري مصالحه الخاصة .وقد تأرجح السلو االنتخاقي له خ ل العرد األخينر
في اتجاهنات مختلفنة تعنزز االدعناء الرائنل أنن ينان لهن دور حاسن فني التذقنذقات والمنناق ت السياسنية
التي شهدتها حلقة السياسة الداخلية ائسرائيلية.
ويغلنب علننى تصنويت المهنناجرين النروس فنني االنتخاقنات التنني شناريوا فيهننا مننذ موجننة هجنرته
اليقين ننر  ,أواخن ننر الثمانينين ننات من ننن الرن ننرن الما ن نني ,الدينامييين ننة ,والح ن ن ار  ,وهن ننو من ننا سن ننمي قالتصن ننويت
االحتجنناجي ,أ أنهن يميلننون للتصننويت

نند الحننزب الموجننود فنني السننل ة(الحنناج ,9009 ,ص .)11ففنني

االنتخاقات التي جرت في العا  , 1229والتي حل إثرها إسحا راقين خلفا ئسحا شامير في رئاسة
الحيومة ,يان هنا قراقة  950ألنم مهناجر روسني منن أصنحاب حن االقتنراع ,وقند شنيل هنمالء نحنو
 %1من مجموع المرترعين .وصوت مالقيته (مالقية الثلثين) لصالح حزقي العمل وميرتس ,وه الذين
وفننروا األملقيننة ال ننئيلة التنني مينننت ارقننين ويتلننة حننزب العمننل (التنني اسننتندت علننى أملقيننة  91ع ننوا
ينيست في االئت م ,مراقل  52ع وا في المعار ة) من إحدا

االنرن ب فني السنل ة حيننذا  ,قعند

أن يانننت الحيننا السياسننية ائس نرائيلية تشننهد تعننادال قننين حزقنني العمننل واللييننود ,وهننذا ممننا يظهننر الرننو
االنتخاقية والوزن السياسي اليقير الذ

أصقح يتمتو ق المهاجرون اليهود الروس(مان  ,9001 ,ص.)90
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وقد مين هذا الوزن اليقير الذ أصقحوا يمثلون من دع قنيامين نتنياهو وايصنال إلنى يرسني
رئاسننة الننوزراء فنني انتخاقننات رئاسننة الننوزراء المقاشننر عننا  , 1229حي ن

يننان هنننا ق ارقننة  900ألننم

مصنوت روسنني شننيلوا نحننو  %19مننن مجمننوع المرتنرعين ,وذلن مواصننلة للتصننويت االحتجنناجي حين
عاققوا حنزب العمنل النذ لن يسنت و ائيفناء قتعهداتن تجناهه  ,وأصنقح لهن للمنر األولنى حنزب سياسني
هننو يس نرائيل قعلينناه الننذ حصنند سننقعة مراعنند فنني أول مشننارية ل ن فنني الينيسننت .وفنني هننذه االنتخاقننات
أسه الصوت الروسي في الحصول على  11مرعدا في الينيست ,وشيلوا ما يرارب  %11منن مجمنوع
عنندد المرتننرعين .ويننان تصننويته مننن قننين العوامننل المهمننة التنني وفننرت األملقيننة ال ننئيلة التنني فنناز قهننا
نتنينناهو ( %50.92مننن مجمننوع أص نوات المرتننرعين) ,وقننذل فرنند حننال الصننوت الروسنني دون انتخنناب
شمعون قيرس لرئاسة الوزراء(الحاج ,9009 ,ص.)19
وف نني االنتخاق ننات للينيس ننت ولرئاس ننة ال ننوزراء الت نني ج ننرت ف نني الع ننا  , 1222ش ننيل الن نناخقون
المهنناجرون الننروس ق ارقننة سنندس المرتننرعين ,ولننذا فرنند تحول نوا إلننى هنندم رئننيس للمتسنناقرين فنني التنننافس
علننى رئاسننة الننوزراء (نتنينناهو وقننا ار ) ,وتواصننل تصننويته االحتجنناجي ,وسنناهموا فنني فننوز أيهننود قننا ار
قرئاسة الوزراء وأوصلوا  10ننواب لهن للينيسنت للمنر األولنى منن خن ل حزقني يسنرائيل قعليناه واسنرائيل
قيتنننا ,وتواصننل التصننويت االحتجنناجي فنني انتخاقننات رئاسننة الننوزراء عننا  9001وقنندموا دعمننا هننائ
لشننارون فنني مواجهننة قننا ار  ,وصننوت ق ارقننة  %10منننه لصننالح شننارون ,وسنناهموا قالتننالي فنني صنننو
الفننار اليقيننر قننين ش نارون وقننا ار فنني النتيجننة النهائيننة ,وقعنند العننود لنظننا االنتخاقننات الرنندي والغنناء
اآلنتخناب المقاشنر لرئاسنة الننوزراء توجن المهناجرون الننروس فني أصنواته لصننالح أحنزاقه ائثنينة وذلن
في انتخاقات أعنوا  9002 ,9009 ,9009حين
على  15مرعدا مما جعل الحزب الثال

حصنل حنزب إسنرائيل قيتننا فني االنتخاقنات األخينر

على الخار ة السياسية ائسرائيلية(جمال الدين.)9011 ,
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 2.1.1جداول نعائج االنعخابات لةب

قةوائس الكنيسةت اإلسةرائيلي لعوضةي حجةس العصةويت لألحةزاب

العاب ة للمهاجرين الروس.
 1.2.1.1االنعخابات للكنيست الثالثة عشرة ( 11أيار عاس .)1992
اسس القائمة

األصوات بالنسب المئوية ()%

عدد األصوات الصالحة

عدد المقاعد

ه فوداه (ال مل(

906,810

34.7

44

الليكود (العكعل(

651,229

24.9

32

ميرعس

250,667

9.6

12

شاس

129,347

4.9

6

نسقة الحس  ,)1% : 92,959عدد األصوات للحصول على مرعد في الينيست20,715 :

 1.2.1.1االنعخابات للكنيست الراب ة عشرة ( 12أيار عاس .)1996
اسس القائمة

عدد األصوات الصالحة

األصوات بالنسب المئوية ()%

818,741

27.5

34

767,401

25.8

99

شاس

259,796

8.7

10

يسرائيل ِب َ لِ َيا

174,994

5.8

7

ه فوداه (ال مل)
الليكةةةةةةةةةود -جيشةةةةةةةةةر-
عسوميت

عدد المقاعد

نسقة الحس ( ,)% 0.5عدد األصوات للحصول على مرعد في الينيست25,779 :

 1.2.1.1االنعخابات للكنيست الخامسة عشرة ( 11أيار عاس )1999
اسس القائمة

عدد األصوات الصالحة

األصوات بالنسب المئوية ()%

عدد المقاعد

يسرائيل أحات

670,484

20.2

26

الليكود (العكعل)

468,103

14.1

19

88

شاس

430,676

13

11

ميرعس

253,525

7.6

10

يسرائيل ِب َ لِ َيا

171,705

5.1

6

86,153

2.6

4

يسرائيل بيعنو

نسقة الحس  , 49,672 :عدد األصوات للحصول على مرعد في الينيست25,93 :
 1.2.1.1االنعخابات للكنيست السادسة عشرة ( 11كانون الثاني عاس .) 1..1
عدد األصوات الصالحة

اسس القائمة

األصوات بالنسب المئوية ()%

عدد المقاعد

اللييود (التيتل( 925,279

29.4

38

هعفوداه – ميماد 455,183

14.5

19

386,535

12.3

15

شاس 258,879

8.2

11

هئحود هلئومي 173,973

5.5

7

يسرائيل قِعلِيا 67,719

2.2

2

شينو

نسقة الحس  ,)0.5%(: 922339عدد األصوات للحصول على مرعد في الينيست25,138 :

 :1.2.1.1االنعخابات للكنيست الساب ة عشرة (  12آذار .) 1112
اسس القائمة

عدد األصوات الصالحة

األصوات بالنسب المئوية ()%

عدد المقاعد

كاديما

690,901

22.0

29

ه فوداه -

472,366

15.1

19

ميماد
شاس

299,054

9.5

19

الليكود (العكعل(

281,996

9.0

19

يسرائيل ِب َ لِ َيا

281,880

9.0

11

224,083

7.1

2

هئحود هلئومي
والمفدال

*نسقة الحس  ,)3%(: 932293عدد األصوات للحصول على مرعد في الينيست24,619 :
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 :1.2.1.1االنعخابات للكنيست الثامنة عشرة ( 21شباط .)1119
عدد األصوات الصالحة األصوات بالنسب المئوية ()%

اسس القائمة

عدد المقاعد

كاديما

758,032

22.5

91

الليكود (العكعل)

729,054

21.6

91

يسرائيل بيعنو

394,577

11.7

19

ال مل

334,900

2.2

19

شاس

286,300

1.5

11

إيحود لئومي

112,570

3.3

9

 نسقة الحس )67,470 :(%2 عدد األصوات للحصول على مرعد في الينيست322399 : هذه النتائي أخذت من موقو الينيستائسرائيلي()http://knesset.gov.il/description/arb/mimshal_res18_arb.htm

 :1.2.1.1قائمة األعضاء الروس في الكنيست
الحزب

عضو في الدورة (أو الدورات) رقس

االسس
إسحق أهرنوفيعش

إسرائيل بيعنا

12 ,11 ,11

أفيغدو ليبرمان

إسرائيل بيعنا

11 ,11 ,11 ,11

إلي ازر كوهين

علياه

11

أناسعاسيا ميخائيلي

إسرائيل بيعنا

11

أورلي ليفي

إسرائيل بيعنا

12 ,11

عسفي واينبرغ

يسرائيل ب ليا

11 ,11

حمد عمار (درزا)

إسرائيل بيعنا

11

ديفيد روعس

إسرائيل بيعنا

12 ,11

روبرت العوف

إسرائيل بيعنا

12 ,11

رومان برونفمان

يسرائيل ب ليا

11,11

شم ون أوهايون

إسرائيل بيعنا

12 ,11

11

صوفا الندفير

إسرائيل بيعنا

12 ,11 ,11

عوزا النداو

الليكود  -إسرائيل بيعنا

12 ,11 ,11 ,11 ,11 ,11

نينادا ريغارد

يسرائيل ب ليا

11

فاينا كيرشينبوس

إسرائيل بيعنا

12 ,11

الكسندر اعزنكر

يسرائيل ب ليا

11

مارينا سولودكن

يسرائيل ب ليا

11 ,11

مايكل نودلمان

يسرائيل همعحدشت(انشق

11

عن حزب يسرائيل ب ليا)
يسرائيل ب ليا -الليكود

11 ,11 ,11

نعان شيرانسكي
يائير شامير

إسرائيل بيعنا

12 ,11 ,11

يورا شعيرن

يسرائيل ب ليا

11 ,11

يولي ادلشعاين

يسرائيل ب ليا

11 ,11 ,11

يوئيل -مايكل نودلمان

يسرائيل ب ليا

11 ,11

يئير شاس

إسرائيل بيعنا

12 ,11

-هذه الرائمة أخذت من موقو الينيست ائسرائيلي ومواقو األحزاب ائسرائيلية

 1.....الخ صة
ير القاح

أن عند تفسير السلو االنتخاقي للمهاجرين الروس في إسرائيل منذ هجرته اليها

وحت ننى انتخاق ننات العن ننا  , 9002ف ننان هن ننا عننندد م ننن العوامن ننل الت نني أث ننرت فننني اتجاه ننات تصنننويته
االنتخاقي ,يعوامل ائحقا وااليديولوجيا ,والتوازنات واألجند االجتماعية ,والتي أدت إلى حالنة انعندا
االسننتررار وهننز عميرننة وشنناملة فنني السنناحة السياسننية ائسنرائيلية .وقنند شننيلت يننل دور انتخاقننات خن ل
العردين األخيرين ,دلي آخر على انعدا االستررار ,وافتراد الردر على الوصول إلنى و نو معرنول منن
الثقات ئتاحة اتخاذ الر اررات .وقد تقلورت هويات إثنية قوية تحشر الهوية ائسرائيلية الموحد في زاوينة
يرة وتحل محلها ,وذل قيون هذه الهويات تملني األجنند السياسنية ,وتنمد إلنى عند اسنتررار ,يلمنا
قدت مصالح إحد المجموعات معر ة للخ ر من زاوية أع ائها.
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لرد أقا المهاجرون الروس أحزاقا خاصة قه  ,وشاريوا من القداية فني اللعقنة السياسنية الحزقينة
قرو  ,وصوتوا دائما

ند السنل ة الحايمنة ألنهن لن ييتفنوا قمنا حصنلوا علين منهنا .فصنوتوا

شننامير سنننة  , 1229وس نناهموا فنني فننوز اس ننح ارقننين .وصننوتوا
وساهموا في فوز قنيامين نتنياهو ,وصوتوا
صوتوا

ند اسنح

نند شننمعون قي نريس س نننة , 1229

د نتنياهو سنة  1222وساهموا في فوز أيهود قا ار  ,ث

د قنا ار وسناهموا فني فنوز اريينل شنارون ,وقالمناسنقة ,فنمنه جناءوا إلنى إسنرائيل قترليند حملنوه

م ننن االتح نناد الس ننوفيتي ,وه ننو الع ننداء للس ننل ة قش ننيل ع ننا  ,وق نند جس نندت الن ندو ارت االنتخاقي ننة من ننذ الع ننا
 1229وحتى العا  9002مد اليراهية الشنديد التني تأصنلت فني صنفوم ينل مجموعنة إثنينة تجناه
األخريات ,ويانت الشرو هي التي تملى حالة انعدا االستررار(الحاج.)9009 ,

وليننن األمننر الجنندير قالم حظننة هننو أن ن وقعنند انتخاقننات العننا  1222أصننقح التوج ن الوا ننح
للمهاجرين الروس في دع اليمنين ائسنرائيلي منن خن ل مسناهمته فني انتخناب شنارون لرئاسنة النوزراء
ودعمه أحزاب اللييود واالتحاد الو ني وميرها من األحزاب اليمينية.
إن المتتقننو لنتننائي االنتخاقننات القرلمانيننة منننذ عننا  1229حتننى عننا  , 9002يننذل انتخاقننات
رئاسة الوزراء عنا  1229وعنا  1222وعنا  , 9001سني حظ التوجن اليمينني لجمهنور المهناجرين
الننروس .وهننذا يظهننر مننن خن ل التأيينند الرننو للننروس لحننزب اللييننود اليميننني ,وتأييننده ال فيننم لحننزب
العمل صاحب الرمية اليسارية .أما في انتخاقات  , 9009فرد حصل حزب "قيتننا" علني  11مرعندا فني
الينيسننت .وفنني انتخاقننات  , 9002حصننل علنني  15مرعنندا ,ممننا يميننن تفسننيره قننأن ذل ن يرجننو قسننقب
تصننويت الننروس لهننذا الحننزب الصننهيوني الننذ يمننثله  .يننذل الحننال قالنسننقة النتخاقننات رئاسننة الننوزراء
قمسرائيل ,فالمتتقو ير التوج اليميني للجمهور الروسي تجاه معسير اليمين قرياد اللييود.
ويدل السلو السياسي لاسرائيليين على أن هنا انرسامات عميرة داخل المجتمو ائسنرائيلي,
وأن النظا السياسي ائسرائيلي يمر قهزات عميرة قد ت نيح قن  ,وهنذه الحالنة هني نتناج االنرسنامات فني
القوترة ائثنية داخل المجتمو ائسرائيلي ,فالهوية الجماعية ومصالح المجموعات ,هي التي تملي مالقا
أنما السلو السياسي وال ريرة التي يدار قها النظا السياسي ,إسرائيل تعاني من فشل واخفا النظا
السياس نني ف نني أداء م ننا يس ننمى قوع نناء الص ننهر ,ألنن ن م ننن الناحي ننة العملي ننة ننورت المجموع ننات ائثني ننة
المختلفننة فنني إسنرائيل أنمننا سننلو تحريهننا الصنراعات علننى م اريننز النفننوذ والرننو  ,وحتننى تنميننة يراهيننة
متقادلة قين المجموعات االثنية.
12

الفصل الخامس

اليهود الروس ودورهس في صناعة القرار السياسي في إسرائيل

المبحث األول :دور اليهود الروس في صناعة القرار السياسي في إسرائيل.
المبحث الثاني :دور اليهود الروس في السياسة اإلسرائيلية الخارجية والداخلية.
المبحث الثالث :نظرة إسعشرافية لمسعقبل اليهود الروس.
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 1.1مقدمة
وفرنا ئعن ن االسنتر ل تعند إسنرائيل دولنة يهودينة وديمر ار ينة ,ووفرنا للرنانون ائسنرائيلي ,فمنهنا
دولة ديمر ار ينة قرلمانينة ,حين

إن ق ارراتهنا تصننو قالمشنارية منن جمينو ممسسنات صننو الرنرار .واتخناذ

الررار في إسرائيل ل آلية معرد  ,ومالقا ما تتأثر عملية صنو الررار قدوافو مرايز الرو المختلفة داخنل
الممسسة السياسية ,والعوامل والعمليات التي تتعل ق قيعة الممسسة نفسها.
ويتننأثر صنننو الر نرار فنني إس نرائيل قالقيئننة الخارجيننة المعرنند  ,والت نوازن قننين هننذه الجهننات المحليننة
والخارجية المختلفة ,التي تحدد فني نهاينة الم نام السياسنة المختنار  ,قناخت م قيعنة وسنيا  ,ون نا
هذه المسألة التي في متناول اليد ويذل في توقيت الررار.
وقائ ننافة إلننى ذلن  ,أولننى المهنناجرون اليهننود الننروس اهتمامننا يقين ار للشننمون السياسننية ,ومنهننا
السياسننة الداخليننة والشننمون الخارجيننة ,ويشنناريون قهمننة ونشننا فنني العمليننة االنتخاقيننة .فنناليهود الننروس
يلعقننون دو ار مهمننا فنني التوازنننات الحزقيننة وفنني صنننو الر نرار ,وقنند يصننقحون قعنند عرننود عنند أملقيننة فنني
إس نرائيل ,ومننن المميننن أن يصننقح رئننيس الدولننة أو رئننيس الحيومننة منننه  ,ورم ن أن ه نمالء هنناجروا إلننى
إسن نرائيل ل ننيس م ننن فت ننر قعي نند  ,ف ننمنه أص ننقحوا ق ننو ال يس ننتهان قه ننا ف نني النس ننيي السياس نني واالجتم نناعي
ائسرائيلي ,وداخل دولة تعاني من اخت م الثرافات وتناق ها.
نتناول فني هنذا الفصنل اآللينات النظرينة وا نار الممسسنة السياسنية منو التريينز علنى اثننين منن
ال عقين الرئيسين في عملية صنو الررار ائسرائيلي وهما :مجلس الوزراء والينيسنت ,وعلنى التفناع ت
قينهما وفرا للرانون ائسرائيلي والممارسة الفعلية على األر  .وقعد شر الهيايل والص حيات المع ا
إلننى يننل مننن االثنننين وف ن الر نوانين ائس نرائيلية األساسننية ,فمن ن يميننن الرننول إن الع قننة قننين الينيسننت
والحيومة هي ع قة دينامييية وأصقحت جاذقيتها تتحر ممخ ار قاتجاه مجلس الوزراء.
نناقش في هذا الفصل العوامل الداخلية واآلليات التي تشنوب الع قنات الرسنمية والتوازننات قنين
ال عقين والتأثير في ال ريرة الرئيسة التي تعمل فيها .وتشمل هذه العوامل أثر استخدا التمثيل النسقي
فنني االنتخاقننات العامننة ائس نرائيلية ,واآلليننات ,والريننود ,وت ننوير السياسننة االئت فيننة ,وييننم تننمثر فنني
عمليننة صنننو الر نرار .وتننناول المقح ن

الثنناني السياسننة ائس نرائيلية الخارجيننة والداخليننة ودور المهنناجرين

الننروس فيهننا ,والمواقننم السياسننية الخارجيننة والداخليننة ليحنزاب الروسننية ,أمننا المقحن
إستشرافية لمسترقل اليهود الروس السياسي.
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الثالن

فهننو نظننر

المبحث األول
 1.1.1دور اليهود الروس في صناعة القرار السياسي في إسرائيل
يمين تعريم صناعة الررار السياسي قأنها عملية دينامييية تتألم من مجموعة منن العناصنر,
واألقعنناد ,والم ارحننل ,التنني تننت

ننمن إ ننار وقيننود ومحننددات متعنندد  .وتت ننمن يننل السننلوييات الهادفننة

والتفاع ت الممسسية والسلويية ,التي تف ي إلى اتخاذ الررار ,الذ يرو علي المفا لة والموازنة قين
عنندد مننن القنندائل المتاحننة ,وف ن نمننوذج محنندد قمننا يعقننر عننن ع قننات وتوازنننات الرننو فنني المجتمننو,
وقتحري ن ن ن األهن ن نندام المقتغن ن ننا قأقن ن ننل قن ن نندر ممين ن ننن من ن ننن اسن ن ننتخدا ائميانن ن ننات المتاحن ن ننة مادين ن ننا ,وفنين ن ننا,
وقشريا(ناصور  ,2115 ,ص.)214
 1.1.1المؤسسات المشاركة في صناعة القرار في إسرائيل
يسننتند النظننا السياسنني ائس نرائيلي ,علننى مقنندأ الفصننل قننين السننل ات .ويتقننو النننم القري نناني
قش ننيل ع ننا م ننو ال ن نواق والتوازن ننات ,وال ننذ فين ن الس ننل ة التنفيذي ننة (الحيوم ننة) تخ ننو لثر ننة الس ننل ة
التشنريعية (الينيسننت) .واسننتر ل الر نناء -مننو يننل فروعن العلمانيننة والدينيننة -وميانت ن قاعتقنناره حننامي
للرنني الديمر ار يننة والحريننات المدنيننة ,والمننممن لعدالننة الر نوانين التنني تيفلهننا وت ننمنها الر نوانين األساسننية
ائسن نرائيلية ,الت نني ه نني عنص ننر أساس نني م ننن دس ننتور إسن نرائيل مي ننر الم نندون ,وتح نندد أدوار وصن ن حيات
الممسسننات المختلفننة فنني الممسسننة الحايمننة ,مثننل هيئننة الرئاسننة والينيسننت والحيومننة (مجلننس الننوزراء),
رق ننب الدول ننة (الممسس ننة العلي ننا لمراجع ننة الحس نناقات) ,والس ننل ات المحلي ننة ,والس ننل ة الر ننائية (El-
وم ا

