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  إسرائيليات
  التأثيرات املمكنة للمهاجرين اليهود السوفيات

  يف اجملتمع اإلسرائيلي
  

  سمير جبور
  

باتت هجرة اليهود السوفيات بالنسبة إىل قادة إسرائيل الهدف االستراتيجي   
سلّم األولويات يف الشأن العام، حتى أن هذا الهدف صرفهم عن األول يف أعلى 

االنشغال بالقضايا املصيرية األخرى، مثل قضية التسوية، على الرغم من أن 
  .معاجلتهم لها ال تتجاوز املستوى التكتي

الالفت أن قادة إسرائيل واحلركة الصهيونية يحاولون الربط بين قضية هجرة   
ايا املصيرية األخرى امتداداً لالستراتيجية الصهيونية اليهود السوفيات والقض

ومن ثم  –أي التوسع والهجرة  –" األرض والشعب"املعروفة والتي تعتمد استكمال 
ولعل هذا هو . التفكير يف حل املشكلة الرئيسية استناداً إىل أمر واقع يتشكل مع الزمن

استفزاز العرب وحتديهم، رابطاً ما دفع يتسحاق شمير، رئيس احلكومة اإلسرائيلية، إىل 
موجة الهجرة اجلديدة بصميم وجود إسرائيل، وزاعماً أن الهجرة تخيف العرب ألنها 

وواجبنا هو تعميق هذا اخلوف "ستحول دون حتقيق غايتهم باالنتصار على إسرائيل، 
كما يحاول قادة إسرائيل الربط بين الهجرة وحماية يهود العامل، كون    ١."لديهم

  .أو لتجنيب اليهود كوارث وشيكة زعماً" حالة هتلرية"الهجرة جاءت لتحول دون 
إال أن مسألة استيعاب هذه األعداد الغفيرة من املهاجرين يف االقتصاد   

سية، هي املشكلة الكبرى اإلسرائيلي، وما يترتب عليها من أعباء مالية ومادية ونف
فمن الناحية املالية، ثمة تقديرات تفيد بأن استيعاب . التي تواجه إسرائيل حالياً

                                                            

  .٥/٦/١٩٩٠، "دافار"   ١
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مليار  ٢٠و ١٥مليون مهاجر جديد خالل األعوام اخلمسة املقبلة سيكلف ما بين 
دوالر، بما يف ذلك املساعدات األميركية وتبرعات يهود العامل، وهي مبالغ تكاد تكون 

فية لإلنفاق على بناء املساكن، وإيجاد مصادر عمل جديدة، وتمويل حركة غير كا
هذا يف الوقت الذي يضطر . الواردات من أجل مواجهة االستهالك املتزايد بفعل الهجرة

إسرائيل إىل خفض مستى املعيشة كي تتمكن من االضطالع بااللتزامات اجلديدة، 
النمو االقتصادي جمدداً يف أوضاع ويضطرها بالتايل إىل خفض االستهالك وزيادة 

ولذا، ال ترى األستاذة . غير مؤاتية بسبب األزمة االقتصادية العاملية وحالة البلبلة
مليارات  ٧إىل  ٥روت كلينوف كيف سيتمكن االقتصاد اإلسرائيلي من توفير أكثر من 

الفروع دوالر لتمويل الهجرة خالل األعوام املقبلة من دون إحداث تغيير بنيوي يف 
وقد ال يكون هذا ممكناً يف ظل أوضاع إسرائيل احلالية املفتقرة إىل   ٢.االقتصادية

فهل . الذي ييسر اتخاذ قرارات جذرية يف هذا اجملال" اإلجماع الوطني"مناخ من 
سيجرؤ أحد مثالً على خفض خمصصات املؤسسة العسكرية أو مصروفات األجهزة 

  احلكومية العلنية منها والسرية؟
وكي تتمكن إسرائيل من تكييف  االقتصاد واجملتمع جتاه األوضاع املستجدة   

، ال بد لها من مواجهة هزات "التضامن الوطني"واحملافظة على حد أدنى من 
اجتماعية كبيرة قد تعود بتأثير سلبي على قدرتها على استيعاب املهاجرين 

ملهاجرين القدامى الذين إذ ليس سهًال التغاضي عن مشاعر الغبن لدى ا. السوفيات
هذا عالوة على ما يشاع عن اليهود . يرون أن اليهود السوفيات يُدلّلون على حسابهم

وسكان . السوفيات من أنهم ال يدينون بالصهيونية، بل يستخدمونها حتقيقاً لغاياتهم
فقد كشف . إسرائيل لن يقبلوا بخفض مستوى معيشتهم إرضاء للوافدين اجلدد

% ٤٢طلبة الصف احلادي عشر يف بعض املدارس الثانوية يف حيفا أن استقصاء بين 
أن للمهاجرين % ٦٦ويعتقد . من املستفتين يعتقدون بوجوب حتديد عدد املهاجرين

اجلدد تأثيراً ضاراً بفرص العمل التي يمكن أن تتاح للعاطلين عن العمل يف إسرائيل، 

                                                            

