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  :إسرائيليهود االحتاد السوفياتي سابقاً يف 
 رصيد أم عبء أم حتدّ؟

  نعومي شبرد
]، هاجر أكثر من نصــــــف مليون ١٩٩٣ - ١٩٩٠خالل الســــــنوات األربع املاضــــــية [

، األمر الذي أدى إىل ازدياد عدد إســـــــــرائيلمواطن، من االحتاد الســـــــــوفياتي ســـــــــابقاً، إىل 
. وكانت أكثرية املهاجرين الراشــــــــــــدين من خريجي اجلامعات %١٠بنســـــــــــبة ســـــــــــكانها 

الســـــــــــوفيــاتيــة أو املعــاهــد التكنولوجيــة. كمــا كــانــت الفئــة األكبر بين هؤالء مهنــدســـــــــــين 
ة دومن املفترض، نموذجياً، أالّ يكون القادمون اجلدد زيا   )١(ومهندســـــــــــين معماريين.

، بل أن يوفروا أيضــاً (جليل واحد على فحســب إســرائيليف  اليهودرقمية يف عدد الســكان 
لتوســـــــــــيع القطاع يف االقتصـــــــــــاد  إســـــــــــرائيلاألقل) املواهب والكفاءات التي حتتاج إليها 

املوجه نحو التصـــدير، والقائم على تكثيف العمل والتكنولوجيا املتطورة، والتي حتاول 
هؤالء تبلغ  بناءه منذ ما ينوف على عقد من الزمن. إن نســـــــــــبة ذوي التعليم العايل من

أربعة أضـــعافها بين الســـكان اليهود يف إســـرائيل. لذا، توقّع علماء االقتصـــاد واالجتماع 
الدولة التي تضــــــــم الســــــــكان األكثر  إســــــــرائيلأن تؤدي "موجة الهجرة" اجلديدة إىل جعل 

 %١٤ - %١١مهارة يف العامل، بحكم كون األشــخاص املؤهلين أكاديمياً فيها يشــكلون 
  )٢(ملة الوطنية.من القوى العا

لكن هذه التوقعات افترضت أن أولئك األشخاص ذوي املهارات العالية، سيجدون، 
وهو افتراض غير عملي. فمن  - يف معظمهم، أعمــــاالً تتالءم مع مواهبهم وكفــــاءاتهم

. إســرائيلالســابق جداً ألوانه تقويم مدى جناح أو فشــل "اســتيعاب" هؤالء املهاجرين يف 
فقد تبيّن، فعالً، أنه من املســـــــــتحيل القيام بتخطيط طارئ ودقيق إلســـــــــكان العدد األكبر 
من املهاجرين وتشـــغيلهم، من دون هدر يف املوارد. فموجة الهجرة الراهنة، على ســـبيل 

. ويف ذلك الوقت، توقّع اخملططون لها ١٩٩٢و ١٩٩١املثال، بلغت ذروتها يف ســـــــــــنتي 
من احتـــاد اجلمهوريـــات املســـــــــــتقلـــة (االحتـــاد  ســـــــــــرائيـــلإأن يصــــــــــــــل مليون مهـــاجر إىل 

( يف غضـــــــــــون خمس ســـــــــــنوات. لكن العــدد انخفض، بصـــــــــــورة    )٣(الســـــــــــوفيــاتي ســــــــــــابقــاً
، كما تراجع، بصــــــورة ١٩٩٣مهاجر شــــــهرياً يف ســــــنة  ٦٠٠٠دراماتيكية، ليســــــتقر على 

ملحوظــة، مســـــــــــتوى مؤهالت املهــاجرين وكفــاءاتهم. وبــدالً من األكثريــة الســــــــــــاحقــة من 
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، من الفنيين ١٩٩٤جي العلوم والفنون، كان العدد األكبر من القادمين، خالل ســنة خري
  )٤(واحلرفيين املهرَة.

وقد ساعد االعتقاد أن هذا االنخفاض يف عدد املهاجرين جاء نتيجة االستياء بين 
املهنيين الذين مل يستطيعوا إيجاد أعمال مماثلة لتلك التي كانوا يقومون بها يف احتاد 

فقط من املهاجرين يعملون يف  %٣٠مهوريات املســــــــــتقلة. ويف الوقت الراهن، هناك اجل
عاطلون عن العمل. وتبلغ نســــــــــبة البطالة بين النســــــــــاء  %١٩جماالت اختصــــــــــاصــــــــــهم، و

واضـــــــطر الكثيرون إىل متابعة برامج إلعادة تدريبهم،    )٥(ضـــــــعفي مثيلتها بين الرجال.
  .اإلسرائيليةالعمل كي يتمكنوا من التكيف وفق متطلبات سوق 

ة" مســــــــــــــاعـــدات أوليـــة إىل جميع املهـــاجرين،  اإلســـــــــــرائيليـــةوتقـــدم احلكومـــة  "ســـــــــــلـــّ
وتعويضـــــــــــات بطالة إىل أولئك الذين مل يســـــــــــتطيعوا إيجاد أعمال لهم. فالقادمون اجلدد 
كلهم يحظون بمعاملة تفضــــــــيلية يف جماالت اإلســــــــكان، وضــــــــريبة الدخل، وحســــــــومات 

البطالة، فترة تصـــــــــل إىل ثالثة أعوام، باإلضـــــــــافة إىل الرســـــــــوم اجلمركية، وتعويضـــــــــات 
منحــة نقــديــة تــدفع مرة واحــدة، فضـــــــــــالً عن تعليمهم اللغــة العبريــة جمــانــاً خالل الفترة 
األوىل من وجودهم يف البلـــد. وبمـــا أن نســـــــــــبـــة البطـــالـــة بين املهـــاجرين تبلغ ضـــــــــــعفي 

 شؤون االجتماعية يفمثيلتها بين السكان القدامى، فإن ذلك يشكل عبئاً على خدمات ال
من جمموع املهاجرين  %١٤املدى القريب. إضــافة إىل ذلك فإن نســبة املســنّين تتجاوز 

عائلة ذات معيل واحد  ٢٠٬٠٠٠بين السكان القدامى)، وهناك أكثر من  %١٠(يف مقابل 
)parent families-single وهي ظـــاهرة مـــألوفـــة يف االحتـــاد الســـــــــــوفيـــاتي، لكنهـــا تعتبر ،(

  )٦(، وخصوصاً على صعيد اإلسكان.إسرائيل مشكلة يف
لذا، يدور هناك جدال علني بشـــــأن ما إذا كان عبء اســـــتيعاب املهاجرين ليس أكبر 
من الفوائد الكامنة يف أعدادهم ومهاراتهم. وتشـــــــــير االســـــــــتطالعات الدورية لآلراء، منذ 

إن دأ الهجرة، فين القدامى لفظيّاً مباإلســـرائيلي، إىل أنه يف حين يؤيد معظم ١٩٨٩ســـنة 
االقتصـــــــــادية  - أغلبيتهم (وخصـــــــــوصـــــــــاً أولئك الذين ينتمون إىل الشـــــــــرائح االجتماعية

) تعتقد أن القادمين اجلدد يتمتعون بمعاملة تفضـــــــــــيلية  الدنيا، واألقل حتصـــــــــــيالً علمياً
أمّا األقلية    )٧(على حسابهم، وهم غير مستعدين للقيام بدور ناشط من أجل استيعابهم.