 .)Gendy,2010, P.15وتتعدد الممسسات السياسية الرسمية ,ومينر الرسنمية المشنارية فني آلينة صنناعة
الررار السياسي ,وتختلم أوزانهنا ,ومند تأثيرهنا فني السياسنية ,ونلرنى ال نوء علنى الممسسنات الرسنمية
منها ,ونيتفي قما يلي:
 1.1.1السلطة العشري ية :مكوناعها واخعصاصها
وفر ننا للر ننانون األساس نني ائسن نرائيلي ف ننمن الينيس ننت ه ننو المجل ننس الني نناقي (القرلم ننان) ,ويتي ننون
الينيسننت مننن مجلننس واحنند وي ن  190ع نوا .وينتخننب أع نناء الينيسننت مننر يننل أرقننو سنننوات ,مننن
خ ل انتخاقات و نية ,مقاشر  ,ومتساوية ,وسرية ,ونسقية ,وعامة .ويح لجميو الموا نين ممن قلغوا
سن الثامنة عشر ( )11أو تجاوزوها يو االنتخاقات أن يرترعوا .ويدلي يل ناخب قصوت واحد لحنزب
سياسي يمثل في الينيست .ويت توزينو المراعند ال 190-فني القرلمنان ائسنرائيلي -الينيسنت قالتناسنب
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مو النسقة المئوية التني يحصنل عليهنا ينل حنزب منن مجمنوع األصنوات الو نينة .مينر أن الحند األدننى
الم لوب ليل حزب ليي يفوز قمرعد فني الينيسنت هنو  %9منن مجمنوع األصنوات التني تن ائدالء قهنا
(نسننقة الحسن ) .وترننو انتخاقننات الينيسننت علننى أسنناس التصننويت لحنزب ولننيس ألفنراد ,وتعقنر األحنزاب
السياسنية العديند التني تخنو

االنتخاقنات للينيسنت عنن معظن وجهنات النظنر والمعترندات السنائد فني

الشارع ائسرائيلي(موقو الينيست ائسرائيلي.)2114 ,
ويحن ن لي ننل من نوا ن إسن نرائيلي قلن ن الحادي ننة والعشن نرين ( )91م ننن العم ننر فم ننا ف ننو أن يترش ننح
النتخاقات الينيست ,شري ة أال ييون ل سجل جنائي ,وال يشغل منصقا رسميا مثنل(:النرئيس ,وم ارقنب
الدولة ,والر ا ويقار المسمولين العنامين ,وينذل رئنيس األرينان ,ويقنار ال نقا العسنيريين منن ذو
الرتب العالية ,فهمالء ال يجوز له خو

االنتخاقات للينيست ,ما لن ييوننوا قند اسنترالوا منن مناصنقه

ققل موعد االنتخاقات ب 100-يو على األقل) .ويمين ليحزاب المسجلة قانونيا لد مسجل األحزاب
فرن  ,أو لتحننالم حنزقين مسننجلين أو أيثننر ,أن ترنند قائمننة مرشننحين ,والمشننارية فنني االنتخاقننات ,وققننل
االنتخاق ننات يتع ننين عل ننى ي ننل حن نزب أن ير نند قرنامجن ن االنتخ نناقي وقائم ننة المرش ننحين للينيس ننت حس ننب
األسقرية (.)El-Gendy, 2010, P.16
وتختننار األح نزاب مرشننحيها للينيسننت مننن خ ن ل انتخاقننات تمهيديننة (قرايمريننز) أو مننن خ ن ل
إجنراءات أخننر  ,يننأن تختننار قعن

األحنزاب المرشننحين فيهننا مننن ققننل ممسسننات الحننزب ,أمننا األحنزاب

الدينية فيت تحديد المرشحين فيها وفرا للرياد الروحية للحزب ,وتخصص مراعد الينيست قالتناسنب منو
النسننقة المئويننة التنني حصننل عليهننا يننل حنزب مننن مجمننل أصنوات الننناخقين ,أمننا فننائ

األصنوات لنند

حنزب مننن األحنزاب والتنني ال تيفنني لحصننول علننى مرعنند إ ننافي ,فيعنناد توزيعهننا قننين األحنزاب المنوعننة
وفر ننا للحجن ن النس ننقي لي ننل منه ننا والن نناج ع ننن االنتخاق ننات أو يم ننا تتفن ن علين ن األحننزاب فيم ننا قينه ننا قق ننل
االنتخاقات (موقو الينيست ائسرائيلي.)2114 ,

 1.1.1.1اخعصاصات الكنيست اإلسرائيلي(البرلمان)
تمتل الينيست ح التصدي علنى القرننامي الحينومي السياسني ,وتتنولى أي نا و نو الرنوانين
المنظمة لميانة ونشا ات الممسسة العسنيرية ,وت ارقنب إقامتهنا وتمويلهنا ,وسنير عملهنا ,وتملن الموافرنة
أو التعديل على الموازنة المردمة من الحيومة .ويعتقر عد قينا الحيومنة قعنر

الموازننة العامنة علنى

الينيست خ ل ث ثة شهور منن تيلينم الحيومنة قأنن تصنويت علنى عند الثرنة قالحيومنة وقنذل تينون
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ه ننذه الحيوم ننة فاق نند للش ننرعية القرلماني ننة ويج ننب أن تس ننر  ,وللينيس ننت حن ن الموافر ننة عل ننى المعاه نندات
عل ننى ائعتم ننادات المالي ننة المرترح ننة لتنفي ننذ قن نرامي

الخارجي ننة ,وه نني مالي ننة لرراره ننا قالموافر ننة أو الن نرف

السياسة الخارجية ,وهي ترو قدور الوسي قين الحيومة وال أر العا في أمور السياسة الخارجية حين
تعرد جلسات استماع ,وتصدر توصيات وتتحفظ على سياسات خارجية معينة( مرلد ,1111 ,ص.)311

 1.1.1.1دور الكنيست في صناعة القرار السياسي
يلعننب الينيسننت دو ار فع ناال فنني مراققننة األعمننال ائداريننة فنني الدولننة ,والتش نريو وحمايننة حرننو
المنوا ن ائسنرائيلي ,إال أنن أهمننل قشننيل إراد المشننارية الحريريننة فنني صننناعة الرنرار السياسنني وأي ننا
قعمليننة توجي ن الرينناد السياسننية فنني سياسنناتها ,ويرجننو ذل ن لعنند إميانيننة وقنندر الينيسننت علننى مناقشننة
الر ايا األمنية وائستراتيجية قشيل علني ,حتى اللجنة الخارجية واألمنية في الينيست مير قادر على
صناعة وقناء واتخاذ سياسات ققلية(.)El-Gendy, 2010, P.16
ويقدو أن

عم وشيلية قدر الينيست على التأثير فني صنناعة الرنرار السياسني ,يرجنو أساسنا

إلى قيعة الموا يو السياسية (أمنية) ,وللشيل االئت فني للحيومنات ,وللنظنا االنتخناقي النسنقي النذ
يسمح قنشوء أحزاب مصلحية وموسمية ت و مصلحتها الذاتية فو يل اعتقار ,وعد وجود توازن قين
المعار ننة والحيومننة الننذ يميننن أن يفعننل دور الينيسننت .فالخار ننة السياسننية فنني الينيسننت منننذ قيننا
إس نرائيل ,تقننرز ائ نت م حيننومي متننناق

يننل مننا يجمع ن هننو مصننلحة األح نزاب الذاتيننة ,ينندخول حننزب

شاس في ائت م مو الليينود أو العمنل قنالرم منن تناق نه الفينر  .وائنت م معار نة متنناق

 ,ينأن

ييون في المعار نة أحنزاب متناق نة فيرينا ولينن ينل منا يجمعهنا هنو معار نتها للحيومنة ,ينأن تينون
األحزاب العرقية واألحزاب الصهيونية في المعار ة ائسنرائيلية علنى النرم منن عند توافرهمنا فيرينا إال
أن المص ننلحة الذاتي ننة تجمعهم ننا ,مم ننا ي ننمد إل ننى حال ننة جم ننود وع نند اس ننتررار ف نني الحي ننا السياس ننية ف نني
إسرائيل(جقارين ,2111 ,ص.)41
 1.1.1.1الحكومة في إسرائيل وصناعة القرار السياسي
تعنند الحيومننة مريننز الرننو فنني النظننا السياسنني وهنني السننل ة التنفيذيننة فنني إس نرائيل  ,وفيهننا تننت
عمليننة صنننو الرن اررات الرسننمية والرانونيننة ,يمننا أنهننا مصنندر التشنريو الرئيسنني وأقننر الرننانون األساسنني أن
الحيوم ننة ائسن نرائيلية مس ننمولة ع ننن أعماله ننا ومش نناريعها أم ننا الينيس ننت .وتتمت ننو الحيوم ننة ف نني إسن نرائيل
قس نل ات واسننعة فيمننا يتعل ن قرس ن السياسننة العامننة ,واع ن ن الحننرب واق نرار الس ن
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وعرنند المعاهنندات,

ويتيون مجلس النوزراء منن النوزراء النذين يشنيلون الحيومنة وفن االئنت م الحينومي النذ قنا قتشنييل
رئيس الوزراء؛ حي

أن يرو قتوزيو الحرائب الو ازرية على األحنزاب المشنارية فني االئنت م الحينومي,

مستجيقا قدر ائميان إلى م القها( .مريز المعلومات الو ني الفلس يني – وفا.)2111 ,
ومن مها الحيومنة فني إسنرائيل أنهنا تعتقنر الرنوه التنفيذينة للدولنة ,ويينون الجنيش خا نعا لهنا.
وتمتل ن ص ن حيات تش نريعية ومنهننا ننر قننانون إق نرار الموازنننة العامننة للتصننويت علي ن ف ني الينيسننت.
وتمارس سل ات واسعة في التشنريو خاصنة فني حالنة ال نوارئ ,وتخنتص قصننو السياسنة العامنة ,وهنى
المخول ننة ققحن ن

األم ننور ائس ننتراتيجية ف نني الدول ننة ,وتم ننارس الحيوم ننة نف ننوذا عل ننى الينيس ننت م ننن خن ن ل

سنني رتها علننى األملقيننة ,وتمتل ن الرنندر علننى تمريننر الر نوانين التنني تخنند مصننلحتها ومص نلحة الحننزب
المهيمن(محارب.)2111 ,
 1.1.1.1دور رئيس الحكومة في صناعة القرار السياسي
يعتقننر رئننيس الحيومننة هننو أعلننى منصننب وأقننو شخصننية تمتل ن السننل ة التنفيذيننة فنني إس نرائيل
وأيثر ص حيات من قاقي الوزراء الموجودين في الحيومة ,ويل وزير مسئول أما رئنيس الحيومنة فني
المها الملرا علنى عاترن  ,ويحن لنرئيس الحيومنة عنزل أ وزينر ,ولينن يتسناو منو قناقي النوزراء منن
حي

التصويت فني جلسنات الحيومنة ,حين

يملن صنوتا واحندا فرن مثنل قناقي النوزراء ولينن فني حنال

تسنناو األصنوات يصننقح صننوت مننو األملقيننة  .ويتمتننو رئننيس الحيومننة قصن حيات ال يتمتننو قهننا قنناقي
الوزراء حي

ان يترأس الحيومة وي و سياساتها الداخلية والخارجينة ,ويختنار وزراء حيومتن قالتشناور

مو األحزاب الممتلفة مو حزق  ,ويدعوه إلى االجتماع ويترأس اجتماعناته  ,واسنترالة رئنيس النوزراء أو
إقالتن ن أو س ننحب الثر ننة م ننن حيومتن ن  ,ي ننمد إل ننى س ننرو الحيوم ننة( .مري ننز المعلوم ننات ال ننو ني الفلسن ن يني,
.)2111
يمنا ويعند رئنيس الحيومنة رأس الهنر فني صننناعة الرنرار فني إسنرائيل ,ومنن الناحينة النظرينة لن
ص حية اتخاذ الر اررات النهائينة فني السياسنة؛ تصنل درجنة قنو مرينز قتجناوز النوزراء فني المو نوعات
الحساس ننة حس ننب ق ننو شخص ننيت وم ننا يمتلن ن م ننن ت نناري وخاص ننة العس ننير  ,ولدين ن صن ن حيات التعين نين
لرمساء الممسسات مير المنتخقين؛ مثل مدير الموسناد ,ومحنافظ القنن المرينز  ,والمندعي العنا  ,وهنو
المسننمول عننن جهنناز األمننن العننا  ,ويمين ن الوصننول إلننى أ معلومننات س نري فنني الدولننة (يحمننل شننفر
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الس

النوو ) .ومن ص حيات أن يرنرر حنل القرلمنان قموافرنة رئنيس الدولنة ,وينرأس المجلنس النوزار

المصغر(شوفمني ,2114 ,ص.)31

 1.1.1.1االئع ف الحكومي وأثره على صناعة القرار
تعتمد إسرائيل في نظامها االنتخاقي التمثينل النسنقي ليحنزاب ,ممنا لن األثنر اليقينر فني ريرنة
صنننو الر نرار ,وذل ن ألن هننذا النظننا االنتخنناقي اعتمنند تاريخيننا يوسننيلة ئدمنناج أيقننر عنندد مميننن مننن
الجماع ننات ائثني ننة اليهودي ننة يمظل ننة ف نني إ ننار المنظم ننات الص ننهيونية وفيم ننا قع نند تح ننت مظل ننة الدول ننة.
ومرارنننة قالنندول األخننر  ,فننمن عنندد األح نزاب المتنافسننة فنني االنتخاقننات العامننة ائس نرائيلية مرتفننو نسننقيا
قالنظر إلنى حجن السنيان .وأد ذلن إلنى أن تينون السنل ة التشنريعية مجن أز حين

ينت تمثينل األحنزاب

الصغير في الينيست ,وال يست يو أ حزب في أ وقت أن يحصنل علنى أملقينة أيثنر منن  90مرعندا
لتشننييل حيومننة مننن تلرنناء نفس ن  .ويتننيح هننذا النظننا أي ننا ألحنزاب هامشننية تحمننل وجهننات نظننر خننارج
التوافرات السياسية والعامة السائد أن ييون لها تمثيل في الينيست(قشير.)3119,

وي لننب رئننيس الدولننة مننن الحننزب الننذ يحصننل علننى عنندد أيقننر مراعنند فنني الينيسننت أن يرننو
قتشييل الحيومة ,ث يرو هذا الحزب قالتفاو
والتوصل التفا

مو األحزاب األخنر منن أجنل تشنييل حيومنة ائت فينة

رسمي لتشييل ائت م يت من الخ و العري ة لتوجهات الحيومة(محارب.)2111 ,

وييون اتفا االئت م قين األحزاب المتحالفة ملزما لجميو األحزاب ,واألحزاب عليهنا مسنمولية
جماعيننة لنندع التحننالم فنني الينيسننت .ويحنند أدنننى ,يجننب علننى وزراء األح نزاب المشننارية فنني ائننت م
الحيومة دعن أ قنرار يتخنذ منن ققنل الحيومنة فني الينيسنت وعلننا .وعلنى جمينو أع ناء الينيسنت فني
االئت م أن يصوتوا مو الحيومة في ق ايا األمنن الرنومي ,والسياسنة الخارجينة ,والميزانينة ,واقت ارحنات
حجب الثرة عن الحيومة ,وهنذه اآللينة تع ني أ حيومنة األملقينة القرلمانينة تلرائينا ,وقالتنالي هنذا يرلنل
من ص حيات السل ة التشريعية لصالح السل ة التنفيذية ,وقالتالي حرمان الينيست من لعب دور هنا
فنني الرقاقننة علننى السننل ة التنفيذيننة ونرننل قعن

صن حياتها إلننى رئننيس الننوزراء ومجلننس الننوزراء ,وقننذل

ييننون تننأثير الينيسننت الفعلنني فنني صنننو الرنرار السياسنني واألمننني

ننعيفا ,وهننذا يلغنني مقنندأ الفصننل قننين

السل ات(شوفاني , 2114 ,ص.)45

ولين نن ال قيع ننة المجن ن أز للينيس ننت ,والحيوم ننات ,والتغي ننر ف نني س ننلو الن نناخقين أد إل ننى ع نند
االستررار السياسي والحيومي ,وظهر علنى ممشنر االسنتررار السياسني النذ و نع القنن الندولي ,قنأن
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إسرائيل هي من قنين أقنل الندول التني شنملتها الد ارسنة فني االسنتررار السياسني ,وأن إسنرائيل لن تينن لهنا
حيومة مسترر منذ عا  1219وحتى إعداد هذه الدراسة.
 1.1.1.1دور اليهود الروس في صناعة القرار السياسي في إسرائيل
جاء المهاجرون اليهود الروس من خلفيات اجتماعية وثرافية مختلفة ,ولينه تميزوا عن ميره
من ائثنيات في إسرائيل قمرتفاع عندد المتعلمنين والمهنينين .وسنرعان منا تن اسنتيعاقه فني دوائنر الدولنة
المختلفة .وقد اختل وا قالمجتمو ائسرائيلي ,حي

تعلموا اللغة العقرية وخدموا في الجيش ,وشاريوا فني

يقير
الينيست ائسرائيلي .وأقاموا إذاعات ومح ات تلفزيون خاصة قه ونا رة قالروسية ,ويذل عددا ا
مننن الصننحم والمجن ت؛ وذلن

للحفنناظ علننى اللغننة الروسننية والثرافننة والخصوصننية(الحنناج وليش ن ,2111 ,

ص.)81
ومن أقرز المهاجرون ناتان شارنسيي ,وياننت لن رمينة حنول ييفينة انندماج اليهنود النروس فني
النظننا السياسنني ائس نرائيلي ,ففنني مراقلننة خاصننة لقنني قنني سنني العرقيننة قتنناري  91أقريننل  , 9005قننال
شارنسننيي":الرننادمون الجنندد قننرروا أن ييون نوا جننزءا مننن صنننو الرنرار السياسنني ,وأ لرنننا شننعار أنن قنندون
مشارية ال يوجد اتحاد للشعب ,وفهمنا أن ال رين هني أن يينون لننا حنزب سياسني يسنت يو فنتح أقنواب
الغننرم التنني يننت فيهننا صنننو الر ن اررات وهنني الر ن اررات التنني تخصنننا ,وفر نننا احتن ار الجميننو لنننا ألننننا لننن
نيننون أقليننة قننل صننناع قنرار ونحننن قننادرون علننى ذلن " .وتنقننأ شارنسننيي أنن وقعنند عنند عرننود سيصننقح
اليهود الروس أملقية ,ومن الممين أن يصقح رئنيس الدولنة أو رئنيس الحيومنة مننه  ,ولينن الصنراعات
االجتماعيننة فنني إسنرائيل قننين الشنرقيين والغنرقيين ما ازلننت موجننود  ,واليهننود الننروس دخلنوا فنني دائننر هننذا
الصن نراع فق ننالرم م ننن أنهن ن ح ننديثو عه نند ف نني إسن نرائيل ,ف ننمنه أص ننقحوا ق ننو ال يس ننتهان قه ننا ف نني النس ننيي
السياسي واالجتماعي ائسرائيلي(القدير .)9005 ,

وهنا شخصية إسرائيلية أخر جاءت من صفوم المهناجرين اليهنود النروس ,وينان لهنا األثنر
اليقير في صناعة الررار السياسي ائسرائيلي هو أفيغدور ليقرمان ,وظهر ي عب رئيسي على السناحة
السياسننية ائسنرائيلية ,قعنند أن ألرننى رئننيس الننوزراء ائسنرائيلي األسننق  ,إيهننود أولمننرت ,قيننل االعتقننارات
األخ قية واعتقره و نجات  .وله

خلف منن أجنل

نم إلنى ائت فن الحينومي والحفناظ علنى وجنوده

السياس نني ,وان ن ن ليقرمنننان إل ننى التح ننالم الحينننومي قري نناد أولم ننرت فننني تشن نرين األول -أيت ننوقر عن ننا
 , 9009وعين أولمرت آنذا وزين ار للشنمون ائسنتراتيجية ونائقنا لنرئيس النوزراء .لينن سنرعان منا منادر
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ليقرم ننان الحيوم ننة ف نني ي ننانون الث نناني-ين نناير ع ننا  , 9001احتجاج ننا عل ننى ق نندء الحيوم ننة ائسن نرائيلية
مفاو ات س

مو الفلس ينيين(النعامي.)2113,

وقنند ع نرم ليقرمننان حننين شننغل منصننب منندير عننا ميتننب رئننيس الننوزراء عننا  ,1229آنننذا ,
قنيننامين نتنينناهو ,قأن ن رجننل المهمننات الرننذر والشخصننية الص نراعية المثيننر للجنندل واألزمننات .وقنند يعننود
اختياره لهذا المنصب ,إلى محاولة اجتذاب الجمهور الروسني النذ ينان يعناني صنعوقات فني االنندماج
في المجتمو وممسسات الدولة .وا

ر ليقرمان إلى االسترالة قعد سنة واحند فرن قسنقب ملنم جننائي

يتعلن قننالتهج علننى فننل و نرق

نرقا مقرحننا(סיקרון ולשם ,9001 ,עמ()199 .سوويكرون وليشووي ,9001 ,

ص.)199
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المبحث الثاني
 1.1السياسة اإلسرائيلية الخارجية والداخلية ودور المهاجرون الروس فيها
 1.1.1المواقف السياسية الخارجية والداخلية لألحزاب الروسية
 1.1.1المواقف السياسية الخارجية
إن للمواقننم السياسننية الخارجيننة ليحنزاب ائس نرائيلية ييننل وليح نزاب الروسننية يجننزء أثننر يقيننر
في عملية ح ار األصوات في المجتمو ائسرائيلي ,حي

يان هنا العديند منن الر نايا الخارجينة التني

يان لها ح ور يقير في االنتخاقات ائسرائيلية المتعاققنة ,منن خن ل قروزهنا فني مختلنم اسنت

عات

ال أر ائسرائيلية والقرامي االنتخاقية ليحزاب السياسية ,إ افة إلى الحم ت االنتخاقية .ولعل أه هنذه
الر ننايا الخارجيننة التنني قننرزت فنني هننذه االنتخاقننات ,وحظيننت قاهتمننا لنند الناخننب ائس نرائيلي موقننم
األحنزاب السياسننية المتعلن قمسننتجدات عمليننة التسننوية مننو الجانننب الفلسن يني ,وخصوصننا فيمننا يتعلن
قر ايا الحل الدائ يالردس واالستي ان وال جئين والحدود ,والدولة وفيما يلي تو يح لهذه الر ايا:
 1.1.1المواقف السياسية لليهود الروس بشأن قضايا العسوية السلمية ما الفلسطينيين
مننن الوا ننح أن عمليننة التسننوية السننلمية مننو الفلس ن ينيين تلعننب دو ار هامننا فنني عمليننة الح ن ار
السياسي والحزقي على الساحة ائسرائيلية ,وانترال أصوات الناخقين ائسرائيليين من معسير إلى آخر.
فمنذ ان

