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 الروس قادمون

  
إلفي باليس

 

  
إنَّ سمعة إسرائيل الدولية التي أخذت تنهار بالتدريج منذ حرب إسرائيل على 

، وتسارع هذا االنهيار مع االنتفاضة، كانت يف احلضيض الدائم يف ١٩٨٢لبنان سنة 
فما مرّ شهر إالَّ وظهرت فيه على شاشات التلفزة الغربية صور . ١٩٨٩سبتمبر / أيلول 

. مطوَّلة لبعض جنود إسرائيل أو مستوطنيها يطلقون النار على الصبية الفلسطينيين
كما أظهرت التقارير الصحافية عن التطورات السياسية اإلسرائيلية حكومة مشاكسة 

أما استطالعات . م يف الشرق األوسطغير راغبة يف االستجابة بنزاهة ألية خطة سال
، فقد أظهرت أنَّ أغلبية "النظام الديمقراطي الوحيد يف الشرق األوسط"الرأي يف 

فمن كان يحتاج إىل وطن . اجلمهور اإلسرائيلي كانت تميل إىل طرد السكان العرب
 كريه كهذا؟

التي  جاء الرد على هذا السؤال، يف تلك اآلونة، عن طريق سلسلة من احلوادث
فقد رفع االحتاد السوفياتي فجأة قيوده : كانت تتخطَّى بوضوح تام سيطرة إسرائيل

عن الهجرة متيحًا ملعظم مواطنيه اليهود املغادرة، وذلك يف الوقت الذي ألغت 
الواليات املتحدة، التي مل تزل وجهة اليهود املفضلة، سياسة الدخول احلر إىل 

الالسامية السوفياتية، التي مل تلجمها حكومة السيد كما أدَّى تصاعد موجة . أراضيها
  .غورباتشوف، إىل تشجيع اليهود السوفيات بسرعة على االستفادة من فرصة السفر

وقد كانت هذه اجملموعة من املصادفات الظاهرة تعني أنَّ إسرائيل ما زالت 
ن فيها بأنَّها إذا مرغوبًا فيها، وأنَّها حتتاج إىل املهاجرين لتفحم توقعات علماء السكا

، فإنَّ الفلسطينيين سرعان ما ١٩٦٧ما تمسَّكت باألراضي التي احتلَّتها سنة 
وقد هنَّأ ساسة إسرائيل أنفسهم على أنَّهم ما . سيشكلون أكثرية يف إسرائيل الكبرى

زالوا يعلمون أنَّ ما من مكان لليهود خارج إسرائيل، وعلى أنَّهم قد أبدوا حصافة 
  .وفير املكان الكايف الستيعاب هؤالءكافية يف ت

                                                            
   حترير نشرةباحثة يف الشؤون اإلسرائيلية، ورئيسة  Israeli Mirror الصادرة يف لندن. 
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واحلق أنَّ دور إسرائيل يف ورطة اليهود السوفيات كان أقرب إىل املناورة على 
ذلك بأنَّ إسرائيل كانت . حسابهم وأبعد عن التعاطف معهم مما هو معروف إجماالً

، مع أنَّ العالقات الدبلوماسية ١٩٨٧تفاوض االحتاد السوفياتي سرًّا منذ سنة 
، توصل البلدان إىل توقيع أول اتفاق جتاري ١٩٨٩ويف سنة . قطوعة بين البلدينم

. ، إالَّ أنَّ كالًّ منهما كان يلتمس، من ورائه، صيدًا سمينًا خمتلفًا١٩٦٧وعلمي منذ سنة 
فقد كان اإلسرائيليون يودُّون رفع القيود عن خروج اليهود السوفيات الراغبين يف 

يتحكَّم " اللوبي اليهودي"ا السوفيات، الذين كانوا مقتنعين بأنَّ أمَّ. الذهاب إىل إسرائيل
يف صنع قرارات الواليات املتحدة، فكانوا يريدون سياسة أميركية أكثر لينًا يف جمايل 
التسليف والتجارة معهم، بحيث تمكنهم من حتقيق اإلصالحات التي جاء غورباتشوف 

  .بها
 ٨ففي . رفين على األقل قد بلغ مرادهبدا أنَّ أحد الط ١٩٨٩يف ربيع سنة 

إبريل، وبُعيد زيارة السيد شمير لواشنطن، نسبت الطبعة الدولية لصحيفة / نيسان
Jerusalem Post  إىل تقرير حكومي سري، تسرَّب إىل الصحيفة، قوله إنَّ موجة

مهاجرين تتكوَّن من مئات األلوف من اليهود الروس قد باتت وشيكة، وأنَّها تفوق 
وكانت إسرائيل بتسريبها املعلومات تُوْضِح . درة الواليات املتحدة على االستيعابق

  .مصاحلها هي أَمْ مصالح املهاجرين الروس اليهود: تمامًا مصالح مَنْ تهمها فعالً
فقد بدأت وزارة اخلارجية األميركية تناقش . كانت النتيجة مما يمكن توقعه
الواليات املتحدة، وذلك من جرَّاء التحذير الذي عالنية فرض القيود على الهجرة إىل 

ثمَّ أنَّها سرعان ما اكتشفت بسرور بالغ أنَّ املنظمات اليهودية األميركية، التي . تلقَّتْه
سعت فيما مضى بقوة لفتح اجملال أمام هجرة اليهود القادمين، كانت اآلن، نزوالً عند 

دما بدأ اليهود السوفيات فعالً يغادرون وعن. طلب إسرائيل، مستعدة للقبول بهذه القيود
سبتمبر أنهت / ففي أيلول . بأعداد كبيرة شعرت إدارة بوش بأنَّها حرة يف التصرف

لطلبات  ٥٠,٠٠٠حقَّهم شبه التلقائي يف الدخول كالجئين، ووضعت سقفًا ال يتجاوز 
ماعات تأشيرة الدخول من االحتاد السوفياتي تتوزع بين اليهود وبين غيرهم من اجل

  .األخرى
ويف الوقت نفسه، بدأ مسؤولو وزارة اخلارجية ينظرون بعطف متزايد إىل 
طلبات السوفيات املالية ومقترحاتهم بشأن إقامة مشاريع مشتركة، مع أنَّ ذلك 
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فانيك   –يستلزم تغييرات يف القوانين األميركية، وال سيما تعديالت جاكسون 
 .وستيفينسون

يليون اتفاقًا مع غرفة التجارة السوفياتية للتو، لِيَلي ذلك بعد أنْ وقَّع اإلسرائ
سريعًا عقد ضخم لبيع املنتوجات اإلسرائيلية يف االحتاد السوفياتي، كان 

كانوا يحظون بعالقات مطردة . اإلسرائيليون يعيشون آنئذ يف أفضل العوامل املمكنة
خلارجية األميركية على التحسن مع احتاد سوفياتي شديد االمتنان، وبتقدير وزارة ا

٪ ٩٠على واقع أنَّ : حتذيرهم لها مسبقًا من موجة هجرة ضخمة، وعلى أهم من ذلك
من اليهود الروس، الذين اختاروا حتى اآلن اإلقامة يف الواليات املتحدة، مل يعد يف 

  .وسعهم القيام بذلك
ي خيار آخر ما زالت احلكومة اإلسرائيلية تشعر بأنَّ ليس لدى االحتاد السوفيات

غير االنصياع ملطاليبها يف شأن هجرة اليهود، كما يتبَيَّن من جواب ردَّ به وزير 
، موشيه آرنس، على جلنة الشؤون اخلارجية يف الكنيست )وزير الدفاع اآلن(اخلارجية 

فعندما سئل عن استجابة الرئيس . ١٩٩٠يونيو / اإلسرائيلي يف الرابع من حزيران
ملطاليب العرب قال إنَّ االحتاد السوفياتي يعلم علم اليقين بأنَّ غورباتشوف املمكنة 

اتفاقاته التجارية مع الواليات املتحدة، والتي ال بدَّ منها للبيريسترويكا، تتوقَّف على 
  .سياسته يف شأن حرية الهجرة

 

 )HIAS(دور هاياس 

مغادرة تمكن اليهود الروس من  ١٩٨٩إنَّ املنظمة التي مل تزل حتى سنة   
إسرائيل والذهاب إىل الواليات املتحدة هي مؤسسة أميركية أورثوذكسية تدعى جمعية 

كان املهاجرون يبدلون طائراتهم يف ). هاياس/  HIAS(مساعدة املهاجر العبري
فيينا، وكانت مكاتب هذه اجلمعية تمدُّ الراغبين منهم يف احلصول على تأشيرة دخول 

  .ل واملشورة وطلبات الدخولإىل الواليات املتحدة باملا
ولطاملا كانت هذه اجلمعية شوكة يف عيون اإلسرائيليين الذين كانوا يلقون 

وقد طالب الساسة اإلسرائيليون . عليها تبعة تساقط اليهود السوفيات بنسبة ضخمة
اليهود األميركيين مرارًا بوقف دعمهم املايل لهذه اجلمعية، وعندما أخفقوا يف ذلك 

، أنْ تغلق مكتبها يف فيينا ألنَّه كان يضر باملصالح ١٩٨٠ا مباشرة، سنة طلبوا منه
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فقد سأل احلاخام مناحم شنيئرسون، أبرز . وجاء رد اجلمعية قاسيًا جدًّا. اإلسرائيلية
كيف يمكن إلسرائيل أنْ تنحط إىل حد : "وجوه اجلمعية، يف بيان أدىل به يف بروكلين

  "يهود ال يفكرون على طريقتها؟املطالبة بحجب اخلبز واملاء عن 
، التي أوجبت أنْ ١٩٨٩وقد عنى التغيير يف سياسة الهجرة األميركية سنة 

يتقدم الراغبون يف الهجرة بطلبات التأشيرة وهم ال يزالون يف االحتاد السوفياتي، أنَّه 
مية لكنْ، ملّا تزايدت التقارير عن تنامي الالسا. مل يبقَ للجمعية ما تفعله يف فيينا

، قررت اجلمعية أنْ تفتح مكتبًا ١٩٩٠فبراير / الروسية والتهديدات باملذابح يف شباط
  .لها يف موسكو

وقد كشفت ردة فعل إسرائيل على هذا القرار مدى قسوة املوقف اإلسرائيلي 
أعلن رئيس الوكالة " تهديدات املذابح"فمع تزايد . احلقيقي من اليهود السوفيات

وهي جهاز إسرائيلي رسمي تموله (اليهودية، سيمحا دينتس، من القدس أنَّ منظمته 
وقد كان من . ستسعى سعيًا حثيثًا للحؤول دون افتتاح مكتب لهاياس) هبات يهودية

