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  :إسرائيلنتلجنسيا الروسية يف اإل
 [مقتطفات] بين االنعزال واالندماج

  موشيه ليساك

  ***وإيلي ليشم

  بين االنعزال واالندماج
[.......]  

أوالً يف تكوينها حتى اآلن كانت مميزة:  إســـــــــرائيلهجرة وصـــــــــلت إىل إن كل موجة 
املهني ومواردها البشـــرية؛ ثانياً يف هويتها الثقافية واالجتماعية اخلاصـــة بها، والتي 
ســــــهلت عملية االســــــتيعاب يف بعض احلاالت، وجعلتها أكثر صــــــعوبة يف حاالت أُخرى. 
وال يمكن لهذين اجملالين، طبعاً، أن يســــــــتنزفا العناصــــــــر جميعها التي يمكن أن تشــــــــكل 

مالً للنجاح والفشــــــل يف عملية االســــــتيعاب. لذا، يجب، مثالً، ذكر عنصــــــرين تفســــــيراً شــــــا
الثقـــافيـــة، اللـــذان  -  همـــا حمتوى وقوة املســـــــــــتلزمـــات االجتمـــاعيـــة -  مركزيين آخرين

يتطلبهما اجملتمع املســـــــــتوعِب من املهاجرين. واملقصـــــــــود باحملتوى هو مدى االمتثال 
د بــالقوة هو توقيــت هــذه املتطلبــات الــذي تتطلبــه الثقــافــة املســـــــــــيطرة، بينمــا املقصـــــــــــو

ووتيرتها. وهذا كله يحدد، يف اإلجمال، نتيجة التالقي بين املســـتوعِبين واملســـتوعَبين. 
 من املهاجرين يف اإلسرائيليوال ريب مثالً، يف أن حمتوى ومستوى متطلبات اجملتمع 

.  هذا الســــياق ويكفي يف   )١(اخلمســــينات كانا خمتلفين تماماً عن الوضــــع الســــائد حالياً
أن نذكر عبارات مثل "الوعاء الذائب" و"جيل الصــــحراء"، التي اتســــم بها العقد األول. وقد 
خرجت هذه املفاهيم من التداول يف الســـــــبعينات، ومل تعد موجودة قط يف التســـــــعينات. 

خالل هــذه الســـــــــــنوات جــديرة بتحليــل  اإلســـــــــــرائيليوالتغيرات التي حــدثــت يف اجملتمع 
رجح أن يكون التأثير اخلاص الذي ســــــيتركه مهاجرو التســــــعينات يف منفصــــــل. فمن امل

                                                            
   :املصدرRussian Intelligentsia in Israel: Between The " Moshe Lissak and Eli Leshem,

30.-. 2, No. 2, Winter 1995, pp. 24lVoIsrael Affairs, Ghettoization and Intergration,"  
  .أستاذ علم االجتماع يف اجلامعة العبرية يف القدس 
  العمل االجتماعي يف اجلامعة العبرية يف القدس. حماضر يف كلية  
)١(  310; -(London, 1985), pp. 294The Transformation of Israeli Society Shmuel N. Eisenstadt, 

Immigrants in Turmoil: The Great Wave of Immigrants to Israel and cohen, -Deborah Ha
157 (Hebrew); Moshe Lissak, -(Jerusalem, 1994), pp. 1451951 -its Absorption, 1948

mages of Immigrants: Stereotypes and Stigmatization in the Period of Mass Immigration "I
144 (Hebrew).-Vol. XLIII, March 1987, pp. 125Cathedra, to Israel in the 1950s,"  
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 - ، هو تشـــــــــــكيــــل اجليــــب الثقــــايف الروســـــــــــياإلســـــــــــرائيليالــــذاكرة اجلمــــاعيــــة للمجتمع 
أن بشـــ اإلســـرائيلي. وهذا اجليب هو يف حالة صـــراع مع نفســـه ومع اجملتمع اإلســـرائيلي

ســـــــــــيحققــه من خفض يف  تثبيــت هويتــه الفريــدة. كــذلــك من احملتمــل أن يتم تــذكّره بمــا
مســـــــــــتوى املتطلبــات املفروضـــــــــــــة على املهــاجرين وقوتهــا، ألن اجلميع يؤيــد التعــدديــة 

  الثقافية يف هذا الوقت.
ويمكن صــــوغ هذه الفكرة على الشــــكل التايل: إن مهاجري التســــعينات، أو جمموعة 