، التي يتدنى مســـــــتوى الكثير من اخلدمات يف قراها ومدنها إىل ما إســـــــرائيليف العربية 
وأمّا ســـــــــــكان    )٨(دون املعدل، فهي ممتعضـــــــــــة، بصـــــــــــورة خاصـــــــــــة، من القادمين اجلدد.

الكيبوتســــات، فقد وضــــعوا خططاً خاصــــة إلســــكان الشــــبان والعائالت اجلديدة والعناية 
كن مشـــاعر احلماســـة األوىل لدى الكيبوتســـات ل   )٩(بهما خالل الفترة األوىل من الهجرة.

جتاه املهاجرين كان مصــــــــــــدرها أن كثيراً من شـــــــــــبان الكيبوتســــــــــــات انتقلوا إىل املدن، 
وعندما اتضـــــــــح لها أن قليلين جداً من املهاجرين مؤهلون، لســـــــــبب أو آلخر، للعضـــــــــوية 

  الدائمة فيها، فترت حماستها.
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املســـــــــــتقلـــة حتـــديـــاً  مهوريـــاتاجلمن جهـــة أُخرى، يشـــــــــــكـــل املهـــاجرون من احتـــاد 
، قــــد يؤدي إىل اإلســـــــــــراع يف عمليــــات التغيير يف اجملــــالين االقتصـــــــــــــــادي ســـــــــــرائيــــلإل

واالجتمـــــاعي، والتي كـــــانـــــت بـــــدأت قبـــــل وصـــــــــــولهم، مع أن هـــــذين اجملـــــالين يعوقـــــان 
االســــتيعاب الســــريع للمهاجرين يف املدى القريب. ولنأخذ مثالين فقط لذلك: إن ســــيطرة 

ات األساسية ما زالت أكثر انتشاراً مما هي يف معظم بالد الغرب. احلكومة على الصناع
لكن هناك اجتاهاً نحو خصــــــخصــــــة االقتصــــــاد وزيادة تطويره. وقد أدى ذلك إىل املزيد 

ومن هنا اســـــــــــتياء  - من البطالة، بســـــــــــبب االســـــــــــتغناء عن خدمات الكثيرين من العمّال
م مبدأ اقتصــاد الســوق واملبادرة لكن ما أن يتمكن املهاجرون من فه - القادمين اجلدد

الفردية (وهما ظاهرتان غير مألوفتين ملن ترعرعوا يف ظل الشيوعية)، فإنه من احملتم 
  أن ينهضوا بالقدرة اإلنتاجية للبلد.

واملثــال الثــاين هو أن القوة التي تتمتع بهــا األقليــة الــدينيــة املتشـــــــــــــددة يف احلقــل 
الشـــخصـــية، هي موضـــع خالف، وتتناقض مع الســـياســـي، وفيما يتعلق بقانون األحوال 

يف جوانــب كثيرة. فمعظم املهــاجرين اجلــدد "علمــانيون"  إســـــــــــرائيــلاحلقوق املــدنيــة يف 
ويؤدي ذلك، يف    )١٠(تماماً، وكثيرون منهم ليســـــــــــوا يهوداً بموجب املعايير احلاخامية.

فصــل على الاملدى القريب، إىل صــعوبات يف اســتيعابهم، لكنه ربما يشــجع، يف النهاية، 
  .إسرائيلاملنشود منذ زمن بعيد بين الدين والدولة يف 

 ملواجهة اإلســــــــرائيليةتتناول هذه املقالة بعض الوســــــــائل التي اعتمدتها احلكومة 
ضـــــــــــغوط الهجرة اجلمـــاعيـــة، وتشـــــــــــير إىل بعض جوانـــب التفـــاعـــل بين اجملتمع القـــديم 

ة احلياة الثقافية والســياســيوالقادمين اجلدد، وحتاول اســتشــراف كيفية تأثير هؤالء يف 
. وهنـــاك تركيز خـــاص على أصـــــــــــول حيـــاة هؤالء املهـــاجرين  إســـــــــــرائيـــليف  مســـــــــــتقبالً

ومكونــــاتهــــا، وعلى الكيفيــــة التي حــــدّد من خاللهــــا النظــــام الســـــــــــوفيــــاتي تلــــك احليــــاة 
  )١١(وخياراتها املهنية.

  السوفيات اليهودو إسرائيل
واملؤســـســـات شـــبه احلكومية، تاريخياً  اإلســـرائيليةإن الدور الذي تقوم به احلكومة 

املهاجرين". فاملهاجرون اجلدد كلهم تقريباً وتقليدياً، حيوي فيما يســــــــــمى "اســــــــــتيعاب 
، وهي منظمة صـــهيونية شـــبه حكومية، اليهوديةعلى نفقة الوكالة  إســـرائيلينقلون إىل 

اب، تقرر يديرها جزئياً يهود الشـــــــــــتات. والدائرة احلكومية املعنية، أي وزارة االســـــــــــتيع
وتنسق يف شأن كثير من جوانب استقبالهم. وهناك وزارات حكومية أُخرى تنظم برامج 
من أجـــل إعـــادة تـــدريبهم، كـــالـــدورات الهـــادفـــة إىل تعريف املعلمين بـــالنظـــام التعليمي 

  .اإلسرائيلي
خمتلفة عنها يف أية دولة حديثة أُخرى، حتى يف  إســـــــــرائيلوســـــــــياســـــــــة الهجرة يف 
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نفسها، عقب قيام  إسرائيلبالهجرة. فبموجب "قانون العودة"، ألزمت الدول التي ترحب 
، يطلــــب املواطنيــــة يهوديــــةدولتهــــا، بــــأن تســـــــــــتقبــــل أي يهودي، أو أي فرد يف أســـــــــــرة 

، أقل تكريســــاً إســــرائيل. ومن الصــــعب تصــــور أن تقدم أية دولة أُخرى بحجم اإلســــرائيلية
األعداد الضــــــــخمة من املهاجرين، ملبدأ الهجرة كوســــــــيلة إنقاذ، على اســــــــتقبال مثل هذه 

الذين مل يحملوا معهم شيئاً سوى مهاراتهم، خالل مثل هذه الفترة القصيرة، وخصوصًا 
تفتقر إىل عدد من الظروف املواتية لالســـــــــــتيعاب األمثل كما حدده خبراء  إســـــــــــرائيلأن 

 الهجرة، كاالقتصــــــاد املالئم لتحرك املهاجرين اقتصــــــادياً، وكالقدرة على ضــــــبط حجم
لفشـــــــــــلها يف التنبؤ  اإلســـــــــــرائيليةكما وُجهت انتقادات إىل احلكومة    )١٢(تدفق الهجرة.

