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  :يسرائيل بَعَلِياه
  حزب املهاجرين اليهود الروس

  خالد عايد
األخيــــرة، أعلــــن ناتــــان شارانســــكي حتويــــل  اإلســــرائيليةالعامــــة  االنتخابــــاتعشــــية 

الوشـــيكة،  االنتخابـــاتبعليـــاه التـــي يتزعمهـــا إىل حـــزب يعتـــزم خـــوض  ســـرائيلحركـــة ي
بدور رئيسي يف إيصال قاموا  املهاجرونوكان هؤالء . ممثِّالً املهاجرين اليهود الروس

كمـــا أن اســـتطالعات . ١٩٩٢لســـنة  الكنيســـت انتخابـــاتحـــزب العمـــل إىل ســـدة احلكـــم يف 
اجلديــد مــا ال يزيــد عــن  نياملهــاجراألخيــرة كانــت تعطــي حــزب  االنتخابــاتالــرأي قبيــل 

وأكثـر مـن ذلـك، فـإن يوسـي بيلـين، مـثالً، كـان قـد (الرابع عشـر  ستالكنيثالثة مقاعد يف 
لكن املفاجأة املتمثلـة يف ). نسبة احلسم نياملهاجرأعرب عن شكه يف أن جتتاز أحزاب 

كانــت إشــارة واضــحة إىل صــعود القــوة  الكنيســتحصــول احلــزب علــى ســبعة مقاعــد يف 
تبلــــــور مكانــــــة هــــــؤالء : يــــــة للمهــــــاجرين الــــــروس، وربمــــــا إىل مــــــا يتجــــــاوز ذلــــــكاالنتخاب
  .يف احلقلين السياسي والثقايف نياملهاجر

*  *  *  

  خلفية: الروس املهاجرون
ألــف، يملــك حــق االقتــراع  ٨٠٠مــن منشــأ روســي نحــو  إســرائيليف  اليهــوديبلــغ عــدد 

ألفــاً مــن هجــرة أعــوام  ٤٥٠مــنهم نحــو (ألــف  ٦٠٠ألفــاً و ٥٥٠مــن بيــنهم مــا يتــراوح بــين 
يـة لهـؤالء االنتخابوتقـدر القـوة ). التسعينات، والعدد الباقي ممن هاجروا يف السبعينات

وهذه القوة املستجدة تتضح على نحو بارز إذا    )١(.مقعداً ١٢ين بما ال يقل عن املهاجر
يـرة أول خاأل االنتخابـاتين اجلـدد الـذين شـاركوا يف املهاجرأخذنا يف االعتبار أن عدد 

  .تقريباً% ٣٧أي ما نسبته    )٢(ألف مقترع جديد، ٦٤٠ألفاً من جمموع  ٢٤٠مرة بلغ 
يبدو مغزى هذه األرقام للعيان يف ضوء حقائق وضعهم املعيشي يف إطـار احليـاة 

فهنـــاك، مـــن جهـــة، الصـــعوبات املعروفـــة التـــي تواجـــه . العامـــة اإلســـرائيليةاالجتماعيـــة 
كمـا أنهـم، مـن جهـة . عملية اسـتيعابهم، وال سـيما يف األعـوام القليلـة التـي تلـي وصـولهم

، األمــر الــذي اإلســرائيليثانيــة، يعيشــون ضــمن مــا يشــبه اجلزيــرة املعزولــة عــن حمــيطهم 
                                                            

، ملحـق عيـد "يـديعوت أحرونـوت"، "القـوة السياسـية: مهاجرو رابطـة الـدول املسـتقلة"إيالنا باوم،   )١(
  .٥، ص ٢٣/٤/١٩٩٦االستقالل، 

)٢(  "1996 Elections: Statistics" (received via E-mail). 
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. العــامل الــذي يعيشــون فيــهب مئــات آالف الســكان مــن دون أي اتصــال تقريبــاً"يتجســد يف 
وثمــة أحــزاب وأنديــة . لدينــة حمطــة إذاعــة خاصــة بنــا، وحمطــة تلفــزة وصــحافة مكتوبــة

ونـذهب إىل حفـالت موسـيقية وعـروض ينظمهـا ]. الروس يناملهاجرخاصة ب[ومدارس 
ويف املناســـبة، نـــذكر أن عـــدد    )٣(."إننـــا نفكـــر بالروســـية ونتواصـــل فيمـــا بيننـــا. فنانونـــا

