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 شكر وعرفان

 الشكر الكبير لممشرؼ عمى رسالتي الدكتكر احمد رفيؽ عكض، الذم كاف لي المشرؼ كالمعمـ

كعبء  كاالستفسارات الالمتناىية ؿ االتصاالت المتكررة، كتحمّ فترة اعداد الرسالةاؿ طك  كالمستشار

احيانا اخرل لمضمكف كمحكر  كابتسـاحيانا كثيرة مف خطأ ىنا اك ىناؾ، فضجر ، المتابعة كالتكاصؿ

 لتي، فشكرا جزيال لؾ.كعنكاف... فمكال متابعتؾ الحثيثة لما تمكنت مف استكماؿ اعداد رسا

 مف القمب لمؤسستي شبكة معا االعالمية، التي كانت السند كالرفيؽ طكاؿ فترة الدراسة. الشكر

سات العالمية ، شكرا لمعيد الدراكصنع لي درب حياة جديد القدس جامعةالى كؿ مف عممني حرفا في 

شخصيتي فكؿ كاف لو االثر كالبصمة عمى ادارة كاساتذة كمكظفيف كعامميف،  سكشكرا لجامعة القد

 كاؿ فترة الدراسة في الجامعة.ط

 

شكرا لكم جميعا



 ج

 :ممخصال

 لسياسية كاالقتصادية في اسرائيؿ،المياجريف الركس عمى الحياة ا أثرمعرفة  ىدفت ىذه الدراسة الى

 تىكح 1989 العاـ رة الممتدة مفكدكرىـ في صنع السياسة الخارجية كالداخمية لمدكلة، كخاصة في الفت

2016. 

، حيث استعرضت تاريخ مكجات اليجرة تحميؿ النظـمنيج التاريخي ك  منيجالسة كاستخدمت الدرا

كاثارىا كمميزاتيا، كحممت عالقة المياجريف كدكرىـ في المجتمع الجديد انطالقا مف منيج تحميؿ النظـ 

 اليكية، كمفاىيـ االغتراب كالتمرد كاالندماج كازمة اليكية كمستكياتيا.ك كنظريات، الديمغرافيا، 

، فيما دمة كخطة الدراسة كاالطار النظرماءت الدراسة في ثالثة فصكؿ تناكؿ الفصؿ االكؿ المقجك 

-1989 مف العاـ "االثر السياسي لممياجريف الركس في اسرائيؿعنكاف جاء الفصؿ الثاني تحت 

مف حيث  1990التي بدأت عاـ ت اليجرة كتاريخيا كتناكؿ المكجات " كركز عمى محطا2016

المميزات كصفات المياجريف كسمككيـ السياسي كاثرىـ عمى الحياة السياسية في اسرائيؿ االعداد ك 

جاء فيما ع االسرائيمي الفمسطيني كالعربي، الصرا كاثر ىذه اليجرات عمى ،كعمى السياسة الخارجية

" 2016-1989مف العاـ  الفصؿ الثالث تحت عنكاف "األثر االقتصادم لممياجريف الركس في اسرائيؿ

دىار كتناكؿ بنية االقتصاد االسرائيمي كفركعو كدكر اليجرة مف االتحاد السكفياتي السابؽ في از 

 .االقتصاد االسرائيميكتنكع مجاالت كتعميؽ 

كجكد اثر كبير لممياجريف الركس في الحياة السياسية االسرائيمية كقدرتيـ كتمكنت الدراسة مف اثبات 

ير في سياسات الحككمات مع ما يتضمف ذلؾ مف تغ ،مى ضماف فكز حزب بعينو اك اسقاطوع

حيث فاز حزب العمؿ كغير سياسة حككمة الميككد كشرع في عممية  1992، كما حدث عاـ المتعاقبة



 د

، كما بدا اثر الصكت الركسي كاضحا في االنتخابات المتعاقبة سالـ انتيت باعالف اتفاقية اكسمك

الى رئاسة الكزراء، كصكال الى تأسيس حزب اركف التي جمبت ش 2001كاشيرىا انتخابات العاـ 

الذم ظؿ لفترة طكيمة العبا اساسيا في بقيادة افيغدكر ليبرماف ممثؿ الصكت الركسي" اسرائيؿ بيتنا "

 .مغذيا لقكل االستيطاف كاليميف المتطرؼ، ك السياسة االسرائيمية

انقاذ االقتصاد االسرائيمي مف المياجريف الركس في عيد االقتصادم اظيرت الدراسة دكر كعمى الص

، حيث عمؿ مئات االؼ عقد الثمانينات مف القرف العشريفالرككد الذم خيـ عمى ىذا االقتصاد طكاؿ 

، كا االستثمارات الخارجية الكبيرةالمياجريف الميرة عمى تنشيط االقتصاد كتعميقو كتكسيعو كاستقطب

ة شامير كدعـ حككمة رابيف التي استقطبت جميا مف خالؿ مساىمتيـ في ىزيمة حككم أثرىـكبرز 

 مميارات الدكالرات باسـ عممية السالـ كاستيعاب المياجريف كانيت المقاطعة االقتصادية السرائيؿ.

لدل المياجريف  ما اشيع عف يمينية كشكفينية طبيعية، ككراىية تمقائية كامنة كما اثبتت ىذه الدراسة اف

كليس  أفضؿ، فيؤالء ىاجركا بحثا عف مستكل معيشة ر صحيحةالركس تجاه العرب، ىي ادعاءات غي

استجابة لمصالح ذاتية  اليميف اك عداؤىـ لمعرب ميميـ تجاهجاء ، كانما السباب قكمية اك عقائدية

معسكر اليسار كاندالع انييار كشخصية كلبعض الظركؼ المكضكعية مثؿ فشؿ عممية السالـ ك 

 .يكنية مف قبؿ الككالة الييكديةصي، اضافة الى التعبئة الاالنتفاضة

كد كلعؿ مف ابرز ما يميز ىذه الدراسة اىتماميا بتالشي حزب "اسرائيؿ بعمياه" كاندماجو في الميك

، ما يشير الى اكتماؿ اك قرب اكتماؿ عممية اندماج المياجريف كخاصة كتراجع شعبية "اسرائيؿ بيتنا"

، بدء تفكؾ "الغيتك تمع االسرائيمي، ما يعني بحسب خبراءكاالقتصادية لممج ابناؤىـ في الحياة السياسية

الصكرة  الدراسة لتكسر، سيةالركسي" في اسرائيؿ سياسيا كتراجع دكر االحزاب عمى اسس اثنية رك 



 ه

، فالجيؿ االسرائيمي اليكـ االكثر اندماجا في المجتمع فيـ ة عف المياجريف الركس في اسرائيؿالنمطي

 كارتدل "زم" االندماج. ؿ القديـ،الجديد خمع "عباءة" الجي

التركيز عمى دراسة دكر المياجريف الركس مف منطمؽ  أبرزىا تقدمت الدراسة بمجمكعة مف التكصياتك 

، خالؿ المصمحة كليس االيديكلكجيا عمى ىذا الدكر يمكف اف يتـ مففإف التػأثير براغماتي، كبالتالي 

في عممية السالـ كىي نزاىة مف الكاليات المتحدة  رأكثككسيط  مع مكسكككما اكصت الدراسة بالعمؿ 

 .مياجريف الركس لصالح ىذه العمميةدكر ال الكثر قدرة عمى التأثير في تكجيوالجية ا
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The Impact Of The Russian Immigrants On Both The Political And 

Economic Aspects In Israel 

Prepared by: Ablah Omar Mohammad Darweesh 

Supervisor: Dr. Ahmad Rafieq Awad 

Abstract: 

This study aim to demonstrate the impact of the Russian immigrants on both the political 

and economic aspects in Israel, and their contribution and effect in establishing internal 

and external policies, especially during the period 1989 2016 

The study consist of three chapters, the first one includes the introduction, study plan, and 

the theoretical frame. Whereas the second chapter a thorough description of the 

immigration stations, history, focusing on 1990 upsurge of immigration in terms of 

numbers, characteristics, and political attitude. 

 In addition, the second chapter includes the impact of Russian immigrantson the political 

context in Israel locally and internationally and their effect therefore on the Palestinian-

Israel cause. 

Reaching the third chapter “the economic impact of the Russian immigrants in Israel 

during 1989-2016”, the Israeli economic structure and its associates.Besides presenting the 

impact of Russian immigration in evolving and improving the Israeli economy. 

The study proved that the Russian immigrant’s power had a significant impact on Israeli 

political arena. Furthermore, they have the ability to impact elections and guarantee the 

victory or loose of a certain party. The 1992 elections reflected the Russians ability to 

effect elections balance besides policy changing when the Labor Party won and changed 

the policy of the Likud government, and began a peace process that ended with the 

declaration of the Oslo agreement. The Russian voting power was manifested in the 

following elections, most notably the 2001 elections that brought Sharon to the 

premiership, the founding of the (Israel Baituna) the extreme right party, led by Avigdor 

Lieberman, who has long been a key player in Israeli politics and a promoter of settlement 

forces. 

On the economic level, the study showed the role of Russian immigrants in saving the 

Israeli economy from the recession that gripped the economy throughout the 1980s. 

Hundreds of thousands of skilled migrants worked to stimulate, deepen and expand the 
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economy, attracting large foreign investments. Their lobbying power proved its 

effectiveness when they supported Rabin's government that eliminated Shamir's 

government. Rabin’s government that has attracted billions of dollars in the name of the 

peace process, absorbing immigrants and ending Israel's economic boycott. 

This study has been established using both the historical and the systems analysis approach 

in analyzing its data, illustrating the history of emigration fluctuation, its effect, and its 

characteristics. In addition, the study provides analysis of emigrant’s affiliation within the 

new society in accordance to the system analysis method and the political party theories, 

demography, identity, alienation, rebellion, blending, and the stages of identity conflict. 

The study was able to prove the untrue claims about the natural rightist and chauvinism, 

and implicit spontaneous hatred of the Russian immigrants toward Arab. Russians 

immigrated towards new livable opportunities and not for national and ideological reasons. 

Their inclination towards rightist wings or toward Arabs came in response to personal 

interest, unstable political context and/or Zionist propagandas. 

The main character of this study is its interest of the fade of “Israel baliah” party and its 

fusion in “likud” party, and the retreat of the “Israel baytona” party. Such circumstances 

indicate that the integration of Russian immigrants in the economic and political Israel 

context is proximate especially for the new generation. According to experts, such 

component indicates that the political Russian “Ghetto” in Israel is dismantled, and the 

retreat of Russian ethnicity in the political parties. 

This study came to break the stereotype image of the Russian immigrants in Israel, who are 

today merged in the Israeli community, and the new generation took further steps towards 

additional integration. 

This study presented various recommendations, mainly the need to focus on the role of 

Russian immigrants from a pragmatic point of view, thus the impact on this role can be 

done through interest rather than ideology. In addition, the study recommended the need to 

work with Moscow asimpartialpeace broker replacing the prolonged role of the United 

States in this manner, taking into consideration that Moscow can positively direct and 

affect the emigrant’s role in supporting durable peace process. 
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 لمقدمةا

عمى المجتمع اإلسرائيمي  1989تأتي اىمية دراسة كاقع كمستقبؿ تأثير المياجريف الركس منذ العاـ 

كتركيبتو، بسبب عددىـ الكبير كمؤىالتيـ العممية كالمينية العالية، ما يتيح ليـ لعب دكر كبير في 

كبالتالي عمى الصراع  ،صادالحياة في إسرائيؿ كخصكصا عمى السياسة كاالقتي التأثير عمى كافة مناح

 الفمسطيني االسرائيمي.

كالف النظاـ السياسي في اسرائيؿ ديمقراطي برلماني، تمعب االحزاب السياسية فيو الدكر االساسي، 

كبالتالي فاف االغمبية في اسرائيؿ ىي التي تشكؿ الحككمة كتتخذ القرارات االستراتيجية كالمصيرية عمى 

جي، مف خالؿ مؤسسات الحكـ كالحككمة كرئاسة الكزراء كالمجمس المصغر الصعيديف الداخمي كالخار 

كالكنيست كلجانو المختمفة، كبالتالي فاف التكجيات السياسية لالغمبية في اسرائيؿ تمعب دكرا اساسيا في 

تكجيو دفة االمكر سمما اك حربا، كىك ما ينعكس مباشرة عمى كاقع كمستقبؿ القضية الفمسطينية، مف 

نبع االىمية القصكل لدراسة كاقع كدكافع حكالي مميكف مياجر ركسي كصمكا اسرائيؿ خالؿ اقؿ ىنا ت

 مف عقديف، كاستشراؼ مستقبميـ لما ليـ مف ثقؿ كتأثير في السياسة كاالقتصاد. 

فقد دخؿ مياجرك ما عرؼ بالمكجة الكبرل الحياة السياسية في إسرائيؿ منذ بداية قدكميـ، كفي أكؿ 

، كانت قدرتيـ عمى التأثير كتكجيو دفة االمكر كاضحة، فقد ساىمكا 1992شيدكىا عاـ انتخابات 

بشكؿ مباشر في ىزيمة حزب الميككد بزعامة اسحؽ شامير اماـ حزب العمؿ بزعامة اسحؽ رابيف، 

الذم كقع اتفاؽ اكسمك مع منظمة التحرير الفمسطينية، كبالتالي تغير شكؿ المكاجية بيف اسرائيؿ 

 عمى مدل العقديف التالييف ليذه االنتخابات.   كالعرب
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الذم يتيح لكؿ مياجر الى اسرائيؿ ، 1970كتعديالتو عاـ  1950كقد ساعد قانكف العكدة لعاـ 

(، المياجريف 196-195، ص 2008)الحاج، نتخاب منذ لحظة كصكلو المشاركة في التصكيت كاال

 سرائيمية منذ العاـ االكؿ لكجكدىـ في اسرائيؿ. لعب دكر مصيرم في الحياة السياسية االالركس عمى 

كما أثر المياجركف الركس عمى الحياة االقتصادية في إسرائيؿ، حيث كانت نسبة المتعمميف كاصحاب 

الميف بينيـ عالية، قياسا ببقية سكاف إسرائيؿ، كخاصة اف ىجرتيـ في االساس جاءت السباب 

ية، فمـ يكف كلعيـ بالفكر الصييكني ىك محرؾ ىجرتيـ، بؿ برغماتية عممية اقتصادية كليست أيديكلكج

العكس، فقد ُصنؼ ثمثيـ تقريبا عمى انيـ غير ييكد، ما يعني سمككا انتخابيا قائما عمى المصمحة، ال 

المبدأ اك االيديكلكجبا، كبالتالي ديناميكية ىذا السمكؾ كامكانية التأثير فيو مف خالؿ التأثير عمى 

الى مستكل كعي ثقافي كعممي مرتفع مقارنة ببقية فئات السكاف، كقد تمكف الكثير المصالح، اضافة 

مف المياجريف الركس مف تبكء مناصب مرمكقة في مؤسسات كبيرة كبنكا خبرات كاسعة في مجاالت 

 (134، ص 2008)الحاج،  اضة كغيرىا.الطب كالتمريض كالتعميـ كاليندسة كالمكسيقى كالري

الركس سببا رئيسيا في بزكع فجر ازدىار إسرائيؿ التقني بما حممكه مف  كحيث كاف المياجركف

شيادات كخبرات كاسعة في دكلة كانت عمى مستكل متطكر مف العمـ كالتكنكلكجيا، إلى جانب الحديث 

أف االمة المككنة مف مياجريف ىي أمة ركاد أعماؿ، كركاد األعماؿ عادة ىـ مف محبي المخاطرة 

عادة المحاكلة كاإلصرار كالخسارة كالتجرية كمغامريف، فمف يق رر ترؾ أىمو كدياره ال يخشى المخاطرة كا 

، 2009سينكر كسينجر،( .المتكررة، فكاف لممياجريف دكر كبير في تحقيؽ معجزة االقتصاد اإلسرائيمي

 (312، 181ص،

فصؿ االكؿ، الخاتمة كالتكصيات، حيث تناكؿ جاء ىذا البحث في ثالثة فصكؿ عدا عف المقدمة كال

خمفية كمبررات الدراسة كأىميتيا كأىدافيا كاشكالية البحث كاسئمتو كفرضيتو كمنيجية الدراسة القائمة 
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اإلطار النظرم كالمفاىيمي كالدراسات السابقة كبعض ، ك عمى المنيج التاريخي كمنيج تحميؿ النظـ

اليكية كنظرية الديمغرافيا  المصطمحات المستخدمة كالنظريات التي ارتكز الييا البحث مثؿ نظرية

 نظرية الثقافات المتعددة في العالقات، النظريات السكانية، نظرية التحكؿ الديمغرافي. ك 

اما الفصؿ الثاني فتناكؿ االثار السياسية لممياجريف الركس، كجاء الباب االكؿ فيو مف ثالثة مباحث 

بالمجتمع كالدكلة في اسرائيؿ كاالثار  محطاتيا كعالقة المياجريف الركس كأبرزحكؿ تاريخ اليجرة 

الباب الثاني في ىذا الفصؿ فقد تناكؿ مشاركة السياسية كاالجتماعية المترتبة عمى اليجرة، اما 

 المياجريف الركس في الحياة السياسية.  

بنية تتمخص في ، مكاضيعكتناكؿ الفصؿ الثالث األثر االقتصادم لممياجريف الركس مف خالؿ ثمانية 

قتصاد االسرائيمي كابرز محطات تطكره  كمميزاتو كفركعو كىيمنة االشكناز عمى مفاصؿ االقتصاد اال

االسرائيمي، كدكر المياجريف الركس في تطكير االقتصاد االسرائيمي حيث ادت ىجرتيـ الى تكسع ىذا 

لركس في السياسات االقتصادية لمحككمات االسرائيمية، كاثر المياجريف اثـ االقتصاد كتعميقو، 

مستقبؿ االقتصاد ك االقتصاد االسرائيمي كابرز القطاعات االقتصادية التي ينشط فييا ىؤالء المياجريف، 

االسرائيمي كعالقتو بعممية السالـ في ظؿ تنامي دكر المياجريف الركس في الحياة السياسية 

 كاالقتصادية تبعيا مجمكعة االستنتاجات كالتكصيات ثـ خاتمة البحث. 

الدراسة استخداـ تسمية "المياجركف الركس" كليس "الييكد الركس" مع العمـ اف المياجريف  كقررت

جاؤكا مف مختمؼ جميكريات االتحاد السكفياتي السابؽ كليس مف ركسيا كحدىا، كمنيـ مف كصؿ 

، كمنيـ مف جاء 1991اسرائيؿ في عيد االتحاد السكفياتي قبؿ حمو رسميا في  كانكف اكؿ ديسمبر 

حؿ الدكلة السكفياتية رسميا كاستقالؿ الجميكريات الخمس عشرة التي كانت تشكؿ االتحاد  بعد

االشتراكي، كالمشترؾ بيف جميع ىؤالء ىك المغة الركسية كالثقافة المشتركة كاليدؼ المشترؾ مف 
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يكدا اليجرة، كما اف جزءا كبيرا مف ىؤالء المياجريف ليسكا ييكدا اصال، كنسبة اخرل منيـ ليسكا ي

كامميف بحسب شريعة "اليالخاة" الييكدية، ما يجعؿ مف تسمية "المياجركف الركس" اقرب الى الدقة في 

 .فكصؼ ىؤالء المياجري
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 :الفصل األول

______________________________________________________ 

 :النظري والمفاىيمي والدراسات السابقة خمفية الدراسة واإلطار

 خمفية الدراسة 1.1

 :مبررات الدراسة 1.1.1

لعب المياجركف الركس عمى مدل اكثر مف ربع قرف دكرا اساسيا في تحديد مسار السياسات 

فمسطينية كمستقبؿ عممية لاالسرائيمية الداخمية كالخارجية كىك ما انعكس بشكؿ عميؽ عمى القضية ا

ما سمي بالخطر ، ك ككد االقتصادم كاالزمات السياسية، فالدكلة التي كانت تعاني الر التسكية

تحاد حصمت عمى طكؽ نجاة بفتح باب اليجرة عمى مصراعيو اماـ ييكد اال ،الديمغرافي العربي

ليذه  باسرائيؿ الجديدة، ما يعرؼ اليـككىك ما خمؽ ، 1989السكفياتي السابؽ، كتحديدا منذ العاـ 

السياسة االسرائيمية كالتعرؼ  ثير لممياجريف فيالضركرم فيـ ديناميكيات ىذا التأ االسباب كاف مف

ي السياسة يؼ يمكف التأثير فصكليـ ككك كاقع ىؤالء المياجريف بعد مركر جيؿ كامؿ عمى  عمى

المياجريف في تعزيز دكرىا في عممية ، كىؿ يمكف لمكسكك اف تستفيد مف ىؤالء االسرائيمية مف خالليـ

كما اف  كاتزانا تجاه الصراع في المنطقة،، ككسيط اكثر نزاىة اك الحمكؿ مكاف الراعي االمريكي السالـ

ا ىذه الدراسة ستشكؿ اضافة نكعية الى مجمكعة الدراسات التي تناكلت المكضكع مف حيث حداثتي

" الركسي في اسرائيؿ كاستشراؼ رأت عمى "الغيتكتغيرات التي طكتميزىا في تسميط الضكء عمى ال

كاف يعرؼ بالكتمة االثنية الركسية كاثر ذلؾ عمى السياسة االسرائيمية تجاه القضية  مستقبؿ ما

 .الفمسطيني
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 :أىمية الدراسة 2.1.1

كاليميف اليميف  المياجريف الركس كاسياميـ في تغذية صعكد تنبع اىمية ىذه الدراسة مف تعاظـ دكر

كمحاكلة فيـ اسباب ىذا الصعكد كىذا االثر لممياجريف كالتكصؿ الى تفسير  ،لمتطرؼ في اسرائيؿا

لذلؾ لكضع التكصيات التي قد تفيد اصحاب القرار السياسي كاالقتصادم في فمسطيف لممساىمة في 

كخاصة في ظؿ ما تكاجيو القضية الفمسطينية مف ىجمة ؤية لمتعامؿ مع ىذه المتغيرات، كضع ر 

كانكف  7قرار الرئيس االمريكي دكنالد ترامب في  اخرىااسرائيمية كامريكية عمى السكاء،  يمينية شرسة

ا ترتب ، كماالعتراؼ بمدينة القدس عاصمة السرائيؿ كنيتو نقؿ السفارة االمريكية الييا ،2017اكؿ 

 القيادة الفمسطينية مقاطعة االدارة االمريكية. عميو مف قرار

 :لدراسةأىداف ا 3.1.1

  1989التعرؼ عمى اآلثار السياسية كاالقتصادية لممياجريف الركس في اسرائيؿ بعد العاـ. 

 عمى المجتمع االسرائيمي كعمى  امكانية التعرؼ عمى سيناريكىات مستقبمية لتأثير ىؤالء المياجريف

 الصراع الفمسطيني االسرائيمي.

  المتغيرات في المجتمع االسرائيمي كالبناء الخركج باستنتاجات كتكصيات قد تككف مفيدة في فيـ

 .عمييا لصالح التعاطي مع ىذه المتغيرات بما يفيد مستقبؿ القضية الفمسطينية

 .استشراؼ طبيعة السياسات االسرائيمية مستقبال تجاه القضية الفمسطينية 

 :شكالية البحثا 4.1.1

ف مالمح ىذا المجتمع، حيث اف مميكف ييكدم ركسي إلى إسرائيؿ غّير الكثير ماف كصكؿ قرابة 

التغير الديمغرافي انتج تغيرات سياسية كاقتصادية عميقة في المجتمع االسرائيمي، كييدؼ ىذا البحث 

إلى تقصي ىذه التغيرات كتأثيرىا عمى العالقة مع الشعب الفمسطيني مف حيث الحرب اك السمـ، اذ اف 

مجتمع اشتراكي ينادم بالعدالة االجتماعية  التناقض كاف عميقا بيف طبيعة مياجريف قادميف مف
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كاالنفتاح الثقافي الى بيئة تنادم بالحقكؽ الفردية كالميبرالية في ظؿ تسمط مؤسسة دينية تقيس سمكؾ 

ت نضاؿ" الييكد السكفييكما اف التناقض كاف عميقا بيف " "اليالخاة"،  الشريعة الييكدية االفراد بميزاف

، كبيف انحيازىـ لميميف في اسرائيؿ كمعاداتيـ لحقكؽ الفمسطينييف ية كدينيةاثن مف اجؿ حقكقيـ كأقمية

، كقد حاكلت الدراسة تفكيؾ كفيـ اسباب ىذه 1948اك العاـ  1967المحتمة عاـ  سكاء في االراضي

 .التناقضات

 :اسئمة البحث 5.1.1

 :السؤال الرئيسي

  2016-1989إسرائيؿ منذ العاـ  لىكيؼ أثرت ىجرة الركس مف االتحاد السكفياتي السابؽ إ 

كبالتالي عمى عممية التسكية مع الشعب  السياسية كاالقتصادية في إسرائيؿعمى التغيرات 

 .الفمسطيني

 :اسئمة فرعية

 ثيرىـ تأ ( بعد ربع قرف مف اليجرة الى اسرائيؿ كما ىككيؼ تغيرت الكتمة االثنية )الركسية

 ؟المستقبمي بعد ىذا التغيير

  ؟"الغيتك الركسي" في اسرائيؿ بالتفكؾىؿ حقا بدأ 

 كيؼ يمكف التعاطي مع ىذه المتغيرات فمسطينيا؟ 

 :فرضية الدراسة 6.1.1

مف االتحاد السكفيتي السابؽ إلى إسرائيؿ مع  1989تفترض ىذه الدراسة اف ىجرة الركس بعد العاـ 

ؤالء اف يصبح لي بكجكد ظركؼ معينة ادت إلى معيـ التي حممكىاكالمزايا كالخبرات السمات 

كاف ىذا االثر  سية كالكضع االقتصادم في إسرائيؿير الخريطة السياالمياجريف أثر مركزم عمى تغ

 .انعكس بشكؿ عميؽ عمى عممية التسكية مع الشعب الفمسطيني
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 :منيجية الدراسة 7.1.1

التي طرأت عمى رات عمى فيـ التغي لممساعدة التاريخي كمنيج تحميؿ النظـ المنيج الدراسة تستخدما

كالمقصكد ىنا الكتمة االثنية الركسية في ) ،اك مجتمع معيف بيف الماضي كالحاضرظاىرة معينة 

بتفسيرىا كتحميميا بناء عمى الزماف كالمكاف كارتباطيا كتأثرىا بالظركؼ كاالحداث، ثـ  اسرائيؿ(

 الكصكؿ إلى تعميمات كالتنبؤ بالمستقبؿ.

 المنيج التاريخي: .1

يساعد النو يدرس الماضي كالحاضر، ك يج عمى الزماف كىك المنيج االكثر عمقا كشمكال لمنيعتمد ىذا ا

فيـ رىا كدراسة سمبياتيا كايجابياتيا، ك عمى معرفة تطكر االحداث كعالقتيا بالنظـ االخرل ككيفية تطك 

ؿ دراسة بالمستقبؿ مف خالعمى التنبؤ ىذه المنيج يساعد ، كما كقائع حاضرة بناء عمى احداث ماضية

 الماضي.

كالتحميؿ لدارسة الى ا ضية بؿ يتعدل ذلؾعمى كصؼ كتسجيؿ الكقائع الما المنيج التاريخي ال يقتصرك 

اليجاد التفسيرات المنطقية ليا عمى اسس منيجية عممية لمكصكؿ إلى نتائج تمثؿ  ممعمكمات كالكقائعل

  (104 ص، ،1999 ،يقنديمج( .بالمستقبؿالحقائؽ كقكاعد التنبؤ 

ف الركس مف خالؿ استعراض تاريخيـ الثقافي ة ىذا المنيج لفيـ طبيعة المياجريكقد استخدمت الدراس

 الى كاستعراض مكجات اليجرة المتعاقبة كصكال ،في ركسيا كاالتحاد السكفياتي كالديمغرافي كالسياسي

يا المجتمع كبالتالي فيـ سمككيـ السياسي كطبيعة تعاطييـ مع قضا، 1989المكجة الكبرل عاـ 

 . ميفاالسرائيمي كالسياسات الداخمية كالخارجية كتذبذب سمككيـ االنتخابي حتى استقر باتجاه الي

 منيج تحميل النظم: .2

، كيعتمد نمكذج تحميؿ النظـ التحميمي النظمي أك منيج البنية منيج تحميؿ النظـ أك الدراسةاستخدمت 

ترتبط  جمكعة مف العناصر اك االجزاء التيـ ىنا معمى اعتبار اف النظاـ ىك كحدة التحميؿ، فالنظا
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فاعؿ كاعتماد متبادؿ )التغيير في عنصر اك فيما بينيا كظيفيا بشكؿ منظـ، بما يتضمنو ذلؾ مف ت

كبيذا المعنى يمكف دراسة الحياة السياسية قية العناصر اك االجزاء االخرل(، يؤثر عمى بجزء ما 

سياسية في مجتمع ما تشكؿ نظاما لمسمكؾ، كعميو، فاف ىذه كنظاـ، عمى اعتبار اف التفاعالت ال

 (45ص ،2007 )عمي، .تي تميوالالنظرة لمفيـك النظاـ السياسي تستتبع آثارة كمعرفة النقاط 

ة" في النظاـ الركسيتأثير الكتمة االثنية الجديدة " لياتخدمت الدراسة ىذا المنيج في فيـ آكقد است

مفيف ثقافيا كحضاريا كحتى عمؿ النظاـ الستيعاب القادميف الجدد المخت ليات، كآالسياسي االسرائيمي

بيف المتدينيف كالعممانييف في المجتمع  كما استفادت الدراسة مف ىذا المنيج لفيـ اتساع اليكة دينيا،

  االسرائيمي. 