يز كبيرة منهم على األقـل، يترجحون بين االنـدمـاج واالنطواء. وهـذا قبـل كـل شـــــــــــيء، يم
. ويف هذه اجملموعة ظواهر تعيد إىل الذاكرة، إىل  النخبة الفكرية التي ســـــــــــنحددها الحقاً

  .١٩١٧حد ما، عوارض "روسيا البيضاء" يف الفترة التي تلت الثورة البولشفية سنة 
الواضـــحة بين "البيض" األصـــليين وجزء من النخبة وعلى الرغم من جميع الفوارق 

  ، فإن من الصعب عدم مالحظة بعض وجوه التشابه:إسرائيلالفكرية الروسية يف 
   تشـــــــــــارك اجملموعتان يف تبني التراث الثقايف الروســـــــــــي التقليدي. كما أن كلتا

اجملموعتين تتميز بــــــاعترافهــــــا بتفوق هــــــذه الثقــــــافــــــة على ثقــــــافــــــة اجملتمع 
  املستوعِب، وبإيمانها العميق بهذا التفوق.

   ًمؤســـــــســـــــاتياً لتعزيز جوانب متعددة من الثقافة أقامت كلتا اجملموعتين نظاما
الروســــية. باإلضــــافة إىل أمور أُخرى فإنهما يشــــجعان على اعتماد رموز فريدة 

  تدل على املكانة، وتختلف عن رموز املكانة التي تميز "احملليين".
 حــــان، على العموم، يف إضـــــــــــفــــاء شـــــــــــرعيــــة شـــــــــــبــــه حتــــاول اجملموعتــــان وتنج

  نعزايل.أيديولوجية على النشاط اال
إن ظـــــاهرة اجملتمعـــــات العرقيـــــة والقوميـــــة يف أيـــــة هجرة حتـــــافظ على حـــــدودهـــــا 
الثقافية واالجتماعية، ليســت مقتصــرة، طبعاً، على املهاجرين الروس. فهي ســمة بارزة 

، ات املتحــــدةكــــالبولنــــديين واإليطــــاليين يف الواليــــ   ) ٢(-  للكثير من فئــــات املهــــاجرين
. وقد لوحظت هذه الظاهرة بين  الذين هاجروا يف  اليهودوكاملســـــــــــلمين يف أوروبا مثالً

 -  القرن العشـــــــــــرين إىل الواليـــات املتحـــدة وأوروبـــا. فـــاحملـــافظـــة على احلـــدود العرقيـــة
القوميــــة اجلمــــاعيــــة وإغنــــاؤهــــا، ظــــاهرة عــــامليــــة تقريبــــاً، ولو أن وســـــــــــــــائلهــــا الرمزيــــة 

  أشكال متعددة.واملؤسساتية يف التعبير تتجسد ب
 الشرقيين، لكن الدخول اليهودوقد شهدنا يف إسرائيل نفسها مثل هذه الظواهر بين 

يف تفصـــــــــــيالت هذه الظواهر ليس جماله اآلن. ومن الظواهر املشـــــــــــابهة، اجليب الثقايف 
ويف جميع هــذه احلــاالت، واجهــت    ) ٣(الــذي أوجــده املهــاجرون األملــان يف الثالثينــات.

                                                            
)٢(  20.-(Boston, 1974), pp. 1Ethnic Groups and Boundaries Fredrik Barth,  
  املهاجرين األملان يف الثالثينات، أنظر مثالً: بالنسبة إىل  )٣(
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املهاجرين مشكلة االختيار بين "االنطواء التصنيفي" يف أثناء إقامة جمتمع جمموعات 
  ثقايف جديد يف البلد املستوعِب، وبين االندماج التام يف اجملتمع املستوعِب. - عرقي

، بمظــــاهره املؤســـــــــــســـــــــــــــاتيــــة إســـــــــــرائيــــلواجليــــب الثقــــايف للمهــــاجرين الروس يف 
كن تصـــــــــــنيفهم النخبة الفكرية". وقد واأليديولوجية، يقوده ويوجهه أناس متعددون، يم

ترسخ هذا املصطلح يف التاريخ الروسي، الثقايف واالجتماعي، منذ أوائل القرن التاسع 
ويف العقود األخيرة، أصــبحت تلك النخبة جمموعة متباينة اخلصــائص، تضــم    )٤(عشــر.