ومــن جهــة ثالثــة،    )٤(!صــحيفة ٣٨باللغــة الروســية يبلــغ  إســرائيلصــادرة يف الصــحف ال
يشــعرون اليــوم بــأنهم يبــدأون حــرب "الــروس أهميــة قــوتهم العدديــة و املهــاجرونيــدرك 

، ويعتقــدون أن اخلطــوة األُوىل علــى طريــق "إســرائيلاالســتقالل اخلاصــة بهــم داخــل دولــة 
  )٥(.نيستالكانتصارهم هي احلصول على تمثيل لهم يف 

ين الروس اجلـدد باالسـتناد إىل نتـائج اسـتطالع املهاجرويمكن معرفة طرق تفكير 
فتبعاً لهذه النتائج، . أبريل املاضي/يف صفوفهم يف نيسان" داحف"للرأي أجراه معهد 

؛ %١٢مهـاجر، : جاءت على النحو التايل اإلجابة عن سـؤال بشـأن كيـف يعرِّفـون أنفسـهم
% ١٦ي، إســـرائيل؛ %٣٢؛ يهـــودي، %٢٦؛ مـــن رابطـــة الـــدول املســـتقلة، %١٤مهـــاجر جديـــد، 

ـــا  اإلســـرائيليمـــنهم أن اجملتمـــع % ٥٩واعتبـــر . فقـــط يســـتوعب الهجـــرة إمّـــا بالمبـــاالة وإمّ
أيّ األوصـــــاف التاليـــــة ملهـــــاجري روســـــيا أكثـــــر بـــــروزاً يف : "ورداً علـــــى الســـــؤال. بعدائيـــــة

بروفســور "؛ %١٥؛ "دم جديـد للمجتمـع"إنــه وصـف % ٩، قـال "اإلسـرائيليةوسـائل اإلعـالم 
ـــاس قـــالوا إنـــه % ٣٧، و"عـــاهرات وسماســـرة"قـــالوا إن الوصـــف هـــو % ٢١مقابـــل ، يف "كنّ

ين الـروس يفكـرون، قلـيالً املهـاجرمـن % ٢٦وأفاد استطالع الرأي أن ". املافيا الروسية"
مــــــنهم خططــــــاً عمليــــــة للهجــــــرة مــــــن % ١، وأن لــــــدى إســــــرائيلأو كثيــــــراً، يف الهجــــــرة مــــــن 

  )٦(.إسرائيل
يف ســياق حتليلــه    )٧(اع يف اجلامعــة العبريــة،وقــد اســتنتج أحــد أســاتذة علــم االجتمــ

األخيــرة، وجــود ســت ثقافــات فرعيــة تمكنــت مــن تعزيــز أطرهــا والتمأســس،  االنتخابــات
ويف رأيه، فإن جُلّ قـوة هـذه الثقافـة . ومن بينها الثقافة الفرعية للمهاجرين من روسيا

، كمـــا أنهـــا .إلـــخ.،ينبـــع مـــن حجمهـــا الكبيـــر، ومـــن املـــؤهالت البشـــرية التـــي يف حيازتهـــا
لالعتمـــــاد علـــــى الـــــذات، وهـــــي مقطوعـــــة الصـــــلة بالثقافـــــة " حرجـــــة"تنطـــــوي علـــــى طاقـــــة 

ين الــروس املهــاجروتســتغل قطاعــات مــن ". الــوطن القــديم"ومرتبطــة بثقافــة  اإلســرائيلية
  .ثقافية واجتماعية خاصة بها بهذه الطاقة الكامنة وتنغلق داخل جيو

  
                                                            

، "يـــديعوت أحرونـــوت"، "الهويـــة والغضـــب: مهـــاجرو رابطـــة الـــدول املســـتقلة"مـــاكس لوريـــا، : نظـــرا  )٣(
  .٨ -	٦، ص ٢٣/٤/١٩٩٦ملحق عيد االستقالل، 

  .املصدر نفسه  )٤(
  .املصدر نفسه  )٥(
  .٥، ص نفسهاملصدر   )٦(
  .٧/٦/١٩٩٦، "هآرتس"، "حرب ثقافات"باروخ كيمرلينغ،   )٧(
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  من حركة إىل حزب
، وخــالل األعــوام الثالثــة التــي تلتهــا، ظــل رئــيس ١٩٩٢ســنة  انتخابــاتمنــذ مــا قبــل 