 :حدود الدراسة 8.1.1

 الحدود الزمانية:

كبداية لحدكد  1989كقد تـ تحديد العاـ  (،2016-1989لفترة الزمنية ما بيف )ىذه الدراسة تغطي ا

، ككنو العاـ الذم بدأت فيو اكلى طالئع مكجة اليجرة الكبرل مف االتحاد السكفياتي بعد الدراسة الزمنية

 . لحككمية عمى ىجرة الييكد مف ىناؾازالة القيكد ا

  الحدود المكانية )الجغرافيا(:

 مسطيف االنتدابية كما تحتاجو الدراسة مف أمكنة أخرل.تمت الدراسة في حدكدىا الجغرافية في ف
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 النظري والمفاىيمي  اإلطار 2.1

 والمفاىيمي طار النظرياإل 1.2.1

 نظرية اليوية: 1.1.2.1

تنطمؽ اليكية في المنظكر االجتماعي مف اإلحساس الكاعي لإلنساف بالتفرد، كالتضامف مع قيـ 

تماعية )عبد الكافي، ثقافتيا االجتقع في الشخصية كفي مركز عمميات  الجماعة كُمُثميا، فيي مجمكعة

 ،كترتبط اليكية بالعكامؿ االجتماعية، كتتعدد كفؽ التيارات الفكرية داخؿ المجتمع(، 13،ص ،2001

المجتمع كتشابؾ عالقاتو كتنكع تفاعالتو في سياؽ تتداخؿ في كؿ مركب، نتيجة لتّغير تتشابؾ ك  كىي

 (61 ،ص ،1987)أبك زيد،  .كظيفيةاألبعاد البنائية كال

الة الشيء ككنو تعني حالة إستقالؿ الذات كاإلنتماء إلى الشيء، كىي أيضان حكاليكية إصطالحان، 

، يقع جزئيا عمى عاتؽ المسؤكليف عف ، كتحديدىا كاجب حتميزان، كتعد مطمبا أساسيا لكؿ البشرمتمي

ليكية مف الكاجبات التي ال يمكف تجاىميا أك عمى إعتبار أف شكؿ كمضمكف اميمة ضبطيا كتكجيييا 

 (165-164ص  ،2003)أحمد،  .التخمي عنيا

ككجد "تاجفيؿ" أف جكىر نظرية اليكية االجتماعية ييتـ بسمات اليكية التي تشتؽ مف عضكية 

الجماعة التي تقؼ كقكة كحاالت إرتباط كعالقات بيف الكاحد كاآلخر، كبذلؾ فإف التفكير في تشكيؿ 

كخارجيا كنمكذج خؿ الجماعة مثؿ نكع الجنس كالعمر ية يستند إلى عممية المقارنة االجتماعية دااليك 

 (Tajfel.h.1974.p65. )تماثميالممعايير العامة لتمييز الذات ك 
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 :تشكل اليوية

تبدأ اليكية بالنمك كالتطكر خالؿ التاريخ الشخصي لمفرد بما يتكافر لو مف تدريبات أساسية لضبط 

شباع الحاجات كفقان لتحديدات المغة كالعادات كالمعايير كاألدكار في إطار المنظكمة الثقافية السمك  ؾ، كا 

إيجاد حمكؿ ليا بطريقة  لفرد، كعميوتفرضيا المؤسسات االجتماعية عمى امات الممجتمع، كىذه اإللتز 

 (87 ،ص ،1998)أبك جادك، .إيجابية

اخؿ النظاـ الثقافي، األفراد كي يجدكا األدكار المناسبة د كيسيـ المجتمع في تطكير نمك األنا كمساعدة

، ألف التأثيرات االجتماعية ليست دائما نافعة، كالقيـ التي يؤكدىا لفرد دائما بقيـ متضادةالذم يكاجو ا

)عبد  .تسارعان تؤثر كثيران في ضعؼ تككيف اليكية المجتمع تختمؼ بيف الثقافات، كالثقافة التي تشيد

 (159، ص 2001الرحمف،

 أزمة اليوية:

ىما اليكية الشخصية حدد عمماء النفس االجتماعي نكعيف مف اليكية بينيما درجة كبيرة مف االرتباط، 

كـ الثانية عمى االنتماء فيما تق قـك األكلى عمى الخصاؿ الفردية كالكعي،تكاليكية االجتماعية، ك 

يسمككف طرقا عنيفة ضد  لذلؾخصية, ك يانا اإلحساس باليكية الشيفقد األشخاص أحلمجماعة، ك 

فيصبح أقؿ كعيا بقيـ  الالمسؤكليةراد ك معاييره, كما يشعر الفرد في الجماعات أحيانا باالنفالمجتمع ك 

عر الفرد بأنو جزء مف نظرا لفقداف المسؤكلية الشخصية لما تفعمو الجماعة، حيث ال يش الجماعة،

كاليكية ترتبة عمى ما يقكـ بو مف أفعاؿ كتصرفات، الملذلؾ يككف اقؿ حرصا عمى النتائج الجماعة، 

 :اساسيةعناصر اربعة  تتضمف
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( كالقدرات االقتصادية كالتنظيمات المادية كاالنتماءات المالبساالسـ كالسكف ك المادية مثؿ ) -

 السمات المكرفكلكجية.الفيزيائية ك 

 ار التاريخية.اآلثالعناصر التاريخية كتشتمؿ عمى األصكؿ التاريخية كاألحداث ك  -

ف النظاـ الثقافي مثؿ )العقائد كاألدياف كالرمكز الثقافية كنظاـ النفسية التي تتضمر الثقافية ك العناص -

 الفني(.القيـ كصكر التعبير األدبي ك 

في مثؿ النظاـ المعر إلى العالـ كاالتجاىات كالمعايير الجمعية( ك تشمؿ )النظرة العناصر العقمية  -

 ىات نسؽ القيـ(.اتجاصة ك )السمات النفسية الخا

الجنس كالمينة االجتماعية مثؿ ى األسس تشتمؿ عمؾ العناصر النفسية االجتماعية ك يرا ىناكاخ -

 نمط السمكؾت الخاصة بالمستقبؿ مثؿ اإلمكانية كالتكيؼ ك كالسمطة كالدكر االجتماعي كالقدرا

 (4/  5/  2006- 1540العدد: -الحكار المتمدف)

الشركط:  مف ىذهك  ،ضركرية لقيامياركط ذات صمة عميقة باليكية ك اؾ عدة شأف ىن إريكسكفأكضح ك 

كالشعكر بالمشاركة  ،كالشعكر بالكحدة كاالستمرارية الزمنية ،الشعكر بكحدة الشخصية كتكامميا

 االعتراؼ االجتماعي.كالشعكر بالثقة كاالستقالؿ كالمراقبة الذاتية ك  العاطفية،

ي الذم يعيشو االجتماعممية متعممة مف الكاقع الثقافي ك ريكسكف" ىي عاليكية الشخصية كما يشير "إك 

ظرية كتستند األبحاث حكؿ اليكية إلى ن ،ىي مظير مف مظاىر نمك الشخصيةالفرد في مجتمعو, ك 

يشير  فيما ،(Coleman, J. Hendry, L. 1990.p61-62) أريكسكف في النمك االجتماعي

اليب الرفض عف أسعصياف كالخركج عف األعراؼ كالقيـ إنما تعبر "كينستكف" إلى أف حاالت التمرد كال

 تكف" صكر رفض اليكية الثقافية فيحدد "كينسبؿ كالشعكر بالغربة كاالغتراب، ك  ،لثقافة المجتمع
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عدـ القدرة عمى ك  ،كرفض النظاـ القيمي لممجتمع ،غير مألكفة في ثقافة المجتمع إظيار سمككيات

 (22ص ،2003 ،ميفةخ) لمجتمع.االندماج في ا

كقد استفادت الدراسة مف ىذه النظرية لفيـ اسباب التكتؿ االثني لممياجريف الركس كتمايزىـ الثقافي 

عف بقية مككنات المجتمع االسرائيمي ككيؼ اثرت ىكية المياجريف في ىكية المجتمع االسرائيمي 

تمؾ القكانيف المرتبطة بتحديد  ركيز عمىافية كالدينية كالقانكنية مع التكالعكس كخاصة في المجاالت الثق

، كما ساعدت النظرية الدراسة في فيـ ازمة اليكية التي يعانييا ىكية الدكلة كالفرد كتعريؼ الييكدم

 . المجتمع االسرائيمي ككيؼ عمؽ المياجركف الركس ىذه االزمة

 :نظرية الديمغرافيا 2.1.2.1

مختمفة تعكد لباحثيف ينتمكف لحقكؿ معرفية عديدة،  العديد مف النظريات السكانية في فترات تظير 

كىي تركز عمى العالقة بيف السكاف كالمكارد، كالحجـ األمثؿ لمسكاف في مكاف كزماف معيف، كعمى 

تطكر حجـ السكاف الذم مف بيف ما يقرره معدؿ الخصكبة السكانية )متكسط عدد األطفاؿ لكؿ امرأة( 

ظرة سريعة عمى أبرز ىذه كسنمقي أكالن ن لؾ معدؿ الكفيات كاليجرة،بال، ككذكمدل إمكانية تكقعو مستق

بؿ الباحثيف كنظران لما اكتسبتو نظرية التحكؿ الديمغرافي مف شيرة كاىتماـ كبيريف مف ق النظريات،

 أفكارىا كتطبيقاتيا كالنقد المكجو ليا بشيء مف التفصيؿ. الدراسة عرضتأييدان أك رفضان، ست

 :السكانية النظريات 3.1.2.1

مف أبرز النظريات السكانية التي عالجت العالقة بيف السكاف كالمكارد ىي نظرية االقتصادم كالقس 

( في كتابو "تجربة حكؿ قانكف السكاف" الذم نشر في أكاخر 1834-1766االنكميزم ركبرت مالثكس )

عمى اإلنجاب  تنص عمى أف قدرة اإلنساف(، ك 92 ، ص1983 القرف الثامف عشر)كنياجينسكايا،
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كالتناسؿ أعظـ منيا عمى إنتاج ضركريات الحياة، كباختصار فقد رأل مالثكس أف قدرة السكاف عمى 

التزايد أعظـ مف قدرة األرض عمى إنتاج كسائؿ العيش، كيمكف صياغة ذلؾ حسابيان بأف تزايد السكاف 

، ص 2000عيانة، أبك ) .حسابية يتـ كفؽ متكالية ىندسية بينما ال تزيد كسائؿ العيش إال كفؽ متكالية

425) 

كفي سياؽ ىذا التأكيؿ الرياضي لنمك السكاف ككسائؿ المعيشة تعد المجاعة بمثابة منظـ طبيعي 

يتخذ السكاف إجراءات  بيف المكاد الغذائية كالسكاف إذا لـ لمتكازف-مالثكسحسب تعبير -"ايجابي" 

األخالقية لمتكازف" كمنيا الزكاج المتأخر كضبط المنظمات لكقؼ نمكىـ، كأطمؽ عمى ىذه اإلجراءات "

 (135، ص1983 جنسية. )كنياجينسكايا،الشيكة ال

السكانية بعد مالثكس انقسمت إلى اتجاىيف رئيسييف، أحدىما تؤيده بعض  النظرياتإف يمكف القكؿ 

صة التي تنظـ النظريات البيكلكجية التي تعتقد أف السكاف متغير مستقؿ كمف ثـ تكجد لو قكانينو الخا

تغيره كتتحكـ في اتجاىات نمكه، كىذا التيار يستند في رؤيتو لممشكمة السكانية عمى نتائج التجارب 

ككاف الدافع األساسي  ،حيكانات كالكائنات الحية األخرلالعممية التي طبقت عمى بعض الحشرات كال

مت رؤية مالثكس في زيادة لتمؾ الدراسات ىك التأكد مف صحة فكرة المتكالية اليندسية التي حك

 (136ص  ،1984 زكي،) .السكاف

 :نظرية التحول الديمغرافي 4.1.2.1

جاءت ىذه النظرية ككسيمة لشرح كتفسير االتجاىات الديمغرافية في أكركبا التي لـ تطابؽ آراء 

 (.Steven E. Beaver, 1975, p.1) .مالثكس
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اـ كمعدؿ الكفيات الخاـ كاستخدمت لتفسير آلية تشرح ىذه النظرية العالقة بيف معدؿ الكالدات الخ

كقد كضع نكتيستيف ىيكمية التفسير الكالسيكي لمتحكؿ  النمك السكاني في أكركبا الغربية،معدالت 

كطبقان ليذه النظرية ىناؾ أربع مراحؿ لمتحكؿ  ،1945البداية في عاـ  الديمغرافي كنشرىا في

كتميزت بارتفاع  شرم حتى انطالؽ الثكرة الصناعية،بالديمغرافي، األكلى غطت معظـ التاريخ ال

معدالت الكالدات كالكفيات الخاـ، حيث قادت إلى خفض معدالت الزيادة الطبيعية، بؿ كانت سالبة في 

اف بعض األكقات، كيبدك أف معدؿ الزيادة الطبيعية لسكاف العالـ حتى منتصؼ القرف الثامف عشر ك

بعان نتج ىذا مف ظركؼ التخمؼ االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي ط% سنكيان، 0.1طفيفان، اذ بمغ 

- 123، ص2000. )األنصارم، التي كانت تعيشيا البشرية آنذاؾ كالصحي كالحركب كالمجاعات

125) 

المرحمة الثانية تميزت باالنخفاض الثابت في معدالت الكفيات الخاـ بسبب تحسف المستكل الصحي 

معدالت الكالدات الخاـ لـ تنخفض بشكؿ أساسي في المراحؿ األكلى كاالقتصادم كالتعميمي، لكف 

ر معدؿ الزيادة دّ قُ  1800-1750لفترة ة الصناعية، بؿ استغرقت عدة عقكد، لذلؾ خالؿ المثكر 

كحسب نكتيستيف فقد انخفضت الكفيات في أعقاب الثكرة  سنكم،% كمتكسط 0.4لمعالـ عند الطبيعية 

نتاجية عالية الصناعية ألنيا أحدثت تغير  ات مادية فيما يخص التطكر الزراعي كاتصاالت أفضؿ كا 

 (Bruijn, 1998, p. 47  (.سف في الظركؼ الصحيةكتح

النخفاض الكاضح كالثابت اما المرحمة الثالثة فقد بدأت بعد الحرب العالمية األكلى، كتميزت با

حيث قادت إلى انخفاض عاـ  الكفيات الخاـ، قة مع استمرار االنخفاض في معدؿمترافلمخصكبة، 

ثابت في معدالت الزيادة الطبيعية في الدكؿ المتقدمة، )يتراكح معدؿ النمك السكاني في ىذه المرحمة 

 % سنكيان(.2-%1بيف 
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المرحمة الرابعة بدأت منذ السبعينات حيث استمرت معدالت الزيادة الطبيعية منخفضة جدان في الدكؿ 

صناعية األخرل، كفي كثير مف الحاالت كصمت إلى مستكل أقؿ مف بية إضافة إلى الدكؿ الك األكر 

كخالؿ العقد  المرأة لمكاصمة اإلنجاب مستقبالن،معدؿ اإلحالؿ، كىك متكسط عدد األطفاؿ الذم تمده 

األكركبي حتى اقتربت  الماضي استمرت معدالت الزيادة الطبيعية منخفضة جدان في معظـ دكؿ االتحاد

حمة مف التحكؿ الديمغرافي ليا انعكاسات اجتماعية كاقتصادية كسياسية كبيرة ىذه المر مف الصفر، 

   (Bruijn,1998,p45  ).عمى ىذه الدكؿ في المدل القصير كالطكيؿ

التي  كقد استفادت الدراسة مف ىاتيف النظريتيف في فيـ دكر العامؿ الديمغرافي كالمتغيرات السكانية

مف حيث العالقة بيف  االقتصادم أثرىاكمدل  ،السرائيميمجتمع االكبرل في ال احدثتيا مكجة اليجرة

  .المكارد كالسكاف

 :الثقافات المتعددة نظرية 5.1.2.1

، بمعنى ثمة مبدأ غالب كاحد فإذا كاف األخير يعني أف يقؼ مفيكـ التعددية مقابال لمفيكـ األحادية،

كد أشياء عديدة، أم أنو يكجد أكثر مف أنو يكجد شيء كاحد فقط، فإف التعددية تشير عمى العكس بكج

حقيقة مطمقة كاحدة، كالجانب الفمسفي ليذا المعنى ىك أف الحقيقة ليست كاحدة، أك ال ينبغي أف تككف 

كاحدة، كىناؾ دائما كجيات نظر كرؤل مختمفة ليذه الحقيقة، كيعتبر مفيكـ التعددية ىك أحد المفاىيـ 

غربية، حيث تتابعت أعماؿ الباحثيف الغربييف حكؿ ىذا المفيكـ، المستفادة مف النظريات كاألدبيات ال

كمف ذلؾ دراسة جكف ركس عف المجتمع المتعدد في النظرية السسيكلكجية، كىي المتعمقة بالتعددية 

الثقافية، كبناء عميو فإف المجتمع التعددم ىك الذم يعتمد تككينو عمى اختالفات كتميزات ثقافية بارزة 

لمختمفة، فحتى تعتبر ىذه االختالفات قرينة عمى كجكد التعددية ال بد أف تحتكم عمى بيف جماعاتو ا

اختالفات جكىرية في المؤسسات األساسية لمجماعات الثقافية المختمفة، كأف تؤدم ىذه االختالفات إلى 
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ي ف كجكد االختالؼ الثقافقي المجتمع، غير أف الكاقع يقكؿ احدكث تعارض بيف ىذه الجماعات كبا

سيؤدم إلى نكع مف عدـ التجانس، فيرل البعض إف ىذه الظاىرة مكجكدة في كؿ مجتمع، اذ ال يكجد 

تناسؽ تاـ بيف األفراد أك الجماعات حيث أف االختالؼ سمة بشرية أساسية يتمايز بيا الفرد أك 

نما تتدرج كيم كف قياسيا الجماعة، كالبعض قاؿ إف التعددية ليست حقيقة مطمقة لمجتمع دكف غيره كا 

يف تاريخي كأنيا مفيكـ ال يمكف تجاىمو في التحميؿ االجتماعي، كآخركف يركف أنيا صفة ثقافية كتكك 

 (96-95ص ،1995 الخالؽ، يحايد القيـ كاألخالؽ. )عبد

 التعددية السياسية في المجتمعات الديموقراطية: 2.2.1

احتراـ اآلراء  أتقكـ عمى مبد ةأسس مشتركتعتبر التعددية السياسية كسيمة لتنظيـ الحياة العامة عمى 

عطائيا اكاالتجاىات المختمف كمف ثـ فإف التباينات في المجتمع الذم يعتمد عمى  لفرصة لمتعبير،ة كا 

ىي تباينات متحركة تحسميا العممية االنتخابية كالتحكالت في الرأم العاـ التي  ،التعددية السياسية

ية مبدأ التناكب في قمية إلى األكثرية كبالعكس، كتعني بصفة اساستؤدم إلى إمكانية االنتقاؿ مف األ

 (96، ص1995كؿ السمطة. )عبد الخالؽ، السمطة أك تدا

 المجتمعات التعددية:

بيا تككيف المجتمع ذاتو، فيك مجتمع تعددم أك متنكع أك كفاقي، فإف التباينات في مثؿ ىذا  المقصكد

، بؿ ىي تباينات ثقافية أك لغكية أك عرقية أك طائفية كليا حدكد المجتمع ليست تباينات في الرأم العاـ

 معينة كتتميز بالثبات كعدـ التحرؾ.

كمف ثـ فإف القبكؿ بتطبيؽ نظاـ تنافسي في أمثاؿ تمؾ المجتمعات دكف كضع ضكابط معينة يؤدم 

التباينات  إلى نكع مف عدـ المساكاة أك قصكر في المشاركة، كالخطر يكمف حينما يحدث إدراؾ في
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داخؿ المتعدد كيجرم تسييسيا، فيذا ىك العنصر المكلد لمنزاعات بيف التباينات المختمفة سكاء كانت 

اقتصادية أك ثقافية أك عرقية أك غيرىا، كذلؾ عندما تشعر إحدل الجماعات أك المجتمعات أك 

لمقارنة مع المجمكعات بما يسمى الحرماف النسبي أم شعكر األشخاص بحرمانيـ مف حقكؽ با

مف ىذه  استفادت الدراسة ( كقد98-97ص ،1995عبد الخالؽ، أشخاص آخريف مف المجتمع. )

النظرية في اظيار كيفية استفادة المياجريف الركس مف النظاـ السياسي كالتعددية الحزبية كقانكف 

مؤثر في تكجيو  كر، مما اتاح ليـ لعب دع في الحياة السياسية في اسرائيؿالعكدة في االنخراط السري

 سياسات الدكلة.

في االجابة عمى اسئمة البحث مف حيث  المذككرة اعاله، النظرياتاعتمدت الدراسة عمى  كبشكؿ عاـ،

السياسي  ،ىذه الكتمة كأثرالغيتك الركسي" يف الركس في كتمة اثنية ثقافية "فيـ اسباب تمركز المياجر 

كامتدادات ىذا التأثير التي طالت  كالدكلة االسرائيمييف، عمى المجتمعكالديمغرافي كالثقافي  كاالقتصادم

الى  ، ثـ فيـ المتغيرات التي طرأت عمى ىذه الكتمة كصكاللفمسطينية كمستقبؿ عممية التسكيةالقضية ا

 ع االسرائيمي. كاندماجيا في المجتم اسباب تفككيا

 



20 

 المفاىيمي: التعريف بالمصطمحات والمفاىيم اإلطار 3.1

 :يم التي وردت في مضمون الدراسةطمحات والمفاىأىم المص

 :الصييونية 1.3.1

كأكؿ مف استخدـ ىذا  ،إسرائيؿأرض الييكد بالعكدة إلى طمكح تدعي تمثيؿ كتحقيؽ  ةأيديكلكجيحركة 

( مقتبسا المصطمح مف كممة 1937-1864المصطمح المفكر كالكاتب الييكدم نتاف بيرنبكيـ )

الشعب الييكدم إلى فمسطيف كتحقيؽ أحالمو  ة المتجددة التي تؤيد عكدةإلى الحرك "صييكف" لإلشارة

 (مركز مدار، مكسكعة المصطمحات، د. ت) عمييا اسـ "محبك صييكف". أطمؽكأمنياتو كالتي 

 ،1897في بازؿ في سكيسرا في العاـ في المؤتمر الصييكني األكؿ الذم عقد  كقد ُأِقر  اسـ الصييكنية

ركات ييكدية نية إلى قركف ماضية مف حيث أشكاؿ التعبير، حيث ظيرت حكتعكد جذكر الصييك 

 تثير الحماس في نفكس الييكد أف الخالص ، ككانت ىذه الحركاتتنادم بالعكدة إلى أرض إسرائيؿ

قريب جدا، مستغمة الظركؼ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية التي كاف يمر بيا الييكد في مختمؼ 

 فييا.الدكؿ التي عاشكا 

كقد ظيرت بكادر الحركة الصييكنية مف خالؿ كتابات مجمكعة مف المفكريف الييكد المتدينيف 

-1795( كالحاخاـ تسفي ىيرش كاليشر )1878-1798كالسياسييف مثؿ الحاخاـ ييكدا القمعي )

قامة 1874 ( كغيرىـ ممف دعكا إلى ىجرة ييكدية في مطمع القرف التاسع عشر إلى فمسطيف كا 

 ات ككضع األسس الثابتة بيدؼ "تجديد ممؾ الييكد".مستكطن

يكنية الدينية كقد تعرضت الحركة الصييكنية لعدة انقسامات، نتج عنيا تيارات متنكعة كمنيا الصي

 كالصييكنية السياسية كغيرىا. كالصييكنية العممانية
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"قرار  181 عندما أصدرت االمـ المتحدة قرار رقـ 1947تحقؽ المشركع الصييكني في العاـ ك 

التقسيـ" الداعي النشاء دكلتيف في فمسطيف كاحدة ييكدية كالثانية عربية، حيث تمكف الييكد مف إعالف 

 (63ص ،2009 حمداف،) .1948مف صدكر القرار في ايار  أشيرقياـ دكلتيـ بعد ستة 

 الالسامية: 2.3.1

 ككممة ،لمتعبير عف معاداة الييكدالالسامية، أك معاداة السامية، مصطمح اخترعتو الحركة الصييكنية 

مأخكذة مما كرد في االصحاح العاشر مف سفر التككيف مف أف أبناء نكح ىـ ساـ كحاـ  "سامي"

كلكف الصييكنية تعمدت اطالؽ السامي  ،كالساميكف ىـ نسؿ ساـ مف العرب كالييكد كغيرىـ ،كيافث

ؿ الحركات كاألفعاؿ المناكئة لمييكد عمى الييكدم كأصرت عمى اطالؽ مصطمح معاداة السامية عمى ك

في أكركبا، كفي كؿ أنحاء العالـ فيما بعد، تجنبان منيا الستعماؿ مصطمح معاداة الييكد بسبب ما 

فقد ارتبطت كممة  ،اكتسبو لفظ الييكدم مف ظالؿ قبيحة في أذىاف الشعكب األكركبية عبر التاريخ

 )2015، المكسكعة الفمسطينية، الالسامية( .االبخؿ كالجبف كاالستغالؿ كغيرى الييكدم بصفات

في ركسيا  1882-1881عامي بيف كقد اتخذت الالسامية شكال شبو رسمي في اضطرابات 

ييكد، إضافة القيصرية، كزادت حدتيا مطمع القرف العشريف مف خالؿ عدة قضايا اثيرت حينيا ضد ال

، ظمما( بتيمة الخيانة العظمى) لذم حككـا 1ألفريد درايفكسلفرنسي ييكدم األصؿ لمحاكمة الضابط ا

ؿ صاخبة لمغاية في تجريده مف رتبتو، ما نتج عنيا مف ردكد فعتـ أماـ محكمة عسكرية فرنسية ك 

لثانية، فظيرت بقكة أكبر مع صعكد ىتمر إلى لالسامية اأما الالسامية التي تعرؼ بافرنسا كخارجيا، 

                                                           

كتـ تبرئة الخائف  1894النقيب ألفريد دريفكس، ضابط ييكدم في الجيش الفرنسي، حككـ ظمما بتيمة الخيانة العظمى عاـ  1
 الحقيقي، اثارت قضيتو الرام العاـ في اكركبا.
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 العنصرية ضد الييكد.الممارسات ؿ االعتداءات ك مف خال 1933سدة الحكـ في المانيا في العاـ 

 (2015الالسامية، المكسكعة الفمسطينية، )

 بوتقة الصير: 1.2.3.1

( انو أراد جمب الييكد جميعا مف دكؿ 1953-1948بف غكريكف أكؿ رئيس كزراء إسرائيمي ) قاؿ

رائيمييف أف يصبحكا لإلس ال نريدبكتقة ثقافية غربية، كقاؿ ايضا  العالـ كتصميـ طراز كاحد ليـ في

كمف كاجبنا أف نحارب ركح الشرؽ التي تفسد األفراد كالمجتمعات، كأف نحافظ عمى أصالة القيـ  عربا،

مف كؿ شيء  كيغسؿ دماغيـ أم أف يمسح عقكؿ كقمكب المياجريف، الييكدية كما تبمكرت في الشتات

، كيصنع منيـ إسرائيمييف فقط، كأف إلغاء مف الماضي مف حنينيـ لبالدىـ كثقافاتيـ كلغاتيـ كعاداتيـ

 ي مراكز اسست خصيصان إسرائيؿ، حيث زج بالمياجريف ف أرض شعكر الشتات ىك ىدؼ اليجرة إلى

ء حتى الشكؿ، كقد ُكصؼ بف الستيعابيـ كمحك كؿ حنيف الماضي كبناء شخص جديد بكؿ شي

 (2015 الجزيرة نت،)ل.كتقة لمصير الحضارمانو افضؿ بالجيش غكريكف 

 الغيتو: 2.2.3.1

تـ تكطيف الييكد فيو كمجمكعة كاحدة استنادا لقكانيف الذم يشارع الحي أك اطمؽ ىذا المسمى عمى ال

 معينة، كأجبر الييكد في عدد مف المدف األكركبية عمى التجمع في الضكاحي كالمناطؽ الفقيرة منيا

اضافة الى قيكد  ت لمنع خركج الييكد ليال، ككانت الدكلة تعّيف حراسا عمى الغيتكىاداخؿ ىذه االحياء

 نتيجة عددىـ كتكاثرىـ ، كرغـ كؿ ىذه الظركؼ كالضائقة السكنيةطكاؿ الكقت عمى حركتيـ كتنقميـ

االقتصادية في الغيتكىات فإف الييكد تمتعكا بكامؿ الحرية الدينية كاالجتماعية كالتعميمية الضائقة ك 

في ركما، كعاد إلى المانيا  1870، ُألغي آخر غيتك في العاـ سيـكتمكنكا مف بناء انف داخؿ الغيتكىات

 (326-325، ص2009)منصكر، مع صعكد ىتمر إلى سدة الحكـ.
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كقد كاف اليدؼ مف الغيتك قمع الييكد كفصميـ عف باقي شرائح المجتمعات، لكف سكاف الغيتكىات 

 كمتمسكيف بعقائدىـ كثقافتيـ كلغتيـ فخرجكا مف الغيتكىات اقكل لمتعبئة كالتنظيـ، مرتعاجعمكا منيا 

، كما زاؿ مصطمح الغيتك يستعمؿ حتى يكمنا ىذا، كخصكصا فيما كما اكردت الدراسات بصكرة اكبر

يتعمؽ بيذه الدراسة حكؿ المياجريف الركس كاالعتقاد السائد انيـ ما زالكا يعيشكف طكعا داخؿ 

حيث ما زالكا يحافظكف عمى لغتيـ  ،فية بارادتيـمغمقة انما غيتكىات ثقا غيتكىات كلكنيا ليست احياء

 .ككؿ عاداتيـ التي كرثكىـ مف االجداد كثقافتيـ كانكاع طعاميـ كشرابيـ

 قانون حق العودة: 3.2.3.1

بأف مف حؽ كؿ ييكدم اف يياجر الى  ، يقضي1950تمكز عاـ  5االكلى في  قانكف اقرتو الكنيست

عند تقديـ اقتراح القانكف اماـ الكنيست اف ىذا  راء اسرائيمياكؿ رئيس كز  اسرائيؿ، كقاؿ بف غكريكف

القانكف جاء ليحدد ىدؼ كطبيعة الدكلة الييكدية، كانو ال ييدؼ لمنح حقكؽ مف قبؿ الدكلة، انما منح 

الفكر الصييكني صبغة قانكنية، كتقكية الحؽ الجكىرم لكؿ ييكدم بككنو ييكديا اف يياجر الى 

لتتسع الحقكؽ كتمنح البف كحفيد كؿ  ،1970قانكف عاـ دخؿ تعديؿ عمى الكاُ ، اسرائيؿ كيقيـ فييا

ييكدم، كلزكج كؿ ييكدم، لزكج ابف اك حفيد ييكدم، حتى لك كاف الييكدم المشار اليو قد فارؽ 

، بمعنى اف حقكؽ الييكدم محفكظة حتى الحفيد، كبمكجب اصال الحياة اك انو لـ يياجر الى اسرائيؿ

، كتبع ينطبؽ عميو القانكف تابعا لديانة اخرل ؿ مف كلد الـ ييكدية اك ىّكد كىك ليسالتعديؿ فاف ك

 الذم يمنح الجنسية كفقا لقانكف العكدة 1952قانكف الجنسية في العاـ  قانكف العكدة بصياغتو االكلى،

 (345، ص2009)منصكر، 
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 الدراسات السابقة 4.1

في المكضكع العاـ لمدراسة، حيث يستفاد ابقة لمراجعتيا مف الدراسات الس مجمكعة سةدراال ىذه اختارت

 منيا في مكضكع البحث.

، )دراسة صادرة قائمة المياجرين السوفيات/ داع "االحزاب تريد اصواتنا من دون ممثمين عنا" .1

 (.245، ص10، ع1992عف مؤسسة الدراسات الفمسطينية، 

ـ المباشر إلى المشاركة في العممية االنتخابية تناكلت الدراسة التي أعدت مع بداية ىجرة الركس كسعيي

حيث القكانيف التي كضعتيا إسرائيؿ منحتيـ الحؽ في االنتخاب كالترشح لحظة كصكليـ، كالتساؤؿ 

، ىك لمف سيصكت الركس 1992المثير لمفضكؿ كما كصفتو الدراسة في الشارع اإلسرائيمي في العاـ 

يككد؟ ىذا السؤاؿ كاف أكثر االسئمة فضكال كانتشارا، كاعتبرت في االنتخابات؟ لحزب العمؿ اـ لحزب الم

الدراسة اف مشاركة الركس في االنتخابات سيغير مف مكازيف القكل السائدة منذ سنكات طكاؿ عمى 

( مقاعد برلمانية، ككاف 10-8الساحة السياسة اإلسرائيمية، حيث قدر حجـ قكتيـ االنتخابية بيف )

يصكتكف لحزب العمؿ ككنيـ جاؤكا مف دكلة شيكعية الزاحة الميككد عف سدة االعتقاد األكبر انيـ س

 الحكـ، لكف كؿ التكقعات كانت غير صائبة الحقا.

كبينت الدراسة انو حيف رفضت االحزاب تمثيؿ المياجريف الركس في قكائميا، كاكتفت بالترحيب 

مياجركف لتشكيؿ حزب ركسي بأصكاتيـ فقط، كلـ ترد أف تبحث في تحسيف ظركؼ معيشتيـ، ذىب ال

داع" برئاسة ككشكركفسكي" معمنا أف تكجو الحزب  -يمثميـ كىك "الحركة القكمية لمديمقراطية كاليجرة

كسطي ليبرالي برغماتي، كسيتضمف برنامجو االنتخابي كىدفو قضيتيف أساسيتيف ىما اإلسكاف كالعمالة 



25 

آخر كمكقفيـ مف األراضي المحتمة، إذا لممياجريف، كقرركا تأجيؿ الخكض في أم اىتماـ سياسي 

 يمكف القكؿ إف المياجريف الركس بدأكا بالتأثير في الخارطة الحزبية اإلسرائيمية فكر كصكليـ.