  .٢٥/٧/١٩٩٠، "هآرتس"تسفي زارحيا،    ٢
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لي تخشى حقاً الهجرة اجلديدة وما وال شك يف أن شرائح معينة يف اجملتمع اإلسرائي"
  ٣."حتمل بين طياتها

ربما من السابق ألوانه احلديث عن  إمكانات التوتر االجتماعي بين اليهود   
اآلتين من دول آسيا وإفريقيا واألشكناز الذين يعتبر اليهود ) السفاراديم(الشرقيين 

ت االجتماعية املتأتية لكن هناك منحى آخر من التوترا. السوفيات أنهم ينتمون إليهم
من هجرة اليهود السوفيات، والتي بدأت براعمها تبرز منذ اآلن، وهو منحى يتعلق 

إذ يظهر أن أغلبية اليهود السوفيات ال تمارس عقيدتها الدينية . باإلشكاالت الدينية
ويبدو أن هنالك . بحسب قوانين الشريعة اليهودية وتقاليد التيار األرثوذكسي املتزمت

الت زواج خمتلط كثيرة بينهم وأن عائالت كثيرة مسجلة أنها يهودية وفق التعريف حا
ويسود بين األوساط الدينية تخوف من أن . املرن الذي وضعته السلطات السوفياتية

ويثير هذا كله . عناصر عديدة غير يهودية يف األصل تتسلل بين صفوف املهاجرين
ومرة . وذ سياسي داخل نظام احلكم اإلسرائيليحفيظة األحزاب الدينية التي تتمتع بنف

وهناك أيضاً إمكان اشتداد . بكل حدتها" من هو اليهودي"أخرى، ستُطرح قضية 
االستقطاب بين التيار الديني والتيار العلماين، وهو ما من شأنه أن يتناقض أيضاً مع 

ويف . السوفياتمسعى السلطات اإلسرائيلية الستيعاب هذه األعداد الكبيرة من اليهود 
ليست هذه املرة األوىل التي تتناقض فيها املصلحة "هذا الصدد قال أحد املعلقين إنه 

  ٤."والويل لنا إذا انتصرت املصلحة الدينية هذه املرة. الدينية مع املصلحة الوطنية
  

  سمات ديموغرافية

 قد تساعد حماولة رصد السمات العامة للمهاجرين اجلدد يف متابعة اآلثار  
والسمة . االجتماعية املتوقعة التي سيحدثها انخراطهم يف اجملتمع اإلسرائيلي

                                                            

، "يةمن سقوط جماعي إىل هجرة جماع: هجرة يهود االحتاد السوفياتي"أفرايم تافوري،    ٣
  .١٣، ص ١٩٩٠، صيف ١٢١، عدد "غيشر"

  .٣١/٧/١٩٩٠، "هآرتس"ران كسليف،    ٤
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الرئيسية التي تميزهم هي أنهم غرباء عن هذا اجملتمع الذي اتخذ طابعاً خاصاً، والذي 
  .من املرجح أنه سيؤثر فيهم وأنهم سيؤثرون فيه

اً ال بأس يف التوقف عند بعض املعطيات التي نشرت يف إسرائيل مؤخر
ففي دراسة . واملتعلقة بأوضاع املهاجرين اجلدد االجتماعية وميولهم السياسية

 ٢٥٠أجراها فريق من اخلبراء يف جامعة تل أبيب واستخدم فيها   ٥استقصائية
استمارة كُتبت بالروسية ووزعت يف أربعة مراكز استيعاب، تبين أن املهاجرين، خالفاً 

وبحسب . زاب اليمين تفضيالً سياسياً واضحاًملا كان شائعاً، ال يظهرون جتاه أح
%  ٥١,٥يف مقابل " اليمين"من املستفتين ماثلوا أنفسهم مع % ٤٨,٥االستقصاء، فإن 

واتضح من أجوبة عن سؤال أكثر حتديداً بشأن انتخاب احلزب املفضل أن ". اليسار"مع 
ا كثيراً يف وهذه تشير إىل أن املهاجرين  السوفيات لن يؤثرو. النتائج متساوية

  .االنقسام السياسي بين طريف املعادلة احلزبية
وأبرزت الدراسة أيضاً بعض السمات الديموغرافية للمهاجرين السوفيات 

من املستفتين متزوجون، وأن املعدل الوسطي لعدد األوالد لدى كل % ٨١أهمها أن 
الطبية وهندسة منهم أكاديميون وال سيما يف ميادين املهن %  ٨٣، وأن ١,٦عائلة هو 

من % ١١و " الياقات البيض"هم من أصحاب %  ٨٨,١اآلالت واإللكترونيات، وأن 
%  ٦٤,٢ويفضل . وهذه الفئة من املهاجرين ليست متدينة". الياقات الزرق"أصحاب 