رأيه أنَّ مكتبًا كهذا سيكون خطرًا ألنَّه وإنْ كان يقوم على الرغبة املعقولة يف مساعدة 
عين ألف مهاجر يهودي الذين سمح لهم بدخول الواليات املتحدة سنويًّا، فهو قد األرب

    )١(.يعرقل الهجرة إىل إسرائيل ويستدرج اليهود الروس إىل أميركا جمددًا

أمَّا يف يف إسرائيل نفسها، فإنَّ الشخصيات البارزة القلقة حقًّا على اليهود 
وقد صرَّح أبرز هؤالء، . نتقاداتها الالذعةالروس، واملتعاطفة مع هاياس، أعربت عن ا

وزير االستيعاب احلاخام يتسحاق بيرتس، وهو يهودي أورثوذكسي غير صهيوين مثل 
وإنْ كان طريق النجاة لليهود "أعضاء هاياس، أنَّ احلال قد باتت خطرة إىل حدٍّ أنَّه 

لك أفضل لهم من السوفيات سيقودهم إىل أوروبا الغربية أو الواليات املتحدة، فإن ذ
    )٢(."البقاء يف االحتاد السوفياتي

مل تكن هذه هي النتيجة التي أراد سياسيو الليكود استخالصها من حتذيراتهم 
فقد نصح رئيس . من الالسامية السوفياتية املتعاظمة، وقد ردُّوا على ذلك بغضب

دانه زمالؤه احلكومة شمير للجمهور عدم االلتفات إىل آراء احلاخام بيرتس، كما أ

                                                            
  .١٩٩٠/٢/١٢، "هآرتس"   )١(
 .١٩٩٠/٢/١٦، "يديعوت أحرونوت"   )٢(  
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الوزراء بعدم الوطنية، ووصفه ميخائيل كالينر، رئيس جلنة الهجرة يف الكنيست، بأنَّه 
  .جمنون ساذج

وزير االستيعاب، "اإلسرائيلية اليومية أنَّ " هآرتس"وصرَّح كالينر لصحيفة 
بيرتس، قد وقع ضحية الدعاوة وحملة التخويف اللتين يقودهما بعض املصالح 

وقد بيَّن ." ية إلعادة فتح أبواب الواليات املتحدة للمهاجرين اليهودالراسخة الساع
إنَّهم ال يريدون إالَّ "وقال . إشارة إىل هاياس" املصالح الراسخة"كالينر، فيما بعد، أنَّ 

االستمرار على هيئة منظمة لالجئين، وينشرون يف الوقت نفسه األكاذيب عن 
. أنْ نعمل كل ما يف وسعنا إلحباط نشاطات هاياسعلينا "وتابع يقول إنَّ ." إسرائيل

   )٣(."فهذه املنظمة سرطان يف جسم الصهيونية

لكنَّ الكثيرين من اليهود . ومع ذلك، فتحت هاياس مكتبها يف موسكو بعيد ذلك
الروس كانوا إذ ذاك فريسة للذعر، وكانوا يشعرون بأنَّ ليس لديهم وقت النتظار 

وكان زمن انتظار الطائرة إىل إسرائيل ال . لسمة دخول أميركية اإلجراءات البطيئة طلبًا
  .يتجاوز بضعة أسابيع، وقد بدا أنَّ هذا هو اخليار األسلم يف ظل أجواء العداء السائدة

وكما بدا، فإنَّ املذبحة الكبرى ضد اليهود التي أرجف بحدوثها يف اخلامس من 
فقد مرَّ ذلك . إىل حدٍّ ما، مل تقع مايو بعض األشخاص اجملهولين والغامضين/  أيار

اليوم من دون أية حادثة، إالَّ أنَّ الهستيريا اجلماعية التي أطلقها هذا التهديد مل تكن 
فاألمر ال يقتصر على وقوع بعض تعديات السامية صغرى من دون رادع . بال أساس

يات املعاصرة، من قبل السلطات، بل أنَّ املذابح قد باتت اليوم جزءًا من حياة السوف
 .وهي إنْ مل تكن ضد اليهود فهي ضد األرمن واألذربيجانيين

بيد أنَّه مع تطاول قوائم االنتظار لدخول إسرائيل، يبدو أنَّ اليهود الروس قد 
  .عادوا إىل تقديم الطلبات لدخول الواليات املتحدة بمساعدة من هاياس

 

 القطرة التي صارت سيالً 

ارتفع عدد اليهود الذين سمح لهم بمغادرة االحتاد السوفياتي عقب التقارب 
، إالَّ أنَّ تخفيف القيود مل يفد إسرائيل كثيًرا ١٩٨٨اإلسرائيلي منذ سنة  –السوفياتي 

منهم  ٢٢٣١يهوديًّا، إالَّ أنَّ  ١٩,٢٥١غادر  ١٩٨٨من الناحية الديموغرافية؛ ففي سنة 
                                                            

  .١٥/٢/١٩٩٠، "هآرتس"   )٣(
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يهودي، اختار  ٧١,٠٠٠غادر  ١٩٨٩ويف سنة . إسرائيلفقط اختاروا الذهاب إىل 
يناير واألول من / وبين األول من كانون الثاين. منهم الذهاب إىل إسرائيل ١١,٠٠٠

يهودي إىل إسرائيل من دون أنْ يكون أي منهم  ٣٥,٠٠٠مايو، وصل ما يقارب / أيار
 New Yorkيفة منهم وصلوا، بحسب صح ١٠,٠٠٠كما أنَّ . ذاهبًا إىل أي مكان آخر

Timesمارس وحده/ ، يف شهر آذار. 
ومن املستبعد احلصول على أرقام دقيقة بالنسبة إىل هذه السنة من جرَّاء 

. ١٩٩٠مارس / الرقابة التي فرضها رئيس احلكومة، يتسحاق شمير، يف أوائل آذار
ع فمنذ ذلك التاريخ، صارت املعلومات عن عدد الواصلين اجلدد والهاجرين املتوقَّ

وصولهم، فضالً عن حمطات توقفهم يف الطريق، تعامل باعتبارها من أسرار الدولة 
  .وال يجوز نشرها يف وسائل اإلعالم

ومل يُصب احلظر على األنباء، الذي عارضه مدير الوكالة اليهودية، سيمحا 
ألنَّ  دينتس، وغيره من املسؤولين ألنَّه يعرقل جمع التبرعات، إالَّ جناحًا جزئيًّا، وذلك

الصحافيين اإلسرائيليين املطَّلعين على هذه املعلومات يميلون إىل تسريبها إىل زمالء 
ويف غياب . أجانب، وهذا ما جعل الصحافة األميركية املصدر األوثق يف شأن الهجرة

الوقائع امللموسة يشعر الساسة اإلسرائيليون بأنَّهم أحرار يف فبركة تقديراتهم 
 ٦يف  ٣٥,٠٠٠يناير / عدد الواصلين منذ كانون الثاين" هآرتس"اخلاصة؛ فقد جعلت 

، كما ٤٠,٠٠٠يونيو عن / مايو، وحتدث وزير املال اإلسرائيلي يف حزيران/ أيار
 ١٩٩٠أمَّا العدد اإلجمايل املتوقَّع لسنة  .٥٠,٠٠٠حتدث غيره من أعضاء احلكومة عن 

فقد تراوح بين ) ا يبدووهي سنة قد امتألت قوائم الطلبات فيها اآلن، على م(
وقد قدَّر . ، مع ميل اليمينيين عادة إىل العدد األكبر٢٥٠,٠٠٠و ١٥٠,٠٠٠و ١٠٠,٠٠٠

، عدد املهاجرين إىل ١٩٩٠يونيو / حزيران ٥وزير االستيعاب يتسحاق بيرتس، يف 
وأضاف أنَّ جمموع الذين سيستوعبون، يف السنوات القليلة . ١٨٠,٠٠٠إسرائيل بنحو 

)٤(.مهاجر ٥٠٠,٠٠٠و ٤٥٠,٠٠٠سيتراوح بين املقبلة، 
 

وإذا ما أخذنا اجلو السائد يف االحتاد السوفياتي، والقيود األميركية على 
  .الهجرة، فإنَّ ذلك يبدو توقُّعًا واقعيًّا

                                                            
  .١٩٩٠/٦/٦املصدر نفسه،    )٤(
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واليوم تسوق إسرائيل املهاجرين إليها عبر سلسلة دائمة التغير من نقاط 
ل من بودابست وبوخارست وهلسنكي، مع فهم ينقلون جوًّا إىل إسرائي. الترانزيت

وقد استمرَّ استعمال نقاط الترانزيت . ترتيبات الستعمال مطارات وارسو وبراغ وبلغراد
أمَّا الوجهة . حتى بعد أنْ صارت الرحالت املباشرة من موسكو إىل إسرائيل ممكنة

وف الغربية الوحيدة التي يجتهد يف اجتنابها، فهي فيينا التي فيها التسهيالت والظر
املؤاتية لالجئين والتي ال تزال جتعلها أسهل األماكن ليحط مهاجرون معدمون فيها 

 .رحلهم
  

 تأثير املهاجرين يف البيروقراطية اإلسرائيلية

إنَّ إصرار أريئيل شارون على تويل رئاسة جلنة الكنيست للهجرة واالستيعاب، 
واحلق أنَّ أول . كقاعدة للنفوذ، ليكشف مدى أهمية القضية ١٩٩٠يونيو / يف حزيران

أثر ولدته موجة املهاجرين يف اجملتمع اإلسرائيلي، كان إحياء املنافسة بين 
وقد كان من شأن ضرورة معاجلة املهاجرين، عبر القنوات البيروقراطية، . املؤسسات

بعث احلياة جمدَّدًا يف الصراع احملتدم بشأن النفوذ بين الهيئتين املوجلتين 
الوكالة اليهودية التي يسيطر حزب العمل عليها والتي تموِّلها : رينباملهاج

فالوكالة . املساهمات اليهودية من اخلارج، ووزارة االستيعاب يف حكومة الليكود
اليهودية تهتم تقليديًّا باملهاجرين منذ حلظة قرارهم مغادرة بلدهم األصلي حتى 

ين أنَّ وزارة االستيعاب تتوىلَّ شأن إتمام فترة التكيُّف األويل يف إسرائيل، يف ح
 .دجمهم الدائم

غير أنَّ تقسيم العمل على هذا النحو ما لبث أنْ انفرط عندما رأت الشخصيات 
. السياسية، من كال الطرفين، يف األفق ضخامة املبالغ املالية والنفوذ السياسي

تروح وجتيء  مثار سجاالت حادَّة ما زالت" فترة التكيُّف األويل"فأصبح تعريف 
باليهود الروس الذين يحاولون املطالبة بما قيل لهم يف بلدهم أنَّه من حقِّهم 