اسرائيؿ تريد كيمكف التعميؽ عمى ىذه الدراسة بالقكؿ، اف المياجريف كبعد اف شعركا اف االحزاب في 

يـ كلـ تحقؽ كعكدىا، تكجو الركس لتشكيؿ احزاب خاصة ككعدتيـ بتمبية مطالبفقط استغالؿ اصكاتيـ 

تمثؿ الكتمة الركسية، كلـ ينجح اكؿ حزبيف كلـ يكف ليما ىذا التأثير حيث نجح كبقكة الحقا كبشكؿ 

حيف ذاب كاندمج في حزب الميككد، الى جانب  2003خاص حزب "اسرائيؿ بعمياه" حتى العاـ 

، رغـ تراجع 2017ؿ الصكت الركس حتى يكمنا ىذا العاـ استمرار حزب "اسرائيؿ بيتنا" الذم يمث

، الذم قد 2015مقاعد في اخر انتخابات في اسرائيؿ في العاـ  5شعبيتو بيف المياجريف حيث حصد 

يشير الى بدء اندماج الركس سياسيا في المجتمع االسرائيمي، كعدـ الحاجة لكجكد احزاب تمثميـ عمى 

 اساس اثني.

آلية كطبيعة تصكيت المياجريف الركس في االنتخابات في اسرائيؿ، فكاف  كما كمف الجيد ذكر

تصكيتيـ برغماتي، ككانكا دكما يصكتكف ضد الحزب الحاكـ ككنو لـ يحقؽ مطالبيـ، كذلؾ كاف 

كاضحا حيف صكتكا فكر كصكليـ اسرائيؿ لصالح حزب العمؿ ضد حزب الميككد، ثـ عادكا كصكتكا 

تتنقؿ بيف االحزاب حسب مصمحتيـ، فتصكيتيـ لـ يكف ايديكلكجيا انما لميككد، كاستمرت اصكاتيـ 

برغماتيا بشكؿ مطمؽ، فرفض الركس تقديـ اصكاتيـ بالمجاف دكف مقابؿ لحزب معيف اضافة الى انيـ 

اسرائيؿ اف تككف ىذه  شكمكا احزابيـ الخاصة لتمثؿ ىذه الكتمة، كانت اصكاتيـ حمما لكؿ حزب في

 اال اف الركس عممكا عمى تدمير احالـ االحزاب.دكما،  االصكات لو
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)دراسة لنعكمي شبرد،  إسرائيل "رصيد ام عبء ام تحد؟" حاد السوفياتي سابقا فيييود االت .2

1999.) 

سنكات تقريبا مف بدء اليجرة الكبرل تساؤالت عدة حكؿ  10طرحت ىذه الدراسة التي ُأعدت بعد 

ف كانتالظركؼ التي تكافرت في المجتمع اإلسرائ رصيدا  ليككنكامةن الستقباؿ المياجريف مكائ يمي كا 

سكاء بالسكف اك  ،كتحد لقدرات الدكلة عمى استيعابيـ تحكلكف الى عبءسي انيـ ـكمخزكنا لمدكلة ا

كصا العمؿ اك االستيعاب االجتماعي كالثقافي ككؿ ظركؼ يحتاجيا أم مياجر إلى دكلة اخرل كخص

 .إسرائيؿ الدكلة جديدة العيد

أف االكضاع لـ تكف كاضحة خالؿ السنكات األكلى ليذه اليجرة حكؿ قدرة الدكلة عمى  الدراسة كرأت

 كرأس ماؿ بشرم كعممي كميف مف تعميـ كشيادات عمياالتي حممكىا معيـ  خصائيـاستيعابيـ، رغـ 

يميؽ  يحتاجكف إلى ظركؼ معينة ليتمكنكا مف استغالؿ قدراتيـ كالعمؿ بماكانكا ، حيث كاقتصادم

الى بالدىـ  أشيرخالؿ  اجريف السكفيات عادكاالمي عددا مف جد افكُ فكمستكاىـ التعميمي كالميني، 

ال تميؽ بمستكل تعميميـ، كال بمستكل الحياة التي  الظركؼ التي اضطرتيـ لمعمؿ في ميفبسبب 

 دكىا في االتحاد السكفيتي.اعتا

منيا انخفاض عدد  ،نتائج اعقبيا ةقميم ةكانت بنسبكلك  اليجرة العكسية اف ىذه الى كاشارت الدراسة

الدراسة  اليجرة الكبرل، ما اعتبرتو اعكاـ عمى انطالؽ ركب 4ام بعد  1993المياجريف في العاـ 

ييّمكف  كانكا-بييكد اخريف  كاجيكىا، ما حداالمياجريف بسبب الظركؼ التي  دليؿ استياء تشكؿ لدل

 لمدة معينة حتى تتضح االمكر.ر اليجرة يجمدكا قراإسرائيؿ ل ىباليجرة إل

ما كاف عبء  إذاؿ الذم دار في إسرائيؿ خالؿ السنكات األكلى لميجرة كطرحت الدراسة الجد

الكثيريف  لدل اعتقاد ، اضافة إلى كجكداالستيعاب أكبر مف الفكائد الكامنة كراء اليدؼ مف استجالبيـ
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ممانييف سيؤدم بشكؿ تراكمي إلى الفصؿ المنشكد في إسرائيؿ اف كصكؿ مئات االالؼ مف ىؤالء الع

المجتمع  أصبحعمى ىجرة الركس  عقكد 3اال انو االف كبعد مركر ما يقارب الػ  كالدكلة،بيف الديف 

 نحك اليميف كاليميف المتطرؼ. أكثراالسرائيمي يميؿ 

حٍد، ربما تساءلت ىذه الدراسة حكؿ مصطمحي "العبء كالتحدم" ىؿ المياجريف الركس عبء اـ ت

شكمكا عبئا كتحديا متكازييف في المجتمع االسرائيمي، فالعبء تمثؿ في االستيالؾ اليكمي لمحياة 

الطبيعية مف مسكف كعمؿ كحياة يكمية كمتطمباتيا جميعا، اال اف العبء ذاتو شكؿ تحديا السرائيؿ مف 

التحدم لتحقيؽ ىدفيا مف اجؿ تكفير ىذه المتطمبات كالتي تمكنت اسرائيؿ مف اجتيازىا كنجحت في 

جمب المياجريف كالذم حققكا فكر كصكليـ كاحدا مف االىداؼ المركزية لمحركة الصييكنية كدكلة 

مصادرة االراضي كطرد ك % 10االحتالؿ في مجاؿ الديمغرافيا بزيادة عدد سكاف ىذه الدكلة الكليدة 

لتسكينيـ كما تحتكم ىذه اصحاب االرض لصالح تسكيف المياجريف اضافة الى بناء مستكطنات 

االراضي مف مكارد طبيعية، الى جانب اف ىذا العبء كتحدم تجاكز العبء انقذ اسرائيؿ مف رككد 

 اقتصادم شكؿ حينيا تيديدا حقيقا لممجتمع.

  2008صادرة عن مركز مدارلالستاذ الدكتور ماجد الحاج  بحثالشتات الروسي في إسرائيل  .3

التككيف االثني كانماط التكيؼ لممياجريف الركس كالتكجيات السياسية يطرح الباحث في ىذه الدراسة 

بشرائح المجتمع كاألثر المتكقع عمى التعددية الثقافية في اعية خالؿ فترة التسعينات، كعالقتيـ كاالجتم

المجتمع، ككيؼ اف عممية االنتقاؿ مف مجتمع لمجتمع لـ تضعؼ مف التكجو الثقافي لمركس حيث 

اجريف الركس ة كسيمة اتصاؿ كليا ابعاد اقتصادية ايجابية، كما كأثر الكعي االثني لمميباتت الثقاف

عمى صكرة إحساس قكم بتماسؾ الجماعة كتفعيؿ الحدكد االثنية كإطار لمتنظيمات االجتماعية كالتعبئة 
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بمطالبيـ  كالتنظيـ السياسي كالذم كاف جميا في مشاركتيـ باالنتخابات في أحزاب تمثؿ ىكيتيـ كتنادم

 كأىدافيـ ما عكس استراتيجية تعبكية براغماتية تيدؼ لتعزيز مكانتيـ كزيادة نفكذىـ كقكتيـ كتأثيرىـ.

ىنا، يمكف القكؿ، اف المياجريف الركس بدأكا باالندماج في المجتمع سياسيا بشكؿ خاص، بعد اف 

يمثؿ صكتيـ االنتخابي اندمجكا اقتصاديا سابقا، كرغـ اندماجيـ كبدء انزياحيـ عف قضية حزب 

كتكجييـ الى التصكيت لكافة االحزاب، اال اف نسبة ليست بالقميمة كخصكصا الجيؿ االكؿ الذم كصؿ 

اسرائيؿ ما زالكا متمسكيف بمغتيـ كابناؤىـ يتحدثكف المغة االـ، كما زالكا يتابعكف القنكات التمفزيكنية 

مكجكدا ليؤكد استمرار التعددية الثقافية في  الركسية كثقافتيـ كمسرحيـ كطعاميـ كشرابيـ ما زاؿ

المجتمع االسرائيمي، فكاف لممياجريف مف االتحاد السكفييتي سابقا اثر باعتراؼ اسرائيؿ بالتعددية 

 الثقافية ككانكا السبب بظيكر الشركخ بيف االثنيات كتعمقيا في المجتمع االسرائيمي.

)دراسة لمدكتكر ماىر  إلسرائيمي نحو اليمينكيف انيار اليسار الصييوني وانزاح المجتمع ا .4

 (.2010، بيركت، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، 84الشريؼ، مجمة الدراسات الفمسطينية، عدد

يطرح الباحث في دراستو عدة اسباب كمسببات كظركؼ ادت إلى ىذا التحكؿ في المجتمع اإلسرائيمي 

يف، منيا المياجركف الركس كاألثر العميؽ الذم بانييار اليسار الصييكني كتكجو المجتمع نحك اليم

أحدثكه في المجتمع منذ نياية ثمانينات القرف الماضي حيث أضعفكا المكانة المييمنة لألشكناز 

الغربييف العممانييف الذم كاف يستند إليو اليسار الصييكني كتعززت النزاعات الرامية لالعتراؼ 

 بالتعدديات.

حيف قاؿ إف قكة جديدة  1997جريدة "نيكيكرؾ تايمز" في إسرائيؿ في العاـ كطرح الباحث رأيا لمراسؿ 

ستسيطر عمى إسرائيؿ كتصبح راسخة كىي مشكمة مف أقميات إثنية كدينية كاجتماعية مف ضمنيـ 

 الركس الذيف سيتحكمكف بإسرائيؿ.
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لشرقييف كالمتدينيف كرأل الباحث أنو كرغـ النزاعات في المجتمع اإلسرائيمي بيف المياجريف الركس كا

كالعممانييف، فإف ىناؾ عنصرا يجمعيـ كىك كره اليسار كالنخبة الميبرالية العممانية الغربية االشكنازية 

 المسيطرة.

كىنا، يمكف التعقيب عمى ىذه الدراسة بالقكؿ، اف انزياح المجتمع االسرائيمي الى اليميف، كاف سببو 

و الديماغكغي، مكمحاكلة اليسار مماألة اليميف كمنافستو في حق فشؿ برنامج اليسار فيما يتعمؽ بالسالـ

 كاالسراؼ في شيطنة العدك الفمسطيني.

، مقالة بحثية لمدكتكر محمكد محارب، بوتين واليجرة المميونية الييودية الروسية إلى إسرائيل .5

 5(.2016أكتكبر   31منشكرة عمى مكقع العربي الجديد بتاريخ

و عف أثر المياجريف الركس في إسرائيؿ مف كافة النكاحي، ليشير إلى ما ذكره تحدث الباحث في دراست

اليجرة السكفيتية إلى إسرائيؿ" في العاـ  االكسط.شمعكف بيريس في كتابة "المميكف الذم غير الشرؽ 

اتدرككف ماذا تعني اضافة مميكف  منيا.حيث قاؿ "بدكف ىذه اليجرة، كنا في حالة ميؤكس  2013

كيطرح الباحث قضية عززت مف قكة إسرائيؿ ككاف ليا األثر االسكء عمى الفمسطينييف، حيث ييكدم"، 

 ألؼ" ىـ مف المياجريف الركس. 140أف ربع المستكطنيف في الضفة "

ليـ المساىمة األكبر في تيكيد  تكيطرح الباحث أثر المياجريف الركس عمى كضع إسرائيؿ حيث كان

دامة اال حتالؿ كتضاعؼ مصادرة االراضي كاتساع مساحة االستيطاف، االراضي الفمسطينية كا 

 ألؼ 38كخصكصا مستكطنة "معاليو ادكميـ" الكاقعة في قمب الضفة الغربية بيف القدس كاريحا كتضـ 

 ألفا( ركس. 20مستكطف غالبيتيـ )حكالي 
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مع االسرائيمي، تحاكؿ القاء الضكء عمى المتغيرات التي حدثت عمى المجتف ىذه الدراسة الجديدة،اما 

كتأثير ىؤالء المياجريف في اسرائيؿ بعد ربع قرف عمى كصكليـ مف حيث كسر الصكرة النمطية 

كاالندماج كايضا اليجرة المعاكسة، كمحاكلة ربط ىذه المتغيرات عمى تنامي اك اختالؼ طبيعة االثر 

 الذم قد يمعبو ىؤالء المياجريف مستقبال. 
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 :الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 :(2016-1989الروس في اسرائيل )ثر السياسي لممياجرين األ 

 سرائيلإلى إتاريخ اليجرة الروسية  1.2

، عف كؿ انكاع اليجرات عبر العالـ تنظر اسرائيؿ الى ىجرة الييكد الييا عمى انيا ىجرة خاصة تختمؼ

كعمى الرغـ مف اف نسبة  تسمي اليجرة المعاكسة "النزكؿ"، عمياه"، فيما –العكدة اك الصعكد كتسمييا "

دكلة  اال اف، اصة مف االتحاد السكفياتي السابؽ، ليسكا مف الييكدية مف المياجريف الى اسرائيؿ كخعال

اسرائيؿ تعاممت مع جميع المياجريف الييا عمى انيـ ييكد، يشمميـ قانكف العكدة االسرائيمي الذم 

ف في مشاركة المياجري، كىك ما ترؾ اثرا بارزا عمى مف اليكـ االكؿ لكصكليـ اسرائيؿ يمنحيـ المكاطنة

 .الحياة السياسية في اسرائيؿ

كشكمت ىجرة الركس أكاخر ثمانينات القرف الماضي المكجة األكبر في تاريخ مكجات اليجرة إلى 

إسرائيؿ ككانت األكثر تأثيرا في تغيير تركيبة السكاف، كلكف سبقت ىذه اليجرة الكبرل العديد مف 

 بؿ إنشاء دكلة إسرائيؿ.اليجرات الركسية كالتي كاف بعضيا ق

 :محطات اليجرة الروسية الى اسرائيل أبرز 1.1.2

 :تاريخ الييود في روسيا 1.1.1.2

ي ركسيا إلى القرف التاسع حيث تكسعت مممكة الخزر الييكدية فكجكد الجماعات الييكدية تاريخ كيعكد 

كالذم استقر  ـ986كييؼ سنة كقد اشترؾ الييكد في المناظرات الدينية اماـ امير  في كادم الفكلغا،
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قكبؿ الييكد بعداكة شديدة مف قبؿ اىؿ كييؼ ك عمى اعتناؽ المسيحية مف بيف االدياف االخرل، 

، كبعد الغزك التتارم لركسيا مركزا تجاريا مزدىرا في المنطقة المسيحييف، كخاصة اف المدينة اصبحت

التتار في  المجاؿ التجارم حيث جمعيـفي القرف الثالث عشر تراجعت امارة كييؼ كنشط الييكد في 

 (88ص  ،1999كياف كاحد. )المسيرم، 

كفي القرف السادس عشر اتخذ القيصر ايفاف الرىيب قرارات ضد الييكد قضت بطردىـ مف ركسيا، 

لرغبتو في استبعاد التجار االجانب، كبفعؿ اعتالء قيصر بكلندم لمعرش الركسي كجمبو الكثير مف 

 (87، ص1999المسيرم، ) .ة الكراىية في ركسيا تجاه المجمكعة الييكديةالييكد تصاعدت حد

اخذ الكجكد التاريخي لمييكد في ركسيا معناه السياسي كاالجتماعي نياية القرف الثامف عشر في عيد 

كالمعركؼ بسياساتو الميبرالية حيث سمح ببعض الحريات،  (1825-1777) االكؿ ألكسندرالقيصر 

االكؿ بعض االجراءات التي  ألكسندرركة الماسكنية بحرية العمؿ، كما اتخذ كفي عيده سمح لمح

د الييكد خمس مرات ككصؿ ذركتو كفي ىذه الفترة تضاعؼ عد ،حسنت مف احكاؿ الييكد في ركسيا

  .خمسة مالييف كنصؼ المميكفالمبراطكرية الركسية حيث بمغ عددىـ افي 

Gitelman,2001.p119)) 

، عمؿ الكثير مف الييكد كككالء لمنبالء البكلكنييف الذيف رعشالقرف التاسع  مففي النصؼ الثاني 

ترككا ليؤالء الككالء حرية الجباية مف اقطاعياتيـ في ركسيا، كقد مارس الككالء الييكد ضغكطا شديدة 

ة لدل ىذه الفئات تجاه د الكراىياستغالؿ، مما كلّ  أبشعضد الفالحيف كالحرفييف الركس كاستغمكىـ 

 (2011 ،الجميؿالييكد. )
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( اتخذ اجراءات مشددة لمنع 1894-1881) الثالث ألكسندركبعكس كالده الميبرالي، فاف القيصر 

تغمغؿ الييكد في المجتمع كاالقتصاد الركسييف، لدرجة اجبار الييكد عمى مغادرة المدف الكبرل مثؿ 

مة، اتيمت الدكلة بعدـ كقفيا، مما كفي عيد ىذا القيصر تعرض الييكد لمذابح منظّ  ،مكسكك كبتربكغ

 اجبر االؼ الييكد عمى اليجرة الى الكاليات المتحدة كغيرىا مف الدكؿ كمف بينيا فمسطيف.

كمع نياية القرف التاسع عشر كمطمع القرف العشريف كاف الكثير مف الييكد الساخطيف عمى الحكـ قد 

 (2005 ،الجزيرة نت. )االحزاب الثكرية المناىضة لمسمطةانضمكا لمحركات ك 

، حيث لـ يكد مناصب عميا في الحزب كالدكلةكخاصة في عيد لينيف تبكأ اليكفي الحقبة السكفياتية 

، كانما كاف العداء لمصييكنية كحركة رقي اك دينيتميز الثكرة البمشفية بيف الناس عمى اساس ع

ذم خمؼ لينيف في حكـ ، كفي عيد جكزيؼ ستاليف الكليس لمييكدية كديانة اك كقكمية عنصرية

يف ايجاد ل، كقد حاكؿ ستايادات الصييكنية كالييكدية لمقمعالكثير مف الق تاالتحاد السكفياتي تعرض

خاصة لكف المقترح لـ يجد صدل كبيرا بيف الييكد ك ، فياتيةجميكرية خاصة لمييكد ضمف الدكلة السك 

دل تصاعد الشعكر القكمي ل 1967كبعد انتصار اسرائيؿ في حرب  اف الحركة الصييكنية حاربتو،

، كقد منيـ يطالب باليجرة الى اسرائيؿ بتشجيع مف الحركة الصييكنيةالييكد السكفيات كبدأ الكثير 

، لكف الضغكط التي مارسيا الغرب بقيادة امريكيا دفعت الرئيس ةحاكلت مكسكك منع ىذه اليجر 

كفي عصر ميخائيؿ  ،مى ىجرة الييكدقيكد عالسكفياتي ليكنيد بريجنيؼ مطمع السبعينات الى تخفيؼ ال

-1985غكرباتشكؼ الرئيس االخير لالتحاد السكفياتي كاميف عاـ الحزب الشيكعي السكفياتي )

كسمح ليـ باليجرة عمى مستكل شيد الييكد عصرىـ الذىبي كفتحت اماميـ كؿ االفاؽ  (،1991

 (168ص ،2003 . )المسيرم،كاسع



35 

)مميكناف  2,151,000 حينيا عدد الييكد في االتحاد السكفيتيمغ بفقد  1970عاـ حصاء كبحسب ا"

، 1993. )عباس، مكزعيف في مختمؼ جميكريات االتحاد السكفيتي السابؽ" كمئة ككاحد كخمسكف الفا(

 (16:17ص

 :1948موجات اليجرة من روسيا ثم االتحاد السوفياتي الى فمسطين قبل عام  2.1.2

 الموجة االولى: 1.2.1.2

رؼ غراد ض الييكد في ركسيا القيصرية كخاصة في مدينة "اليزابيث غراد" المعركفة اليـك باسـ كيتعرّ 

عماؿ قمع شديدة نفذتيا القكات القيصرية بحقيـ في اعقاب االحتجاجات كاعماؿ بجميكرية اككرانيا، ال

تعرؼ باسـ  لتي اصبحت، كفي اعقاب ىذه االحداث الدمكية ا1881غب التي قاـ بيا الييكد عاـ الش

في ىذا  ىـ، ليتضاعؼ عددالى فمسطيف كديالي الفا مف 25، ىاجر قرابة البغركما "المذابح المنظمة"

البمد الكاقع تحت سمطة الدكلة العثمانية، كقد شكؿ ىؤالء المياجركف المكجة االكلى لميجرة الييكدية مف 

 . االمبراطكرية الركسية الى فمسطيف

مشاركيف فييا كانكا مجبريف عمى التكجو الى فمسطيف لعدـ تكفر خيارات كتميزت ىذه المكجة بأف ال

اخرل اماميـ اسكة بغيرىـ مف الييكد الذيف تمكنكا مف اليجرة الى اكركبا الغربية كالكاليات المتحدة 

 (118ص ،2008،الحاج) االمريكية.

 :الموجة الثانية 2.2.1.2

-1904ا القيصرية الى فمسطيف بيف عامي ف ترككا ركسياما المكجة الثانية مف المياجريف الييكد الذي

لمؤرخ االسرائيمي ، بحسب ابينيـ المئات مف الركاد الصياينةمياجر  ألؼ 40فقد شممت قرابة  1914
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كالذيف اختاركا اليجرة الى فمسطيف متأثريف بما حققو مياجرك المكجة االكلى مف "ياركف تسكر"، 

 (2005الجزيرة نت، ) .فييانجاحات في ايجاد افؽ حياة جديدة 

 :الموجة الثالثة 3.2.1.2

، التي اجر بينيـ غكلدا مئيرمي ألؼ 35جاءت في العشرينات مف القرف العشريف كضمت قرابة 

-1969يؿ بيف عامي رئيسة كزراء اسرائ اصبحتك  الى الكاليات المتحدة ثـ الى فمسطيف، ىاجرت

شكؿ عماؿ المتأثريف بالفكر االشتراكي، ك مف ال ككاف غالبية المياجريف ضمف ىذه المكجة ،1974

ركاد المكجتيف الثانية كالثالثة نكاة االحزاب الصييكنية العمالية مثؿ حزب احدكت ىعفكدا كحزب العماؿ 

 (2009الدراسات الفمسطينية،  مجمة) .كحزب المابام

، حيث كصؿ 1948حتى قياـ دكلة اسرائيؿ عاـ  كقد شكمت ىذه المكجات نكاة المجتمع الصييكني

الفا، سدسيـ مف المياجريف الركس الذيف لعبكا دكرا اساسيا في انشاء الكيبكتسات  630عدد الييكد 

 (119ص ،2008 ،الحاج) .الزراعية كالمؤسسات الثقافية كالصحفية

 :1989-1948ىجرة الييود السوفيات الى اسرائيل بين  3.1.2

ت إلى فمسطيف محدكدة نسبيا، إذا ما االييكد السكفيظمت ىجرة  1948سرائيؿ عاـ بعد قياـ دكلة ا

 8277فقط  1954-1948قيست باليجرة مف البمداف األخرل حيث قدـ إلى البالد ما بيف عامي 

 (20-18، ص 1993)عباس،  .ييكديا

، رة بالطابع االيديكلكجي كالسياسيكتميزت ىجرة الييكد مف االتحاد السكفياتي الى فمسطيف في ىذه الفت

كلكف اعداد المياجريف ظمت قميمة بؿ  قتصادية كالبحث عف سبؿ حياة افضؿ،ى جانب االسباب االال

كقد امكننا تحديد ثالث مكجات رئيسية في الفترة  ،1973اخذت تتناقص خاصة بعد حرب اكتكبرك 
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كلـ يصؿ خالليا الى اسرائيؿ مف ييكد  1970حتى عاـ  1948، امتدت االكلى مف عاـ ةالمذككر 

 -1971بيف عاـ  د، فيما ارتفع العدالؼ مياجر 36عاما سكل  22مى مدل اد السكفياتي عاالتح

، كذلؾ قبؿ انطالؽ المكجة الفا 21عقد الثمانينات الى  لينحدر مف جديد في ،الفا 156الى  1980

برل مطمع التسعينات، كمف ابرز المياجريف في ىذه المرحمة ناتاف شيرانسكي مؤسس حزب "اسرائيؿ الك

 (372ص ،1991 الدراسات الفمسطينية، )مجمةبعمياه" كافيغدكر ليبرماف مؤسس حزب "اسرائيؿ بيتنا.

، لـ يشكمكا تكتال اك تجمعا عة التي اعقبت قياـ دكلة اسرائيؿكيذكر اف المياجريف خالؿ العقكد االرب

سرائيمييف االشكناز، سكة بباقي االركسيا في اسرائيؿ بؿ اندمجكا في المجتمع كاالحزاب االسرائيمية ا

 عكس مياجرم مكجة التسعينات الكبرل.كذلؾ ب

 :2001-1990الموجة الكبرى  4.1.2

كانتياجو سياسة االنفتاح  1985 غكرباتشكؼ السمطة عاـالرئيس السكفياتي االخير ميخائيمي ـ بعد تسم  

، كتجدد العالقة مع الغرب، كتكطيد العالقات ام اعادة البناء كالمكاشفة 2البريستركيكا كالغالسنكست()

 مكضكع اليجرة يشيد تصاعدا جديدا. ، فقد بدأسرائيمية بشكؿ مباشر اك غير مباشرالسكفياتية اإل

 (20، ص1993)عباس، 

كتالفي ىجرتيـ إلى أمريكا كدكؿ  ،إسرائيؿ فقطلحصر كجية الييكد الركس ب كقد تقاطعت عدة عكامؿ

 أكركبا كما كاف يحدث في السابؽ.

                                                           

ية تعني إعادة البناء، مصطمح أطمقو رئيس االتحاد السكفييتي، ميخائيؿ غكرباتشكؼ منتصؼ الثمانينات البيريستركيكا كممة ركس 2
 مف القرف العشريف. 
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مقابمة مع يعقكب كيدمي، رئيس المنظمة  لعبرّية،" ا'يديعكت أحركنكتالصدد نشرت صحيفة " كفي ىذا

، كالتي أنيطت بيا ميمة استجالب الييكد، شرح فييا عف خداع المياجريف الييكد مف )السرّية )ناتيؼ

 (.2011)يديعكت احركنكت، االتحاد السكفييتي.

اف ىذا الخداع  ابرر معاما مف حدكثيا،  20د نحك ككشؼ كيدمي، النقاب عف عممية الخداع ىذه بع

كتابعت الصحيفة أنو مع بدايات انييار  الب نحك مميكف مياجر إلى اسرائيؿ،النتيجة كانت استج

ئيؿ بدأ الييكد الركس يفكركف بالخركج مف ىناؾ، في حيف قررت إسرا 1989االتحاد السكفييتي عاـ 

، كبحسب كيدمي فإنو لك لـ يتـ ذلؾ كجو الى دكؿ الغرب، ام التاتمنع تكرار ما حصؿ في السبعين

شعارىـ بأنو  قالئؿ فقط سيتكجيكف إلى إسرائيؿ، لكاف كتقرر في حينو خداع ييكد االتحاد السكفييتي، كا 

 (2011الزيتكنة،مكقع ى إسرائيؿ. )ال يكجد أماميـ خيارات سكل اليجرة إل

 900قرابة  2001كحتى العاـ  1990دة مف العاـ كفي المحصمة كصؿ الى اسرائيؿ خالؿ الفترة الممت

يف كىي اكبر مكجة ىجرة تشيدىا فمسط يكريات االتحاد السكفياتي السابؽ،مياجر مف جم ألؼ

انيا جاءت السباب اقتصادية كاجتماعية في ة كقد تميزت ىذه المكج التاريخية خالؿ القرف العشريف،

ي ذيؿ قائمة الدكافع كاالسباب التي حدت بيـ الى االساس، في حيف جاءت االسباب االيديكلكجية ف

)دليؿ %( ليسكا ييكدا. 30حكالي نسبة كبيرة مف ىؤالء المياجريف )ترؾ اكطانيـ االصمية، اذ كانت 

 (277ص ،2011 اسرائيؿ،

، بحسب معترؼ بيـ حسب الشريعة الييكدية )اليالخاة(يذكر اف عدد الييكد في االتحاد السكفياتي ال

، في حيف بمغ عدد غير الييكد الذيف تمتعكا بحؽ اليجرة (1.480.000)، بمغ 1989اـ احصاء الع

تقريبا، تمتعكا  ف كثمث المميكف شخص، مما يعني اف مميكنيالفا 880 نكف العكدة االسرائيميحسب قا
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% منيـ حتى 40قرابة كقد كصميا فعال  ،1989السكفياتي الى اسرائيؿ عاـ  بحؽ اليجرة مف االتحاد

 (113ص ،2008 ،الحاج. )2001عاـ ال

، كبدأ الحديث يدكر عف ألؼ مياجر في الشير 35نحك  1990كتيرة اليجرة في العاـ  كقد بمغت

كصكؿ ما ال يقؿ عف مميكني مياجر حتى نياية العقد، لكف حرب الخميج األكلى كاالستقرار النسبي 

، كشيد 1992في الشير خالؿ العاـ  آالؼ مياجر 5في ركسيا خففا مف ىذه الكتيرة التي ىبطت إلى 

انحسارا آخر في أعداد المياجريف مف دكؿ االتحاد السكفيتي السابؽ،  2001النصؼ األكؿ مف عاـ 

بسبب التيديد األمني الذم : فقداف عكامؿ الجذب إلى إسرائيؿ كيعزل ذلؾ األمر إلى سببيف أساسييف

ر التي بدأت تعـ ركسيا كدكؿ االتحاد السكفيتي فرضتو انتفاضة األقصى، إضافة إلى مؤشرات االستقرا

 (300ص ،2005 . )غانـ،السابؽ

 :الكبرى ميزات الموجة 1.4.1.2

، ىي الدكافع كاالسباب التي عدد المياجريف الكبير نسبيا لعؿ ابرز ما يميز ىذه المكجة اضافة الى

كتيا الرغبة ، حرّ اجتماعية اساسادكافع اقتصادية ك  ، كىيترؾ اكطانيـ كالقدكـ الى اسرائيؿادت بيـ الى 

في البحث عف مستكل كنمط حياة افضؿ مما ىك مكجكد في جميكريات االتحاد السكفياتي المنيار، 

جت ، اضافة الى ما ركّ ي تمؾ الجميكريات بعدـ االستقرارحيث كصفت االكضاع السياسية كاالمنية ف

مي في اء لمسامية كصعكد الشعكر القك لو الحركة الصييكنية كالككالة الييكدية حكؿ تنامي العد

اغالؽ ابكاب ىي ، اب التي دفعت بيؤالء الى اسرائيؿكمف بيف االسب جميكريات االتحاد المتفكؾ،

، كىي سياسة اتخذتيا المؤسسات االمريكية بضغط مف الحركة لى الكاليات المتحدةاليجرة اماميـ ا

كما تميزت ىذه المكجة بكجكد نسبة اسرائيؿ، عدد مف المياجريف الى  الصييكنية لضماف كصكؿ اكبر

الييكد في ىذه المكجة بحكالي درت بعض المصادر نسبة غير ق  عالية مف المياجريف غير الييكد )
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، حكؿ سبؿ ائيمي كخاصة في اكساط المتدينييف( كىك ما اثار جدال كاسعا في المجتمع االسر 30%

، كما رأل عضك الكنيست العربي مى انيـ غير ييكدكجدكل استيعاب ىؤالء المياجريف الذيف صنفكا ع

 جماؿ زحالقة في مقابمة خاصة لمدراسة. 