السكن يف مدينة كبيرة، %  ٣٧,٦منهم السكن يف مدينة صغيرة، يف  حين يفضل 
لية السوفياتية واالنخراط يف السكان، ويرفض اخلروج من نطاق اجلا%  ٧٤ويفضل 

% ٩٦,٦إمكان السكن يف القدس الشرقية، ويرفض " بصورة مطلقة تقريباً"منهم %  ٨٩
 ٨٤كما أن ). يف الضفة الغربية وقطاع غزة(منهم إمكان اإلقامة يف املناطق احملتلة 

  .الستيعابهم ال يعرفون من هو رئيس بلدية البلدة التي يقع فيها املركز املعد% 
  

  

  
                                                            

  .٢٧/٥/١٩٩٠املصدر نفسه،    ٥
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  سكن وعمل: صعوبتان

لدى عرض التأثيرات االجتماعية املمكنة ملوجات الهجرة السوفياتية يبرز   
تأثير صعوبات : تأثيرات اثنان يحظيان بتغطية واسعة يف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

وعلى هاتين الصعوبتين . العملاالستيعاب وأبرزها توفير السكن؛ وصعوبة توفير 
يتوقف استمرار موجة الهجرة أو انحسارها، وبقاء السواد األعظم من املهاجرين يف 

  .إسرائيل أو الرحيل عنها متى فتحت أمامهم أبواب أخرى

  مشكلة اإلسكان
  واالندفاع نحو تهويد اجلليل

دد بل ال تنحصر مشكلة اإلسكان يف توفير احللول السكنية للمهاجرين اجل  
تتخطاه إىل التسبب بارتفاع أسعار األراضي واملنازل اجلاهزة واإليجارات  وتكاليف 

البناء، مع ما لكل ذلك من تأثير يف الشرائح السكانية الدنيا واملتوسطة، ومع ما 
كما أن . بالنسبة إىل اإلنسان العادي" سلة االستهالك"سيحدثه، بالتايل، من خلل يف 

وتوجيه " أحياء الضائقة"ا يسمى يف القاموس اإلسرائيلي ذلك سيتسبب بإهمال م
  .اجلهود نحو توفير املساكن للمهاجرين اجلدد وإهمال القدامى

ألف مهاجر  ١٥٠إن املشكلة اآلنية املتعلقة بالسكن تتمثل يف توفير مساكن لـ   
وهذا سيلقي على امليزانية عبئاً جديداً على . متوقع وصولهم خالل العام اجلاري

من %  ١,٧حساب جزء من الدعم للمواد األساسية وخصوصاً اخلبر، مع خفض 
  .اإلنفاقات العامة خملتلف الوزارات

مليار  ٢,٥فقد تقدم وزير املال، يتسحاق موداعي، بميزانية إضافية مقدارها 
ألف  ٩٦ألف وحدة سكنية الستيعاب  ٤٥من أجل بناء ) مليار دوالر تقريباً ١,٢(شيكل 

  ٦.مهاجر فوراً
وهناك خطة تقدم بها دافيد ليفي عندما كان وزيراً لإلسكان والبناء تقضي 

، وذلك يف إطار برنامج وزارة ١٩٩١مارس /ألف وحدة سكنية حتى آخر آذار ٦٠ببناء 
ألف وحدة سكنية تبنى بجهود أفراد، وذلك يف كل من   ٢٥ويضاف إىل ذلك . اإلسكان

                                                            

  .٢٥/٧/١٩٩٠املصدر نفسه،    ٦
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ويدور حديث عن خطة    ٧".مدن اإلعمار"اجلليل والوسط والنقب وضواحي القدس و
آالف عائلة، أي نحو نصف مليون نسمة، يف خمسة أماكن من  ١١٠أخرى إلسكان 

مليار  ١٨وستكلف هذه اخلطة . البلد وخالل مدة تراوح بين خمسة أعوام وعشرة أعوام
  ٨.دوالر

مصدر حكومي "وقد صرح . لكن ال توجد ضمانات أكيدة لتنفيذ هذه اخلطط
يف إسرائيل أن نحو مليون يهودي سيهاجرون من االحتاد السوفياتي " ملستوىرفيع ا

وأشار إىل أنه يف حال عجز احلكومة عن توفير . إىل إسرائيل خالل خمسة أعوام
ألف نسمة أنفسهم بال مأوى يف إسرائيل بعد  ٧٥٠مساكن لهؤالء املهاجرين، سيجد 

يبلغ النقص يف عدد الشقق  وتوقع ذلك املصدر احلكومي أن. مرور خمسة أعوام
ألف  ٥٠٠ألف شقة، وقال إنه ستكون هناك حاجة إىل  ٢٥٠السكنية خالل تلك األعوام 

  ٩.وحدة سكنية للمهاجرين اجلدد واألزواج الشبان
يبرز "وقد حذر أبراهام شوحيط، رئيس جلنة املال التابعة للكنيست، من أن 

ونحن ندخل حقبة من النقص الهائل فشل ذريع يف وتيرة بدايات البناء للمهاجرين، 
وجاء يف معلومات رُفعت إىل وزارة اإلسكان والبناء أنه قد تم منذ بداية ." يف املساكن