المفاو ات قين الجانقين الفلس يني وائسرائيلي إقان ممتمر مدريند عنا  , 1221شنهدت

الساحة ائسرائيلية اليثير من التجاذقات والمنايفات الحزقية وصوال إلى انرسا قعن

األحنزاب وانندماج

أخننر علننى خلفيننة تقنناين المواقننم قشننان عمليننة التسننوية ,والتنني يننان آخرهننا انرسننا حننزب اللييننود علننى
خلفية االنسحاب األحاد الجانب من ق اع مز  ,وذل قعد الصنعوقات والممانعنات التني واجههنا زعني
الحننزب آنننذا أرئي ننل شننارون مننن قق ننل أع نناء حزق ن  ,مم ننا دفع ن لتننر ح ننزب اللييننود وتأسننيس ح ننزب
ياديما(.)Smooha, 2008, P.5
واذا نظرنننا إلننى مواقننم الجمهننور ائسنرائيلي قشننأن الر ننايا الجوهريننة المتعلرننة قعمليننة التسننوية,
نجنند أن نسننقة ائس نرائيليين الننذين ال يوافرننون علننى مسننألة إخ ن ء المسننتو نات قلغننت فنني العننا 1229
 % 95.9لترتفو هذه النسقة لتصل في العا  9009إلى  , %91.1في حين انخف ت نسقة المميدين
ئخن ن ء قسن ن م ننن المس ننتو نات م ننن  %92.9ع ننا  1229إل ننى  %95.9ع ننا  , 9009أم ننا قالنس ننقة
للموافرين على إخ ء المستو نات فل تتجاوز نسقته  % 19.1وال الفتر الممتد (حيدر.)2112 ,
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 1.1.1الموقف السياسي لحزب إسرائيل بيعنا من عملية العسوية السلمية
إن الموقم السياسي لحنزب إسنرائيل قيتننا (يسنرائيل قيتيننو) قزعامنة ليقرمنان منن عملينة التسنوية
السلمية مو الفلس ينيين أن يف ل اتخاذ خ وات من جانب واحد ل مان أمن إسرائيل .ومن المعروم
أن المصوتين لهذا الحزب ه من اليهود الروس ,وقحسب ليقرمان فمن عملية السن

تسنتند علنى ثن

فر ننيات أساسننية فنني العرننل السياسنني ائس نرائيلي :األولننى أن الن نزاع ائس نرائيلي الفلس ن يني هننو السننقب
األساسنني فنني عنند االسننتررار فنني الشننر األوس ن  ,والثانيننة أن الن نزاع ائس نرائيلي الفلس ن يني هننو علننى
األر

وليس نزاعا أينديولوجيا ,والثالثنة أن إقامنة دولنة فلسن ينية حتنى فني حندود  1291سنوم تنمد

إل ننى إنه نناء النن نزاع ,وأ عملي ننة سياس ننية يجن نب أن ت ننمن التحس ننين ف نني مس ننتو حي ننا وثراف ننة الش ننعب
الفلس ن يني ,إال أن أ محاول ننة للوص ننول إل ننى تس ننوية سياس ننية قق ننل
الو و ائقتصاد

ننمان أم ننن ائسننرائيليين وتحس ننين

للفلس ينيين سييون مصيرها الفشل(.)Smooha, 2008, P.5

قد أفيغدور ليقرمان في العا  9001لرئيس حيومت إيهود أولمرت شرو

للقراء فني ائت فن

الحيومي صامها في وثيرة خ ية تناولت ما أسماها قالخ و الحمر للتسوية الدائمة للنزاع ائسنرائيلي
الفلسن يني ,وهنني الخ ننو ذاتهننا التنني يت ننمنها قرنننامي حزقن الننذ يمثننل المهنناجرين مننن دول االتحنناد
السوفيتي الساق  ,ويعتقر أيثر األحزاب عنصرية

د العرب.
جغرافينة قنل هنو صنراع قنومي -دينني فني

وير ليقرمان أن الصراع لنيس صنراعا علنى مننا

جوهره ,فمن الوثيرة التي أعدها تصنر علنى التقنادل السنياني قنين إسنرائيل والدولنة الفلسن ينية علنى نحنو
يعننزز الغالقيننة اليهوديننة فنني دولننة إس نرائيل مننن خ ن ل

ن أيثننر مننن  900ألننم مسننتو ن فنني ال ننفة

الغرقية مو األ ار ي التي يعيشون عليها إلى تخو إسرائيل في مراقنل النتخلص منن عندد م ناعم منن
الفلس ن ينيين فنني المثل ن

الشننمالي وفنني محنني الرنندس ق ننمه وأ ار ننيه إلننى الدولننة الفلس ن ينية .يمننا

تت ن ننمن الش ن ننرو م الق ن ننة الفلسن ن ن ينيين قوق ن ننم م ن ننا أس ن ننماه قائره ن نناب ومعالج ن ننة األزم ن ننة االقتص ن ننادية
للفلس ينيين ,وذل ققل الخو

في التسوية الدائمة؛ ألن الس

لن يتحر قرأي

الما قري  %10منن

الفلس ينيين عا لين عن العمل في االقتصاد الفلس يني(خلم.)2118 ,
وتتح نند

الوثير ننة ع ننن اعتم نناد الح نندود الدائم ننة ئسن نرائيل مع ننايير تاريخي ننة وأمني ننة وديمومرافي ننة

وجغرافيننة ,وأن ت ننمن أ تسننوية سياسننية فنني المسننترقل "ال نناقو اليهننود والصننهيوني والننديموق ار ي"
ئسنرائيل ,واعتنرام المجتمننو الندولي -ق ننمن الندول العرقيننة المجناور والفلسن ينيون -قالحندود الدائمننة.
يما تنص على رفن

تنا لحن عنود ال جئنين الفلسن ينيين .يمنا ت النب الوثيرنة قنأن تت نمن التسنوية
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السياسننية قننندا وا ننحا يمينند نهايننة الص نراع ,أ و ننو حنند أل م الننب متقادلننة فنني المسننترقل ,ويرس ن
ليقرمان حدود مدينة الردس ,فيقري (الحو
العقاد ألقناء الديانات الث

المردس) تحنت السني ر ائسنرائيلية الياملنة منو مننح حرينة

 ,ويرتر ليقرمان استردا قوات من حلم شمال األ لسي في حال عجزت

أجهز األمن الفلس ينية عن قس نفوذها ووقم ما أسماه قائرهاب ,ويعار

إعاد فنتح المعقنر اآلمنن

قين ال فة الغرقية وق اع مز (الحيا .)9001 ,

أمننا قخصننوص موقف ن مننن الدولننة الفلس ن ينية فيتميننز هننذا الحننزب قأيديولوجيت ن المت رفننة جنندا,
ويعار

قشد قيا دولنة فلسن ينية ,وأقصنى منا يمينن أن يحصنل علين الفلسن ينيون فني تسنوية سنلمية

هننو الحي ن الننذاتي فنني أمنناين سننيناه  ,قحي ن

إن األ ار نني الفلس ن ينية يجننب أن ترس ن إلننى يتننل "مننز

والسامر ويهودا وأريحا" وال ييون قين هذه اليتل تواصنل جغ ارفني .وال ينر هنذا الحنزب قالترانسنفير حن
ئنهنناء الننزاع ,ولينن ال يسننتقعد قننأن ترننو قن إسنرائيل فنني ظننروم معينننة ,يمننا ينندع ترسنني الحنندود مننن
أجننل ترليننل عنندد الفلسن ينيين داخننل إسنرائيل ,ويميننن لننذل

ر يننة(حينندر,
أن تيننون إسنرائيل يهوديننة وديمر ا

.)2112
وف نني د ارس ننة أج اره ننا قسن ن العل ننو االجتماعي ننة وائنس ننانية ف نني جامع ننة حيف ننا ف نني الع ننا , 9001
توصنلت إلننى نتننائي قنأن المهنناجرين اليهننود منن االتحنناد السننوفييتي السناق إلننى إسنرائيل مالقنا مننا يتقنننون
موقف ننا متش ننددا م ننن مس ننألة تر نندي تن ننازالت ع ننن األر

مراق ننل تحرين ن السن ن

م ننو ال نندول العرقي ننة وم ننو

الفلس ينيين ,فوفرا لهذه النتائي يعترد  %91من المهاجرين فر أن على إسرائيل أن تعيد معظ أو يل
اليامل مو الفلس ينيين (قما فيه  %11يرقلون قمعاد

أ ار ي ال فة الغرقية وق اع مز مراقل الس

يل األ ار ي) .ويتقنى المهاجرون أيثر تشنددا فيمنا يخنص مرتفعنات الجنوالن ,حين
فر ن أن علننى إس نرائيل ترنندي تنننازالت عننن األر

مراقننل الس ن

يعترند  %95مننه

اليامننل مننو سننوريا (قمننا فننيه %121

يرقلون قمعاد يل المرتفعات أو الجزء األيقر منها)(الحاج ,9001 ,ص.)111:111

وفني د ارسننة أخنر أج ارهننا ( )Horowitz 1998لموقننم المهناجرين اليهننود النروس مننن ق ننية
السن  ,وجنندت هننذه الد ارسننة أن المهنناجرون الجنندد (المرصنود قالمهنناجرين الجنندد هن المهنناجرون اليهننود
الروس الذين هناجروا قعند العنا  ) 1220أقنل اسنتعدادا منن المهناجرين الرندامى (أ النذين هناجروا ققنل
العننا  ) 1220لتر نندي تنننازالت ع ننن األر

مراقننل السنن  ,وذل ن قس ننقب تننأثير تنش ننئة المهنناجرين ف نني

و نننه األ علننى مننوقفه مننن ق ننية السن  ,وأن مواقننم المهنناجرين الننروس السياسننية إنمننا تننأتي متننأثر
قالثرافة السياسية السوفييتية ,فه ينتمون إلى نظا يمر قعملية من التحوالت الرادييالية ,وهذه التحنوالت
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فنني الهييننل السياسنني صنناحقتها تح نوالت فنني الثرافننة السياسننية ,أدت قنندورها إلننى تح نوالت فنني التوجهننات
السياسية للمهاجرين الروس(.)Horowitz, 1998, P.26

قمعن ننى أن اليه ننود ال ننروس ال ننذين ق نندموا م ننن دول االتح نناد الس ننوفيتي س نناقرا قع نند الع ننا 1220
عايشوا فتر الحرب الروسنية الشيشنانية التني اسنتمرت لسننوات ويلنة ,وصناحقتها عملينات عننم مسنلح
قين ال رفين ,وهنذا أد إلنى تحنوالت رادييالينة فني نظنر النروس إلنى المسنلمين والعنرب ينون المسنلحين
الشيش نان ه ن مننن المسننلمين .وعننندما هنناجر اليهننود الننروس إلننى إس نرائيل يننانوا يحملننون معه ن ذيريننات
الحرب األليمة التني خلفهنا لهن الشيشنانيون ,وقمنا أن الفلسن ينيين مسنلمين والشيشنانيون أي نا مسنلمون
فرد التصرت قالفلس ينيين صفة الشيشانيون قأنه إرهاقيون.
 1.1.1المواقةةةف والعوجهةةةات السياسةةةية للمهةةةاجرين الةةةروس مةةةن قضةةةايا العسةةةوية السياسةةةية مةةةةا
الفلسطينيين.
أوال :القدس
تدور في الردس الينو حالنة اشنتقا ينومي ت نال ينل منناحي الحينا  ,يخو نها مشنروع تهويند
منننظ يسننعى إلننى تحويلهننا إلننى مدينننة يهوديننة السننيان والديانننة والثرافننة واللغننة والعم نران ,والننى جعلهننا
عاصننمة ئس نرائيل ,ويرننو علننى هننذا المشننروع دولننة قيامننل أذرعهننا وأجهزتهننا ,وتهوينند الرنندس هننو أحنند
موا ننيو ائجمنناع فيه ننا .وتعتقننر ق ننية الرنندس م ننن الر ننايا الش ننديد التعرينند والحساس ننية فنني الصننراع
الفلس يني ائسرائيلي ,فائسرائيليون ينظنرون إليهنا عاصنمة أقدينة وموحند لدولنة إسنرائيل ,وتنفينذا لنذل
عملت الحيومات ائسرائيلية المتعاققنة علنى و نو االسنتراتجيات الخاصنة التني ترمني إلنى تهويند مديننة
الرنندس علننى أر

الواقننو قشننريها الغرقنني والش نرقي ,وذل ن عننن ري ن زينناد أعننداد السننيان ائس نرائيليين

فيها من خ ل إقامة المستو نات حول المدينة ,واحا تها قالجدران العازلة ,إ افة إلى ممارسة سياسة
ال ن والر ن لي ار نني العرقيننة المجنناور  ,واتقنناع مختلنم الوسننائل للت ننيي علننى السننيان الفلسن ينيين
لدفعه إلى تر المدينة(حيدر.)9019,

وفي واقنو الحنال عملنت هنذه االسنتراتيجيات التني اتقعتهنا الحيومنات ائسنرائيلية إلنى مننو إقامنة
أ تواصل جغرافي عرقي داخنل قلدينة الرندس ,وذلن قالعمنل علنى إقامنة يتنل اسنتي انية داخنل األحيناء
العرقية .يما ت وصل المستو نات الواقعة خارج الردس قها مما يخل ح ازمنا امنينا للمديننة منن الشنر ,
وقمقامننة الجنندار العننازل تن إخنراج مننا يزينند علننى  95ألننم فلسن يني خننارج المدينننة ,يمننا عملننت إسنرائيل
على إم

جميو الممسسات الفلس ينية في الرندس .وفيمنا يخنتص قسياسنة التوسنو وال ن أ نحى منا
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ير ننارب  % 20م ننن أ ار نني المدين ننة مري نند تح ننت س نني ر االح ننت ل مراق ننل  %10فرن ن تح ننت تص ننرم
الفلس ينيين(جمعة ,9001 ,ص.)110:111
وفيمننا يخننتص قموقننم المهنناجرين اليهننود الننروس مننن خ ن ل ممثلننيه السياسننيين فنني األح نزاب
المحسننوقة علننى المهنناجرين الننروس ,فرنند أينندت هننذه األح نزاب ومننن خ ن ل قرامجهننا السياسننية أن الرنندس
ستقرى العاصمة األقدية والموحد لدولة إسرائيل ,وأن هذه المسألة مير مرقنول التفناو

قشنأنها .ويجنب

أن تشننهد المدينننة حالننة مننن القننناء والتسننارع فنني معالي ن أدومنني ش نرقا ومننوش عتصننيون جنوقننا ل تصننال
الفور  ,وخل

التواصل الجغرافي للمستو نات فيما يسمى قغ م الردس(حيدر.)9019,

واستنادا إلى تل الخلفيات األيديولوجية الدينينة التوراتينة السياسنية االسنتي انية التوسنعية ,تقننت
الحيومنة ائسنرائيلية فنني جلسنتها المعرننود يننو  , 9009-1-90خ نة الفصننل للرنندس التني تشننتمل علننى
جنندار "م ن م" ,وح نواجز ونصننب ينناميرات وأجهننز تشننخيص وأجهننز للرميننة الليليننة وأجهننز اليترونيننة,
واقامة خمس يتائب جديد من قوات حرس الحدود ومير ذلن  ,ويت نمن مخ ن "من م الرندس" النذ
أعده الجنرال عنوز دينان -رئنيس مجلنس األمنن الرنومي -ومييني ليفني قائند شنر ة الرندس أي نا إقامنة
خ عوائ - ,أسيجة وجدران وقنوات وحواجز -على حدود قلدية الردس ,ووج شارون تعليمنات قمقعناد
هذا الخ شرقا وجنوقا وشماال .ويعترم رجال شنارون قنأن توجهنات رئنيس الحيومنة ليسنت أمنينة فرن .
وقنند وجن شننارون فنني عهننده تعليماتن للجننيش والشننر ة قتنفيننذ مخ ن "من م الرنندس" قحين

يمنننو لننيس

فر ن ترسنني الرنندس ,قننل واقعنناد الحنندود ميننر الرسننمية للمدينننة عننن من رننة نفوذهننا الرسننمية ,وذل ن إلننى
منننا

ترننو فنني إ ننار"الرنندس اليقننر " ,لتصننل إلننى معالين أدومنني شنرقا ومشننارم ار اهلل وقلنننديا شننماال

والخ الحدود

مو قيت لح جنوقا(الزرو.)9019 ,

ثانيا :االسعيطان
يعنند االسننتي ان فنني ال ننفة الغرقينة سياسننة يولونياليننة مريزيننة ثاقتننة ومتعنندد الوظننائم ,تسننعى
إسرائيل منن خ لهنا إلنى تحرين منا لن تحررن منن نيقنة عنا  1291منن االسنتي ء علنى أيقنر قندر منن
األر

مننو أقننل عنندد مننن السننيان العننرب .ويشننيل االسننتي ان اليهننود فنني ال ننفة الفلسن ينية المحتلننة

األدا األساسية في يد إسرائيل لخل واقو ديمغرافي وسياسي جديند وفر ن علنى الفلسن ينيين .وقند قلن
عدد المستو نات في ال نفة الغرقينة المحتلنة  199مسنتو نة "رسنمية" حسنب وجهنة النظنر ائسنرائيلية,
منهننا سننت عشننر فنني مدينننة الرنندس ,إ ننافة إلننى أيثننر مننن مئننة قننمر اسننتي انية ميننر رسننمية منتشننر فنني
مختلم أنحاء ال فة الغرقية وفي قلب األحياء العرقية في الردس ,ليقل عدد المستو نين في منتصنم
114

عا  9019أيثر من  550ألم نسمة ,منه  900ألم نسمة في الردس الشرقية التي
في عا

( 1291مريز العرقي ليقحا

متها إسرائيل

ودراسة السياسات.)9019 ,

وتننتحي فنني وتيننر زينناد االسننتي ان فنني ال ننفة الغرقيننة المحتلنة مجموعننة مننن العوامننل المهمنة,
وفي مرندمتها سياسنة التهويند والتوسنو التني تلتنز قهنا جمينو الحيومنات ائسنرائيلية؛ والتني تحظنى قتأييند
واسو في صفوم المجتمو ائسرائيلي ,ولد األحزاب السياسنية وجماعنات ال نغ والرنو االسنتي انية
الفاعلننة فنني المجتمننو ائس نرائيلي مهمننا اختلفننت الحيومننات .لننذا اعتقننر االسننتي ان أحنند أقننرز محننددات
السياسننية ائسنرائيلية الحاليننة ,فاالسننتي ان يحرن للحيومننات ائسنرائيلية المتعاققننة هنندفين مهمننين األول:
تحري

االنسجا الداخلي ,والثاني :إلغاء فير الدولة الفلس ينية المسترلة وياملة السياد (تررير دائر شنمون

المفاو ات في منظمة التحرير الفلس ينية ,9019,ص.)19

ويتومل المستو نون داخل الممسسات السياسنية ائسنرائيلية قمختلنم أشنيالها ,خاصنة منو نمنو
وقروز التحوالت اليمينية في المجتمو ائسنرائيلي ,ويمنا هنو معلنو فنمن أملنب المسنتو نين ينتمنون إلنى
التوجهات اليمينية .والتومل داخل الممسسة ائسرائيلية من ققل المسنتو نين نال ينل الممسسنات سنواء
داخننل الينيسننت والحيومننة والجننيش والممسسننة المدنيننة علننى حنند سنواء .فاالسننتي ان أصننقح مختلفننا عننن
االسننتي ان يمننا أرينند ل ن أن ييننون ,فل ن تعنند المسننتو نات خ و ننا متردمننة للدولننة ائس نرائيلية مننن أجننل
الحماية األمنية فر وانما قاتت المستو نات عقار عن مدن من ناحية القناء المعمنار  ,أمنا منن ناحينة
القننناء األينندلوجي فرنند قاتننت المسننتو نات عقننار عننن مننا يميننن تسننميت "دولننة داخننل دولننة" نتيجننة ل قيعننة
الح ار الديني واأليدلوجي الذ

نما في السنوات األخير داخل المستو نات(النعامي.)9002 ,

وال ييتفنني المسننتو نون قتوظيننم ثرله ن السياسنني وتغلغله ن فنني الجننيش مننن أجننل الحفنناظ علننى
المشننروع االسننتي اني ,قننل إنه ن ال يتننرددون فنني تهدينند اسننتررار النظننا السياسنني ائس نرائيلي فنني حننال
شننعروا قننأن هنننا أيننة محاولننة للمننس قهننذا المشننروع ,وذلن عقننر النندعو السننتخدا الرننو مننن أجننل إثننناء
الحيومة عن اتخاذ أية ق اررات تهدد هذا المشنروع .فرند أدت الرصاصنات التني أ لرهنا المسنتو ن إيغنال
عميننر علننى ظهنر رئننيس الننوزراء ائسنرائيلي األسننق إسننحا ارقننين إلننى إسنندال السننتار علننى أيننة إميانيننة
للتوصننل لتسننوية سياسننية للصنراع .لرنند امتننال إيغننال عميننر إسننحا ارقننين قتنناري  , 1225 /11/9ألنن
اعترد أن راقين مسنتعد للتننازل عنن األ ار ني الفلسن ينية التني احتلتهنا إسنرائيل عنا  . 1291وقند حرن
إيغال عمير هدف  ,حي

إن االنتخاقات التي أجريت قعد امتيال راقين مقاشر  ,في صيم عا 1229
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قد أدت إلنى انتصنار اليمنين ائسنرائيلي؛ وهنو الت نور ,النذ ق نى علنى فنرص التوصنل للتسنوية .ولرند
سننجل المفيننر ائسنرائيلي روفين روزنتننال حريرننة مفادهننا أنن منننذ امتيننال ارقننين ودوائننر صنننو الرنرار فنني
إسرائيل تخشى حتى مجرد ر جدل حريري قشأن مسترقل األ ار ي المحتلة؛ خوفا من تيرار االمتيال
السياسي؛ مما جعل لهنذا الحند

تنأثير الندومينو؛ قحين

إنن ينردع الساسنة عنن التعنا ي قجدينة منو أ

مرتر لتسوية الصراع سلميا مو الفلس ينيين(النعامي.)9019 ,

لذا ن حظ هذا االهتما المقال ق من ققل الحيومات ائسرائيلية المتعاققنة ,ومنن ققنل األحنزاب
ائسنرائيلية اليمينينة ومنهنا حننزب إسنرائيل قيتننا الننذ يمثنل اليهنود الننروس قمو نوع االسنتي ان والموقننم
المتعل ق  ,ويذل