 :اماكن السكن والتوزيع الجغرافي لممياجرين السوفيات في اسرائيل 5.1.2

كثيركف ، كاقاـ الفي الحصكؿ عمى سكف مالئـ ت في اسرائيؿ صعكبات كبيرةكاجو المياجركف السكفيي

، كما رأل الخبير ، كخاصة في السنكات االكلى لكصكليـ مطمع التسعيناتتنقمةفي منازؿ مؤقتة اك م

كعمى الرغـ مف عدـ تجمعيـ في منطقة محددة كانتشارىـ في في الشأف االسرائيمي د.ناصر المحاـ، 

فاف ىؤالء المياجريف تمكنكا مف ، ت االسرائيميةمختمؼ المدف كالقرل كالكيبكتسات كحتى المستكطنا

ائيؿ تخمك ، كبسبب عددىـ الكبير فانو مف النادر اف يجد المرء منطقة في اسر مع ثقافي اثنيسيس تجتأ

اخرل مناطؽ اكثر مف  فييا كجكدىـلكف بالطبع يمكف رصد اماكف تركز  ،تمف المياجريف السكفيي

ات كبئر السبع كتؿ أبيب كب مثؿ، المدف المتكسطة الكاريكت، كأشكمكف كنتسيرت عيميت كحيفا كأسدكد

 (2013الجزيرة نت، ) ياـ.

في مناطؽ يشكمكف فييا نسبة كتشير بعض االحصائيات الى اف ىؤالء المياجريف يفضمكف العيش 

انيـ نجحكا في ايجاد مؤسساتيـ الثقافية كاالعالمية الناطقة بالركسية مما عزز تكتميـ  كبما، كبيرة

 .االثني كالثقافي

% مف نسبة الييكد في إسرائيؿ كحكالي 20ياجريف الركس صكليـ، بمغت نسبة المك كبعد عقديف عمى 

% 70% لـ يتجاكزكا سف الخمسيف، ك70جمالية، منيـ % مف نسبة سكاف إسرائيؿ بصكرة ا13

ألؼ طبيب، كحكالي ألفي محاـ  23، كمنيـ مائة ألؼ ميندس كحاصمكف عمى ثقافة ثانكية كمتكسطة

 (2011ميؿ، )الج .كخمسكف ألؼ معمـ ككاحد كعشركف ألؼ فناف
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كيتبيف مما سبؽ أف المياجريف الركس لك أتيحت ليـ الفرصة الختيار الدكلة التي يياجركف إلييا 

 أف معظـ ىؤالء المياجريف ال يحممكف إيديكلكجيات الختار معظميـ دكال غير إسرائيؿ كىذا يؤكد

 خاصة لمدراسة. صييكنية بؿ يبحثكف عف حياة أفضؿ، كما رأل الباحث الياس زنانيرم في مقابمة

 :سرائيلإعالقة المياجرين الروس بالمجتمع والدولة في  6.1.2

 :الكتمة االثنية 1.6.1.2

لكاقع اإلسرائيمي ، األمر الذم عرقؿ عممية قبكليـ امع كعي اثني عاؿ جاء المياجركف الركس

حياة كالشعكر مستكل الكثبت أنيـ فعال مختمفكف مف ناحية إتقاف المغة العبرية ك  كاندماجيـ فيو،

ث فيـ يسكنكف في مناطؽ حي ،كحافظ المياجركف عمى خصائصيـ االجتماعية كالثقافية باالنتماء،

في حياتيـ االجتماعية كالثقافية عف استخداـ المغة الركسية، كما  كلـ يتكقفكا يكجد عدد كبير منيـ فييا،

 (284، ص2011)حيدر،  تخدمكا كسائؿ إعالـ بالمغة نفسيا.اس

تطالع لمرأم جاءت إجابات المياجريف مؤيدة بشدة لالحتفاظ بمؤسسات تعميمية كثقافية كفي اس

% بأنو مف الميـ أك مف الميـ جدا أف يككف أبناؤىـ 88كسياسية مستقمة، فمف بيف المبحكثيف أجاب 

% بأنو مف الميـ أك الميـ جدا أف يككف أبناؤىـ عمى 90,6الثقافة الركسية، كأجاب بعمى معرفة 

% بالشيء ذاتو فيما يخص كجكد مدارس لمتعميـ بالمغة 56,9رفة بالمغة الركسية، بينما أجاب مع

% لصالح استمرار بقاء المؤسسات الثقافية الركسية في إسرائيؿ، كاعتبر 79,8الركسية، ككاف 

أمر ميـ جدا. % أف كجكد أحزاب سياسية قكاميا المياجركف مف االتحاد السكفيتي السابؽ ىك 73,2

 (160، ص2008الحاج، )
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كىذا الجيب ىك  "اإلسرائيمي-الركسيكلـ يتكقؼ األمر عند ذلؾ بؿ كصؿ إلى "تشكيؿ الجيب الثقافي 

، 1999ليساؾ، ليشـ، . )نفسو كمع المجتمع اإلسرائيمي بشأف تثبيت ىكيتو الفريدة في حالة صراع مع

 (109ص

خؿ الثقافة تناع الركس عف االنصيار داكربط بعض الباحثيف بيف غياب الدافع القكمي لميجرة كام"

المياجريف الييكد مف االتحاد السكفيتي الذيف كصمكا إلى  مختمفكف عفف يؤالء المياجريف اإلسرائيمية،

 (302، ص2005إلسرائيمية". )غانـ، داخؿ اليكية ا كانصيركاإسرائيؿ في مطمع السبعينات 

العكامؿ التي تساعد  أبرزالركسية إلى إسرائيؿ مف غياب الدافع اإليديكلكجي كالقكمي لميجرة كيعتبر 

عمى تمايزىـ االجتماعي كالثقافي، ألنو لك كانت االيدكلكجيا ىي التي تحركيـ الندمجكا سريعا في 

المجتمع اإلسرائيمي مثمما حدث مع مياجرم فترة السبعينات الذيف ذابكا في الحياة اإلسرائيمية الف 

 جية في االساس، كما قاؿ جماؿ زحالقة.نت قكمية كايديكلك دكافعيـ كا

كىناؾ مف يرل انو "كطبقا لكافة المعايير يجب اعتبار مياجرم التسعينات مف االتحاد السكفيتي سابقا 

كرفض الطميعة المثقفة تسميتيا )اإلسرائيميكف الركس(،  عمى أنيـ يشكمكف جماعة اثنية مميزة يمكف

 خمؽ تقكقع ثقافي بيف المياجريف، اإلسرائيمييف قد أسيـ في الناطقة بالركسية مف قبؿ مجتمع القدامى

، 2003 ،الحاج) اإلسرائيمية".المياجريف مف اختراؽ السياسة  قد مكف تماسؾ المجمكعة كسماتياك 

 (87-73ص

 :اتلمؤىالت العممية لممياجرين السوفيا 2.6.1.2

% مف 59 تبيف اف 2015اط شب 10 في مدار-قع الدراسات االسرائيمية في احصائية نشرىا مك 

ت % يحممكف شيادا13.5المياجريف الركس في اسرائيؿ لدييـ دراسة فكؽ ثانكية أك أكاديمية، ك
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، بينما ىذه % منيـ يحممكف شيادة الماجستير27.9كذلؾ فإف  تمكنيـ مف مزاكلة ميف أكاديمية،

 % بيف الييكد االخريف.7.5النسبة تنخفض إلى 

، كقد مستكل التعميـ الميني كاالكاديميمكطنيـ السابؽ( بارتفاع سكفياتي )د الشكؿ عاـ تميز االتحاكب

استفاد الييكد كمكاطنيف سكفيات مف االمكانيات اليائمة التي اتاحتيا الدكلة في مختمؼ المجاالت 

كفي مجاالت الثقافة كالفنكف كعمى الصعيد الميني، كقد تميز ييكد االتحاد  ،العممية النظرية كالتطبيقية

السكفياتي كنخبة متعممة ذات مؤىالت عممية عالية، فبرعكا في فنكف المسرح كاالعالـ كاالخراج اضافة 

اسكة بمئات  -الى الجانب االكاديمي، كقد حظي الييكد كقكمية معترؼ بيا في االتحاد السكفياتي

ية كالعممية بفرص االنخراط في مختمؼ مناحي الحياة السكفياتية كخاصة الثقاف -القكميات االخرل

. السياسية، كذلؾ ضمف سياسة االستيعاب كالدمج التي اتبعتيا الدكلة السكفياتية تجاه مكاطنييا الييكدك 

(Alekseeva,1992, p111-116) 

، فمثال بمغت نسبة الزكاج المختمط في كاندماجيـ في المجتمع السكفياتي كىذا ساعد في انخراط الييكد

فقد % اما نسبة النساء الييكديات المتزكجات مف غير الييكد 73 - 1988ـ اكساط الرجاؿ الييكد عا

كىك االمر الذم عكس نفسو عمى (، 116ص ،2008 ،الحاج% )63بمغت في نفس السنة حكالي 

، ىذا التنكع الذم تسبب في العديد مف العقبات لممياجريف مف االتحاد السكفياتي التنكع الثقافي كالديني

ج المياجريف مف االتحاد السكفياتي في المجتمع االسرائيمي ككاف مف احد كالتعقيدات اماـ اندما

ػ االسباب التي دفعت بيؤالء المياجريف الى تشكيؿ مجتمعيـ الخاص في اسرائيؿ كالذم اصبح يعرؼ ب

ا كفي اسرائيؿ اعتبركنا في ركسيا اعتبركنا ييكدمياجريف الركس "كقد قاؿ احد ال "االسرائيميكف الركس"،

في اسرائيؿ  الركس، ىذه العبارة القصيرة تشي بحجـ االرتباؾ النفسي الذم يكاجيو المياجركف ركس"

 .ا(تشيرنكشييفايمينا ) بحسب تعبير الكاتبة االسرائيمية الركسية
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كمف اجؿ المحافظة عمى تماسكيـ كعمى تشكيؿ مجمكعتيـ المميزة مف النكاحي الثقافية كاالجتماعية 

ف الركس أقامكا شبكات كعالقات اجتماعية متينة كحافظكا عمى مصادر فإف المياجري ،القكية

معمكماتيـ ككسائؿ ترفيييـ الخاصة بيـ، فيـ يفضمكف السكف في تجمعات يغمب عمييا المياجركف 

الركس، كالمقاءات مع اإلسرائيمييف القدامى عادة ما يككف طابعيا رسمي، كمصادر معمكماتيـ يتـ 

كفي األغمب يشاىدكف بث البرامج  ،أك مشتقة مف ثقافة الكطف االصمي إنتاجيا داخؿ المجمكعة

 (.82، ص2003التمفزيكنية مف ركسيا. )الحاج، 

حتى المأككالت الركسية، متمسككف بالعادات كالتقاليد ك  ىـالييكد الركس يتحدثكف المغة الركسية ك ظؿ ك 

عة لمستكردة مف ركسيا كالمخالفة لمشريفكسط القدس الغربية يكجد متاجر لبيع المشركبات كالمأككالت ا

 (2011. )الجميؿ، حاخاـ ييكدم الييكدية، ألنيا تبيع المحـ كالسمؾ الذم لـ يشرؼ عمى ذبحو

كقد قاـ مياجرك التسعينات مف االتحاد السكفيتي السابؽ بتأسيس عدد كبير مف المنظمات األىمية 

كحدىما قاـ ىؤالء  1997ك1996ما بيف عامي عمى المستكييف المحمي كالقكمي، كيكفي أف نذكر انو 

منظمة غير حككمية تحظى باالعتراؼ الرسمي في مجاالت  300المياجركف بتأسيس ما يقرب مف 

التعميـ كالثقافة كالخدمات االجتماعية، كقد لعبت ىذه المنظمات دكرا كبيرا في المحافظة عمى الثقافة 

ص ، 2008)الحاج،  .ستمرارية الثقافية مع الكطف األـكفي تقكية ركابط اال ،الركسية بيف المياجريف

141-142) 

 :محاوالت صير الكتمة الروسية في المجتمع االسرائيمي 3.6.1.2

ي مياجرك المكجة األكلى كبخاصة النخب مف بينيـ القاعدة المؤسساتية كالثقافية كالسياسة الت اقاـ

لمييكد مف رابطة الدكؿ المستقمة كالمركز الثقافي المنتدل الصييكني استكعبت مياجرم المكجة الثانية، 

بعض جميكريات االتحاد السكفياتي السابؽ كركسيا(، حيث دأب ىذا المركز عمى تنظيـ محاضرات )
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ـ حفالت مكسيقية يالمحاضرات بالمغة الركسية كتنظ لتاريخ الييكدم كاإلسرائيمي كالقاءمتنكعة عف ا

 ،، ككؿ ذلؾ بيدؼ دمج المياجريف في المجتمع اإلسرائيمييحيييا المكسيقيكف الركس المياجركف

كتشكيؿ ثقافة ييكدية إسرائيمية تالئـ المياجريف الركس مما يساىـ في المحافظة عمى تماسكيـ، كظؿ 

ىذا المركز يعمؿ عمى ايجاد صمة بيف المجتمع اإلسرائيمي كالمياجريف الركس، كلكف في المقابؿ تـ 

يد مف المراكز التي رغبت في أف تبقى الكتمة منفصمة ثقافيا، مثؿ منظمة في التسعينات إنشاء العد

سانت بطرسبرغ، كالتي خصصت الكثير مف الكقت لممحاضرات عف التاريخ كالثقافة الركسييف 

التقميدييف، كقد رعت ىذه المنظمة العديد مف األندية كاألنشطة الشبابية اليادفة إلى تحقيؽ ديمكمة 

 (112-111، ص 1999ليساؾ، ليشـ، ) .لركسيتيفالمغة كالثقافة ا

 حؼاما فيما يتعمؽ بالصحافة الناطقة بالركسية، فيي تحظى بالقراءة كالمتابعة ككصؿ انتشار ىذه الص

صدرت بالمغة الركسية أربع صحؼ يكمية  2000مف مميكف نسخة أسبكعيا، ففي العاـ  أكثرإلى 

إضافة إلى خمس مجالت أدبية ثقافية كأسبكعية معدة كتسع صحؼ محمية كاثنتا عشرة مجمة أسبكعية، 

 (303، ص2005. )غانـ، لألطفاؿ

يقرأ صحيفة "كفي الكاقع أف كؿ راشد تقريبا بيف المجمكعات القديمة كالجديدة مف المياجريف، كاف 

ة ر متعددكالنبرة السائدة في المقاالت الصحفية قاسية كتحمؿ نقدا الذعا لظكاى ركسية بانتظاـ معيف،

، 1999، ليساؾ، ليشـ) .كاحد األىداؼ الدائمة ليذا النقد كاف نظاـ التعميـ في المجتمع اإلسرائيمي،

 (117-114ص

"لقد حاكؿ المياجركف مف االتحاد السكفيتي السابؽ إلى إسرائيؿ االحتفاظ بقدر كبير مف االستمرارية 

ككسائؿ لمترفيو خاصة بيـ، كلعؿ  الثقافية كالتجانس االثني كذلؾ عف طريؽ تطكير كسائؿ لإلعالـ،

 (.144، ص 2008في تأسيس الصحافة بالمغة الركسية خير تعبير عف ىذا" )الحاج، 
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، لـ يكف لبكتقة الصير التي استخدمتيا دكلة إسرائيؿ كاعتمد عمييا نظاـ كليذه االسباب كغيرىا

في كما كاف يأمؿ قادة المياجريف الركس حيث لـ يحدث ليـ انصيار ثقا كبير عمى أثراالستيعاب 

 (287ص ،2011 ،دليؿ اسرائيؿ)إسرائيؿ كظمكا عمى ثقافتيـ الركسية الخاصة بيـ. 

 :الوزن السياسي لمكتمة االثنية 4.6.1.2

%مف تعداد 20استمد المياجركف الركس تأثيرىـ بصكرة أساسية مف كثافتيـ العددية كالتي كصمت إلى 

 رنة بالطكائؼ اإلسرائيمية األخرل،دماء(، كتماسكيـ النسبي مقاما بيف مياجريف جدد كق) سكاف إسرائيؿ

كال شؾ أف ىذه النسبة تعكس نفسيا في شتى مناحي الحياة، كالتكظيؼ كاحتالؿ المراكز اليامة في 

التي بمقدكر ىؤالء المياجريف فرزىا خالؿ  ـ مف كؿ ذلؾ نسبة أعضاء الكنيستشتى األماكف، كأى

تتيح ليـ أف يككنكا "حجر القباف" في أية تشكيمة ائتالفية حككمية، كاحتالؿ  االنتخابات العامة كالتي

 (2011الجميؿ، ). مراكز ىامة في الكزارات

كبالرغـ مف اف عدد اعضاء الكنيست مف اصكؿ ركسية اك سكفياتية اقؿ مف العدد الذم تمثمو نسبة 

كما في حالة  كخاصة العممانية،االحزاب ، فاف تأثيرىـ طاؿ مختمؼ مياجريف الركس في اسرائيؿال

الذم يعتبر الممثؿ االبرز لممياجريف  ،العمؿ كالميككد كشينكم اضافة الى حزب اسرائيؿ بيتنا احزاب

كأفضؿ استغالؿ لقكتيـ كاف في الجانب السياسي، مف خالؿ تصكيتيـ ككتمة كاحدة في ، الركسمف 

في الحياة السياسية اإلسرائيمية،  ا كاضحااتجاه معيف ساعدىـ تماسكيـ عمى ذلؾ، مما جعؿ ليـ اثر 

 كما رأل جماؿ زحالقة.

اما في ، عضكا 24ائيا مف المياجريف الركس ففي انتخابات الكنيست الثامنة عشرة بمغ عدد اعض

% 15فقد شكؿ اعضاء الكنيست مف اصكؿ ركسية قرابة  2015االنتخابات االخيرة التي جرت عاـ 
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-الركسيةبالمغة  في التمفزيكف االسرائيمي القناة التاسعة)مكقع  ائيميمف عدد اعضاء البرلماف االسر 

2015. 

، قبؿ اف يعمدكا الى تشكيؿ احزاب خاصة جدد في حزبي العمؿ كالميككد اكالكقد تغمغؿ المياجركف ال

م ، اضافة الى حزب شينكم ذا االجندة العممانية كالذاسرائيؿ بيتنا"ـ مثؿ حزب "اسرائيؿ بعمياه" ثـ "بي

 .انية المتشددة تساعدىـ في مكاجية المتدينيفالركس" اف اجندتو العممياجريف "كجد الكثير مف الم

  (2010)مكقع الحكار المتمدف 

كنجح المياجركف الركس بسرعة في العقديف األخيريف في أخذ دكرىـ في دائرة صنع القرار، بدءان 

تصاد كالسياسية كاحتالليـ مناصب رفيعة في بعممية السالـ مركران بالحركب كأيضان في قضايا االق

كاعتبرت الصحافية االسرائيمية نيممي غاليمي اف المياجريف  ف ليـ تأثير بالغ إيجابان كسمبان،ككا الحككمة،

 أكثرالركس ساىمكا في تأجيج التطرؼ كالعنصرية المستشرييف في المجتمع اإلسرائيمي الذم أصبح 

في اإلجراءات المناكئة لمديمكقراطية التي تناؿ مف حقكؽ العرب  يمينية، كذلؾ مف خالؿ مساىمتيـ

 (2013، )الجزيرة نت .عمى كجو خاص

شؤكف القدس" االسرائيمي الركسي المكلد زئيؼ ألكيف في نفسو رئيس حككمة في المستقبؿ كيرل كزير"

 (2013)الجزيرة نت،  .كيقكؿ بصراحة إف المغة الركسية التي ينطؽ بيا ىي ذخر

 :مترتبة عمى اليجرةاالثار السياسية واالجتماعية ال 7.1.2

 :الدين والسياسة –والدين الييودي المياجرون الروس  1.7.1.2

 مكاضيع ذاتالالنزعة العممانية لدل المياجريف الركس عمى كجو الخصكص في تنعكس 

، ح إسرائيؿ بوتسم أفؽ المدني، بحيث يطالب أغمبيتيـ الصمة بعالقة الديف كالدكلة، كالزكاج كالطال
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كما كتعتقد نسبة كبيرة منيـ أف مف حؽ اإلنساف الذم يعّرؼ نفسو ييكديان، حتى إف لـ يكف كذلؾ 

أف يدفف في مقبرة ييكدية، كثمة نسبة كبيرة منيـ يعتقدكف بكجكب  ،(هحسب الشريعة الييكدية )اليالخا

المحـر في الشريعة الييكدية(، إال أف ير)بت، كحرية االتجار بمحـ الخنز فتح المحالت التجارية أياـ الس

عمى التعددية، بؿ لركس ليست مدنية شاممة كمتسامحة، ترتكز النزعة العممانية لدل المياجريف ا

ات خاصة، التسعين مياجرمالداخمي حكؿ عالقة الديف كالدكلة، كاف منحصرة محدكدة في النقاش 

تككف عف القيـ الييكدية، بؿ لـ تحمؿ اية ابعاد ييكدية، ابعد ما  قيما ثقافية عممانيكف كغالبيتيـ يحممكف

، كما اف غالبيتيـ ال تعرؼ المغة العبرية كال حتى االيديشية كايضا ليس لدييـ ال عممانية كال دينية

مسألة اليكية كخاصة اليكية الييكدية التي معرفة بتاريخ اسرائيؿ كالصييكنية، كغالبيتيـ غير مبالييف ب

بنسبة كما تميز ىؤالء المياجركف  لمضاميف الدينية كالثقافية،ىكية رمزية خالية مف ا اعتبركىا مجرد

مع غير الييكد( ما انعكس عمى تنكعيـ الثقافي كانفتاحيـ عمى الثقافات عالية مف الزكاج المختمط )

 (278 :277ص  ،2011 ،دليؿ اسرائيؿ) .االخرل

العامة  كاديمييف كالكتػػاب لضػػركرة حسػػـ النظػػرة الييكديػػةكة فػػي أكسػػاط األكبالتػالي عػاد الحديث كبقػ

 التأكيػػد عمػػى كالبحػث عػف صػيغة سياسػية جديػدة بػدالن مػف ،تجػاه طكائفيػا كشػرائحيا سياسػيا كمجتمعيػا

 (2012 اسالـ اكناليف،) .خرافػػات تراثيػػة لػػـ يعػػد ليػػا كجػػكد

رب األمثمػػة مزايػػا معينػػة، كاقػػ تكىػػات طكاعيػػة لإلبقػػاء عمػػىيغ مػػو يعػػيش فػػيظػػؿ المجتمػػع بأكمقػػد ك 

حيػػث الحػػديث  ،ذلػػؾ مػػا يقػػكـ بػػو الميػػاجركف فػػي إقامػػة منظكمػػة كاحػػدة كنمػػط حيػػاة بػػارز عمػػى

كعنػدما يفشػؿ المجتمػع اإلسػرائيمي فػي  احػدةمية كثقافية كسينمائية ك منظكمة إعال بالمغػػة الركسػػية كبنػػاء

سرائيؿ كمجتمع يعيش داخؿ كياف، ك خريف يبدك أمرا في غاية الصعكبةفإف صير اآل اسػتيعابيـ مف  ا 

فشػؿ الدكلة  يشػير إلػى ، ممااليكيػة بقاء عمىالجنكح عمكمان تجاه االالمجتمعات األخرل يتميز ب
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فما زالػت اليػكة قائمػة بػيف العممػانييف كالمتػدينيف حيػث اتسػعت الػدائرة كمؤسساتيا كقراراتيا، اما دينيػا 

ليظؿ الخػالؼ ة، المتػػػدينكف عمػػى اسػتغالؿ ثقميػـ مػف أجػؿ فػرض سياسػات مباشػر  يصػػػر   اذ تمامػان،

دية باتت غير ، مما يعني أف األسطكرة الصييكنية التي تحاكؿ تقديـ إسرائيؿ كدكلة ييك الجػذرم قائمػان 

 (226، ص2012 )البحراكم، .مكجكدة

عمى ىذا الصعيد تكمف في انتقاؿ الصراع اصمة في داخؿ المجتمع اإلسرائيمي لعؿ أبرز التغييرات الحك 

البرلماني بيف العممانية كاألصكلية الييكدية مف حمبة الصراع بيف اليسار كاليميف الديني إلى حمبة 

في  -كؿ ما يشير لو ذلؾ مف اف كتيرة ىذا الصراع قد تأخذ الصراع داخؿ اليميف نفسو، مع

فمنذ قياـ إسرائيؿ، كتحت ضغط األحزاب الدينية ، اليكـأشكاال أكثر حدة مما ىي عميو  -المستقبؿ

ع الييكدية المتشددة، مف األصكلية كحتى الميبرالية، تـ سف سمسمة مف القكانيف التي تتماشى مع الشرائ

زكاج، كحتى قكانيف الحالؿ كالحراـ في الطعاـ، كحركة المكاصالت أياـ السبت الييكدم" كالتعريؼ"

شكمت ىذه القكانيف عقبة كبيرة أماـ الييكد في قد ك ، كاألعياد الييكدية، كغيرىا الكثير مف تفاصيؿ

كرغـ أف عدد أعضاء  ،إسرائيؿ، كخاصة لممياجريف الركس، ككنيـ عاشكا في مجتمعات مفتكحة

الحككمات المختمفة، كقد ا دكرا فاعال في ترجح قياـ كسقكط نيـ لعبك فإدينيف، قميؿ نسبيا، الكنيست المت

 (2009 مدار،) ".سايرتيـ كؿ الحككمات تحت شعار "ىكية الدكلة الييكدية

القكل اليسارية كخاصة  في الصراع العمماني الديني ينحصركاف  قبؿ مكجة اليجرة الكبرل مف ركسيا،ك 

الديني حزب "شاس"  المتمثمة في، كبيف كتؿ األحزاب الدينية األصكلية، ميريتس"ا "الحق حزب "راتس"

في الظيكر بدأ في ىذه المعادلة التغيير لكف "، ، ككتمة "ييدكت ىتكراةر(األكب الشرقي حزب الحريديـ)

ألؼ مياجر مف  600أكثر مف  حيث كاف قد كصؿ الى اسرائيؿ 1996في انتخابات ، خاصة اكثر

رفض المؤسسة الدينية االعتراؼ  معيـ ظير مف خالؿ كأكؿ أشكاؿ الصداـ، تحاد السكفييتيدكؿ اال
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، كمف ىنا جاء االصطداـ بقانكف الزكاج، ثـ مسألة المكاصالت كالحركة أياـ ثمثيـ تقريبابييكدية 

لح، شحادة كالصا) .بيع لحـ الخنزيرلبتراخيص  طالب المياجركفالسبت، كطبيعة الطعاـ الحالؿ، إذ 

2012) 

ظير الى جانب حزب بدأت تظير معالـ جديدة في الصراع العمماني الديني، إذ  1999في انتخابات 

أجندة عممانية حادة ك مقاعد  6الذم كصؿ إلى الكنيست مع اليميني ، حزب "شينكم" اليسارم "ميرتس"

 (295، 2011دليؿ اسرائيؿ، ) .ضد )الحريديـ( خطابيافي 

مقعدا، كطرح أجندة  15مقاعد إلى  4مف الركسي( )حزب "إسرائيؿ بيتنا" ثيؿ تمقفز  ،2009 كفي عاـ

عممانية أكثر كضكحا، تتجاكب مع مطالب جميكر المياجريف الجدد، كبالذات فيما يتعمؽ بقضية 

كمع االنييار السياسي الذم اصاب  ،الزكاج المدني، كتعريؼ مف ىك ييكدم، كغيرىما مف القضايا

مجددا في يد حزب شينكم الجديد الذم اسسو لبيد الشاب عاـ  ""راية العممانية حتاصبحركة "ميرتس"، 

العمماني  الصداـ حيث مف الجمي افأكثر األحزاب اليمينية تشددا كتطرفا، كاسرائيؿ بيتنا  2012

 (2009 مدار،) .كاليميف المتشددداخؿ محكر اليميف الديني انحصر في العقد االخير 

في ىذه المرحمة بخطى أكبر نحك صداـ مف نكع آخر بيف العممانية  ؿ تتجومف الجمي اف اسرائي

كاألصكلية المتزمتة، التي ليست كباقي المجمكعات األصكلية في األدياف األخرل في العالـ، فيي تبني 

)الحريديـ( في إسرائيؿ  نسبةتقارير إلى أف  إذ تشير، نفسيا ضمف مجتمعات منغمقة عمى نفسيا

مميكف نسمة  13.2اجمالي عدد السكاف الذم سيناىز % مف 20حكالي  2040 حتى عاـستصؿ 

% لدل الييكد 35%، مقابؿ 77بنسبة  عامان  25"الحريديـ" سيتكاثركف خالؿ  المتزمتكف فالمتدينكف

 ((Li-fang,2008 .العممانييف
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 :المياجرين الروس عمى مستقبل ىوية الدولة أثر 2.7.1.2

لميكية ىك  العمماني احػتػمػاالت أف يػكػكف الػطػرح اإلسرائيميػعػيػزر شػفػايػد إلػييؤيد المفكر اإلسرائيمي 

كسي صاحب الطرح الييكدم كلكنو عركتو مع المعسكػر الديني األرثكذالطرح الذم سيخرج فائزا في م

يستند في ىذه النتيجة عمى المعطيات التي يمكف أف تترتب عمى استمرار ىجرة الييكد الركس إلى 

لميكية باعتبار أف  العمماني إسرائيؿ، كالتي يمكف أف تمعب دكرا حاسما في تغميب الطرح اإلسػرائػيػمػي

 :التاليةىؤالء المياجريف عممانيكف، كيجمؿ ىذه االحتمػاالت فػي النقاط 

فإف معظـ الشػػعب  خالؿ ىذا الجيؿ أكبر مركز ييكدم، كعالكة عمى ذلؾ ستصبح دكلة إسرائيؿ .1

 .كينتمي إليياسكؼ يتركز فييا  الييػػكدم

إلى تقميص كزف الضغط السياسي  تزيد األغمبية العممانية في دكلة إسرائيؿ بالقدر الذم سيؤدمس .2

مما سيقمؿ إلى حد كبير مف فرض )تشريعات دينية( عمى األغمبية  ،الذم تمارسو األحػزاب الػديػنػيػة

 .الييكدية في دكلة إسرائيؿ

كسية، ىك الدينية األرثكذ إحدل نتائج انخفاض كزف ضغط األحزاب أفىناؾ أساس لالفتراض  .3

 .كسيةبدائؿ تقميدية أك إنسانية لألرثكذ كايجادتطكر التعددية الييكدية الدينية في دكلة إسرائيؿ، 

تتنكع األغمبية العممانية في دكلة إسرائيؿ عف طريؽ الػتػأثػيػر الثقافي الخارجي لييكد االتحاد س .4

الذيف يفتقركف إلػى منابع ىكية ييكدية خاصة بيـ، كلكف لدييـ في المقابؿ منابع إبداع السكفييتي، ك 

يككف كسأكجو الثقافة اإلسرائيمية حاليا، ثػقػافػي مختمفة تتفكؽ بكثير عمى أكلئؾ الذيف يصكغكف 

 .لذلؾ تأثير مممكس عمى الشكؿ الذم سيعاد بو تفسير اليكية الييكدية اإلسرائيمية

ققت ىذه التكقعات فستككف اليكية الييكدية اإلسرائػيػمػيػة الشاممة في إطارىا كذات الثقافة إذا ما تح .5

العممانية في مضمكنيا، ىي صكرة اليكية الشاممة األكثر تأثيرا في الشعب الييكدم، بينما سيقؿ 
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، ص 1997 ،)الشامي كسية بمختمؼ تياراتيا إلى حد كبير.ييكدية الشتات كالييكدية األرثكذ تأثير

130)   

، ما زالت النبكءة لـ تتحقؽ كما زاؿ المتدينكف يمعبكف عشريف عاما عمى ىذا التحميؿ بعد مركركلكف، 

د السكفياتي السابؽ ، كما اف اليجرة مف جميكريات االتحافي الحياة السياسية االسرائيمية دكرا اساسيا

فمسطيف ). في اسرائيؿ االستراتيجييف تثير قمؽ بؿ كبدأت ىناؾ ىجرة معاكسة، اخذت ،تكقفت تقريبا

 (2017، اكناليف

 في المجتمع، فأضعفتأحدثت ىجرة ما يقرب مف مميكف مف الناطقيف بالركسية إلى إسرائيؿ تحكالن  لقد

الغربية العممانية، التي كاف يستند  - المكانة المييمنة التي كانت تحتميا المجمكعة األشكنازية مف جية

 براز التعددية الثقافية كاإلثنية،النزعات الرامية إلى إ ت مف جية ثانية،كني، كقكّ إلييا اليسار الصيي

قكة جديدة" "نيكيكرؾ تايمز" في إسرائيؿ أف "  يدة، قّدر سيرج شميماف، مراسؿ جر 1997كمنذ العاـ 

كس رثكذاأل السفارديـ كالمياجركف الركس، كالمتدّينكف) نية كدينية كاجتماعيةيمينية مشّكمة مف أقميات إث

ابرة في أف بركز ىذه القكة ال يمّثؿ ظاىرة عتتحّكـ في سياسة إسرائيؿ، كرأل  ، صارت(كالمستكطنكف

كمع أف ىناؾ كسياسي سيزداد رسكخان مع الكقت،  عف كاقع اجتماعير يعبت المجتمع اإلسرائيمي بؿ

ف المتدينيف كالعممانييف، أك تدكر فيما بيف األطراؼ المكّكنة ليذه القكة، كالنزاع بي  نزاعات مصالح

النزاع بيف المياجريف الركس كالييكد الشرقييف، الذيف عّبركا عف استيائيـ مف المساعدات السخية التي 

القكاسـ المشتركة، مثؿ   قدمتيا الدكلة لممياجريف الركس، فإف ىذه األطراؼ تمتقي كميا عمى عدد مف

ؽ أكسمك، ككره اليسار كالنخبة الميبرالية العممانية الغربية عدـ الثقة بالسالـ مع العرب، كالعداء التفا

 (2010الشريؼ،) .المسيطرة عمى اإلعالـ كالثقافة كاالقتصاد
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 :ن الروس عمى الجيشثر المياجريأ 3.7.1.2

إلى حدكث تغّير في طبيعة تركيب فئة ضباط  )المياجركف الركس( القكة اليمينية أّدل بركز ىذه

راجع استعداد الشباف العممانييف الغربييف الختيار المينة العسكرية، كتبّدؿ الحكافز الجيش، حيث أّدل ت

كما  –ليبرالي لالقتصاد الح المادية في ظؿ التحّكؿ النيك بالمص عمقة بالخدمة العسكرية كارتباطياالمت

 يكلكجيان مف الضباط المشحكنيف إيدإلى نشكء مخزكف احتياطي جديد  -بيرم   يالحظ البركفسكر يكراـ

 القكمي داخؿ الجيش، كارتفع العدد النسبي لمرتدم –فقد زاد ثقؿ المعسكر الديني  ،(2010الشريؼ، )

كؿ تراجع دكر ح 1997بعكس ما ذىب اليو "شفايد" عاـ ) قمنسكات المتدينيف بيف الضباط،

د بيف الناطقيف مع أنو يكجالركس تترؾ بصماتيا عمى الجيش؛ ك  كما راحت فئة المياجريف (،المتدينييف

بالركسية اتجاه يعارض الخدمة العسكرية، فإف ىناؾ اتجاىان معاكسان يرل في الخدمة العسكرية عمالن 

كمنذ بدء االنتفاضة الثانية ارتفعت معدالت تجّند ىذه  الفائدة المادية أك ألسباب قكمية،إيجابيان بسبب 

أما  كبار الضباط، بارزان في المستقبؿ،كؼ في صف ا، التي مف المتكقع أف يصبح كزنيفي الجيش الفئة

ضايا إسرائيمية، قكرية فيي فئة الييكد الشرقييف. )الفئة الثالثة التي زاد كزنيا في أكساط النخبة العس

 (66- 50 ،2007، 28العدد 
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 مشاركة المياجرين الروس في الحياة السياسية 2.2

 :رين الروسالتوجيات السياسية والسموك االنتخابي لممياج 1.2.2

 :ماج السياسيدالمياجرون الروس واالن 1.1.2.2

د المجتمع االسرائيمي مثؿ العداء لمعرب ال شيء يكحّ  اف الياس زنانيرم الصحافي كالكاتب يعتبر

، كما رأل ييد لمكاقفوتغمو اليميف االسرائيمي لحشد التأ)العدك الخارجي( كىك العامؿ االساسي الذم يس

 الياس زنانيرم.