ولئن كان أحد من اليهود الروس مل يشكُ من العراقيل فذلك إنَّما يعزى . كمهاجرين جدد
املساعدة السخيَّة التي تتاح لهم ما إنْ يفلحوا يف االهتداء إىل سبيلهم : إىل شيء واحد

 .تاهة البيروقراطيةعبر امل
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 الطريق إىل املواطنية الكاملة

فقد أُبطل . ال يتحوَّل املهاجرون اليوم إىل مواطنين إسرائيليين فور وصولهم  
بعد أنْ فرَّ مواطن أميركي يدعى ريتشارد سوبلن، وكان مطلوبًا يف  ١٩٦٢ذلك سنة 

وبعد . ن السجنالواليات املتحدة بوصفه جاسوسًا روسيًّا، إىل إسرائيل لينجو م
وقد . ساعات من تلقِّيه اجلنسية اإلسرائيلية يف املطار، طلبت اإلدارة األميركية ترحيله

أرادت احلكومة اإلسرائيلية العارفة أين مصلحتها االمتثال للطلب، لكنَّها كانت مقيَّدة 
 ثم حُلت األزمة بادعاء املسؤولين اإلسرائيليين أنَّ . بواجبها جتاه مواطنها اجلديد

فسُلِّم إىل مسؤولَيْن يف مكتب التحقيق الفدرايل . جتنيس سوبلن مل يتم وفق األصول
وبعد أيام قالئل غُيرت . ، إالَّ أنَّه قتل نفسه على الطائرة التي عادت به]األميركي[

القوانين اإلسرائيلية بحيث ما عاد املهاجرون ينالون اجلنسية إالَّ بعد عام من 
 .وصولهم

إنَّ ما يحصل املهاجرون عليه لدى وصولهم هو وضع املقيم، ووثيقة مهاجر 
ولذلك، يتعين عليهم تقديم ). تيعودات زيهوت(وبطاقة هوية ) تيعودات عويل(

معلومات عن أسمائهم وأسماء والديهم وأماكن إقامتهم السابقة ومهنهم وأعمارهم 
ن عن تقديم إثبات كشهادة احلاخام وهم يُسألون عن ديانتهم، فأمَّا الذين يعجزو. إلخ

أو اإلسم اليهودي، وتلك هي حال معظم اليهود الروس، فال يطلب منهم إالَّ توقيع 
وأمَّا الذين ال يستطيعون أنْ يفعلوا ذلك، كالزوجات عادة أو . تصريح يفيد بأنَّهم يهود

ين أو غيرهن من األقارب، فيمنحون وثائق شخصية تبين جنسيتهم كروس أو أوكراني
  .ما شابه ذلك، خالفًا ملن هم يهود

وال تمييز حقيقيًّا، يف هذه املرحلة، بين اليهود وغير اليهود، أو بين أولئك الذين 
أمهاتهم يهوديات، وهو ما يجعلهم يهودًا بحسب الناموس اليهودي، وبين أولئك الذين 

اجلميع يحالون من  ثم إنَّ . ، وهو ما ال يؤهلهم ألن يكونوا يهودًا"فحسب"آباؤهم يهود 
قبل مسؤويل الوكالة اليهودية على مسؤويل وزارة االستيعاب العاملين يف املطار، 

الدروس العبرية، واألعمال : والذين يطلعونهم على حقوقهم وعلى الترتيبات املعدة لهم
الئل كما أنَّهم يمنحون مبلغًا قليالً من املال لتغطية نفقاتهم يف األيام الق. املتاحة لهم

 .األوىل
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أمَّا . وبعد مرور عام، يصبح اليهود املهاجرون مواطنين إسرائيليين تلقائيًّا
وغيرهم من الزوجات غير اليهوديَّات، فقد " املالئم"أولئك الذين يفتقرون إىل الوالد 

وأمَّا املهاجرون الذين يزعمون كذبًا أنَّهم . يصبحون مواطنين باعتناق اليهودية دينًا
جاء منهم، بحسب املصادر الرسمية، نحو عشرين شخصًا هذه السنة،  يهود وقد

 .فيجرَّدون من وثيقة اإلقامة ويرحَّلون

 

 اإلِسكان

لئن كان ثمَّة من شيء يثير املرارة الشديدة واحلسد يف صفوف يهود إسرائيل   
قياًسا الشرقيين، فإنَّما هو الطريقة التي تُلَبَّى فيها حاجات اليهود الروس إىل السكن 

بالطريقة التي عولِجَت فيها حاجات املهاجرين من البالد العربية الذين وصلوا أوائل 
فاليهود الشرقيون، والكثيرون منهم من الطبقة الوسطى كاليهود الروس، . اخلمسينات

. لدى وصولهم، ثم اقتيدوا إىل حيثما قرَّرت احلكومة أنْ يقيموا. ت. د. قد رشّوا بمادة د
 Israel: The Oriental Majority (Zedلومو سويركسي يف كتابه املمتاز وقد أورد ش

Press(شحنوهم يف : "خبرًا يرويه يهودي مغربي املولد عن وصول والديه إىل إسرائيل
شاحنة من مرفأ حيفا، من دون النظر إىل أيديولوجيتهم وأفكارهم ورغائبهم، وحتى 

فإذا ما بلغوا املستعمرة . اف أم المن دون أنْ يسألوهم هل يريدون العيش يف موش
رفع السائق ظهر الشاحنة القالَّب، فأفرغ حمولتها منهم ثم انطلق بها راجعًا من حيث 

 ...".أتى

من ناحية أخرى، يستطيع اليهود الروس اختيار مكان إقامتهم يف ظل ترتيب 
يستأجروا  وهذا يتيح لهم أنْ". بدأ العمل به منذ عامين، ويسمى االستيعاب املباشر

  .مسكنًا حيثما يختارون، ثم تدفع وزارة االستيعاب قيمة اإليجار للعام األول
ويستطيع الذين يعجزون عن احلصول على مسكن مأجور مالئم، وال سيما 
الشيوخ واملرضى والطالب، ومثلهم العازبون الذين يمنحون خمصصات سكن قليلة، 

فإنْ مل . اب تديرها الوكالة اليهوديةمركز استيع ٤٦أنْ يطلبوا السكن يف واحد من 
يعجبهم املقام هناك، والكثيرون منهم ال يرضون به، ألنَّ مراكز االستيعاب رطبة يف 
كثير من األحيان ومتداعية وسيئة اإلدارة، ففي وسعهم أنْ يستفيدوا يف أي وقت من 

 ".االستيعاب املباشر"خيار 
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هود الفاالشا الذين ما زالوا يقيمون فالي". البيض"وهذا اخليار وقف على اليهود 
، التابعة للوكالة اليهودية، ال يسمح لهم بالبحث عن ٤٦من مراكز االستيعاب الـ ١١يف 

مسكنهم اخلاص، بل ال بد من أنْ ينتظروا حتى تقرِّر السلطات أنَّهم قد تعلَّموا ما يكفي 
ندما اشتكى زعماؤهم يف وع. من العبرية، وصاروا أهالً للسكن الدائم الذي سيختار لهم

مايو من هذا التمييز، صرَّحت ناطقة بلسان وزارة االستيعاب أن ال حق للفاالشا / أيار
يف هذه الترتيبات نفسها كغيرهم من اليهود، ألن الدولة ستشتري لهم الحًقا شقًقا 

اليهود األثيوبيين يتمتعون بأفضل األوضاع املمكنة يف مراكز "وأوضحت أنَّ . للسكن
وبعد ذلك سيحقُّ : "وتابعت تقول." الستيعاب حيث يجب أنْ يتكيَّفوا ويتعلَّموا العبريةا

لهم االنتقال إىل أي جزء من البلد حيث يمكن العثور على شقة يمكن أنْ تسجَّل 
)   ٥(."باسمهم

 

أمَّا أنْ يسمح خمزون إسرائيل من املساكن باستمرار هذا السخاء على اليهود 
ذلك بأنَّ مسؤويل الوكالة اليهودية يقولون إنَّ املساكن . ك فيهالروس فأمر مشكو

املأجورة سوف تنفد عما قريب، على الرغم من اإلعفاء الضريبي الذي منح للمالكين 
واملهاجرون يدركون هذا . اإلسرائيليين املستعدين لتأجير املساكن من املهاجرين

 التخلِّي حتى عن النزول يف الفندق جمانًا الواقع جيِّدًا، ولذلك يميلون ميًال متزايدًا إىل
يف األسبوعين األولين، ويهرعون إىل املساكن الدائمة التي يخشون أنْ يختطفها 

وقد أدَّى النقص يف املساكن إىل ارتفاع اإليجارات بنسبة ثالثة أضعاف منذ . غيرهم
  .١٩٨٩سنة 

تيعاب جديدًا، مركز اس ١٨٠ويودُّ املسؤولون عن الوكالة اليهودية إنشاء 
بعضها يف جملة بيوت الشباب وغيرها من البيوت اجلاهزة يف مدن التطوير الصغيرة، 

وقد . مثل أور عكيفا، ال لشيء إالَّ ملمارسة شيء من السيطرة على انتشار املهاجرين
دلَّت التجربة على أنَّهم يميلون إجماالً إىل اختيار منازلهم الدائمة يف املدينة التي يقع 

لكنْ يُرَجَّح أنْ يكلِّف هذا . كز استيعابهم فيها، وذلك ألنَّهم قلَّما يعرفون مكانًا آخرمر
  .مليون دوالر، وهو مبلغ يصعب جمعه إىل حدٍّ ما ٢٥٠املشروع 

لكنْ ممَّا ال شك فيه أنَّ املزيد من مراكز االستيعاب سيُبنى، ولو جملرَّد إيواء 
رزقهم والعائشين يف بنية عائلية غير مألوفة  بعض املهاجرين الذين ال يعملون لكسب

                                                            
  .١٩٩٠/٥/٤املصدر نفسه،    )٥(
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إنَّها تلك التي يعيش اجلدُّ فيها مع ابنته وحفيده يف منزل واحد، . لدى اإلسرائيليين
وقد عبَّر . وينفقون من معاشات حكومية، وهذا أمر شديد الشيوع يف االحتاد السوفياتي

الترتيب دليالً على الهوَّة  نفر غير قليل من املسؤولين عن الهجرة عن الرعب لكون هذا
  ".الشعب اليهودي"الثقافية القائمة بين بعض قطاعات 

. إنَّ السؤال احلقيقي هو ماذا سيفعل املهاجرون بعد مضي عام اإليجار اجملَّاين
الفكرة هي أنَّهم سيشترون املساكن بسعر السوق، لكنَّ اإليجارات مرتفعة يف إسرائيل 