قيعة الخ اب السياسي للحيومنات واألحنزاب ائسنرائيلية المعتمند علنى فينر أر

اآلقاء واألجداد.
وير ننن زع نني ح ننزب "إسن نرائيل قيتن ننا" أفيغ نندور ليقرم ننان ف نني مس ننتو نة "نوي نندي " المحاذي ننة لجق ننل
الفننرديس شننر قيننت لح ن  ,فهننذا أيقننر دليننل علننى موقف ن وموقننم حزق ن الننداع لسياسننة االسننتي ان فنني
األ ار ي الفلس ينية(حيدر ,9019 ,ص.)92
أما قخصوص مواقم رئيس حزب "إسرائيل قيتننا" أفيغندور ليقرمنان منن االسنتي ان فرند أيند فني
عد مواقم معار ة حزق قشيل قا و العود إلى سياسة تجميد القناء في المستو نات ,وأن حزق لنن
يرقن ننل ذل ن ن وسن ننيرم

ن نند أ محاولن ننة للعن ننود لهن ننذه السياسن ننة .وأن ن ن يجن ننب علن ننى إس ن نرائيل زين نناد عن نندد

المسننتو نات التنني سننتدرج فنني الحنندود النهائيننة ئسنرائيل قمننا فنني ذلن تقننادل األ ار نني مننن خن ل إعنناد
رس الحدود(الميتب الو ني للدفاع عن األر

ومراومة االستي ان.)9019 ,

يم ننا أن ح ننزب "إسن نرائيل قيتن ننا" قرئاس ننة وزي ننر الخارجي ننة أفيغ نندور ليقرم ننان يس نني ر عل ننى دائ ننر
االستي ان ويرأسها داني يريتشمان المررب من ليقرمان ,حي

يانت دائر االسنتي ان فني "الهسنتدروت"

خا عة لوزير الدفاع ائسرائيلي إيهود قا ار لين الحيومة ائسرائيلية قررت خ ل اجتماعها األسقوعي
قتاري  9011-09-99إلغاء إشرام إيهود قا ار على هذه الدائر قناء على لب من ليقرمنان .وياننت
دائننر االسننتي ان

ننالعة فنني تنفيننذ أعمننال قننناء ميثفننة مننن دون تصنناريح قننناء فنني المسننتو نات والقننمر

االستي انية العشوائية في أنحاء ال فة الغرقية(عرب.)9011 ,91

ثالثا :الحدود
ستيون ق ية الحندود قنين الجنانقين الفلسن يني وائسنرائيلي قالتأييند مو نوعا أساسنيا يجنب أن
يواج في مفاو ات الو و الدائ  ,فمشهد الحدود المسترقلية للدولة الفلس ينية ما زال مرهونا قما تررره
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إسن نرائيل عل ننى األر  .فر نند عمل ننت إسن نرائيل عل ننى م نندار الس نننوات الما ننية عل ننى ترس نني ح نندود الدول ننة
الفلس ينية من جانب واحد ,فمشروع جدار الفصل العنصر وخ ة شارون ل نفصال عن الفلس ينيين
التنني دخلننت حيننز الت قي ن فنني عهنند حيوم ننة أولمننرت تحننت عن نوان "االنفصننال والتجميننو" جعلننت م ننن
الخري ة الجيوسياسية الفلسن ينية علنى أر
الننرم مننن أن الجنندار عمننل علننى

ال نفة الغرقينة أيثنر و نوحا منن أ وقنت م نى .فعلنى

ن مسنناحات يقيننر مننن أ ار نني ال ننفة الغرقيننة وعننزل منننا

فننمن األهن مننن ذلن أن إس نرائيل هنندفت مننن إقامننة الجنندار قشننيل أساسنني إلننى إرسنناء وفننر

أخننر
المحننددات

الجغرافيننة والسياسننية التفننا انترننالي ويننل األمنند ,ممننا يعننني أن إسنرائيل قنند ق ننت فعليننا علننى مرومننات
قناء الدولة الفلس ينية السيادية(الزرو , 9001,ص.)919:919

وفن نني القرنن ننامي االنتخن نناقي لحن ننزب إس ن نرائيل قيتنن ننا (يس ن نرائيل قيتينن ننو) فن نني العن ننا  9009يتن ننب
الحننزب":وقنند شننرعت إس نرائيل ,يننرد فعننل متننأخر علننى هننذا ائرهنناب ,ققننناء جنندار دفنناعي حننول يهننودا
والسامر مايت أن يوفر في إسرائيل داخل الخ األخ ر واقعا أمنيا مختلفا في يل ما يتعل قائرهناب
الفلس ن يني ,إن الجنندار هننو حننل ممقننت وجزئنني ,قينمننا الفصننل هننو الحننل النندائ واألمننن"(الميتننب الننو ني
للدفاع عن األر

ومراومة االستي ان.)9019 ,

وقحسننب القرنننامي االنتخنناقي لحننزب يس نرائيل قيتينننو فننمن التوصننل إلننى إقامننة حنندود دوليننة قننين
إسرائيل وجيرانها الفلس ينيين يجب أن يت قمرت ى خ نة تجسند علنى األر

وجهنة النظنر ائسنرائيلية

الم روحننة ,وعلننى إس نرائيل أن ال ترقننل قو ننو انترننالي ,و ننو ال حننرب وال سننل  .وتعيننين موقننو حنندود
ي من نشوء أملقينة يهودينة ارسنخة وآمننة فني المسنترقل الررينب والقعيند ,فني دولنة إسنرائيل .وأن ت نمن
ترتيقننات الحنندود أمننن سننيان إسنرائيل ونوعيننة الحيننا فيهننا ,وأن تزيننل فنني الوقننت ذاتن عننن ياهننل إسنرائيل
المسمولية عن حيا واقتصاد الفلس ينيين في "يهودا والسامر " وق اع مز  ,ويجب أن يراعي موقو خن
الحدود وترتيقات الخري نة االسنتي انية لاسنرائيليين فني "يهنودا والسنامر " وخاصنة وجنود يتنل اسنتي انية
يقير على مررقة من "الخ

األخ ر"(مدار.)9009 ,

وتنر إسنرائيل أن ترسنني الحنندود منو الجانننب الفلسن يني منرتق قراقلينة النندفاع عننن هننذه الحنندود
د أ هجو  ,وهي تيرر على الدوا هذا الم لنب ألن تفسنير ماهينة الحندود التني يمينن الندفاع عنهنا
يختص قمسرائيل قحي تعلر قالجانب األمني الذ تعتقره إسرائيل على درجة يقير من األهمية ,ويجنب
أن يمخذ قالحسقان

من أ إ نار لترسني الحندود منن جهنة ,وقحين أن إسنرائيل المسنمولة عنن السنياد

األمنية ائجمالية من جهة أخر (أي ند ,9002 ,ص.)91
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وير الحزب قأن هنا مجموعتين سيانيتين مختلفتين تريمان على مررقة من "الخ األخ ر"
وأنهمنا متسناويتان فنني عنددهما :مجموعننة سنيانية عرقيننة -إسنرائيلية يصننل تعندادها إلننى نحنو  900ألننم
نسمة في المثل

وواد عار  ,ومجموعة المستو نين اليهود الرا نين في يتنل االسنتي ان اليقينر شنر

الخ األخ ر والذين يصل عدده أي ا إلى نحنو  900ألنم نسنمة .هنذه الفرصنة هني فرصنة م ئمنة
لتحديد الهوية السياسية ليل من هاتين المجموعتين(مدار.)9009 ,

مبادئ الخطة العي وض ها حزب يسرائيل بيعينو من أجل حل قضية الحدود
 .1تقادر إسرائيل قتحر تعين في حدودها مو الفلس ينيين.
 .9تنمد الحنندود الجدينند إلننى جعننل األملقيننة اليهوديننة فنني دولننة إسنرائيل أملقيننة مسننترر وم ننمونة
لسنوات ويلة.
 .9الموقم من الحدود يشمل ميونين" ,موقو الحدود" و"ع قات الحدود".
.i

يتقنادل ال رفنان ,إسنرائيل والفلسن ينيون ,أ ار ني علنى أسناس اعتقننارات ديمغرافينة .والت لنو هننو
التوصل إلى خ متف علي منو الفلسن ينيين ,وتينريس هنذا االتفنا فني محافنل األسنر الدولينة
واألم المتحد .

.ii

التجمعننات (المنندن والرننر ) العرقيننة الواقعننة فنني واد عنناره والمثل ن

تنترننل إلننى سننياد السننل ة

الفلس ينية.
.iii

تنترننل المسننتو نات ائس نرائيلية فنني "اليتننل اليقيننر " الرريقننة مننن "الخ ن األخ ننر" إلننى السننياد
ائسرائيلية (مثل أريئيل ,معالي ادومي  ,موش عتصيون وميرها).

.iv

يينون نحننو  110ألننم عرقنني مننن الرننا نين فنني من رننة الرنندس و نواحيها مشننمولين فنني من رننة
السل ة الفلس ينية.

.v

قعد إتما هذه العملية تيون إسرائيل قد تحررت من التزاماتها االقتصادية تجاه الموا نين النذين
ييونون خارج منا

.vi

ع قات الحدود تيون

سيادتها قما في ذل مخصصات التأمين الو ني.
نمن الت لنو إلنى "حندود مفتوحنة " تسنمح قاالنترنال الم ارقنب ليشنخاص

والق ائو .وييون مستو االنفتا قموجب مستو األمن المتوفر ئسرائيل(مدار.)9009 ,
راب ا :حق ال ودة (ال جئون)
منذ القدايات األولى لمشيلة ال جئين الفلس ينيين عا  1291وائسرائيليون يتعاملون مو هذه
المشيلة قاعتقارها من أخ ر الملفات التي تواج إسرائيل ,ولذل عملت الريادات ائسنرائيلية علنى تقنني
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نهنني سياسنني صننار

نند إميانيننة السننما قعننود ال جئننين الفلس ن ينيين أو أ جننزء منننه إلننى األمنناين

التنني هجننروا منهننا ,قننل إن الريننادات ائس نرائيلية تجمننو علننى
إس نرائيل اسننتراتيجيا وير نني علننى يينونتهننا ,وينندور الحنندي

ننرور تصننفية هننذا الملننم قاعتقنناره يهنندد
فنني إس نرائيل فر ن عننن القح ن

عننن إميانيننة

تو ين همالء ال جئين في القلدان العرقية ,وتعوي ه ماديا واالنتهاء من هذه الر ية دون رجعة(دقور,
 ,9019ص.)91

وتجمننو األحن نزاب واليت ننل ائس نرائيلية عل ننى رفن ن
مواقفها قين الرف

حن ن العننود ل جئ ننين الفلسن ن ينيين؛ وتقاين ننت

لهذا الح جملة وتفصني  ,وقنين الرقنول قعنود محندود إلنى أ ار ني ال نفة الغرقينة

وق ناع منز  ,فني إ نار "لن الشنمل" .وير ني القرننامي الحنالي لحننزب "إسنرائيل قيتننا" قنأن م لنب إقامننة
دولة فلس ينية واالعترام قح العود  ,يأتي

من المساعي الفلس ينية التني تهندم إلنى إ ازلنة إسنرائيل

قحسب ما يراه الحزب .وأن تحالم حزقني “الليينود” و“إسنرائيل قيتننا” الحنالي ينرف
فين ن خ ن ن ار عل ننى دول ننة إسن نرائيل ,حين ن

حن العنود  ,وينر

ق ننال نتني نناهو ف نني دعايتن ن االنتخاقي ننة" :إن حن ن ع ننود ال جئ ننين

الفلس ينيين ,يعني إلغاء دولة إسرائيل"(العرب اآلن.)9019 ,

إذا ,هن ننا إجم نناع إسن نرائيلي ويه ننود ف نني إسن نرائيل قخص ننوص الحف نناظ عل ننى ال نناقو اليه ننود
للدولة ,يما ذيرنا ساقرا ,وحول عند السنما لعنود ال جئنين إلنى المننا

السنيادية ئسنرائيل .فرند سنن

الينيسننت فنني اليننو األول مننن عننا  9009قننانون " ننمان إسننرا ح ن العننود – ," 9001الننذ نننص
علننى عنند إعنناد الجئننين فلس ن ينيين إلننى المنننا

الخا ننعة للسننياد ائس نرائيلية إال قمصننادقة مسننقرة

ألملقينة م لرنة مننن أع ناء الينيسنت (أ  91ع نوا) .وقند صننوت إلنى جاننب مشننروع هنذا الرنرار 59
ع ننو ينيس ننت م ننن جمي ننو األحن نزاب الص ننهيونية (العم ننل والليي ننود واألحن نزاب الديني ننة والح ننزب الر ننومي
الننديني) ,واعتننر

علي ن  19ع نوا(قغننالقيته ن نواب عننرب) وث ثننة امتنع نوا عننن التصننويت ,وجنناء فنني

تسوي هنذا الرنانون ,النذ اقترحن ع نو الينيسنت يسنرائيل يناتس منا يلني" :دخلنت حيومنة إسنرائيل فني
مرحلة مفاو ات حول الحل الدائ مو الفلس ينيين ,وسيت من خ لها نر مو نوع الجئني العنا 91
والعنا  91علننى اولنة المفاو ننات .ويهندم هننذا الرنانون إلننى تفناد إميانيننة اتخناذ الحيومننة أل قنرار
قنندون مصننادقة الينيسننت ,أو اتخنناذ ق نرار فنني االينيسننت قأملقيننة عاديننة حننول إعنناد الجئننين إلننى داخننل
حدود دولة إسرائيل"(قشير ,9009 ,ص.)19

وخ صننة الرننول فننمن هنننا إجماعننا لنند المهنناجرين اليهننود الننروس علننى المسننتويين الرسننمي
والشعقي ومن أقصنى اليمنين وحتنى أقصنى اليسنار علنى رفن
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حن عنود ال جئنين الفلسن ينيين رف نا

قا عا ,قل وجميعه يميدون العمل على تصنفية هنذا الملنم قينل ال نر والوسنائل المتاحنة خنارج حندود
إسرائيل قما يحول دون تحميل إسرائيل أ مسمولية سياسية أو قانونية عن تل الر ية وتداعياتها.

 1.1.1المواقف السياسية الداخلية ألحزاب المهاجرين الروس
يعتقر النظا السياسي في إس ارئيل نظا ديمر ار ي قرلماني ,وتعتقر األحزاب والحريات
السياسية في هذا النظا قمثاقة الراعد األساسية لرس السياسة ائسرائيلية العامة ,وذل

على

الصعيدين الداخلي والخارجي ,و أحزاب المهاجرون اليهود الروس ,ما هي إال واحد من هذه الحريات
السياسية الناشئة ,والتي لها دور ممثر في صنو الررار السياسي في إسرائيل ,سواء على الصعيد
الحيومي أو الصعيد الشعقي.
وأما قالنسقة ليحزاب التي تمثل اليهود الروس فرد است اعت إيجاد ميان ها لها على الساحة
الحزقية والسياسية في إسرائيل ,وألنها رحت نفسها يممثل لليهود الروس ,فمنها أع ت لنفسها ح
االقتراب من مريز صنو الررار في إسرائيل ,وتتدخل في جميو الر ايا والواقم السياسية الداخلية في
إسرائيل ,ير ايا االقتصاد والمجتمو ,والدين والدولة ,والتعلي  ,والتجنيد ,وييون لها يلمة مسموعة في
المستويين الشعقي والرسمي .وتهت وقشيل يقير قتحري مصالحها في المجالين ائجتماعي والديني,
وال يرتصر هدفها السياسي فر

على تحري

مصالح اليهود الروس الذين تمثله  ,حي

األحزاب

الروسية دائما إلى تأمين الميزانية األزمة لتمويل ممسساتها التعليمية واالجتماعية المنتشر في يافة
المنا

.

 1.1.1.1مواقف المهاجرين الروس بالنسبة لقضايا االقعصاد والمجعما
تنعيس األزمة االقتصادية العالمية ,قأسقاقها وتداعياتها ونتائجها على إسنرائيل ,ووصنلت إلنى
دوائ ننر التجاذق ننات السياس ننية ق ننين الر ننو واليت ننل الحزقي ننة المختلف ننة

ننمن أجن نواء م ننن الت ننوتر واالرتق ننا .

وتتمح ننور ه ننذه النراش ننات قش ننيل أساس نني ح ننول م نند الت نندخل الحي ننومي فن ني الش ننأن ائقتص نناد وآليتن ن
و ننرور ذل ن أو عدم ن  ,وحننول الحاجننة إلننى تخفنني
قع

المجاالت ,مو

قنننود الموازنننة والمخصصننات الحيوميننة فيهننا فنني

رور المحافظة على شقية األمان ائجتماعي(جريس.)3103,

وتشدد األحزاب ائسرائيلية على

رور قيا الحيومة قنائجراءات اليفيلنة قنالتخفيم منن آثارهنا

المدمر على الجمهور وخصوصا ال قرات الفرير  .في حنين تتنراي تنداعيات األزمنة فني مجمنل مفاصنل
االقتصنناد ائس نرائيلي متسننرقة مننن منندخ ت يثي نر  ,أهمهننا فنني ق اعننات التصنندير واالسننتثمار والعمالننة
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نسننقة النمننو السنننو وترلننيص ائسننته

وائئتمننان ,وانخفننا

وتناقص حج الصادرات ,ما أد إلى إخراج قع

الشننعقي وت ارجننو ائسننتثمارات الخارجيننة

الممسسات والشنريات الصنناعية منن سنو العمنل.

وعلننى ذلن ريننزت حملننة االنتخاقننات ائسنرائيلية للينيسننت التاسننعة عشننر لعننا  , 3102علننى االقتصنناد
قشيل يفو عما سق  ,لذا نجد أن السياسنيين قناموا قصنيامة الن ازعنات االجتماعينة والسياسنية ئسنرائيل
منن الناحيننة االقتصننادية ,وقنناموا قنرق يننل شننيء قنندءا مننن الخدمننة العسننيرية إلننى عمليننة السن

قجينوب

الجمهور(عيا.)3102 ,

إن المشننيلة مننو االقتصنناد ائسنرائيلي هننو أنن ال يوجنند هنننا اتفنا علننى شننيل االقتصنناد الجينند
ئسرائيل ,أو ما هي أف ل سياسة للوصول إلى اقتصاد قو  ,حي
إلن ننى الحف ن ناظ علن ننى عجزهن ننا فن نني الحوالن ننة ,وخف ن ن

دعا صندو النرند الندولي إسنرائيل

تريين ننز السن ننو علن ننى القنن ننو والشن ننريات وشن ننريات

التأمين(جريس .)3103
وو ننعت قائمننة اللييننود قيتنننا ق نرار المواصننلة علننى سننجلها قنندال مننن و ننو قرنننامي اقتصنناد
محدد ,قمعنى أن الشعور السائد لديها هو أن االقتصناد لنيس جيندا علنى النرم منن مواصنلة النمنو .وقند
و و ذل رئيس الرائمة ورئيس الحيومة ائسنرائيلية قنينامين نتنيناهو ووزينر ماليتن يوفنال شنتاينتس فني
موقننم دفنناعي .ويتحنند

حننزب اللييننود عننن نر ننة رئيس نة وهنني النجننا فنني خف ن

رين فنتح سننو المنافسنة ,وليننن حتنى اآلن يشننعر الجمهنور قالرليننل ,حين
أقننل مننن المتوقننو يعننني عائنندات

ف نواتير الج نوال عننن

إن النمننو المننخف

قشننيل

نرائب أقننل ,والننذ قنندوره أد إلننى عجننز فنني الميزانيننة قشننيل ميننر

متوقو(عيا.)3102 ,

ولميافحننة مشننايل الميزانيننة العامننة ,أثننار نتنينناهو وشننتاينتس
األم ن

و نريقة النندخل علننى عنند ش نرائح

نريقة الريمننة الم ننافة و نريقة

نريقية ,وأش نرفا علننى رفننو التسننعير الجمرييننة علننى المينناه

واليهرقنناء .وقننالوا قننأنه سننيقذلون قصننار جهننده لتجنننب زينناد أخننر علننى ال نرائب ,وليننن دون أيننة
وعود .وقنال شنتاينتس" :إنن علنى منا يقندو ,لنن يينون لندينا نينة لزيناد ال نرائب ,واذا يننا قحاجنة لنذل ,
فسننوم ييننون ذلن

ننئي للغايننة" ,وأ ننام فنني تصنريحات لصننحيفة الجيننروزالي قوسننت قتنناري -3-2

" : 3102لين  ...نحن سيتعين علينا أن ننتظر ونر ما هي الت ورات هنا "(أقوهدقة.)3102 ,

وقسننقب التنندف القننارز والهننا للمختصننين األيفينناء الننذين قنندموا مننن االتحنناد السننوفييتي السنناق ,
امتنى االقتصاد ائسرائيلي في ق اعات عد يالتينولوجيا العالية ,الهندسة ,والعلو الت قيرية .وقالنسقة
ليجننند االقتصننادية ,فننمن حننزب إس نرائيل قيتنننا يننممن قمقننادئ اقتصنناد السننو  ,وقأهميننة ت قي ن مقننادئ
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الخصخصننة التنني دمننرت قنندورها الييقننوتس والموشننام والهسننتدروت .وهنني التنظيمننات التنني يننان يسننتند
عليها حزب العمنل فني الحصنول علني تأييند لن  .يمنا ي النب قترلنيص األجهنز الحيومينة والقيروق ار ينة.
رب في الفروع االقتصادية الحيوية(قدوان.)3118 ,
وزياد ص حيات السل ة المحلية .ومنو ائ ا

لتز قت ننور اقتصنناد سننو
أمننا القرنننامي االقتصنناد الننذ أعلن ن حننزب إس نرائيل قعليننا ,فمن ن ي الننب ق ناال ا
تنافسي ,وانهاء االحتيارات داخنل االقتصناد ائسنرائيلي ,واتقناع سياسنة الخصخصنة .فرند و نو الحنزب
نفس في الر ب اليميني لل يم االقتصاد واالجتمناعي .وتوحيند ال نرائب وترلنيص الفجنوات قواسن ة
النمنو االقتصناد علنى أسناس مسنترر .وخلن الشنرو لجنذب الهجنر  .وتخفني
أرقا المال واالستثمارات الخارجية ,وتخفي