وحدة سكنية فقط، يف حين أن املطلوب خالل هذه السنة  ٥٧٠٠إجناز بناء  ١٩٨٩سنة 
  ١٠.ألف وحدة سكنية ٥٠ – ٤٥بناء 

. ريب، على حساب املواطن العربيواألرجح أن الهجرة السوفياتية ستكون، وال 
وال تخلو خمططات املسؤولين اإلسرائيليين من البحث عن حلول للمهاجرين اجلدد 
على حساب العرب وبخاصة يف بعض املدن التي يشكلون فيها أقلية ضئيلة مثل 

فقد أعلن شلومو الهط، رئيس بلدية تل أبيب، نية إسكان مئات . مدينتي عكا ويافا
ألف نسمة، بعد أن كانوا  ١٦التي يقطنها من العرب نحو (جرين يف يافا عائالت املها

                                                            

  .١١/٦/١٩٩٠، "دافار"   ٧
  .٢١/٦/١٩٩٠، "دافار"قدم هذه اخلطة خبير االستيطان رعنان فايتس،    ٨
  .٢٥/٧/١٩٩٠، "هآرتس"   ٩

  .١٩/٦/١٩٩٠، "دافار"   ١٠
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، علماً بأن املدينة تعاين أزمة "خطة الهط لتهويد يافا"يف إطار ) ١٩٤٨ألفاً سنة  ٧٤
وأشار الهط . سكنية بسبب القيود التي تفرضها السلطة اإلسرائيلية على البناء العربي

بصفته وزيراً لإلسكان والبناء إىل أنه يمكن بناء يف وثيقة رفعها إىل أريئيل شارون 
ورد على معارضة قادة . وحدة سكنية يف يافا وإعدادها للمهاجرين ٥٠٠٠وترميم 

دولة إسرائيل هي دولة ذات أكثرية "اجلمهور العربي يف يافا لهذه اخلطة بقوله إن 
اجلليل والنقب، يجب ؤيد فيه توطين اليهود يف  تماماً، وباملقدار نفسه الذي أ. يهودية

فكرة توجيه السكان اليهود إىل يافا "وأضاف الهط أن ." تطبيق ذلك على يافا أيضاً
واآلن، ولدى تعيين . طرحت قبل أكثر من عشرة أعوام، إال أنه مل يتم إجناز أي شيء

  ١١."أريئيل شارون وزيراً لإلسكان والبناء ثمة إمكان لتحريك األمور بسرعة
، "عنصرية"عرب يف مدينة يافا خطة الهط بأنها خطة اعتبر الوجهاء ال

وقيل على لسان أحدهم أن الهط يحاول تنفيذ خطة . وحماولة حلرمانهم من منازلهم
  ١٢".الترانسفير"ربيبه رحبعام زئيفي اخلاصة بـ

وينطبق األمر عينه على مدينة عكا، إذ إن السكان العرب هناك يتحدثون عن 
ر يف ضوء التلميحات اخلاصة إىل إحالل املهاجرين خمططات التهويد والترانسفي

  ١٣.السوفيات حمل العرب يف املدينة

  –مشكالت العمالة 
  حلول يف اجتاه الالمعقول

تطرح مسألة توفير األشغال والوظائف املتالئمة مع كفاءات املهاجرين اليهود   
عن  فاملشكلة األوىل ناجمة. السوفيات وتخصصاتهم مشكالت على أكثر من صعيد

من جمموع %  ١٠و %  ٩وجود بطالة يف االقتصاد اإلسرائيلي تتراوح نسبتها بين 
وملا كان االقتصاد اإلسرائيلي عاجزاً عن استيعاب الكفاءات املتعددة . الطاقة العاملة

                                                            

  .١٣/٧/١٩٩٠، "هآرتس"   ١١
  .١٨/٧/١٩٩٠املصدر نفسه،    ١٢

  .٢٠/٧/١٩٩٠املصدر نفسه،    ١٣



٢٩٩، ص )١٩٩٠خريف ( ٤، العدد ١المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية تايليئارسإ  

 

8 

 

فإذا . اجلديدة، فمن املتوقع أن تتفاقم البطالة بعد مرور فترة على وصول املهاجرين
يُدفع للمهاجر (لية تتكفل دعم املهاجرين بمساعدات خارجية كانت احلكومة اإلسرائي

يف العام األول من وصولهم، فإن املشكلة ) ألف شيكل الستئجار منزل وغير ذلك ٢٢
  .تأخذ بعد ذلك بالتفاقم تفاقماً خطراً 

وتتمثل املشكلة الثانية يف وجود نسبة كبيرة من املهاجرين السوفيات من   
واألكاديمية، إذ من الصعب على االقتصاد اإلسرائيلي  أصحاب الكفاءات العلمية

استيعابها يف األوضاع احلالية، إما ألنها غير مطلوبة وإما ألن ما هو معروض يفوق 
ونظراً إىل وجود بطالة بين السكان القدامى حالياً، فإن الكثيرين من . ما هو مطلوب