، ة، كيبدك انيا تزداد بمركر الزمفجتمع اإلسرائيمي في الكاقع يعاني انقسامات عرقية كثقافية عميقكالم

بكتقة ل لـ يستسممكا تماماعمى االقؿ، فاف المياجريف الركس  2015حتى انتخابات  كما ظؿ جمياك 

، كالى حد ماعي كالثقافي خاصةحيث كثرت العقبات التي تحد مف انصيارىـ االجت الصير الصييكنية

السياسي، كىناؾ آراء كثيرة حكؿ مكضكع االندماج السياسي كاالجتماعي لممياجريف الركس في  ما

 .بركز مؤشرات عمى بدء ىذا االنصيار، مع إسرائيؿ

كيعرؼ االندماج السياسي عمى أنو اختالط كمشاركة في المؤسسات الرسمية كخاصة الكنيست، حيث 

ة تمثؿ أغمب التيارات السياسية في إسرائيؿ، سكاء أكاف ىذا عف تعمؿ فئات كأحزاب كحركات سياسي

طريؽ بناء أحزاب مميزة كخاصة بيـ، أـ عف طريؽ المشاركة في نشاطات أحزاب قائمة بغرض 

االستفادة مف كجكدىا كتفاعالتيا مف أجؿ مكاسب مادية معينة لممجمكعة نفسيا، كالتي تفسر نياية 

برز مميزاتيا السياسية كالتأثير في الساحة السياسية العامة، كمف أ القكة مر عمى أنيا العامؿ لزيادةاأل

  (Elias, 2008 p 145:146) .ر التحالفات السياسية كالتطكرات العامةأنيا متغيرة مع تغي



55 

" في حزب يسرائيؿ بعمياهي لممياجريف الركس، اندماج حزب "كلعؿ مف أبرز أمثمة االندماج السياس

، ثـ تأسيس أفيغدكر ليبرماف حزب "االتحاد الكطني" مع قكل ييكدية متدينة 2003الميككد عاـ 

انفصالو عف حزب الميككد،  ، بعد1967نيف في األراضي المحتمة عاـ كمتطرفة، كأغمبيـ مف المستكط

براز نفسو عمى أنو زعيـ قكمي في إس مركز التخطيط ). رائيؿ كليس فقط لممياجريف الركسكا 

 )2014الفمسطيني، 

عامالن رئيسيان  أصبحكا% مف مجمكع الناخبيف اإلسرائيمييف 20لمياجركف الركس الذيف يشكمكف قرابة ا

في الحياة السياسية العامة، نظران لخمفيتيـ التاريخية كاالجتماعية كطبيعتيـ النفعية التي تمثمت بمخاطبة 

 المرشح الذم يخدـ تمؾ الخمفية.

 :الصييونية المرتزقة 2.1.2.2

المياجريف الركس مف أكثر المدافعيف عف الصييكنية في مكاقفيـ الحزبية، اف عض الباحثيف يعتبر ب

كمف أشد المستكطنيف تطرفان في مسائؿ األمف القكمي كتجاه عممية التسكية، ليس مف باب إيمانيـ 

نما إلثبات الكالء لمكطف الجديد بككنيـ ال يقمكف انتماءن لأليديكلكجية التي قامت عمييا  األيديكلكجي كا 

الدكلة الصييكنية باألساس، ككسيمة إلدارة الصراع مع المجمكعات السكانية األخرل التي تنظر إلييـ 

عمى حسابيـ"، كبما أنيـ يمتازكف بالعممانية الكاسعة، كعدائيـ ما يتمتعكف بو مف امتيازات بحسد "عمى 

يسار بكراىيتيـ تبطت مكاقفيـ تجاه اللمتديف المتطرؼ، فإنيـ ينتمكف إلى اليميف المعتدؿ، بينما ار 

ت الصحؼ االسرائيمية الناطقة بالركسية ىذا التكجو، كمع ذلؾ فيـ يعتبركف ، كقد غذّ لالتحاد السكفيتي

(، ثـ تخمكا عنو لمصمحة 1992أقؿ فئات اليميف المعتدؿ تصمبان، حيث ايدكا حزب العمؿ في العاـ )

   (122، ص1999)شبرينتساؾ، .1999ؿالعمثـ عادكا لدعـ  (1996الميككد في العاـ )
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ثـ جاءت مرحمة تأسيسيـ أحزابا سياسية مستقمة، مما رفد النظاـ السياسي اإلسرائيمي بقكة جديدة حديثة 

العيد بالديمقراطية، ليا نكازعيا، كىمكميا، كأكلكياتيا الخاصة، مؤلفيف أكبر كتمة انتخابية في إسرائيؿ 

، 2000)عبد اإللو،  .مصالحيـ نتخابي، لككنيـ يصكتكف لمف يحقؽمف الصعب التنبؤ بسمككيا اال

 (98-96ص 

تعزز مف مستكل اليميف العمماني عمى حساب ف اف ىذه الكتمة سك ففي الكقت الذم اعتقد فيو المحمم

نية، فاف المياجريف القكل األخرل، لعدـ تصكيتيـ ألم حزب ذم طابع اشتراكي، كال لألحزاب الدي

زب الميككد مسؤكلية التقصير في عممية استيعابيـ، كمسؤكلية كقؼ ضمانات القركض مكا ححمّ الركس 

ضركرة لو في نظرىـ، باالستمرار بعممية االستيطاف بالضفة ة بسبب إصراره العقائدم، الذم ال األمريكي

 .الغربية كقطاع غزة، كمف تبديد المكارد التي كاف باإلمكاف تكجيييا نحك إيجاد فرص عمؿ جديدة

 (111ص  ،6 مجمد ،1990، )المسيرم

اف المياجريف الركس في  في مقابمة خاصة لمدراسة يرل الصحافي الركسي االسرائيمي بكريس اينتيفك 

، اك الحريديـ 1948ؿ عند فمسطينيي الحا اثنية اك ايديكلكجية مكحدة كما ىكاسرائيؿ ال يشكمكف كتمة 

 .رغـ محافظتيـ عمى لغتيـ كثقافتو الركسيةبؿ اعتبر انيـ نجحكا في االندماج في المجتمع 

اف الكاتبة السياسية اإلسرائيمية ليمى جاليمي رأت أف نتائج تصكيت المياجريف الركس في كما 

أظيرت اندماجيـ في المجتمع اإلسرائيمي، بعد أف لعبكا ، 2003رلمانية اإلسرائيمية عاـ االنتخابات الب

 .ف القرف العشريفات مكات التسعينة العامة االسرائيمية في سندكران أساسيان كقكة مستقمة في السياس

 (50ص ،2003)جاليمي، 
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كثير مف الشككؾ حكؿ ، يثير ال2009بعد ذلؾ كخاصة في انتخابات  لكف صعكد نجـ ليبرماف كحزبو

زاب مقعدا في الكنيست متجاكزا الكثير مف االح 15 حزب الركسي، فقد حصد الاليمي"جدقة اقكاؿ "

 .ة مثؿ حزبي العمؿ كشاسالعريق

 2003كقد اعتبر زعيـ حزب "يسرائيؿ بعمياه" نتاف شيرانسكي استقالتو مف الكنيست اإلسرائيمي عاـ 

في المجتمع مثمما اندمج المياجركف الركس ا عممية اندماج "انيكانضمامو إلى حزب الميككد 

ركزم لو جذكره مثؿ حزب كاف يجب عمى حزب يسرائيؿ بعمياه أف يندمج في حزب ماإلسرائيمي، 

لكف قكؿ شيرانسكي ىذا ال ينسجـ كصعكد نجـ اسرائيؿ بيتنا  (،17، ص2003)شيرانسكي،  .الميككد"

 .2009رائيؿ، عمى االقؿ حتى العاـ قاعدة الركسية االكسع في اسذم ال

 :معيقات االندماج 3.1.2.2

االرتباؾ  أسمتواف ما " فنا تشيرنكشيفا"ايمينا سيرغيي في المقابؿ كجدت الكاتبة االسرائيمية الركسية

مؤكدة تعرضيـ لعدة صدمات ثقافية  ،معيقات اندماج المياجريف الركس في اسرائيؿ أبرزالنفسي مف 

 ( 2007 سيبيرلينينكا، مكقع( .كلغكية ككظيفية كمينية

رائيؿ ما كما اف زعيـ حزب إسرائيؿ بيتنا أفيغدكر ليبرماف، يرل أف مجتمع المياجريف الركس في إس

كىـ يحافظكف عمى استقاللية اجتماعية في إسرائيؿ، ش في أطره االجتماعية المميزة لو، زاؿ يعي

رائيؿ، كيستمعكف إلييا بشكؿ كيتكممكف المغة الركسية كأقامكا محطات تمفزة ناطقة بالمغة الركسية في إس

كا منيا، كتأتي التي جاؤ  منقطعيف عف أخبار الدكؿ ، كما كأف ليـ صحافتيـ الخاصة كىـ غيرمستمر

الحصكؿ بمشاركتيـ في الحياة السياسية في إسرائيؿ ككسيمة استعماؿ، في سبيؿ تحقيؽ ما يرغبكف 

سياسية، كشارككا في  اأقامكا لذلؾ أطر رىـ في اتخاذ القرار في إسرائيؿ حيث عميو مف زيادة قكة تأثي

مثؿ نائب رئيس بمدية حيفا ى مناصب، احات كبيرة في الحصكؿ عماالنتخابات المحمية، كحققكا نج
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كغيرىا مف المناصب العميا في البمديات كالمجالس المحمية، كما شارككا في االنتخابات البرلمانية 

اإلسرائيمية، كحصمكا عمى مقاعد كثيرة، كشارككا في حككمة ائتالفية كأصبح أحدىـ )أفيغدكر ليبرماف( 

ر يكبيذا استطاعكا الحصكؿ عمى الكثلمخارجية كالحقا لمدفاع،  ككزيران  نائبان لرئيس الكزراء اإلسرائيمي

، في المجتمع كفي "بني جمدتيـ"مف مطالبيـ االجتماعية كالسياسية، بأف يككف ليـ ممثمكف مف 

 .في االنتخابات الحككمة، األمر الذم ترؾ انعكاساتو عمى ثقافتيـ كتصرفيـ

 :المياجرون الروس في االحزاب السياسية 2.2.2

 :احزاب خاصة بالمياجرين الروس 1.2.2.2

( يفكركف في خكض غمار جركف الركس مطمع عقد التسعينات )مع تدفؽ المكجة الكبرللـ يكف الميا

 1950كف كبحكـ قانكف العكدة لعاـ ، لبيـ الحياة السياسية بطريقة منظمة اك في تشكيؿ احزاب خاصة

لسياسية منذ لحظة حؽ التصكيت كالمشاركة االذم يمنح المياجريف  1970كتعديالتو في العاـ 

كجكدة مثؿ الميككد كالعمؿ كغيرىا، ت المياجركف الركس بداية لالحزاب الم، فقد صكّ كصكليـ اسرائيؿ

عف بقية فئات المجتمع االسرائيمي كطبيعة الحكاجز الدينية كالثقافية لكف كبفعؿ تميز قضاياىـ 

، كالخذالف مف قبؿ االحزاب القائمةكشعكرىـ بالغبف كالتمييز كاالقتصادية كاالجتماعية التي كاجيتيـ، 

كلجأكا الى تشكيؿ احزابيـ الخاصة، كما رأل الياس  فقد بحث ىؤالء المياجركف عمف يمثؿ مصالحيـ

 زنانيرم.

 حزب الحركة القومية لمديمقراطية واليجرة .1

لى المياجر مف ركسيا ا سسو الناشط في الككالة الييكدية يكلي كاشاركفسكي ميندس االتصاالتأ

نسكي قد م كاف شاريالذكعدد مف اعضاء المنبر الصييكني ) نسكياسرائيؿ بالتعاكف مع نتاف شاري

مجمكعة مف المينييف بينيـ ميندسيف كاطباء  ، كتككنت قيادة الحزب مف(1986اسسو عاـ 
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ىا مف القضايا ، كركزت اجندة الحزب عمى قضايا المياجريف كاالسكاف كالتشغيؿ كغير كصحافييف

لكف الحزب لـ يتمكف مف تجاكز نسبة الحسـ في انتخابات عاـ  الحياتية الممحة لمقادميف الجدد،

كىك الدخكؿ الى  في تحقيؽ اليدؼ المتكخى الركساكلى محاكالت المياجريف  فشمتكىكذا  ،1992

لعديد مف االحزاب التي كما كتشكمت ا ،ىـعمى سياسة الدكلة كقكانينيا لصالح قضايا الكنيست كالتأثير

كغيرىا "قمب المياجريف مف أجؿ إسرائيؿ" لـ تحرز نجاحات تذكر, مثؿ حزب "الكحدة كاليجرة" كحزب 

 (331ص ،2005 ،)غانـ .مف األحزاب

، ريات االتحاد السكفياتيكرغـ فشؿ معظـ المحاكالت في تشكيؿ احزاب خالصة لممياجريف مف جميك 

 :يف ىذه التجارب كىمافاف النجاح حالؼ تجربتيف مف ب

 :حزب اسرائيل بعمياه .2

ككاف شارانسكي اتيـ بالخيانة العظمى في  ،1996كفياتي ناتاف شارانسكي عاـ اسسو المياجر الس

الى اسرائيؿ فكر كىاجر الى الكاليات المتحدة ثـ  ،عاما 13بالسجف مدة  عميو االتحاد السكفياتي كحكـ

مقاعد في الكنيست  7ية انتخابات الكنيست حيث شغؿ كجاء تأسيس الحزب عش خركجو مف السجف،

الصناعة كالعمؿ لمؤسس الحزب نتاف كزارة  ىما االكلى، كحصؿ عمى كزارتيف في حككمة نتنياىك

شارانسكي ككزارة االستيعاب لزميمو يكلي اديمشتايف، كيالحظ مف طبيعة الكزارات التي شغميا الحزب 

كالتي تمثمت حينيا في ايجاد العمؿ المناسب  ،ممياجريف الركساىتمامو بالمصالح كاليمكـ اليكمية ل

السكاف كالتعميـ كالحقكؽ ليـ كاستيعابيـ ضمف شركط تحفظ حقكقيـ ككرامتيـ كخاصة في مجاالت ا

 (323-322، ص 2005)غانـ،  .المدنية

ى شارة ال" في ااخمية ليست مع شاس الداخمية معنارفع الحزب شعار "الد 1999كفي انتخابات العاـ 

كف صفكا بأنيـ عممانيالذيف كُ  ،" لممياجريف مف االتحاد السكفياتيعداء حزب المتدينيف الشرقييف "شاس
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دفف مكتاىـ كمكرس ضدىـ الكثير مف كاجيـ كاجراءات د ز ك ، كبالتالي تـ منع عقكغير ييكد ككثنيكف

شغؿ شارانسكي بعد ىذه ، كبالفعؿ رة الداخمية التي تكالىا حزب شاساشكاؿ التمييز مف قبؿ كزا

ريف مف االتحاد السكفياتي السابؽ، االنتخابات حقيبة الداخمية كعمؿ عمى حؿ الكثير مف قضايا المياج

 كما رأل الياس زنانيرم.

يسرائيؿ بعمياه ىي قيادتو، كالتي يأتي  حزب كمف األسباب األساسية التي دفعت المياجريف إلى تأييد

ذم لعب دكرا في تشكيؿ أجندة المياجريف مف االتحاد السكفيتي السابؽ، عمى رأسيا نتاف شيرانسكي، ال

 د ىجرتو إلى إسرائيؿ، كلو جيكدكىك يحظى باالحتراـ عمى اعتباره صاحب نشاط حركي قبؿ كبع

كاضحة في خدمة مصالح المياجريف الجدد، حتى قبؿ أف يصبح عضكا في الكنيست بسنكات، كلعؿ 

 .رانسكي القكية كعمى مصداقيتوية االنتخابية لمحزب عمى شخصية شيلدعاىذا كمو يفسر لماذا تركزت ا

 (201-200، ص2008)الحاج، 

د مكاصمة شؤكف السياسة الخارجية، فقد أيّ عمياه نفسو كحزب كسط بالنسبة ليسرائيؿ ب حزب بركاعت

مستقمة، كقد عممية السالـ كلكنو لـ يؤيد أية تنازالت كبرل عف األرض، كعارض قياـ دكلة فمسطينية 

عدد  أكبردعـ  عمى حزبيـ بيدؼ كسبليسار ه عدـ إضفاء ىكية اليميف أك ااقرر زعماء يسرائيؿ بعمي

 (119-118، ص1999)بيؾ،  .ممكف مف المياجريف الركس

، كىك امر عزاه المحممكف مقاعد 6مقاعد الى  7مف  1999عاـ لكف قكة الحزب في الكنيست تراجعت 

لحزب مع برامج االحزاب القائمة كخاصة الميككد، كايضا الى ظيكر منافس لو في االساس الى تماىي ا

م اسسو افيغدكر ليبرماف كحصؿ عمى جميكر الناخبيف مف اصؿ ركسي، ىك حزب اسرائيؿ بيتنا، الذ

، صؿ ركسيكبظيكر حزب اسرائيؿ بيتنا كاستئثاره بغالبية قاعدة المصكتيف مف ا مقاعد حينيا، 4عمى 

تجاكز الحزب نسبة الحسـ بصعكبة  2003، ففي انتخابات عاـ حزب اسرائيؿ بعمياه تراجعت شعبية
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صفحتو. )غانـ،  ليحصؿ عمى مقعديف في الكنيست كينضـ بعدىا الى حزب الميككد حيث طكيت

 (328-327، ص2005

 :حزب اسرائيل بيتنا .3

مكلدكفيا افيغدكر ليبرماف كىك مياجر ركسي مف جميكرية  يدعمى  1999عاـ  الحزب سستأ

كقد ىاجر الى  مما كاف يعرؼ باالتحاد السكفياتيالسكفياتية السابقة الكاقعة في الجزء االكركبي 

عمى  أطمؽ( ىك قائد الحزب كاآلمر الناىي حتى 2017، كما زاؿ ليبرماف )1978اسرائيؿ عاـ 

لمتشدد اليميني ايتميز ىذا الحزب عف يسرائيؿ بعمياه بتكجيو ك  "حزب الرجؿ الكاحد" اسرائيؿ بيتنا

زب الرئيس المياجريف الركس بح كرُ كسمكؾ مؤسسو، كقد اختار لو ليبرماف اسما يذّ سياسيا تبعا الفكار 

 الركسي بكريس يمتسيف "ركسيا بيتنا".

، لكنو يركز قطاعات اليميف القكمي االسرائيمييطرح الحزب في صمب برنامجو قضايا تيـ مختمؼ ك 

محاربة التمييز ضد المياجريف الركس، كيطالب باعتماد الزكاج المدني كثيرا عمى قضايا المساكاة ك 

 1948 في اشارة الى فمسطينييالبديمة ) كبالزاـ جميع المكاطنيف بالخدمة العسكرية اك الخدمة المدنية

كما ينص برنامج الحزب عمى انو  ،كالمتدينيف الييكد الذيف يرفضكف الخدمة في الجيش االسرائيمي(

دعـ الشرائح الفقيرة كتكفير المساكف لألزكاج الشابة كدعـ مشاريع التطكير كالتمكيف في يعمؿ عمى 

ئيمييف غير المقيميف في اسرائيؿ حؽ كيدعك إلى منح اإلسرا األحياء الفقيرة كفي مدف التطكير،

 .يكمف ابرز مطالبو ايضا إعالف دستكر لمدكلة كتغيير نظاـ الحكـ مف برلماني الى رئاس االقتراع،

 (2009 ،الدراسات الفمسطينية جمة)م

اكي ىمكـ كقضايا المياجريف كيالحظ اف معظـ القضايا كالشعارات التي رفعيا الحزب كانت تح

 ت، كبالرغـ مف اف مقاعد الحزب في الكنيست انخفضالركس، كما مصالح اليميف القكمي المتطرؼ



62 

اال اف  ،(كقع الكنيست عمى االنترنتم). 2015اـ مقاعد ع 6الى  2009مقعدا في انتخابات  15مف 

( حيث يحتؿ ليبرماف 2017مرمكقة في حككمة بنياميف نتنياىك حاليا )عمى مراكز  الحزب يسيطر

الدفاع كىي مف اىـ الحقائب الكزارية في اسرائيؿ، كما شغؿ الحزب في السابؽ كزارة  حقيبة كزارة

مياجريف الكزارات االكثر اىمية بالنسبة لم فالخارجية اضافة الى حقيبة االستيعاب كاليجرة كىي م

 مكقع الكنيست عمى االنترنت(). الركس

كباستعراض برنامج كمكاقؼ حزب ليبرماف يالحظ انو مؤيد قكم لالستيطاف كاالحتالؿ كيرفع شعارات 

مف بمداتيـ كقراىـ اك  1948كيطالب بطرد فمسطينيي  ،عنصرية ضد الفمسطينييف في الضفة كغزة

ليبرماف نفسو يقيـ في  ، كما افمقابؿ ضـ المستكطنات الى اسرائيؿالسمطة الفمسطينية  ضميا الى

زعيـ اسرائيؿ كقد صب  ،نيككديـ" الكاقعة عمى االراضي الفمسطينية جنكب شرؽ بيت لحـمستكطنة "

 .ؿتركيزه األساسي عمى ضركرة القياـ بإصالحات جذرية في النظاـ السياسي كالقضائي في إسرائي بيتنا

 (201، ص2008)الحاج، 

اسرائيؿ بيتنا عمى اربعة مقاعد قبؿ اف يتحد مع عدد مف اقطاب حزب حاز  1999كعند تأسيسو عاـ 

 الكحدة-ليئكميايحكد بني بيغف كبيني ايالكف تحت اسـ )اليميف المتطرؼ مثؿ رحبعاـ زئيفي ك 

عمى سبعة مقاعد عاـ ، كقد حصؿ االتحاد المذككر نية القكمية، ليتخذ الحزب صبغتو اليمي(القكمية

 (331: 330، ص2005)غانـ،  اليميني االشير بعد اغتياؿ زئيفي.حيث غدا ليبرماف الزعيـ  2003

حيث بمغ اكج قكتو بخمسة عشر  2009اسرائيؿ بيتنا ليخكض االنتخابات منفردا عاـ حزب كعاد 

ب كرئيسو تشخيص المجتمع الييكدم بشكؿ دقيؽ فقد استطاع الحز  ،مقعدا، كلـ يأت ذلؾ مف فراغ

 .فتنامى قبكؿ خطابو في المجتمع اإلسرائيمي الى جانب المكدة الكامنة في ىذا المجتمع لزعماء أقكياء

 (14: 13، ص2009)شحادة، 
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لكف  2015حزب الميككد ليعكد كيستقؿ في العاـ  مع حزب اسرائيؿ بيتنا اتحد 2013كفي انتخابات 

ككد حيث شغؿ منصب مدير عاـ ككاف ليبرماف بدأ حياتو السياسية في حزب المي فقط،بستة مقاعد 

كىي لجنة الخارجية كاالمف في  كحساسية اىميةلجاف الكنيست  أكثركما كاف عضكا في  الحزب،

 (الكنيست عمى االنترنت)مكقع  كرتيف الخامسة عشرة كالسابعة عشرة.الد

لى تغير نمط التصكيت لدل الجيؿ الشاب مف المياجريف الذيف كيعزك محممكف تراجع شعبية ليبرماف ا

كثير مف ابناء ال، كما اف الميككد كيش عتيد كالعمؿ كغيرىا دمجكف في االحزاب االسرائيمية مثؿني ااخذك 

 (2015 ،مدار) .الجيؿ الشاب المياجر لـ يعد يرل في ليبرماف ممثال لطمكحاتو

حزب اسرائيؿ بيتنا بسبب تركيبتو التي تقـك عمى شعبية شخصية عمى  الدراسةكيمكف تبرير تركيز ىذه 

، لقضايا التي تيـ المياجريف الركس، اضافة الى تركيزه عمى احدة لمياجر مف االتحاد السكفياتيكا

مية االسرائيمية، الحزب ما يشبو النمكذج عمى تأثير الصكت الركسي في السياسة الداخىذا ؿ حيث مثّ 

بالتنكع  المصنفيف كعممانييف يؤمنكفء المياجريف المنفتحيف ثقافيا ك ية ىؤالشخص كعكس "تناقضات"

، كمف جية اخرل فيـ يمينيكف قكميكف متشددكف في قضايا السياسة الخارجية الثقافي كالديني مف جية

 .كخاصة تمؾ المتعمقة بقضية التسكية مع الفمسطينييف

 :ةرائيميمشاركة المياجرين الروس في االحزاب االس 2.2.2.2

 :حزب العمل .1

معارضة( في بدأ حزب العمؿ ) 1990الركس عاـ  منذ كصكؿ طالئع المكجة الكبرل مف المياجريف

محاكلة استقطاب الصكت الركسي الى صفكفو كلعب عمى كتر السخط الكاسع في اكساط ىؤالء 

ية احتياجاتيـ كاستيعابيـ ميككد" في تمبف بعد "خيبة امميـ" كما اعتبركه فشؿ حككمة شامير "الالمياجري
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، الذم سارع لصالح حزب العمؿ 1992قتراع عاـ بما يميؽ بتكقعاتيـ، كىك ما انعكس في صناديؽ اال

يف مف االتحاد السكفياتي طاقـ الركس" لمعمؿ في اكساط المياجر الى تشكيؿ لجنة خاصة عرفت باسـ "

، حيث تفرقكا عمى ف حزب العمؿاخذ المياجركف الركس ييجرك  1999، لكف كبحمكؿ عاـ المنيار

 ف مف االتحاد السكفياتي قاعدتييما، الحزباف المذاف شكؿ المياجرك اسرائيؿ بيتنا كاسرائيؿ بعمياه حزبي

مابام" كاف قد اسسو عماؿ باسـ " 1930العمؿ الذم تشكؿ عاـ االساسيتيف، ىذا مع العمـ اف حزب 

 (321ص، 2005 ،)غانـ مف المياجريف الركس.