مسنتو ال نريقة علنى

العبء ال ريقي ,ودمني جقاينة التنأمين النو ني و نريقة

الدخل(أقوهدقة.)3102 ,

 1.1.1.1مواقف المهاجرين الروس بالنسبة لقضايا الدين والدولة
يمنح قانون العود ائسرائيلي الذ صناد علين الينيسنت ائسنرائيلي قتناري  5يولينو 0251
يننل يهننود الح ن فنني الهجننر إلننى إس نرائيل .ويفصننل قننانون الجنسننية لعننا  0253التش نريعات الخاصننة
قمسائل الهجر  .وينص الرانون على ح اليهود في الردو إلى إسرائيل ,وعلى التيفل قتسهيل هجرته .
ويح للمهاجرين إلى إسرائيل قموجب قانون العود الحصول الفور على الجنسنية .إال أن هننا تقايننا
فني اآلراء حننول إدراج الحاصننلين علننى الجنسنية قموجننب قننانون العننود تلرائينا ييهننود فنني تعننداد السننيان.
ووفرننا لتعريننم الهاالخنناه (الش نريعة اليهوديننة) ,اليهننود هننو اقننن اليهوديننة أو مننن اعتن ن اليهوديننة .وال
يعترم اليهود األرثوذيس قمعتنري اليهودية المحافظة أو ائص حية .ومو ذل ينص الرانون على ح
أ يه ننود قغن ن

النظ ننر ع ننن مذهقن ن الهج ننر إل ننى إسن نرائيل والحص ننول عل ننى الموا ن ننة(عق ننداهلل,3118 ,

ص.)32

وأيثننر الر ننايا الحساسننة التنني يعنناني منهننا المهنناجرون الننروس ,هنني ق ننية تعريننم مننن هننو
اليهننود وف ن الش نريعة اليهوديننة “الهاالخنناه” ,إذ إن الحنندي

ينندور عننن أن نحننو  %22مننن المهنناجرين

الجنندد ليسنوا يهننودا وفن الشنريعة اليهوديننة ,والتنني تشننيل مشننيلة قالنسننقة لهن فنني ق ننية الننزواج وق ننية
النندفن ,وهنننا جنندل داخننل األوسننا السياسننية حننول المو ننوع فثمننة جهننات تنندعو إلننى تخفيننم الشننرو
الم لوقة التي ت عها الحاخامية الرئيسة ,وهنا

من يدعو إلى التشديد(.(Yakobson,2010,p.218

ويشننيل الخ ن م حننول نناقو الدولننة وع قتهننا قالنندين ,أحنند مظنناهر االسننتر اب فنني المجتمننو
ائسنرائيلي ,فهنننا تيننارات تنندعو إلننى توثين الع قننة قننين النندين والدولننة ,وصننق الحيننا فنني هننذا الييننان
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الذ يرد نفس على أساس أن ييان علماني قمزيد من الم نامين الدينينة ,وهننا تينارات أخنر تندعو
إل ننى فص ننل ال نندين ع ننن الدول ننة .وت ال ننب ,يتل ننة اليم ننين ائسن نرائيلي ف نني االئ ننت م الحي ننومي "الليي ننود",
و"إسرائيل قيتينو" ,و"القيت اليهود " قاعتقار إسرائيل دولة يهودية ذات نظا ديمر ار ني قندال منن الننص
الساق الذ وصم إسرائيل قأنها "دولة يهودية وديمر ار ية" وذل عقر ننص معندل لمشنروع قنانون قند
للينيست ,حي
مف

يسنعى اليمنين ائسنرائيلي فني هنذه الخ نو إلنى صنيامة الدولنة علنى أسنس دينينة عرقينة

ر ية التي تسعى الدول اليو ئحيائها(عقداهلل,3118 ,
الهوية اليهودية للدولة على السمات الديمر ا

ص.)92

وي الب حنزب إسنرائيل قيتننا قفصنل الندين عنن السياسنة ,وأن يينون التشنريو النديني قندون إينراه
من وس إلى وس آخنر ,وتشنجيو أ نر دمني الخدمنة األمنينة منو التعلني النديني ,منو معار نة التوزينو
مير المتساو لعنبء الخدمنة مينر العسنيرية ,وذلن الن ق ناع المتندينين فني إسنرائيل ال ينمد الخدمنة
العسننيرية ائجقاريننة .أمننا حننزب إسنرائيل قعليننا في الننب قالحريننة الدينيننة وأنن ال يجننب الفصننل قننين النندين
والدولننة وعلننى الدولننة أن تمتنننو عننن ائي نراه الننذ يمننس قالحريننة الدينيننة .يمننا ويمينند الننزواج القننديل مننو
معار ة الثور المدنية(.(Yakobson,2010,p.234

 1.1.1.1مواقف المهاجرين الروس بالنسبة لقضايا الع ليس
يلعب التعلي في إسرائيل دو ار أساسيا في حيا وثرافة اليهود .ففني إسنرائيل نظنا تعليمني شنامل
يريز على اتجاهات ترقوية تردمية ,ويصل ائنفا العا على التعلي في إسرائيل نحو  %10من الناتي
المحلي ائجمالي .وترو الدولة قدع معظ المندارس .وتنرسن المندارس ائسنرائيلية إلنى أرقعنة مسنارات:
منندارس حيوميننة (مم ختنني) ,ومنندارس حيوميننة دينيننة (مم ختنني داتنني) ,ومنندارس مسننترلة (حرينندي )
ومدارس العرب .وهنا أي ا مدارس خاصة التي تعيس فلسفات مجموعات محدد من السنيان تسنمى
ر ية" مثل المدرسة األمرييية(موقو قانيت.)3100 ,
"المدارس الديمر ا

ويحظننر قننانون عننا  9000ائس نرائيلي لحرننو الت ميننذ ,التمييننز قننين ال ن ب ألسننقاب ائفيننة
سواء فني الرقنول أو ال نرد منن الممسسنة التعليمينة ,وفني و نو منناهي د ارسنية تعليمينة منفصنلة أو عرند
فصننول منفص ننلة فنني الممسس ننة التعليميننة نفس ننها ,يمننا ين ننص علننى حر ننو الت ميننذ وواجق نناته  .وتعتق ننر
الجامعننات فنني إس نرائيل جامعننات حيوميننة ,ولينهننا تتمتننو قاسننتر ل أينناديمي نسننقي ,وهنني ذات مسننتو
أينناديمي مترنند  ,وتننوفر ل

قهننا الميتقننات والمختق نرات .ورم ن النندع المنناد الننذ تتلرنناه مننن الحيومننة,

والم القننات الدائمننة قتيثيننم هننذا النندع وزيادتن  ,مننن ققننل قعن
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األحنزاب ائسنرائيلية ,فننمن التعلنني فيهننا

ميلننم ,ومتوسن الرسن

الجننامعي السنننو يصننل إلننى ث ثننة أالم دوالر ميننر المصنناريم األخننر (موقننو

وزار الترقية والتعلي ائسرائيلية.)3112 ,

ويمي نند ال ننديتور مفي نند قس ننو  -المستش ننار األي نناديمي للمري ننز الفلسن ن يني للد ارس ننات ائسن نرائيلية
(منندار)  -قأن ن توجنند ع قننة ع ننوية قننين الممسسننة الحايمننة والجامعننات ائس نرائيلية ,وهننو أمننر لننيس
مريقننا ,ويوجنند فنني دول مثننل أمرييننا .ويرننول ":إن الممسسننة الحايمننة تسننتخد الممسسننة األياديميننة يننأدا
لترسي أيديولوجية الدولة ,من خ ل إدرايها للدور الذ ي

لو ق المثرم أو األياديمي في المجتمو,

فتس ننعى ألن تعق ننر عنه ننا ,وه ننو م ننا يدرين ن األي نناديميون فن ن يغ ننردون خ ننارج س ننرب ائجم نناع الص ننهيوني
المهيمن"(جريد الشر األوس .)3119 ,
وفنني الجامعننات ائس نرائيلية توجنند اتحننادات لل لقننة قويننة وفاعلننة ,تسنني ر عليهننا عنناد األح نزاب
ائس نرائيلية ,ويشننار جميننو ال لقننة ومننن قينننه العننرب فنني االنتخاقننات الختيننار مجالسننها ,لننذل تقننذل
األحزاب ائسرائيلية جهودا جقار من أجل استر اب ال لقنة ,وذلن للسني ر علنى اتحنادات ال لقنة .يمنا
ويشنيل العمننل النرنناقي ال

قنني فنني هننذه الجامعننات فرصنة ئقنراز شخصننيات تولننت مناصننب قياديننة فنني

المجتمو ائسرائيلي(العيسة.)3119 ,

وي الب حزب إسرائيل قيتنا قترليص الفجوات وتخصيص مصادر لترليص الفجنوات فني التعلني
مننو التجدينند علننى األحينناء و قلنندات الت ننوير ,يمننا وي الننب قتشننديد االن ننقا علننى التعلنني ورفننو جننود
المعلمين وادخال خ ة تعلي أساسنية موحند  ,وترلنيص النفرنات والصن حيات لنوزار التعلني  .وا النة ينو
التعلنني  ,وتشننديد االن ننقا فنني المنندارس ,وادراج معلمننين ومنندرقين مهنناجرين فنني جهنناز التعلنني  .وأمنننى
المهاجرون الروس التعلي ائسرائيلي( يأساتذ و

ب) والثرافة (خاصة المسنر ) والريا نات التنافسنية

(الفننوز قعنندد مننن الميننداليات األولمقيننة) ,يمننا جعلنوا عننددا مننن ائسنرائيليين يننرون قننالتنوع الثرننافي مسننألة
ايجاقيننة وتحننوي فنناع قننالمجتمو ائسنرائيلي إلننى مجتمننو متعنندد الثرافننات قحين الواقننو ,وهننو أمننر قننات
يخشاه م

الصهاينة(مجد.)3118,

 1.1.1.1مواقف المهاجرين الروس بالنسبة لعجنيد المعدينين اليهود
يشننيل تجني نند المت نندينين اليه ننود خ ف ننا يقين ن ار داخننل أروق ننة الينيس ننت ائسننرائيلي وق ننين األحننزاب
السياسننية ائس نرائيلية ,فرس ن مننو التجنينند واآلخننر

ننده ,ودائمننا يننان هننذا المو ننوع هننو معننر

خن م

داخ ننل االئ ننت م الحي ننومي .وتن ن إقن نرار ق ننانون ت ننال ال ننذ ص نندر ع ننا  3113وال ننذ ير نني قمعف نناء
المتدينين اليهود(الحريدي ) من أداء الخدمة العسيرية (منير.)3103,
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إن حزب إسرائيل قيتنا" قزعامة أفيغدور ليقرمان منو قنانون "تنال" (أ تجنيند المتندينين  ,وأي نا
تجنينند الشننقاب العننرب فنني الخدمننة المدنيننة) .ليننن رئننيس الننوزراء قنيننامين نتنينناهو
قسننقب قناعننات شخصننية وانمننا قسننقب

نند هننذا الرننانون لننيس

ننغ األحننزاب اليمينيننة والدينيننة المت رفننة التنني تنندعو إلننى عنند

التجنيد ,ويتسقب هذا الرانون في صراع قين المعسيرين ,الديني والعلمناني ,فني اسنرائيل ,حين

تنرف

األحزاب الدينية تجنيد اليهود المتدينين في الجيش ,فيما تصر األحزاب العلمانية على تجنيده  ,قدعو
المشارية في تحمل األعقاء (رشيد.)3103 ,

وينرس المتدينون في إسرائيل إلى تيارين أساسيين:
 -1التيار الديني األرثوذيسي :وهو التيار الذ توصلت مرجعيات الروحية منو ممسنس الدولنة دفيند قنن
موريننون إلننى اتفننا ير نني قمعفنناء المنتسننقين إلي ن مننن ن ب المعاهنند والمنندارس الدينيننة مننن الخدمننة
العسننيرية ,والتفننرغ لد ارسننة النندين ,مننو العل ن أن أتقنناع هننذا التيننار يشننيلون نحننو  %11مننن اليهننود فنني
إسرائيل.
 -9التيننار الننديني الصننهيوني :وهننو التيننار الننذ اعتقننر نفس ن منننذ القدايننة جننزءا ال يتج ن أز مننن الدولننة,
واعتقننرت مرجعيات ن الروحيننة الخدمننة العسننيرية لننيس مجننرد واجننب ترت نني الموا نننة ,قننل فري ننة دينيننة
يتوجب الريا قها على أيمل وج  .ويشيل أتقاع هذا التيار فر من  %10-1من عدد اليهود ,وذراعه
السياس نني حن ننزب " المف نندال " النننديني ,وينتم نني معظ ن ن المسنننتو نين إل ننى ه ننذه الشن نريحة .وحتنننى أواخن ننر
السقعينيات من الررن الما ي ظلت نسقة المتدينين الصهاينة في الهيئات الريادية في الجيش حتى أقل
من النسقة التي يمثلونها من حي

تعداد السيان .فحتى ذل الوقت ظل الرادمون من الرنر التعاونينة "

الييقوتس ننات " الت نني تمث ننل قن ن ع العلماني ننة ائسن نرائيلية  -ينف ننردون قتق ننوم المواق ننو الريادي ننة ف نني الج ننيش
ائسرائيلي(النعامي.)9001 ,

 1.1.1ع قات المهاجرين ما المجموعات المخعلفة داخل المجعما اإلسرائيلي
إن المهاجرين الروس يكنون ال داء الكبير لل رب عامة نعيجة عدة أسباب أهمها:
 .1مواظق ننة الويال ننة اليهودي ننة ووزار الهج ننر عل ننى تعقئ ننة الر ننادمين الج نندد

نند ي ننل م ننا ه ننو عرق نني

وتغننذيته قاليراهيننة ,واسننتخدا هننذه اليراهيننة يق اقننة دخننول لاجمنناع ائسنرائيلي .والنندليل علننى
ذل ظهنر فني قحن

علمني أجنراه القروفيسنور ماجند الحناج  -مندير معهند التعددينة الثرافينة فني

جامعننة حيفننا -فنني العننا  1222مننو إيلنني ليشنني  ,فنني المعهنند نفس ن  .ويظهننر القح ن
اليهود الروس ,إذ إن  %55منه يرون أن يجب تخفي
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ت ننرم

عدد العرب في إسرائيل ( %91منن

قري ننة المن نوا نين اليه ننود يفي ننرون قه ننذه ال رير ننة) ,و %91م ننن ال ننروس فرن ن يمي نندون المس نناوا
لفلس ينيي %59(91قين صفوم الشرائح األخر من اليهود) .وقال  %99منن اليهنود النروس
( %52من قرية اليهود) ,إن المنوا نين العنرب فني إسنرائيل يشنيلون خ ن ار علنى األمنن الرنومي
ائسن نرائيلي .وفرن ن  %99م ننن المه نناجرين اليه ننود ال ننروس ق ننالوا إنهن ن يوافر ننون عل ننى أن يي ننون
الموا نون العرب فني إسنرائيل شنرياء فني الرن اررات السياسنية المصنيرية التني يقنت فيهنا قمصنير
المنننا

الفلسن ن ينية المحتل ننة .وقننال  %1فرن ن م ننن اليهننود ال ننروس إنهن ن تعرف نوا إل ننى من نوا نين

عننرب ,وتوجنند معه ن ع قننات اجتماعيننة (النسننقة تصننل إلننى  %19قننين الش نرائح األخننر مننن
اليهود) .وقال فر  %5إنه ينزورون عرقنا فني قينوته وقنال  %99إنهن يشنعرون قعند ال ارحنة
قرفر ننة الع ننرب .وفرن ن  %1م ننن ال ننروس ق ننالوا إنهن ن مس ننتعدون للس ننينى قجن نوار ع ننائ ت مس ننلمة
و %99لعائ ت مسيحية عرقية(مجلي.)9019 ,

 .9شهدت إسرائيل تحنوالت يقينر علنى الصنعيد السياسني فني السننوات العشنرين الما نية ,خلخلنت
ع قات المهاجرين مو الموا نين العرب داخل إسرائيل .فرد شهدت االنيسار الناج عنن مرتنل
إسننح ارقننين ,رئننيس الننوزراء ,واالنع ننام الحنناد إلننى اليمننين والعمليننات التفجيريننة اليقيننر  ,التنني
قنندأت قمذقحننة الخليننل (إذ قننا
خ لص

قيننب يهننود مسننتو ن فنني الخليننل قاقتحننا الحننر ائقراهيمنني

الفجر في رم ان  1229وأ ل الرصاص من رشاش على المصلين المسلمين

فرتننل علننى الفننور  92منننه  ,وحنندثت صنندامات فرتننل الجننيش ائس نرائيلي  90فلس ن ينيا آخننرين)
وتفنناق الو ننو إلننى عمليننات فنني تننل أقيننب والرنندس وحيفننا ونتانيننا وتنندهور الو ننو األمننني وسنناد
العداء للعرب(جريد الحيا .)9019 ,
 .9فشن ننل مفاو ن ننات الس ن ن

قن ننين إيهن ننود قن ننا ار وياسن ننر عرفن ننات فن نني يامن ننب ديفين نند عن ننا 9000

واالنتفا ننة الثانيننة التنني أعرقننت هننذا الفشننل تريننت أثننا ار سننلقية جعلنت مننن مو ننوع الصنراع مننو
الفلس ينيين على رأس األجند ائسنرائيلية ير نية شنعقين متعناديين .وخن ل هنذه الفتنر  ,ياننت
هن ننا إ ننافة ممي ننز لليه ننود ال ننروس ,يمي ننن اعتقاره ننا نر ننة التح ننول ,جعل ننته يش ننددون الع ننداء
للعننرب ,أيثننر مننن ذ ققننل ,وذل ن عننندما قننا مسننلح فلس ن يني قتفجيننر نفس ن علننى منندخل ننناد
للشننقاب الننروس هننو ننناد النندولفيناريو فنني تننل أقيننب فنني ينانون الثنناني  . 9001عننندها وجنندوا
أنفسننه فنني صننم واحنند مننو قريننة اليهننود فنني إس نرائيل ,يننرددون مننا يرننال فنني المجتمننو مننن أنه ن
حية للعداء العرقي(مجلي.)9019 ,
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إال أن لوحظ قع

التغير في مواقم المهاجرين الروس تجاه العرب ,يمنا يننعيس فني ازديناد

ظ نناهر ال ننزواج المخ ننتل م ننو الع ننرب ,واعتن ننا الفتي ننات الروس ننيات للديان ننة المس ننيحية أو ائسن ن مية قع نند
زواجهنن منن العننرب .ومنن
حي ن

نمن األمثننال التني يرنندمها منا حصنل فنني قرينة ترشنيحا فنني الجلينل الغرقنني,

تزوجننت أرقننو سننيدات روسننيات مننن ش نقان مسننلمين ,وهننن يلقسننن اليننو الننز ائس ن مي الشننرعي

أي ا ,ويفسر الحاج هذه القرامماتية قعد وجنود يراهينة أيدولوجينة للعنرب ,إنمنا هني نتجنت عنن الجهنل
واألفيننار المرولقننة والتح نري

 ,الفتننا إلننى أن االحتيننا اليننومي مننو العننرب يسنناعده فنني ايتشننام مننا

تعر وا ل من ش م دماغ(الحاج ,9009 ,ص .)999

ويرول ماجد الحاج إن عندما أتوا إلى إسنرائيل(أ اليهنود النروس) ,لن ييوننوا علنى عنداء يقينر
مو العرب .لينه أرادوا أن ييونوا مرقولين في المجتمو ائسرائيلي ,فوجدوا أن العداء للعرب هنو موقنم
إجماعي في إسرائيل .فأصقحوا أيثنر تشنددا ,حتنى ينت ققنوله فني المجتمنو ائسنرائيلي .ومنو ذلن  ,فنمن
الحاج ,ما زال ير في اليهود الروس قو قرامماتية ال تنغل على شيء .ففي حال نشوء ظروم أخر
تتيح اآلنفتا

على ال رم اآلخر ,فسييونون في صم الرو المتمتعة قالمرونة(المعرفة.)9019,
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المبحث الثالث
 1.1.1نظرة إسعشرافية لمسعقبل اليهود الروس
اعتمنند النمننو الننديمومرافي ائس نرائيلي الننذ وصننل إلننى مننا يرننرب مننن سننقعة م يننين نسننمة فنني
األساس على الهجر متعدد ال وائم واألصنول العرقينة مينر المتجانسنة ,ولنيس علنى الزيناد ال قيعينة,
مما أثار إشياليات وتناق ات حاد داخل إسرائيل ل تجد أجوقة وحلوال وا حة قعند ,تتعلن قمشنياليات
الع قة قين الدين والدولة ,وماهية الدولة ,وهوية اليهود .
فالجندل المسننتمر حنول سنمال "منن هننو اليهنود " فننى منمخ ار علننى السن ح قسننقب هجنر اليهننود
الروس الجماعية إلى إسرائيل ,وألن اليثير من الروس يعتقرون أنفسه يهودا من الناحينة ائثنينة ولنيس
مننن الناحيننة العرائديننة .فمعظن المهنناجرين الننروس الننذين هنناجروا إلننى إسنرائيل فنني قدايننة التسننعينيات مننن
الررن الما ي ه علمانيون ,قينما يعد نحو أيثر من  100ألم منه ال يعتقرون يهودا حسب الشريعة
اليهودية (اله خا) قينما ه يعتقرون "يهودا" فر لغر

ح العود إلى إسرائيل ,إال أنن ينت معناملته

قشيل مختلم عن اليهود اآلخرين من ققل المحاي اليهودية الشرعية فور وصنوله إلنى إسنرائيل ,فعلنى
سننقيل المثننال ,ال يسننت يعون الننزواج فنني المحنناي اليهودينة أو حتننى ينندفنوا فنني مرنناقر اليهننود ,وهننذا خلن
جدال واسعا في المجتمو ائسرائيلي عن من هو اليهود ؟ ي أد هذا الجدل إلى إعاد مناقشنة جندو
السما لمن ال يعتقرون "يهودا" حسب الشريعة اليهودية قالردو إلى إسرائيل وجدو استيعاقه

الما ال

يلرون ترحيقا من الحاخامية(المعرفة.)9019,

لرد يانت موجة هجر التسعينيات من الررن الما ي معزولة قدرجة يقير عن التعلي اليهود ,
قعيس الموجات التي سقرتها يموجة السقعينيات أو موجة قينا الدولنة التني ياننت األيديولوجينة اليهودينة
في صلب تعليمه  ,فرد ياننت الموجنة األخينر جنزءا منن ال قرنة السنوفييتية الوسن ى التني ياننت مشنقعة
قالثرافة الروسية من يافنة أنحناء ائمق ار ورينة سنواء واعينة أو قسنريا ,وقالتنالي أصنقحت الثرافنة واللغنة
الروسية جزءا أصي من هوينة المهناجرين النروس ,علنى المسنتويين الفنرد والجمناعي .إ نافة إلنى أن
هن ننذه الموجن ننة من ننن الهجن ننر ل ن ن تين ننن مدفوعن ننة قاأليديولوجين ننة الصن ننهيونية-اليهودين ننة لين ننن قعوامن ننل الن نندفو
واالعتقارات القرامماتية(مجلي.)9019,

