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  إسرائيليات

  
  الهجرة اليهودية الراهنة يف موازنة

  االجتماعي يف إسرائيل –التطور االقتصادي 
  

  أحمد سعد
  

  مقدمة
  

وقبل ذلك (وقيام إسرائيل  ١٩٤٨نكبة الشعب العربي الفلسطيني سنة  منذ
، تُعتبر الهجرة اليهودية وتدفق رأس املال األجنبي من املصادر األساسية )أيضاً

تنمية وبلورة الطاقة العسكرية واالقتصادية إلسرائيل، ولتغذية سياسة الفعّالة ل
التوسع الكولونيايل على حساب أراضي وحقوق الشعب العربي الفلسطيني والشعوب 

  .العربية احمليطة بإسرائيل
وبين موجات الهجرة إىل إسرائيل، تكتسب الهجرة اليهودية الواسعة من 

فمن حيث الطابع . ، أهمية خاصة١٩٨٩نة االحتاد السوفياتي، منذ أواسط س
واألهداف، تتسم هذه الهجرة بمواصفات متميّزة حتتضن العديد من اخملاطر اجلدية 

على خمتلف اجلبهات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وغيرها؛ فهذه الهجرة 
رق يف الش" نظام إقليمي جديد"ترتبط عضوياً باخملطط االستراتيجي األميركي إلقامة 

ومنذ بداية الهجرة الواسعة، قبل أكثر من . األوسط، يدين بالوالء للسياسة األميركية
عامين، رفضنا االدعاء الصهيوين باعتبار الهجرة الراهنة جمرد قضية إنسانية تتعلق 

بحرية الفرد أو اجملموعة يف التنقل والسكن أينما يريد، كما تنص املواثيق الدولية 
  .شأن حقوق اإلنسانواتفاقية هلسنكي يف 

إننا نعتبر قضية الهجرة اليهودية من االحتاد السوفياتي، يف األوضاع الراهنة 
من الدرجة األوىل؛ قضية لها أبعادها ومدلوالتها  قضية سياسيةمن التطور والصراع، 

                                                 
  مدير معهد إميل توما لألبحاث االجتماعية والسياسية. 
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االستراتيجية والسياسية واالجتماعية، ولها إسقاطاتها على جمرى ومصير الصراع 
  .ق األوسط ويف إسرائيلوالتطور يف الشر

وننطلق يف تقويمنا هذا من حقيقتين أساسيتين أثبتتهما مدلوالت هذه الهجرة 
، أنه يف الوقت الذي أعلن االحتاد السوفياتي األوىل: املنظمة خالل العامين املاضيين

التزامه وثيقة هلسنكي وفتح أبوابه للهجرة، أُغلقت أمام هؤالء املهاجرين جميع 
ألميركية والكندية واألوسترالية وغيرها، ومل يُعطوا سوى خيار الهجرة إىل البوابات ا

إسرائيل؛ والثانية، أن مواثيق هلسنكي وغيرها، التي تدعو إىل توفير حرية الفرد 
واجملموعة يف التنقل والسكن، ال تعني أبداً أن يكون ذلك على حساب نهب حرية شعب 

و تهديد إمكان تطور الشعب الذي سيقيمون بين آخر وتهديد كيانه ووجوده ومستقبله، أ
وما حدث خالل العامين املاضيين، ان الدوائر احلاكمة اإلسرائيلية . ظهرانيه

واالحتالل الكولونيايل اإلسرائيلي يستغالن موجات الهجرة الواسعة لتكثيف 
لة االستيطان الكولونيايل، وإيجاد موازنة ديموغرافية جديدة يف دولة فلسطين احملت

تساعدهما يف تمرير سياسة األمر الواقع ونسف احلقوق القومية الفلسطينية يف التحرر 
كما أنهما يستغالن هذه الهجرة لتهديد حاضر ومستقبل تطور ووجود . والسيادة

موجات مصادرة األراضي (اجلماهير العربية الفلسطينية يف إسرائيل، يف وطنها 
هذا، باإلضافة إىل تأثير ). ان العاملين العربالعربية، وتشغيل املهاجرين اجلدد مك

الهجرة يف زيادة حدّة التقاطب االجتماعي يف إسرائيل، وتسعير حدّة األزمة 
وهذا البند األخير، سيكون احملور الذي سنسلط الضوء . االقتصادية والتوتر االجتماعي

  .عليه
  

  التأثير اقتصادياً : أوالً 

حالة الركود االقتصادي العميق، ويف  بدأت موجات الهجرة الواسعة يف ظل
  .وقت تضرب االنتفاضة الفلسطينية بمطارقها املؤثرة الوضع االقتصادي يف إسرائيل

يف املاضي غير البعيد، اعتدنا التشديد على أن أحد األسباب األساسية للتدهور 
 العجز املتراكم يف(االقتصادي وللظواهر املزمنة التي ترافق التطور االقتصادي 

ميزان املدفوعات وامليزانية احلكومية، الزيادة املستمرة يف وتيرة التضخم، الدين 
يكمن يف التناقض الصارخ بين الطاقة االقتصادية واملالية ) القومي املتراكم، إلخ

احملدودة لالقتصاد اإلسرائيلي، وبين النفقات العسكرية الهائلة على سباق التسلح 
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اليوم، ومنذ بداية الهجرة الواسعة، هناك . كولونيايلوعلى تمويل آلة االحتالل ال
ضرورة ألن يضاف إىل ذلك أيضاً التناقض اجلديد بين املقاييس الكبيرة للهجرة 

ويوجِد هذا التناقض . وتكلفتها، وبين قدرة الدولة واالقتصاد على تمويلها واستيعابها
ألموال والعمل والتعليم، على أرض الواقع قضايا ملتهبة يف جمال االستيعاب وجتنيد ا

إلخ، كما يعكس تأثيره على طابع تطور البنية االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف 
  .إسرائيل

  )التمويل(قضية االستيعاب   - أ 
باعتراف وزير االستيعاب يتسحاق بيرتس وصل إىل إسرائيل، منذ أواسط سنة 

وباعتراف   ١.اجر جديدألف مه ٣٦٧، نحو ١٩٩١سبتمبر /حتى نهاية أيلول ١٩٨٩
مليون مهاجر جديد  ١,٢" استقبال"رئيس الوكالة اليهودية، سيمحا دينتس، يخطط لـ

    ٢.خالل األعوام الثالثة املقبلة
ال ريب يف أن ملثل هذه الزيادة غير الطبيعية، يف تعداد سكان إسرائيل، أثره 

تصادية والعلمية يف الكبير  يف زيادة اخملزون االحتياطي للطاقة العسكرية واالق
وهذا ما جتّسده معطيات البنية الهيكلية املهنية لهذه الهجرة؛ فوفقاً . إسرائيل

ملعلومات عوزي غدور، مدير قسم خدمات االستيعاب يف وزارة االستيعاب، فإنه منذ 
، يكون يف إسرائيل بين ١٩٩١حتى نهاية سنة ) ١٩٨٩سنة (بداية الهجرة الواسعة 

ألف  ٣٨ألف هندسي وتقني،  ٤٥ألف مهندس،  ٨٧آالف عامل،  ١٠" :املهاجرين اجلدد
ألف أكاديمي يف العلوم  ٢٠ألفاً من رجال الفن،  ١٨ألف طبيب،  ٢١معلّم، 

وبحسب األستاذ يرمياهو برنوبر، من جامعة تل أبيب ورئيس قسم   ٣."االجتماعية
دد هم من حَمَلة من املهاجرين اجل% ٢٠"األبحاث اإلسرائيلي يف جمال الطاقة، فإن 

ويف . الشهادات املهنية العالية يف جماالت الهندسة والفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا
  ٤."إمكان طاقة كهذه أن حتوّل إسرائيل إىل ما يشبه اليابان من الناحية التكنولوجية

إن إحدى القضايا امللتهبة والبارزة، التي تلقي بظلها على مسار وطابع التطور 
االجتماعي، تتمحور حول مشكلة جتنيد مصادر تمويل استيعاب الهجرة  –ادي االقتص

                                                 
 .٢٣/١٠/١٩٩١، "عال همشمار"  ١
 .املصدر نفسه  ٢
 .املصدر نفسه  ٣
 .املصدر نفسه  ٤
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نماذج " (موديلم كلكلييم"فوفقاً ملعلومات شركة األبحاث . اجلماهيرية الواسعة
بإدارة الدكتور يعقوب شاين، تضمن التقرير الذي أُعد بتوصية من ) اقتصادية
   ٥."مليار دوالر ٢٢ – ٢٠ألف مهاجر جديد يكلف  ٢٠٠أن استيعاب "احلكومة، 