وكـان يبـرر . ينلمهـاجراملنبر الصهيوين ناتان شارانسكي يعارض بشدة تـأليف حـزب ل
ويمكــن . مشــتركاً يوحّــد الشــعب وال يقســمه يجــب إبقــاء الهجــرة شــأناً: "هــذا الــرفض بقولــه

ينا إحساس بأن اجلمهور يفكـر يف أن وليس لد. القول إننا جنحنا يف بناء جسور جديدة
وهـــــذا الوضـــــع أفضـــــل مـــــن أن يشـــــعر اجلمهـــــور بأنـــــه يوجـــــد يف . الهجـــــرة ليســـــت مشـــــكلته

وطمـوحي . إننـي ال أبحـث عـن مقاعـد: "كما كان يقول يف حينـه." للروس  شاس‹ الكنيست
  )٨(."أكبر من أن أكون وزيراً يف احلكومة

 ١٩٩٦فبرايـــر /شـــباط ١١لـــن يف الـــذائع الصـــيت أع اليهـــوديلكـــن املنشـــق الروســـي 
بعلياه إىل حزب يحمل االسم نفسـه، اسـتعداداً خلـوض  سرائيلحتويل حركته السياسية ي

يف تــــاريخ تأســــيس حزبــــه، إذ " أهميــــة رمزيــــة"وإذا كــــان شارانســــكي يــــرى . االنتخابــــات
صـــادف الـــذكرى العاشـــرة إلطالقـــه مـــن أحـــد ســـجون موســـكو، فـــإن هـــذا التـــاريخ ارتـــبط 

شــمعون بيــرس، يف تلــك الفتــرة،  اإلســرائيليةياً بمــا أعلنــه رئــيس احلكومــة ارتباطــاً أساســ
ويف هـذه املناسـبة، عـرض شارانسـكي . الرابع عشرالكنيست  انتخاباتمن تقديم ملوعد 

) حــزب العمــل والليكــود(دوافــع تــأليف احلــزب اجلديــد بقولــه إن طــريف القــوس السياســي 
أرض " طـــالبون بســـالم فـــوري وأولئـــك بــــدخـــال يف مواجهـــة بعـــد اغتيـــال رابـــين، فهـــؤالء ي

نحـن، كحـزب مهـاجرين، فإننـا نعتقـد أنـه يجـب إبـراز املسـائل غيـر "أمّـا . فوريـة" إسرائيل
إىل جممــع  إســرائيلاخملتلَــف بشــأنها، والتــي يمكنهــا توحيــد الشــعب، مثــل حتويــل أرض 

وهــذه شــؤون ال تقــل أهميــة . وتعزيــز شــؤون االســتيعاب والهجــرة ،)الشــتات(للدياســبورا 
  )٩(."عن قضايا السالم واألمن

ولدى سؤال شارانسكي، يف وقت الحـق، عـن املتغيـرات التـي حدتـه علـى تغييـر رأيـه 
  :يف شأن إقامة حزب للمهاجرين، قال

ين املهــــــاجرقررنــــــا إقامــــــة حــــــزب عنــــــدما اتضــــــح أن الفصــــــل بــــــين  ....
يشـــعرون بـــأنهم  نياملهـــاجرفحتـــى النـــاجحون بـــين . واجملتمـــع يشـــتد

إن . ينتمــــون إىل أقليــــة مشــــبوهة وغيــــر مواليــــة، والنظــــرة إلــــيهم ســــلبية
فيهــا دائمــاً بــأنهم ين مــن روســيا تركــوا دولــة كــانوا يشــعرون املهــاجر

. جــاؤوا إىل هنــا معتقــدين أن هــذا هــو البيــت. ليســوا جــزءاً مــن اجملتمــع
يقـــــال إنهـــــم يجلبـــــون اجلريمـــــة . يشـــــعرون بـــــأنهم عـــــبءوفجـــــأة أخـــــذوا 

 ....والــــــدعارة، وعنــــــدما يــــــديرون أعمــــــاالً يكونــــــون مــــــرتبطين باملافيــــــا

                                                            
  .١٧/٥/١٩٩٦، "دافار ريشون"، "حقيبة االستيعاب صغيرة عليه"نوريت ريغلر، : نظرا  )٨(
  .١٢/٢/١٩٩٦، "هآرتس"  )٩(
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؛ إذ اليهـــوداملعـــادون للســـامية يف روســـيا كـــانوا علـــى األقـــل يحترمـــون 
هنـــــا حتـــــوّل مهـــــاجرو روســــــيا إىل . أذكيـــــاء اليهـــــودكـــــانوا يقولـــــون إن 