ت مستوياتها أدنى كثيراً املهاجرين قد ال يجدون وظائف أو فرص عمل حتى وإنْ كان
 ١٠٠وتفيد مصادر الوكالة اليهودية أن كل . من مستويات كفاءاتهم وتخصصاتهم

وظيفة يف البناء و  ٢٨,٠٠٠وظيفة، ويجري توفير  ٣٣,٠٠٠ألف مهاجر يحتاجون إىل 
مهاجرين  ١٠مهاجرين من كل  ٦وهناك . وظيفة يف القطاع اخلاص ١١,٠٠٠

  ١٤.حائزون درجات علمية عالية
ومن الالفت أن بين املائة ألف مهاجر املتوقع وصولهم إىل إسرائيل خالل   

وإذا أضيف هذا . ألفاً من األكاديميين وأصحاب مهن تكنولوجية ٣٠العام اجلاري نحو 
ألف طالب إسرائيلي ينهون دراساتهم العليا هذه السنة، سيجد االقتصاد  ٢٠العدد إىل 

ألف أكاديمي وتوفير مصادر  ٥٠استيعاب نحو اإلسرائيلي أن أمامه كل عام مهمة 
  ١٥.عمالة مالئمة لهم

من املهاجرين اليهود % ٣٦وأفادت مصادر املكتب املركزي لإلحصاء أن   
الذين انتقلوا إىل إسرائيل خالل الربع األول من العام احلايل هم من أصحاب املهن 

من املهاجرين %  ٣٥ن أطباء، كما أ%  ٦مهندسون و%  ٢٣العلمية واألكاديمية، منهم 
عمال %  ٤خبراء بيع، و%  ٣مديرون وموظفون، و%  ٦هم من أصحاب املهن احلرة، و

من %  ٤٠كما أن . عمان مهنيون وعمال بناء وصناعة ومواصالت%  ١٦خدمات، و

                                                            

١٤
   Toronto Star, May 20, 1990.  

 .١١/٦/١٩٩٠، "دافار"أليشع أفرات،    ١٥
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جمموع املهاجرين هم من أصحاب الثقافة ما فوق الثانوية، درسوا ملدة تتراوح بين 
  ١٦%. ٤٢بتهم بين مهاجري االحتاد السوفياتي إىل عاماً، وتصل نس ١٥و ١٣

من املهاجرين السوفيات علماء % ٤٠ويتضح من معلومات أخرى أنه إذا كان   
كما أن . وأكاديميين، فهذا يعني أنهم يمثلون أربعة أضعاف املستوى اإلسرائيلي العام

مثقفون  عاماً وما دون، وهم جميعاً ٣٥أعمارهم فتية، إذ إن أعمار نصفهم تبلغ 
  ١٧.ويسعون ألشغال تتالءم وهذه احلقيقة

واملتوقع   ١٨"ملفات  املسجلين للهجرة"وبحسب معلومات مستقاة من   
وصولهم قريباً، هناك خمس فئات من املهاجرين من أصحاب الكفاءات العلمية 

  :والتقنية والفنية اخملتلفة
عالوة على (إنشاءات  ٢٧٣٥ومهندساً ميكانيكياً،  ٢٨٣٧ :فئة املهندسين - ١

مهندس  ٣٣٧عالوة على (مبرمج حواسيب إلكترونية  ١٧١٣، و)مهندس عمارات ١٥٦
 ١٥مهندساً إلكترونياً، و ١٣١٩مهندساً كهربائياً، و ١٥٢٠، و)حواسيب إلكترونية

  .مهندسي بصريات ٦مهندس مواصالت، و
ة عالية ، وهم ذوو مستويات علمية دولي١١٠، وعددهم علماء فعليون - ٢

  .وأعضاء أكاديمية العلوم يف االحتاد السوفياتي
يف اجملال الطبي والصحي، وال سيما أطباء، سيصل عاملون تقنيون  - ٣

  .طبيب أسنان ١٠٩٥بينهم  –طبيباً  ٢٢٧٠عددهم إىل 
أكاديمي  ٢٠٠٠وتضم هذه الفئة نحو : العلوم الدقيقة والعلوم الطبيعية - ٤

ويندرج . بيولوجياً ١٩٢كيماوياً، و ٣٤٣والرياضيات، ويتخصص نصفهم بالفيزياء 
 ٨٥مترجماً، و ٩٧كاتباً ومؤلفًا، و ٢٧٨: حتت هذه الفئة متخصصون بالعلوم األدبية

رجل  ١٩عاملاً نفسانياً، و ٣٠حمرراً، و ٣٧مؤرخاً، و ٤٥صحافياً، و ٦٤لغوياً، و

                                                            

  .٣/٦/١٩٩٠، "دافار"   ١٦
  .تافوري، مصدر سبق ذكره   ١٧
سلسلة حتقيقات عن إمكانات استيعاب ، ضمن ٢٩/٤/١٩٩٠، "هآرتس"ران كسليف،    ١٨