ين املهنييف صـــــــــفوفها الكتّاب، والشـــــــــعراء، والفنانين، والصـــــــــحافيين أوالً، ثم العلماء و
الذين لديهم اهتمام بالفنون واآلداب والفلســـفة. وينطبق هذا التعريف العام، إىل حد ما، 

.   على حالتنا أيضاً
، يلإســـرائويكون أبرز دليل مؤســـســـاتي واضـــح على نمو اجليب الثقايف الروســـي يف 

  )٥(يف األندية الثقافية والصحافة الروسية.

  األندية الثقافية  
 يإســـــــــــرائيلالثقافية إىل عدة أنواع فرعية: أندية ذات توجه  يمكن تقســـــــــــيم األندية

" بأسرع وقت وأقصر طريق ممكن؛ اإلسرائيليواضح، هدفها األساسي حتقيق "االنتماء 
أندية ذات توجه انطوائي منفصل تخدم، بصورة خاصة، مهاجري التسعينات؛ أندية ال 

االتها غامضــــة على العموم، تتركز أنشــــطتها الثقافية على أية ثقافة معينة، وتكون رســــ
إذ هي حتاول أن تربط بين التوجهين املتنافسين السابقين. وقد شارك يف هذه األنشطة 
آالف املهــــــاجرين يف املراكز املــــــدينيــــــة الكبرى، لكنهم ال يزالون أقليــــــة بين جمموع 
املهاجرين الراشــــــدين. فاحلاجة إىل كســــــب العيش، والصــــــعوبة يف الوصــــــول إىل املراكز 

وهي واحــــــدة من الظواهر التي تتســـــــــــم بهــــــا صـــــــــــعوبــــــات  -  افيــــــة، أو الالمبــــــاالةالثقــــــ
حتول دون مشـــــاركة بعض أعضـــــاء النخبة الفكرية الروســـــية. وفيما يلي  -  االســـــتيعاب

بعض األمثلة لألنشـــــطة الثقافية يف هذه األندية واملراكز الثقافية (الدالئل مأخوذة من 
ة إىل املهاجرين الروس. ويمكن إيجاد القدس التي تقدم تشـــــــــــكيلة متنوعة من األنشـــــــــــط

نماذج مماثلة، إذا مل نقل مطابقة، يف مراكز مدينية أُخرى، كتلك التي يف تل أبيب، وبئر 

                                                            
 New Homeland: Immigration and Absorption of Central European Jews, Yoav Gelber, 

(Jerusalem, 1990) (Hebrew).1948 -1933 
  بالنسبة إىل اإلنتلجنسيا الروسية، أنظر:  )٤(

  -(TelFrom St. Petersburg to Leningrad: An Essay in Russian History Michael Confino, 
Aviv, 1993), chap. 4 (Hebrew). 

مظلة توحد منظمات الهجرة  -  إضــافة إىل هذه األطر يجب ذكر املنتدى الصــهيوين. فهو منظمة  )٥(
 النشـاطات األُخرى جميعها. وبما أن املنتدى منظمة متعددة الوجوه، وغير منغمسـة حصـراً يف

  الثقافية، فإنه استثني من هذا املقال.
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  السبع، وحيفا).

  املستقلة اجلمهورياتاملركز الثقايف لليهود من احتاد 
، وعن اإلســـــــــــرائيليو اليهوديينظم هـــذا املركز حمـــاضـــــــــــرات متنوعـــة عن التـــاريخ 

، فضـــــــــــالً عن املوضـــــــــــوعــات الثقــافيــة والفن اإلســـــــــــرائيلياث اجلــاريــة يف اجملتمع األحــد
. وتلقى تلك احملاضـــرات باللغة الروســـية أو باللغة الييديشـــية. ومن احملاور اإلســـرائيلي

املهمــــة األُخرى لألنشـــــــــــطــــة، تنظيم حفالت موســـــــــــيقيــــة يحييهــــا املوســـــــــــيقيون الروس 
 االحتـــادويعمـــل املركز أيضــــــــــــــاً كمكـــان إقـــامـــة للموســـــــــــيقيين الزائرين من املهـــاجرون. 
. واملفهوم الذي يســــــــــترشــــــــــد به املســــــــــؤولون عن املركز، ومعظمهم الســــــــــوفياتي  ســــــــــابقاً