هل يف إمكان االقتصاد اإلسرائيلي، يف ظل األزمة، تمويل هذا العبء؟ : والسؤال هو
  ومن أين؟

يف شأن هذا السؤال، يجري يف إسرائيل نقاش حاد بين خمتلف األوساط، 
ال : "مثالً، األستاذة روث كلينوف، من اجلامعة العبرية، تقول. وعلى خمتلف الصُعد

مليارات من  ٧ – ٥أن أرى كيف يمكن لالقتصاد اإلسرائيلي احلصول على أستطيع 
من    ٧ويقترح األستاذ حاييم بركائي،   ٦."الدوالرات يف األعوام القريبة لتمويل الهجرة

اجلامعة العبرية، أن يكون تمويل الهجرة على حساب إلغاء الدعم احلكومي للحاجات 
من الناجت القومي % ١تحقة للعاملين،  وتخفيض الضرورية، وإلغاء عالوة الغالء املس

من الدخل القومي، على أساس تقليص النفقات الشعبية واملدنية % ٢أو ما يساوي 
على  -، واتباع إصالح بعيد املدى يف جمال الصحة، ألنه هناك)الصحة، التعليم، إلخ(

لصحي العام ويقترح حتويل ملكية القطاع ا." يتم إنفاق أموال طائلة" –حد تعبيره 
  .وهذا ما يحدث اليوم. إىل ملكية القطاع اخلاص) احلكومي(

هنالك من يدعو صراحة إىل تنظيم الهجرة تنظيماً يالئم قدرة االقتصاد 
يجب أن : "الذي كتب حمذراً   ٨ومن هؤالء أفيطال عنبار. اإلسرائيلي على االستيعاب

مالءمة تدفق : إلمكانات االستيعاب تبدأ الدولة، قبل فوات األوان، بتنظيم الهجرة وفقاً
ودعا إىل عدم استبدال البقرة ." الهجرة للمقاييس التي يستطيع االقتصاد أن يتحملها

وطالب ". الهجرة واالستيعاب"، ببقرة مقدسة جديدة، "األمن"املقدسة التقليدية، 
 يجب ضبط الهجرة، من أجل منع توقفها املطلق،. القليل من الشجاعة القومية"بـ

  ."كعملية وقائية من االنتحار القومي
مع وزير االستيعاب يتسحاق " إذاعة اجليش اإلسرائيلي"ويف مقابلة أجرتها 

، صرّح أن إسرائيل ال تستطيع، يف أية حال، ١٩٩٠يوليو /تموز ٣٠بيرتس، بتاريخ 
                                                 

 .٣/٨/١٩٩٠، "يديعوت أحرونوت: "أنظر  ٥
 .٢٥/٧/١٩٩٠، "هآرتس"تسفي زرحيا، : أنظر  ٦
 .املصدر نفسه  ٧
، "ملحق دافار األسبوعي"، "بدالً من قانون العودة –لُِيسَنّ اآلن فوراً قانون البقاء "أفيطال عنبار،    ٨

 .٢٥ – ٢٤، ص ٣١/٨/١٩٩٠
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، من منطلقات وعلى حكومة إسرائيل أن تسعى. املهاجريناستقبال أعداد كبيرة من 
كما عليها . ة، لتوفير مأوى للمهاجرين اليهود يف الواليات املتحدة األميركيةإنساني

  ٩.أن تتوجه إىل اإلدارة األميركية بطلب فتح أبواب الواليات املتحدة أمام املهاجرين
وعلى الرغم من كل ذلك، فعلى ماذا ارتكزت السياسة االقتصادية للحكومة يف 

  الل العامين املاضيين؟جمال جتنيد املصادر لتمويل الهجرة خ
  ١٩٩٢،١٠و ١٩٩١اعتماداً على املعلومات الواردة يف امليزانية العامة للعامين 

  :جلأت احلكومة إىل مصادر التمويل التالية
 على استيعاب املهاجرين  زيادة العجز املبرمج يف امليزانية العامة لإلنفاق
 .اجلدد

  مليارات شيكل  ٤,٣( ١٩٨٩مليارات شيكل عام  ٦,٣ارتفاع العجز املبرمج من
. ١٩٩١مليار شيكل عام  ١١,١، وإىل ١٩٩٠مليارات شيكل عام  ٨,٥إىل ) ١٩٨٨عام 

كومة امليزانية على أساس زيادة ، وضعت احل١٩٩٢ويف مشروع امليزانية للعام 
العجز العام % ٨,٥( ١٩٩١من الناجت القومي اإلجمايل عام % ٥,٥العجز اخملطط من 

العجز % ١٠,٦( ١٩٩٢من الناجت القومي لعام % ٦,٥إىل ) الذي يشمل القروض أيضاً
 ).العام

وهذه الزيادة يف العجز أدت، يف ظل الركود االقتصادي، إىل زيادة وتيرة 
  .النسبة املرتقبة لهذا العام% ٣٠ -% ٢٥إىل نحو  ١٩٩٠عام % ١٧التضخم من 

 ١٩٩٠فقياساً بعام . زيادة الضرائب وإرهاق أوساط واسعة بالعبء الضريبي ،
هذا، باإلضافة إىل زيادة ضريبة القيمة . ١٩٩١عام % ١٧,٣ازدادت الضرائب بنسبة 
 .١٩٩١عام % ١٨إىل  ١٩٩٠عام % ١٦اإلضافية الشرائية من 

 ة فباإلضافة إىل املساعدة األميركي. جتنيد قروض ورؤوس أموال أجنبية
مليارات دوالر، يزداد مبلغ القروض  ٣العسكرية واالقتصادية السنوية، البالغة ) الهبة(

مليارات  ٣,٥من % (١٢بنسبة  – ١٩٩٠وقياساً بعام  –من خارج البلد هذا العام 
وسيؤدي هذا إىل زيادة حجم الدين القومي اخلارجي ). مليارات دوالر ٣,٩دوالر إىل 

                                                 
 .١/٨/١٩٩٠، )حيفا" (االحتاد: "نقالً عن  ٩

؛ ٩-٨، ص ١٩٩٠سبتمبر /، أيلول"امليزانية والهجرة"معهد األبحاث االقتصادية واالجتماعية،   ١٠
نشرة خاصة وزعت على أعضاء اللجنة التنفيذية للهستدروت، وقد استُقيت املعلومات الواردة 

يديعوت "؛ ١٩٩٥ – ١٩٩٠فيها من مشروع امليزانية الذي أعدته وزارة املال لألعوام 
 .٢٩/١٠/١٩٩١األسبوعي، " يديعوت أحرونوت"، ملحق "ِممون"؛ ٢/٩/١٩٩١ ،"أحرونوت
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). مليار دوالر ٢٤,٣يبلغ الدين اخلارجي الصايف (ر دوالر مليا ٣١,٤الذي يبلغ اليوم 
 ٢٠ – ١٨ووفقاً لبرنامج احلكومة، سيزداد الدين اخلارجي يف األعوام الثالثة املقبلة 

 .مليار دوالر

تعتمد احلكومة على   ١٩٩٢،١١ويف باب املداخيل يف امليزانية اجلديدة للعام 
هي عبارة عن (مليارات دوالر  ٩ – ٨ر مشاركة أميركية يف تمويل امليزانية بمقدا

مليار  ٢مليارات دوالر قيمة املساعدة العسكرية واالقتصادية السنوية، و ٣جمموع 
مليار  ١دوالر قيمة الضمانة األميركية لدى املؤسسات املصرفية لتمويل الهجرة، و

ركية، املتداولة يف البورصة األمي" البوندس"دوالر تسهيالت يف الضريبة على سندات 
  ).إلسرائيل جراء حرب اخلليج" تعويضات"مليارات دوالر  ٣ – ٢و

 بيع شركات القطاع العام املربحة للقطاع اخلاص. 