يضاف إىل ذلك أنَّ ليس ثمَّة الكثير من املساكن الشاغرة داخل . قياسًا بأجور العاملين
وقد أعلنت مصادر حكومية إسرائيلية، أواخر سنة . ١٩٦٧حدود إسرائيل السابقة لسنة 

، لكنَّ عمليات البناء مل ١٩٩٠شقَّة سكنيَّة خالل سنة  ٤٠,٠٠٠، مشاريع لبناء ١٩٨٩
د قَّدر اخلبراء أنَّ الوقت املطلوب وق. مايو من هذه السنة/ تكن قد بدأت حتى أيار

. شهرًا لبناء جممع سكني ٣٥شهرًا، وأنَّه ال بَّد من  ٢٠إلنشاء عمارة ذات شقق هو 
وسيصل مهاجرو هذه السنة إىل نهاية فترة إيجارهم قبل أنْ يكون أي من هذه املنازل 

  .قابالً للسكن
ملدن اإلسرائيلية الكبرى، أمَّا الشقق القليلة املبنية بجهود خاصة واملتاحة يف ا

 ٨٠,٠٠٠حيث يريد معظم املهاجرين العيش فيها، فإنَّ ثمن الواحدة منها يبلغ نحو 
وهذا مبلغ يتجاوز قدرة املهاجرين إجماالً باستثناء حفنة منهم، وإنْ ساعدتهم . دوالر

 .احلكومة بدفع نصف املبلغ يف مقابل رهن العقار
ا يف والية وزير اإلسكان اجلديد أريئيل وربما كان من عواقب ذلك، وال سيم

شارون، تزايد الضغط على املهاجرين ليغيِّروا رأيهم ويقبلوا، يف نهاية األمر، بالسكن 
وثمَّة يف الوقت احلاضر مساكن تكفي إيواء . املدعوم جدًّا يف الضفة الغربية احملتلَّة

  .ر جديدةألفَي أسرة هناك، إالَّ أنَّ شارون قد ملَّح إىل خطة إعما
ال أحد (وحتَّى لو رفض معظم املهاجرين اجلدد اإلقامة يف الضفة الغربية 

، فإنَّ من شأن ندرة املساكن أنْ تعزز موقف )منهم يفكِّر يف قطاع غزَّة نظرًا إىل بعده
وإذ يمتص املهاجرون اآلن كل املساكن املأجورة، يبقى . حكومة إسرائيل التوسعية

وقد اشتكى يف . املتزوجون حديثًا من دون مسكن يسكنون فيهالشبان اإلسرائيليون 
يونيو جماعة منهم عالنية من أنَّ ما تتَّبعه احلكومة من سياسة سخية حيال / حزيران
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املهاجرين اجلدد إنَّما يدفع بهم، وهم املولودون يف إسرائيل والباحثون عن منزل، إىل 
   )٦(.الضفة الغربية

ذا التطور يف املدى القصير سيتمثل يف متابعة وزارة والبديل الوحيد من مثل ه
بيد أنَّ هذه التقديرات . االستيعاب اإلسرائيلية دفع إيجارات مساكن لعام آخر أو عامين

كلَّها ال تأخذ يف احلسبان من سيأتي بعد من اليهود الروس، إذا ما استمرَّت سياستا 
/ جرة على ما هما من كانون الثايناالحتاد السوفياتي والواليات املتحدة يف شأن اله

  .فصاعدًا ١٩٩١يناير 
 

 تعلُّم العبريَّة

إنَّ املهاجرين الروس اجلدد إىل إسرائيل هم، يف معظمهم، غير صهيونيين وغير   
وقد دلَّت التجربة املاضية على . متدينين، وهم لذلك ال يعرفون العبرية على اإلطالق

وإتقانها، ألنَّ ذلك ينطوي على االنتقال إىل ألفباء أنَّ ال أمل للصغار بتعلُّم اللغة 
غير أنَّ وزارة االستيعاب، يف لفتة تربوية منها، . خمتلفة كل االختالف عما يألفون

أمَّا أصحاب . نهارية ملدة خمسة أشهر" أُلبان"تقدِّم لكل مهاجر فرصة تعلم العبرية يف 
حقُّ لهم أنْ يُتَابِعُوا الدراسة أربعة املهن احملتاجون إىل إملام أفضل بأصول اللغة، في

 .أشهر أخرى، كما يُسمح بمهلة انتظار مكان يف األلبان ملدَّة شهر واحد

. ويُدْفَع لليهود الروس خالل هذه املدة معاش شهري يغطي نفقات املعيشة
وهم ال يُنْتَظَر منهم أنْ يعملوا قبل إتمامهم دراسة اللغة، ولذلك فإنَّ معظمهم من 

 .وا هذه السنة مل يدخل سوق العمل بعدوصل

واملبالغ الشهرية التي خُصِّصَت للدراسة وحُدِّدَت بأرقام مستغربة نوعًا ما هي 
 ٨٨٨لألسرة املؤلَّفة من ثالثة أفراد، و ٧٧٧للمتزوج،  ٦٦٦شيكالً للعازب،  ٤٤٤

لذلك اختار  .لألسرة املؤلَّفة من أربعة أفراد أو أكثر، وهي مبالغ كافية لكنْ مقتصِدة
كثيرون من الدارسين اإلسميين أنْ يكملوها باالنخراط يف أي عمل مهما يكن قليل 

 .األجر
وقد أبدى املثقَّفون من اليهود الروس يف تلك املرحلة استعدادًا للقيام بأعمال 
مل تزل حتَّى األمس وقًفا على الفلسطينيين من الضفة والقطاع، كالتنظيف والبناء 

                                                            
  .١٩٩٠/٦/٨، "يروشاليم"   )٦(
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وحاملا يتم املهاجرون مدة األشهر العشرة القصوى التي . الوقودوخدمة حمطات 
يسمح لهم بالدراسة فيها ويترتب عليهم بعدها إعالة أنفسهم، يميلون إىل العزوف عن 

أمَّا الفلسطينيون فليس . هذه األعمال ألنَّها ال تعود عليهم بما يكفي دفع نفقات السكن
  .يشترون مسكنًا أو يستأجرون أمامهم، طبًعا، أي خيار آخر وهم قلَّما

 

 العمالة

يميل املسؤولون عن الهجرة إىل طمأنة املهتمين بفرص عمل املهاجرين،   
يهودي روسي ممَّن هاجروا خالل  ١٥٥,٠٠٠باإلشارة إىل أنَّ السواد األعظم من الـ

 ففي حين أنَّ. السبعينات قد وجد عمالً، إالَّ أنَّ هذا يغفل مؤهالت الوافدين اجلدد
الكثيرين من املهاجرين السوفيات السابقين كانوا من يهود جيورجيا القليلي الثقافة 

٪ من الوافدين اآلن هم من خريجي األكاديميات يف ٣٧وأنصاف املهرة، فإنَّ 
يضاف إىل ذلك أنَّهم من ذوي الكفاءات التي تكتظ إسرائيل بها يف . احلواضر الكبرى

وحتى . وا يف املستوى الغربي كما يف حال األطباءحقول خمتلفة، كالفنون، أو هم ليس
الشهادات التقنية ال يقوم لها وزن يف نظر أرباب العمل اإلسرائيليين الذين يعرفون 

 .مدى تخلف الصناعة الروسية
، ١٩٩٠يناير / للمهاجرين الذين وصلوا منذ كانون الثاين)   ٧(والقائمة الرسمية  

موسيقيًّا حمترفًا، و  ٩٨٥لسنة تكشف، مثالً، عن أو للذين سيصلون مع حلول نهاية ا
 ٢١مؤلَّفًا موسيقيًّا،  ٢٣كاتبًا،  ٢٩مدير مسرح، و  ٤٣ممثالً و  ٦٤رسامًا، و  ٤٣٦

وملَّا كان لدى إسرائيل ست أوركسترات وال تملك أوبرا واحدة فمن املستبعد أنْ . مغنيًّا
  .حتتاج إليهم

 ١١٠عامل أكاديمي، فضالً عن  ٢٠٠٠، سيصل أكثر من ١٩٩٠ويف نهاية سنة   
وال قِبَل جلامعات . من كبار األساتذة وأعضاء أكاديمية العلوم والفنون السوفياتية

كما أنَّ . إسرائيل األربع مع معهد التخنيون يف حيفا ومعهد وايزمن باستيعابهم جميعًا
 ٨٥مترجمًا، و ٩٧مكتبيًّا، و ٢٧٨ال قبل ألي معلِّق إسرائيلي أنْ يتنبَّأ بمن سيستخدم 

  .مؤرِّخًا ٤٥صحافيًّا، و ٦٤عاملًا باأللسنية، و

                                                            
  .١٩٩٠/٤/٢٩، "هآرتس"   )٧(
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وحتَّى األحد عشر ألف مهندس ميكانيكي روسي، الذين ستستقبلهم إسرائيل 
مهندًسا  ٢٨٣٧ذلك بـأنَّ إسرائيل لنْ حتتاج إىل . ، يطرحون مشكلة١٩٩١قبل سنة 

مهندس كهرباء، وإنْ كانوا على  ١٥٢٠مهندسًا معماريًّا، وال إىل  ٢٧٣٥ميكانيكيًّا، و
  .علم بالتكنولوجيا الغربية

، ١٩٩٠خالل سنة  ١١٧٥فسيأتي منهم . وليست فرص األطباء أفضل حاالً
وثمَّة حماوالت لرفع مستوياتهم، حتَّى أنَّ الوكالة . طبيب أسنان ١٠٩٥فضالً عن 

وهم بعد يف  اليهودية قد وضعت مؤخَّرًا برناجمًا خاصًّا للمتقدمين بطلبات هجرة
موسكو، لكنْ لدى إسرائيل قطاعًا خاصًّا صغيرًا، والقطاع العام يف غمرة تقليصات 

 .قاسية

ومؤخَّرًا، قامت إسرائيل بتوسيع بعض الدوائر اجلامعية، بفضل هبات أجنبية، 
لكنْ من غير املرجَّح أنْ يؤدي ذلك إىل حل . من أجل استيعاب بضع مئات من الباحثين

ل العملي الوحيد للعلماء بين املهاجرين هو حتويلهم إىل مدرِّسين يف واحل. املشكلة
وعالوة على ذلك، فإنَّ الرواتب . املدارس الثانوية، لكنَّ ذلك عسير من الناحية اللغوية

املتدنية التي يتقاضاها املدرِّسون اإلسرائيليون جتعل هذه املهنة منفرة، وخصوًصا 
 .على كسب أجور حسنة يف بالد أخرى بالنسبة إىل ذلك القطاع القادر

وليست الفرص املتاحة للمهاجرين من غير أصحاب املهن أو خرِّيجي 
٪ وهي ٩فنسبة البطالة يف إسرائيل تبلغ عادة . اجلامعات بأفضل من فرص غيرهم