، وثقافته اإلســــرائيليمهاجرون جاؤوا يف الســــبعينات، هو دمج املهاجرين يف اجملتمع 
الروس. واالنطباع الذي يمكن  ية تالئم املهاجرينإســـــــــــرائيل - يهوديةوتشـــــــــــكيل ثقافة 

تكوينــه، هو أن هــذا املركز مكــان حمبــب ألنــاس ذوي أصـــــــــــول ثقــافيــة متمــاثلــة، لكنــه ال 
يعلن (صراحة على األقل) الرغبة يف االنفصال واالنعزال. وجتدر اإلشارة إىل أن أعضاء 

. فهو يخدم امل  هاجرينالنخبة الفكرية الروســـــــــــية يف القدس، ال يزورون املركز إالّ نادراً
الروس احملبين للثقافة، والذين ال يندرجون حتت العنوان احلصـــــــــــري "النخبة الفكرية". 
ويقوم بتمويــل املركز (أو كــان يقوم بتمويلــه عنــد إجراء هــذه الــدراســـــــــــــة) بلــديــة القــدس، 

  .إسرائيل، وجمعية املسيحيين من أجل CRBومؤسسة  الصهيوينواملنتدى 

  منظمات أُخرى
. وتعمل  يشــــــــــمل النوع الثاين منظمات ذات رغبة متعمدة أن تبقى منفصــــــــــلة ثقافياً

هذه املنظمات منفصـــــــــــلة على العموم، لكن بالتعاون فيما بينها. فعلى ســـــــــــبيل املثال، 
هناك نشـــــــاط مســـــــتمر يجري تنفيذه منفصـــــــالً بين النخبة الفكرية من موســـــــكو ومنظمة 

القدس وحدها، هي عضو يف  ٥٠٠سانت بيترسبرغ. وهذه املنظمة التي تضم أكثر من 
. ويبدو أنها املنظمة األقرب إىل التوافق مع ظاهرة "روسيا  إحدى أكثر املنظمات نشاطاً
البيضـــاء". ويخصـــص الكثير من الوقت للمحاضـــرات واملناقشـــات عن التاريخ والثقافة 
الروسيين التقليديين، وعن األعمال احلديثة، بما فيها أعمال املهاجرين الروس. وترعى 

نظمة الكثير من األنشــطة الشــبابية، بما فيها األندية الهادفة إىل حتقيق ديمومة هذه امل
اللغة والثقافة الروسيتين. ويندرج حتت هذه الفئة أيضاً، الدراسات ذات الطابع الروسي 
احلصـــــــــــري التي بدأت تظهر مؤخراً، وهي تهدف إىل تدريس العلوم الطبيعية، كالفيزياء 

مية "روســـــــــــية". وقد ترافق تكوين هذه األطر التعليمية مع والرياضـــــــــــيات، بطرائق تعلي
، من حيث الفلســـــــــــفة التربوية العامة، اإلســـــــــــرائيليةانتقادات قاســـــــــــية لنوعية املدارس 

والطرائق التعليمية. فهذه األطر ال تعمل فقط على تقديم املســـــاعدة للطلبة الذين يجدون 
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 بب كان، والدافع إىل إنشــاء هذهألي ســ اإلســرائيليةصــعوبة يف تلبية متطلبات املدارس 
األطر التعليميــة الروســـــــــــيــة، ليس إداريــاً بحتــاً، إنمــا هي تعبير عملي عن النقــد الشــــــــــــديــد 

. فترويج الثقافة الروسية ولغتها هو أمر ضروري اإلسرائيليةجلوانب كثيرة من الثقافة 
افة ظل ثق من وجهة نظر الناشطين يف مثل هذه املنظمات، نظراً إىل كونهم يعيشون يف

مســـــــــــيطرة ومعادية، تعمل على إضـــــــــــعاف احلِسّ بالهوية الروســـــــــــية عند املهاجرين. إن 
جمموعة مثل منظمة سانت بيترسبرغ، حتافظ على صالت بأعضاء النخبة الفكرية يف 
املدينة األصــلية، وتقوم بتنظيم زيارات متبادلة، وحتتفل باملناســبات املتصــلة بتاريخ 

روغراد/لينينغراد، كذكرى تأســـيس املدينة، أو يوم النصـــر رســـبرغ/بيتتمدينة ســـانت بي
على النازيين، أو ذكرى انتهاء احلصار. وتتنافس هذه اجملموعة مع نادي موسكو الذي 
يرعى أنشـــــــــــطــة ممــاثلــة. ويعكس هــذا التنــافس، طبعــاً، الصـــــــــــراع التــاريخي بين النخبــة 