  .املهاجرين السوفيات
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 ١٣٩٩قتصادياً، وعاملاً ا ١٢٦٥حاضنة، و ٢٩٤مدرساً، و ٢٦٤٢عالوة على . قانون
  .مدير حسابات

 ٦٤رساماً، و ٤٣٦موسيقاراً، و ٩٨٥: فناناً بينهم ١٨٤٩وستضم  :الفنون - ٥
  .عازفاً ٢١ملحناً، و ٢٣كاتباً، و ٢٩خمرجاً، و ٤٣ممثالً، و

وهكذا، تبدو الصورة كأن إسرائيل ستُغرق يف طاقات علمية ليس يف وسع البلد 
ت حادة، علماً بأن بعض املسؤولين استيعابها، وهو ما سيؤدي إىل مشكال

من ذلك ان يوسي بايلين، نائب وزير . اإلسرائيليين يحاول اإليهام بعدم وجود مشكلة
املال ورئيس جلنة املديرين العامين الستيعاب املهاجرين، يوحي بتفاؤل يف هذا 

دولة إسرائيل استوعبت مليون مهاجر بعد "الصدد، وينفي وجود أي قلق إذ يقول إن 
بل ان ." ألف مهاجر يف السنة ١٠٠لن جتد صعوبة يف استيعاب ... إقامتها بوقت طويل

بايلين متفائل جلهة توفير األشغال للمهاجرين معلالً ذلك بوجود نقص يف جمال 
ألف عامل أجنبي يعملون من دون إذن،  ١١ممرضة، ووجود  ٢٠٠٠التمريض مقداره 

  ١٩... إسرائيل بصورة منتظمة سوى ثلثهمألف عامل من املناطق ال يعمل منهم يف ٣٠و
إىل أبعد من " العادي"ويذهب اليمين املتطرف الذي يفصح عما يخفيه اليمين 

وهذا اليمين . ذلك يف تصوراته بطرد العرب من إسرائيل كي يحل السوفيات حملهم
واثق بتحقيق ذلك ألنه يتوىل السلطة اآلن ويأمل بتحقيق مآربه ما دامت اإلمكانات 

الهجرة اجلديدة ال بد من أن تغير جدول أعمالنا "يقول يسرائيل إلداد أن . وفرةمت
ملاذا؟ ألن هذه الهجرة ستضرب جتذر عرب إسرائيل يف ." الوطني والفردي كله

مئات اآلالف من املهاجرين ستحل مكان العمل العربي "االقتصاد اإلسرائيلي، إذ إن 
' خروج مصر'ومن هنا وحتى  –اخلدمات يف الصناعة واحلرف والتجارة والزراعة و

ستكون الطريق مفتوحة وقصيرة  –لعرب أرض إسرائيل من داخل االقتصاد الوطني 
     ٢٠."جداً

                                                            

  .١٥/٧/١٩٩٠، "هآرتس"جدعون ألون،    ١٩
  .١٧، ص ١٩٩٠أبريل /نيسان –مارس /، آذار١٣٩، عدد "نيكوداه"   ٢٠
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وعلى الرغم من أن رئيس احلكومة يتسحاق شمير ال يستخف بصعوبات 
استيعاب املهاجرين السوفيات، فقد وجد حالً سهالً هو إلقاء عبء االستيعاب يف جمال 

ومرة أخرى، مل يشر شمير    ٢١."الصناعة وخصوصاً الصناعة التصديرية"الة على العم
  .إىل كيفية تأمين االستثمارات واألسواق للمنتوجات اجلديدة

  
  !يف ظل السالم" وطنية"مشاريع 

تبرز على صفحات اجلرائد اإلسرائيلية إمكانات تنفيذ مشاريع علمية واسعة   
وقد طرح مناحم برباش، املدير السابق لقضاء . ديدةالستيعاب الطاقة السوفياتية اجل

مشاريع قومية كبيرة مثل تطوير "النقب يف وزارة العمل واإلسكان، فكرة تنفيذ 
واستغاللها، وإنشاء اقتصاد قادر على استيعاب مليون مهاجر ) ؟؟(الثروات الطبيعية 

إال يف حال  لكن هذه املشاريع، كما يقول صاحبها، غير ممكنة." خالل عقد واحد
ويف حالة عدم اليقين السياسي واألمني، . حل النزاع بيننا وبين جيراننا"التقدم نحو، 

فمن الصعب أن يخطر يف البال استجابة مهمة ملبادرين يف العامل إلشراكهم يف 
إن ضغط الدول العظمى ودول : "وبتابع برباش قائالً." تطوير االقتصاد اإلسرائيلي

دم نحو حل الوضع يف املناطق، يجعل النزاع موضوعاً أساسياً يف أوروبا من أجل التق
جدول أعمالنا، وال يتيح تركيز اجلهد الوطني الالزم من أجل تنفيذ مهمة استيعاب 