  وتبرمج احلكومة . سندات دين حكومية –جتنيد قروض داخلية من  اجلمهور
وبهذا تزداد . ١٩٩٠بالنسبة إىل عام % ٨٤مليار شيكل يؤلف زيادة  ٢١لتجنيد مبلغ 

وقد أدت زيادة الطلب للقروض إىل رفع سعر الفائدة %. ١٤٤الصافية القروض 
، وإىل ١٩٩٠عام % ١٦,٠إىل  ١٩٨٩سنوياً عام % ١٤,٦املصرفية وسعر القروض من 

وخصوصاً (وهذا يؤلف عامالً إضافياً سلبياً يف اجملال التنموي . اليوم% ٢١ -% ٢٠
ح املتورطة والصغيرة، تؤدي أنه يوجِد صعوبات يف جمال النشاط االقتصادي للمصال

 .كما أنه يزيد يف وتيرة التضخم). حتى إىل إفالس بعضها

  )اجملال التشغيلي(الهجرة والعمل  –ب 
منذ أن بدأت الهجرة اليهودية الواسعة حتولت قضية توفير فرص العمل إىل   

اسعة فالبطالة الو. القضية األوىل، وإىل الظاهرة البارزة يف إطار اجلمود االقتصادي
وباعتراف املسؤولين الرسميين، فإنه . واملتزايدة أصبحت ظاهرة مزمنة حتتد كل عام

  .يجب التعايش مع هذه الظاهرة، وكأن ال مفر منها، يف األعوام املقبلة أيضاً
عام % ٦,٥فقد ازدادت نسبة البطالة من    ١٢وبحسب املعلومات الرسمية،

 -% ١١ويتوقع أن تصل إىل . ١٩٩٠عام % ٩,٨، وإىل ١٩٨٩عام % ٨,٩إىل  ١٩٨٨
  %).١٠,٨تبلغ حالياً (هذا العام % ١٢

                                                 
 .٢/٩/١٩٩١، "يديعوت أحرونوت"  ١١

12   Statistical Yearbook of Israel, No. 40. 
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سيكون هناك يف األعوام املقبلة، إذا    ١٣، "بنك إسرائيل"ووفقاً للتقرير اجلديد لـ
ألف عاطل عن العمل،  ٤٥٠مل يتم التوصل إىل حل أساسي لقضية العمل، أكثر من 

يبلغ عددهم (لف عاطل عن العمل أ ٢٥٠وسيصل عددهم يف نهاية العام احلايل إىل 
  ).ألف عاطل عن العمل ١٦٠حالياً أكثر من 

، من أنه للمحافظة على ١٩٩٥ – ١٩٩٠وتنطلق اخلطة اخلمسية احلكومية، 
من قوة العمل اإلسرائيلية، خالل األعوام املقبلة، يجب % ١٠نسبة بطالة يف حدود 

توفير الشروط، من  ويعني حتقيق مثل هذا الهدف! ألف فرصة عمل ٥٤٠توفير 
  .استثمارات وغيرها، لزيادة النشاط االقتصادي وزيادة وتيرة النمو االقتصادي

من معهد الدراسات االقتصادية (  ١٤ويقدم الدكتور روبي نتانزون
من أجل الوصول إىل هدف إيجاد عمل "معلومات يؤكد من خاللها أنه ) واالجتماعية

وإحراز نمو اقتصادي يف % ١٠طالة يف حدود للجميع، يف إطار احملافظة على نسبة ب
 -% ١٢فترة استقبال موجات الهجرة، يجب أن يزداد اإلنتاج القومي اإلجمايل بنسبة 

وهذا إمكان بعيد ." سنوياً، على األقل، وخالل كل عام من األعوام اخلمسة القريبة% ١٤
ثي امليزانية على املنال يف ظل السياسة االقتصادية القائمة، التي تهدر أكثر من ثل

  .اإلنفاق العسكري والكولونيايل
ووفقاً لدراسات عديدة، ليس هناك يف األمد القريب أية آفاق ملواجهة قضية 

وهذا ما جتسده الدراسة التي أعدها . العاطلين عن العمل، أو ملواجهة زيادة البطالة
تقديراته، بحسب    ١٥معهد الدراسات االقتصادية واالجتماعية؛ فقد رسم املعهد،

نموذجاً مصغّراً آلفاق التطور استناداً إىل واقع التطور خالل العامين األخيرين، 
  .واستناداً إىل موجات الهجرة املرتقبة بحسب اخلطة اخلمسية احلكومية

  
  آفاق تطور

  اإلنتاج القومي والبطالة
  

نسبة البطالة إىل زيادة الناجت القومي للفرد زيادة الناجت القوميالزيادة السكانية  العام

                                                 
 .٤٤ – ٤٣، ص ١٩٩١يناير /، كانون الثاين)حيفا" (الدرب"  ١٣
، ٧العدد ، "كلكاله فعفوداه"، "اإلسرائيليتطورات اقتصادية يف االقتصاد "روبي نتانزون،   ١٤

 .٨ – ٧، ص ١٩٩١مارس /آذار
 .املصدر نفسه  ١٥
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النسبة املئوية (
للتغيير قياساً 
 )بالعام السابق

النسبة (اإلجمايل 
املئوية للتغيير قياساً 

 )بالعام السابق

النسبة املئوية للتغيير (
  )قياساً بالعام السابق

قوة العمل 
  اإلسرائيلية

٩,٨  ١,٥ ٤,٦ ٣,١  ١٩٩٠  
١٠,٥  ١,١ ٩,٢ ٨,٠  ١٩٩١  
١٢,٥  ١,٩ ١٠,٠ ٨,٠  ١٩٩٢  
١٦,٥  ٢,٩ ٨ ٥,٠  ١٩٩٣  
١٨,٥  ٤,٩ ٧,٠ ٢,٠  ١٩٩٤  
١٨,٢  ٢,٩ ٧,٠ ٢,٠  ١٩٩٥  
مارس /، آذار٧، العدد "كلكاله فعفوداه"، "تطورات اقتصادية يف االقتصاد اإلسرائيلي"روبي نتانزون، : املصدر
  .١٢ – ١١، ص ١٩٩٠سبتمبر / ، أيلول"امليزانية والهجرة"، ؛ معهد األبحاث االقتصادية واالجتماعية٨، ص ١٩٩١

  
. تشير هذه املعطيات إىل أن نسبة البطالة ستزداد خالل األعوام املقبلة أيضاً  

فمن أجل توفير فرص العمل للسكان احملليين، وللمهاجرين اجلدد أيضاً، يجب أن 
ح هذا الهدف ممكناً، ال بد وكي يصب. سنوياً % ٧ -% ٥يزداد الناجت القومي للفرد بنسبة 

ضمان االستقرار : أوالً  :من إجراء تغيير جذري يف السياسة القائمة؛ سياسة ترتكز على
ففي غياب االستقرار السياسي ال أمل بتوفير . السياسي يف املنطقة ويف إسرائيل

االستقرار ومواصلة االحتالل اإلسرائيلي وزخم االنتفاضة الفلسطينية، لن يهرع 
وال يمكن حتقيق االستقرار إال . رؤوس األموال إىل االستثمار يف إسرائيل أصحاب

بالسالم العادل املبني على انسحاب إسرائيل من جميع األراضي احملتلة منذ سنة 
، واالعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني يف التحرر ويف إقامة دولته ١٩٦٧

جديدة أمام التعاون االقتصادي  وهذا ما يفتح آفاقاً. املستقلة إىل جانب إسرائيل
حترير األموال الهائلة من  :ثانياً والتجاري والعلمي، ويفسح اجملال ملواجهة األزمة؛ 

  .اخلدمة العسكرية والكولونيالية، وتوجيهها إىل قنوات االستثمار والتنمية االقتصادية
مة هناك أوساط مسؤولة، حتى يف احلكومة اإلسرائيلية، تشك يف قدرة احلكو

فنائب وزير . على توفير العمل واستيعاب الهجرة يف ظل البنية املشوهة للميزانية
ش، تساؤل يف أثناء مناقشة للميزانية روالرفاه االجتماعي، احلاخام بوالعمل 

حصة األسد [شيكل يف جمال البناء  مليارات ١٠إذا أنفقت احلكومة "    ١٦:اجلديدة
يارات شيكل تسهيالت ضريبة للقطاع التشغيلي، مل ٤ – ٣، و]لالستيطان الكولونيايل

مليارات شيكل تخفيض حصة ما يدفعه أرباب العمل ملصلحة التأمين الوطني،  ٧,٥و
                                                 

 .٤/٩/١٩٩١، "هآرتس"  ١٦
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مليار شيكل تعويض بطالة، فماذا يبقى ملساهمة احلكومة يف توسيع دائرة  ١ونحو 
عن ألف عاطل  ٣٠٠إىل  ١٩٩٢ولهذا، يتوقع بورش أن تصل البطالة عام " التشغيل؟

ألف شخص  ٣٧٦سينضم إىل سوق العمل نحو   ١٧وبحسب التوقعات الرسمية،. العمل
فقط؛ أي أن كل واحد من أربعة أشخاص % ٧٤، يستوعب منهم ١٩٩٤ – ١٩٩٢خالل 

  .يبقى عاطالً عن العمل
ما هو النهج الذي تتبعه احلكومة ووزارة املال : والسؤال الذي يطرح نفسه

  لبطالة وضائقة العمل؟من حدة ظاهرة ا" التخفيف"لـ
بحجة استيعاب املهاجرين اجلدد، وتوفير فرص العمل لهم، تلجأ احلكومة إىل 