يرة، ويف األجيال األخ لينينغراد. -  الفكرية يف موســــكو ومثيلتها يف ســــانت بيترســــبرغ
بين األعضــــــــــــاء البارزين يف كلتا اجملموعتين. وبذلك، انتقل الصـــــــــــراع إىل  اليهودكان 

. وجتدر اإلشــارة إىل أن حماولة االســتمرار يف احملافظة على صــالت اإلســرائيلياجلانب 
أي أن اجملموعات املهاجرة ال صــــــــالت  - باملركز الثقايف القديم هي ذات طبيعة أممية

  بمنظمات يهودية يف تلك املدن الروسية. لها

  املكتبة الروسية
هناك منتدى ثقايف آخر، تشـــارك فيه أندية املدينة، والفئات األُخرى التي ال تشـــكل 
جزءاً من االجتاه االنفصــــــــــايل، هو املكتبة الروســــــــــية. إنه ليس جمرد مكتبة فقط، بل هو 

ة الروســـــية اليومي الصـــــحافة أيضـــــاً مركز لألنشـــــطة الثقافية، يحظى بتغطية واســـــعة يف
واألســـــــــــبوعيـــــة. وهـــــذه املكتبـــــة هي، يف الواقع، مكـــــان يلتقي فيـــــه جميع الروس بكـــــل 

جملد، معظمها تقدمة من  ٣٠٬٠٠٠أكثر من  ١٩٩٢انتماءاتهم. وقد ضـــــــــمت حتى ســـــــــنة 
املكتبة الوطنية، ومن دور نشــــــر، ومن وصــــــيات أشــــــخاص. والهدف املعلن لهذه املكتبة 

باللغة الروســـــــــــية، وتبادل الكتب مع  إســـــــــــرائيلكتاب ينشـــــــــــر يف  هو احلصـــــــــــول على كل
. إن اســـــــتخدام املكتبة يف حد ذاته، وخدماتها الســـــــوفياتي  االحتاداملكتبات يف  ســـــــابقاً

الثقافية املتعددة (دورات تعليمية وحماضـــرات)، والدعم الذي حتصـــل عليه من املنتدى 
، دليل واضـــــــــــح على أن املســـــــــــؤولين عن املكتبة ال يؤيدون االنفصــــــــــــال عن الصـــــــــــهيوين

، لكنهم ال يزالون غير مســـــــــــتعدين للتنازل عن هويتهم اخلاصــــــــــــة. اإلســـــــــــرائيلياجملتمع 
فهؤالء املســـؤولون يريدون، عن قصـــد أو غير قصـــد، أن يشـــكلوا جمتمعاً يهودياً روســـيًا، 

  لذلك اجملتمع. من دون أن يلزموا أنفسهم بحدود واضحة وحمددة
ويمكن القول إن هذا اجلمهور، أو جزءاً منه على األقل، يعتقد أو يشــــــــــعر باحلدس أن 

، ال بالضـــــرورة اإلســـــرائيلياملشـــــاركة يف هذا التجمع، تســـــاهم يف اندماجه يف اجملتمع 
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كأفراد، وإنما كمجموعة لها هويتها اخلاصــة. وقد قال أحد األشــخاص الذين ســئلوا عن 
ناء إجراء الدراســـــــة: "إننا كأفراد، ضـــــــائعون وحمبطون، أمّا كمجموعة، املوضـــــــوع يف أث

".   فيمكننا أن نأخذ ونعطي أكثر كثيراً
وجتدر اإلشــــــــــــارة إىل أن األكثرية الســــــــــــاحقة من املشــــــــــــاركين يف جميع املنتديات 
املذكورة أعاله غير متدينين. فاألقلية املتدنية بين املهاجرين، لها مراكزها اخلاصـــــــــة، 

  تاينزالتس ومنظمة حمنايم.كمعهد ش

  الروسيةالصحافة 
إذا كان عدد املشــــــــــاركين يف املنتديات املتعددة ضــــــــــئيالً بطبيعته، فإن الصــــــــــحف 
. ففي الواقع، إن كل راشــد تقريباً، بين اجملموعات  واجملالت تخدم جمموعة أوســع كثيراً