 :الميكود حزب .2

حزب الميككد في كسب الصكت الركسي احد ابرز االسباب في خسارتو السمطة عاـ  فشؿُ كاف 

مميارات  10لية امتناع الكاليات المتحدة عف صرؼ ؿ المياجركف حككمة شامير مسؤك حمّ  اذ، 1992

ذلؾ بسبب ، ك ة في اسرائيؿبناء حياة جديد فيدكالر كاف يمكنيا اف تساىـ في استيعابيـ كمساعدتيـ 

، لذا سارع كجية اعتبرىا المياجركف غير ىامةتعنت الميككد في الممؼ الفمسطيني كالسباب ايديكل

ريف مف نتنياىك بعد تكليو زماـ امكر الحزب الى تعييف شخصية لمتنسيؽ كاالتصاؿ مع قطاع المياج

يا في الحزب مثؿ ، كعيف عددا مف رمكز ىؤالء المياجريف في مناصب عماالتحاد السكفياتي السابؽ

 .افيغدكر ليبرماف الذم احتؿ منصب مدير عاـ الميككد ثـ مدير مكتب رئيس الكزراء بنياميف نتنياىك

 (2015)مدار، 

 :حزب يش عتيد .3

يا الديف كيعتبر مف احزاب ( كحزب عمماني متشدد تجاه قضاحزب يش عنيد )يكجد مستقبؿ يصنؼُ 

يف الركس حيث لعب خطاب رئيس الحزب يائير لبيد ، كقد حظي بحصة مف اصكات المياجر المركز

الذم يزعـ تمثيؿ الطبقة الكسطى العممانية، بقبكؿ لدل المياجريف الركس كخاصة فئة الشباب، كقد 
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 الكنيست مف الكسط الركسي. )مدار،أربعة مقاعد في  عمى 2015د" في انتخابات حصؿ "يش عتي

2015) 

 لروس في االنتخابات االسرائيمية:أنماط التصويت لدى المياجرين ا 3.2.2

 :التصويت االحتجاجي تصويت المصمحة ام 1.3.2.2

ة، كباستعراض سريع الرشيؼ حمركس ديناميكية كمتغيرة طبقا لممصالمياجريف ال لدلأنماط التصكيت 

يالحظ اف ىؤالء المياجريف يميمكف لمتصكيت ضد  ،2015كحتى  1992االنتخابات االسرائيمية منذ 

ماجد الحاج( الى المشاكؿ بركفيسكر مثؿ ) مطة، كىك ما ارجعو بعض الباحثيفالمكجكد في السالحزب 

ف أكضاعيـ مف خالؿ تغيير التي كاجيكىا أثناء عممية استيعابيـ، كمحاكالتيـ المتكررة لتحسي

صكت غالبية المياجريف الركس لصالح حزب العمؿ مقابؿ الميككد،  1992ففي انتخابات  ،الحككمة

لى اتفاقية اكسمك مع منظمة التحرير اتاح السحؽ رابيف اف يشكؿ الحككمة كبالتالي التكصؿ ا مما

ألؼ مياجر مف بينيـ  374ففي حينيا كاف تعداد السكاف المياجريف الركس في إسرائيؿ  الفمسطينية،

يف الركس كتـ تشكيؿ قائمتيف لممياجر  ،يمتمككف حؽ االقتراع في االنتخابات العامة األف 240حكالي 

 .إال أنيما فشمتا في االنتخابات الف زعماءىما لـ يككنكا معركفيف بشكؿ كاؼ لدل لجميكر الركسي

 (335: 334، 2005ـ، )غان

انتخاب رئيس الكزراء  حيث تـ ألكؿ مرة خالليا 1996لكف نمط تصكيتيـ تغير في انتخابات العاـ 

ما كاف  المياجريف الركس،نتنياىك مف  كمف دكف التأييد الساحؽ الذم حصؿ عميوبشكؿ مباشر، 

 (122، ص1999)شبرينتساؾ،  .يمكف لو الكصكؿ الى كرسي رئيس الكزراء انذاؾ

حزب حزب يسرائيؿ بعمياه الذم اعتبر ا شارؾ كالكؿ مرة في االنتخابات ايض 1996كفي عاـ 

 (340: 339، 2005ف الركس. )غانـ، % مف جميكر الناخبي40 المياجريف الركس، فحصد قرابة
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 :1999انتخابات  2.3.2.2

قاربت  1999أف نسبة مشاركة المياجريف الركس في انتخابات العاـ  يؤكد البركفيسكر ماجد الحاج

% لصالح بنياميف 39.3% لصالح اييكد باراؾ ك60.7%، كفي انتخاب رئيس الكزراء صكت 85

لحزبيف الركسييف ا أحد% مف الركس لصالح 57نتنياىك، أما بخصكص األحزاب فقد صكت 

: 199، ص 2008)الحاج،  .% لصالح إسرائيؿ بيتنا16% لصالح يسرائيؿ بعمياه ك41الرئيسييف، 

200) 

أشارت التقديرات إلى  ، حيثلصالح اريئيؿ شاركف 2001كعاد نمط التصكيت لينقمب ضد باراؾ عاـ 

% كالذيف أيدت 70نسبة تصكيت عالية لدل المياجريف الركس في ىذه االنتخابات كصمت إلى 

 (246ص  ،2005)غانـ،  .غالبيتيـ الساحقة شاركف

الى اندالع االنتفاضة الثانية )انتفاضة االقصى( كقد اتفؽ معو  كقد عزل الصحافي بكريس اينتيف ذلؾ

 ، في مقابالت خاصة لمدراسة.يرمم الياس زنانفي ىذا الرأ

االتحاد القكمي( كبيف لؼ ليبرماف )اجريف الركس بيف تحاتكزعت اصكات المي 2003كفي انتخابات 

زنانيرم" يف اك يميف كسط مما يفسر تكصيؼ "الميككد كشينكم، كما يميزىا جميعيا انيا احزاب يم

 ، كما رأل الباحث الياس زنانيرم.النحصار الصكت الركسي في اسرائيؿ بيف المركز كاليميف

لغاء نظاـ يتـ التصكيت عمى قكائـ فقط ك حيث العكدة الى النظاـ القديـ ب كقد شيدت ىذه االنتخابات ا 

االنتخاب المباشر لرئيس الكزراء، بيدؼ سحب كرقة المناكرة مف األحزاب االثنية كالدينية كالتي كانت 

اء المنتخب. )الحاج، تصكت بكرقتيف كاحدة لصالح رئيس الكزراء كالثانية لصالح حزب رئيس الكزر 

 (210، ص2008
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ىي المشاركة ، ث ظكاىرالمياجريف الركس تميز بثالحثكف اف تصكيت الحظ با 2006كفي انتخابات 

 نحك اليميف.كجنكحيـ  لمحصكؿ عمى مصالح آنيةية كاتصاؼ أحزابيـ بالبراغماتية اعمفي االنتخابات بف

 (2006)شعباف، 

 :صعود الصوت الروسي 3.3.2.2

بيتنا" المحسكب كميا عمى  صعكدا الفتا ككبيرا لحزب ليبرماف "إسرائيؿ 2009شيدت انتخابات عاـ 

أثير المياحريف الركس، رغـ ادعائو تمثيؿ اليميف القكمي االسرائيمي ككؿ، مما اشار الى تنامي قكة ت

ا مقعد 15 يؿ بيتنا" ألكؿ مرة في تاريخو عمىإسرائ" ، فقد حصؿ حزبالمياجريف الركس في اسرائيؿ

الذم يعتبر مؤسس  ككد متقدما عمى حزب العمؿإسرائيؿ، بعد كاديما كالمي ليحتؿ المكانة الثالثة في

 (2011 ،مجمة السياسة الدكليةدكلة اسرائيؿ. )

د فقد شيدت ذركة طمكح ليبرماف المتمثؿ في محاكلة السيطرة عمى الميكك  2013اما انتخابات العاـ 

يككد يككد كتشكيؿ قائمة الم، كذلؾ مف خالؿ التحالؼ مع حزب المكالكصكؿ الى كرسي رئيس الكزراء

حيث قامت النيابة العامة بتقديـ الئحة اتياـ  إاّل أف مخطط ليبرماف المزعكـ تالشى بسرعة، بيتنا،

الة مف منصبو. ضده بشبية الغش كسكء االئتماف، خالؿ عممو كزيرا لمخارجية، مما دفعو إلى االستق

 (25، ص2013)جريس، 

 :والمتغيرات الجذرية 2015انتخابات  4.3.2.2

مؤشرات تغير كبير في المزاج االنتخابي لممياجريف الركس بعد ربع قرف  2015 عاـ باتحممت انتخا

نحك  أكثرينحك  ،الذم كلد كترعرع في اسرائيؿ عمى كصكليـ الى اسرائيؿ، حيث بدا اف الجيؿ الشاب

 ، بدأت تظير عالمات تراجع حزب اسرائيؿ بيتنااالندماج السياسي، فبعد تالشي حزب اسرائيؿ بعمياه
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، فيما حصؿ 2015مقاعد فقط عاـ  6الى  2009ي مقعدا ف 15الذم انحدر تمثيمو في الكنيست مف 

 .حصة كبيرة مف اصكات ىذا الجميكر احزاب الميككد كيش عتيد كالمعسكر الصييكني عمى

 20االلكتركني، في العبرم لمكقع "كالال" في ماغيف، سفير اسرائيؿ السابؽ في مكسكك تسكصرح 

، إنو لـ يعد ىناؾ مبرر لكجكد حزب ركسي، خاصة كأف األحزاب كميا في 2015اني كانكف الث

مطالبا الركس باالندماج في المؤسسة السياسية العامة  رائيؿ تتكجو كتخاطب الصكت الركسي،إس

" أخذ يفقد ناتبر ماغيف أف حزب "يسرائيؿ بيتكاع كمنعزؿ، ـكالتكقؼ عف تشكيؿ جميكر خاص بي

 )مدار، ء كحزب يمثؿ جميكرا معينا بعد تراجع شعبيتو في اكساط الناخبيف الركس.قدرتو عمى البقا

2015) 

 :التمثيل السياسي لممياجرين الروس 4.2.2

أصبح التكجو السياسي لممياجريف يميؿ اكثر الى اليميف كىك ما ربطو  1999بعد انتخابات العاـ 

ناصر المحاـ فاعتبر ر شبكة معا د.تحري ا رئيسالصحافي بكريس اينتيف باندالع االنتفاضة الثانية، ام

عسكر اليميف اكثر مف اف المياجريف الركس يؤيدكف القكم كيسعكف لمسمطة كىك ما كجدكه في م

انحياز ىؤالء المياجريف انو  -في مقابالت خاصة لمدراسة- ، كفسره نبيؿ عمركمعسكر اليسار

المياجريف امي قكة صكت ، كقد لكحظ صعكد كتنعيدا عف المبادمء كااليديكلكجيايـ الخاصة بحلمصال

العمؿ كالميككد( اك مف خالؿ االحزاب ر سكاء مف خالؿ االحزاب الكبرل )ثيالركس كقدرتيـ عمى التأ

 .يتناذات الطابع الركسي مثؿ اسرائيؿ بعمياه ثـ اسرائيؿ ب

% منيـ 5ابدل فقط اظيرت االستطالعات تفاقـ التكجيات اليمينية المتطرفة، حيث  ،2011كفي عاـ 

% منيـ المكافقة 13فيما يبدم  ،2000% عاـ 25لمحتؿ لسكرية مقابؿ المكافقة عمى إعادة الجكالف ا
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% بفارؽ عشر سنكات بيف 37عمى أم تنازالت في الضفة الغربية لقاء سالـ مع الفمسطينييف مقابؿ 

 (2011 ،القدس العربي) .االستطالعيف

كف اكثر نحك المركز ابناء المياجريف الركس( يمتفتمف الشباف ) مس سنكات اخذ الكثيرلكف كبعد خ

امعة بف غكريكف عف رئيسة قسـ األنثركبكلكجيا في جالعبرية  كقد نقمت صحيفة "ىآرتس" ،كحتى اليسار

كىـ ال يصبحكف  ف بالركسية نحك اليميف اخذ يتغير،، أف ميؿ الناطقييكليا ليرنرفي بئر السبع د.

يسار، لكف يمينيتيـ تتغير مف يمينية قائمة عمى منح الشرعية لمدكلة المسيطرة عمى قريبيف أكثر مف ال

تغيير ىكيات كمطالبة بالكالء كقد مثميا ليبرماف، الى يمينية كصفتيا بانيا أكثر إسرائيمية، كمرتبطة 

نما إلى مفيكـ الغيتك الييكدم، أكثر بالييكدية، كلـ تعد تستند إلى المفيكـ السكفييتي، كما رصدت  كا 

مجمكعات يسارية تندرج في إطار اليسار الصييكني، حيث قالت بكجكد  ،تكجو يسارمكجكد الصحيفة 

احدىـ ميريؾ شطيرف نجؿ عضك الكنيست السابؽ عف حزب "يسرائيؿ بيتينيك" اليميني المتطرؼ يكرم 

 (2015، مدار). 2007، الذم تكفي في العاـ شطيرف

 

 

 

 

 

 



70 

 لقضية الفمسطينيةالمياجرون الروس وا 3.2

 1948الموقف من فمسطينيي  1.3.2

ف لدييـ مكاقؼ عدائية تقكـ دائرة اليجرة الصييكنية بعممية تعبئة عنصرية لممياجريف الى اسرائيؿ كتككّ 

مسبقة تجاه العرب، كفي خضـ نضاليـ ضد التمييز الذم يتعرض لو المياجركف الركس مف مختمؼ 

، فانيـ ال يكادكف يجدكف اجماعا اسرائيميا عمى ام قضية سسة الدينيةتمع االسرائيمي كالمؤ شرائح المج

ابة بطاقة عبكر لممياجريف كما ىك الحاؿ تجاه العداء لمعرب، ككأف المكقؼ تجاه العرب صار بمث

مدير معيد التعددية الثقافية  مجتمعيـ الجديد، كفي دراسة اجراىا البركفيسكر ماجد الحاجنحك الركس 

، كجد أف الييكد الركس كبنسبة أكبر مف النصؼ تؤمف بضركرة تقميص عدد 1999ا في جامعة حيف

%( تجد أنو يمكف لمعرب المشاركة في الحياة 10العرب في اسرائيؿ، كفقط نسبة ضئيمة منيـ )اقؿ مف 

يبنكف عالقات ؿ الدراسة تبيف أف الييكد الركس ال السياسية كاالجتماعية داخؿ اسرائيؿ، كمف خال

 (2013 ،الحياة المندنية).ضئيمة جدا ية مع العرب القاطنيف بجكارىـ اال بنسبةاجتماع

ة لدل المياجر حكؿ عدـ كجكد مكاقؼ عدائية مسبق ،كبالرغـ مف حديث الصحافي بكريس اينتيف

اف معظـ ىؤالء المياجريف لـ يتعاممكا مع العرب اك ال يحبذكف التعامؿ  ، فانو اقرّ الركسي تجاه العرب

عازيا ذلؾ الى التفجيرات كاحداث االنتفاضة الثانية، ال الى مكاقؼ عدائية مسبقة اك التعبئة معيـ، 

 .ية ككزارة االستيعاب االسرائيميةالعنصرية مف قبؿ الككالة الييكد

بمكاقؼ عدائية مسبقة  كيتفؽ معو ماجد الحاج جزئيا بالقكؿ اف المياجريف الركس لـ يصمكا اسرائيؿ

 ستغمكا ىذه المشاعر كجكاز عبكر لممجتمع االسرائيمي.، بؿ اتجاه العرب

اف ىؤالء المياجريف اعتبركا عداءىـ لمفمسطينييف استمرارا لعدائيـ تجاه الحقبة الياس زنانيرم  كرأل

كقد  ياتي السابؽ ضد اسرائيؿ كامريكيا(،لالتحاد السكف يفاحم رحيث كانت منظمة التحريياتية )السكف
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اينتيف اف االنتفاضة الثانية لعبت دكرا كبيرا الركسي( بكريس افي االسرائيمي )الصحاتفؽ زنانيرم مع 

م العاـ االسرائيمي نحك اليميف، حيث عززت لدييـ مشاعر الخكؼ كتعاظـ التيديد في انزياح الرأ

التقكقع" عمى الذات القكمية كالبحث عف المشترؾ مع الكؿ المجتمعي الخارجي كبالتالي الحاجة الى "

كىك ما حدث بشكؿ خاص مع المياجريف الركس الذيف كجدكا انفسيـ في خندؽ  ،جية ىذا التيديدلمكا

 الفمسطيني، كما رأل زنانيرم. -جيالعدك الخار  ت المجتمع االسرائيمي في مكاجيةكؿ مككنامع كاحد 

كجنكح المجتمع  1995كقد ادل تردم األكضاع األمنية خصكصا بعد اغتياؿ اسحؽ رابيف عاـ 

كما تاله مف  2000سرائيمي نحك اليميف المتطرؼ كفشؿ عممية التسكية في كامب ديفيد عاـ اال

(عمميات تفجيرية، اح قتؿ  حيث 2001في العاـ  داىا كانت في نادم لمشباب الركس )الدكلفيناريـك

ضحية لما يعتبركنو االرىاب  أنفسيـجعؿ الييكد الركس يركف في  كاصيب العشرات منيـ، كؿ ذلؾ

ربي، فكجدكا أنو ال بد مف الكقكؼ جنبا الى جنب مع بقية الييكد في كجو الفمسطينييف مما زاد مف الع

 (2003 ،يميةقضايا اسرائ) العرب لدل الييكد الركس. حدة العدائية تجاه

 يف الركس لمعرب يفتقد الم تاريخاف عداء المياجر ، جماؿ زحالقة الكنيستفي كيعتبر العضك العربي 

ة عبكر نحك بطاقباعتباره مصمحة برغماتية، ام ك كانما ىك ناجـ عف غسؿ الدماغ  ،ضارمح عدْ اك بُ 

ياس زنانيرم كحتى المجتمع االسرائيمي، كيتفؽ زحالقة مع ما ذىب اليو ماجد الحاج كنبيؿ عمر كال

 يؽ.ض إطاراف العالقة بيف الركس كالعرب قابمة لمتغيير مع انيا ما زالت ىامشية كفي بكريس اينتيف، 

 :الموقف من االستيطان 2.3.2

 كزير الدفاع االسرائيمي المستكطف افيغدكر ليبرماف ىك الشخصية السياسية االبرز مف بيف المياجريف

اف االستيطاف ىك الجدار  16/9/2017يير الذم ادلى بو يـك ، كاذا ما استعرضنا تصريحو الشالركس

كيميف المركز في اسرائيؿ كىي التي تمثؿ تكجيات م اليميف قي السرائيؿ )لكجدنا انيا تمثؿ رأالكا
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مييف باعتبار لالسرائي اغمبية الناخبيف الركس، الذيف باتكا كمعظـ االسرائيمييف يعتبركف االستيطاف حقا

، كما اف االستيطاف محدد جزء مف دكلتيـ كليست ارضا محتمة ييكدا كالسامرة(اف الضفة الغربية )

السرائيمية كيعتبر احد االقانيـ الرئيسية لاليديكلكجية الصييكنية كالرؤية الرسمية ا اساسي في السياسة

، كقد ركز خطاب الرئيس الفمسطيني محمكد عباس اماـ )مف النيؿ الى الفرات( لحدكد اسرائيؿ التكراتية

عمى ىذه المسألة، حيث طالب المجتمع الدكلي بتحديد حدكد اسرائيؿ  20/9/2017 االمـ المتحدة في

لالعتراؼ بيا كدكلة، مشيرا الى اف اسرائيؿ ترفض تحديد حدكدىا، النيا تريد المضي قدما في  كشرط

 (2017ككالة كفا، ). اب االرض العربيةسياسة التكسع كاالستيطاف عمى حس

كالجكالف السكرم،  ى احتالؿ الضفة الغربية كقطاع غزةعاما عم 50 ركما اف احتفاالت اسرائيؿ بمرك 

صيكف االستيطاني جنكب بيت لحـ كحضرىا رئيس الكزراء تالتي اقيمت في تجمع ع ىذه االحتفاالت

اليميف السياسية كبرامجو الى اىمية االستيطاف لعقيدة  يمي بنياميف نتنياىك، اشارت بكضكحاالسرائ

ؿ تصريح السفير االمريكي في تؿ ابيب ديفيد فريدماف الذم كصؼ االحتالؿ ، كما شكّ العممية

، دفعة قكية آل االسرائيمي  ،ركسيا اليكـ مكقع) .طاف كلتيار اليميف االسرائيميلة االستيباالحتالؿ المزعـك

2017) 

كالمستكطنات، نجده بيتنا كخاصة تمؾ البنكد المتعمقة بالحدكد  مج حزب اسرائيؿكبقراءة متأنية لبرنا

قكؽ الشعب اقامة دكلة فمسطينية كعدـ االعتراؼ بحالميككد، لصالح رفض  يميف حزبعمى 

ا مكيؿ" ىي الحؿ لمقضية الفمسطينية، الترحيعتبر اف سياسة الترانسفير "الفمسطيني، حتى اف الحزب 

تغمغؿ المستكطنيف في كؿ مؤسسات كمراكز صنع القرار  يالحظ في العقديف االخيريف خاصة، عممية

تأثيرىـ عمى سياسة  االسرائيمي سكاء عمى الصعيد الحزبي اك الكنيست كالحككمة، كبالتالي اتساع

الدكلة كمصالح الفئات المختمفة الفاعمة في السياسة االسرائيمية، كامتداد ىذا التأثير ليطاؿ مختمؼ 
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القطاعات االجتماعية كالثقافية كاالكاديمية كحتى االعالـ كاالمف، مف حيث التأثير في تكزيع المكازنة، 

شغيؿ، مما يشجع عمى االستيطاف في المناطؽ كتقديـ العركض االقتصادية المغرية في السكف كالت

 (2017 ،مدار) .دية كبيئية كليست ايديكلكجية فقطالفمسطينية السباب اقتصا

يف الركس مف االستيطاف ذا اف مكقؼ المياجر ، يعتقد د.ناصر المحاـ بيذا الجانب كفيما يتعمؽ

ف الفردية، حيث اف المياجريمصمحة الشخصية كالسالمة : االكؿ برغماتي عممي لو عالقة بالجانبيف

فيو  فاالستيطاف-فرديةلكف مع احالـ كمصالح شخصية ، كس كصمكا اسرائيؿ عمى شكؿ جماعاتالر 

 غ، اما الجانب الثاني فمو عالقة بمسح الدماليـ مف حيث حؿ مشكالتيـ في السكف ةاقتصادي فكائد

 .كالعسؿ كالميعادالذم يتعرض لو كؿ المياجريف الى اسرائيؿ باعتبارىا ارض السمف 

 :مستقبل عممية السالم في ظل تنامي دور المياجرين الروس 3.3.2

 :مثمث االشكناز السفارديم والروس 1.3.3.2

% مف المجتمع االسرائيمي، كرغـ انيـ ينتشركف في مراكز صنع 20المياجركف الركس قرابة  ؿُ يشكّ 

ظمكا يشكمكف ما يشبو الكتمة االثنية الكبيرة داخؿ ، فانيـ ة السياسية كاالمنية كاالقتصاديةالقرار المختمف

 احتى اف بعض الباحثيف كالمراقبيف يعتبركف اف المياجريف الركس اصبحك  ،المجتمع االسرائيمي

ثكف ، كيتنبأ باحديـي الى جانب االشكناز كالسفار يشكمكف المككف االساسي الثالث في المجتمع االسرائيم

الشأف افي المختص في الحاج كالصحافي نظير مجمي كالصحمثؿ البركفيسكر ماجد  مرمكقكف

االسرائيمي د.ناصر المحاـ، اف المياجريف مف اصكؿ ركسية قد يشكمكف النخبة المييمنة في المجتمع 

ديـ عمى التحكؿ الى نخبة بعد تراجع دكر النخبة االشكنازية، كضعؼ احتماؿ قدرة السفار االسرائيمي 

امي تأثير المياجريف الركس عمى عالقات الركسية كاالشكنازية( ما يعني تن) منافسة لمكتمتيف االثنيتيف

 .مؽ بالصراع الفمسطيني االسرائيمياسرائيؿ الخارجية كمنيا المتع
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كقد دفع المياجركف الركس بالمجتمع االسرائيمي نحك التعددية االثنية كالثقافية، بحيث يككف التركيز 

بية كغير شرقية، كبالتالي يمتقي المياجركف الركس مع الكتمة عمى اف تككف ىكية اسرائيؿ غير عر 

، كىذه العممية ال تتـ بمعزؿ فأكثر أكثراالشكنازية العممانية المتنفذة، مما سيدفع بالشرقييف الى اليامش 

 (Yakobson.p,8128212).عف التناقضات الحادة في المجتمع االسرائيمي

 :يجابإلتأثير متذبذب بين السمب وا 2.3.3.2

يعتبر عضك الكنيست العربي جماؿ زحالقة اف تأثير المياجريف مف االتحاد السكفياتي السابؽ عمى 

، يتحدد مف خالؿ التغيير الذم يمكف اف يطرأ عمى االجماع قبؿ عممية السالـ سمبا اك ايجابامست

تدفيع اسرائيؿ ثمف ، كيشكؿ الضغط عمى االقتصاد االسرائيمي ك سرائيمي تجاه القضية الفمسطينيةاال

كألف تكجو ، ، بحسب تعبيرهاحتالليا عامال اساسيا في تغيير المكاقؼ السياسية لالحزاب االسرائيمية

، فاف س ايديكلكجيا صييكنيا اك تكراتيا، كليكس لميميف ىك تكجو برغماتي مصمحيالمياجريف الر 

اه عممية التسكية، كحتى تتكفر السياسية تج التأثير عمى المصالح قد يؤدم الى تغيير في المكاقؼ

ما في ذلؾ ، فاف مكاقؼ غالبية فئات المجتمع االسرائيمي تظؿ مائمة الى اليميف بشركط ىذا التغيير

، الذيف يفضمكف الكقكؼ مع الغالبية المسيطرة تحقيقا لمصالحيا بحسب تعبير مكاقؼ المياجريف الركس

 .د. ناصر المحاـ

االسرائيمي بقيادة  ، بؿ اليسارح المجتمع االسرائيمي الى اليميفانزيا سببا فيليسكا ف الركس المياجرك 

في  حزب العمؿ ىك السبب، فمنذ فشؿ ىذا اليسار في انجاح عممية السالـ مع الفمسطينييف كما فشؿ

سمكؾ المياجريف الى صعكد اليميف كاليميف المتشدد، اما  ذلؾ ادل ،بديمة طرح برامج كرؤل كاضحة

، فاف تشكؿ معسكر سالـ قكم مف حزب العمؿ كشينكم كـ بمصالحيـ الشخصيةمحكفيك الركس 
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ـ م العات، عندىا يمكف احداث تحكؿ في الرأكميريتس مع زيادة قكة التمثيؿ العربي في الكنيس

 ، كما رأل نبيؿ عمرك.ف الركساالسرائيمي بما في ذلؾ المياجري

 :بائيمآيسوا مثل لن الروس بعد ربع قرن في اسرائيل المياجرو 3.3.3.2

في حياة دكلة اسرائيؿ كأصبحكا  نصؼ المياجريف الركس قد انخرطكا مف أكثركاف  2001في العاـ 

كاديميا كالصحة سكاء في االقتصاد، اك في األمف، كما في األ في كؿ مجاالت الحياة عنصرا مركزيا

 .كالثقافة كغيرىا

المياجريف الجدد ينتمكف  ف غالبية الشباب ابناءؼ حنيف أكاعتبر المحاضر في جامعة بار ايالف د.زئي

الركس ال  األخرل، ىناؾ أقمية مف المياجريفإلى المجتمع اإلسرائيمي، كلكف كما في كؿ المجتمعات 

كىناؾ مجمكعة ال تتعدل  صان كبار السف منيـ كمغة لمتفاىـ،يتحدثكف العبرية كميان أك جزئيان، كخصك 

كصيتيـ كركس، كيقكمكف بنشاطات كفعاليات اجتماعية يحافظكف عمى خص % فقط10نسبتيـ 

 (2011)ايالؼ، كتربكية كثقافية بالركسية.

قذع الركس، كتـ كصفيـ بأالمياجريف عمى مدل قرابة عقديف سادت في اسرائيؿ صكرة نمطية عف 

، حتى اف ة كاالدماف عمى الكحكؿ كالمخدرات، كحتى الدعارة كالجريمية، مف الكفر كالكثنالصفات

صة الشرقييف اعتبركىـ غير ييكد كانيـ استكلكا عمى حقكؽ الييكد "الحقيقييف" في الكثير مف الييكد كخا

 رض المياجركف الركس في التسعينات لمتمييز في الركاتب كالكظائؼ.كبالفعؿ تعّ  اسرائيؿ،

السرائيمي ممؼ الصراع ا، خاصة تجاه تطرفا كشكفينية أكثراعتبر الركس ف ،اما عمى الصعيد السياسي

 .ىكف لالثنيات االخرل كخاصة لمعربانيـ يمينيكف متعالكف ككار الفمسطيني، كاشتيركا 
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مصاعب التي يكاجيكنيا في الكثير مف المعاناة فيما يكتبو المياجركف الركس عف الكيمكف قراءة 

 Israel)كتزخر صفحة  لتمييز ضدىـ كاعتبارىـ غير ييكد،، مثؿ الصكرة النمطية السمبية كااسرائيؿ

info) الناطقة بالركسية، بالعديد مف القصص كالعناكيف التي تركم معاناة  كغيرىا مف المكاقع

 (Israel infoصفحة  (.في اسرائيؿالركس المياجريف 

كقد تغيرت النظرة  كما رأت الصحافية الركسية كسينيا سابت لكبا اما اليكـ فالكضع بات مختمفا،

كأضحى المياجركف ال يأخذكف عمى محمؿ الجد ما يتـ تكجييو إلييـ، اإلسرائيمية نحك المياجريف، 

، كنتيجة لنجاح عممية كيعممكف عمى تغيير النظرة ككنيـ يريدكف االندماج في المجتمع اإلسرائيمي

ىناؾ مشاركة كبيرة مف قبؿ المياجريف الجدد مف ركسيا كرابطة الشعكب المستقمة في  أصبحاالندماج 

 .كالثقافية كالتربكية اإلسرائيمية، كعممية االندماج تسير بخطى جيدةالحياة السياسية 

ف سبب تكجو المياجريف الركس لميميف اإلسرائيمي كاعتبرت الصحافية الركسية "كسينيا سابت لكبا" ا

ىك عدـ المعرفة المسبقة لمجريات الحياة القائمة في الشرؽ األكسط، حيث تمت عممية غسؿ دماغ 

 (2011اإلسرائيمي. )ايالؼ، في أطر اليسار  اليكـ أصبحىناؾ أيضا مف  مياجريف، كلكفمل

تميزا في المشيد السياسي اليميني  2016لمعاـ  المشيد االسرائيمي " حكؿ2017 مداريرصد تقرير "ك 

المسياني، الذم لـ يعد -الذم يييمف عمى مؤسسات الدكلة االسرائيمية، بما اسماه الخطاب التكراتي

، كىي ينية، بؿ تعداىا الى "الميككد" ك"ككالنك" ك"يش عتيد" ك"اسرائيؿ بيتنا"حركات الديقتصر عمى ال

اف الضفة الغربية حيث يسكد االعتقاد يا عادة الناخبكف مف اصكؿ ركسية، االحزاب التي يصكت ل

 (9ص ،2017غانـ،)كالقدس جزء مف ارض اسرائيؿ ال يجكز التنازؿ عنيا. 
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 :اقل ايديولوجيا .1

 ف الييكد الركس انخرطكا فعالن في كؿ مجاالت الحياةالى االحاج  سكر ماجديفك ث اجراه البر تكصؿ بح

كلكف ذلؾ كاف مف أجؿ البقاء كليس بدافع األيديكلكجيا، إذ بقي بينيـ  ،، باستثناء الجيشاالسرائيمية

ترفكا بيا كتعاممكا معيا بؿ إنيـ لـ يحترمكا الثقافة اإلسرائيمية كلـ يع ،كبيف الثقافة اإلسرائيمية اغتراب

 (2013 ،المندنية الحياة). االستعالء بشيء مف

فاف ىجرة غالبية مف كصمكا الى اسرائيؿ مف االتحاد  ىذه الدراسة، نا في مكقع سابؽ مفككما اكضح

قتصادية باب اسباب ايديكلكجة اك قكمية صييكنية، بقدر ما استندت السالسكفياتي السابؽ لـ تأت ال

 .رحابة كسيكلة أكثرف افاؽ لمحياة ، باحثيف عـ خرجكا مف دكلة شيكعية مفككةفي ،كاجتماعية

 ايديولوجية:-كمؤشر عمى البرغماتية والالاليجرة المعاكسة  .2

% مف ابناء المياجريف الركس غادركا 17اف قرابة  2017اظيرت احصائيات اسرائيمية اجريت عاـ 

اك الى اكركبا كالكاليات كفياتي السابؽ، ست االتحاد الاسرائيؿ، اما الى ديارىـ االصمية في جميكريا

ف كيتضح مف المعطيات االحصائية أف عدد الذيف غادركا اسرائيؿ مف دكف العكدة إلييا بي المتحدة،

كبينت االحصائيات اف  ف ركس،% منيـ مياجري38شخص  ألؼ 300ناىز ، 2014ك 1990عامي 

تمثمت اساسا في الجكانب االقتصادية كمحاكالت البحث عف  العكامؿ الدافعة الى ىذه اليجرة المعاكسة

 (48،2017 عربمكقع ) .يمييا العكامؿ االجتماعية كالدينية أفضؿمستقبؿ 

كقاؿ النائب السابؽ في الكنيست ركماف بركنفماف، كىك مف قادة المياجريف الركس في إسرائيؿ، إف 

 .ت تشكؿ االتحاد السكفييتي السابؽكؿ التي كانألؼ شاب غادركا بالفعؿ إسرائيؿ عائديف الى الد 200

 (2016 ،العربي الجديد)
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 ، اتضح أفبية كالتعميـ كالجيش اإلسرائيميككفقا الستطالع أجراه مؤخرا معيد "ميدغاـ" لصالح كزارة التر 

مف سكاف إسرائيؿ الييكد يرغبكف في اليجرة لك تمكنكا مف ذلؾ، كالراغبكف في اليجرة مف  27%

االستطالع،  عاما، كفي رده عمى نتائج 29-23ىـ في األساس شباف أعمارىـ تتراكح ما بيف  إسرائيؿ

عاـ المشركع الذم نفذ االستطالع لصالحو اف ىذا مؤشر عمى أف الكثير مف قاؿ أكرم ككىيف مدير 

كىذا معطى مقمؽ كيحتـ عمينا جميعا مكاجية ىذه  ،يشعركف باالنتماء لمدكلة ال مكاطني إسرائيؿ

الشعكر باليكية، كاالرتباط في كجكد مشكمة  معطيات االستطالع تدؿ عمىمؤكدا اف  ،لقضية الصعبةا

كاقع يخمؽ الكىذا ، االزدياد في دكلة إسرائيؿفي كاالنتماء لمشعب كالبالد كالدكلة لدل جميكر آخذ 

قتصادم المتراجع ، الكضع االكمف ابرز اسباب ىذه اليجرة ،كانقساما في المجتمع اإلسرائيمي كمو شرخا

و في مسارات الحياة مقارنة بالماضي، كتغمغؿ التيار الديني الييكدم المتطرؼ كنفكذه كتحكم

 (2017الرأم،  جريدة) اإلسرائيمية.