  :الوسائل التالية
  تخفيض مستوى األجور واملعيشة حتت ستار تخفيض تكلفة العمل، كعامل

وكمحفز تشجيعي ألرباب العمل على زيادة االستثمارات وزيادة وتيرة النمو 
، وانخفضت هذه %٣، انخفضت األجور احلقيقية بنسبة ١٩٩٠ففي سنة . االقتصادي

ه على الرغم من وتؤكد خبرة السنتين املاضيتين أن%. ٦,٤بنسبة ) ١٩٩١(السنة 
تخفيض األجور واستغالل البطالة الواسعة كمطرقة، فقد ازدادت البطالة ومل ينخفض 

ويتهم وزير االستيعاب، يتسحاق بيرتس، احلكومة بالتقصير . عدد العاطلين عن العمل
ألف مهاجر خالل  ٣٦٧وصل إىل إسرائيل "يف جمال توفير العمل للمهاجرين، إذ إنه 

 ١٨."ن، ومل تنشىء احلكومة حتى وال مصنعاً جديداً واحداً السنتين املاضيتي

  استغالل نسبة األكاديميين املئوية العالية بين املهاجرين اجلدد، للضغط من
فعلى سبيل املثال، يبلغ معدل راتب . أجل تخفيض األجور يف القطاع العام املدين

دس املهاجر من شيكل شهرياً، بينما يبلغ راتب املهن ٢٥٠٠املهندس اإلسرائيلي 
 ١٩.شيكل ١٤٠٠االحتاد السوفياتي 

  التوجه العنصري الرسمي لتخفيف حدة البطالة بين املهاجرين اجلدد، عن
فمنذ بداية الهجرة الواسعة برز من جديد، . طريق زيادة حدة البطالة بين العرب

ني ، الذي يع"العمل العبري"وبصورة سافرة، العمل بموجب املبدأ الصهيوين العنصري، 
تسريح العمال العرب وتشغيل عمال يهود بدالً منهم؛ فخالل زيارة الوزير أريئيل 

                                                 
 .١/٩/١٩٩١، "دافار"  ١٧
 .٢٣/١٠/١٩٩١، "عال همشمار"  ١٨
 .٢٩/٨/١٩٩٠، "يديعوت أحرونوت"  ١٩
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، قال يف حديث له مع جمموعة من ١٩٩٠سبتمبر /شارون إىل موسكو، يف أيلول
نحن بحاجة إىل عدد  كبير من عمال البناء اليهود؛ فهناك اليوم : "اليهود السوفيات

وعندما يكون عدد عمال البناء . ون يف البناءالكثيرون من العمال العرب الذين يعمل
وإذا جاء كثيرون جداً، فلن يكون هناك . اليهود أكبر، فسيكون عدد العمال العرب أقل

 ٢٠."سوى عمال بناء يهود

ومثل هذا التوجه العنصري عرضه عضو الكنيست ميخائيل كالينر، رئيس 
. إيجاد جو جديد يف البلد"جلنة االستيعاب يف الكنيست؛ فقد صرّح أن هناك ضرورة لـ

وقريباً، سيضطر كل من يشغّل عرباً إىل . هنالك اجتاه واضح إىل تفضيل العمل العبري
ن تربطه بهم عالقات عمل سبب أنهم، أن يشرح جليرانه وألصدقائه ولألشخاص الذي

ال بد من . اليهود، ما زالوا يفضلون تشغيل عرب بدالً من إعطاء اليهود مصدر رزق
إننا مل نوقع اتفاقاً ينص على ضرورة . ألف يهودي ١٠٠ألف فرصة عمل لـ  ١٢توفير 

    ٢١."تقديم املساعدة للعرب بأي ثمن
أو تهويد " العمل العبري"بدأ إن هذا التوجه العنصري على أساس العمل بم

. فرص العمل، مل يبق يف إطار التصريحات، بل شرع يف ممارسته على أرض الواقع
احلكومية بإدخال تعديالت على قانون " دائرة التشغيل"قامت  ١٩٩٠ففي نهاية سنة 

قدمت حمفزات وتسهيالت وامتيازات لكل من    ٢٢وبموجب هذه التعديالت،. التشغيل
اً جديداً أو جندياً مسرّحاً؛ وهو ما يعني استبعاد العرب الحتالل أماكن يشغّل مهاجر

فمن ضمن االمتيازات التي تقدم ألرباب العمل يف مقابل تشغيل املهاجرين . عملهم
اجلدد، تقديم تسهيالت يف جمال ضريبة الدخل، وما يدفعه رب العمل ملصلحة التأمين 

هذا، . الية لتدريب العاملين اجلدد مهنياًالوطني عن العاملين، وتوفير التغطية امل
شيكل زيادة على معدل األجور للعامل املهاجر اجلديد جلذبه  ٥٠٠باإلضافة إىل دفع 

  .إىل فرع البناء
بادر وزير التخطيط، دافيد ماغين، إىل " قانون سلطة التشغيل"وحتت شعار 

العرب من األراضي وضع أنظمة تعديلية جديدة لقانون التشغيل، بهدف طرد العمال 
وبموجب هذه التعديالت، يطرد العمال غير . احملتلة وتشغيل املهاجرين اجلدد مكانهم

                                                 
 .١١/٩/١٩٩٠املصدر نفسه،   ٢٠
 .٢٥/١١/١٩٩٠، "هآرتس"  ٢١
 .١٥/١٢/١٩٩٠، "يديعوت أحرونوت"  ٢٢
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ففي فرع . املنظمين، الذين مل يحصلوا على رخصة عمل خاصة للعمل يف إسرائيل
منهم فقط % ١٠من العاملين هم عرب من األراضي احملتلة، % ٨٠البناء، مثالً، 

ألف عامل  ٥٨هدف الوزير ماغين حول طرد ما ال يقل عن  ولهذا، يتمحور. منظمون
  ٢٣.عربي من األراضي احملتلة، وتشغيل املهاجرين اليهود مكانهم

 تخفيف البطالة بين املهاجرين اجلدد على حساب توسيعها بين  العمل على
من قيمة الراتب من خزانة الدولة % ٥٠فمثالً، يقدم . العاملين القدامى، اليهود والعرب

هذا، باإلضافة إىل تخفيض حصة . ن كل عامل جديد، مهاجر جديد، يشغّله رب العملع
تقدر هذه التخفيضات (ما يدفعه أرباب العمل عن العاملين ملصلحة التأمين الوطني 

 ).١٩٩٢مليارات شيكل لعام  ٧,٥بـ 

  ،على الرغم من هذه الوسائل كافة، فإن نسبة البطالة ازدادت بصورة عامة
فبحسب املعلومات التي قدمها وزير . املهاجرين اجلدد بصورة خاصة ويف أوساط

هناك يف "، ١٩٩١يوليو /تموز ٣١االستيعاب بيرتس، يف مؤتمر صحايف عقد يف 
ألفاً منهم يتعلمون اللغة  ٣٠ألف مهاجر جديد من طالبي العمل،  ١٢٠الدولة اليوم 

ألفاً  ٦٠نية خاصة، و آالف يتدربون يف دورات مه ١٠العبرية يف دورات خاصة، و
تشرين  ١٥ويف     ٢٤."ألفاً من العاطلين عن العمل ٢٠يقومون بأعمال متقطعة، و

أن الهجرة من االحتاد السوفياتي هذه السنة، "، أكد الوزير نفسه ١٩٩١أكتوبر / األول
ويبلغ عدد . قياساً بالفترة نفسها من السنة املاضية% ١٠,٨أدت إىل زيادة البطالة إىل 

ألف شخص، تبلغ نسة البطالة بينهم  ٣٣اطلين عن العمل بين املهاجرين اجلدد الع
 ٢٥."، أي أربعة أضعاف املعدل العام يف االقتصاد%٣٨

  الهجرة والسكن –ج 
زادت الهجرة الواسعة خالل السنتين األخيرتين يف حدة أزمة السكن يف   
ووفقاً . ائالتهمفعشرات األلوف من الناس ال يستطيعون ضمان سقف لع. إسرائيل

يُتوقع أن تستمر أزمة السكن يف السنتين املقبلتين، وأن جتد    ٢٦ملعلومات وزارة املال،
  .ألف عائلة تقريباً نفسها من دون سكن يف إسرائيل ٧٠

                                                 
 .٤٦، ص ١٩٩١يناير / ، كانون الثاين)حيفا" (الدرب"  ٢٣
 .٢٣/١٠/١٩٩١، "عال همشمار: "أنظر  ٢٤
 .املصدر نفسه  ٢٥
 .١٧/٥/١٩٩١االقتصادي، " يديعوت أحرونوت"، ملحق "مِمون"  ٢٦
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لقد أدى الطلب الكبير للشقق السكنية، بسبب الهجرة الواسعة، إىل ارتفاع هائل يف 
، ١٩٩٠عام % ١٨ففي حين ارتفع مؤشر الغالء . أسعارها ويف قيمة بدالت اإليجار