ولن ن تس ننت و عملي ننة الهج ننر واالنتر ننال إل ننى إسن نرائيل أن ت م ننس أو حت ننى ت ننعم م ننن التوجن ن
السياسنني واالقتصنناد واالجتمنناعي والثرننافي الروسنني لمهنناجر التسننعينيات .قننل علننى العيننس ,تقننين أن
المهاجرين يتمتعون قدرجة من "االسنتع ء الثرنافي" الشنديد مرارننة قنالمجتمو ائسنرائيلي .وأنهن ملتزمنون
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وقشد قاالستم اررية االجتماعية والثرافية الروسنية ,وتواقنون ل حتفناظ قممسسناته السياسنية واالقتصنادية
واالجتماعيننة والثرافيننة ,قننل أيثننر مننن ذل ن  ,أنه ن أنشننأوا ممسسننات سياسننية واجتماعيننة وثرافيننة واس ننعة
الن ا  ,ومنظمات إثنية ,واع

إثني ,وصحافة نا رة قالروسية ,ويذل أماين ترفي إثنية خاصة قه

لوحده في إسرائيل(الحاج,9001 ,ص.)919

وجعل عدد المهاجرين اليقير نسقيا من عملية االستم اررية الثرافية ممينة وسنهل  ,إذ أنهن أيقنر
جماعننة إثنيننة فنني إسنرائيل مننن حين

قلنند المنشننأ ,يمننا لعقننت الع قننات الدقلوماسننية النشن ة قننين إسنرائيل

وق ن ننين جمهوري ن ننات االتح ن نناد الس ن ننوفييتي الس ن نناق دو ار مهم ن ننا ف ن نني تيس ن ننير اس ن ننتم اررية ال ن ننرواق السياس ن ننية
واالقتصن ننادية واالجتماعين ننة والثرافينننة للمهن نناجرين ققلننندانه األصن ننلية .ويان ننت ظن نناهر التريي ن نز الجغ ارفن نني
للمهاجرين نتيجة وسققا في الوقت نفس للتماس ائثني ,فيان ميل المهاجرين للعيش في أحيناء سنينية
يشيلون فيها أملقية أو علنى األقنل أقلينة يقينر العندد لنيس مجنرد ظناهر عناقر  ,قنل أد إلنى إعناد قنناء
الحدود ائثنية على نحو جماعي(المعرفة.)9019,

ويظهننر قحن ن

علمنني أجن نراه ماج نند الحنناج  -م نندير معهنند التعددي ننة الثرافي ننة فنني جامع ننة حيف ننا-

قاالشت ار مو أولغا قجنو في العنا  , 9019وهنو فني الواقنو ,قحن

مرنارن ,يعتقنر امتندادا للقحن

النذ

أجراه عا  1222مو القروفيسنور إيلني ليشني  ,فني المعهند نفسن  ,أن المهناجرين اليهنود النروس ,وعلنى
ال نرم مننن مننرور أيثننر مننن عرنندين علننى هج نرته إلننى إس نرائيل ,مننا ازل نوا يسننتخدمون اللغننة الروسننية فنني
تخا قه في قينوته  .فرند قنال  %11مننه  ":إن اللغنة الروسنية هني لغنة التخا نب الوحيند أو األساسنية
عننندما يلترننون متيلمننا قالروس نية" .وقننال  %99إنه ن يتيلمننون الروسننية والعقريننة .وفر ن  %1قننالوا إنه ن
يتخا قون قالعقرينة .يمنا قنال  %59منن قنراء الصنحم قيننه إنهن يرنرمون فرن قالروسنية ,وقنال %99
إنه ن يرننرمون ق نناللغتين ,وفر ن  %11قننالوا إنهن ن ال يرننرمون إال العقريننة .يم ننا ويعتقننر %12مننن اليه ننود
الننروس أنفسننه يهننودا ,و %99منننه يعتقننرون أنفسننه إس نرائيليين (يانننت نسننقة ه نمالء  %99فنني عننا
 .) 1222ليننن  %51مننن الننذين يعن ن ننتقرون أنفسننه إس نرائيليين يمينندون أن هننذا االنتمنناء ال يننأتي علننى
حسنناب انتمنائه لروسنيا ,وأنهن منا ازلنوا يعتقنرون أنفسنه روسنا ( %99فني اسنت
 %99يعتقنرون أنفسنه صنهاينة (ياننت النسنقة فني االسنت

ع  .) 1222وفن ن ننر

ع السناق ققنل  90عامنا  .)%91والقحن

أجننر علننى عينننة نموذجيننة مننن  905أشننخاص ,ممننن هنناجروا إلننى إسنرائيل مننن دول االتحنناد السننوفيتي
ساقرا ,وه في جيل  11عاما فصاعدا ,اقتنداء منن عنا  . 1212وقمنوا از ذلن أجنر اسنت

ع مرنارن

مو مجموعنة منن  500منوا ن يهنود إسنرائيلي ممنن ولندوا ويعيشنون فني إسنرائيل فني شنيل ثاقنت ,منو
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استثناء اليهود المرقلنين منن روسنيا ويت نح منن نتنائي القحن

أن المهناجرين النروس الرندامى (ققنل العنا

 )1220أيث ننر انص ننها ار ق ننالمجتمو ائسن نرائيلي وأق ننل ت رف ننا م ننن المه نناجرين اليه ننود ال ننروس قع نند العن نا
( 1220مجلي.)9019,

وقنند يسننرت المتغي نرات فنني المجتمننو ائس نرائيلي مننن عمليننة التيننوين ائثننني للمهنناجرين الننروس,
ورقمننا يانننت أهمهننا هنني المرتق ننة قت ارجننو أو

ننعم أو حتننى فشننل "أيديولوجيننة االنصننهار" وال ننعم

التنندريجي للهويننة الجماعيننة ,وشننرعنت هننذه المتغينرات قننروز الهويننات الفرديننة والجماعيننة ,وأع ننت دفعننة
للسياس ننات ال ائفي ننة-القرامماتي ننة ,وس ننرعان م ننا أدر المه نناجرون أن االنتم نناء ائثن نني ه ننو مص نندر ق ننو ,
وانعيننس الننوعي ائثننني الرننو للمهنناجرين فنني صننور إحسنناس قننو قتماس ن الجماعننة ,وقتفعيننل الحنندود
ائثنية يم ار للتنظيمات االجتماعية وللتعقئة السياسية(الحاج,9001 ,ص.)919

وانعي ننس تفعي ننل الح نندود ائثني ننة للمه نناجرين ي ننذل عل ننى تنظيم نناته السياس ننية وعل ننى س ننلويه
السياسي ,فرند تقننوا إسنتراتيجية "تعقئنة إثنينة" يسنعون منن خ لهنا إلنى التيامنل علنى المسنتو الجمناعي,
ولننيس يننأفراد فر ن  .ووجنندت هننذه ائسننتراتيجية ترجمننة لهننا فنني االنتخاقننات المحليننة والقرلمانيننة ,إذ شننيل
المه نناجرون –عل ننى ين ن المس ننتويين المحل نني والر ننومي -أحن نزاقه وقن نوائمه عل ننى نح ننو يت نناق وح نندود
الجماعننة .وقننالرم مننن أن ق اعننا ال قننأس ق ن مننن المهنناجرين يمينندون األح نزاب ائس نرائيلية ,فننان اليتلننة
الرئيسننية تصننوت علننى أسنناس عرقنني (ألح نزاب روسننية-عرقيننة أو لر نوائ مختل ننة قمشننارية فاعلننة مننن
سياسيين من الروس) ويميدون تيوين تنظيمات سياسية إثنية(.)Horowitz, 1998, p.p. 210-213

وقنند يسننرت سننمات جماعننة المهنناجرين مننن التعقئننة ائثنيننة ,األمننر الننذ مينننه مننن اسننتغ ل
الهييننل ال ننائفي للمجتمننو ائسنرائيلي والت عننب ق ننعم النظننا السياسنني ائسنرائيلي .وسننرعان مننا أدر
المهنناجرون أن "ائثنيننة" مصنندر للرننو  ,ويميننن اسننتثمارها فنني ظننل الهييننل االجتمنناعي والثرافننة السياسننية
الرائمن ننة ,فأحسن نننوا اسن ننتغ ل إميانين نناته التصن ننويتية وتماس ن ن جمن نناعته  .يمن ننا أحسن نننوا اسن ننتخدا شن ننقية
التنظيمات ائثنية الروسية جيد التنظي  ,قما فيها ائع

المرئي والمسموع.

وتعيس أنما تصنويت المهناجرين النروس ,والمميند ليحنزاب ائثنينة-الروسنية فني االنتخاقنات
القرلمانية وللروائ ائثنية في االنتخاقات المحلية ,إستراتيجية تعقوية قرامماتية تهدم إلى تعزيز ميانته
وال ننى زي نناد قنن نوات الوص ننول إل ننى المن نوارد الرومي ننة .وقس ننقب ه ننذه ال نندوافو القرامماتي ننة أي ننا ,ق نند ير ننو
المهنناجرون قتشننييل ق نوائ مشننترية ت ن المهنناجرين ,وت ن يننذل ائس نرائيليين الرنندامى فنني يننل مننن
االنتخاق ننات القرلماني ننة والمحلي ننة .ويي ننون ال نندافو م ننن وراء ذلن ن ج ننذب أيق ننر ع نندد ممي ننن م ننن أصن نوات
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المه نناجرين والتمت ننو قأوس ننو م نند م ننن التأيي نند .إذ ين ننزع الن نناخقون ال ننروس ,قس ننقب علم ننانيته وت ننوجهه
السياسي اليميني ,إلى تأييد األحزاب اليمينية اليهودية أو ألولئ الذين يشاريونه العلمانية في المجتمو
الواسننو .وقهننذا المعنننى ل ن تيننن انتخاقننات الينيسننت لعننا  9009قنند عيسننت تغي ن ار راديياليننا فنني موقننم
المهنناجرين الننروس أو فنني أنمننا تصننويته  ,قننل أتننت النتننائي متوافرننة مننو تننوجهه النرئيس :اليميننني ,أو
العلماني ,أو ائثني السياسي(الحاج ,9001 ,ص.)919

وقنند أينندت انتخاقننات الينيسننت للعننا  9009مقنندأ التعقئننة ائثنيننة لنند المهنناجرين حينمننا انشن
ليقرمنان عنن حننزب "االتحناد الرنومي" وعنناد إلنى "يسنرائيل قيتينننو" وهنو حزقن السنناق  .واعتمنادا علنى هننذا
التحليل ,يميننا أن نستنتي أن المهاجرين النروس يشنيلون جماعنة إثنينة متمينز فني إسنرائيل ,وأنن يجنب
أن نعر

لهذه الجماعة يفئة منفصنلة وموازينة لاشنيناز واليهنود الشنرقيين .وليسنوا شنرقيين أو إشنيناز

وانما جماعة لها اس خاص قها ,وهو قنائ علنى العناصنر المو نوعية والذاتينة والسنلويية المشنار إليهنا
ساقرا .ومن هنا قد نخلص إلى أن الهوية ائثنية للمهاجرين الروس ليست مجرد ظاهر ممقتة يمين أن
نتوقو ترلصها أو اختفائها مسترقليا.
وح ننول ق ننية األث ننر المتوق ننو لهج ننر التس ننعينيات م ننن االتح نناد الس ننوفييتي س نناقرا عل ننى التعددي ننة
السياسن ننية والثرافين ننة فن نني إس ن نرائيل ,يجن ننب أن نتعن ننر
ائسنرائيلي تمامننا يمننا نتعننر

لن ننديناميييات الص ن نراعات الداخلين ننة فن نني المجتمن ننو

للصنراع ائسنرائيلي-الفلسن يني الخننارجي ,وذلن مننن أجننل ائجاقننة علننى

السمال الساق ذيره .فلرد ت ور نظا إقصاء في قلب الثرافة السياسية ائسرائيلية وذل على مسنتويين:
المستو اليهود -اليهود والمستو اليهود -العرقي ,وال يمين النظر أل من المستويين قمعزل عن
اآلخر .وين و المستويان على عناصنر ثرافينة و قرينة تسنتقعد اليهنود الشنرقيين والسنيان العنرب داخنل
إسرائيل .فلرد صامت السمة الصهيونية اليهودية لدولة إسنرائيل حندود شنرعية المجتمنو ائسنرائيلي علنى
أساس محور االنرسا العرقي-اليهود ائثني-الرومي.
ولرند عننزز اسنتمرار الصنراع ائسنرائيلي –العرقنني منن هننذا النظنا ائقصننائي واسنتغلت الممسسننة
ائسرائيلية الستخدا الصراعات الدينية وائثنية داخل األملقية اليهودية قما ترت ي مصنلحة المجموعنة
ائشينازية المهيمنة .واستخدا جهاز الدولة والنخقنة فني إسنرائيل ذريعنة األمنن لرسن حندود الشنرعية فني
المجتمو ائسرائيلي .وهيذا أصقح هييل الفرص ونظا الفرص يتحدد قردر إسها أو تهديد ينل جماعنة
ليمننن الرننومي ,قائ ننافة إلننى مننا خلر ن الص نراع الخننارجي (أ مننو الفلس ن ينيين والنندول العرقيننة) مننن
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إجمنناع قننومي أد إلننى مزينند مننن التماس ن فنني المجتمننو ائس نرائيلي علننى الننرم مننن يننل االنرسننامات
السياسية والعرقية واالجتماعية داخل المجتمو ائسرائيلي(.)Yakobson,2010, p. 218

ولرد أثرت عملية السن

التني أعرقنت توقينو اتفنا أوسنلو  1229قرنو فني دينامييينات ع قنات

الجماعة داخل إسرائيل ,فاالنترال منن الصنراع إلنى السن

يزيند منن هنذه االنرسنامات الداخلينة .وقالفعنل

قن نندأت االنرسن ننامات الدينين ننة والرومين ننة فن نني الظهن ننور لتمثن ننل تحن ننديا حريرين ننا ل سن ننتررار الن ننداخلي للمجتمن ننو
ائس نرائيلي ,وأيقننر دليننل علننى تل ن االنرسننامات هنني عمليننة امتيننال رئننيس الننوزراء ائس نرائيلي السنناق
إسحا راقين في الراقو من نوفمقر عا  . 1225والتي تدل قو و على مد االنرسا واليراهينة التني
حصلت في المجتمو ائسرائيلي ,وقرم ما قدمن إسنحا ارقنين علنى مندار سننوات عمنره التني خند فيهنا
اليهننود إال أنه ن ويعننادته ل ن تننر

أح نزاب اليمننين ائس نرائيلية المتشنندد عننن تحريننات ارقننين السياسننية

فامتال أحد المت رفين اليهود.
وعلى الرم من أن الهجر الروسية مثلت في قادئ األمر دافعا نحو الس  ,قحي
وافرننت علننى النندخول فنني عمليننة السن

مننو الفلسن ينيين فنني مراقننل حصننولها علننى

إن إسرائيل

ننمانات اقتصننادية

أمرييينة لتسننتخدمه فنني عمليننة جلننب اليهننود الننروس إلننى إسنرائيل إال انن قعنند مننرور عشننر سنننوات علننى
نز الشننتداد الصنراع وأصننقح المهنناجرون
قنندء الهجننر وعلننى اننندالع االنتفا ننة الثانيننة فمنهننا أصننقحت محفن ا
الروس أشد ت رفا في مواقفه نحو انجناز تسنوية إقليمينة يخ نو علنى رين السن

منو الندول العرقينة

والفلس ينيين ,وه متأثرون في توجهه هذا قتنشئته السياسية في االتحاد السوفييتي الساق  ,وقرمقته
ف نني أن يج نندوا ألنفس ننه ميان ننا ف نني ظ ننل ائجم نناع الر ننومي ائسن نرائيلي ,وأص ننقحوا ق ننو ت نندفو ق ننالمجتمو
ائسرائيلي نحو الرادييالية(الحاج ,9001 ,ص.)911
وقدفو المهاجرين الروس قالمجتمو ائسرائيلي نحو تعددية "إثنوق ار ية" ييون التشديد فيهنا علنى
اقو إسرائيل يدولة "مير عرقية" و "مير شرقية" ,وليي تتف هذه التعددية مو التوج الغرقي العلمناني
الننذ يتشننار في ن المهنناجرون مننو ائشننيناز ,فننيمين للمهنناجرين الننروس أن يزينندوا مننن جعننل إس نرائيل
يمجتمو مرقي دافعة قالشرقيين إلى هامش ثرافي أعم  .ولن تت العملية الساقرة قندون تناق نات ,ألن
دع ن المهنناجرين للتعدديننة الثرافيننة ائثنوق ار يننة سننوم يعم ن مننن التناق ننات الموجننود داخننل المجتمننو
ائس نرائيلي ,فننمذا مننا اسننتمنفت عمليننة الس ن  ,ييننون مننن المننأمون افت ن ار
وعلى نحو أشد قو لت فو على الس ح(.)Yakobson,2010, p. 218
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عننود االنرسننامات الداخليننة

ويمث ننل ه ننذا االفتن ن ار

مردم ننة لتن نناق

آخ ننر م ننمداه أن ح ن َّنل الصن نراع عل ننى المس ننتو العرق نني

ائس نرائيلي الخننارجي يرتننرن قت ننور الص نراع علننى المسننتو الننداخلي ائس نرائيلي ,قمننا فنني ذل ن الخ ن م
حنول م نمون الدولنة اليهودينة ,حين

ينراه المهناجرون النروس قشنيل مغنناير عمنا تنراه قرينة المجموعننات

اليهودية ,خاصة اليهود المتدينون والحريدي .
 1.1.1اليهود الروس سيزيدون من قوة عأثيرهس
من يتاقو أحدا
الواق ننو .حين ن

السياسة في إسرائيل ,ير أن نفوذ اليهود النروس فيهنا ,يزيند عنن حجمهن فني

إن رئ ننيس ال ننوزراء قني ننامين نتني نناهو أوي ننل إل ننى أفيغ نندور ليقرم ننان لرئاس ننة وزار الخارجي ننة

االسنرائيلية .يمننا أن رئننيس الينيسننت (القرلمننان ائسنرائيلي) ,روسنني هننو يننولي أدلشن ِ
نتاين ,ورئننيس الويالننة
اليهودي ننة روس نني ,ه ننو نت ننان شرانس ننيي ,وي ننذل رئ ننيس لجن ننة الخارجي ننة واألم ننن روس نني ,ونائ ننب وزي ننر
الخارجية ,زئيم اليين ,روسي.
إن المهاجرين اليهود النروس شنريحة ممينز فني المجتمنو ائسنرائيلي ,وسنييون لهنا شنأنها ,ومنن
يريد التعامل منو إسنرائيل علين أن يندرس هنذه الشنريحة .فهني النخقنة المرقلنة للمجتمنو ائسنرائيلي ,علنى
يل المستويات ألنه أيقر تجمو اثني في إسرائيل ,وأيقر تجمو روسي خارج روسيا ,لديه صعوقة في
االندماج اليامل مو المجتمو ائسرائيلي ,إذ ال تجمعه لغة واحند منو اليهنود األمينرييين أو األلمنان أو
القول ننونيين و قع ننا ال توج نند لهن ن لغ ننة مش ننترية م ننو اليه ننود الشن نرقيين .وهن ن يح ننافظون قر ننو عل ننى لغ ننته
الروسية ,وينرلونها قمصرار إلى األجيال المرقلة .وه مثرفون ثرافنة عالينة ,ويعتنزون قهنذه الثرافنة لدرجنة
االستع ء على الثرافات اليهودية األخر ويستخفون قها.
ول نند المه نناجرين اليه ننود ال ننروس مخزون ننا ثرافي ننا وانس ننانيا ه ننائ  ,ول ننديه  59ص ننحيفة قاللغ ننة
الروسية ,ومسار روسية ,وم اع روسية ,وحوانينت لل عنا الروسني ,وقننوات تلفزينون خاصنة ,وننواد,
وقاعات أف ار  ,وميتقات ,ويصل عدده إلى  1.9مليون .ويعد اليهود الروس قو إثنينة هائلنة فني دولنة
ال يزيد عدد سيانها عن  9م يين نسمة ,وه يعيشون في منا

مريز %10 ,مننه  ,ويعيشنون فني

سيانها من الروس .وال يفعلنون ذلن فني إ نار االنغن

هن موجنودون

أحياء ثل

 ,قنل االنتشنار ,حين

في يل قلده(الحاج.)9009 ,

ومننن هننذا يت ننح لنننا أن ن سننييون للمهنناجرين الننروس مسننترقل سياسنني يقيننر ,وأصننقح أفيغنندور
ليقرمنان ي نر نفسن ينزعي لليمننين ائسنرائيلي ويننافس نتنيناهو فني ذلن  .وي النب ليقرمنان قتغيينر نظننا
الحين ن ف نني إسن نرائيل م ننن النظ ننا القرلم نناني إل ننى النظ ننا الرئاس نني ,خن ن ل االنتخاق ننات الرادم ننة للينيس ننت
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ائسرائيلي .وقحسب االقت ار الذ ترد قن "ليقرمنان" فسنيع ى النرئيس ائسنرائيلي صن حيات يقينر فني
اختيننار أع نناء الحيومننة مننن أصننحاب الخق نرات دون االشننت ار أن ييون نوا مننن أع نناء الينيسننت إل نى
جانب صن حيات أخنر فني اتخناذ الرن اررات ,وال ينت حجنب الثرنة عنن الحيومنة ائسنرائيلية إال فني حنال
ر على أملقية  %10أو  %20من أصوات أع اء الينيست(شلحنت .)9011,
حصول االقت ا

وير ماجد الحاج أن النخقة ذات األصول الروسنية فني العرنود الرليلنة الرادمنة منن المحتمنل أن
تيون هي النخقة الحايمة فني إسنرائيل ,وذلن نظن ار لفرندان ائشنيناز قرين مينانته  .أمنا السنفاردي  ,فهن
أقعد ما ييونون في هذا الموقو ,نظ ار للسيا التمييز للمجتمو ائسرائيلي(الحيا .)9019 ,
وقالرم من ت رم أفيغندور ليقرمنان المعنروم ,فمنن منن وقنت آلخنر يقند مواقنم أقنل ت رفنا,
فقدأ يرقل قفير تقادل األ ار ي ,والدليل ان مام إلي االئت م الحيومي قرئاسة أولمرت عا , 9009
النذ و نو علننى أولوياتن ت قين خ نة فن االرتقنا  .مننن هننا ,يظهننر أن ليقرمنان ققننل قمنا لن يرقنل قن
اللييننود ,فمن ن رف ن
يمينيت  ,ف

"أننناقوليس" وخننرج علننى أثرهننا مننن الحيومننة االئت فيننة ,وذل ن يشننيل مننن أشننيال