ولن يلبي مهمة اجليل سوى مبادرات إسرائيلية والتقدم . مئات اآلالف من املهاجرين
يل من الواقع، ويف الوقت نفسه يف عملية السالم، بدالً من اجلمود والهروب اخليا

  ٢٢."التعاون الفاعل مع يهود الشتات
وطرح أليشع افرات، اخلبير اجلغرايف والتخطيطي، بناء مؤسسات علمية كثيفة 

والقصد جممّعات تتضافر فيها   ٢٣.التكنولوجيا يف جميع فروع النشاط االقتصادي
عي وتسويق املنتوجات مثل تطبيقات العلوم واألبحاث والتعليم املهني والعمل اإلبدا

                                                            

  .٥/٦/١٩٩٠، "دافار"   ٢١
  .٣٠/٧/١٩٩٠، "هآرتس"   ٢٢
  .١١/٦/١٩٩٠، "دافار"، "عمالة بمفاهيم جديدة"أليشع أفرات،    ٢٣
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... املنتوجات اإللكترونية واحلواسيب واملواصالت والسياحة والطب والطاقة والزراعة
. إلخ، على أن يضم كل جممّع من هذه اجملمعات معهداً يف اجملاالت اآلنفة الذكر

  :ويوزع أفرات هذه املشاريع على النحو التايل
  ، إقامة مدينة للصناعة الثقيلة؛ين حيفا وعكاب -
، إقامة جممّع صناعي لفروع احلواسيب اإللكترونية واإلنسان يف كارميئيل -

 اآليل واإللكترونيات؛

، إنشاء جممع للصناعات كثيفة العلوم والتكنولوجيا، يف اللد والرملة -
ويضم أكاديمية للطيران، ومعاهد أبحاث وتطوير جمال الطيران، 

 ناعات املتعلقة بأجهزة الطيران؛والص

، إنشاء جممع شامل للكيمياء احلياتية والتقنية بين رحوفوت ويفنه -
 احلياتية؛

، يمكن استغالل العلوم الهندسية واملهنية للمهاجرين يف مد يف وسط البلد -
 ريشون لتسيون؛ –خطوط السكة احلديد على حمور بيتح تكفا 

ة مياه البحر يضم مصانع كثيفة ، إقامة جممّع صناعي لتحلييف إيالت -
 العلوم، وإنتاج أجهزة حتلية وتسويقها؛

يمكن إنشاء جممع صناعي عاملي كثيف اخلبرة يف جمال يف سديه بوكر  -
 الطاقة الشمسية، وإنشاء مصانع إلنتاج حمطات توليد طاقة شمسية؛

 وضواحيها يمكن إنشاء جممع يف فرع الكيمياء؛  يف ديمونا -

 وضواحيها يمكن إنشاء جممع للسياحة؛ يف متسبيه رامون -

يمكن إنشاء جامعة يهودية عاملية للطلبة الوافدين من يف بئر السبع  -
 .اخلارج، ويمكن أيضاً إنشاء مطار

 

  جماهل وشكوك

لدى البحث يف االنعكاسات االجتماعية ملوجات الهجرة السوفياتية إىل   
توخي احلذر، واحلرص على عدم االستخفاف بخطورة املوضوع إسرائيل، ال بد من 

وانعكاسه على مستقبل النزاع يف املنطقة، وال بد من احلرص أيضاً على عدم املبالغة 
يف تقدير إمكانات إسرائيل لتفعيل هذه الطاقات اجلديدة نظراً إىل جماهل كثيرة حتيط 
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عالمات استفهام بشأن إمكانات وعالوة على عوامل عديدة، تطرح الشكوك . باملستقبل
جناح إسرائيل يف حتقيق التوقعات اخلاصة بشأن حجم هذه الهجرة وفرص 

إذ أن عوامل خارجة عن إطار الدوافع التي كانت يف املاضي حتمل قسماً . استيعابها
من يهود العامل على التفكير يف الهجرة إىل إسرائيل، تتحكم حالياً يف هجرة اليهود 

من أبرز هذه الدوافع الوضع االقتصادي السوفياتي والنشاط الصهيوين و. السوفيات
املكثف بين اليهود السوفيات الذي يوقع بينهم وبين السلطة السوفياتية، ويسبب لهم 

ولذلك شاع قول يف . الضيق ويؤثر يف مواقفهم ويحملهم على كره العيش يف بلدهم
خروج كبير من "عداد الغفيرة إنما هي إسرائيل بأن مغادرة اليهود السوفياتي بهذه األ

ففي العام  املاضي فقط توجه ." االحتاد السوفياتي أكثر منه هجرة كبيرة إىل إسرائيل
من اليهود السوفيات إىل أماكن خمتلفة وال سيما أميركا الشمالية، ومل % ٩٠أكثر من 

حتول إىل  ، حتى أن معسكر الديسبويل يف إيطاليا%١٠يذهب منهم إىل إسرائيل سوى 
وهذا ما جعل احلكومة اإلسرائيلية تشدد على عدم السماح لليهود ". روسيا صغيرة"