بالهجرة الكبيرة التي أملت بها، وســـــــــــعت لها لدى احلكومة الســـــــــــوفياتية أعواماً طويلة، 
  )١٣(ولفشلها يف التخطيط السليم لها.

 اجرين، منون، طبعاً، قد رفعوا التوقعات بشــــأن املهاإلســــرائيليوكان الســــياســــيون 
. لكن شـــعار "جتميع الصـــهيونيةخالل خطابهم الســـياســـي الذي يشـــكل جزءاً من خمزون 

املنفيين" مبســـــــــــط بصـــــــــــورة مضـــــــــــللــة، حتى فيمــا يتصــــــــــــل بعــدد املهــاجرين احملتملين. 
، عنــــدمــــا اتخــــذ الســـــــــــوفيــــاتي االحتــــاديف  ليهودفــــالتقــــديرات بشـــــــــــــــأن العــــدد احلقيقي ل

بــالهجرة احلرة، كــانــت متبــاينــة إىل حــد  غوربــاتشـــــــــــيف قراره الثوري الســـــــــــمــاح لليهود
]، قــد الســـــــــــوفيــاتي االحتــادالروس، يف األعوام األخيرة [كــ اليهودوكــان عــدد    )١٤(كبير.

انخفض بمقدار الثلث، نتيجة الســـــياســـــات الســـــوفياتية والزواج بأفراد من أديان أُخرى. 
عن املنفصــــل، و اليهودإضــــافة إىل أن الكثيرين منهم ال يعرفون ســــوى القليل عن تاريخ 

 ملالســــوفياتي  االحتاديف اجلمهوريات الغربية من  اليهودكما أن    )١٥(دينهم وثقافتهم.
يعودوا يعيشـــــــــــون يف جمتمعات منفصـــــــــــلة وحمددة. وعالوة على ذلك، يبدو من املرجح 
احتمال أن يكون وجود كلمة "عبري" على "جوازات الســـــــفر" الداخلية أو بطاقات الهوية، 

 اليهودالســـــــــــوفيــاتي، عــائقــاً أمــام تقــدمهم، األمر الــذي جعــل الكثيرين من  يف ظــل احلكم
  يحاولون كتم أصواتهم.

وقد انعكس النزوع إىل الكتمان حاملا أصــــــبح يف إمكان اليهود أن يهاجروا بحلول 
، وداليهأفضــلية على ســواهم من طالبي الهجرة. وأصــبح  اليهودالبريســترويكا، إذ أعطي 
من يهود، يجاهرون بهويتهم العرقية، للحصــــــــول على الســــــــماح  بل وأيضــــــــاً املتزوجون

  )١٦(باملغادرة. وعندها أعيد النظر يف التقديرات من جديد.
الســـــــــــوفيات يف هذه الفترة  اليهودواحلقيقة الوحيدة التي ال تقبل اجلدل يف شـــــــــــأن 

املتعلق بتحديد ســـــقف  ١٩٨٩الدقيقة، هي أنه قبل القرار الســـــياســـــي األميركي يف ســـــنة 
يفضلون، يف معظمهم، أن  اليهود، كان املهاجرون السوفياتي االحتادمن  اليهودهجرة 

. وخالل تلك الفترة، مل يختر الهجرة إىل إســـــــــــرائيليهاجروا إىل الواليات املتحدة، ال إىل 
وتختلف األســـــباب    )١٧(.الســـــوفياتي االحتاديف  اليهودمن زعماء  %١٢ســـــوى  إســـــرائيل
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نـــة بـــاختالف األمـــاكن التي يـــأتي منهـــا املهـــاجرون. لكن أكثر للهجرة اجلمـــاعيـــة الراه
املعطيات تشير إىل أن الدوافع األساسية إىل الهجرة احلالية هي اخلوف من االضطراب 
الســـــــــــياســـــــــــي واالقتصــــــــــــادي بعد العهد الســـــــــــوفياتي، ومن خماطر البيئة، أكثر مما هي 

موجات متجددة ضــــد  ، أو حتى اخلوف منالصــــهيونيةوالتماثل مع  اليهوديالتضــــامن 
ولهذه األســـباب جميعاً كان من الصـــعب    )١٨(املســـتقلة. اجلمهورياتالســـامية يف احتاد 

  التخطيط بدقة للهجرة الكبرى التي حدثت يف مطلع التسعينات.
، يف األعوام التي ســبقت البريســترويكا، فرصــة كافية ســرائيلويف أية حال، أُتيح إل

سبة إىل الدمج االجتماعي لليهود الذين ترعرعوا يف لدراسة املشكالت والصعوبات بالن
، منذ الســــبعينات وما بعدها، إســــرائيلظل احلكم الســــوفياتي. فقد اســــتطاع الوصــــول إىل 

. ومع أن الكثيرين من هؤالء واجهوا الســـــــــــوفيـــاتي االحتـــاديهودي من  ١٥٠٬٠٠٠نحو 
كانتهم املهنية، الصــــعوبات نفســــها التي يواجهها املهاجرون اليوم (أبرزها انخفاض م

)، فإن اندماجهم يف اجملتمع كان ناجحاً جداً بصـــــــــــورة إجمالية. وهذا ما جعل  موقتاً
على اســــــــتيعاب القادمين  إســــــــرائيلاخملططين للهجرة متفائلين بإفراط يف شــــــــأن قدرة 

املســـــــــــتقلــــة، غير آخــــذين يف االعتبــــار اختالف تركيبــــة  اجلمهوريــــاتاجلــــدد من احتــــاد 
الهجرة احلالية، واالختالف الكبير بين األوضــاع االقتصــادية يف الهجرات الســابقة عن 