عن أن أحزاب المهاجرين الروس هي أحزاب سياسية قوينة تتمتنو قرينادات سياسنية قنادر

على جذب المريدين والمميدين لها ,ولديها مهارات قيادية حريرية يأتي على رأسها ليقرمان ,عن و علنى
ترديمها قرنامجا سياسيا يتفاعل منو المشني ت الحياتينة لنناخقيه  .ومنن ثن  ,فني ظنل قنو هنذه األحنزاب,
مراقننل

ننعم األحنزاب الترليديننة فنني إسنرائيل ,مننن المتوقننو زينناد نفوذهننا فنني الفتننر الرادمننة .وقنند تتحرن

نقننوء ماجنند الحنناج ويتولننون هن حين إسنرائيل ,خاصننة فنني ظننل النجننا المتتننالي ئسنرائيل قيتنننا ,والننذ
تتننوج قحصننول علنى المرتقننة الثالثننة داخننل إسنرائيل فنني انتخاقننات 9009ومننن ثن  ,قنند يمثننل ذلن ممشن ار
على صعود هذا المعسير ,وزياد قوت داخل الحيا السياسية قمسرائيل(جمال الدين.)9011 ,
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الخاعمة
لرد اهتمت هذه الدراسة قمصول المهاجرين اليهود الروس وييفينة هجنرته إلنى إسنرائيل وأسنقاب
هذه الهجر  ,وتيوينه ائثني وأنما تييفه فني المجتمنو ائسنرائيلي ,وتوجهناته السياسنية واالجتماعينة
واالقتصادية ,وع قنته الدينامييينة منو المجموعنات اليهودينة فني إسنرائيل ,وينان أهن منا أثارتن الد ارسنة
مننن تسننامالت هننو مننا دور اليهننود الننروس فنني رس ن السياسننات العامننة فنني إس نرائيل ,وهننل ت ن اسننتيعاب
المهاجرين داخل القنية ائثنية الرائمة لليهود في إسرائيل أ أنه

وروا جماعة إثنية جديد قه ؟

لن ن تي ننن موج ننة هج ننر التس ننعينيات م ننن الر ننرن الما نني والت نني ه نني مو ننوع د ارس ننتنا مدفوع ننة
قائيديولوجي ن ننة الص ن ننهيونية-اليهودي ن ننة يالموج ن ننات الت ن نني س ن ننقرتها ولي ن ننن يان ن ننت مدفوع ن ننة قعوام ن ننل ال ن نندفو
واالعتقننارات القرامماتيننة ,ولن تسننت و عمليننة الهجننر واالنترننال إلننى إسنرائيل أن ت مننس أو حتننى ت ننعم
من التوج الثرافي الروسي لمهاجر التسعينيات .قل على العيس ,تقين أن المهاجرين الروس يتمتعون
قدرجننة مننن "االسننتع ء الثرننافي" الشننديد مرارنننة قننالمجتمو ائسنرائيلي وأنهن ملتزمننون وقشنند قاالسننتم اررية
الثرافين ننة الروسنننية وتواقنننون ل حتفننناظ قين ننل من ننا يجعله ن ن مجموع ننة إثنينننة روس ننية قامتي نناز ,لنننذل أنشن ننأوا
ممسساته الثرافية واسعة الن ا  ,ومنظماته ائثنية ,واع مهن ائثنني ,وصنحافته النا رنة قالروسنية,
ويننذل أمنناين ت نرفيهه ائثنيننة ,حتننى مصننادر معلومنناته منعزلننة إلننى حنند مننا ويننت إنتاجهننا مالقننا داخننل
ن ا الجماعة أو تنقو من الثرافة الروسية األ .
إن ميننل المهنناجرين الننروس للعننيش فنني أحينناء سننينية يشننيلون فيهننا أملقيننة أو علننى األقننل أقليننة
يقينر العندد ,لننيس مجنرد ظناهر عنناقر  .فمثنل هنذا االسننتررار االجتمناعي-النديمغرافي يشننيل أساسنا مهمننا
ئعناد قنناء الحندود ائثنينة علنى نحنو اجتمنناعي ,إ نافة إلنى أن المتغينرات فني المجتمنو ائسنرائيلي قنند
يسننرت هنني األخننر مننن التيننوين ائثننني للمهنناجرين الننروس وترهرننر "أيديولوجيننة االنصننهار" وال ننعم
التنندريجي للهويننة الجماعيننة وقنند شننرعنت هننذه المتغينرات قننروز الهويننات الفرديننة والجماعيننة والننذ أدرين
المهاجرون الروس سريعا ويان أحد العوامل الرئيسة التي عجلت في تيوينه ائثني.
إن أنما تصويت المهاجرين الروس التي تدع وتميد األحزاب ائثنية الروسية في االنتخاقنات
القرلمانية وللروائ ائثنية في االنتخاقنات المحلينة تعينس إسنتراتيجية تعقوينة قراجماتينة تهندم إلنى تعزينز
ميانته السياسية ومينه من أن ييون له وزن سياسي يقير فني عملينة رسن السياسنات العامنة واتخناذ
الررار السياسي في إسرائيل قصور عامة وفي الر اررات التي تتعل قالر نية الفلسن ينية قصنور خاصنة,
فرد حدثت في العردين األخيرين تغييرات حريرية وهامة في ترييقة المجتمو ائسرائيلي ,حي
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هاجر في

الفتر المنذيور ملينون ورقنو الملينون يهنود منن الندول التني ينان يتينون منهنا االتحناد السنوفييتي سناقرا.
وتحمل الغالقية الساحرة من همالء المهاجرين أفينا ار وآراء سياسنية يمينينة مت رفنة ومعادينة قشند للعنرب
عامننة وللفلس ن ينيين خاصننة .وتنتخننب الغالقيننة العظمننى مننن ه نمالء المهنناجرين أح نزاب اليمننين واليمننين
المت رم .وتت اق قرامي األحزاب السياسية ائسرائيلية التي تمثل المهاجرين اليهود الروس مو مواقم
الجمهننور الننذ تمثل ن حي ن
1291م ,وانم ننا ي ننت الح نندي
والمنننا

إن هنننا شننق إجمنناع علننى عنند االنسننحاب إلننى حنندود ال ارقننو مننن حزي نران
ع ننن ترس نني ح نندود ي ننت م ننن خ له ننا

ن ن المس ننتو نات اليق ننر ئسن نرائيل

الحدوديننة مننو دول الج نوار ينناألموار ,مننو ننر إميانيننة تقننادل أ ار

 ,لينني يتسنننى ئس نرائيل

التخلص من العرب الذين يعيشون قداخلها ,مو العل أن السي ر والسياد األمنية على هذه الحدود قيل
األحن نوال س ننتيون خا ننعة ئسن نرائيل ,أم ننا فيم ننا يتعلن ن قر ننية الر نندس فهن ننا ش ننق إجم نناع عل ننى ع نند
االنسحاب من الردس ,وائقراء عليها عاصمة موحند لدولنة إسنرائيل ,فر نية الرندس أصنقح ينظنر إليهنا
يخ أحمر ال يجوز تجاوزه قتردي أ تنازالت ,وانمنا العمنل علنى ترسني هنذا األمنر علنى أر

الواقنو

من خ ل تيثيم النشا االستي اني قمحي المدينة ,وتوسيو سياسة الر ن وال ن فني محاولنة لعزلهنا
عن محي ها العرقي ,يما أن أف ل ما ت الحدي
المدينننة التنننازل الجزئنني عننن قع ن

عن منن ققنل الجاننب ائسنرائيلي فيمنا يتعلن قو نو

األحينناء العرقيننة فنني الرنندس الش نرقية ,وقخصننوص عننود ال جئننين

الفلس ن ينيين فهنننا إجمنناع م ل ن ق ننين مختلننم األح نزاب والتوجهننات ف نني إس نرائيل علننى عنند الس ننما
قعودته قأ حال.
واست اع المهاجرون الروس المحافظة على خصوصيته الثرافينة واالجتماعينة ممنا ميننه منن
استغ ل هذا التماس والمهارات التي يتمتعنون قهنا قالتنأثير فني الحينا السياسنية ائسنرائيلية ,ولرند ورثنوا
فينر الرجنل الرننو منن االتحناد السننوفيتي السناق  ,لنذا أينندوا األحنزاب التني ترودهننا شخصنيات ياريزماتيننة
مثننل شيرانسننيي وليقرمننان ,والتننم هنمالء المهنناجرون حننول حننزب إسنرائيل قعليننا ومننن قعننده إسنرائيل قيتنننا
واللذان عق ار في النهاية عن مواقم إثنية لصالح همالء المهاجرين ,وقند حنزب إسنرائيل قيتننا إ روحنات
يمينية مت رفة واسنت اع تحرين المزيند منن المراعند فني الينيسنت ,وذلن يعنود ئصن ارره علنى أ روحاتن
والمحافظة على تماسي .
يما أن الحزقين اليقيرين اللييود والعمل وعيا جيندا الرنو االنتخاقينة لجمهنور المهناجرين النروس
وعم ن علننى تجنيننده لصننالحه فنني قدايننة التسننعينات ,إال أن أنمننا التصننويت قننين المهنناجرين الننروس
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ديناميييننة وتتغيننر قرننا للمصننلحة المتوخننا ومالننت للتصننويت

نند الحننزب الموجننود فنني السننل ة رقمننا

قسننقب المشننايل التنني واجهوهننا فنني عمليننة اسننتيعاقه  .وهن يشنناريون قاالنتخاقننات قيثافننة يقيننر لشننعوره
قروته االنتخاقية حتى وصلت نسقة مشاريته في انتخاقات عا  1222إلى .%15
لرد وجد المهاجرون الروس ميانه قالفعنل داخنل الهيينل السياسني واالجتمناعي ائسنرائيلي ,فهن األيثنر
ققوال علنى ائ ن

منن الناحينة االجتماعينة عنن مينره منن الجماعنات ائثنينة فني إسنرائيل ,ويشنعرون

أنه أقرب ما ييونوا إلى اليهود ائشنيناز والنى اليهنود العلمنانيين ,وهن قنذل تقننوا الخري نة االجتماعينة
ليملقية اليهودية في إسرائيل.

النعائج والعوصيات
خلصت الدراسة إلى العديد منن االسنتنتاجات حنول دور اليهنود النروس فني التوجهنات السياسنية
في إسرائيل يونه أصقحوا قمثاقة حجر الرقان في أ تشيي ت ائت فينة حيومينة ,واحتلنوا م ارينز هامنة
فنني الننو ازرات السننيادية .وهننذه االسننتنتاجات مننن المميننن أن تسنناعد صننانو الر نرار الفلس ن يني فنني اختيننار
أنسب الحلول للتعامل مو الجانب ائسرائيلي فيما يختص قالعملية التفاو ية.

أوال /النعائج
وهي أه ما توصل إلي القاح

خ ل متاقعات ومعالجت لمحاور هذه الدراسة والتي جاءت على النحو

التالي:
أوال :أثقتت الدراسة صحة الفر ية قأن المهاجرين اليهود الروس لعقوا دو ار أساسيا في تحول المجتمنو
ائس نرائيلي نحننو اليمننين ,وتقلننوروا يمجموعننة إثنيننة فنني المجتمننو ائس نرائيلي ,واتخننذوا مواقننو ارسننخة فنني
صفوم اليمين العلماني .وأنه يانوا العامل الذ أد إلى تشييل االئت م اليميني ائسرائيلي.
ثانيةةةةا :لن ن تي ننن ال نندوافو األساس ننية لهج ننر ال ننروس إل ننى إسن نرائيل إيديولوجي ننة ي ننالتي س ننقرتها ف نني موج ننة
السقعينيات من الررن الما ني ,قنل هني الخنوم منن اال ن راب السياسني واالقتصناد فني روسنيا قعند
انهيار االتحاد السوفيتي ,والرل على مسترقل أقنائه والرمقة في العيش في أمان واستررار.
ثالثا :يتمسن المهناجرون اليهنود النروس قالمحافظنة علنى ثرنافته الروسنية ,وعلنى قرناء ممسسناته التني
يت إنتاجها داخل المجموعة نفسها ,حي

أقاموا األندية الثرافية الخاصة قه والصحم الم قوعة قاللغة
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الروسية .ويرف ون االندماج واالنصهار في المجتمو ائسرائيلي يقرية ائثنيات األخر  .وهذا التماس
ائسرئيلية.
ا
مينه من اخت ار السياسة
راب ةةةا :تعنند أنمننا التصننويت قننين المهنناجرين الننروس ديناميييننة وتتغيننر قرننا للمصننلحة المتوخننا وه ن
يميلننون للتصننويت

نند الحننزب الموجننود فنني السننل ة ,و ريرننة تصننويته مقنيننة علننى الترالينند الروسننية

الرديمننة ,إذ إنهن يقحثننون عننن الرائنند الرننو أيثننر مننن الحننزب الننديموق ار ي .وأينندوا األحنزاب التنني ترودهننا
شخصيات ياريزماتية مثل شيرانسيي وليقرمان.
خامسا :يحرص المهاجرون اليهود الروس على المشارية في االنتخاقات قيثافنة وذلن لشنعوره قنوزنه
االنتخاقي اليقير ,حين

وصنلت نسنقة مشناريته فني انتخاقنات عنا  1222إلنى حنوالي  .%15والتفنوا

وراء حزب يسرائيل قعلياه ومن ث حزب إسرائيل قيتنا واللذان عقن ار فني النهاينة عنن مواقنم إثنينة لصنالح
همالء المهاجرين.
سادسةا :لن يينن المهنناجرون اليهنود النروس علننى عنداء يقيننر منو المنوا نين العنرب فنني إسنرائيل ,لينننه
أرادوا أن ييونن نوا مرق ننولين ف نني المجتم ننو ائسن نرائيلي فوج نندوا أن الع ننداء للع ننرب ه ننو موق ننم إجم نناعي ف نني
إس نرائيل ,فأصننقحوا أيثننر تشننددا ,حتننى يننت ققننوله فنني المجتمننو ائس نرائيلي .إال أنه ن قننو قرامماتيننة ال
تنغلن علننى شننيء .ففنني حننال نشننوء ظننروم أخننر تتننيح االنفتننا علننى ال ننرم اآلخننر ,فسننييونون فنني
صم الرو المتمتعة قالمرونة.
سةاب ا :ميننت قيعنة النظنا الحزقني واالنتخناقي فني إسنرائيل المرتينز علنى التعددينة اليهنود النروس مننن
الوصننول قحنزقه إلننى الينيسننت قسننهولة ,والمشننارية فنني الحيومننات االئت فيننة ,وتحرين نجاحننات حزقيننة
يقير وحصوله على مراعد يثير في الينيست ائسرائيلي األمر الذ ل يين ليتحر لو أنه ل ينشئوا
أحزاقه الخاصة قه .

ثانيا /العوصيات
في

وء النتائي التي توصل إليها القاح

فمن يترد قمجموعة من التوصيات التني قند تسناعد صنانعي

الررار على اتخاذ الر اررات السليمة فيما يختص قالر ية الفلس ينية وجاءت ياآلتي:
أوال:

ننرور التعم ن أيثننر فنني د ارسننة المجتمننو ائس نرائيلي للتعننرم علننى جميننو ميونات ن والمننمثرين فنني

الحيننا السياسننية داخل ن  ,والترييننز قشننيل أيقننر مننن جانننب القنناحثين والسياسننيين لد ارسننة الحيننا السياسننية
للمهاجرين اليهود الروس الذين قناتوا يلعقنون أدوا ار مهمنة فني الحينا السياسنية ائسنرائيلية .واقامنة م ارينز
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أقحن ننا

متخصصنننة فن نني د ارسنننة المهننناجرين الن ننروس فن نني إس ن نرائيل وتوثي ن ن الع ق ننة من ننو م ارين ننز القح ن ن

المتخصصة في هذا المجال في فلس ين والدول العرقية.
ثانيا :استنادا إلى حريرة أن األحزاب الصغير في إسرائيل تست يو أن تلعب دو ار في الينيسنت وتشنييلة
الحيومة وقرنامجها ,القد منن العمنل علنى تشنييل جسن فلسن يني قنادر علنى التنأثير فني صنناعة الرنرار
ائسن نرائيلي ,وذلن ن م ننن خن ن ل دعن ن وتوعي ننة فلسن ن ينيي ال ننداخل ف نني إسن نرائيل ق ننرور توحي نند الجه ننود
واألصوات االنتخاقية داخل الوس العرقي في سقيل

مان الحصول على أيقر عدد ممين منن مراعند

الينيست.
ثالثةةا :ينقغنني أن ييننون هنننا وعنني يامننل لنند النخقننة الفلس ن ينية وصننانعي الر نرار قننال وائم الحزقيننة
والتجمعات المهاجر وخاصة المهاجرين الروس الذين قات له دور مه في السياسة ائسرائيلية.
راب ا :أن يينون أصنحاب الرنرار فني فلسن ين علنى اسنتعداد يامنل للتعامنل منو يافنة الت نورات السياسنية
داخل إسرائيل وخاصة قعد الصعود اليقير للمهاجرين الروس والتنقم له قنأنه سنييونون النخقنة المرقلنة
للمجتمننو ائسن نرائيلي ألنهن ن أيق ننر تجم ننو اثن نني ف نني إس نرائيل ويتمتع ننون قنف ننوذ ق ننو ف نني الحي ننا السياس ننية
ائسرائيلية.
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قائمة المصادر والمراجا
أوال :القرآن الكريم
ثانيا :المراجع العربية
أ .الموسوعات
 .0تلمي ,إفراي ومناحي  :)1211( .معج المص لحات الصهيونية ,دار الجليل ,عمان.
 .3اليين ننالي ,عقن نند الوهن نناب :)0285( .موسن ننوعة السياسن ننة ,الممسسن ننة العرقين ننة للد ارسن ننات والنشن ننر,
قيروت.
 .2المسننير  ,عقنند الوهنناب محمنند :)3115( .اليهننود واليهوديننة والصننهيونية(الموسننوعة المننوجز ),
 ,3دار الشرو  ,الراهر .
 .9المسن ننير  ,عقن نند الوهن نناب :)0222( .موسن ننوعة اليهن ننود واليهودين ننة والصن ننهيونية ,دار الشن ننرو ,
مصر.
 .5المسير  ,عقند الوهناب :)1220( .الصنهيونية ,الموسنوعة الفلسن ينية ,الرسن الثناني ,الد ارسنات
الخاصة ,المجلد  ,4قيروت.
 .9منص ننور ,ج ننوني :)9002( .معجن ن األعن ن

والمصن ن لحات الص ننهيونية وائسن نرائيلية ,المري ننز

الفلس يني للدراسات ائسرائيلية(مدار) ,ار اهلل.
 .2موسوعة السياسة :)0221( .الممسسة العرقية للدراسات والنشر ,2 ,قيروت.
ب .الكعب ال ربية
 .0أقننو جنناقر ,إق نراهي  :)3119( .الح ن ار السياسنني فنني إس نرائيل قأقعنناده االقتصننادية واالجتماعيننة
واألمنيننة :تننأثيرات األمننن فنني الح ن ار السياسنني فنني إس نرائيل  ,عقنند الحمينند اليي ن ني(تحريننر),
مريز دراسات الشر األوس  ,األردن.
 .3أقو رم ان ,موسى وآخرون :)3119( .إسنرائيل دلينل عنا  , 3119تحرينر :يمينل منصنور,
ممسسة الدراسات الفلس ينية ,قيروت.
 .2قريننات ,نظننا محمننود :)0282( .م اريننز الرننو ونمننوذج صنننو الر نرار السياسنني فنني إس نرائيل,
ال قعة األولى ,دار الجليل للنشر ,عمان.
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 .9جقارين ,يوسم .مص فى ,مهند :)3100( .نظا الحي في إسنرائيل .منصنور ,يمينل ,فنراج,
خالد(تحرير) دليل عا إسرائيل ,ممسسة الدراسات الفلس ينية ,ار اهلل.
 .5الحنناج ,ماجنند :)3119( .الهج ننر والتيننوين ائثننني ل نند اليهننود الننروس ف نني إس نرائيل( ,م نندار)
المريز الفلس يني للدراسات ائسرائيلية ,ار اهلل.
 .9الحاج ,ماجد ( :)3118الشتات الروسي في إسنرائيل ,المرينز الفلسن يني للد ارسنات ائسنرائيلية
(مدار) ,ار اهلل.
 .2الحنناج ,ماجنند :)3112( .المهنناجرون فنني التسننعينات مننن االتحنناد السننوفيتي سنناقرا ,مجموعننة
إثني ننة جدي نند ف نني إسن نرائيل .م ننان  ,أس ننعد( .مح ننرر) ,الهوي ننات والسياس ننة ف نني إسن نرائيل ,المري ننز
الفلس يني للدراسات ائسرائيلية (مدار) ,ار اهلل.
 .8حجنناو  ,س ن فة :)1181 (.اليهننود السننوفييت د ارسننة فنني الواقننو االجتمنناعي ,مريننز الد ارسننات
الفلس ينية ,جامعة قغداد ,قغداد.
 .1حينندر ,عزيننز :)2111( .المجتمننو والترييننب السننياني (المهنناجرون الننروس) ,منصننور ,يميننل.
(محرر) ,دليل إسرائيل العا  , 9011ممسسة الدراسات الفلس ينية ,ار اهلل.
 .01دقننور ,أمننين محمنند :)3102( .د ارسننات فلس ن ينية ,لجامعن ننة ائس مي ننة – مننز  .يليننة التجننار .
قس االقتصاد والعلو السياسية .9 .مز .
 .00رقيننو ,حام نند :)0225( .م ننن يحين ن فنني ت ننل أقي ننب-ح ننول تحليننل ع ق ننة التماس ن ف نني النظ ننا
ائس نرائيلي ومتغي نرات الحريننة السياسننية فنني من رننة الشننر األوس ن  .ال قعننة األولننى ,الممسسننة
العرقية للدراسات والنشر ,قيروت.
 .03ال ننزرو ,نن نوام :)3112( .إسن نرائيل ومس ننترقلها حت ننى ع ننا  : 3105آف ننا التس ننوية للصن نراع
العرقي ائسرائيلي في إسرائيل وتوجهاتها إزاء الدولة الفلس ينية ,تحرير :عقد الحميد اليي نني,
مريز دراسات الشر األوس  ,عمان.
 .02س ننعد ,الي نناس :)0229( .الهج ننر اليهودي ننة إل ننى فلسن ن ين المحتل ننة ,قي ننروت ,منظم ننة التحرين ننر
الفلس ينية ,مريز األقحا  ,دراسات فلس ينية ,العدد .09
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 .09س مة علي ,جمال :)3112( .النظا السياسي والحيومات الديمر ار ينة د ارسنة تأصنيلية للننظ
القرلمانية والرئاسية ,دار النه ة العرقية ,الراهر .
 .05شوفاني ,الياس :)3119( .نظا الحي  ,منصور ,يميل ,عقد الهاد  ,فوز(تحرير) .دليل عا
إسرائيل ,ممسسة الدراسات الفلس ينية ,قيروت.
 .09ال اهر ,حمد  :)3110( .اليهود ودولته  ,جزءان ,ميتقة اآلداب ,الراهر .
 .11عقنناس ,محمننود :)1113(.الهجننر اليهوديننة مننن االتحنناد السننوفيتي ,ملننم رقن ,1مريننز التخ نني
الفلس يني ,قيروت.
 .08عقد اليري  ,إقراهي  :)3111( .المنظمة الصهيونية واسرائيل ويهود العال  ,0 ,معهد القحو
والدراسات العرقية ,الراهر .
 .02عقنند اهلل ,داود :)3118( .قننانون العننود ائس نرائيلي وتننأثيره علننى الص نراع فنني فلس ن ين ,مريننز
قاح

للدراسات ,قيروت.