  ٢٧%.٣٦ارتفع مؤشر السكن 
وتستغل احلكومة أزمة السكن وارتفاع قيمة بدالت اإليجار وأسعار الشقق 

. لتكثيف االستيطان الكولونيايل يف األراضي احملتلة" موضوعية"السكنية، وسيلةً 
ولونيايل يف دولة فلسطين وجتري عملية توجيه املهاجرين وغيرهم إىل االستيطان الك

، "شعار أرض إسرائيل الكبرى"احملتلة بصورة منهجية، ووفق خطة تهدف إىل جتسيد 
وإيجاد حقائق ناجزة إلفشال أي حل عادل قائم على االعتراف بحق الشعب العربي 

وقد اكتشفت . الفلسطيني يف تقرير مصيره وإقامة دولته املستقلة إىل جانب إسرائيل
أن إسرائيل تعد برناجماً "األميركية هذه احلقيقة مؤخراً؛ فقد ذكرت  Newsweekجملة 

ويتضمن البرنامج إقامة . ألف يهودي يف قطاع غزة خالل عشرة أعوام ٦٠لتوطين 
ووُضع يف تصرف املستوطنين مساكن . فنادق، وصناعات خفيفة، ومراكز سياحية

يف رأي إسرائيل أن الزيادة و... بقروض ملدة ثالثين عاماً، ومن دون فائدة مصرفية
     ٢٨."يف عدد اليهود يف املنطقة تؤدي إىل عرقلة إجناز مبدأ األرض يف مقابل السالم

تستخدم    ٢٩ووفقاً لتقرير أعده عضوا الكنيست حاييم أورون ودافيد تسوكر،
وزارتا اإلسكان واالستيعاب، وبتأييد وتغطية من حكومة شمير، آلية قروض السكن 

وقد . التسهيالت حمفزاً للمستوطنين على التوجه إىل دولة فلسطين احملتلة والعديد من
املقدمة للمستوطنين يف ) املشكنتا(جاء يف التقرير أن معدل القروض السكنية 

، بلغ ضعفي القروض السكنية املقدمة ١٩٩٠/١٩٩١األراضي احملتلة، للعام املاضي 
من قروض السكن لألزواج الشابة % ٥٠ملناطق التطوير يف إسرائيل، وأكثر بنسبة 

فبحسب املعلومات الواردة يف التقرير، صُرف من ميزانية العام ". اخلط األخضر"داخل 
ساكن يف  ١٠,٥٠٠لـ  مليون شيكل جديد على شكل قروض إسكان ٤٤٠املنصرم 

مستوطناً كولونيالياً يف  ٢٢٥٠مليون شيكل جديد لـ  ١٩٠بلدات التطوير، بينما صُرف 
شيكالً  ٤٢,٣٨٠األراضي احملتلة؛ أي أنه صُرف لكل ساكن يف بلدات التطوير مبلغ 

  .شيكل جديد لكل مستوطن كولونيايل ٨٤,٤٠٠جديداً، يف مقابل مبلغ 

                                                 
 .نتانزون، مصدر سبق ذكره  ٢٧
 .١/١٠/١٩٩١، "هآرتس: "نقالً عن  ٢٨
 .١٦/٥/١٩٩١، "عال همشمار"  ٢٩
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رسمية بأن اإلنفاق الهائل على االستيطان واليوم، تعترف حتى أوساط 
فعلى سبيل املثال، يؤكد . الكولونيايل يُعتبر أحد أسباب الركود االقتصادي يف إسرائيل

ليس يف البلد أية "شمعون بيرس، رئيس احلكومة السابق ورئيس حزب العمل، أن 
زيادة  تنمية، بل هناك ظاهرة زيادة االستهالك بسبب الهجرة الواسعة، وبالتايل

مليارات  ٣ويكمن احلل يف تقليص اإلنفاق على االستيطان، الذي يبلغ أكثر من . العجز
  ٣٠."شيكل جديد

وعلى الرغم من ذلك، فإن إسكان املهاجرين يعتبر اليوم من املشكالت الكبيرة 
، )كرافانات(فآالف املهاجرين يقيمون يف مقطورات . التي تعجز احلكومة عن حلها

  .السماء يف احلدائق العامة ويف الطرقات ويف مداخل املباين وهناك من يلتحف
  

  أدلة اقتصادية –د 
أدت الهجرة اليهودية الواسعة، باإلضافة إىل اإلنفاقين العسكري والكولونيايل،   

فإىل جانب ما ذكرنا أعاله، تبرز . إىل ازدياد حدة األزمة االقتصادية يف إسرائيل
  :األدلة االقتصادية التالية

يكتسب هذا املؤشر أهمية : تراكم العجز يف ميزان التجارة واملدفوعات  )١
  .خاصة بصفته مؤشراً شمولياً يعكس، كاملرآة، حصيلة التطور االقتصادي

يواجه التطور االقتصادي يف إسرائيل : ازدياد حدة الركود االقتصادي)  ٢
قتصادية األساسية فإذا أخذنا معطيات الدالة اال. ظاهرة متناقضة وفريدة يف نوعها

 –خالل العامين األخيرين، يظهر كأن إسرائيل تخطت  –وتيرة نمو الناجت القومي  –
فوفقاً ملعلومات مكتب . مرحلة الركود واعتلت قطار االنتعاش والنمو –اقتصادياً 

: اإلحصاء املركزي الرسمية، كانت وتيرة نمو الناجت القومي سنوياً على النحو التايل
؛ لكن ١٩٩١عام % ٦ -% ٥؛ ١٩٩٠عام % ٤,٨؛ ١٩٨٩عام % ١,٢؛ ١٩٨٨عام % ٢,١

فازدياد وتيرة النمو كان نتيجة انتعاش ثالثة . احلقيقة غير ذلك يف واقع التطور
التطور العرضي جراء زيادة االستثمارات اجلديدة والتوظيفات يف فرع ) أ: (مركبات

) ب(إسرائيل واألراضي  احملتلة؛  يف) كهرباء، طرقات، إلخ(البناء واالقتصاد القاعدي 
زيادة االستهالك الفردي والشعبي جراء اتساع السوق احمللية بفعل الهجرة الواسعة 

االنتقال إىل مرحلة جديدة، وهي عصرنة اإلنتاج العسكري وتصعيد ) ج(إىل إسرائيل؛ 

                                                 
 .٣/٩/١٩٩١مقابلة متلفزة،   ٣٠
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لكنْ يف مقابل ذلك تعمقت أزمة فروع . وتيرة العسكرة العصرية منذ حرب اخلليج
فعلى سبيل املثال، . اإلنتاج املدين الصناعي والزراعي أكثر، وازدادت حدة البطالة

ويف . ١٩٩٠، يف عام %٤، والزراعي بنسبة %٦انخفض اإلنتاج الصناعي املدين بنسبة 
  ٣١%.٦، ينتظر أن ينخفض اإلنتاج والتصدير الصناعيان بنسبة )١٩٩١(هذا العام 

  
  ميزان املدفوعات

  )بمليارات الدوالرات وباألسعار اجلارية(
  

  )تقدير( ١٩٩١  ١٩٩٠  ١٩٨٩  ١٩٨٨  

العجز يف امليزان التجاري 

  )املدين(

٦  ٣,٦  ٢,٥  ٣,٢  

  ٢,٧  ٢,٦  ١,٥  ٢,١  االستيراد العسكري

  ٨,٧  ٦,٢  ٤,٠  ٥,٣  العجز يف ميزان املدفوعات
 – ١٩٩١نموذج مصغر للتطور "؛ ٨نتانزون، مصدر سبق ذكره، ص : أُعد اجلدول بناء على املصادر التالية :املصدر
، إصدار معهد األبحاث االقتصادية واالجتماعية، من نشرة خاصة ألعضاء اللجنة التنفيذية للهستدروت، "١٩٩٥
  .١٥/٨/١٩٩١، "عال همشمار"؛ ١٣ ص ،١٩٩١سبتمبر /، أيلول٦٢العدد 

  
  .ولعل اجلدول التايل يعطي بعض املؤشرات فيما يتعلق بالتطور

  
  أدلة التطور االقتصادي

١٩٩١ – ١٩٨٨  
  )ألف يهودي إىل إسرائيل ٤٠٠وفقاً لهجرة (

  
  )تقدير( ١٩٩١  ١٩٩٠ ١٩٨٩ ١٩٨٨  

  %٩,٨  %٤,٨ %١,٣ %٢,١ الناجت احمللي اإلجمايل
الناجت احمللي للقطاع 

 التشغيلي
١١,٤  %٥,٨  %١,٦  %١,٨%  

  %٢٢,٣  %١٠,٦ %)١,١-( - االستيراد املدين
  %١  %٣,٨ %)١,٠-( %٢,٨ االستهالك الفردي

                                                 
 .٢٩/١٠/١٩٩١، "ِممون"؛ ٨نتانزون، مصدر سبق ذكره، ص   ٣١
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  %١,٨  %١,٤ %٠,٤ %٣,٥ االستهالك الشعبي املدين
االستثمارات اإلجمالية يف 

