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 داع/ قائمة املهاجرين السوفيات 

  
  األحزاب تريد أصواتنا"

  "من دون ممثلين عنا
  

سؤال االنتخابات احلالية يف إسرائيل، املثير للفضول أكثر من أي سؤال آخر، 
ويثير أمالً ملن سيصوت املهاجرون السوفيات؟ وهو سؤال يقضّ مضجع الليكود، : هو

قوياً يف حزب العمل، ويشغل بال اخملططين الستراتيجية احلملة االنتخابية يف كل 
ففي ضوء موازين القوى السائدة يف إسرائيل منذ فترة، يكفي بضعة مقاعد . منهما

إضافية يف الكنيست ملصلحة معسكر اليسار من أجل إزاحة الليكود عن احلكم، وإحالل 
حيازة املهاجرين السوفيات، الذين تقدر قوتهم االنتخابية بما ويف . حزب العمل حمله

وتشير االستقصاءات . مقاعد برملانية، العدد املطلوب، وأكثر ١٠و ٨يتراوح بين 
  .األخيرة إىل أن حزب العمل سيفوز بنصيب األسد منها

لكنْ، على الرغم من نية أغلبية املهاجرين السوفيات التصويت لألحزاب 
. نهم ليسوا راضين، ال عن حزب العمل وال عن الليكود، وال عن باقي األحزابالقائمة، فإ

من دون  –ولديهم شعور قوي باملرارة وخيبة األمل من هذه األحزاب، لرفضها جميعاً 
وقد . وضع ممثلين عنهم يف أماكن مضمونة يف قائمة مرشحيها للكنيست –استثناء 

األول يف إسرائيل، الذي " الروسي"ة احلزب كان هذا الشعور الدافع األقوى وراء والد
، والذي أعلن اعتزامه "داع –احلركة القومية للديمقراطية والهجرة "أُطلق عليه اسم 

  .خوض املعركة االنتخابية
فبراير املاضي، ويرئسه اآلن /وقد أُعلن تأسيس هذا احلزب يف أواسط شباط

، ويعمل ١٩٨٩إسرائيل سنة يويل كوشوروفسكي، مهندس االتصاالت الذي هاجر إىل 
وتتألف اجملموعة القيادية التأسيسية يف . حالياً رئيساً لقسم يف الوكالة اليهودية

، الذي (Zionist Forum)" املنبر الصهيوين"عضواً، ينتمي معظمهم إىل  ٢٥احلزب من 
وقد قدم املهندس . يترأسه أحد أبرز  زعماء املهاجرين السوفيات، ناتان شارانسكي

، اجملموعة القيادية إىل الرأي العام ١٩٧٣ائيل نوف، الذي هاجر إىل إسرائيل سنة يسر
، إلعالن تأسيس ١٩٩٢فبراير /شباط ١٣اإلسرائيلي، يف مؤتمر صحايف عقد يف 

مارك نشفتس، طبيب . د: ومن عناصرها البارزة أيضاً. احلزب والتعريف بقيادته
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؛ بوريس ١٩٧١ب نفساين، هاجر سنة يعقوب شولتز، طبي. ؛ د١٩٨٦أسنان، هاجر سنة 
؛ ألكسندر درنكر، مهندس ميكانيكي، ١٩٩٠إلكون، مهندس ميكانيكي، هاجر سنة 

ويالحظ . ١٩٧٦عاماً؛ إميليا شليزنغر، معلمة وصحافية، هاجرت سنة  ١٩هاجر قبل 
) هجرة السبعينات" (قدامى"أن اجملموعة القيادية تتألف من مهاجرين سوفيات 

، وأنها كلها تتشكل من شريحة مهنية رفيعة )السنوات الثالث األخيرةهجرة " (جدد"و
  ١.املستوى

وقد صرح كوشوروفسكي، يف املؤتمر الصحايف املشار إليه أعاله، أن احلزب 
مستعداً للتعاون مع أي من ، وأنه سيكون "وسط ليبرايل براغماتي"يعتبر نفسه حزب 
وقال إلكون، رداً على سؤال عما إذا كان للحزب . العمل أو الليكود: احلزبين الكبيرين

موقف حمدد بشأن املناطق احملتلة، إن اجملموعة التأسيسية فضلت موقتاً تأجيل 
وأضاف أن ." من أجل التركيز على موضوع الهجرة"النقاش بصدد املوضوع 

  ٢.سيتين، يف نظرها اآلن، هما اإلسكان والعمالةاملشكلتين األسا
وقد شرح كوشوروفسكي، يف مقابلة صحافية أُجريت معه، الدافع إىل تأسيس 