يجة ذلك، روســـــــــــية بانتظام معين. ونتالقديمة واجلديدة من املهاجرين، يقرأ صـــــــــــحيفة 
فالصـــــــــــحافة متنوعة إىل حد بعيد، ألنها حتاول، العتبارات جتارية واقتصــــــــــــادية، أن 
تراعي كل األذواق يف جمتمع املهاجرين. وليســــــت الصــــــحافة احتكاراً لهذه الفئة أو تلك 
من النخبـــــة الفكريـــــة، وإنمـــــا هي تؤدي دورهـــــا كمنبر مهم للجميع. لـــــذا، فـــــالصـــــــــــحف 

. وســــــــــنحاول هنا أن نقدم واجملالت الروســــــــــية موضــــــــــوع يتطل ب اهتماماً منهجياً كبيراً
  عرضاً موجزاً لها، مع استنتاجات مبدئية بشأنها.

صـــحيفة وجملة روســـية. وهذا العدد يشـــمل أربع صـــحف  ٥٠اليوم نحو  إســـرائيليف 
صحف أسبوعية، وعشر صحف حملية، فضالً عن  ١٠ملحقاً لها، و ١٤يومية كبرى مع 

ومنشـــــــــورات غير منتظمة. وكما لوحظ، فإن الصـــــــــحافة جمالت شـــــــــهرية أو كل شـــــــــهرين 
تســـــــــــتهـــــدف جمهوراً غير متجـــــانس، من حيـــــث الرعـــــايـــــة التي تقف وراءهـــــا (األحزاب 
السياسية، واالهتمامات اإلعالمية)، ومن حيث اختصاصاتها. ونسبة ضئيلة جداً منها 

أفراد  جعلتتميز بمســـــــــــتوى رفيع يالئم متطلبات النخبة الفكرية وأذواقها، األمر الذي ي
  هذه النخبة يتوجهون إىل قنوات أُخرى للتعبير (كاألندية).

وكمية املنشـــــورات مثيرة للدهشـــــة. فمع أنه ليس لدينا بيانات عن عدد املنشـــــورات 
يف جمتمعــــات الروس البيض، يبقى يف إمكــــاننــــا اعتمــــاد املقــــارنــــة مع موجــــة الهجرة 

. ففي تلــــك الفترة، و طوال أعوام عــــدة، مل تظهر ســـــــــــوى األملــــانيــــة يف الثالثينــــات مثالً
صــــــحيفتين أو ثالث صــــــحف يومية باللغة األملانية. وكان هذا تقريباً حجم "مســــــاهمة" 

األملان يف املنشـــــــــــورات باللغة األملانية. لكن مســــــــــــاهماتهم يف جماالت أُخرى  اليهود
كانت كبيرة ومهمة طبعاً، بما يف ذلك الصـــــحافة العبرية. كما أن الصـــــحافة الييديشـــــية 

إىل األبعاد التي وصـــــــلت إليها صـــــــحافة  الواليات املتحدة مل يســـــــبق لها أن وصـــــــلت يف
. إسرائيلاللغة الروسية يف    حالياً

كذلك إن الوســــــــــائل اإلعالمية باللغة الروســــــــــية آخذة يف االزدهار ألســــــــــباب كثيرة، 
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ســــــــنأتي إىل إيجازها. وتعود بداية هذه الوســــــــائل إىل الســــــــبعينات، مع وصــــــــول املوجة 
 من املهاجرين. ويصـــــرح اخلبراء بأن تلك الفترة كانت عصـــــر الصـــــحافة الذهبي، األوىل

من حيث نوعية الكّتاب واملقاالت. وجتدر اإلشـــــــــــارة إىل أنه على الرغم من كون جمهور 
فقــد كــان هنــاك من  - شـــــــــــخص ١٥٠٬٠٠٠و ١٠٠٬٠٠٠بين  -  املســـــــــــتهلكين صـــــــــــغيراً

نشـــــورات األملانية يف الثالثينات. املنشـــــورات الروســـــية ما ال يقل عن ثالثة أضـــــعاف امل
  وبين األسباب املطروحة الزدياد هذه الظاهرة ما يلي:

   يف مســتهل أيامها على األقل، كانت إىل حد إســرائيلإن الصــحافة الروســية يف ،
 هودالي، التي أدى الســــــوفياتي االحتادكبير امتداداً للصــــــحافة شــــــبه الســــــرية يف 

. وقد اســــــتمر هنا التعطش إىل صــــــحافة غير أيديولوجية، تعالج  فيها دوراً مهماً
  املوضوعات الثقافية واالجتماعية.