  األمالك الثابتة
 )أساساً، يف البناء(

  
  
٠٥% 

  
  
- ٥,٤% 

  
  

٢٦,١%  

  
  

٥٧,١%  
  %١٠,٤  %١٠ %٨,٩ %٦,٥ نسبة البطالة

  .٢٩/١٠/١٩٩١، "مِمون"؛ ٨نتانزون، مصدر سبق ذكره، ص  :املصدر

  
يظهر من املعلومات الواردة يف هذا اجلدول مصادر االتساع والنمو يف بنود 

  .البناء واالستهالك، يف مقابل زيادة مطردة يف حجم البطالة ونسبتها
ناجت القومي من ال% ٣,٢لقد ازداد هذا العجز من : ازدياد العجز يف امليزانية)  ٣

اليوم، وهو ما أدى إىل زيادة مطردة يف وتيرة التضخم % ٧، إىل أكثر من ١٩٨٨عام 
 فعلى سبيل املثال، كانت الزيادة يف وتيرة التضخم خالل العام اجلاري،. املايل سنوياً

يف % ٢,٢مارس؛ /يف آذار% ١,٢يناير؛ /يف كانون الثاين% ١,٣: على النحو التايل
% ٢,١يوليو؛ /يف تموز% ٣يونيو؛ /يف حزيران% ٢مايو؛ /يف أيار% ١,٩أبريل؛ /نيسان
 -% ٢٥وينتظر أن تصل هذه الزيادة إىل . سبتمبر/يف أيلول% ١,٦أغسطس؛ /يف آب

  ١٩٨٩.٣٢عام % ١٩يف مقابل % ٣٠
إن معدل تخفيض  :عدم االستقرار املايل وسعر صرف العملة اإلسرائيلية) ٤

سنوياً، % ٢٥ -% ٢٠بلغ، منذ بداية الهجرة الواسعة، السعر التباديل للشيكل اجلديد ي
ويرافق ذلك عدم استقرار يف سعر . املربوط بها" سلة العمالت"وذلك بالنسبة إىل 

  .الفائدة املصرفية، ويف أسعار األوراق املالية يف البورصة اإلسرائيلية
  

  الهجرة واملدلوالت االجتماعية: ثانياً 
  وقضية التوازن الديموغرايف

طرح الهجرة اليهودية الواسعة العديد من القضايا واملشكالت االجتماعية ت
ففي مقابلة . وقد برز خالل العامين املاضيين بعض هذه املدلوالت. املتفجرة

صحافية أجراها ناحوم بارنيع، علق أحد كبار املسؤولين يف وزارة املال على اآلفاق 
                                                 

، "معلومات شهرية يف موضوعي االقتصاد واجملتمع"معهد األبحاث االقتصادية واالجتماعية،   ٣٢
أكتوبر /، تشرين األول٢٨؛ املصدر نفسه، العدد ١٤، ص ١٩٩١سبتمبر /، أيلول٢٧العدد 

 .١٤/٧/١٩٩١، "يديعوت أحرونوت"؛ ٣، ص ١٩٩١
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الناس كلهم يعلمون أن كارثة : "بما يلياملرتقبة جراء الهجرة الواسعة إىل إسرائيل، 
خالل عامين أو ثالثة أعوام ستتغير هذه . ستقع، وهم يواصلون حياتهم كاملعتاد

   ٣٣"لكن، ماذا ينتظر اجلميع حتى اآلن؟. الدولة، وسيتغير االقتصاد واجملتمع والسياسة
اعي بسبب من انهيار اجتم   ٣٤ويف هذا االجتاه، حذر املعلق الصحايف سيفر بلوتسكر

وقد فنّد مزاعم إسرائيل . الهجرة الواسعة وصعوبات ومدلوالت استيعابها يف إسرائيل
إىل البلد ستجلب معها نمواً اقتصادياً، " الهجرة الكبرى"الرسمية التي فحواها أن 

وأكد أنه . وسيدفع اجملتمع اإلسرائيلي ثمناً باهظاً" ستهتز هنا"مشدداً على أن األرض 
مهاجر جديد، سيكشف  ١٠٠٠ – ٨٠٠عندما يصل يومياً إىل مطار اللد يف اخلريف، "

حقاً، ماذا سيجري : ربع مليون مهاجر يف السنة. النقص الشديد واخلطِر عن أنيابه
وأضاف، ." هنا؟ تضخم مايل فالت من عقاله، بطالة جماعية واسعة، انهيار اجتماعي

ألف شخص  ٢٠٠إن هجرة "سرائيل، مسلطاً الضوء على األزمة االجتماعية املقبلة يف إ
يف السنة إىل إسرائيل تعني، إذا ما قيس هذا بالواليات املتحدة األميركية وبحجم 

وأن . مليون مهاجر يف السنة إىل الواليات املتحدة ٣٠اقتصادنا واقتصادها، 
استيعاب نصف مليون مهاجر إىل البلد يساوي، من ناحية العبء االقتصادي النسبي، 

أي انفجار : "وتساءل بسخرية الذعة." مليوناً على األرض األميركية ٧٥ استيعاب
اقتصادي وسياسي واجتماعي كان سيحدث لواشنطن لو كان عليها استيعاب كل 

وأكد أن الهجرة ستؤدي إىل االنفجار " سكان بريطانيا وإيرلندا خالل عامين؟
الكراهية ألنها تأتي املشاغبات و"االجتماعي وتعميق الهوة االجتماعية، وستجلب 

ستؤدي إىل هزّة اجتماعية واقتصادية مل "، كما "على حساب اإلسرائيلي املسحوق
  ."١٩٤٨تشهددها إسرائيل منذ سنة 

وقد بدأت تبرز مالمح بعض األدلة يف هذا اجملال بصورة الفتة؛ من ذلك أنه 
والنظرة السلبية  تنتشر يف إسرائيل، يف اآلونة األخيرة، مظاهر الكره للمهاجرين اجلدد

الزبدة عن حليب البلد، فيأخذون امتيازات من شأنها " يقشطون"إليهم، باعتبارهم 
  .إصالح وضع سكان إسرائيل الذين أرسوا جذوراً يف إسرائيل من عشرات األعوام

  :وتنبع مظاهر الكره هذه من

                                                 
 .٢٧/٧/١٩٩١، "يديعوت أحرونوت"  ٣٣
 .١٣/٧/١٩٩٠املصدر نفسه،   ٣٤
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  ًالهجرة الواسعة، بمدلوالتها الكمية والنوعية يف املوازنة  تأثير :أوال
فوفقاً لنزعة الهجرة وما تخطط . الديموغرافية، يف طابع التطور يف إسرائيل وآفاقه

من % ٢٠احلكومة له سيؤلف املهاجرون اجلدد، خالل العامين املقبلين، أكثر من 
 :وهذه احلقيقة أدت إىل ظهور). ديدمليون مهاجر ج ١,٢إذا وصل (سكان إسرائيل 

وخصوصاً بالنسبة إىل الفئات  ،"مادة مشتبه فيها"املهاجر اجلديد   .أ 
ففي تقرير قدمه وزير االستيعاب، . احلراديم –املتعصبة دينياً يف الشارع اليهودي 

من العائالت املهاجرة التي تصل البالد هي زيجات % ٢٥أ، "جاء    ٣٥يتسحاق بيرتس،
، ١٩٧٠الصهيوين يف سنة " قانون العودة"بحسب التعديل الذي طرأ على و." خمتلطة

يحق لكل إنسان الهجرة إىل إسرائيل إذا كان والده أو والدته، جده أو جدته، الزوج أو 
وبحسب تقديرات مدير دائرة التسجيل يف وزارة الداخلية، دافيد . الزوجة، يهودياً

ن االحتاد السوفياتي إىل إسرائيل، بموجب فإن الذين يحق لهم الهجرة م    ٣٦أفراتي،
وهذه احلقائق تثير العديد من الزوابع يف ." ماليين شخص ٧هذا القانون، يقدرون بـ 

إسرائيل، فهي تفتح من جديد، وبحدة، اجلدل املعهود الذي تثيره األوساط واألحزاب 
مادة "يعتبر الدينية يف شأن من هو اليهودي؟ ووفقاً لهذه احلقائق، فإن كل مهاجر 