إف الطمبات التي تصؿ إلييا تدؿ عمى أف "زبدة ف ،االسرائيمية دائرة الجنسية في مديرية السكاف كبحسب

يدكر الحديث عف أشخاص في الثالثيف مف "، حيث ازؿ عف الجنسيةالمجتمع اإلسرائيمي تيرب كتتن

عمرىـ، ذكم دراسات عميا، خدمكا في الجيش كىـ أصحاب طاقات كبيرة يتنازلكف باختيارىـ عف 

كليست لدل ىؤالء مشاعر مختمطة حياؿ الصييكنية كاالنتماء إلى الدكلة ، الجنسية اإلسرائيمية

نما يبحثكف فقط عما   (2016 ،مكقع نكف برس) ىك نافع ليـ".كالجذكر، كا 

 يحاول استرجاع المندمجين ليبرمان .3

 2015"حركة جماىيرية" تأسست بعيد انتخابات الكنيست االخيرة عاـ  في اسرائيؿ عف ميالد أعمف

كتطمؽ الحركة عمى نفسيا اسـ "تكراة  لالنتخابات القادمة، إسرائيؿعداد الشارع الركسي في ا تنشط في
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ركسية"، كتعمؿ عمى جمع تبرعات مالية كبيرة، دعما الجندة ليبرماف السياسية كحزبو إسرائيؿ إسرائيؿ ال

 .بيتنا

كتقكؿ الكثيقة التأسيسية ليذه الحركة اف الشيفرة الكراثية )الجينّية( لييكد االتحاد السكفييتي السابؽ فريدة 

في  إسرائيؿدكلة  يف كتضيؼ افمف نكعيا كتختمؼ عف الشيفرة الكراثية لجميع اإلسرائيمييف اآلخر 

فقد كاف الصييكنيكف الركس سباقيف في كضع كتحديد  ،األساس مشركع بادر إليو كنّفذه ييكد ركسيا

 (2016مدار، ) .رلصييكنية، قبؿ ثيكدكر ىرتسؿ بكثيأىداؼ ا

 تراجعال أثرإلى أف انطالؽ ىذه الحركة جاء  2016نشره مكقع "سيحاه مككمت"  صحفي كيشير تحقيؽ

أصكات المياجريف بفقط مقاعد خمسة  ، حيث حصؿ الحزب عمى"بيتناحاد في قكة حزب "إسرائيؿ ال

ألؼ صكت، بينما بمغ العدد اإلجمالي ألصحاب حؽ االقتراع مف بيف  150الركس، كىي تعادؿ نحك 

 (2106 مكقع سيحاه ككميت،). ألؼ ناخب 750نحك  المياجريف ىؤالء

لقكتو ي العكدة إلى الجذكر" )الركسية( التي شكمت المصدر األساس" كبذلؾ يككف ليبرماف قد قرر

 السياسية.

 :عمى المعطيات الواردة اعالهناء ويمكن ىنا الخروج بعدة استنتاجات واقعية ب

صحة المعطيات التي تشير الى اف المياجريف الركس لـ يأتكا الى اسرائيؿ السباب ايديكلكجية اك  .1

 كانما السباب اقتصادية كاجتماعية. ،ةبدكافع االنتماء لمصييكني

اف الحاخامية الييكدية كتشددىا في تطبيؽ شريعة "اليالخاه" شكمت عكامؿ طاردة كمنفرة  .2

 بحسب شركطيا(.الذيف ال يصنفكف عمى انيـ ييكد )لممياجريف العممانييف اك اكلئؾ 
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منيـ اندمج  اجزءف ات، حيث يظمكا في "جمباب" ابائيـ السكفيي اف ابناء المياجريف الركس لـ .3

بحمكؿ جذرية لمشكمة  ، فيما الجزء االخر اخذ يفكريعّرؼ نفسو عمى انو اسرائيمي كأصبحسياسيا 

 ، فقرر العكدة الى منبع ىكيتو االصمية.ضياع اليكية

 ثنية في التحكؿ مف مجمكعة اصكاتلسياسي لمكتمة االالتأثير ابعد ربع قرف في اسرائيؿ اخذ  .4

في االحزاب  أكثر، الى اصكات متفرقة اندمجت االحتجاجيالتصكيت عرؼ بتتحرؾ ضمف ما 

 .اسرائيؿ بيتناالسياسية القكمية بعيدا عف التكتؿ خمؼ احزاب المياجريف مثؿ 

، ةالسكفياتي مة عف الكره لمحقبةالعداء لميسار الناج يؿ ابناء المياجريف يتحرر مف عقدةبدأ ج .5

يعد لدل ىذا الجيؿ مخاكؼ تتعمؽ بضركرة اثبات الكالء ، فمـ كبدأت تخؼ حدة الجمكح نحك اليميف

ات ا مف تيـ عدـ االنتماء اك عدـ اثبلمدكلة، كما كاف االمر بالنسبة البائيـ الذيف عانكا كثير 

 ييكديتيـ.

سيظؿ المجتمع االسرائيمي يكاجو مشكمة االنقساـ الداخمي عمى اسس عرقية كاخرل تتعمؽ بالصراع  .6

العدك جاد حؿ لمقضية الفمسطينية كغاب "يإذا تـ إزداد حدة ىذا االنقساـ ماني، كستالديني العم

 .السرائيمييف بدافع الخكؼ الكجكدمالخارجي" الذم يجمع ا
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 الفصل الثالث

 (2016-1989) في اسرائيل األثر االقتصادي لممياجرين الروس

 .بنية االقتصاد االسرائيمي

 ومميزاتو. د االسرائيميمحطات تطور االقتصا أبرز: المبحث االول

 .بصمات المياجرين في مختمف فروع االقتصاد االسرائيمي

 .ىيمنة االشكيناز عمى مفاصل االقتصاد االسرائيمي

 .دور المياجرين الروس في تطوير االقتصاد االسرائيمي

 .السياسات االقتصادية لمحكومات االسرائيمية وتأثير االزمة االقتصادية عمى اسرائيل

 .مياجرين الروس عمى االقتصاد االسرائيميال أثر

 .القطاعات االقتصادية التي ينشط فييا المياجرون الروس

مستقبل االقتصاد االسرائيمي وعالقتو بعممية السالم في ظل تنامي دور المياجرين 

 .الروس في الحياة السياسية واالقتصادية
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 : الفصل الثالث

_____________________________________________________ 

 :(2016-1989األثر االقتصادي لممياجرين الروس في اسرائيل )

 بنية االقتصاد االسرائيمي 1.3

 :محطات تطور االقتصاد االسرائيمي أبرز 1.1.3

 :االقتصاد االسرائيمي لمحة عامة عن 1.1.1.3

، ف خالؿ الحرب العالمية الثانيةطيقد ظيرت في فمس 1948 العاـ قبؿ كانت نكاة االقتصاد االسرائيمي

 المزكدكف يثرلحيث استفاد مزكدك البضائع الييكد مف ظركؼ الحرب كانشغاؿ الدكؿ بيذه الحرب ل

، لتتطكر مع تكسع خالؿ الحرب الككنية الثانيةنكاة الصناعة االسرائيمية التي اخذت في ال كمؤسس

، حيث اعتبر بعض الباحثيف االقتصاد 1948عالف قياـ دكلة اسرائيؿ عاـ نياية عيد االنتداب كا

 جريس،) انو كاحة مف الحداثة في المنطقة بالمقارنة مع الدكؿ كالكيانات المجاكرة ي الناشىء االسرائيم

كقد حصؿ اقتصاد الدكلة الناشئة عمى دعـ خارجي كبير مف قبؿ المؤسسات  ،(14ص ،2005

 ( بالعممة االسرائيميةالفمسطينية )الجنيو الفمسطينيفي استبداؿ العممة  المالية الييكدية التي ساعدتو

دكف عقبات، ما اعطى دفعة قكية ليذا كتمت عممية االستبداؿ بشكؿ سمس ك ، "الميره"ثـ  "البرتو"

اب عدا عف الدعـ المالي مف الييكد عبر العالـ بيدؼ المساعدة عمى استيعاالقتصاد الناشئ، 

 (47، ص 1995يب، )النق .المياجريف الى الدكلة الكليدة
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فترة التسعينات: العممية السممية وموجات اليجرة الكبرى من االقتصاد االسرائيمي في  2.1.1.3

 :االتحاد السوفياتي

في ىذه الفترة تـ حؿ مشكمة التضخـ ثـ الخصخصة كتقميص حجـ القطاع العاـ كاالنفتاح عمى السكؽ 

مكجة ب كتميزت فترة التسعينات مف إسرائيؿ، يكد عمى حرية البضائعالعالمية، عف طريؽ خفض الق

ما م ،نيارممف دكؿ االتحاد السكفياتي ال مميكف مياجرة إلى إسرائيؿ حيث كصميا قرابة اليجرة الركسي

كذلؾ  يؿ مف استيعاب المياجريف،، كمكف ىذا التراكـ إسرائدل إلى تراكـ مالي بفائدة منخفضةأ

قدـ؛ ما رفع حجـ الرأسماؿ مف ذكم الثقافة كالمستكل العممي المتحيث كانكا  اختالؼ اليجرة نكعان ككمان 

دليؿ اسرائيؿ ) .يمي الذم يفتقر لممكارد الطبيعيةكىك مف ابرز مميزات االقتصاد االسرائ البشرم،

 (25:48ص  ،2011

كقد ادل تدفؽ المياجريف الى رفع االستيالؾ كبالتالي االنتاج مما ساىـ في تنشيط عجمة االقتصاد، 

 ،2005 جريس،) .االنشاءات كالبناء كقطاع الخدماتقطاع  أبرزىاعدة قطاعات  حيث نشطت

 (34ص

، ما منح فرصة تاريخية إلسرائيؿ مكنتيا مف العممية السمميةكما شيدت فترة التسعينات ايضا انطالؽ 

مـ المتحدة الذم تـ الغاء قرار االرفع المقاطعة االقتصادية عنيا، ك الدخكؿ إلى األسكاؽ العالمية، بعد 

، عمى زيادة مستكل التصدير كاالستثمار كما ساعدت "أجكاء السالـ"صرية، ساكل الصييكنية بالعن

 المعرفة عمى االنترنت(صفحة )إسرائيؿ. اإلسرائيمي في الخارج كفي المقابؿ االستثمار األجنبي في 

نسبة % حيث تزايدت 42نسبة بنؾ اسرائيؿ اف الناتج اتسع ب أعمفكفي النصؼ االكؿ مف التسعينات 

 (40ص ،2005جريس، ) .الصادرات ككذلؾ االستثمارات
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 :مميزات االقتصاد االسرائيمي 2.1.3

 سيطرة الدولة عمى االقتصاد: .1

كتقـك ، الككالة الييكدية، كاليستدركت، تأتي ىذه السيطرة مف خالؿ ثالث جيات ىي: مؤسسات الدكلة

راؼ كالتخطيط في كافة مجاالت النشاطات االقتصادية مف الدكلة مف خالؿ مؤسساتيا بميمة اإلش

. خالؿ سياساتيا المالية النقدية كالتجارية، كمف خالؿ دكرىا في تحديد األسعار في كافة المجاالت

 (75 :74 ، ص1999ماضي، )

 

  اليجرة:. 2

انية بفعؿ السك رفدت اليجرة االقتصاد االسرائيمي بكفاءات كميارات عالية، كككنت حكالي نصؼ الزيادة

شيد العاماف ، كقد كصكؿ المياجريف مف سنة الى اخرل كتذبذب معدؿ الحجـ كالنكع كالتكقيت،

مسبكؽ لممياجريف مف االتحاد السكفياتي عمى اسرائيؿ حيث كصؿ المعدؿ تدفقا غير  1990-1991

ؽ الى نمك ا التدفكىك ما زاد الطمب عمى المنتجات االستيالكية كقد ادل ىذ ،الفا في الشير 70الى 

، تسعينات عمى نكعية القكل العاممة، كما اثرت مكجة اليجرة الكبرل مطمع السريع في الناتج القكمي

ف مف نكعية القكل العاممة بشكؿ ممحكظ فارتفاع المستكل الثقافي كاالكاديمي لممياجريف السكفيات حسّ 

 (43ص ،2005، جريس) .كىك ما ترؾ اثرا بالغا في تعميؽ كنمك االقتصاد االسرائيمي

، ككانت نسبة االشتراؾ في العمؿ تراجعت مف ة ابرز عناصر االنتاج في اسرائيؿكتشكؿ القكل العامم

، لكف ىذه النسبة عاكدت االرتفاع اتالخمسيف في المئة في الثمانين % في الخمسينات لتصؿ دكف53

كدة القكل نكعية كميارة كج ، مع فارؽ فيتسعينات بفعؿ مكجة اليجرة الكبرل% مطمع ال53الى 

% بفعؿ 10فكؽ  1993 – 1990كما اف معدؿ البطالة ارتفع بيف عامي  العاممة في التسعينات،

نسبة  كبالنظر الى % فقط في السنكات االخرل،5نة مع ارتفاع العرض في سكؽ العمؿ مقار 



85 

لنسبة ارتفعت الى ا ، نجد اف ىذه%10ي السبعينات كالتي لـ تتجاكز ف الحاصميف عمى تعميـ عاؿ

السرائيمي مف المياجريف ، مما يشير الى مدل الفائدة التي جناىا االقتصاد ا2002% عاـ 35

 (44ص ،2005 )جريس، .السكفيات

 فروع االقتصاد االسرائيميبصمات المياجرين في مختمف  3.1.3

 :الصناعةفي  1.3.1.3

كاألدكات ذات التقنية العالية، العمميات عمى  دا صناعيا،  تعتمد معظـ صناعاتيابم تعتبر إسرائيؿ

تطكر القطاع الصناعي االسرائيمي عف كرش صغيرة تـ إنشاؤىا في نيايات القرف التاسع عشر لصنع ك 

ؾ الكرش إلى مصانع حديثة تم تكقد تحكل ساس بيدؼ تطكير اإلنتاج الزراعي،اآلالت الزراعية في اال

الطمب المتزايد عمى الثالثينات الى فمسطيف، كبفعؿ ا في مانيىجرة الميندسيف المتمرسيف مف أل بفعؿ

مصانع الييكد في فمسطيف عمى تزكيد قكات  عممتك عية خالؿ الحرب العالمية الثانية، المنتجات الصنا

مف أكركبا  الحمفاء في المنطقة العربية بما تحتاجو مف مختمؼ المكاد االستيالكية، حيث كاف االستيراد

صنيع الزراعي حتى مطمع كقد ظمت الصناعات االسرائيمية تركز عمى الت حرب،صعبا بسبب ظركؼ ال

 .لصناعات الحربية كصناعة السالح، الى اخاصة 1973بعد حرب تشريف اكتكبر  ، لتتحكؿالسبعينات

 (2013 ،ية عمى االنترنتمكقع كزارة الخارجية االسرائيم)

مية كس كالسكفيات، حممة المؤىالت العمالر مف كفي التسعينات ىاجر الى اسرائيؿ مئات االالؼ 

ت البحث العممي كاليندسة كالتكنكلكجيا كالميف الطبية مما ساىـ في تطكير العالية خاصة في مجاال

 %1.5اعمى النسب عالميا  1995-1990بيف كقد بمغ نمك الصناعة ، الصناعة اإلسرائيمية الحديثة

 ريف الركس كانطالؽ عممية السالـ، كما نماجعدد مف الميا أكبركىي الفترة التي شيدت تدفؽ 

 (120ص ،2005 جريس،) .%43صناعي في نفس الفترة بنسبة التصدير ال
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 :البناء واإلنشاءاتاالثر في قطاع  2.3.1.3

%  75% ك 70مثمت أعماؿ بناء العمارات السكنية مف مجمؿ إنتاج قطاع البناء، نسبة تراكحت بيف 

متأثرة  بارتفاع الطمب عمى السكف مف قبؿ مكجة % 86لى ،  لتقفز بعدىا إ1991ى عاـ حت

، اع كبير في انتاج قطاع االنشاءاتالمياجريف الركس التي شيدتيا تمؾ الفترة، كىك ما أدل إلى ارتف

فيما بمغ الرقـ القياسي لمشقؽ بناية،  83500بدايات لبناء سكني كصؿ حتى  1991حيث سجؿ عاـ 

ريف مف االتحاد كذلؾ بيدؼ استيعاب مئات االؼ المياج، 1992في عاـ  70100المنتيي بناؤىا 

في الخمسينات % 67حككمة في قطاع االنشاءات مف كبعد انخفاض مساىمة ال السكفياتي السابؽ،

% في الثمانينات، عادت ىذه المساىمة لترتفع في التسعينات، في محاكلة مف الحككمة لسد 16إلى 

مكقع ) .فؽ مئات آالؼ المياجريف السكفياتالمتزايد بسبب تد عجز القطاع الخاص عف تمبية الطمب

 (2013 ،كزارة الخارجية االسرائيمية عمى االنترنت

 :ىيمنة االشكيناز عمى مفاصل االقتصاد االسرائيمي 4.1.3

 ة النخب االشكنازية عمى االقتصاد:سيطر  1.4.1.3

كالف الييكد الغربييف االشكناز اد االساسية، دكلة عمى فركع االقتصبسيطرة ال امتاز االقتصاد االسرائيمي

اصحاب  ، فانيـ ما زالكاىاكاالمف، ككنيـ بناة الدكلة كمؤسسك ب اليد الطكلى في السياسة ىـ اصحا

عمى مقاليد الحكـ مسيطر حزب العمؿ( ظؿ الحزب الخ )، كالف حركة المعراالقرار الفصؿ في االقتصاد

ة رابيف ثـ ، ثـ مف خالؿ حككمة الكحدة كحككم1977-1948 عقكد مف قياـ اسرائيؿ عمى مدل ثالثة

، فقد حافظ االشكناز عمى سيطرتيـ الفعمية عمى مؤسسات الدكلة كبالتالي عمى الفركع حككمة باراؾ

كالة الييكدية كغيرىا مف االساسية لالقتصاد االسرائيمي مثؿ القطاع المصرفي كالشركات الكبرل كالك 

 ناصر المحاـ. ص بالشأف االسرائيمي د.المؤسسات، كما يرل المخت
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% مف دخؿ العائمة 85.5يساكم  سفاراديـ() كاف دخؿ العائمة مف أصؿ شرقي 1991ففي سنة 

% مف دخؿ الفرد األشكنازم، فالنخبة 69.6، ككاف دخؿ الفرد مف الشرقييف يساكم اشكناز() األكركبية

 (2004 ،ة نتالجزير ) .االحياء االرقى كاالغمى االشكنازية ىي التي تعيش في

لصالح  ياسةحيث عممت ىذه الس ،كلـ تختمؼ سياسة االستيعاب في التسعينات عنيا في الخمسينات

 (280ص ،2011 ،اسرائيؿ دليؿ) .االشكنازية"الفئة االثنية المسيطرة "

كبعد سقكط حككمة شامير مطمع التسعينات مع كصكؿ مكجة اليجرة الكبرل مف االتحاد السكفياتي 

، قب الميككد السباب اقتصادية بحتة، الذم عاالصكت المياجرد حزب العمؿ الى سدة الحكـ بفعؿ عا

اصطدامو  أثر، بة الستيعاب مئات االؼ المياجريفمنيا فشؿ حككمة شامير عف تكفير البيئة المناس

مميارات دكالر  10ء االدارة االمريكية الى حجز ، كلجك مريكية كتشدده تجاه عممية السالـمع االدارة اال

 .ريفكاعتمادات السرائيؿ كاف يمكنيا تكفير بيئة مناسبة الستيعاب المياج

اف المجتمع في مقابمة خاصة لمدراسة سامي ميعارم المحاضر كالخبير في االقتصاد  كيؤكد د.

 :ليتي ترتيبيا اقتصاديا عمى النحك التاطبقات اثنية يأ أربعيمي يتشكؿ مف االسرائ

 زيةخبة االشكناالن .1

 سفاراديـ"الييكد الشرقيكف " .2

 المياجركف الركس .3

 (1948اصحاب البالد االصميكف )فمسطينيك  .4

، كانما ىك مكجو لخدمة يس ليبراليا بمعنى االقتصاد الحرميعارم اف االقتصاد االسرائيمي ل يؤكد د.

ي االقمية االقمية العربية( كىس المجتمع كىـ )المشركع الصييكني كىك يميز بكضكح ضد اكثر مف خم
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سرائيمي سياسة حيث تتبع النخبة السياسية كاالقتصادية المييمنة في المجتمع اال ،ي اسرائيؿاالكبر ف

عميـ اك االقمية العربية( مف حيث المكازنات في مختمؼ القطاعات سكاء في التتمييز ممنيج ضد )

 .لخ.. االصحة اك البنية التحتية

االشكناز ترككا شأف االسرائيمي د.ناصر المحاـ، اف الييكد ي المختص في المف جانبو اعتبر الصحاف

كالدكلة عاما، كاستكلكا عمى الشركات الخاصة التي تحكـ االقتصاد االسرائيمي  20الحكـ قبؿ نحك 

عمى شركات االعالـ كشركات النفط كالطاقة عامة، لكف مف خمؼ الستار، حيث سيطر ىؤالء 

مف أمثاؿ رامي ليفي لعممية، كترككا لمييكد الشرقييف ت اكشركات السالح كاليام تيؾ كالصناعا

( اف يبيع السمع الغذائية كصناعة االحذية، فيما اخذ االشكناز سمسمة شييرة لممحاؿ التجاريةصاحب )

 .كشركات الدكاء كالصناعات الثقيمة البكرصة
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 دور المياجرين الروس في تطوير االقتصاد االسرائيمي 2.3

 :عمى اسرائيلالقتصادية اتأثير االزمة و  ياسات االقتصادية لمحكومات االسرائيميةالس 1.2.3

دكائر التجاذب  ،األزمة االقتصادية العالمية بأسبابيا كتداعياتيا كنتائجيا عمى إسرائيؿ كضعت

 أجكاء مف التكتر كاالرتباط، كتمحكرت ىذه النقاشات لقكل كالكتؿ الحزبية المختمفة فيالسياسي بيف ا

حكؿ مدل التدخؿ الحككمي في الشأف االقتصادم كضركرة ذلؾ أك عدمو، كحكؿ الحاجة إلى تخفيض 

بنكد المكازنة كالمخصصات الحككمية فييا في بعض المجاالت، مع ضركرة المحافظة عمى شبكة 

 (101، ص2012)جريس،  .األماف االجتماعي

راءات لمتخفيؼ مف آثار االزمة العالمية سرائيمية عمى ضركرة قياـ الحككمة بإجكركزت األحزاب اال

يا في قطاعات التصدير كخصكصان عمى الطبقات الفقيرة، كقد تسربت مف مدخالت كثيرة، أىم

كالعمالة كاالئتماف، كانخفاض نسبة النمك السنكم كتقميص االستيالؾ الشعبي كتراجع كاالستثمار 

إلى إخراج بعض المؤسسات كالشركات االستثمارات الخارجية، كتناقص حجـ الصادرات، ما أدل 

عمى  2013لعاـ  19الػلمكنيست  الصناعية مف سكؽ العمؿ، لذلؾ ركزت حممة االنتخابات اإلسرائيمية

تيا، لذلؾ قاـ السياسيكف بصياغة النزاعات االجتماعية كالسياسية اعف سابق االقتصاد بشكؿ اكبر بكثير

ة إلى عممية السالـ بط كؿ شيء بدءان مف الخدمة العسكريإلسرائيؿ مف الناحية االقتصادية، كقامكا بر 

 (2013، ابك ىدبة) بجيكب الجميكر.

، أك "الجيد إلسرائيؿ"المشكمة في االقتصاد اإلسرائيمي ىك أنو ال يكجد ىناؾ اتفاؽ عمى شكؿ االقتصاد 

محفاظ عمى قكمي، حيث دعا صندكؽ النقد الدكلي إسرائيؿ ل ىي أفضؿ سياسة لمكصكؿ إلى اقتصادما 

 (103 ص ،2012)جريس،  .عجزىا في الحكالة، كخفض تركيز السكؽ عمى البنكؾ كالشركات
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 :عمى االقتصاد االسرائيمي المياجرين الروس أثر 2.2.3

 :اليجرة واالقتصاد 1.2.2.3

 انية بفعؿنت حكالي نصؼ الزيادة السكرفدت اليجرة االقتصاد االسرائيمي بكفاءات كميارات عالية، كككّ 

 عامي، كقد شيد كصكؿ المياجريف مف سنة الى اخرل كتذبذب معدؿ الحجـ كالنكع كالتكقيت،

حيث كصؿ المعدؿ  ،تدفقا غير مسبكؽ لممياجريف مف االتحاد السكفياتي عمى اسرائيؿ 1990-1991

ك ؽ الى نم، كىك ما زاد الطمب عمى المنتجات االستيالكية، كقد ادل ىذا التدفلشيرالفا في ا 70الى 

، تسعينات عمى نكعية القكل العاممة، كما اثرت مكجة اليجرة الكبرل مطمع السريع في الناتج القكمي

ت حسف مف نكعية القكل العاممة بشكؿ افي كاالكاديمي لممياجريف السكفيحيث اف ارتفاع المستكل الثق

 (43ص 2005 ،جريس). السرائيميممحكظ كىك ما ترؾ اثرا بالغا في تعميؽ كنمك االقتصاد ا

بناء عمى طمب  2012ت التابع لمكنيست في نيساف كاكضح تقرير اصدره مركز البحكث كالمعمكما

، 1990كزارة اليجرة كاالستيعاب االسرائيمية، االثار االقتصادية لمكجة اليجرة الييكدية الركسية عاـ 

 سبقت اليجرة الجماعيةسنكات التي في ال بمغ متكسط نسبة النمك عمى اساس سنكم ، فقدكفقا لمتقريرك 

لكف كبسبب اليجرة الجماعية ارتفعت ىذه النسبة في الفترة الكاقعة  %،1.6 ما يعادؿ 1988-1989

كاالستيالؾ الطمب المحمي كاالستيالؾ الفردم  % كذلؾ بسبب ارتفاع7.5الى  1995-1991ما بيف 

 .جانب نمك سريع في معدالت التصدير العاـ كاالستثمارات الى

ضماـ المياجريف الى دائرة االستيالؾ الفردم اضافة الى حاجات كاجتياحات استيعابيـ كاعادة ان كأدل

مستكيات االستيالؾ الفردم لدرجة اف  تنظيميـ في اسرائيؿ كسياسة االستيعاب الحككمية الى رفع

ث يحدد مستكل االستيالؾ كنكعيتو في اسرائيؿ حي مف-لكصكليـالعاـ االكؿ  في-اجركف المي أصبح

 الخاـ" لممشاريع االقتصادية المنزلية." % مف الدخؿ80شكؿ الدعـ الحككمي ما يعادؿ 
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م مع بداية مكجة ردارتفاع نسبة االستيالؾ الفالتي اعتمد عمييا التقرير المذككر، اظيرت السجالت ك 

المعدؿ السنكم لالستيالؾ الفردم  نمافيما  1990% قياسا بعاـ 3بنسبة  1991اليجرة عاـ 

 مىلتعكد ىذه النسبة الى االعتداؿ ع 1992% عاـ 11.9 مسجال ارتفاعا بنسبة قياسيةتكيات بمس

 )مكقع الكنيست عمى االنترنت(. ذيف كانكا يصمكف اسرائيؿ شيريالتراجع اعداد المياجريف ا

كيقصد بو الخدمات كالسمع كالمنتجات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف  االستيالؾ العاـ تجمى ارتفاعكقد 

المؤسسات العامة كالكزارات كالمكاتب الحككمية كالسمطات المحمية بالخدمات التي تـ تقديميا الستيعاب 

 شيرية لممياجريفبتقديـ مساعدات نقدية  1991حيث شرعت الحككمة عاـ  ،ىؤالء المياجريف

 االخرل لممعيشة. كدفع تكاليؼ تخصص لتمكيؿ بدؿ ايجار شقة

الى ارتفاع حاد في اجكر السكف بسبب ازدياد الطمب عمى  1991 ل عاـر مكجة اليجرة الكب كأدت

سكؽ العقارات كالسكف  في عمى التدخؿ 1991عاـ ال ما اجبر الحككمة في منتصؼ ،الشقؽ السكنية

سكنية مدعكمة حككميا  اقدمت الحككمة لممياجريف الجدد قركض ، حيثالطمب باب تشجيعسكاء مف 

يف كمنح مالية اخرل تيدؼ الى تقصير فترة البناء كاالنجاز كذلؾ فيما قدمت ضمانات مالية لممقاكل

 لرفع نسبة العرض في السكؽ.