   هدفت الصــــــحافة إىل إمداد املهاجرين بحاجاتهم األســــــاســــــية، إذ كانوا بحاجة
 .اإلســـــــــرائيليإىل املعلومات التي تســـــــــهل لهم االندماج اقتصـــــــــادياً يف اجملتمع 

لكن من اجلدير ذكره أن الصــــحف الصــــادرة آنذاك، كانت تخضــــع، يف معظمها، 
لرعاية أحزاب ســــــــياســــــــية. وقد تبدو هذه احلقيقة مناقضــــــــة للرغبة يف إصــــــــدار 
صـــــــــــحـــافـــة غير أيـــديولوجيـــة، لكنهـــا تتالءم تمـــامـــاً مع الثقـــافـــة الســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة 

اً له. ، التي ســــــرعان ما اســــــتوعب املهاجرون جوهرها وتكيفوا وفقاإلســــــرائيلية
وهنــاك نســـــــــــبــة كبيرة من الصـــــــــــحــافــة مل تكن رابحــة، وإنمــا شـــــــــــكلــت عبئــاً على 
صــناديق األحزاب، فتوقفت عن الصــدور بعد فترة قصــيرة من الوقت. وصــحافة 
التســـــــــــعينــات بمختلف أنواعهــا تقريبــاً، يمتلــك معظمهــا أقطــاب مشـــــــــــهورون يف 

يعوت و"يد (أصــحاب الصــحيفتين املســائيتين: "معاريف" اإلســرائيليةالصــحافة 
أحرونوت"). وأغلبية هذه الصــــــحف جتارية، ونوعيتها أدنى من نوعية صــــــحف 

  السبعينات.
   يمكن تفســـــــــــير االزدهار اجلديد للصـــــــــــحافة وطبيعتها التجارية، نتيجة وجود

جمهور واســـع من املســـتهلكين، بأعداد كبيرة، بحاجة إىل صـــحيفة روســـية. وقد 
ن املســتثمرين، الذين افترضــوا أن من اجتذب وجود هذا اجلمهور الواســع عدداً م

املمكن إثارة اهتمام املنتجين واملســـــوقين باســـــتخدام الصـــــحافة الروســـــية من 
أجل إعالناتهم، جلعلها رابحة. وقد أثبت هذا االفتراض صحته نظراً إىل ارتفاع 

  مستوى املعيشة بين املهاجرين.
  ت، وهو وجود هناك ســـــبب إضـــــايف للصـــــحافة الروســـــية املزدهرة يف التســـــعينا

عدد كبير من الصـــــحافيين احملترفين وغير احملترفين. وهذا يشـــــمل املترجمين 
من العبرية إىل الروســــــية. فترجمة األخبار واملقاالت من الصــــــحافة العبرية، ال 

  تزال تشكل جزءاً مهماً من املواد املتوفرة للصحف الروسية.
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مقابل الصــــحف العبرية، واألرقام املنشــــورة عن نســــبة قراء الصــــحف الروســــية يف 
  )٦(وعن املتسمعين إىل اإلذاعة واملشاهدين للتلفاز، تقود إىل االستنتاجات التالية:

   إن نســـــــــــبة قراء الصـــــــــــحف اليومية ترتفع يف اجتاه معاكس للعمر. فالشـــــــــــباب
  .%٢٠يقرأون الصحف العبرية أكثر، لكن نسبتهم ال تتعدى يف املطلق 

   عامًا  ١٦أعلى بين أولئك الذين حصــــــلوا على نســــــبة قراء الصــــــحف العبرية هي
  من التعليم أو أكثر، وبين أولئك الذين يعملون بصورة دائمة.

  ل أطول، ارتفعت نســبة قراء الصــحف إســرائيكلما كانت فترة إقامة املهاجرين ب
  العبرية بينهم.