ومنذ بداية الهجرة املكثفة، تنشر األحزاب املتعصبة واملتزمتة . يف أمرها" مشتبه
 ٣٧."تسلل عشرات األلوف من الكفار إىل البلد"دينياً األخبار والتعليقات يف شأن 

إن هذه البنية للهجرة الراهنة ستفجر يف إسرائيل العديد من القضايا 
ذنا يف االعتبار أن الزواج يف إسرائيل ليس مدنياً بل فإذا أخ. واملشكالت االجتماعية

يتم وفق الشريعة اليهودية، فإن الزواج اخملتلط ونسبته العالية بين املهاجرين 
ففي جو التربية العنصرية يف املدارس . سيولّدان العديد من املشكالت للمهاجر اجلديد

ضايقات والعزلة، كما وأماكن السكن والعمل، يواجه أبناء وبنات املهاجرين امل
يواجهون املشكالت يف قضايا الزواج والطالق والبحث الطويل األمد يف هويتهم 

  .املشتبه فيها
يثير التفكير اجلدي لدى الكثيرين " املواد املشتبه فيها"كما أن مثل هذه البنية لـ

، "ولةطابع الد"من العنصريين الذين يخافون من التغييرات الديموغرافية وتأثيرها يف 
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ولهذا بدأت . والغوص يف هواجس زيادة عدد غير اليهود وأبعادها على آفاق التطور
فعضو الكنيست . العمل بقانون العودة، وحتى بإلغائه" تعليق"األصوات تطالب بـ

إذا ما استمر وصول غير اليهود مع استمرار زيادة الهجرة "ميخائيل كالينر صرح أنه 
  ٣٨."روري تغيير قانون العودةاليهودية، فربما يصبح من الض

املقصود هنا التوتر االجتماعي : التوتر االجتماعي جراء موقف عام  .ب 
بصورة عامة بين أوساط اليهود القدامى، يف ظل األزمة والبطالة، ويف ظل العجز عن 

فالنظرة العامة هي أن هذه . استيعاب الهجرة وحتسين أوضاع السكان املعيشية
 تردي أوضاع السكان املعيشية والصحية، ويف خمتلف الهجرة الواسعة تؤدي إىل

إذ قال أنه    ٣٩وقد عبر عن ذلك تعبيراً جيداً، املعلق الصحايف أفيطال عنبار،. اجملاالت
، أعلنت وزارات ١٩٨٩حاملا فُتحت أبواب االحتاد السوفياتي، يف منتصف سنة 

تيعاب الهجرة جنباً احلكومة والوكالة اليهودية أنها ستجند رؤوس أموال ضخمة الس
إن : "وأضاف. إىل جنب مع توجيه ضربة خمططة أخرى مليزانية الرفاه االجتماعي

أسوأ ما يف األمر، بالنسبة إىل فئات الضائقة االجتماعية واحملتاجين الذين ال 
يتعايشون بسالم مع بقرات مقدسة، هو التجند احلماسي لكل القوى واملصادر من أجل 

بل الالمباالة بمصيرهم التعيس، والتسليم بالفقر يف بلدنا على أنه املهاجرين، يف مقا
كلما أعطيت أولئك املهاجرين أكثر وتخليت عن [....] قضاء وقدر أو كارثة طبيعية 

 ."هؤالء، ازدادت الهجرة وترك البؤساء البلد أو تخلوا عن الدولة

إىل زيادة حدة التقاطب االجتماعي منذ بداية     ٤٠املعطيات الرسمية وتشير  
، بلغ عدد الذين يعيشون حتت خط الفقر ١٩٩١ففي بداية سنة . الهجرة املكثفة

من السكان % ٤ -% ٣من السكان، يف مقابل % ١٥شخص، أو ما يساوي  ٤٣٩,٥٠٠
ويف . والتخفيض املنهجي لألجوروستزداد هذه النسبة بفعل زيادة البطالة . يف أوروبا

إىل جممل األطفال  –األطفال الذين هم حتت خط الفقر  –حين بلغت نسبة أطفال الفقر 
سنة % ١٩,٥، وإىل ١٩٨٨سنة % ١٨,٦، ارتفعت إىل ١٩٧٩سنة % ٩,٧يف إسرائيل 

  .١٩٩٠سنة % ٢١,١، وإىل ١٩٨٩
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ادات األكاديمية ومن جهة أخرى، فإن النسبة العالية حلملة الشه. هذا من جهة
، أصبحت أيضاً تثير الشكوك )أطباء، ومهندسون، وأصحاب مهن تقنية(بين املهاجرين 

وهذا ما أكدته املعلقة . والنظر إىل املهاجرين كمن ينظر إىل مادة مشتبه فيها
، يف )املهاجرين(إن اإلسرائيليين يعاملون الروس "الصحافية ليلي غاليلي، إذ تقول 

شتبه فيها؛ احلسد من كثرة حملة شهادة الدكتوراه واملهندسين األساس، كمادة م
هل هم يهود؟ هل هم : والفنانين، واملمزوج بالشك الكبير يف طابع هذه اجلماهير

أكاديميون حقيقة؟ وإنْ كانوا كذلك، فما قيمة شهاداتهم، وما هو مستواهم املهني؟ إن 
للديمقراطية، مثل حفلة طرد  كل شخص يحترم نفسه، يبادر أو يخطط إلعادة التثقيف

  ٤١!!."الشياطين من عقول املهاجرين عند جميئهم إىل حيّزنا الصحي
إن استغالل هذه الفئات األكاديمية يف العمل بأجر زهيد نسبياً، يف أوضاع 

البطالة والركود االقتصادي، يوجِد لدى الفئات األكاديمية اإلسرائيلية نوعاً من 
رين الذين يشكلون حجر عثرة وعقبة جدية إضافية أمام هذه املرارة والكراهية للمهاج

  .الفئات إليجاد العمل املالئم، وبالتايل تقل احتماالت فرص العمل وإيجاد العمل
الشرقية إن أبناء الطوائف اليهودية  :االجتماعي جراء موقف خاص التوتر  .ج 

ديدة؛ فهم يتخوفون، أكثر من غيرهم يف الوسط اليهودي، من الهجرة اليهودية اجل
يخشون أن تؤدي الهجرة الواسعة والتغيير اجلدي يف املوازنة الديموغرافية بين 

، إىل ترسيخ )يهود الشرق واملغرب العربي(والسفاراديم ) يهود الغرب(األشكنازيم 
الفوارق والتمييز الطائفي، وإىل ضرب مكانتهم االجتماعية والسياسية والثقافية يف 

وبسبب التمييز الطائفي ضد اليهود الشرقيين، فإن نسبتهم بين . اجملتمع اإلسرائيلي
الفقر من " معابر"الطالب واخلريجين وحملة الشهادات العالية قليلة؛ وهم خريجو 

اخلمسينات وسكان أحياء وبلدات الضائقة والفقر اليوم، ويشغلون املرتبة الثانية بعد 
وبالتايل، فهم أكثر . ة كثيرة األوالدالعرب من حيث نسبة البطالة وعدد العائالت الفقير

من يتضرر، بعد العرب، من الهجرة وبنيتها املهنية التي ستعمق أكثر الفوارق 
االجتماعية وانعكاساتها على السلم الوظيفي وسلم املداخيل وسلم صنع القرار 

ولهذا، ظهرت يف أوساط اليهود الشرقيين من نشطاء أحياء الفقر . السياسي يف إسرائيل
وخميمات معدومي السكن، منظمات تطالب بوقف الهجرة فوراً، ويأخذ كفاحها الشكل 

، ومنظمات الفهود السود، "حركة يهود الشرق للسالم: "ومن هذه املنظمات. املنظم
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تنتشر بين أبناء الطوائف الشرقية اليهودية نظرة "وتعترف ليلي غاليلي بأنه . وغيرها
. هم يدعون إىل جتميد الهجرة إىل أن حتُل ضائقتهمسلبية إىل الهجرة واملهاجرين، و

 'األشكنازيم'وتمزج هذه الدعوة بين االقتصاد والنغمة الطائفية يف ضوء موجات 
 ٤٢."الذين سينافسونهم يف العمل، والسكن، واملكانة يف اجملتمع اإلسرائيلي

أننا بدأنا يف اآلونة األخيرة نلحظ ظاهرة جديدة ال تزال يف بدايتها،  والواقع
ظاهرة حتول النقمة والغليان االجتماعي جراء مدلوالت الهجرة وتأثيراتها 

االنفجارات االجتماعية إىل ظاهرة اجتماعية يف بداية " عفوية"االجتماعية، من ظاهرة 
. دة تنذر بأكثر من حريق مع أول هبة ريحتنظيمها، تنطمر يف رمادها جمرات وقّا

