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  اليهود الشرقيون يف إسرائيل
  

  خالد عايد: إعداد
  

يتميز الكيان الصهيوين، بما هو جتمّع مهاجرين ـ مستوطنين، بكونه فسيفساء من 
واليوم، . وغيرهااجملموعات البشرية التي تفصل بعضها عن بعض خيوطٌ عرقية وثقافية 

الصهيونية موضوعة على " بوتقة الصهر"بعد خمسين عاماً من قيام الكيان، ال تزال نظرية 
ومن أبرز أشكال التمايزات االجتماعية يف . احملك، يف أبعد تقدير، كما كانت على الدوام

ن يُطلق ، أو م"مزراحيم("ويهود شرقيين ") أشكنازيم("االنقسام إىل يهود غربيين " إسرائيل"
وبين حين وآخر، تطفو على سطح "). سفاراديم: "عليهم أحيانًا على نحو تعوزه الدقة اسم

احلياة السياسية مظاهر هذا االنقسام، ومظاهر التمييز ضد املزراحيم، كما جرى مثالً يف 
" الفهود السود"، أو يف التظاهرات العنيفة حلركة 1959حوادث وادي الصليب يف حيفا سنة 

لع السبعينات، أو يف الضجة التي أثيرت، مؤخراً، بسبب تصريحات عضو الكنيست عن يف مط
وتتجسد تلك املظاهر . حزب العمل أوري أور، التي اعتبرت مسيئة إىل اليهود من أصل مغربي

أحياناً، التي تفصل بين الطرفين يف جماالت مستوى " إثنية"، املسماة "الفجوة الطائفية"يف 
والعمالة والثقافة والتمثيل على مستوى قمة الهرم الرسمي، السياسي  احلياة والتعليم

والعسكري، كما تتجسد يف نمط االقتراع للكنيست ولرئيس احلكومة، حيث حتصد األحزاب 
معظم أصوات املزراحيم، يف حين تعطي أغلبية األشكنازيم مرشحي األحزاب " اليمينية"
  .أصواتها" اليسارية"

للصهيونية، لكنهم، يف " ضحية"املزراحيم : تبرز املفارقة التاليةهنا، يف اعتقادنا، 
ويف هذا امللف ثالثة نصوص تلقي الضوء، من زوايا . للفلسطينيين" جالد"الوقت نفسه، 

  .خمتلفة، على هذه املفارقة بتشعباتها املتعددة
 ، التي غادرت)كما تعرّف نفسها(من أصل عراقي " اليهودية العربية"إيال شوحط، 

فلسطين نهائياً واستقرت بنيويورك لتدرّس يف إحدى جامعاتها، حتاول أن توسع دائرة 
حلقة "الصهيوين ومستقبله بأن جتعل املزراحيم  ـالنقاش بشأن واقع الصراع العربي 

فهم، أيضاً، ضحايا للصهيونية األشكنازية . بين الفلسطينيين واألشكنازيم" متوسطة
هم الضحية  ـكما تشير شوحط  ـ، وإن يكن الفلسطينيون "نازيةالدولة األشك"ومضطهّدون يف 



103، ص )1998خريف ( 36، العدد 9المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينيةالملف  

 

2 

 

إىل " جسر السالم"كما أن املزراحيم يمكن أن يكونوا . الرئيسية واملضطهدون األساسيون
  .بحسب رأي شوحط ـالعرب والفلسطينيين 

أمّا أفيشاي مرغليت فيحاول تعقب اجلذور القديمة للكراهية التي يكنها اليهود 
ركة العمل األشكنازية، األمر الذي يفسر إقبالهم على االقتراع ملصلحة أحزاب الشرقيون حل

مدن "وهو إذ ينطلق من نتائج تصويتهم يف بعض . ، عقاباً منهم لتلك احلركة"اليمين"
وترجيحهم كفة بنيامين نتنياهو على حساب شمعون بيرس يف االنتخابات " التطوير

، ويقارن )إلخ... عملية التسوية، والبطالة(هذا التصويت األخيرة، يتناول العناصر املؤثرة يف 
  .بين حظوظ زعيمي الليكود وحزب العمل يف الفوز برئاسة احلكومة يف االنتخابات املقبلة

 ـمن املقابلة الطويلة والشاملة التي أجراها الصحايف آري شفيط مع شلومو بن 
لعمل، اقتطفنا املقاطع ذات الصلة عامي، اليهودي ذي املنشأ املغربي، والقيادي يف حزب ا

ويمكن اعتبار هذه املقاطع، يف اجلزء األغلب منها، شهادة من واقع جتربة . بموضوع امللف
يف املغرب " الفردوس املفقود"فهو يتحدث عن . عامي الشخصية يف أكثر من جمال ـبن 

وعن مدينة طنجة التي هاجر منها فتى . ممثالً بالروح التضامنية واحلياة املفعمة باألمان
كما . ، ويسرد سيرة حياة عائلته فيها"إنني جمنون بهذه املدينة: "عاماً، يقول 12عمره 

إىل  1955الذي ال يزال مفتوحاً، عندما وصل وعائلته سنة " ناتجرح اخلمسي"يتحدث عن 
، ثم نقلوهم .ت. د. فلسطين ضمن موجة هجرة جماعية لليهود الشرقيين، فرشّوهم بمادة الـ د

على حد  ـمكان هو ال مكان ": الذي يمزق القلوب" "املشهد املأساوي"حيث " املعبراه"إىل 
نحن يف الداخل ولسنا يف : "يف معسكر حركة العمل وتشمل شهادته أيضاً جتربته. تعبيره
، مضيفاً أن ابن الطوائف الشرقية ال يزال يجد صعوبة يف احلصول على الشرعية "الداخل

عامي إىل القول إن هذه الطوائف توجه  ـويذهب بن . الكاملة لوجوده داخل هذا املعسكر
هذه احلركة هي التي قادت احتجاجها وسخطها نحو حركة العمل، ال نحو الليكود، ألن 

  .عاماً من دون أن تصل باليهود الشرقيين إىل الطمأنينة واملساواة 30عملية التحديث طوال 
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