ملاذا نخوض معركة انتخابات الكنيست؟ بسبب املعاناة من : "احلزب، بقوله
إن وزارة اإلسكان . يذهب للسكن 'سّلة االستيعاب'ال يوجد عمل، ومعظم . االستيعاب

ني يف أماكن ال يوجد عمل فيها، ووزارة العمل تقوم بمبادرات قليلة لتشغيل تب
واألخطر من ذلك أن املقاولين، بتشجيع من احلكومة، بنوا منازل ]... املهاجرين[

وأضاف كوشوروفسكي أن من أسباب ." فخمة، وال يوجد لدى املهاجرين نقود لشرائها
الت املهاجرين، بل تريد أصواتهم أن األحزاب ليست مهتمة بمشك"تأسيس احلزب 

هل يمكن أن حتشر هناك مهاجراً . انظر إىل احلروب يف الليكود واملعراخ: "وتابع." فقط
روسياً؟ حتدثنا إليهما، ومل يوافق أي منهما على وضع ممثل جديد للمهاجرين يف 

  ٣."مكان مضمون
ئمة احلزب وقد حاولت اجملموعة التأسيسية إقناع ناتان شارانسكي بترؤس قا

خاص بمجموعة معينة " إثني"للكنيست، لكنه رفض ذلك بحجة أنه ضد تأسيس حزب 
وعندما يئست من إقناعه، عقد جملس احلزب اجتماعاً يف أواسط . من السكان

أبريل انتخب فيه كوشوروفسكي لرئاسة احلزب، واألشخاص التالية أسماؤهم /نيسان
                                                            

 .١٤/٢/١٩٩٢، "دافار"؛ ١٤/٢/١٩٩٢، "هآرتس"   ١
  .١٤/٢/١٩٩٢، "دافار"   ٢
  .٥/٣/١٩٩٢، "دافار"، "يخوضون االنتخابات بسبب آالم االستيعاب"عزرا حين،    ٣
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؛ )املكان األول(كوشوروفسكي : للكنيستلألماكن اخلمسة األولة يف قائمة مرشحيه 
؛ )الثالث(؛ إميليا شليزنغر )الثاين" (املنبر الصهيوين"فالديمير غلوزمان، املدير العام لـ

  ٤).اخلامس(يوري شتيرن . ؛ د)الرابع(يسرائيل نوف 
إن البرنامج السياسي للحزب، كما ُأعلن يف املؤتمر الصحايف الذي عُقد 

داً املسائل السياسية الراهنة املطروحة على جدول األعمال، للتعريف به، يتجاهل عم
لكن احلزب سيكون مضطراً إىل أخذ ميول . ويركز على مشكالت الهجرة واالستيعاب

أكثرية ناخبيه يف االعتبار، وهذه تبدو أقرب إىل مواقف حزب العمل، مع شيء من 
اجرين السوفيات، يف بين امله" معهد تتسفيت"االلتباس؛ فقد أسفر استقصاء أجراه 

مارس املاضي، ووجه فيه أسئلة تتعلق بعدد من القضايا املطروحة على /أواسط آذار
  :جدول األعمال السياسي، عن النتائج التالية

رداً على سؤال، هل أنت مع جتميد االستيطان يف مقابل احلصول على  -
% ١٠بأنهم مع التجميد، و% ٤٠كية أم ضده؟ أجاب الضمانات املصرفية األمير

أجابوا بأنهم ضد التجميد، % ٣٨بأنهم يميلون إىل التجميد، وذلك يف مقابل 
  .بأنهم ال يعرفون% ٤وأجاب 

بأنهم ضد، % ٦٠رداً على سؤال، هل أنت مع ضم املناطق أم ضده؟ أجاب  -
 .رفونبأنهم ال يع%  ٥بأنهم يميلون إىل الضم، و% ١٣مع، و % ٢٢و

أما رداً على السؤال، هل أنت مع سالم يف مقابل املناطق أم ضده؟ فقد انقسم  -
بأنهم موافقون على هذه % ٤٠أجاب : املؤيدون واملعارضون بالتساوي

 .بأنهم معارضون% ٤٠الصيغة، و

لكن إذا كان هناك التباس فيما يتعلق باملواقف السياسية، فإن االستقصاء أظهر 
حلزب العمل ومعسكر اليسار يف أوساط املهاجرين السوفيات أكبر بوضوح أن التأييد 

من الذين استُقصيت % ٤٣فقد أجاب . كثيراً من التأييد لليكود ومعسكر أقصى اليمين
أجابوا بأنهم يؤيدون % ٢٧آراؤهم بأنهم يؤيدون حزب العمل وكتلة اليسار، يف مقابل 