  .وهذا يقتضي أخذه يف االعتبار، وبكل جدية
  ًاخملاطر اجلدية التي تواجهها اجلماهير العربية الفلسطينية يف  :ثانيا

فخالل السنتين . إسرائيل جراء الهجرة الواسعة، واخملاوف اجلدية من آفاق املستقبل
منهجية سلطوية، تهدف إىل استيعاب الهجرة  ةاملاضيتين، واجهت هذه اجلماهير خط

. على حساب مصادرة ما تبقى من األراضي العربية، وعلى حساب أماكن عمل العرب
فمنذ أشهر، مثالً، تناضل اجلماهير العربية ومعها القوى الديمقراطية اليهودية ضد 

من  فقد تسلم أهايل القرية أمراً. اقتالع أهايل قرية رمية يف اجلليل من أرضهم
السلطات واحملكمة بترك أراضيهم وبيوتهم، وذلك من أجل توطين مهاجرين جدد 

وقد رأت جماهيرنا، وبحق، يف الهجمة على رمية ناقوس خطر جدي ينذر . مكانهم
تقويمها وتنطلق جماهيرنا يف . بالتدريج) الترحيل(ببداية تنفيذ خمطط الترانسفير 

التي " خطة الكواكب"ين اجلدد بحسب هذا، من حقيقة أن خريطة توطين املهاجر
ينفذها الوزير شارون، تتضمن ثالث مناطق أساسية يقطنها معظم اجلماهير العربية، 

" العمل العبري"هذا، باإلضافة إىل ممارسة مبدأ . وهي اجلليل ووادي عارة والنقب
فنهب . العنصري لطرد العمال العرب، بمختلف الوسائل، وتشغيل اليهود مكانهم

رض من جهة، وإغالق أبواب العمل من جهة أخرى، يعتبران اخللفية األساسية األ
 .الذي يدعو الوزير رحبعام زئيفي إليه صراحة" الترانسفير الطوعي"لتنفيذ برنامج 

قلق اجلماهير العربية هو التوجه العنصري يف استغالل املتغيرات  إن ما يثير
قهر جديدة، يف يد السلطة، حلشر اجلماهير  الديموغرافية واملوازنة الديموغرافية وسيلة

العربية يف أسفل درجات سلم األفضليات واالهتمامات وامليزانيات، وحتى تهديد 

                                                 
 .املصدر نفسه  ٤٢
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أرباب  –من منطلق آخر  –وقد عبر عن هذه الهواجس، التي تشغل . جمرد وجودها
عرب إسرائيل قلقون "سياسة القهر القومي، عاموس غلبواع يف مقالة جاء فيها أن 

من جهة  –متخوفون؛ فهم متخوفون من املس بمصادر رزقهم من جهة، ومتخوفون و
من أن تؤدي الهجرة إىل تخفيض مصادر التمويل القليلة التي ترصدها الدولة  –أخرى 

لهذا القطاع، وإىل اإلخالل يف امليزان الديموغرايف يف غير مصلحة العرب داخل اخلط 
بأن نسبتهم إىل السكان ستصبح بعد خمسة عشر وإذا كانوا قد بنوا اآلمال . األخضر

نائباً إىل الكنيست، وأن يكونوا  ٢٥، وبأنهم يستطيعون إدخال %)١٧اليوم % (٢٥عاماً 
بيضة القبّان املقررة، فإن الهجرة تسحب جميع أورقاهم من أيديهم وملدة جيلين على 

  ٤٣."األقل
اليهود والعرب "نوان يف القدس حتت ع" فان لير"ويف يوم دراسي عقد يف معهد 

، أكد األستاذ سيرجو دي الفرغوال "إعادة النظر يف املشكلة الديموغرافية: يف إسرائيل
كل مائة ألف يهودي يهاجرون إىل البلد يؤجلون "من اجلامعة العبرية يف القدس، أن 

    ٤٤."املوازنة الديموغرافية بين السكان العرب واليهود عاماً واحداً
حة، يؤكد األستاذ أرنون سوفير من جامعة حيفا، من خالل وبصورة أكثر صرا

يوجد يف منطقة "أنه " طاقة اجلليل االستيعابية"مداخلة يف يوم دراسي حتت عنوان 
، ما ١٩٤٧اجلليل، التي كان يفترض أن تتبع الدولة العربية وفق مشروع التقسيم سنة 

نرى أن هناك خطوات لبناء ويف األعوام األخيرة، . من سكانها من اليهود% ٢٢نسبته 
والطريقة الوحيدة ملنع هذه اخلطوات، التي تبشر !!! حكم ذاتي عربي يف اجلليل

ألف مهاجر جديد إىل هذه املنطقة يف العقد  ١٢٠باالنفصال عن إسرائيل، هي قذف 
  ٤٥."املقبل

من عروبة اجلليل ومن خطر االنفصال عن " التخوف"و" التحذير"إن مثل هذين 
ليس بجديد على اجلماهير  العربية وعلى أهل اجلليل العرب؛ فاجلليل كان إسرائيل، 

يؤلف دائماً غطاء ومبرراً لتنفيذ العديد من مشاريع نهب ومصادرة األراضي العربية 
" تطوير اجلليل"وخمطط " تهويد اجلليل"خمطط (فيه، وزرعها باملستعمرات واليهود 

  ).ة لنهب األرض العربيةوغيرهما من اخملططات التي مارستها السلط
إن جمرد إقران استيعاب الهجرة بقضية املوازنة الديموغرافية يف أوضاع 

الصراع الدائر يف بلدنا يحسم، يف الواقع، املنطلقات العنصرية ويؤدي إىل تصعيد 
                                                 

 .٩/٣/١٩٩٠، "معاريف"، "الهجرة بالنسبة إىل العرب بمثابة الكارثة الثالثة"عاموس غلبواس،   ٤٣
 .٢٨/٥/١٩٩٠، "هآرتس"  ٤٤
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العنصرية ودعاة ترحيل العرب كوسيلة للمحافظة على " الترانسفير"وتغذية أفكار 
  .ية، ولتطهير الدولة من غير اليهوداملوازنة الديموغراف

  ًفخالل . ضرب اخلدمات اجلماهيرية بسبب اإلنفاق الهائل على الهجرة :ثالثا
العامين املاضيين، تقلصت ميزانيات الصحة والتعليم والرفاه االجتماعي وغيرها من 

. ، وخلدمة عدد أكبر من السكان بسبب الهجرة%٣ميزانيات اخلدمات الشعبية بنسبة 
ا ما أدى إىل تفجير أزمة يف اجملالين الصحي والتعليمي نتيجة اإلساءة إىل وهذ

فعلى سبيل املثال، تخصص احلكومة . أوضاعهما، وجراء زيادة أسعار هذه اخلدمات
من جممل امليزانية يف باب % ١٦,١استيعاب الهجرة، : ما يلي ١٩٩٢يف ميزانية عام 

؛ سداد الديون %١٥,٦" ميزانية وزارة األمن" –النفقات؛ املصاريف العسكرية املباشرة 
هذا، باإلضافة إىل نفقات االستيطان الكولونيايل التي ). مع الفوائد% (٣٤,٢اخلارجية، 

تدخل يف ميزانيات خمتلف الوزارات؛ فماذا بقي للتنمية االقتصادية وللتوظيف يف 
استيعاب الهجرة  الصناعة والزراعة واخلدمات الشعبية؟ عملياً، أصبح كل من ميزانية

 .أكبر من ميزانية جميع فروع اخلدمات الشعبية املدنية جمتمعة" األمن"وميزانية 

  
  خالصة

كانت الهجرة اليهودية وما تكلفه من نفقات، يف ظل اجلمود االقتصادي،  لقد  
وبسبب هذه  الهجرة، ونتيجة . أحد أسباب زيادة حدة التدهور االقتصادي واالجتماعي

مواصلة سياسة العربدة العدوانية والكولونيالية، فإن ال أمل بتحسين األوضاع يف 
اك احتمال واحد وأساسي يف زرع أمل االنتعاش وهن. األعوام القريبة املقبلة

االقتصادي، يتمحور يف انصياع إسرائيل ملقررات الشرعية الدولية، والكف عن سياسة 
العربدة العدوانية، واالنسحاب من األراضي احملتلة، ومصافحة يد السالم الفلسطينية 

إلسرائيلي من والعربية املمدودة من أجل التسوية العادلة على أساس االنسحاب ا
جميع األراضي احملتلة، واالعتراف باحلق الفلسطيني املشروع يف التحرر والسيادة 

فقضية الهجرة ومدلوالتها ترتبط عضوياً بقضية الصراع املصيري يف . الوطنية
  .املنطقة

٢٦/١٠/١٩٩١  



 

 
 

  

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
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