وقد تضرَّرت صادراتها الزراعية بسبب املنافسة التي بدأ يمارسها . ترتفع بسرعة
لسوق األوروبية من منتجي احلمضيات، كما تضرَّرت صناعاتها األعضاء اجلدد يف ا

التكنولوجية البسيطة بسبب منافسة دول جنوب شرق آسيا، وصادراتها من األسلحة 
وقد حذَّر معلِّق حمافظ جدًّا هو دوف الوتمان، رئيس جمعية . بسبب الوضع العاملي

ة البطالة قد تصل قريبًا إىل مايو، من أنَّ نسب/ أيار ٣١الصناعيين اإلسرائيليين، يف 
 .٪، زد على ذلك أنَّ القطاع العام قد بدأ يتقلَّص بسرعة أيضًا٢٥

إنَّ العمالة الكثيفة الوحيدة التي تبدو يف األفق، بعد عام من التفات املسؤولين 
احلكوميين إىل القضية أول مرة، تشتمل على أشغال التنظيف والبناء التي يقوم بها 

ويذهب . ن من األراضي احملتلَّة، والتي يتقاضون عنها أجوًرا متدنِّيةعادة فلسطينيو
بعض الشخصيات الرسميَّة عالنيَّة إىل أنَّ هذه األشغال يجب أنْ تُنْتَزَع اآلن من أيدي 
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الفلسطينيين وتُعْطَى للمهاجرين اجلدد، مهيِّئين بذلك الرأي العام لتغيير املواقف من 
/ ه عندما بلَّغ رئيس بلدية ريشون لتسيون، يف كانون الثاينفمن ذلك أنَّ. العمال العرب

يناير من هذه السنة، أهل مدينته أنَّ آالف الفلسطينيين العاملين يف مدينتهم يجب أنْ 
يستبدل بهم يهود روس، فقد كان، مهما بَعُد عن تعمد ذلك، يمهِّد الطريق جملزرة 

  .العمال العرب التي حدثت بعد خمسة أشهر
مع ذلك، فإنَّ عددًا قليالً جدًّا من اليهود الروس يقوم فعالً باألعمال التي  لكنْ 

إبريل، أنَّ / فقد صرَّحت بلدية تل ابيب باعتزاز، يف نيسان. يأنف اإلسرائيليون منها
عشرة منهم قد وافقوا على العمل منظِّفي شوارع ملصلحة دائرة الصحة العامة بدالً من 

ففي حين كان الفلسطينيون . نْظظ هذا اإلجناز مل يكن بال ثمنلك. فلسطينيين من غزَّة
شيكل يف الشهر، يتقاضى العامل من املهاجرين اجلدد  ٥٠٠يتقاضى الواحد منهم 

  )٨(.شيكل شهريًّا ١٦٠٠
سوَّغ مدير دائرة الصحة العامة، يوسف غفعول، الفوارق يف األجور، على وقد 

سيحل مشكلة التغيُّب عن العمل التي سبَّبتها أساس أنَّ هذا التغيير يف العاملين 
االنتفاضة، غير أنَّه حل باهظ التَّكْلِفَة، والبلدية كغيرها من إدارات القطاع العام يف 

  .إسرائيل غارقة يف ضائقات مالية
مهاجر، من جمموع  ٤٠,٠٠٠تتوقَّع دائرة العمالة يف إسرائيل أنْ يُتم نحو 

لكنْ فرصهم . نهاية هذه السنة ويبدأوا البحث عن عمل، دراسة العبرية يف ١٠٠,٠٠٠
مارس / فقد كشف وزير االستيعاب، يف نهاية آذار: ضعيفة قياسًا باملعطيات املتاحة

  .٪ فقط من اليهود الروس الباحثين عن عمل قد وجدوا عمال٢٦ً، أنَّ ١٩٩٠
 

 التمويل

إنَّما هو على نفقة إنَّ معظم السخاء الذي تبديه إسرائيل حيال اليهود الروس   
مليون دوالر، والذي  ٤٠٠فمن ذلك إنَّ قرض اإلسكان الذي يبلغ . املكلَّف األميركي

من أجل هذا الغرض، ليس إالَّ قمَّة جبل  ١٩٩٠منحتها اإلدارة األميركية إيَّاه لسنة 
يهودي سوفياتي فعًال  ١٠٠,٠٠٠ وهو يعني أنَّه إذا ما وصل. اجلليد وإنْ كان كبيرًا

 .دوالر كي يستوطن ٤٠٠٠ى نهاية السنة، فإنَّ أميركا ستكون قد أعطت كالًّ منهم حتَّ
                                                            

  .١٩٩٠/٤/١٣، ملحق تل أبيب، "أحرونوت يديعوت"   )٨(
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وقد ذهب معظم هذا املبلغ إىل وزارة االستيعاب وغيرها من الوزارات، وال سيَّما وزارة 
والوكالة اليهودية جتمع ميزانيَّتها اخلاصَّة . اإلسكان التي تعالج حاجات املهاجرين

مليون  ١٥٠أنَّها بحاجة إىل  ١٩٩٠مايو / ين، وقد أعلنت يف أيارمن اليهود األميركي
مهاجر خالل هذه السنة وحدها بدالً من السبعين  ١٥٠,٠٠٠دوالر لتأتي بأكثر من 

 .ألفًا الذين كانت تتوقعهم أصالً

وقد صرَّح مدير دائرة الدعاوة اإلسرائيلية اجلنرال . وال شك يف أنَّ املزيد من املال آتٍ
مايو، أنَّ الروابط / عوزي نركيس مفتخرًا، بعد زيارة للواليات املتحدة يف أيار السابق

وهو مبلغ تتقاسمه الوكالة اليهودية (اإلسرائيلية قد وافقت على جمع مليار دوالر 
مليون دوالر جمعتها السنة  ٧٠٠هذه السنة، يف مقابل ) واحلكومة اإلسرائيلية

مليون دوالر كجزء من نداء طوارىء  ١٠٠معوا وقد وعد يهود كندا أنْ يج. املاضية
. ٪ زيادة على املبلغ الذي كانوا قد وعدوا بجمعه٣٣باسم اليهود الروس، أي بنسبة 

فقد أطلع . غير أنَّ ذلك كله أبعد من أنْ يكفي احلفاظ على مستويات االستيعاب الراهنة
 ١٩٩٠إبريل / نيسان ٢٨املدير العام لوزارة املال اإلسرائيلية، يعقوب ليبشيتز، يف 

) نحو ملياري دوالر(مستمعية على أنَّ إسرائيل ستحتاج إىل أربعة مليارات شيكل 
مهاجر، وهو مبلغ ال يسع إسرائيل  ١٥٠,٠٠٠و  ١٠٠,٠٠٠الستيعاب ما يتراوح بين 

لذلك مل يكن بد، . أنْ جتمعه عن طريق زيادة الضرائب أو غيرها من اإلجراءات املالية
 .ن جمع القسم األكبر يف اخلارج على شكل هبات وقروضفيما قال، م

ربما كان من شأن هذا املستوى من احلاجة إىل املال أنْ يجعل إسرائيل أكثر 
فمن ذلك إنَّ عمولة األربعة ماليين دوالر التي فرضها . استجابة للضغوط اخلارجية

مُنِحَ إلسرائيل مايو على قرض األربعة مائة مليون دوالر الذي / الكونغرس يف أيار
إلسكان املهاجرين، عقوبة على حماولتها االستيطانية الباهظة التكلفة يف حي 

  .النصارى يف القدس، ربما ثبتت فاعليتها يف املدى البعيد
 

 

 عامل القدس
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مل يُجْتَذَبْ إال بضع مئات من األسر اليهودية الروسية إىل العيش يف الضفة 
وعلى الرغم من عدم توفر . وضع خمتلف يف القدس الشرقيةالغربية احملتلَّة؛ بيد أنَّ ال

فقد منحوا، . وما من شك يف أنَّ عددهم يبلغ آالًفا عدّة. أرقام، فوجودهم ملموس هناك
لتطويق  ١٩٦٧فيما يبدو، جممَّعات سكنية بكاملها يف الضواحي التي أُنشِئَت منذ سنة 

كما تقوم بخدمتهم عدَّة مراكز . وبالشطر العربي من املدينة من الشرق والشمال واجلن
استيعاب يف هذه الضواحي، ومثلها مستعمرات األمر الواقع التي أقيمت على أراض 

 .صودرت من القرى العربية اجملاورة حلدود املدينة القديمة
ويعزز املهاجرون اجلدد باستيطانهم هناك، تعزيزًا غير مباشر، زعم إسرائيل 

 ٣٨,٠٠٠املدينة التي مل تكتف بضمِّها بل وسعت رقعتها من  أنَّ لها حقًّا حصريًّا يف
واآلن يعيش ثلث سكان القدس . دونم على حساب الضفة الغربية ١١٠,٠٠٠دونم إىل 

اليهود يف الضواحي اجلديدة، كرامات إشكول، والتلَّة الفرنسية، ونفي يعقوب، وراموت، 
اليهود الروس ليزيد يف هذه وجيلو، وتالبيوت الشرقية، وبسغات زئيف، ويأتي مدُّ 

  .النسبة
  

 املواقف السياسية

 من أحزاب إسرائيل واالحتالل

لئن كان ثمَّة من شيء يشترك فيه املهاجرون الروس جميعهم، فهو أنَّهم قد   
وملَّا كانوا قد استبطنوا هذا املوقف، فإنَّ . وُلِدُوا ونشأوا يف بلد حتظر فيه حرية التعبير

 .مما يصعب سبرهآراءهم السياسية 

أمَّا شيوخ إسرائيل القلقون على مستقبل نفوذهم االنتخابي يف بلد مل يزل 
يتنازع املقاعد البرملانية فيه حزبان متكافئان يف االنتخابات الثالثة املاضية، 

 .فيميلون إىل تبنِّي إحدى نظريَّتين
د، إىل مدى بعيد، النظرية األوىل أنَّه ملَّا كان اختيار احلزب يف إسرائيل يتحدَّ

بمستوى ثقافة الناخب ودرجة تديُّنه، فإنَّ املثقفين العلمانيين الروس سينحازون، يف 
معظمهم، إىل تأييد حزب العمل أو ربما اقترعوا لألحزاب احلمائمية غير االشتراكية 

  .الواقعة على يساره
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يعلمون شيئًا عن تاريخ أمَّا النظرية الثانية فتقول أنَّه ملّا كان اليهود الروس ال 
البلد ويكرهون كل ما هو يساري من جرَّاء جتربتهم يف ظلِّ الشيوعية، فسينحازون 

من  ٤كما أنَّ وجود هذه القوى يف احلكم سيضفي عليها مزيدًا. بسهولة نحو اليمين
 .الشرعية يف نظرهم