االستقصاء إىل مؤشر آخر لتفضيل  ويشير الذين أجروا. الليكود ومعسكر أقصى اليمين
من الذين جرى استقصاء رأيهم % ٤٥املهاجرين السوفيات حزب العمل، يتمثل يف أن 

فضلوا % ٢٨أجابوا بأنهم يفضلون يتسحاق رابين لرئاسة احلكومة، يف مقابل 
 .يتسحاق شمير

                                                            
  .١٥/٤/١٩٩٢، "هآرتس"   ٤
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السوفيات حديثة العهد؛ ومن اجلدير بالذكر أن هذه امليول االنتخابية لدى املهاجرين 
إذ كانت االستقصاءات السابقة على امتداد أكثر من عام تظهر تأييداً لليكود أكبر من 

فقط عن تأييدهم % ٣٠، مثالً، أعرب ١٩٩٢يناير /ففي كانون الثاين. تأييد حزب العمل
عن تأييدهم لليكود وأحزاب أقصى % ٣٥حلزب العمل ومعسكر اليسار، بينما أعرب 

ويف %. ٢٥، ولليسار %٣٨، كان التأييد لليمين ١٩٩١يونيو / ويف حزيران .اليمين
  ٥.فقط% ٢١، ولليسار %٤٦، كان التأييد لليمين ١٩٩١أبريل /نيسان

إن الروس الذين : "، بقوله"هآرتس"وقد فسّر ران كسليف، من كتّاب صحيفة 
ل شيء يف قدموا إىل هنا مل يكونوا صهيونيين، لكن كان لديهم نفور غريزي من ك

] يف نظرهم[وحتى حزب العمل الوردي اللون، كان . السياسة مصبوغ باألحمر
غير [....] ومن هنا انبثق تأييدهم لليمين، وخصوصاً لليكود . اشتراكياً أكثر من الالزم

وحاضر . أن الزمن حما كوابيس املاضي، وأدرج يف جدول األعمال مشكالت احلاضر
عة، املعطيات التي نشرها مكتب العمل هذا األسبوع املهاجرين تختصره، بصورة مقن

. ألف مهاجر تقريباً ٤٣ألف عاطل عن العمل هذه السنة، هناك  ١٤٤من أصل 
وإذا أضفنا . عاطلين عن العمل ٤,٤ويتنافس بشأن كل مكان عمل شاغر يف االقتصاد 

يف إىل ذلك أن نصف العاطلين عن العمل بين املهاجرين هم أكاديميون، وفرصهم 
احلصول على عمل يف جماالت قريبة من اختصاصاتهم قريبة من الصفر، وأن كثيرين 

من احملظوظين غير املسجلين كعاطلين عن العمل هم أولئك األكاديميون الذين 
يعملون يف التنظيفات، وحمطات البنزين، وجماالت خدمات أخرى، فإن الصورة أمام 

  ٦."وردية اخملططين االستراتيجيين يف الليكود ليست
، يشير آخر "داع"ومن ناحية القوة االنتخابية لقائمة املهاجرين السوفيات، 

إىل تأييد حجمه مقعدان فقط يف الكنيست، أي أقل ) مايو/أواسط أيار(استقصاء متوفر 
  ٧).مقاعد ١٠ – ٨(كثيراً من معادل القوة االنتخابية للمهاجرين السوفيات 

ويرجع ضعف التأييد يف أوساط املهاجرين السوفيات، للقائمة التي يفترض 
أنها تمثلهم، إىل عدة أسباب ال يتسع اجملال هنا للبحث فيها، وأهمها عدم وجود قاسم 

فقد قدموا من جمهوريات خمتلفة يف . مشترك بينهم، باستثناء الضائقة االقتصادية
بيرة من جميع النواحي بين املهاجرين االحتاد السوفياتي سابقاً، وتوجد هوة ك

                                                            
  .٢٠/٣/١٩٩٢، "دافار"   ٥
  .١٤/٢/١٩٩٢، "هآرتس"   ٦
٧   Jewish Chronicle, May 15, 1992  يديعوت أحرونوت"، نقالً عن."  
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وقد . القادمين من القوقاز أو كازاخستان، مثالً، وبين القادمين من موسكو أو ليننغراد
انعكس هذا الواقع يف العدد الكبير من املنظمات التي تشكلت يف أوساط املهاجرين 

  .منظمة تقريباً  ١٧السوفيات، والبالغ 
  ١٩٩٢مايو /أواسط أيار



 

 
 

  

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
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