   إن جمهور املهـــاجرين املســـــــــــتمعين إىل اإلذاعـــة بـــاللغـــة العبريـــة، هو أكبر من
  ور قراء الصحف العبرية.جمه

   هو األكثر بين الفئات  اإلســـرائيليةإن جمهور الزاوية الروســـية يف شـــبكات البث
، أو بســــــــــنوات األكبر ســــــــــناً، لكن ليس هناك فوارق متصــــــــــلة بمدة اإلقامة بالبلد

  التعليم.
   مل يكن يف اإلمكــان إيجــاد فوارق كبيرة بين أولئــك الــذين يشـــــــــــــاهــدون التلفزة

ذين يشــاهدون التلفزة الروســية الفضــائية. ويف أية حال، فإن نســبة العبرية وال
. لكن جمهور التلفزة باللغة العبرية %٧٥و %٥٥بين  -  املشاهدين مرتفعة جداً

يرتفع نتيجة ازدياد ســـــــــنوات التعليم، وينخفض مع التقدم يف الســـــــــن. وبعبارة 
تلفزة أُخرى، كلمــا أصـــــــــــبح املهــاجرون أكبر ســـــــــــنــاً، انخفض عــدد مشــــــــــــاهــدي ال

  بينهم. اإلسرائيلية
   اســـــــــــتنــــاداً إىل إحصـــــــــــــــاءات (غير مــــذكورة هنــــا)، يتبين أن املهــــاجرين الروس

ا مميخصصون من أوقاتهم ساعات أطول ملشاهدة التلفزة الروسية الفضائية، 
. ويف هذه احلالة أيضــــاً، كلما كانت اإلســــرائيليةيخصــــصــــونه ملشــــاهدة التلفزة 
  مشاهدي التلفزة باللغة الروسية. األعمار أكبر، ارتفع عدد جمهور

وبينما تعكس هذه األرقام وضــــــــــعاً دينامياً الزدياد االطالع على وســــــــــائل اإلعالم 
بــاللغــة العبريــة، فمــا من شـــــــــــــك يف أنــه بعــد إقــامــة ثالثــة إىل أربع أعوام بــالبلــد، ال يزال 

 ةئيلياإلســـــــرااملصـــــــدر األكبر للمعلومات والتســـــــلية بين املهاجرين، هو وســـــــائل اإلعالم 
  الروسية، والتلفزة الفضائية من روسيا.باللغة 

ويف سياق املوضوع يف قيد البحث، يبقى السؤال عما إذا كانت الصحافة الروسية 
عــامــل انــدمــاج أو عــامــل انعزال وانفصــــــــــــال، ومــا هو دور النخبــة الفكريــة يف تعزيز هــذا 

                                                            
)٦(  The Immigrants from the Former Soviet Union: Exposure to the Tazpit Research Institute, 

(Jerusalem, 1994).Media, 1994  
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يما عن اجلزء الثاين االجتاه أو ذاك؟ ويف هذه املرحلة ليس هناك إجابة واضــحة، وال ســ
  من السؤال. لكنه يبقى من املمكن تقديم بعض التصورات:

   إن الصــــــــــحافة الروســــــــــية، وخصــــــــــوصــــــــــاً غير التجارية منها، تعتبر منبراً مهمًا
للمناقشـــــات بشـــــأن االندماج الثقايف والهوية اجلماعية الفريدة للمهاجرين من 

  .اإلسرائيلييف اجملتمع السوفياتي  االحتاد
  أن الصـــــــــــحافة الروســـــــــــية تعكس طيفاً كامالً من املقاربات، من االندماج  يبدو

التـــام إىل االنعزال. وقـــد يكون املـــذهـــب األخير أعلى صـــــــــــوتـــاً، لكن مؤيـــدي كال 
املذهبين يخوضـــــــــون مناقشـــــــــات ســـــــــاخنة على صـــــــــفحات اجلرائد (بما يف ذلك 

يف  ئدةالرسائل إىل حمرري الصحف) بين أعضاء النخبة الفكرية. والنبرة السا
املقاالت الصـــــحافية، وخصـــــوصـــــاً يف الرســـــائل إىل احملررين، هي قاســـــية، يف 
الغالب، وحتمل نقداً الذعاً لظواهر متعددة يف اجملتمع اإلســـــرائيلي، ســـــواء فيما 
يتصل باستيعاب املهاجرين، أو يف جماالت أُخرى. وأحد األهداف الدائمة لهذا 

لكّتاب شـــــــــــيئاً إيجابياً يقولونه عن هذا النقد هو نظام التعليم. فنادراً ما يجد ا
النظام، وخصــــوصــــاً فيما يتصــــل برســــائله الثقافية، وبطرق الضــــبط الســــلوكي، 

 وبنتائجه العامة.
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