  يف السبعينات وبينها يف التسعينات. إسرائيل
لقد اشــتملت هجرة الســبعينات على كثيرين من أشــهر العلماء الســوفيات املمنوعين 
من الهجرة، الذين جترأوا على مواجهة احتمال ســــــجنهم وخســــــارتهم مناصــــــبهم، جملرد 

. واألشـــــــــخاص الذين يرئســـــــــون حالياً منظمة إســـــــــرائيلســـــــــمة مغادرة إىل  تقديمهم طلب
، هم اليهوديــة)، املرتبطــة بــالوكــالــة Forum، "فوروم" (إســـــــــــرائيــلاملهــاجرين الروس يف 

القادة الذين اضـــــــــــطهدهم النظام الســـــــــــوفياتي يف البداية، ثم ســـــــــــمح لهم باملغادرة إىل 
وللتخلص من مشــــــــــاغبتهم من جهة ، اســــــــــتجابة للضــــــــــغوط الغربية من جهة، إســــــــــرائيل

وبين عشرات اآلالف من املهاجرين األوائل، كان هناك أيضاً كثيرون لديهم    )١٩(أُخرى.
ظراً ن اليهوديــة، بمن فيهم اآلتون من دول البلطيق، حيــث بقيــت الثقــافــة يهوديــةخلفيــة 

إىل بعـــدهـــا عن املراكز األســــــــــــــاســـــــــــيـــة للنظـــام، وبمن فيهم جمـــاعـــات كـــاملـــة من الـــدول 
اآلسيوية، حيث استطاع اليهود أن يحافظوا على الكثير من تقاليدهم وعاداتهم الدينية. 

ممراً لالنتقال إىل الغرب. لكن  إسرائيلوال ريب يف أن بعض املهاجرين األوائل استخدم 
معظمهم بقي هنا، وبينهم عدد من علماء النفس وعلماء االجتماع، الذين لديهم املعرفة 

ين القدامى. لكن هناك مظاهرة اإلســـــــرائيليقديم املهاجرين اجلدد إىل التي تمكنهم من ت
ين القدامى، إالّ إنها واضـــــحة ألي اإلســـــرائيليبارزة للتوتر بين الفئتين، ال يدركها معظم 

  .إسرائيلشخص يستكشف الثقافة الروسية الفرعية املتشعبة يف 
رف النظر عن كونهم يف استيعاب املهاجرين الروس األوائل (بص إسرائيلإن جناح 
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 يف اإلســـــــــرائيليأقل عدداً بكثير)، يعود، جزئياً على األقل، إىل أن الوضـــــــــع االقتصـــــــــادي 
، كان راكداً، وصــــناعاتها ١٩٧٣الســــبعينات، وخصــــوصــــاً بعد "حرب يوم الغفران" ســــنة 

غير متطورة نســـــــــــبياً، واملهارات التي حملها املهاجرون معهم كانت مطلوبة أكثر. ومع 
ملتــدرج لالقتصــــــــــــاد، واقترابــه أكثر من املســـــــــــتويــات العربيــة، ازداد انتشــــــــــــار التحــديــث ا

). %١٠(هي اليوم أكثر من  %٧و %٤بين  ، ما١٩٨٩البطالة، حتى تراوحت نسبتها، سنة 
 %٨املستقلة، ازدادت القوى العاملة بنسبة  اجلمهورياتوبوصول املهاجرين من احتاد 

القتصــــــــــــاد اآلخذ يف التغير أن يســـــــــــتوعبه. وزاد خالل ثالثة أعوام، أي أكثر ّمما يمكن ل
الطين بلّة دخول آالف الشــــبان بالذين ولدوا عقب حرب األيام الســــتة ســــوٌ العمل، بعد أن 
أنهوا خدمتهم العســـــــــــكرية ودراســـــــــــتهم اجلامعية. ومن هنا الصـــــــــــعوبة يف املوازنة بين 

  مطالب املهاجرين اجلدد ومطالب السكان القدامى.
أُخرى أقل بروزاً، وهي دوافع املهاجرين اجلدد إىل الهجرة  وهناك أيضـــــــــــاً مشـــــــــــكلة

ورغبتهم يف املرور بفترة انتقــــاليــــة جتريبيــــة. وبمــــا أن املهــــاجرين احلــــاليين ليســـــــــــوا 
هاربين من الشــــيوعية، وإنما من البريســــترويكا وعيوبها، فإنهم ليســــوا الجئين فعليين، 

ياً واجتماعياً، وهذا يخفف لكنهم أناس يســـــعون لتحســـــين أوضـــــاعهم احلياتية اقتصـــــاد
اســـــــــــتعدادهم لتحمّل الهبوط يف الوضـــــــــــع املهني، الذي يصـــــــــــيب الكثيرين منهم. فهناك، 

فقط من املهنــــــدســــــــــــين (وهم أكبر جمموعــــــة مهنيــــــة) يعملون يف جمــــــال  %٢٥مثالً، 
ال يزالون عاطلين عن العمل. أمّا العلماء، فوضــــعهم أفضــــل قليالً،  %٢٠اختصــــاصــــهم، و

نهم يف جمال اختصــاصــهم. لكن هذا اإلحصــاء قد يكون مضــلالً، ألن م %٣٣حيث يعمل 
املســــــــاعدات احلكومية ملؤســــــــســــــــات التعليم العايل تتيح للكثيرين أن يمضــــــــوا عامين أو 

  )٢٠(ثالثة أعوام يف العمل هناك، قبل أن يُصرفوا من عملهم حين تنتهي املنحة.
املســتقلة  اجلمهورياتاد إن أخبار التجارب التي يمر بها املهاجرون تصــل إىل احت

بســـــــــــرعة. وبعكس الوضـــــــــــع يف أثناء العهد الســـــــــــوفياتي، هناك اتصـــــــــــاالت مفتوحة بين 
املســـــــــــتقلـة عبر اإلذاعـة والتلفزة، ومن خالل الرســــــــــــائل  اجلمهوريـاتواحتـاد  إســـــــــــرائيـل

واملكــاملــات الهــاتفيــة بين املهــاجرين وأقربــائهم الــذين مل يهــاجروا. وهنــاك أقليــة بين 
رب العيش متنقلة بين هنا وهناك؛ وثمة عائالت مل يســـــــــــتطع أطفالها أن املهاجرين جت

ين يف املدارس، أعادت أطفالها إىل أقارب لها ملتابعة اإلســـــــــــرائيليينافســـــــــــوا األطفال 
املســــــــــتقلة. وقد نظمت  اجلمهورياتدراســــــــــتهم يف روســــــــــيا أو يف أجزاء أُخرى من احتاد 

يب يف روســيا وأماكن أُخرى، بالتعاون مع برامج إلعادة التدر اإلســرائيليةوزارة العمل 
ل حتى قب إســـرائيلاملســـتقلة، لتأهيل املهاجرين للعمل يف  اجلمهورياتحكومات احتاد 

يف احتـاد  اليهودييف رعـايـة التعليم  اإلســـــــــــرائيليـةهجرتهم. وتســــــــــــاهم املؤســـــــــــســــــــــــات 
 االحتاداملستقلة، على افتراض أنه إذا كان ال يزال هناك إمكان لهجرة من  اجلمهوريات
حالياً بنحو مليون وربع مليون نســــــمة، فإن  اليهودســــــابقاً، حيث يُقدَّر عدد الســــــوفياتي 
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من األفضــــــــــــــل إعــــداد هؤالء للهجرة، من خالل إمــــدادهم ببعض املعرفــــة عن تــــاريخهم 
  وثقافتهم اخلاصين بهم.