ود فهناك حفنة من املهاجرين اليه. ويمكن إيجاد دليل على كال النظريَّتين
وكل حزب سياسي . الروس يف اجملموعات اليمينية املتطرِّفة واجملموعات املعتدلة

يجند أعضاء من اليهود الروس، وقد حجز معظمها لواحد منهم مكانًا واقعيًّا، إىل حدٍّ 
 .ما، على قائمة مرشحيه للكنيست

ميع غير أنَّ اليهود الروس قد بدأوا سريعًا يظهرون أدهى مما كان يتوقعه اجل  
فمن ذلك إنَّه على الرغم . وأقدر على التفكير السياسي املستقل من املهاجرين السابقين

على اخلرائط اإلسرائيلية التي يستعملونها الختيار " اخلط األخضر"من عدم ظهور 
. مكان إقامتهم، فهم يبدون قادرين تمامًا على التمييز بين إسرائيل والضفة الغربية

الذهاب إىل املستعمرات، وأمَّا الذين ذهبوا فيصرُّون على أنَّهم وقد رفض معظمهم 
فاليهود الروس يسلمون : تشكِّل القدس استثناء لهذه القاعدة. (يعرفون ماذا يفعلون

كانت صحيحة وال يعمل اليسار اإلسرائيلي  ١٩٦٧بأنَّ عملية الضم التي تمَّت سنة 
 ).ناعهم ببطالن ذلكاحلمائمي، الذي يشاطر هذا الرأي، أي شيء إلق

إنَّ عددًا قليالً جدًّا من اليهود الروس قد اتَّخذ موقًفا خارجًا عن موقف التيار السائد 
واجلواب الذي يردُّ به الكثيرون منهم على . بالنسبة إىل النزاع يف الشرق األوسط

سنة وأسَّس أحد مهاجري ." يجب أنْ جتُْرَى مفاوضات. إنَّه أمر  فظيع: "السائلين هو
مايو فرعًا حلركة السالم اآلن يف موسكو، وقد رفض زعماء رابطة / يف أيار ١٩٨٨

اليهود الروس فيها إدانة اثنين من أعضائها بعد أنْ اجتمعا إىل ممثلي منظمة التحرير 
 .إبريل من هذه السنة/ الفلسطينية يف نيسان

لكنْ من . وعلى أقصى اليمين، جتد اليهود الروس يف صفوف أنشط املستوطنين
اجلدير باملالحظة أنَّ هؤالء، يف سوادهم األعظم، قد جاؤوا يف موجة الهجرة السابقة 

فال يوجد اآلن نظير لعضو حزب تسومت يوسف . األقرب إىل التدين والصهيونية
مندلفيتش الذي أمضى ثمانية أعوام يف السجن يف االحتاد السوفياتي حملاولته 
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وطنه "إىل إسرائيل، والذي ما أنْ وصل إىل ما سمَّاه اختطاف طائرة ركاب سوفياتية 
 .حتى اتَّخذ لنفسه مسكنًا يف الضفة الغربية" احللو

وخالل السنتين املاضيتين أُرسل يهود روس تابعون لغوش إيمونيم إىل 
وقد أدَّت . االحتاد السوفياتي الجتذاب يهود، ويبدو أنَّهم قد عادوا بعدد قليل من األُسر

لبان التي يقدمونها، والتي مل يكن معترفًا بها لدى السلطات اإلسرائيلية يف دروس األُ
. البداية لكنَّها أُدرجت الحقًا يف قائمة احلاسوب يف املطار، إىل استقدام بعض اليهود

الذي يقدمونه، الكثيرين من " رعاة البقر األرثوذكسيين"لكنْ هل سيفتن نمط حياة 
ذا ما ال يُعْرَف حتَّى اآلن، لكنْ يبدو أنَّ املراهقين من الراشدين لإلقامة الدائمة؟ ه

املهاجرين يشاركون مشاركة نشيطة جدًّا يف غزوات املستوطنين املعادية 
 .للفلسطينيين

  
 ماذا يشكِّل تفكيرَ املهاجرين

إنَّ ما يجعل قرارات املهاجرين اليهود الروس غير مألوفة، هو ما يتمتَّعون به 
 :وهذا يصدر عن عوامل عدَّة. على الوضع عند اتِّخاذ تلك القراراتمن درجة اطالع 

أوَّلها، أنَّهم جاؤوا من بلد يُعرف فيه سبب النزاع يف الشرق األوسط، أي  -
وهذا ما يميِّزهم من غيرهم من جماعات . جتريد الفلسطينيين من أرضهم، معرفة جيِّدة

ك اآلتين من الواليات املتحدة مع ما املهاجرين وال سيَّما، وهنا املفارقة، من أولئ
 ".قانون حرية اإلعالم"يعرف فيها من 

ثانيها، أنَّ ثمَّة عددًا كبيرًا من اليهود الروس املستوطنين منذ أمد بعيد يف  -
  .إسرائيل، وللعديد منهم عالقات بمنظمات اليهود الروس املهاجرين

، أُسِّس خمس منها ثالثها، أنَّ يف إسرائيل سبع صحف ناطقة بالروسية -
ست من هذه الصحف ال موقف . السنة املاضية، تتنافس على استقطابهم زبونات لها

 –سياسيًّا معروفًا لها، وربما كان ذلك لتفادي تنفير أي قارىء، وإنْ كانت السابعة 
ويتألَّف معظم . تؤيِّد حزب تسومت اليميني بزعامة رفائيل إيتان –" كروغ"واسمها 

ن مقاالت مطولة مترجمة من الصحافتين الغربية واإلسرائيلية، وينسخ هذه الصحف م
وينشر . بعضها صفحات كاملة عن الصحف الروسية، مقدمًا بذلك وجهات نظر متنوِّعة

أجنح هذه الصحف أيضًا شبكة برامج اإلذاعة السوفياتية التي يمكن استقبالها يف 
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صحف االستمرار هو، إضافة إىل شهية إنَّ ما يتيح لهذا العدد الكبير من ال. إسرائيل
وملَّا كان الروس أوَّل جماعة مهاجرين . الروس النهمة إىل الصحف، عوائد اإلعالنات

على اإلطالق، تمنحها احلكومة مبالغ نقدية كبيرة، فقد راح جميع املصارف 
وثمة مساحة كبيرة يحتلها . اإلسرائيلية يغازلهم، ومثله صانعو األدوات الكهربائية

تأشيرات : معلنون يعرضون تزويد القرَّاء بأشد ما يرغب املستهلكون فيه من سلع
 .دخول إىل كندا

  
 هل سيمكثون يف إسرائيل؟

فقد . إنَّ موجة املهاجرين األخيرة تدخل، يف معظمها، إسرائيل من غير قصد
جو غادروا، يف أحوال عدَّة، من دون أية ممتلكات، ألنَّهم كانوا يخشون أنْ يؤدِّي 

وال شك يف أنَّ . الالسامية السائد يف االحتاد السوفياتي حاليًّا إىل مذبحة رهيبة
إسرائيل، التي تزعم أنَّها وطنهم، قد ظهرت لهم بمظهر املالذ األمين وال سيَّما خالل 

 –فيما يُزعم  –مايو، أي قبل املوعد احملدَّد / األيام التي سبقت اخلامس من أيار
 .ملذبحة كهذه
فقد بدت حلحلة قوانين الهجرة للكثيرين من . ك أيضًا العامل االقتصاديوهنا

وقد علَّمهم التاريخ أنَّ . اليهود الروس أنَّها فرصة العمر للنجاة من نقص السلع املزمن
سياسات الهجرة تميل إىل التغيُّر املفاجىء، وأنَّ من احلكمة االستفادة من التغيرات 

 يكن ثمَّة من حل يف املدى املنظور ألزمة االحتاد السوفياتي وملَّا مل. الليبرالية فورًا
اإلنتاجية اخلطرة، فال شك يف أنَّ منظر البضائع املكدَّسة يف اخملازن اإلسرائيلية قد 

  .بدا لهم خالَّبًا
لكن ما أنْ يستقر املهاجرون يف اجملتمع اإلسرائيلي حتى يبدأ الوضع يبدو 

إذ على املهاجرين الذين . و أنَّ إسرائيل ليست مكانًا آمنًافأوَّل شيء ه. خمتلفًا تمامًا
تصل أعمارهم حتى اخلمسين أنْ يؤدُّوا اخلدمة العسكرية، وهم أقرب إىل أنْ يشهدوا 

 .القتال مما كانوا يف االحتاد السوفياتي

ومثلها (وعالوة على ذلك، فإنَّ السلع املكدَّسة يف األسواق اإلسرائيلية 
حتتاج إىل مال للحصول عليها، وليس يف إسرائيل من الوظائف ) إليهااإليجارات وما 

 .اجملزية ما يكفي معظمهم يف املستقبل املنظور
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٪ من هؤالء ٩٠إنَّ صبوة اليهود الروس إىل الواليات املتحدة التي حملت 
املهاجرين على البحث عن رزقهم هناك، يوم كان اخليار متاحًا لهم، ربما صارت 

 .أنْ تكف إسرائيل عن تدليلهمغالبة ما 

 –ولعلَّ أكثر ما قد يحثُّ على ذلك، أكثر من املطامح االقتصادية، إنَّما يكمن 
بل هم من  . فاليهود الروس ليسوا إسرائيليين. يف العامل الثقايف – وهنا املفارقة

يهود الشتات وعندهم من اجلوامع املشتركة التي جتمعهم، من حيث العادات ونمط 
اة، إىل املاليين الستَّة من إخوانهم األشكناز يف الواليات املتحدة أكثر كثيرًا ممَّا احلي

لكنَّها (فحتَّى صهيونية متقدة حماسة . يجمعهم إىل اإلسرائيليين العدوانيين الوقحين
، مثل إيدا نوديل التي ناضلت سنوات ملغادرة االحتاد السوفياتي، قد كتبت )علمانية

 .ة من غرابة اإلسرائيليين وصعوبة لغتهمعن خيبتها املرَّ
فقانون العودة إىل إسرائيل ال يطبَّق على غير ". العنصري"أخيرًا هناك العامل 

وقد . (اليهود، كما يعلم الفلسطينيون جيدًا، وألوف من الوافدين اجلدد ليسوا يهودًا
الذين وصلوا ٪ من املهاجرين الرومانيين ٦٠كشف تقرير سرِّي لوزارة الداخلية أنَّ 

  )٩()هم من غير اليهود، وهذه ليست نسبة غير مألوفة بأي حال من األحوال ١٩٨٩سنة 
فمن هؤالء الزوجات غير اليهوديات أو أهايل املهاجرين، وغيرهم من األشخاص 