املهاجرين باتخاذ هلسنكي حمطة انتقالية لهم، وتصر على جلبهم إىل إسرائيل 
  .فيها خشية أن يغيروا اجتاههم" اصطيادهم"مباشرة و

ون الكثير عن إسرائيل ال غرابة يف ذلك، إذ إن يهود االحتاد السوفياتي ال يعرف  
وقد رأى البعض أنه خالفاً . واليهودية، ولعلهم سمعوا الكثير عن صعوبات احلياة فيها

ملوجة الهجرة من االحتاد السوفياتي قبل عشرين عاماً، مل يكن املهاجرون احلاليون 
وحتى قبل سنة مل يخطر . صهيونيين على اإلطالق وال يكادون يشعرون بأنهم يهود"

فهذه هجرة عديمة الدوافع ... لهم املغادرة وطبعاً ليس إىل إسرائيلعلى با
  ٢٤."الصهيونية

الهجرة احلالية من "وعبّر عن طبيعة هذه الهجرة معلق إسرائيلي بقوله إن   
االحتاد السوفياتي، خالفاً للموجة التي وصلت خالل السبعينات والثمانينات، ليست 

الصهيونية وإسرائيل ال ... أيديولوجية توجهها رؤيا أرض إسرائيل الكاملةهجرة 

                                                            

  .١٣، ص ١٩٩٠أبريل /نيسان –مارس /، آذار١٣٩، عدد "نيكوداة"يسرائيل إلداد،    ٢٤
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ولو كان يف وسعهم السفر إىل أميركا . حتظيان يف نظرهم إال بأولوية منخفضة نسبياً
  ٢٥..."لتوجه معظمهم إليها

تغيير "اليكمن يف إمكان " اخلطر"وقال وزير الدفاع احلايل موشيه آرنس إن   
عدم القدرة على التصدي "وإنما يف إمكان " وفياتي جتاه الهجرةسياسة االحتاد الس
ولقد بات هم السلطة اإلسرائيلية ترسيخ أقدام هؤالء    ٢٦."لتحدي االستيعاب

املهاجرين يف إسرائيل وإغالق بالد الهجرة األخرى أمامهم، أي اإلبقاء عليهم 
يس من السهل إقناعهم ليس من الصعب إحضارهم إىل إسرائيل لكن ل"باإلكراه، إذ إنه 

استيعاب املهاجرين "والهم األساسي كما يقول املعنيون بهم أن يتم  ٢٧."بالبقاء فيها
يف دولة إسرائيل بصورة جيدة وأن يبقوا فيها بمحض إرادتهم، وليس ألنه ال يوجد 

  ٢٨."أمامهم خيار آخر
هجرة إزاء عوامل عدم الوضوح هذه، من الصعب التنبؤ باآلثار التي ستتركها   

اليهود السوفيات يف اجملتمع اإلسرائيلي، ألنه ليس معروفاً عدد الذين سيصلون خالل 
ويتوقف ذلك كله . األعوام الثالثة أو األعوام اخلمسة املقبلة، وال عدد الذين سيمكثون
فالتحدي الذي . على قدرة إسرائيل على استيعابهم، وهذه القدرة يعتريها شك كبير

ضمان "هو  –عالوة على إثبات خلقية هذه الهجرة وشرعيتها  –ن تواجهه إسرائيل اآل
  ٢٩."عدم تفاعل بذور نزوح جماعي يف املستقبل القريب

كما أن استمرار النزاع يف الشرق األوسط على حدته، ومواصلة إسرائيل انتهاج 
سياسة البطش والتنكيل جتاه سكان املناطق احملتلة، وسياسة القوة جتاه الدول 

وقد دلت التجارب السابقة أنه يف ظل  التوتر . تعزز من عوامل عدم اليقينالعربية 

                                                            

  .٥/٧/١٩٩٠، "دافار"تيدي برويس،    ٢٥
  .٥/٦/١٩٩٠املصدر نفسه،    ٢٦
  .١٤تافوري، مصدر سبق ذكره، ص    ٢٧
  .٤٦، ص ١٩٩٠أبريل /نيسان –مارس /، آذار١٣٩، عدد "نيكوداه"دوف لوتين،    ٢٨
  .١٥تافوري، مصدر سبق ذكره، ص    ٢٩
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وهو . العسكري والتهديد بنشوب احلروب، يزداد امليل لدى سكان إسرائيل نحو الرحيل
من أجل بقاء عدد كبير من "ما جعل جاد ياتسيف، أحد منظري حزب مبام، يقول إنه 

ن يسود السالم هنا، أو أن تكون عملية من املهاجرين اجلدد معنا هنا، ال بد من أ
  ٣٠."السالم على األقل حركة حقيقية مستمرة وتقدماً متواصالً وغير متعثر

                ٥/٩/١٩٩٠  
 

 

 

 

 

                                                            

  .٨/٦/١٩٩٠، "عال همشمار"   ٣٠



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