الســـــــوفيات مل يكونوا، يف األســـــــاس، يعتبرون أنفســـــــهم جزءاً من أمة ذات  اليهودإن 
ث ثقايف متميز (مل يعرفوا ســـــــوى القليل عنه بســـــــبب الســـــــياســـــــات الشـــــــيوعية)، وإنما ترا

من  %٥ اليهود. وقد شكّل السوفياتي االحتاداعتبروا أنفسهم ممثلين لنخبة مهنية داخل 
املواطنين الســوفيات ذوي التعليم العايل، وهي نســبة أعلى كثيراً من نســبتهم اإلجمالية 

إىل رقم مذهل  اليهودبرى، وصــــــلت نســــــبة األطباء والعلماء بين الســــــكان، ويف املدن الك
ويف الوقت نفسه، نظر اآلخرون إليهم، ونظروا هم إىل أنفسهم كغرباء من    )٢١(.%٣٠هو 

، وديةاليهوجوه عدة، يتم جتاوزهم، يف الغالب، يف شغل املناصب العليا بسبب هويتهم 
قاد والتشــــكيك يف جميع األنشــــطة شــــديدي االنت -  كبقية املفكرين الســــوفيات - وكانوا

، اليهوديةالســـــــــياســـــــــية. وإذا كانت مواهبهم جتعلهم مهاجرين مرغوباً فيهم لدى الدولة 
فإن مواقفهم الثقافية جتعلهم يبدون مواطنين مشـــــاغبين هناك. ويقول الكثيرون منهم 

  بأسى: "كنا يهوداً يف روسيا، وها نحن روس هنا."
ن األوائل كمقياس لهم، رأى خبراء االقتصـــــــاد الذين واســـــــتناداً إىل جتربة املهاجري

حاولوا حتليل الصعوبات الراهنة يف توفير فرص العمل للمهاجرين اجلدد، أن الضغوط 
احلالية على املهاجرين لتغيير أعمالهم أو لقبول ما هو أدنى، لن تقتصـــــــر على خســـــــارة 

ويف النهاية إىل هجرة  رأس مال بشـــري ثمين، وإنما ســـتؤدي كذلك إىل االســـتياء الدائم،
فالتغييرات    )٢٢(أولئك الذين مل يجدوا وســـــــــيلة الســـــــــتخدام مهاراتهم على الوجه األمثل.

البعيدة األثر يف الســـــــــــياســــــــــــة املالية، واملزيد من املرونة يف ســـــــــــوق العمل، وتشـــــــــــجيع 
االســـــــــــتثمـــــار يف القطـــــاع اخلـــــاص، هي اإلجراءات الوحيـــــدة التي يمكن أن حتول دون 

نسبة النمو، ويف ارتفاع نسبة البطالة، ويف فقدان املهاجرين الذين اعتُبروا  التراجع يف
ســـياســـتها جتاه الهجرة إىل  إســـرائيلمكســـباً للدولة. وباملناســـبة، مل يقترح أحد أن تغير 

وهذه هي ردة الفعل املرجحة جتاه الهجرة يف أية  - أن يتم دمج املوجة احلالية تماماً
  دولة أُخرى.

أن تواكب طموحات املهاجرين وتوقعاتهم، وأن  إســـــــــــرائيلتســـــــــــتطيع ومن أجل أن 
تســـــتفيد تماماً من خبراتهم، ينبغي لها أن توفر مبالغ ضـــــخمة من أجل اســـــتثمارها يف 

أو كبــديــل من ذلــك،    )٢٣(مليــار دوالر). ٤٠صـــــــــــنــاعــة التكنولوجيــا املتطورة (ذُكر مبلغ 
ة التي باتت غير مالئمة، لالســــــتفاد تثوير صــــــناعة البناء وجتديد البنى التحتية املادية

من املهارات الهندسية. لكن حتى لو أصبح تشغيل املهاجرين يف طليعة أولويات البلد، 
 إســـــــــــرائيلألن املهمة تتجاوز قدرات  - وأُمكن إيجاد مســـــــــــتثمرين أجانب لتمويل ذلك

فســـــــــتبقى هناك مشـــــــــكالت أُخرى. فعلى ســـــــــبيل املثال، هناك فائض يف عدد  -  وحدها
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طباء بين املهاجرين يف بلد لديه واحدة من أعلى النســب يف العامل بين عدد املرضــى األ
وعدد األطباء، كما أن لدى بعض املهاجرين مهناً واختصــــــاصــــــات ال معادل لها خارج 

من خاللها  إســـــــــــرائيل. وعالوة على ذلك، ليس هناك طريقة تتمكن الســـــــــــوفياتي االحتاد
يات. فتجاربهم خالل األعوام التي أمضوها يف ظل تغيير التكوين النفسي لليهود السوف

الشــــــــــيوعية هي وحدها التي جتعلهم، يف نهاية املطاف، يقررون البقاء أو املغادرة. وال 
 - ينفي هذا أهمية مهاراتهم يف االقتصــــــــــــاد، كما ال يعني إنكار فائدتهم كعامل مبلور

النظرة إىل مســـــــؤولية  وإنما يراد به تغيير -  على الصـــــــعيدين االقتصـــــــادي واالجتماعي
والســـكان القدامى جتاه النجاح أو الفشـــل يف اســـتيعاب املهاجرين  اإلســـرائيليةاحلكومة 

.   واندماجهم اجتماعياً

  استيعاب الهجرة السوفياتية
إن الســؤال بشــأن املدى الذي يمكن أو ينبغي للحكومة أن تصــل إليه يف تدخُّلها من 
أجل دمج هذه الكثرة الساحقة من املهاجرين، هو سؤال حرج ودقيق. فالفائدة النظرية 
من التوجيه احلكومي، والتنســــــــــيق الضــــــــــعيف بين األجهزة احلكومية للتخطيط، يظهران 