% حيث سجؿ القطاع العاـ بناء 61ىذه السياسة الى نمك االستثمارات في مجاؿ البناء بنسبة  كأدت

ية دكف شقة سكنية الى جانب اعداد كبيرة مف الشقؽ تـ بناؤىا في الضكاحي كالمناطؽ النائ 111،34

 .(مكقع الكنيست عمى االنترنت) بينة تحتية مناسبة
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 ثير عمى سوق العمل:التأ

ارتفع عدد العماؿ مع بدايات مكجة اليجرة ما ادل الى زيادة االنتاج كانخفاض االجكر كذلؾ بسبب 

ايجابيا عمى اجكاء االستثمار كرفع مف معدالت  أثراالمر الذم ، في سكؽ العمؿ العرض ارتفاع

 دكل االقتصادية.الج

ت مف ، ككانت نسبة االشتراؾ في العمؿ تراجعة ابرز عناصر االنتاج في اسرائيؿكتشكؿ القكل العامم

، لكف ىذه النسبة عاكدت االرتفاع الى % في الثمانينات50 % في الخمسينات لتنخفض الى53

في جكدة القكل العاممة % مطمع التسعينات بفعؿ مكجة اليجرة الكبرل، مع فارؽ في نكعية كميارة ك 53

% بفعؿ ارتفاع العرض 10فكؽ  1993 – 1990كما اف معدؿ البطالة ارتفع بيف عامي  التسعينات،

كبالنظر الى نسبة الحاصميف عمى تعميـ  % فقط في السنكات االخرل،5رنة مع في سكؽ العمؿ مقا

، مما 2002% عاـ 35ى النسبة ارتفعت ال ، نجد اف ىذه%10ي السبعينات كالتي لـ تتجاكز ف ؿعا

 ،2005جريس، ) .ف المياجريف السكفياتيشير الى مدل الفائدة التي جناىا االقتصاد االسرائيمي م

 (44ص

، ما يعني قتصاد االسرائيمييفحاليا يبدك اف المياجريف السكفيات اندمجكا الى حد ما في السياسة كاال

سينجر، سينر ك ) .القتصادية بشكؿ عاـفي العممية افي تحديد دكرىـ كمساىماتيـ  أكثرصعكبة 

 (190ص  ،2009

، اف ىجرة الييكد السكفيات ادت في مقابمة لمدراسة كاعتبر العضك العربي في الكنيست جماؿ زحالقة

ت حتى ناالى تكسع االقتصاد االسرائيمي الذم شيد ازدىارا بعد فترة كساد عاشيا مف منتصؼ السبعي

 .نياية الثمانينات
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 1990، كالثانية بيف 1973- 1956قتصاديتيف اكليما بيف ؿ عبر تاريخيا نيضتيف اشيدت اسرائيك 

شيده االقتصاد مف خسائر كتباطؤ في النمك خالؿ انتفاضة االقصى بيف  ، باستثناء ما2017االف  –

اسباب النيضة الثانية ىك تدفؽ  أحدكيرل محممكف اقتصاديكف في اسرائيؿ اف  ،2006-2001عامي 

اجريف التي غذت السكؽ بااليدم العاممة الماىرة كالفنييف المؤىميف كحممة الشيادات العميا افكاج المي

خسائر كاثار ف االقتصاد االسرائيمي مف تجاكز كىك ما مكّ  ،األكاديميعمكـ المختمفة كالحقؿ في ال

 (112ص ،2009، سينيكر كسنجر) .انتفاضة االقصى عميو

رتفعػت ا  1994، كفي 1985% عمػػا كػػاف عميػػو سػػنة  54.3بػػػ زاد الناتج القكمي  1994سػػنة كفي 

، كىكذا اصبح لكؿ مئة 1994مميكف عاـ  2الى اكثر مف  1985الفا عاـ  1446قكة العمؿ مف 

كيعكد ذلؾ إلى نمػك قػكة العمػؿ  ،1985معيال عاـ  34مقابؿ اقؿ مف  1994معيال عاـ  37مكاطف 

ك سكاني بمغ % مقابؿ نم 40.3اني، حيث نمت قكة العمؿ بحكالي بنسػبة تفكؽ نسبة النمك السك

كيمكف تفسير ذلؾ بعامميف اساسييف، اكليما اليجرة كباالساس مف االتحاد  % لنفس الفترة، 28.2

ابك ) .%، كالثاني في تطكير نسبة التشغيؿ10زادت مف عدد السكاف بحكالي  السكفياتي السابؽ التي

 (54، ص 1997، النمؿ

كس تدفقت االمكاؿ في انو بكصكؿ الر  الصحفي كالباحث برىكـ جرايسي ضمف مقابمة لمدراسة يرلك 

جمب المياجركف استثمارات ساىمت  سياسي جمب االمكاؿ مف الخارج، فيمااالنفراج ال، كما اف السكؽ

 .في تكسع االقتصاد كفي النمك االقتصادم

 :االقتصادية في اسرائيلأثر المياجرين السوفيات في توجيو الموارد  2.2.2.3

إال  1985تسػػاىـ سػػنة  يظيػػر التركيػػز الػػذم حظيػػت بػػو قطاعػػات البنػػاء كالكيربػػاء كالميػػاه، التػػي لـ

، كىػػي أعمػػى 1992٪ سػػنة 10ك 1990 ٪ سػػنة 8.2ترتفع إلى مػػف النػػاتج المحمػػي، ل ٪6بنسػػبة 
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كىك ما يعكس أثػر اليجػرة عمى الحاجػة لمبنػاء  ،1994% سػػنة  9.5لى ػػـ عػػادت إنسػػبة كصػػمتيا، ث

 السػػكف أك ألغػػراض البنيػػة التحتيػػة. سػكاء ألغػراض

ػحان لممػكارد نحػك ىػذا عرفػت تكجييػان كاض فترة تدفؽ المياجريف(تسعينات )يتضح اف مطمع الكىكذا 

أف  فيات التػي كانػت تحػديان كبيػران تعػي ف عمػى إسػرائيؿكذلؾ ربطان بعنكاف ىجرة الييكد السك  القطػاع،

سكانيـاستبتكاجيػػو، كقػػد نجحػػت في ذلؾ  كيمكػػف ايضا االسػػتدالؿ عمػػى  يعاب ىؤالء المياجريف كا 

محمػػي العمميػػة اإلنتاجيػػة بػػالنمك الػػذم شػػيده النػػاتج ال نجػػاح عممية اسػػتيعاب الميػػاجريف كدمجيػػـ في

 في التسعينات.

كىذا التحكؿ جزء  استيعاب المياجريف،اص في عممية كالكؿ مرة في تاريخ اسرائيؿ يساىـ القطاع الخ

فالقطػػاع الخػػاص يمػػارس ضػػغكطان كبيػػرة لمحصػػكؿ عمػػى  أ مف التغيير الذم تمر بو الدكلة،ال يتجز 

نيػػػػاء احتكػػػػ حصػػة أكبػػر في االقتصػػاد، ارات القطػػػػاع الحكػػػػكمي كالقطػػػػاع اليسػػػػتدركتي في بعػػػػض كا 

 (7، ص 1996، حيدر) .ؿ الحككمة في العممية االقتصاديةكالتخفيؼ مف تدخ المجػػػػاالت،

 :القطاعات االقتصادية التي ينشط فييا المياجرون الروس 3.2.3

يف تسمع المكظف ، فمف الشائع افاسرائيمي شئة اك مركز تطكير كبحثدخمت ام شركة تكنكلكجيا نا إذا"

 (.190ص ،2009 سينجر،سينر ك ) .يتحدثكف بالركسية"

ختمؼ قطاعات يمكف تفسير ىذا القكؿ بكضكح اف المياجريف مف االتحاد السكفياتي مكجكدكف في م

غـ عداد كبيرة كر ركف مع بدء تدفقيـ عمى اسرائيؿ بأكقد كاف ىؤالء المياج االقتصاد االسرائيمي،

ف الى العمؿ في كظائؼ كميف متدنية مقارنة بمؤىالتيـ، العممية كالمينية العالية، مضطري مؤىالتيـ
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، لقطاعات المختمفةحيث نشطكا في قطاع الخدمات، ثـ قطاع االنشاءات قبؿ اف يتبكؤا مناصبيـ في ا

 كما رأل الباحث الياس زنانيرم ضمف مقابمة لمدراسة.

 :ىاي تيك"" المتقدمة قطاع التكنولوجيا 1.3.2.3

يايتؾ" خالؿ العقكد االخيرة المحرؾ الرئيسي لعجمة االقتصاد االسرائيمي كساىـ بشكؿ "ال ؿ قطاعشكّ 

يتميز ىذا ، حيث عمى كجو الخصكصانتاج السمع كالخدمات كبير جدا في الناتج العاـ عمكما ك 

% مف 70ما نسبتو  1999اـ ية العميا الذيف شكمكا عممالعمف اصحاب الشيادات  بعمالةالقطاع 

 % ىي نسبتيـ االجمالية في االقتصاد االسرائيمي عمكما.50مقابؿ  ،مجمؿ العامميف في ىذا القطاع

مع استيعاب اعداد كبيرة مف المياجريف مف  1990ت القفزة في ىذا القطاع منتصؼ عاـ كبدأ

عمميـ لفترة معينة في سكؽ العمؿ  ية بعدبر ذيف اكتسبكا المغة العحاب الشيادات العممية الرفيعة الاص

 العادم.

 248.3كفقا لمعطيات مكتب االحصاء المركزم االسرائيمي  2007ىايتيؾ" عاـ " عمؿ في قطاعك 

شكؿ المياجركف الركس المذيف كصمكا ك  ،% مف حجـ قكة العمؿ االسرائيمية11عامؿ يشكمكف  ألؼ

ممف يكصفكف بالمياجريف الركس % 10.3مقابؿ  ،% منيـ23كما فكؽ  1990اسرائيؿ مف عاـ 

 ()مكقع الكنيست عمى االنترنت .القدامى

 :معطيات حول الواقع االقتصادي لممياجرين الروس 2.3.2.3

 ألؼ مكاطف ىاجركا مف دكؿ االتحاد السكفييتي السابؽ. 934يعيش في إسرائيؿ حكالي  .1

لكف  %،5.6ي إسرائيؿ، كىي الة العامة فالركس مشابية لنسبة البطنسبة البطالة بيف المياجريف  .2

 .1998الذيف كصمكا اسرائيؿ بعد العاـ  % بيف الركس6.7ىذه النسبة ترتفع إلى 



96 

% مف 44.3ك% مف العامميف في شركات القكل العاممة بشكؿ عاـ، 48يشكؿ المياجركف الركس  .3

 % مف العامميف في فرع56.9كالعامميف في فرعي الحراسة كالنظافة بكاسطة ىذه الشركات، 

 التمريض بكاسطة ىذه الشركات.

العاـ في إسرائيؿ شيكال، بينما متكسط الدخؿ  11340 بمغ متكسط الدخؿ الشيرم لمعائمة الركسيةي .4

اقؿ مف المتكسط العاـ ام اف متكسط الدخؿ في اكساط المياجريف الركس  شيكال، 15945ىك 

  .%30بحكالي 

% مف 15سيارة كاحدة عمى األقؿ؛  ف% مف الييكد في إسرائيؿ يممكك 75.8ك % مف الركس47 .5

% مف الييكد 47.5ك % مف الركس20لييكد يممككف مجفؼ غسيؿ؛ % مف ا49.2ك الركس

 يممككف آلة جمي األكاني.

 % مف العائالت الييكدية في شقة بممكيتيـ.66.8ك % مف الركس49.6 يسكف .6

ت تمكنيـ مف يادا% يحممكف ش13.5لدييـ دراسة فكؽ ثانكية أك أكاديمية، ك % مف الركس59 .7

يحممكف شيادة الماجستير، بينما ىذه النسبة  % مف الركس27.9 كذلؾ فإف مزاكلة ميف أكاديمية،

 (2015، مدار) % بيف الييكد.7.5 تنخفض إلى

نو مف الصعب ، فاصاد بعد مركر ربع قرف عمى كصكليـكبفعؿ اندماجيـ في مختمؼ قطاعات االقت

 .ياجركف الركستحديد قطاع كاحد ال ينشط فيو الم

عزيز حيدر في دراستو بعنكاف "التطكرات االقتصادية كالحراؾ السياسي في اسرائيؿ" اف كذكر د.

مف  أسرعمجكا في سكؽ العمؿ اند المياجريف الركس كاغمبيـ مف ذكم المؤىالت العممية العالية،

عمؿ في ظائؼ دكف رارىـ لمالصعكبات التي كاجيكىا عند كصكليـ كاضط مف ، كذلؾ عمى الرغـغيرىـ
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تشكيؿ احزابيـ السياسية الخاصة،  عمى تقييميـ العالي لمذات كدفعيـ الى أثر، االمر الذم مستكاىـ

جزءا مف النخب االقتصادية  المياجريف كانكاكشدد حيدر في دراستو المذككرة عمى اف غالبية ىؤالء 

 (51، ص 2005 )حيدر، .كالثقافية في بمدىا االصمي

 االقتصاد االسرائيمي وعالقتو بعممية السالم في ظل تنامي دور المياجرين الروسمستقبل  4.2.3

 :في الحياة السياسية واالقتصادية

 :و السياسةاالقتصاد يوج   1.4.2.3

جارة عاـ ، كمع اندالع انتفاضة الححالة كساد خالؿ عقد الثمانينات دخؿ االقتصاد االسرائيمي في

المخاكؼ مف االخفاؽ في استيعاب مئات االؼ المياجريف الذيف  ، كزادتتفاقمت ىذه الحالة 1987

كفي ظؿ ياية الثمانينات كمطمع التسعينات، بدأكا يتدفقكف عمى اسرائيؿ مع انييار االتحاد السكفياتي ن

تفاقـ الكضع االقتصادم بدأت النخب االقتصادية كما يعرؼ بمجتمع رجاؿ االعماؿ الضغط عمى 

مسطينييف كخاصة العالقة مع منظمة التحرير يير السياسة المتبعة تجاه الفالسياسييف مطالبيف بتغ

جديدة اماـ االقتصاد ككاف اليدؼ الرئيسي مف كراء ىذا التحرؾ ىك محاكلة فتح افاؽ  الفمسطينية،

كفؾ المقاطعة العربية عف ىذا االقتصاد كصكال الى االندماج في اقتصاد العكلمة مع ما االسرائيمي 

 (14ص، 2013كالخطيب،  شحاده) .د االسرائيميافاؽ رحبة كاسكاؽ مفتكحة اماـ االقتصا يعنيو مف

دعـ برنامج حزب العمؿ باتجاه في كقد لعب مجتمع رجاؿ االعماؿ كالنخب االقتصادية دكرا بارزا 

ة عف العزل كبدء عممية التطبيع مع العالـ العربي كفؾ ،التسكية السياسية كصكال الى تكقيع اتفاؽ اكسمك

حككمة الميككد بقيادة اسحؽ  كما لعبت ىذه النخب االقتصادية دكرا بارزا ضد االقتصاد االسرائيمي،

دىار االقتصادم ، افاؽ كحمـ االز شامير، حيث ىددت سياسات شامير المتشددة تجاه عممية السالـ

عمى  كباتيكي الدارة بكش االب التي فرضت عق، كخاصة في ظؿ المكقؼ االمر كمصالح ىذه النخب
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مميارات دكالر كضمانات السرائيؿ  10، كمف بيف ىذه العقكبات حجزحككمة شامير بسبب تعنتو

، كىكذا كلدت مع نياية عقد الثمانينات ارىاصات ممية استيعاب المياجريف السكفياتخصصت لدعـ ع

د اليميف ، قبؿ اف يعك ى منتصؼ التسعيناتالذم صاحب تقدـ عممية السالـ حت االزدىار االقتصادم

ر مكاجية مبكرة مع الفمسطينييف ، كالذم فج1996بقيادة بنياميف نتنياىك عاـ االسرائيمي الى الحكـ 

كبعد  المكاجية بيف الجانبيف،انتفاضة النفؽ" ما ىدد بفشؿ عممية السالـ كاعادة االكضاع الى حقبة "

ة الخارجية كانحصر في التركيز ثير في السياسكفشؿ عممية السالـ تراجع ىذا التأاندالع االنتفاضة 

 ،كالخطيب شحاده. )ة تحرير االقتصادعمى السياسات االقتصادية الداخمية في اسرائيؿ كعمى عممي

 (18ص ،2013

تيالؾ العاـ ، ارتفعت نسبة االسف االتحاد السكفياتي الى اسرائيؿكفي ظؿ تدفؽ قرابة مميكف مياجر م

قطاع البناء مف استثمارات في مختمؼ القطاعات كخاصة في  كما تبع ذلؾ ،قدما ما دفع عجمة االنتاج

كاف مطمكبا مف ىذا القطاع  كاالنشاءات الذم شيد ازدىارا مضطردا خالؿ عقد التسعينات، حيث

 .ؼ استيعاب سيؿ المياجريف المتدفؽعشرات بؿ كمئات االؼ الشقؽ كالكحدات السكنية بيدتكفير 

ياسي فيما بمغ الرقـ الق ،بداية بناء 83500كصؿ حتى  بدايات لبناء سكني 1991سجؿ عاـ كقد 

ريف مف كذلؾ بيدؼ استيعاب مئات االؼ المياج ،1992في عاـ  70100لمشقؽ المنتيي بناؤىا 

االتحاد السكفياتي السابؽ، كدفع ىذا االزدياد الحاد في الطمب الحككمة الى رفع مساىمتيا في قطاع 

مكقع ) .زايد بسبب المياجريف السكفياتف تمبية الطمب المت، لسد عجز القطاع الخاص عاالنشاءات

 (2013 خارجية االسرائيمية عمى االنترنت،كزارة ال
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 :حجم االقتصاد ومستوى معيشة الفرد مع نياية القرن العشرين 2.4.2.3

؛ أم أف معدؿ مميار دكالر 100رف الكاحد كعشريف بمغ حجـ اإلنتاج القكمي اإلسرائيمي مطمع الق

حجـ االقتصاد اإلسرائيمي يعادؿ كفي نفس الفترة كاف  دكالر، 16000السنكم بمغ أكثر مف  دخؿال

% مف مجمكع اإلنتاج العربي في مصر كاألردف كسكريا كلبناف، مجتمعة، فيما كاف متكسط دخؿ 73

د و يعادؿ خمسة أضعاؼ الفر الفرد اإلسرائيمي يعادؿ عشرة أضعاؼ دخؿ الفرد العربي كمستكل معيشت

 (2017)مدار،  .العربي

 :الروس يندمجون المياجرون-الغيتواالزدىار االقتصادي وتفكك  3.4.2.3

مميار دكالر(  350قرابة يكؿ )ش مميار 1224حكالي  2016بمغ حجـ الناتج القكمي االسرائيمي عاـ 

ف ، مع نسبة نمك اعتبرت م2000منذ العاـ  كنصؼ ام اف ىذا الناتج تضاعؼ حكالي ثالث مرات

 (157، ص2017، أطرش) .%3.8 حيث بمغت 2016االعمى عالميا عاـ 

كباستعراض ابرز اسباب ىذا التطكر االقتصادم كالمتمثمة اكال في النمك الصناعي كزيادة حجـ 

، كفي حاؿ المساعدات كاالستثمارات الخارجيةاضافة الى  ،درات كالفائض في الميزاف التجارمالصا

بكميات تجارية كبيرة، في انتظار اف تبت المحكمة في القضية بيف الشركع في استخراج الغاز 

، فاف االقتصاد االسرائيمي قد يشيد نمكا متزايدا كخاصة ىذا القطاعالحككمة كالشركات المستثمرة في 

، بؿ كتتعاظـ، في ظؿ غياب الضغكط الدكلية عمى مك المذككرة اعاله ما زالت قائمةاف اسباب الن

استقرار الكضع االمني كالبركد عمى ؽ بالتسكية السياسية، مع استمرار مية فيما يتعمالحككمة االسرائي

 .مسطينيةالجبية الف
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ركف كفيما يخص المخاكؼ مف اليجرة المعاكسة كالتي تتمثؿ في ىجرة الشباب كالعقكؿ، كيمثؿ المياج

، مف يك ديال فيرغكالاء مثؿ الديمكغرافي اإلسرائيمي سيرج، فاف خبر مف ثمثيا أكثرمف اصكؿ ركسية 

اسرائيمييف مف ف ير مختصيحذمف ت كا مف مخاطرىا عمى االقتصاد، عمى الرغـالجامعة العبرية، قمم

، حيث ال تتجاكز نسبة مف في مقدمة اسباب اليجرة المعاكسة كجاءت مشكمة السكف ،اثارىا المستقبمية

ا مف المياجريف الركس   (2017 ،48رب ع )مكقع. % فقط51سكل يممؾ مسكننا خاصن

يـ في دماج ىؤالء المياجريف كخاصة ابنائكفي مقابؿ اليجرة الركسية يمكف مالحظة كبكضكح ان

الحياتيف السياسية كاالقتصادية كحتى في الحياة االجتماعية كالثقافية االسرائيمية، كفي اطار بحثيـ عف 

، فيما اختار الجزء الغمبيكدم( متديف اك عمماني في ايية، عّرؼ بعضيـ نفسو كاسرائيمي )اليك 

كلـ يعد ىؤالء يجدكف  مية حيث كطنو االصمي،االخر اليجرة العكسية كالعكدة الى منبع ىكيتو االص

، بؿ اف حدكد ىذا الغيتك اخذت تختفي جيب اك الغيتك الركسي في اسرائيؿمف الضركرم البقاء في ال

ذا المجتمع كميا كمغادرة ابؿ رفض ىشيئا فشيئا لصالح االندماج الكمي في المجتمع، اك في المق

 .يتفكؾاخذ ، كفي الحالتيف فاف الغيتك اسرائيؿ
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 :الخاتمة

ميما حاكؿ بعض المحمميف فصؿ االقتصاد عف السياسة كخاصة في الحالة االسرائيمية بادعاء اف 

تت انو ال اثب، فاف الكقائع ياسا بالجكانب السياسية كاالمنيةاسرائيؿ ال تكترث لمجانب االقتصادم ق

االىمية الكمية  ، كقد يككف التفسير الماركسي ليذا االمر مغاليا في اعطاء االقتصادانفصاـ بيف االثنيف

الفكقية ف السياسة كاالمف كالثقافة تعمؿ لخدمتو بصفتو البنية التحتية لكؿ ما فكقو )اعتماد البنية كبأ

اف الكقائع عمى االرض ربما ، فبالمغاالة كصؼ البعض ىذا التفسير(، ميما كميا عمى البنية التحتية

الثر عف دراسة ا بمعزؿريف الركس في اسرائيؿ جااالثر السياسي لممي دراسة اذف ال يمكف ،تبرره

 .االقتصادم ليـ

تمكف الصكت  ليذه الكتمة االثنية كبيرة العدد، فقدكقد اثبتت ىذه الدراسة كجكد تأثير سياسي كبير 

، كما اخرل كفي تقدـ احزاب كتراجع اخرلفي اسقاط حككمات كانجاح  الركسي مف لعب دكر اساسي

تغذية ىذا اليميف بمخزكف  يميف االسرائيمي اك عمى االقؿعمى صعكد التـ رصد تأثير كاسع ليؤالء 

 كبير مف االصكات التي ساعدتو في استمرار سيطرتو عمى الحكـ في العقديف االخيريف.

ممياجريف الركس بارزا كما ىك في المجاؿ السياسي، كذلؾ الف كقد ال يككف االثر االقتصادم ل

لى دكلة المنشأ لممياجريف الييكد، االحصاءات االسرائيمية في مجاؿ االقتصاد نادرا ما تتطرؽ ا

يقا كما اف االنشطة االقتصادية اقؿ ظيكرا كتكث كيقتصر ذلؾ فقط عمى "االقمية العربية" في اسرائيؿ، 

، فمف السيؿ تشخيص حزب اك تجمع سياسي عمى اساس اصكؿ السياسية اعالميا مف الجكانب

ركس( كحركة شاس لممتدينيف الشرقييف اسرائيؿ بيتنا كاسرائيؿ بعمياه )اعضائو اك مصكتيو مثؿ 

فيما يصعب تحديد اصكؿ  عمؿ كميريتس لمعممانييف االشكناز،كاغيدكت ىتكراه لممتدينيف االشكناز كال

لكف ذلؾ ال ينفي بالمطمؽ كجكد مؤشرات كبيانات  اك مجاؿ اقتصادم بعينو،ي مصنع ما العامميف ف
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كالتحكـ بالشركات الكبرل اثنية" معينة عمى عمميات تكجيو االقتصاد فئة عرقية "ل نسبية حكؿ سيطرة

، كما يمكف بسيكلة مالحظة اف الييكد حديث عف سيطرة اك ىيمنة اشكنازية، كىنا يمكف الالمؤثرة

كا لفترات طكيمة مستبعديف عف مراكز صنع القرار السياسي كاالقتصادم في اسرائيؿ، عمى الشرقييف ظم

كىك االمر الذم كاف سيتكرر مع المياجريف الركس  طمع الثمانينات مف القرف العشريف،االقؿ حتى م

قطاع  كقد حدث فعال مطمع التسعينات، حيف اضطر اطباء كميندسكف كاساتذة جامعات لمعمؿ في

. كلكف ة االقتصادية كالثقافية في ركسيا، رغـ انيـ كانكا جزءا مف النخبات كالكظائؼ المتدنيةالخدم

، نجحكا في الكصكؿ الى مراكز تيـ العالية كقدرتيـ عمى التأثيرىؤالء نجحكا بعددىـ الكبير كمؤىال

ريديـ كالمتدينيف ة الحصنع القرار السياسي كتمكنكا مف تعزيز قكة المعسكر العمماني في كجو تنامي قك 

 .المتزمتيف

، فاف ابناء المياجريف الركس بدأكا يندمجكف الذم سيككف متعسفا اذا تـ تعميمو، كرغـ ىذا التصنيؼ

يرت االنتخابات في الحياة السياسية كقد كانكا اندمجكا منذ زمف طكيؿ في الحياة االقتصادية، كاظ

دعي التمثيؿ الحصرم الذم ظؿ ي اسرائيؿ بيتنا، ( تراجعا كبيرا لحزب ليبرماف2015العامة االخيرة )

الندماج السياسي لممياجريف الركس، ، كىك ما فسره المحممكف كدليؿ عمى اكتماؿ المصكت الركسي

، كقد اضحكا ال يجدكف مف سرائيمييففكف انفسيـ "ركس" بؿ ا، كالذيف لـ يعكدكا يصنكخاصة ابنائيـ

، بؿ اخذكا يندمجكف في االحزاب المختمفة عمى اساس ة كجكد حزب يمثميـ عمى اسس اثنيةالضركر 

فنجد مثال اف الشاب ميريؾ شطيرف كىك نجؿ عضك الكنيست كرم ايديكلكجي اك طبقي كاقتصادم، ف

السابؽ عف حزب "يسرائيؿ بيتينيك" يكرم شطيرف المستكطف كاحد قيادات حزب اسرائيؿ بيتنا 

يسارية، كيفسر قكؿ  شطيرف التالي الكثير فيما المتطرؼ، قد اصبح مف قادة احدل المجمكعات ال

تدقيؽ نقدم نحك داخمنا  ، يقكؿ: "نظرتنا مزدكجة،يخص مكضكع االندماج كالخركج مف "الغيتك"

مجتمع العاـ تجاه كمكاجية اتجاىات شكفينية كقكمية، إلى جانب كشؼ أفكار مسبقة كعنصرية لدل ال
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اف كما، الركس في الركف اليميني، كفاشييف كقكمييف، ككقد كضع اإلسرائيميكف، عمفالجميكر الركسي، 

كفكرتنا اآلف ىي الخركج منو، كأف نفتح أماـ الركس إمكانيات أخرل  الجميع مرتاحيف في ىذا المكاف،

السياسي بحيث يككف باإلمكاف التعاطؼ معو كجعؿ المجتمع اإلسرائيمي يتكقؼ  –في الحيز الثقافي 

 ضحمة كسطحية كيذه".عف النظر إلى الركس بصكرة 

ما يميز ىذه الدراسة عف غيرىا مف االبحاث التي تناكلت ىذا  أبرزكقد يككف ىذا المؤشر مف 

 ، لصالحفي االكنة االخيرة في خمع رداء "الشرنقة" الثقافية كالسياسيةالمكضكع، حيث بدأ الركس 

 .االندماج في المجتمع االسرائيمي
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 :ستنتاجاتاال

السياسي  كس دكرا كبيرا كترككا اثرا عميقا في السياسة االسرائيمية كفي الحراؾلعب المياجركف الر  .1

حككمة رابيف كتكقيع ، صعكد مف ابرز ىذه االثار غير المباشرة، ك كخاصة في عقد التسعينات

نو كفي أكاخر الثمانينات كاف ثمة ما يشبو التعادؿ بيف اليسار كلمتدليؿ عمى ذلؾ فإ اتفاؽ اكسمك،

عمؿ كاليميف بقيادة الميككد مما أنتج رككدا سياسيا، كلكف مع قدكـ المياجريف الركس بقيادة ال

يصكت  -غالبا يككف الحزب األكبر في المعارضة-تغيرت ىذه المعادلة كأصبح ىناؾ حزب معيف 

لو المياجركف الركس بكثافة مما يساعده عمى النجاح كتحقيؽ عدد مقاعد كبير في الكنيست أك 

رئاسة الكزراء حينما كاف انتخاب رئيس الكزراء اإلسرائيمي يتـ بشكؿ مباشر كىذا ما  الظفر بكرسي

 سكؼ نستعرضو عند الحديث عف الحياة السياسية.

 .مف اندماجيـ في الحياة السياسية أسرعاندمج المياجركف الركس في االقتصاد االسرائيمي بكتيرة  .2

 :يفلركس اسرائيؿ مف "خطريف" اساسيالمياجركف ا أنقذ .3

 الرككد االقتصادم الذم شكؿ تيديدا حقيقيا لمدكلة كخاصة في الثمانينات. .أ 

ة تيديدا كجكديا لدكلة اسرائيؿ، حيث الديمغرافي الذم طالما اعتبرتو الحركة الصييكني الخطر .ب 

ديمكغرافيا اماـ ا شكؿ "نصرا" ، م% تقريبا20يكد في الدكلة بمقدار رفع المياجركف نسبة الي

 لفمسطينييف.صحاب االرض اا

 كضكحا طبيعة االنقساـ االثني كااليديكلكجي لممجتمع االسرائيمي. أكثراظير المياجركف بشكؿ  .4

كجكد احزاب تمثميـ حاجة لب المجتمع االسرائيمي كلـ يعكدكااندمج المياجركف كخاصة اكالدىـ في  .5

 عمى اسس اثنية.
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الفكرية عمى خارطة المجتمع تمكف المياجركف الركس مف فرض اجندتيـ كبرامجيـ السياسية ك  .6

 .الثالث لممجتمع الييكدم )اشكناز، سفاراديـ، ركس(يشكمكف المككف االثني  كأصبحكااالسرائيمي 

مف ىذا العداء لعدة ، كلكنيـ اظيركا الكثير ركس ليسكا معاديف لمعرب بطبيعتيـالمياجركف ال .7

 :أبرزىااسباب 

 التعبئة الصييكنية مف قبؿ الككالة الييكدية .أ 

حاكلة اثبات الكالء كالجدارة لممجتمع الجديد مف خالؿ المشترؾ العاـ المتمثؿ في العداء م .ب 

 لمعرب.

كمصالحيـ  فير التي اثرت عمى حياة ىؤالء المياجانتفاضة االقصى كعمميات التفجير  .ج 

 .كحصدت اركاح اعزاء ليـ

ؼ المجتمع لـ يحاكؿ السياسيكف الفمسطينيكف اك كسائؿ االعالـ كالمؤسسات التي تستيد .8

االسرائيمي، التكاصؿ مع المياجريف الركس، ككأنيـ تبنكا النظرة االسرائيمية الشائعة تجاه ىؤالء 

 المياجريف.

، ركس الى اسرائيؿ السباب برغماتية، اقتصادية كاجتماعية، كليست ايديكلكجيةجاء المياجركف ال .9

كجدكا فيو  إذاـ د ىؤالء الساللذا يمكف اف يؤي اس،بؿ اف قسما كبيرا منيـ غير ييكد في االس

 .تحقيقا لمصالحيـ

جنكح المجتمع االسرائيمي الى اليميف سببو فشؿ برنامج اليسار فيما يتعمؽ بالسالـ كمحاكلة  .10

الفمسطيني غكغي، كاالسراؼ في شيطنة العدك اليسار مماألة اليميف كمنافستو في حقمو الديما

 ـ كيعمؿ ضده في تفس الكقت.اليسار الصييكني يتحدث عف السال أصبحلدرجة 
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 :توصياتال

، فعميو اف سرائيمي باتجاه تبني خيار السالـم العاـ االىناؾ مف يفكر في التأثير عمى الرأكاف  إذا .1

 .أ بالركس مف خالؿ مخاطبة مصالحيـيبد

رير الفمسطينية( تعتقد اف التابعة لمنظمة التحالتكاصؿ مع المجتمع االسرائيمي )كانت لجنة  إذا .2

 ، فعمييا اف تبدأ بالمياجريف الركس.ميا ذك جدكلعم

نزاىة مف الكاليات المتحدة اف تستفيد مف المميكف ركسي في اسرائيؿ  أكثريمكف لركسيا ككسيط  .3

الكتاب  أحدكقد اشار الى ىذا االمر  السالـ لصالح دفع التسكية قدما، لتعزيز تأثيرىا في عممية

كالذم طالب في مقاؿ، ركسيا بالمساعدة  كرم ميركنؼ،ركسي كاسمو غريغ أصؿمف االسرائيمييف 

 أكبركانت مكسكك تنكم لعب دكر  إذا، اصة بالمياجريف الركس في اسرائيؿعمى انشاء منطقة خ

 في الشرؽ االكسط.
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