  )١٠(.طفيليات
وننتقـل فيمـا يلـي . بعليـاه سـرائيلالتي أحاطـت بتأسـيس حـزب يتناولنا أعاله األوضاع 

  .األخيرة االنتخاباتإىل تركيبة هذا احلزب وإىل برناجمه يف 
بعلياه قد أعلنوا، لدى تأسيس احلزب، أن عـدد األشـخاص الـذين  سرائيلكان قادة ي

ســدود وأُفيــد أن معظــم هــؤالء يســكن يف أ. ألفــاً ٣٠ســجلوا عضــويتهم فيــه بلــغ آنــذاك نحــو 
واعتـرف شارانسـكي فيمـا بعـد، قبـل    )١١(.والقدس وحيفـا ونتانيـا وعسـقالن وبئـر السـبع

، بأنـــــــه حقـــــــاً ال يمكـــــــن القـــــــول إن آالفـــــــاً مؤلفـــــــة مـــــــن االنتخابـــــــاتنحـــــــو أســـــــبوعين مـــــــن 
: لكــــن ثمــــة نشــــطاء لنــــا مــــن جميــــع شــــرائح اجلمهــــور"ين انضــــمت إىل احلــــزب، اإلســــرائيلي

فبســـبب برناجمنـــا، لـــيس ألحـــدٍ مشـــكلة يف االنضـــمام . متـــدينون وعلمـــانيون وإثيوبيـــون
  )١٢(."إلينا

حزبنــا هـــو "علــى الــرغم مــن ذلــك كلــه، وعلــى الــرغم مــن إصــرار شارانســكي علــى أن 
يون إسرائيلي بكل معنى الكلمة، ويطالب بمعاجلة املشكالت التي يعانيها إسرائيلحزب 

، والــروس مــنهم نيهــاجراملبعليــاه هــو، يف املقــام األول، حــزب  ســرائيل، فــإن ي"كثيــرون
الكنيســـت  انتخابـــاتوهـــذا مـــا تؤكـــده حقيقـــة أن قائمـــة املرشـــحين يف . بالدرجـــة األُوىل

إثيــوبي، وكــادت تقتصــر  يهــودياألخيــرة كانــت قائمــة مهــاجرين خاليــة مــن أي مهــاجر 
يــــة غالبــــاً مــــا كانــــت تــــتم االنتخابعلــــى ممثلــــي اإلنتلجنســــيا املوســــكوفية، وأن الدعايــــة 

  )١٣(.ةباللغة الروسي
يعكســـان ) واتفاقـــه االئـــتاليف الالحـــق مـــع الليكـــود(كمـــا أن اســـم احلـــزب وبرناجمـــه 

مـــع  إســـرائيل"بعليـــاه يعنـــي  ســـرائيلفاالســـم ي. يناملهـــاجرتركيـــزه اخلـــاص علـــى قضـــايا 
" جتميــع الشــتات"وبرنــامج احلــزب يضــع "). يف صــعود إســرائيل"كمــا أنــه يعنــي " (الهجــرة

  عــــــوليم‹ أن جتتــــــذب الـــــــ إســــــرائيلدولــــــة "ن علــــــى يف رأس أولوياتــــــه، ويــــــرى أ اليهــــــودي
ويتضـمن ." من خالل نوعية حياتها والفرصة التـي توفرهـا لتحقيـق الـذات] يناملهاجر[

، إىل "والشــتات إســرائيلالعالقــات بــين "و" اســتيعاب الهجــرة" البرنــامج فقــرات خاصــة بـــ
واألمـــن، والتعلـــيم جانـــب الفقـــرات التـــي تتنـــاول االقتصـــاد، واإلســـكان والبنـــاء، والســـالم 

والثقافـــــة، واملؤسســـــات احلكوميـــــة، وحقـــــوق اإلنســـــان والديمقراطيـــــة، والدولـــــة والـــــدين، 

                                                            
  .من مقابلة معه، أجرتها ريغلر، مصدر سبق ذكره  )١٠(
  .١٢/٢/١٩٩٦، "هآرتس"  )١١(
  .سبق ذكرهريغلر، مصدر   )١٢(
  .املصدر نفسه  )١٣(
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  )١٤(.والبيئة
ســنّ قــانون : بعليــاه إىل مــا يلــي ســرائيليف جمــال اســتيعاب الهجــرة، دعــا برنــامج ي