  .الذين ال يعدُّون يهودًا ألنَّهم مل تلدهم أمهات يهوديات
ر ممكن، فإنَّه ينحصر يف أيدي وعلى الرغم من أنَّ التحول إىل اليهودية أم

احلاخامين األرثوذكس، وينطوي على عملية متطاولة ومذلَّة، منها اخلتان للرجال 
وليس لدى هؤالء املهاجرين ما ينتظرونه من إسرائيل وال حتَّى املواطنية . الراشدين

  .الرحيلوتدل املقابالت التي أُجريت معهم على أنَّ معظمهم يريد . الكاملة ألوالدهم
فهم إذ فوَّتوا فرصة طلب تأشيرة لدخول . لكنَّ ذلك أسهل قوالً منه فعًال

الواليات املتحدة كالجئين، مل يعد أمامهم إالَّ التقدم بطلب تاشيرة دخول عادية كما 
لكنْ ثمَّة فارقًا واحدًا؛ فقد التزم املهاجرون،  –يفعل الكثيرون من اإلسرائيليين 

دَينًا من أجل سفرهم بالطائرة وإقامتهم، إلخ، وال يصير هذا  بمجيئهم إىل إسرائيل،
ويف حال تقدَّموا بطلب للحصول على . الدَّيْن هبة إالَّ إذا مكثوا يف إسرائيل خمسة أعوام

ويتم إرسال . جواز سفر من أجل املغادرة، فعليهم أنْ يردُّوا املال املستحق عليهم فورًا
                                                            

  .١٩٩٠/٥/٢٦، "معاريف"   )٩(
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عيدود "السفر للمهاجرين إىل دائنهم الرسمي  جميع املعلومات عن طلبات جوازات
 .الذي تمتلكه الوكالة اليهودية ووزارة االستيعاب" بنك

ومع ذلك، فاملئات من اليهود الروس  يغادرون فعالً، وغالبًا ما يكون ذلك بأنْ 
يقترضوا املال من بعض املصارف متَّكلين على قوة الرواتب املرتفعة التي يتوقعون 

فهم يدخلون الواليات املتحدة أو كندا أو أوروبا الغربية . يف مكان آخر احلصول عليها
ثم يحصلون عادة على إجازة إقامة بفضل اهتمام بعض أرباب العمل . بصفة سُيَّاح

إالَّ أنَّ هذا الضرب من الهجرة املزدوجة ال يستميل إالَّ أفضل املهاجرين كفاءة . بهم
  .وأشدهم إقدامًا

إالَّ أنْ يرجتوا مغادرة إسرائيل إذا ما قبلوا كالجئين يحق لهم وال يسعَ الباقين 
  .اإلقامة يف الواليات املتحدة

  
 اليهود الروس والفلسطينيون

إنَّ الفلسطينيين الوحيدين الذين رحَّبوا باليهود الروس إنَّما كانوا جماعة من 
/ أصدروا يف آذار العمالء املتعاونين مع االحتالل، من قرية حوارة يف الضفة الغربية،

 .منشورًا دعوا فيه هؤالء إىل اإلقامة يف األراضي احملتلَّة ١٩٩٠مارس 

فالفلسطينيون، على اختالف مشاربهم السياسية داخل إسرائيل، أدانوا موجة 
أنَّ توفيق طوبي، ممثل حزب حداش يف " االحتاد"وقد ذكرت صحيفة . الهجرة بشدَّة

. فياتي حل مشكلة اليهود داخل احلدود السوفياتيةالكنيست، قد طلب إىل احلزب السو
إىل الرئيس السوفياتي يف كتاب  "رابطة الكتَّاب العرب"وطلب حممد علي بهاء، أمين 

، صحيفة حزب راكح "العربي"وطالبت . مفتوح، وقف هجرة اليهود إىل إسرائيل
 ٢٣ا أو عامً ٤٢املعارض، بإتاحة حق العودة لالجئين الذين غادروا منازلهم منذ 

 .عام ٢٠٠٠عامًا، ال ألولئك الذين غادروا منذ 

أبناء "، عندما أضحى حجم الهجرة واضحًا، قام زعيم ١٩٩٠مارس / ويف آذار
رجا أغبارية بجمع آالف التواقيع على عريضة معارضة للهجرة أرسلها إىل " البلد

توقع هو زعيم وقد ردَّد مضمونها أصداء ما قاله معارض غير م. احلكومة السوفياتية
اليهود الشرقيين يمين سويسا، يف رسالة مفتوحة إىل غورباتشوف قبل نحو ثالثة 
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وهو أنَّ عملية دمج املهاجرين ستتم على حساب اجلماعات احملرومة أصالً  –أشهر 
 .يف إسرائيل

وقد وردت هذه االحتجاجات يف الصحف الصادرة بالروسية التي كان قرَّاؤها 
هاجرين الروس كان يف جملة ضحايا العملية االنتحارية التي يعون أنَّ أحد امل

لكنْ أي تصريح معاد . استهدفت، يف السنة املاضية، باصًا يف الطريق إىل القدس
للعرب مل يبدر عن املهاجرين الروس إالَّ بعد أنْ بدأت القيادة الفلسطينية يف اخلارج 

  .لتي تنقلهمتصدر تهديدات باملوت للمهاجرين ولشركات الطيران ا
وما لبث الساسة اإلسرائيليون أنْ سارعوا إىل استغالل الوضع وتعليم الوافدين 
اجلدد املذهب اإلسرائيلي القائل بأنَّ كل مقاومة لإلجراءات اإلسرائيلية إنَّما هي 

وقد صرَّح الرئيس حاييم هيرتسوغ عالنية أمام حشد من . صورة من صور الالسامية
اصر املعادية نفسها التي حاربت إنقاذ اليهود من براثن النازيين إنَّ العن: "مستمعيه

لكنَّ األشرار سيخفقون يف . حتاول اليوم سد طريق املهاجرين إىل وطنهم التاريخي
 ...".مهمتهم هذه املرة

وإذا ما وقع هجوم فلسطيني على حياة اليهود الروس اآلن، فثمَّة أسباب 
رين سيفسرونه على هذا النحو الالتاريخي الذي ال لالعتقاد أنَّ الكثيرين من املهاج

 .يترك جماالً حلل النزاع، بل للقتال حتى النهاية

 

 االحتماالت الديموغرافية

إنَّ أيَّة حماولة للتنبُّؤ بالوقع الديموغرايف البعيد األجل الذي قد تخلفه موجة الهجرة 
ألن تعوِّقها جماهل عدة، أوَّلها هذه على امليزان السكاين يف إسرائيل الكبرى، معرَّضة 

العدد الفعلي لليهود الذين يعيشون يف االحتاد السوفياتي حاليًّا والذين هم املهاجرون 
مليونًا  ١٩٨٧ويبلغ عددهم بحسب إحصاء سكاين سوفياتي أجري سنة . احملتملون

ن على ونصف املليون، غير أنَّ الساسة اإلسرائيليين يصرُّون على أنَّ عددهم مليونا
 .األقل

ومن العوامل األخرى متوسط أعمار الذين يختارون الهجرة فعالً والذي كان 
وهناك . عادة، حتى السنة املاضية، خمسين عامًا تقريبًا، لكنَّه بدأ ينخفض سريعًا

ثالثًا نسبة النمو السكاين الطبيعي لدى اليهود الروس، والتي يحدِّدها حجم األسرة إىل 



  ٥٦، ص )١٩٩٠صيف ( ٣، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات
 

٢٤ 
 

الحتاد السوفياتي يميل اليهود املتزوجون، كغيرهم، إىل إجناب ولد ففي ا. حدٍّ بعيد
 .لكنْ هذه العادات ربما تغيرت يف إسرائيل. واحد

على أنَّ غياب التقديرات املوثوق بها مل يمنع ساسة إسرائيل اليمينيين من 
ها يف األمر األول هو أنَّ إسرائيل ستحتفظ بحقِّ : التهور يف ادِّعاء أمرين منفصلين تمامًا

األراضي احملتلَّة ألنَّها ستستمر يف التمتع بأكثرية يهودية داخل إسرائيل الكبرى؛ 
 ."إىل بلد كبير ألمة كبيرة"والثاين هو أنَّ إسرائيل ستحتاج اآلن، على حد قول شمير، 

إنَّ الزعم األول، الذي يفترض أنَّ أي احتالل يظل مقبوالً ما دام سكان البلد 
لكنْ تبيَّن . عددًا من سكان البلد الذي يحتلُّونه، مردود يف القانون الدويلاحملتل أكثر 

غير أنَّه ثبت زيفه مؤخَّرًا من الناحية العددية على يد . أنَّ له شعبية لدى اإلسرائيليين
 .أكاديمي يهودي بارز

مايو يف مؤسسة فان لير يف القدس، بيَّن / أيار ٢٧ففي أثناء مؤتمر عقد يف 
سرجيو دي ال بيرغوال من اجلامعة العبرية أنَّ اليهود سيشكلون يف سنة  األستاذ
وبعد ذلك . ٪ اليوم٦٠٪ من سكان إسرائيل الكبرى يف مقابل ٥٤نحو  ٢٠١٥

٪ فقط ويكونون أقلية يف ٤٨سيشكل اليهود  ٢٠٢٠سيتساوى اجملتمعان، ويف سنة 
 .البلد

تغيير هذا الواقع، ألنَّ كل  وأوضح األستاذ أنَّ الهجرة اليهودية لنْ تقدر على
يهودي ال يفعلون شيئًا غير تأخير موعد التكافؤ يف ميزان السكان العربي  ١٠٠,٠٠٠

، فهذا ٥٠٠,٠٠٠ولَمّا كان عدد املهاجرين املتوقَّع يبلغ . اإلسرائيلي عامًا واحدًا –
)  ١٠(.٢٠١٥بدالً من سنة  ٢٠٢٠يعني أنَّ العرب سيصبحون ببساطة أكثرية سنة 

 

وقد كان الزعم القائل أنَّ إسرائيل بحاجة إىل مكان إلسكان املهاجرين إليها 
فقد أنحى إليشع إفرات اخلبير . عرضة للنقد من الناحية الديموغرافية أيضًا

فبراير، بالالئمة على شمير / شباط ١٣" هآرتس"بالديموغرافيا وتخطيط املدن، يف 
بعة ماليين شخص إىل الغرب من اخلط لتجاهله اخلطة الرسمية األصلية إلِسكان س

  .األخضر، مع أنَّها قدمت إىل احلكومة للموافقة عليها
، بيَّنت أنَّ ٥٠٠٠وقال إفرات إنَّ اخلطة األصلية للبلدات التي يزيد سكانها على 