  مسألة إسكان املهاجرين حتى اآلن. إسرائيل بوضوح يف الطريقة التي عاجلت بها
وقـــد جرى اختبـــار دور األجهزة احلكوميـــة املعنيـــة بـــاالســـــــــــتيطـــان واالســـــــــــتيعـــاب 

املستقلة. فبعكس التوجه  اجلمهورياتبطريقتين، من خالل الهجرة اجلماعية من احتاد 
يف األعوام األخيرة، أصـــــــــــبحــت وزارة اإلســـــــــــكــان مرة أُخرى معنيــة، مبــاشـــــــــــرة، بتوزيع 
الســـــــــــكان؛ بينما تبّنت وزارة االســـــــــــتيعاب، يف الوقت نفســـــــــــه، ســـــــــــياســـــــــــة "االســـــــــــتيعاب 

حــاولــت الوزارة األوىل توجيــه املهــاجرين إىل منــاطق األطراف، بينمــا    )٢٤(املبــاشـــــــــــر".
تركت لهم الوزارة الثانية احلرية الكاملة يف إيجاد املسكن والعمل حيث أرادوا. وبما أن 

منـــاطق األطراف، فـــإن هـــاتين الســـــــــــيـــاســـــــــــتين كـــانتـــا فرص العمـــل أنـــدر مـــا تكون يف 
  متناقضتين.

ومن أجل تلبية احلاجات الســـــــــــكنية التي تضــــــــــــاعفت أربع مرات بســـــــــــبب وصـــــــــــول 
، عكســـت احلكومة توجهاً عمره عشـــرون عاماً نحو ١٩٩٢و ١٩٩١املهاجرين يف ســـنتي 

 ،١٩٧٥يف ميزانية تطوير املشاريع اإلنشائية سنة  %٢٨خصخصة سوق اإلسكان (من 
وبدأت وزارة اإلســـــــــــكان والوكاالت احلكومية ذات الصـــــــــــلة    )٢٥().١٩٨٩ســـــــــــنة  %٢إىل 

تتدخل يف أعمال البناء، ويف تقديم القروض العقارية، ويف توفير مساحات من أراضي 
، وهي نســبة عالية جداً باملعايير الغربية، إســرائيلمن أراضــي  %٩٢الدولة (التي تشــكل 

ود يف منطقة النقب الشـــــبيهة بالصـــــحراء، حيث عدد ولو أن نصـــــف تلك املســـــاحات موج
الســـــــــــكان قليل جداً). وكانت احلجة لهذا التدخل، أن مقاويل القطاع اخلاص مل يكونوا 
ليســـــــتطيعوا توفير األموال أو إيجاد األراضـــــــي الالزمة لهذا النوع من املشـــــــاريع الكبرى 
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   )٢٦(م األراضـــــــــي يف البلد.التي تتطلع إليها احلكومة، لو مل تكن الدولة تســـــــــيطر على معظ
إىل  ١٩٨٩وحدة ســـــــــــكنية ســـــــــــنة  ١٠٠٠وهكذا، قفزت مشــــــــــــاريع البناء من معدل قدره 

املســـــتقلة.  اجلمهورياتوحدة خالل الســـــنتين األوليين من الهجرة من احتاد  ١٢٠٬٠٠٠
وبالتزامن مع ذلك، عادت احلكومة إىل اتباع الســـــــياســـــــة الرامية إىل توزيع الســـــــكان يف 

واقعة يف األطراف: اجلليل، والنقب، والقدس، أي املناطق التي تقع على احلد املناطق ال
  واألراضي احملتلة. إسرائيلالفاصل بين 

ويعود تاريخ هذه الســـــياســـــة إىل قيام الدولة نفســـــها. فاجلهود املبذولة لبناء "مدن 
، يف تتطوير" يف منطقة اجلليل ذات األغلبية العربية، ويف مناطق النقب اخلالية، كان

البداية، تدبيراً أمنياً. أّما اليوم، فإنها تقوم على تبريرات اقتصـــــــــــادية يقدمها القائمون 
لي يف الشــريط الســاح إســرائيلعلى عملية التخطيط، الذين يرون أن تمركز أكثرية ســكان 

كلم إىل الشـــمال واجلنوب من مدينة تل أبيب، أمر باهظ  ٨٠الضـــيق، املمتد على مســـافة 
من الوحـــدات الســـــــــــكنيـــة اجلـــديـــدة يف منـــاطق  %٦٠[....] لـــذا، أنشـــــــــــئ نحو    )٢٧(التكلفـــة

  األطراف، مع تقديم حوافز وتسهيالت إىل املشترين هناك.
قديم ني تعويف الوقت نفســه، بدئ العمل على ســياســة "االســتيعاب املباشــر". وهذا ي

العمل حيثما مســــاعدة مالية إىل القادمين اجلدد، والســــماح لهم بإيجاد املســــكن الدائم و
أرادوا، كما كان األمر يف األعوام األخيرة، حين كانت أعداد املهاجرين متدنية، بدالً من 
إســــــــكانهم يف "مراكز اســــــــتيعاب". وقد نشــــــــأ التفكير يف هذه الســــــــياســــــــة بهدف تشــــــــجيع 
املهاجرين على تدبير أمورهم بأنفســـــهم، واالندماج يف اجملتمع القديم، بدالً من ازدياد 

  نفسياً على السلطة وانعزالهم عن بقية السكان.اعتمادهم 
وقد وفر ازدهار ســـــوق البناء فرص عمل (لإلســـــرائيليين القدامى وللمهاجرين على 
الســـــــــــواء)، كمــا ســـــــــــــاهم يف تطوير قطــاع بقي متــأخراً يف جمــال التكنولوجيــا (بســـــــــــبــب 

 طقاســـــــــتخدام العمالة العربية الرخيصـــــــــة من األراضـــــــــي احملتلة). لكن مل توظف يف منا
األطراف اســــتثمارات معادلة من أجل إيجاد فرص عمل، وخصــــوصــــاً يف صــــناعة تالئم 
مهــارات املهــاجرين. وهــذا مــا جعلهم يتجمعون، يف معظمهم، يف الشـــــــــــريط الســـــــــــــاحلي 
املكتظ بالســـــــــكان حيث توجد أغلبية فرص العمل املتاحة، وحيث األصـــــــــدقاء واألقارب 