وواجباته؛ إبقاء قـانون العـودة علـى مـا هـو  املهاجرين، يحدد حقوق املهاجرالستيعاب 
ين؛ توســــيع صــــالحيات اجملــــالس املهــــاجر؛ وضــــع خطــــة طويلــــة األمــــد الســــتيعاب عليــــه

ين فرصة أكبر املهاجراحمللية فيما يتعلق بإنفاق األموال اخملصصة لالستيعاب؛ منح 
لدراســـة اللغـــة العبريـــة يف معاهـــد تعلـــيم هـــذه اللغـــة؛ اســـتعمال ضـــمانات القـــروض التـــي 

  .صلي املتمثل يف استيعاب الهجرةقدمتها الواليات املتحدة يف خدمة غرضها األ
، فقــد طالــب برنــامج احلــزب بتنفيــذ "والشــتات إســرائيلالعالقــات بــين "أمّــا يف حقــل 

احملليـة  اليهوديـةيف الشتات بالتنسيق بين املنظمـات  اليهودلي ألنشطة إسرائيأي دعم 
، ومشــــاركة يهـــــود الشــــتات يف مشـــــاريع تطــــوير دولـــــة اإلســـــرائيليةالدوليــــة و اليهوديــــةو

بعيــداً عــن أي  اليهوديــةومســاهمتهم يف صــنع القــرارات، وإعــادة تنظــيم الوكالــة  إســرائيل
  .مصالح حزبية أو سياسية ضيقة، وغير ذلك من املطالب

وحتتـــــل الهجـــــرة مكانـــــة مرموقـــــة حتـــــى يف الفقـــــرة مـــــن برنـــــامج احلـــــزب املتعلقـــــة 
بــــأن اســــتمرار  بعليــــاه ســــرائيلتــــؤمن ي: "، التــــي تبــــدأ بــــالنص التــــايل"الســــالم واألمــــن" بـــــ

الهجــــرة سيشــــكل عــــامالً ديموغرافيــــاً حاســــماً يف التخطــــيط االســــتراتيجي الطويــــل األمــــد 
إليهــا، " العمليــة الســلمية"أن تســتند  جــبوحــدد البرنــامج عــدداً مــن املبــادئ التــي ي." للبلــد

القــدس "   )١٥(؛"غيــر قابــل للتصــرف فيــه إســرائيلحــق يف أرض  اليهــوديللشــعب : "ومنهــا
؛ االعتــراف "اليهوديــةقابلــة للتفــاوض يف شــأنها، بصـفتها عاصــمة الدولــة املوحـدة غيــر 

كمــا حتتــل الهجــرة مكانــة . فلســطينيةبتأســيس حكــم ذاتــي فلســطيني ورفــض قيــام دولــة 
مــن أجــل ضــمان اســتمرار عمليــة التجميــع، "ورد أنــه  إذ، "الدولــة والــدين"مماثلــة يف فقــرة 
مـــن أجـــل إيجــــاد  - سســـات الدينيـــةبالتعـــاون مـــع احلاخاميـــة واملؤ - ستســـعى احلركـــة

وكـذلك األمـر بالنسـبة ." وبـدفنهم اليهـودحلول للمشكالت الصعبة املتعلقة بزيجات غيـر 
، إذ دعـا البرنـامج إىل اقتصـاد ليبـرايل وقـائم علـى التنـافس، يـؤدي "االقتصـاد"إىل فقرة 

  .يف نهاية املطاف إىل اجتذاب يهود الدياسبورا

  

                                                            
 :نظرا  )١٤(

 Information Division, Israel Foreign Ministry, "Yisrael Ba-Aliya Platform: 
Executive Summary" (received via-E-mail). 