ففي وسع حيفا أنْ . نسمة ١,٧٨٠,٠٠٠املدن الثالث الكبرى وحدها تستطيع استيعاب 
                                                            

  .١٩٩٠/٥/٢٨، "هآرتس"   )١٠(
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ويف . نسمة ٧٣٠,٠٠٠) الكبرى(، والقدس ٦٠٠,٠٠٠بيب ، وتل أ٤٥٠,٠٠٠تستوعب 
وسع منطقة دان، بدءًا بهيرتسليا يف الشمال ومرورًا بحولون وبات يام يف اجلنوب 

والبلدات  ١,٠٥٩,٠٠٠وانتهاء بكريات أونو يف الشرق، باستثناء تل أبيب، أنْ تتسع لـِ
مَّا مدن التطوير أ. نسمة ١,٢٠٩,٠٠٠على طول الساحل بين حديرة وغديرة  ٢٢الـ

 ٨٦٠,٠٠٠السبع األكثر جاذبية، ومنها بئر السبع، فقادرة فيما قيل على استيعاب 
  .نسمة

ـِ  نسمة يف املراكز املدينية  ٤,٩٠٨,٠٠٠وهناك، وفًقا للخطة األصلية، متسع ل
نسمة، فمن  ٢,٧٥٦,٥٠٠وملَّا كانت هذه املراكز ال يسكنها عادة إالَّ . الكبرى وحدها

ولَمّا كانت نسبة تكاثر السكان . نسمة أخرى ٢,٢٥١,٠٠٠نْ يسكن فيها املمكن أ
٪، فثمة مساحة كافية الستيعاب ١الطبيعية يف إسرائيل تزيد قليالً على 

  )  ١١(.املهاجرين

  
 خاتمة

إنَّ من شأن املعطيات املذكورة أعاله أنْ تبطل بعض التصورات املغلوط فيها   
فموجة الهجرة اليهودية الروسية مل تكن غير . ديدًاالشائعة لدى املراقبين العرب حت

متوقعة كما يُزعم عادة، وال هي بالضرورة كارثة حتل بالفلسطينيين أو ال يمكن 
  .وقفها

فقد جاءت نتيجة نشاط دبلوماسي إسرائيلي مثلَّث على مدى فترة متطاولة، إالَّ   
وإنَّ واقع أنَّ . واألميركيينأنَّها مل تنتج إالَّ تعهدات مشروطة من قبل السوفيات 

الرحالت اجلوية املباشرة بالنسبة إىل السوفيات،  –الطرفين قرَّرا التلويح باجلزرة 
إىل أنْ تعطي إسرائيل  –واملزيد من املساعدات األميركية بالنسبة إىل األميركيين 

ة، ليدل بعض الضمانات بأنَّها ال تدفع املهاجرين عمدًا إىل الضفة الغربية وقطاع غزَّ
وهما يودَّان . على أنَّهما ال يريدان سد الطريق كليًّا أمام تسوية سياسية مستقبلية

  .بوضوح االحتفاظ ببعض السيطرة على الوضع
والنتيجة امللموسة لهذا، وحلسّ اليهود السوفيات السليم، هي أنَّ املهاجرين مل 

ز السكانية الرئيسية وهم ما فقد سكنوا يف املراك. يستوطنوا فعالً يف الضفة الغربية
                                                            

  .١٩٩٠/٢/١٣املصدر نفسه،    )١١(
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زالوا يف غمرة عملية استيعاب ستصبح أقل راحة عندما يحين األوان لدخولهم سوق 
والقليلون منهم كانوا سيختارون، لو خُيِّروا، الذهاب إىل . العمل املتقلصة بسرعة

  .إسرائيل، وربما حملتهم البطالة على التفكير يف الرحيل جمدَّدًا
  -كما تبين  –هود الروس، يف معظمهم، فإنَّهم لن يرجِّحوا وحتَّى لو بقي الي

وإنَّ نسبة تكاثر السكان الفلسطينيين . كفَّة امليزان السكاين يف مصلحة إسرائيل
 .الطبيعية ستظل تعمل يف مصلحتهم

وبدالً من االحتجاج على توطين املهاجرين . أمَّا املشكلة احلقيقية فهي القدس
و أمر مل يحدث، فاألَوْىلَ بالفلسطينيين املستعدين للقبول بدولة يف الضفة الغربية، وه

يف الضفة الغربية أنْ يشدِّدوا على أنَّه ال يمكن لدولة كهذه أنْ تقوم من دون املدينة 
واإلسرائيليون إذ يحاولون . التي تقع من هذه الدولة ومن ثقافتها القومية موقع القلب

أمَّا الفلسطينيون الذين . رفضون فعالً كل خطط السالمجعلها ملكًا لهم وحدهم، إنَّما ي
ال يؤيِّدون فكرة دولة يف الضفة الغربية، فإنَّ جميء اليهود الروس أو اختيارهم موقع 

  .فالعوامل السكانية ال دور لها يف حساباتهم. إقامتهم، يجب أالَّ يكون أمرًا ذا بال
فاليهود الروس . للوم حقًّاوعالوة على ذلك، من املهم أنْ يوضح من يستحق ا

واالعتداء عليهم، أو . سواء كانوا مهاجرين وراء الكسب أو الجئين سياسيين، ال يُالَمون
حتى جمرد التهديد بذلك، إنَّما يقود الفلسطينيين يف نهاية األمر إىل الظهور يف نظر 

ضالً عن وهم، ف. العامل بمظهر اجملموعة األقبح بين جمموعتي الالجئين املنكوبتين
ذلك، يخاطرون بحمل هذا القطاع العاقل واحلسن االطِّالع من اجملتمع اإلسرائيلي على 

 .التحوُّل إىل جماعة ضارية من كارهي العرب
وعوضًا من ذلك، يجب أنْ يُلْقَى اللوم صراحة وبال مواربة على حكومة إسرائيل 

قيست األمور برويَّة تبيَّن أنَّ  وإذا ما. املتعنِّتة، واللوم األكبر على القوتين العظميين
فلو أنَّه اكتفى يف . املوقف الذي اتَّخذه االحتاد السوفياتي هو، بال شك، األقل تشريفًا له

اخلريف املاضي برفع القيود عن الهجرة ومكَّن بذلك اليهود من الذهاب إىل حيث 
ليون أنفسهم كانوا فاإلسرائي .يشاؤون، لَمَا كان ليغادر منهم إالَّ عدد ضئيل نسبيًّا

فاليهود الروس املتحدِّرون من أُسر مل تزل تعيش يف . فقط كل سنة ٢٠,٠٠٠يتوقَّعون 
وهذا بُيِّن من . البلد منذ ما يقارب األلف عام، ما كانوا يف معظمهم ينوون املغادرة

  .كونهم، يف جملة أسباب أخرى، مل يبدأوا بتعلم العبرية
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القيادة السوفياتية العنان للعناصر املناهضة لكنْ بدالً من ذلك، أرخت 
فعلى الرغم من أنَّ هذه املنظمة نفسها مل تكن أكبر من أية . للسامية، وال سيما باميات

٪ من ١٠ -٪ ٥جماعة من اجلماعات الفاشية األوروبية األخرى، وال حتظى إال بقرابة 
ا أحجم الساسة على نحو التأييد الشعبي، فقد اكتسبت آراؤها شيئًا من الشرعية عندم

وحتَّى بعد أنْ . مطرد عن إدانتها، وعندما غضت الشرطة النظر عن التعديات الالسامية
مايو، مل تفعل / انتشرت الشائعات عن مذبحة خمطط لوقوعها يف اخلامس من أيار

 .السلطات السوفياتية شيئًا ملقاومتها

املفيد أنْ نذكِّر بما جرى  ومن أجل تبيين األبعاد احلقيقية لهذه السياسة، فمن
يف فرنسا، أوائل هذه السنة، من مسيرة مناهضة لالسامية ترأسها الرئيس ميتران 
وسار فيها نصف مليون شخص احتجاجًا على انتهاك حرمة إحدى املقابر اليهودية 

 .يف فرنسا
ومن العسير حقًّا التخلُّص من الشعور بأنَّ فكرة الهجرة اجلماعية، التي ستترك 

مسكن ووظيفة شاغرة كي توزِّعها، كانت عامالً  ٢٠٠,٠٠٠للسلطات السوفياتية قرابة 
  .من عوامل سلبيتها

فإنهاء سياسة الدخول احلر . وليست السياسة األميركية بمنأى عن اللوم أيضًا
لليهود الروس كان بمثابة هدية حقيقية إلسرائيل، وما كان السبيل األمثل إىل إقناع 

وليس ملا يُعتل به من عجز . نَّ وزارة اخلارجية غير راضية عن تصرُّفاتهالسيد شمير بأ
 ٤٠٠يف امليزانية األميركية، لتسويغ ذلك، أي معنى بعد أنْ دفعت الواليات املتحدة 

ولو أنَّها دفعت لكل مهاجر ثمن . مليون دوالر إلسرائيل من أجل استيعاب املهاجرين
 –بَّر شؤونه يف بروكلين على حسب ما يعرف تذكرة السفر من موسكو ثم تركته يتد

لكانت النفقة على الواليات املتحدة أقل  –األمر الذي كان املهاجرون يتمنَّونه فعالً 
ويف اللحظة الراهنة، تبدو السياسة األميركية ذات وجهين يف أحسن األحوال . كثيرًا

  .كنتيجة لذلك
مشهد املهاجرين الروس  وبالنسبة إىل الفلسطينيين، من الطبيعي أنْ يكون

الذين يحصلون على افضل ما يكون من األرض التي أُكْرِه الفلسطينيون على 
وقد . لكنْ يمكن الكثير من املرارة أنْ يسبب عمى أو شلالً. مغادرتها، مدعاة إىل احلنق

بيّنت االنتفاضة أنَّ إسرائيل ال تستطيع السيطرة على الضفة والقطاع بما يتعارض مع 



  ٥٦، ص )١٩٩٠صيف ( ٣، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات
 

٢٨ 
 

سكَّانها الفلسطينيين، ومل يغيِّر سيل املهاجرين الروس املتوافدين هذا الواقع  رغائب
ويجب إفهام القوَّتين العظميين أنَّهما إذا ما أرادتا إبقاء اجملال مفتوحًا . حتَّى اآلن

، فال بد من أنْ تتأكَّدا، باستعمال العقوبات "خيار الضفة الغربية"أمام أي نوع من 
  .األمر، من أنَّ أحدًا ال ينتقل لإلقامة هناك احلقيقية إذا لزم

وعلى الفلسطينيين يف هذه األثناء أنْ يطوِّروا جمموعة واضحة من املطاليب 
 ■ .فيما يتعلَّق بالقدس، وأنْ يشرحوا للعامل لِمَ املدينة أهم ما يهمُّ اآلن

  
  
  
  
  

 



 

 
 

  

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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