 .21عراقي ,رجا :)9002( .سفر التاري اليهود  ,3 ,دار األوائل ,دمش .
 .21مان  ,أسنعد( .محنرر) ( :)9009الهوينات والسياسنة فني إسنرائيل ,المرينز الفلسن يني للد ارسنات
ائسرائيلية (مدار) ,ار اهلل.
 .22منان  ,أسنعد(.محننرر) (  : )9005الهامشنيون فنني إسنرائيل ,تحند الهيمنننة ائشنينازية ,المريننز
الفلس يني للدراسات ائسرائيلية (مدار) ,ار اهلل.
 .32فهمي ,ولي  :)0229( .الهجر اليهودية إلى فلس ين ,الهيئة المصرية العامة لليتاب ,الراهر .
 .39المسير  ,عقد الوهاب :)3112( .القروتوي ت واليهودية والصهيونية ,دار الشرو  ,الراهر .
 .25مص ننالحة  ,عم ننر :)9002( .اليه ننود ال ننروس ال ننذين ه نناجروا إل ننى إسن نرائيل ,دار نش ننر الس نناقي,
قيروت.
 .39المغرقي محمد عقد الشافي :)3112( .مملية الخزر اليهودية وع قتها قنالقيزن يين والمسنلمين
في العصور الوس ى ,دار الوفاء لدنيا ال قاعة والنشر ,ائسيندرية.
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 .32مرلد ,إسماعيل صقر  :)0220( .الع قات السياسية الدولية ,دراسة فني األصنول والنظرينات,
قعة خاصة ,الميتقة األياديمية ,الراهر .
 .38منصور ,محمد :)0281( .اليهود المغ وب عليه  ,دار االعتصا  ,الراهر .
 .32منصننور ,يميننل( .محننرر) :دليننل إس نرائيل العننا  , ,3100ممسسننة الد ارسننات الفلس ن ينية ,ار
اهلل.
 .31النريننب ,ف ننل :)2111( .الت ننور التنناريخي ل قتصنناد ائسنرائيلي ,منصننور ,يميننل( .محننرر).
دليل إسرائيل العا  ,2111ممسسة الدراسات الفلس ينية ,ار اهلل.

ج .الكعب المعرجمة
 .1رو  ,يننايوم :)1111(.الصننلة التاريخيننة قننين الت ننورات الداخليننة السننوفيتية والهجننر اليهوديننة,
ترجمة مريز التخ ي الفلس يني ,قيروت.
 .3فورد ,هنر  :)3110( .اليهود العالمي ,ترجمة علي الجوهر  ,دار الف يلة ,الراهر .
 .3مار  ,ي يد :)1112( .هجر اليهود السوفييت ,ترجمة دائر األمن والمعلومات -ترجمة مريز
التخ ي الفلس يني ,قيروت.

د .الدوريات والصحف
 .1أديننب ,أود ( :)9009الص نراع الصننهيوني الفلس ن يني فنني نظننر مننمرخي الصننهيونية :يوسننم
مورني نموذجا ,مجلة ق ايا إسرائيلية ,مريز مدار ,ار اهلل ,العدد  , 14رقيو .2114
 .3أرين ننان ,ين نناريم " :)3110( .خيقن ننة أمن ننل" ,صن ننحيفة فيسن ننتي  , 3110/00/35نشن ننر يومين ننة
مترجمة عن الصحم ائسرائيلية تصدر عن" :المصدر" ع ا الريمر – الردس ,العدد 2828
 .2إمقاريننة مسننعود :)3112( .المهنناجرون الننروس الجنندد وانتخاقننات  3112فنني إس نرائيل ,مجلننة
ق ننايا إسن نرائيلية ,الس نننة الثالث ننة ,الع نندد التاس ننو ,ش ننتاء  ,3112المري ننز الفلسن ن يني للد ارس ننات
ائسرائيلية مدار ,ار اهلل.
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 39يناير( , 3103-أخر مشاهد  , )3102-2-39متوفر على الراق :
http://www.dohainstitute.org/release/c9433270-c529-43d2-84f5-0dfa09ca0de9
 .2جريد الشر األوس  :)3119( .ماذا يدرس ال لقة العرب في إسرائيل؟ الجمعنة  09رقيننو الثانننى  0932ه ن 03
مايو  3119العدد ( ,01132أخر مشاهد  , )3102-00-00متوفر على الراق :
http://www.aawsat.com/details.asp?section=45&article=362672&issueno=10027#.UoDK
p3CytDc
 .01الجق ننور  ,عقن نند الوه نناب محمن نند :)3118( .عناص ننر التن ننأثير فن نني صنننناعة الر ن نرار السياسن نني ائس ن نرائيلي ,الح ن نوار
المتم نندن-الع نندد .01:09 - 33 / 2 / 3118 - 3251 :تم ننت مش نناهدت قت نناري  ,3102-2-8مت ننوفر عل ننى
الراق :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=141671
 .00حس ننين ,خلين ننل":)3102( .النظري ننة الديمر ار ين ننة وتعن نندد األحن نزاب "( 3118/12/02 ,أخن ننر مشن نناهد -8-32 :
 , ) 3102متوفر على الراق :
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http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/03/blog-post_4543.html
 .03حيدر عزيز :)3103( .المهاجرون الروس ,موقو فلس ين (اخر مشاهد  , )3102-2-9متوفر على الراق :

http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=1056

 .02حينندر ,عزيننز :)3102( .السياس ننة ائسننرائيلية تج نناه مسننترقل الر نندس ,موق ننو المري ننز الفلسن ن يني لاعنن ( ,أخ ننر
مشاهد  , )3102-2-9متوفر على الراق :
http://www.palestine-info.com/arabic/alquds/mukhtarat/alsyasa.htm

 .09الحاج ,ماجد :)3119( .المهاجرون الروس سيسي رون على إسرائيل ,جريد الشر األوس العدد 2222قتاري
( . 3119-8-33اخر مشاهد  , ) 3102-2-31متوفر على الراق :

.www.aawsat.com/details.asp?section=28&article=251348
 .05خلننم ,سننميح:)3118( .اعننرم عنندو أفغنندور ليقرمننان الصننهيوني المحتننال الصننقياني وال فننولي ممسننس حننزب
"إسرائيل قيتنا" قرل . :سميح خلم ,موقو دنيا ال أر االليتروني ,تناري النشنر  ,20-01-3118 :تمنت مشناهدت

قتاري  , 3102-2-30متوفر على الراق :
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/149560.html

 .14روحانا ندي  ,و صقاغ أريي ,وشنحاد إم نانس ( :)2111االنتخاقنات ائسنرائيلية  :2111تحنوالت فني االتجاهنات
السياسية للفلس ينيين في إسنرائيل ,مرينز المعلومنات النو ني الفلسن يني – وفنا( .2111 ,أخنر مشناهد -8-32
 ,)3102متوفر على الرابط:
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3765
 .02رشيد ,فايز :)2112( .تجنيد المتندينين الصنهاينة ,مرينز الزيتوننة للد ارسنات واالستشنارات .2112/11/28 ,تمنت
مشاهدت قتاري  ,3102-2-30متوفر على الراق :
http://www.alzaytouna.net/permalink/21551.html
 .08الننزرو ننوام :)3103( .األحزمننة األمنيننة والديمغرافيننة تعننزل الرنندس وتفصننلها عننن ال ننفة الغرقيننة ,مريننز الزيتونننة
للدراسات واالستشارات .تمت مشاهدت قتاري  ,3102-2-31متوفر على الراق :
http://www.alzaytouna.net/permalink/31716.html
 .02شلح ننت ,أن ن نوان :)3100( .وقننائو سنني ر اليمننين علننى إس نرائيل ,مريننز الزيتونننة للد ارسننات واالستشننارات ,نننص
الفصننل الخنناص قالمشننهد السياسنني ائسنرائيلي الننداخلي فنني "ترريننر منندار ائسننتراتيجي  :3100المشننهد ائسنرائيلي
نمخر عننن المريننز الفلس ن يني للد ارسننات ائس نرائيلية -منندار .08/12/2011 .تمننت مشنناهدت
 "3101والصننادر من ا
قتاري  ,3102-2-83متوفر على الراق :
http://www.alzaytouna.net/permalink/5610.html
 .31عننرب  :)3100( .٨٤إس نرائيل ت ناعم حج ن األ ار نني الزراعيننة فنني مسننتو نات مننور األردن .تنناري النشننر:
 ,3100/19/38تمت مشاهدت قتاري  ,3102-2-8متوفر على الراق :
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=82805
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 .30عي ننا أون الين ننن :)3102( .األزم ن نة االقتصن ننادية فن نني الق ن نرامي اآلنتخاقين ننة ليقن ننر األح ن نزاب ائس ن نرائيلية ,تحلن نني ت
ودراسات |  .38-10-3102تمت مشاهدت قتاري  ,3102-2-05متوفر على الراق :
http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=18166
 .33العننرب ,اآلن :)2112( .حننزب العمننل الصننهيوني ي الننب قاسننتئنام المفاو ننات واخ ن ء المسننتو نات( ,شننمون
صن ن ن ن ن ن ن ننهيونية) آخن ن ن ن ن ن ن ننر تحن ن ن ن ن ن ن نندي فن ن ن ن ن ن ن نني  . 2112/12/24 :تمن ن ن ن ن ن ن ننت مشن ن ن ن ن ن ن نناهدت قتن ن ن ن ن ن ن نناري .3102 -2-30
http://www.irarab.com/News/20567
 .32العيسننة ,أسننامة :)3119( .منناذا ينندرس ال لقننة العننرب فنني إس نرائيل؟ جرينند الشننر األوس ن  ,الجمع ننة  03مننايو
 3119العدد  ,01132تمت مشاهدت قتاري  .3102-2-38متوفر على الراق :
http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=9896&article=362672#.UkZxSFOhmYg
 .39مليلي ,ليلي .وقرونفمان ,رومان :)3102( .مليون يهود ميروا الشر األوس  ,,ميتر للنشر -تل أقينب ,ترندي
د .عدنان اقو عامر ,الجزير للدراسات( .أخر مشاهد  ,)3102-8-32:متوفر على الراق :
http://www.aljazeera.net/books/pages/16e1e7ae-3b54-46ef-a733-c6fa02180f8c
 .25الرانون األساسي للينيست الذ اقر عنا  " 0258موقنو الينيسنت  ,3119أخنر مشناهد قتناري ()3102-8-5
 ,متوفر على الراق :
http://www.knesset.gov.il/description/arb/mimshal_yesod2_arb.htm#1
 .39يامننل ,ريمننون منناهر :)3101( .مريننز الد ارسننات السياسننية وائسننتراتيجية فنني األه ن ار  -الرنناهر (.3101أخننر
مشاهد  , )3102-8-3متوفر على الراق :
http://www.almolltaqa.com/ib/archive/index.php/t54583.html?s=55d30fe78f15e 19293
f0372328eaf8d0
 .32المسننير  ,عقنند الوهنناب" :)3115( .النظننا الحننزب االس نرائيلي ,المجلنند السنناقو ,الجننزء ال ارقننو ,القنناب الثال ن ",
(.2005اخر مشاهد  ,)3102-8-32متوفر على الراق :
http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG7/GZ4/BA3/MD03/M0
038.HTM
 .38مجلننة النندفاع الننو ني :)3119( .الخري ننة الحزقيننة و السياسننية فنني اس نرائيل :ديناميننة اآلنرسننامات و التح نوالت,
(3119/2/0اخر مشاهد  ,)3102-8-38 :متوفر على الراق :
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?4716#.UhvKSn-hmYg
 .32الم ن ن  ,زهين ننر":)3112( .انتخاقن ننات الينيسن ننت الثن ننامن عشن ننر الق ن نرامي السياسن ننية ليح ن نزاب ائس ن نرائيلية"-3-01 :
(3112اخر مشاهده ,)3102-8-32 :متوفر على الراق :
www.palestine-studies.org/files/word/mdf/10226.doc
 .21موقو الينيست ائسرائيلي((,)3118أخر مشاهده ,)3102-01-02 :متوفر على الراق :
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http://knesset.gov.il/description/arb/mimshal_res13_arb.htm
 .20موسوعة مراتل من الصحراء ":)3102( .األحزاب السياسية في إسرائيل ودورها في الحيا السياسية"-3102 ,
(39-18أخر مشاهد  ,) 9019-10-19متوفر على الراق :
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/israparts/sec14.doc_cvt.htm
 .23موسوعة مراتل من الصحراء ":)3102( .ت ور الحرية الحزقية ونشأتها"( 39-18-3102 ,أخنر مشناهد -19
) 9019-10
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/israparts/sec37.doc_cvt.htm
 .22المسننير  ,عقنند الوهنناب :)1222( .موسننوعة اليهننود واليهوديننة والصننهيونية ,المجلنند ال ارقننو ,الجننزء الثال ن  ,القنناب
العاشر ,مدخل :روسنيا منن الرنرن التاسننو ,دار الشنرو – مصنر .أخنر مشناهد قتناري ( , )3102-8-5متنوفر
على الراق :
http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG4/GZ3/BA10/MD1/M0
087.HTM
 .29المشن نناقق  ,تيس ن ننير :)3112( .الخار ن ننة الحزقي ن ننة ائس ن نرائيلية عش ن ننية انتخاقن ننات الينيس ن ننت الثامن ن ننة عش ن ننر  ,دائ ن ننر
الم قوعات والنشر .أخر مشاهد قتاري ( ,)3109 -0-5متوفر على الراق التالي:
http://www.dpp.gov.jo/2009/4.html
 .35אלמוג ועוז" :)9011( .העלייה הרוסית – ציוני דרך היסטוריים וסוציולוגיים" ,אנשים ישראל – המדריך
לחברה הישראלית.
الموج وعوز" :)3100( .المهناجرين النروس  -المعنال التاريخينة والسوسنيولوجية" شنعب إسنرائيل  -دلينل للمجتمنو
ائسرائيلي .أخر مشاهد قتاري ( , )3102-8-5متوفر على الراق :
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30155
 .99אלמוג ועוז :)9010( .מאפיינים והשפעות העלייה מברה"מ מחברי המאמר.
الموج وعوز :)2111( .خصائص وآثار الهجرة مو االتحاد السيوفياتي .أخنر مشناهد قتناري (, )3102-8-5
متوفر على الراق :
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7571&searchMode=0&index=17
 .22المريز الفلس يني للدراسات ائسرائيلية (مدار) .تررير" :على أعتاب االنتخاقات ائسرائيلية  ,3112أخر مشاهد
قتاري ( , )3102-2-2متوفر على الراق :
http://www.madarcenter.org/pub-details.php?id=255
 .38مجلنني ,نظيننر :)2113( .اليهننود الننروس فنني إس نرائيل أيثننر ت رفننا فنني السياسننة وأيثننر التصنناقا قالثرافننة الروسننية,
موقننو صننحيفة الحيننا االليتروننني ,الث ثنناء  9سننقتمقر  .2113تمننت مشنناهدت قتنناري  ,3102-01-00متننوفر
على الراق :
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http://alhayat.com/home/Print/547686?PrintPictures=1
 .22مريننز المعلومننات الننو ني الفلس ن يني – وفننا :)2111 ( .شننمون إس نرائيلية ,الينيسننت ائس نرائيلي .تمننت مشنناهدت
قتاري  ,3102-2-8متوفر على الراق :
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4947
 .41مريننز العرقنني ليقحننا

ود ارسننة السياسننات :)2112( .الموجننة االسننتي انية الجدينند فنني ال ننفة الغرقيننة :حيومننة

مسننتو نين تسننتقيح أ ار نني الشننعب الفلسن يني ,وحنند تحليننل السياسننات فنني المريننز 21,أمسن س  .2112,تمننت
مشاهدت قتاري  ,3102-00-00متوفر على الراق :
http://www.dohainstitute.org/release/207fe542-815e-4330-85ee-040f549aca98

 .41موقو وزار الخارجية ائسرائيلية :)2113( .السل ة التشريعية ,الينيست.
تمت مشاهدت قتاري  ,3102-2-8متوفر على الراق :
http://mfa.gov.il/MFAAR/TheGovernment/SeparationOfPowers/Pages/political%20struct
ure.aspx
 .93موقننو وزار الترقيننة والتعلنني ائسننرائيلية :)3112( .قننانون حرننو ال ال ننب ,اخننر تح نندي  ,2060/63009 :تم ننت
مشاهدت قتاري  ,3102-2-38متوفر على الراق :
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/Ch
okZchuyotArabic.htm
 .92محننارب ,محمننود :)3100( .عمليننة صنننو ق ن اررات األمننن الرننومي فنني إس نرائيل وتننأثير الممسسننة العسننيرية فيهننا,
المريز العرقي ليقحا ودراسة السياسات .تمت مشاهدت قتاري  ,3102-2-8متوفر على الراق :
http://www.dohainstitute.org/release/2118ee56-8dfe-481a-8be0-b123c97dc8bd
 .99مص ن ن فى ,مهنن نند :)3100( .مشن نناريو التقن ننادل السن ننياني والدولن ننة اليهودين ننة ,موقن ننو فلس ن ن ينيوا ,98آخن ننر تحن نندي
 ,3100/19/08تمت مشاهدت قتاري  ,3102-2-8متوفر على الراق :
http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=70458
 .95مجد :)3118( .مواقم حزب إسرائيل قيتنا ,موقو المجد االليتروني.3118-2-20 ,
تمت مشاهدت قتاري  ,3102-2-31متوفر على الراق :
www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=1089
 .99منير ,شيماء أحمد :)3103( .إسرائيل انهيار حيومة الوحد  ,ممسسة األه ار  .3103-01-10 ,تمت مشناهدت
قتاري  ,3102-2-31متوفر على الراق :
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=108791
 .92محارب ,محمود :)3102( .السياسة ائسرائيلية تجاه الر ية الفلس ينية ,موقو عرب 98
تمت مشاهدت قتاري  ,3102-2-31متوفر على الراق :
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http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=64315
 .98منندار :)3119( .المريننز الفلس ن يني للد ارسننات ائس نرائيلية ,القرنننامي االنتخنناقي لحننزب يس نرائيل قيتينننو -إس نرائيل
قيتنننا ,عننن موقننو الحننزب علننى الشننقية العنيقوتيننة ,ترجمننة "منندار .تمننت مشنناهدت قتنناري  ,3102-2-32متننوفر
على الراق :
http://www.madarcenter.org/mash-had-details.php?id=2956&catid=34
 .92الميتننب الننو ني للنندفاع عننن األر

ومراومننة االسننتي ان :)3102( .القرنننامي االنتخنناقي لحننزب يس نرائيل قيتينننو-

إسرائيل قيتنا .تمت مشاهدت قتاري  ,3102-2-8متوفر على الراق :
http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=baytona
 .51الميتب الو ني للدفاع عنن األر

ومراومنة االسنتي ان :)3012( .تررينر االسنتي ان األسنقوعي /األسنقوع الثناني

من شقا من  3102/3/05-3102/3/2تمت مشاهدت قتاري  ,3102-2-8متوفر على الراق :
http://www.nbprs.ps/news.php?action=show&id=15470
 .50الموسننوعة الحننر  ,ويييقيننديا :)3102( .التعلنني فنني إس نرائيل .تمننت مشنناهدت قتنناري  ,3102-2-8متننوفر علننى
الراق :
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8
5_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
 .53مجلنني ,نظيننر:)3102( .ا ليهننود الننروس فنني إس نرائيل أيثننر ت رفننا فنني السياسننة وأيثننر التصنناقا قالثرافننة الروسننية,
موقو صحيفة الحيا  ,الث ثاء  ٣سقتمقر  . ٣١٠٣تمت مشاهدت قتاري  ,3102-2-39متوفر على الرقا :
http://alhayat.com/Details/547686
 .52منظمة العفو الدولية : ,إسرائيل/األ ار ي المحتلة/السل ة الفلس ينية :قتل المسترقل  -أ فال في خن الننار (رقن
الوثيرة :رق الوثيرة  21 ),)MDE 02/005/2002 :سقتمقر/أيلول .3113
(اخر مشاهد  , )3102-8-5متوفر على الراق :
http://www.amnesty.org/es/library/asset/MDE02/005/2002/es/1b09a52c-d7f1-11dd9df8-936c90684588/mde020052002ar.html

54.Remennick, Larissa. 2004. Language acquisition, ethnicity and social integration
among former Soviet immigrants of the 1990s in Israel. Ethnic and Racial Studies:
Volume 27, Number 3: 431 – 454
(اخر مشاهد  , )3102-7-7متوفر على الراق :
https://www.stjerome.co.uk/tsa/abstract/6141/
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 .55النعن ننامي ,صن ننالح" :)2111( .العلمن ننانيون سن ننيتحولون إلن ننى أقلين ننة فن نني إس ن نرائيل حتن ننى عن ننا  ," 2131شن ننقية النقن ننأ
المعلوماتين ن ن ن ن ننة ,شن ن ن ن ن ننمون إس ن ن ن ن ن نرائيلية داخلين ن ن ن ن ننة  .11-14-2111تمن ن ن ن ن ننت مشن ن ن ن ن نناهدت قتن ن ن ن ن نناري .3102-2-30
http://www.naamy.net/view.php?id=859&dir
 .54النع ننامي ,ص ننالح :)2113( .المس ننتو نون وآلي ننات مرايم ننة الر ننو لنس ننم ف ننرص التس ننوية م ننو الفلسن ن ينيين ,موق ننو
الصحفي والقاح

صالح النعامي .2113 ,تمت مشاهدت قتاري  ,3102-2-39متوفر على الراق :
http://www.naamy.net/view.php?id=1259

 .51النعامي ,صالح :)2111( .عسير التعلي فني إسنرائيل ,موقنو الصنحفي والقاحن
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