 إســـرائيلحقـــوق يف أرض  اليهـــوديحتـــى إذا كـــان للشـــعب : "علّـــق شارانســـكي علـــى ذلـــك بقولـــه  )١٥(
ربما نتنازل عن أجـزاء منهـا، . كلها إسرائيلأننا نريد السيطرة على أرض الكاملة فهذا ال يعني 

وهـــــذا يشـــــكل فارقـــــاً كبيـــــراً مـــــن الـــــزاويتين . أننـــــا تنازلنـــــا عـــــن شـــــيء هـــــو لنـــــابلكـــــن ليعلمـــــوا 
  .ريغلر، مصدر سبق ذكره: نظرا." األيديولوجية والشعورية
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  األخيرة االنتخاباتاحلزب و
ه املنـــافس تالرابـــع عشـــر بصـــفالكنيســـت  انتخابـــاتبعليـــاه  ســـرائيليخـــاض حـــزب 

ي قائمــة االنتخــابوقــد دخلــت الســباق . ين الــروساملهــاجرفيمــا يخــص أصــوات  يالرئيســ
السـابق  الكنيسـتبرئاسـة عضـو " الوحـدة مـن أجـل الهجـرة"أُخرى للمهاجرين حتمل اسـم 

التوصــــل إىل اتفــــاق علــــى قائمــــة  عــــن الليكــــود أفــــرايم غــــور، بعــــد أن فشــــل اجلانبــــان يف
 ٢٢.٧٣٦إذ حصلت علـى (ويف حين مل تفلح قائمة غور يف اجتياز نسبة احلسم . موحدة

صــوتاً  ١٧٤.٩٢٨بعليــاه  ســرائيل، نالــت قائمــة ي)مــن األصــوات فقــط% ٠.٧صــوتاً تمثــل 
ويستدل من    )١٦(.الكنيستأمّنت لها سبعة مقاعد يف ) من جمموع األصوات% ٥.٧نحو (

التصـــويت للقائمـــة يف أوســـاط معينـــة، أنهـــا مل حتـــز علـــى أصـــوات مـــن العـــرب، يف  نتـــائج
مــن أصـوات املســتوطنين يف اجلـوالن والضــفة الغربيــة، % ٣.٩و% ٥.٨حـين حصــلت علـى 

  )١٧(.على التوايل
  )١٨(:احلايل الكنيستبعلياه يف  سرائيلوفيما يلي نُبَذُ تعريف عن كلٍّ من أعضاء ي

 وزيــر الصــناعة الكنيســتحلــزب ورئــيس قائمتــه يف رئــيس ا: ناتــان شارانســكي ،
ولــــد يف أوكرانيــــا، درس الرياضــــيات . عامــــاً ٤٨عمــــره . والتجــــارة يف احلكومــــة احلاليــــة

كان من أبرز الناشطين يف . وعلوم احلاسوب يف معهد الفيزياء التكنولوجية يف موسكو
ـــجإســـرائيلإىل  اليهـــوداالحتـــاد الســـوفياتي الســـابق مـــن أجـــل هجـــرة  ن عشـــرة أعـــوام ، وسُ

، هــــاجر إىل فلســــطين ١٩٨٦وبعــــد إطالقــــه مــــن الســــجن ســــنة . بســــبب نشــــاطه الصــــهيوين
  .احملتلة
 مســتعمرة كريــات بعامــاً، يقــيم  ٥٨عمــره . وزيــر االســتيعاب: ميخائيــل نودملــان

هـاجر مـن . بروفسـور يف االقتصـاد. ١٩٩٣، وهـو عضـو جملـس بلـديتها منـذ سـنة ةشمون
  .الكنيسترئيس اللجنة االقتصادية يف . ١٩٩١أوكرانيا سنة 

 ــــفوت يف الضــــفة بعامــــاً، يقــــيم  ٣٨عمــــره  :يــــويل إيدلشــــتاين مســــتوطنة إيلــــون شَ
ــجن ثالثــة أعــوام يف موســكو بســبب نشــاطه الصــهيوين، وهــاجر ســنة . الغربيــة . ١٩٨٧سُ

أسـس مـع . خريج معهد إعـداد املعلمـين يف موسـكو، ويحمـل شـهادة مـن اجلامعـة العبريـة
وعمـل مستشـاراً لـرئيس الليكـود . بعليـاه سرائيلشارانسكي املنبر الصهيوين ومن بعده ي

  .بنيامين نتنياهو
 القـــــدس، ويحمــــل شـــــهادة دكتـــــوراه يف ب، يقــــيم عامـــــاً ٤٧عمــــره : يــــوري شـــــتيرن

عمــل . ١٩٨١يف كليــة االقتصـاد يف جامعــة موسـكو، وهــاجر سـنة  كــان يعمـل. االقتصـاد
 الكنيســتناطقـاً باسـم املنبــر الصـهيوين، وكــان مستشـاراً للجنـة الهجــرة واالسـتيعاب يف 