عدوا القادمين اجلدد على التكيف وفق من املهاجرين الســـــــــــابقين، الذين يمكن أن يســـــــــــا
 اجلمهورياتمن مهاجري احتاد  %٦٠بصـــــــــــورة أفضـــــــــــل. وقد وجد  اإلســـــــــــرائيليالنظام 

  املستقلة مساكن لإليجار بمحاذاة الساحل.
وهذا إجناز كبير يف  - ويف حين مل يبق أحد من نصــــــــف مليون مهاجر بال مســــــــكن

وافز والتســـــــــــهيالت الســـــــــــكنية يف فإن هدف توزيع الســـــــــــكان مل يتحقق. فاحل - حد ذاته
ل اإلســــــرائيليمناطق األطراف، اســــــتفاد منها  ون القدامى بصــــــورة أســــــاســــــية، بينما فضــــــّ
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املهــاجرون العيش يف أمــاكن شـــــــــــــديــدة االكتظــاظ يف املــدن الكبرى، والبقــاء متجمعين 
من الوحدات الســـــــــكنية يف  %٤٠معاً، األمر الذي اضـــــــــطر احلكومة إىل إعادة شـــــــــراء نحو 

  )٢٨(طراف، كمساكن لإليجار.مناطق األ
ويقتصــــــــر عدد الذين اشــــــــتروا مســــــــاكن حتى اآلن على ربع املهاجرين فقط. وبينما 
حصــل نحو ثلث عائالت املهاجرين اجلدد على قروض عقارية متاحة للمهاجرين، فإن 

حصـــــــــــلوا على مســـــــــــاكن مدعومة بمســـــــــــاعدة من احلكومة (يقع معظمها يف  %٥أقل من 
بقي نحو ربع املهــاجرين يف مســـــــــــــاكن موقتــة. ومعظم هؤالء  منــاطق األطراف)، بينمــا

ون مهاجر - يقيم باإليجار بمســـــاكن يملكها القطاع اخلاص، بينما تقيم أقلية ضـــــئيلة
فرصـــــــــــهم ضـــــــــــئيلة يف احلصـــــــــــول على عمل ويف االندماج، وكثيرون منهم مســـــــــــنون أو 

أطراف بمســـــــــــاكن جاهزة (متنقلة)، أقيمت ســـــــــــريعاً على  - مصـــــــــــابون بأمراض مزمنة
يهودي إثيوبي هاجروا يف  ١٤٬٠٠٠البلدات يف الشـــــــــــمال واجلنوب، ويقيم بها أيضــــــــــــاً 

ومع أن بعض املهاجرين الذين اختاروا العيش يف مســـــــاكن متنقلة    )٢٩(الفترة نفســـــــها.
فعلوا ذلــك كي يتمكنوا من توفير مواردهم، فهنــاك خطر من أن تتحول هــذه املســـــــــــــاكن 

"مَعَبروت" أو اخمليمات املوقتة القديمة، التي كانت   به الــــــاملوقتة إىل مساكن دائمة، تش
يف أثناء الهجرة اجلماعية من شـــــــمال  إســـــــرائيللعنة ســـــــلطات الشـــــــؤون االجتماعية يف 

  إفريقيا وأوروبا الشرقية يف اخلمسينات.
وقد أوجد "االســتيعاب املباشــر" ســوقاً منقطعة النظير للمســاكن املعدّة لإليجار. إن 

من مالكي البيوت يف بلد تُعتبر العقارات فيه أفضــــــــــــل اســـــــــــتثمار ممكن،  أمة إســـــــــــرائيل
واالنتقــال للعيش يف مكــان آخر حمــدود، ألن املهــاجرين يفضـــــــــــلون البقــاء يف األمــاكن 

 جديدة، وتتوفر قروض اليهوديةالتي يُرَسلون إليها، أو يختارون العيش فيها. والبلدات 
ين املولودين يف اإلســـــــــــرائيليك ميــــل لــــدى عقــــاريــــة تالئم جميع الفئــــات تقريبــــاً، وهنــــا

، يف معظمهم، إىل الشـــــــــــروع يف االدخار ألطفالهم منذ والدتهم كي يشـــــــــــتروا إســـــــــــرائيل
  مساكن لهم.

وقد جنم عن هذا الوضـــــــــــع التأجيري تطور جديد، مل يلقَ اهتماماً كبيراً من علماء 
الطبقـة العـاملـة،  الشـــــــــــرقيين القـدامى، من اليهوداالجتمـاع يف البلـد: عالقـة جـديـدة بين 

 اليهودوالطبقــة الوســـــــــــطى اجلــديــدة القــادمــة من شـــــــــــمــال إفريقيــا، وبين املهــاجرين من 
الغربيين. لقد كانت سياسة احلكومة يف األعوام األوىل من قيام الدولة تقوم على توفير 
مســـاكن رخيصـــة جلميع املهاجرين يف "مدن التطوير" الصـــغيرة أو يف ضـــواحي الطبقة 

. ومن اإلجنــــازات الشـــــــــــعبيــــة الكبرى حلكومــــة الليكود العــــاملــــة يف املــــ دن األكبر حجمــــاً
") الــذي أتــاح Project Renewalاليمينيــة يف الســـــــــــبعينــات برنــامج "مشـــــــــــروع التجــديــد" ("

، ومعظمها من شــــمال إفريقيا أو من أصــــول شــــرق أوســــطية، اإلســــرائيليةللطبقة العاملة 
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يين، الشرق اليهودومع ازدهار أوضاع حتسين تلك الشقق السكنية أو البيوت وتوسيعها. 
وإقدام بعضــــــهم على شــــــراء شــــــقق ســــــكنية جديدة، أعلنت احلكومة حســــــومات ضــــــرائبية 
ملصــــلحة من يؤجر مســــاكن للمهاجرين، وأصــــبح كثيرون من الشــــرقيين مالكي عقارات 
لإليجار. وّملا كان املهاجرون اجلدد يف تل أبيب غير قادرين على دفع اإليجارات يف 

ق املرغوب فيها يف وســــط املدينة وشــــمالها، فقد ذهبوا إىل املناطق التي أخالها املناط
مؤخراً مهاجرو اخلمســــــــــينات، األمر الذي ســــــــــاهم يف "ترقية" مناطق األســــــــــواق املتدنية 

ويف مدن التطوير الصغيرة، حيث أكثرية السكان من شمال    )٣٠(جنوبي تل أبيب ويافا.
ون الشرقيون املضطهد اليهودعظم البلديات، أصبح إفريقيا، وحيث هم يسيطرون على م

ســـابقاً يف وضـــع يشـــعرهم بالرضـــا، باعتبارهم أصـــبحوا، بدورهم، ســـادة بين الغربيين 
وبمـــا أن هـــذه املـــدن الصـــــــــــغيرة تفتقر دائمـــاً إىل املهنيين    )٣١(القـــادمين من روســـــــــــيـــا.