                                                            
  .٢/٦/١٩٩٦، "هآرتس"  )١٦(
  .٣١/٥/١٩٩٦، "معاريف"  )١٧(
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  .١٩٩٢ - ١٩٩٠فترة اليف 
 حتمــــــل شــــــهادة . عســــــقالنبوتقــــــيم ، ١٩٩١هــــــاجرت ســــــنة : مارينــــــا ســــــولودكين

: العبريــة بالقــدس يف نطــاق تخصصــها تعمــل يف اجلامعــة. ماجســتير يف علــم االجتمــاع
  .الصراع يف الشرق األوسط وسوسيولوجيا الهجرة

  عامـاً  ٢٥نشـط طـوال . ١٩٩١سـنة هـاجر مـن كنـدا ): البروفسـور(تسفي فـاينبرغ
عمــــل . يف الواليــــات املتحــــدة وكنــــدا مــــن أجــــل هجــــرة يهــــود االحتــــاد الســــوفياتي الســــابق

يف كاليفورنيــــا ســــنة  االنتخابــــاتمنســــقاً لفريــــق الســــناتور روبــــرت كنيــــدي يف معركــــة 
. ، ومستشــــاراً للــــرئيس الفرنســــي فرانســــوا ميتــــران يف شــــؤون السياســــة األميركيــــة١٩٦٨

وضــع كتبــاً عــن معــاداة الســامية، وعقــد نــدوات دوليــة عديــدة مــن أجــل يهــود  ويف فرنســا،
  .السابقالسوفياتي االحتاد 
 كــــان . حيفــــاب، ويقــــيم ١٩٨٠عامــــاً، هــــاجر ســــنة  ٤٢عمــــره : رومــــان برونغمــــان

يحمـل  .عضواً يف حزب العمل يف األعوام اخلمسة األخيـرة ومثّلـه يف جملـس بلديـة حيفـا
" فْريميـا"شغل منصب رئـيس التحريـر يف صـحيفة . ة العبريةشهادة دكتوراه من اجلامع

  ).، باللغة الروسية"الوقت("
، بعـــد العمـــل والليكـــود الكنيســـتبعليـــاه ســـادس أكبـــر كتلـــة يف  ســـرائيلتعـــدّ قائمـــة ي

مع األخـذ يف االعتبـار أن املهـاجرين الـروس  - وشاس واملفدال وميرتس، على الترتيب
وهــــي تعتبــــر إحــــدى . األخيــــرة االنتخابــــاتيــــة يف االنتخابمل يســــتنفدوا كامــــل طــــاقتهم 

. اإلســــرائيلية، بحســــب املصــــطلحات ")الطريــــق الثالــــث"باإلضــــافة إىل " (الوســــط"كتلتــــي 
حــزب وســط ذو أهــداف اجتماعيــة "بعليــاه أنفسُــهم احلــزَب بأنــه  ســرائيلويصــنّف قــادة ي

ميريــدور وإيهــود شــيء مــا بــين دان . يســارية وأهــداف سياســية وأمنيــة إىل يمــين الوســط
وهكــذا، كــان مــن املتوقــع أن يــدخل احلــزب االئــتالف احلكــومي الــذي يقــوده    )١٩(."بــراك

وفعــالً، فـإن املفاوضــات التـي أجراهــا . الفـائز بـين املرشــحين لرئاسـة احلكومــة، أيـاً يكـن
بعليــاه أســفرت عــن التوصــل إىل اتفــاق ائــتاليف بينهمــا،  ســرائيلزعــيم الليكــود مــع قــادة ي

ين، املهــــاجرتنــــاول معظمهــــا املطالــــب املعروفــــة اخلاصــــة ب   )٢٠(بنــــداً، ٣٠و تضــــمن نحــــ
  .وحدّد بعضها غنيمة احلزب من الوزارات واملناصب األُخرى

*  *  *  
: ين الــروس قــد غــدا، منــذ فتــرة، ضــرورياً وممكنــاًاملهــاجرإن تأســيس حــزب خــاص ب

بســـبب خبـــراتهم  ضـــرورياً للتعبيـــر عـــن مصـــاحلهم املتميـــزة وثقـــافتهم اخلاصـــة، وممكنـــاً
 .أمّا فيما يعني املستقبل، فذلك شأن آخر. التنظيمية وقدراتهم السياسية املتراكمة

                                                            
  .باوم، مصدر سبق ذكره  )١٩(
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