ة كبرى لتلــــك احملترفين، فقــــد أثبــــت املهــــاجرون اجلــــدد، يف بعض احلــــاالت، أنهم نعمــــ
املدن. وقد أعرب الطرفان يف الكثير من هذه املدن عن رضـــــــــــاهم، ولو يف املدى القريب 
على األقل. لكن املشـــــكلة هي عدم رضـــــا املهاجرين عن مســـــتوى املدارس احمللية، فيما 
يتعلق بتـــدريس العلوم والريـــاضـــــــــــيـــات مثالً، وهـــذه مشـــــــــــكلـــة يمكن معـــاجلتهـــا بتوظيف 

  فسهم.معلمين من املهاجرين أن
ســــــــــابقاً أكثر بطئاً من أســــــــــالفهم يف الســــــــــوفياتي  االحتادوإذا كان املهاجرون من 

التحول إىل مــالكين لبيوتهم، فــإن ذلــك ربمــا يعود إىل الظروف التي كونــت ذهنيتهم يف 
مرحلة مبكرة. فظواهر االستالف، والقروض الطويلة األجل التي يجب تسديدها، وقبول 

 االحتـــــادظواهر غريبـــــة بـــــالنســـــــــــبـــــة إىل املهـــــاجرين من العيش يف ظـــــل الـــــديون، كلهـــــا 
.السوفياتي    سابقاً

ونتيجة اإلقبال الكثيف على املدن الســـــاحلية حيث اإليجارات مرتفعة، فإننا كثيراً 
ما جند عائلتين أو أكثر تتقاســــم شــــقة صــــغيرة واحدة. وقد بينت دراســــة، أُجريت مؤخراً، 

شـــــــــــملتها الدراســـــــــــة يعيشـــــــــــون مع مهاجرين غير من أفراد العينة التي  %٦٢أن أكثر من 
أقرباء لهم. ويحصل الكثيرون على قروض عقارية باملشاركة مع عائالت أُخرى، األمر 

وهذا من سخريات القدر، ألن أحد أسباب الهجرة من    )٣٢(الذي يطيل أمد الوضع الراهن.
كبرى، نتيجة املســـــــــــتقلة كان، حتديداً، نقص املســــــــــــاكن يف املدن ال اجلمهورياتاحتاد 

عجز الســـــــــــوفيات عن البناء بما فيه الكفاية بعد احلرب العاملية الثانية. ويف املقابل، 
فــإن كثيرين من املهــاجرين الــذين قــد يفتقرون إىل القــدرة على احملــافظــة على أبســـــــــــط 
خصــــــوصــــــياتهم يف بيوتهم، اشــــــتروا ســــــيارات، مســــــتفيدين من احلســــــومات الضــــــرائبية 

وحتى يف املواقع الســـــــــــكنية املوقتة، وهي أكثر مســـــــــــتوطنات املتاحة للمهاجرين فقط. 
املهاجرين وحشـــــــــــة، هناك الكثير من الســـــــــــيارات اليابانية اجلديدة الزاهية اللون، تقف 
أمام البيوت اجلاهزة املتنقلة التي ال تزيد مســـــــــــاحة كل منها على تســـــــــــعة أمتار مربعة. 
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اجرين مســاكنهم مع آخرين، فإن ويف تل أبيب، بينت دراســة أنه بينما يتقاســم ثلثا امله
ون القدامى الذين ينتقدون هذا الســـــلوك اإلســـــرائيليوال يدرك    )٣٣(ثلثهم يمتلك ســـــيارات.
يتطلب جمموع الرواتب التي يكســـــــــبها املرء الســـــــــوفياتي  االحتادأن امتالك ســـــــــيارة يف 

 أولئكطوال حياته. لكن هناك مشــــــــكلة مل ينتبه إليها الكثيرون من املهاجرين، وهي أن 
الذين يســــــتفيدون من االمتياز الضــــــرائبي يف شــــــراء الســــــيارات أو ســــــواها من البضــــــائع 
االســــــــــتهالكية، يخســــــــــرون حقهم يف تعويضــــــــــات البطالة. وهذا جمرد واحد من عدد من 

لتي حتيّر املهاجر اجلديد، الذي تهطل عليه االمتيازات ويبهظ كاهله االقواعد واألنظمة 
  نفسه. باألعباء اجلديدة يف الوقت

و"االستيعاب املباشر" يعني أيضاً أن املهاجرين اجلدد، يف النهاية، يفقدون حقهم 
يف التمتع باخلدمات اخلاصــــــــة التي أُتيحت لهم يف "مراكز االســــــــتيعاب" ســــــــابقاً، وأنهم 
اآلن يحصلون على خدمات مماثلة لتلك املقدمة إىل السكان القدامى يف إطار املنظمات 

يشــــكل مشــــكلة بالنســــبة إىل املهاجرين، ألن معظمهم ال يعرف  البلدية. وقد تبيّن أن ذلك
مهمــات مكــاتــب العمــل ومؤســـــــــــســــــــــــات اخلــدمــات االجتمــاعيــة، كمــا ال يعرف أن خــدمــات 
الشـــــــــــؤون االجتماعية تقدمها الدولة أو الســـــــــــلطة احمللية، ال يف موقع العمل، كما هي 

املهاجرين على حترير . لذا، بدالً من مســــــــاعدة الســــــــوفياتي االحتاداحلال يف األغلب يف 
أنفســـــهم من االعتماد على الســـــلطة، أدى االســـــتيعاب املباشـــــر يف حاالت كثيرة إىل عدم 
القدرة على االندماج يف اجملتمع، وإىل ازدياد احلاجة إىل مســــــــــــاعدة نفســـــــــــية. فقامت 

ين القدامى بمســاعدة املهاجرين على التعامل مع اإلســرائيليجمعيات طوعية كثيرة من 
، وســــــــــــاهمت هذه بالتعاون مع "مؤســـــــــــســــــــــــات" االســـــــــــتخدام اإلســـــــــــرائيليةطية البيروقرا

واملنظمات االســــــــــتشــــــــــارية، يف مســــــــــاعدة املهاجرين على االنتقال الصــــــــــعب من ســــــــــوق 
وأصـــــــــبح التوجيه واإلرشـــــــــاد    )٣٤(االقتصـــــــــاد اخلاضـــــــــع للســـــــــلطة، إىل االقتصـــــــــاد احلر.

ديـة، التي كـانت ضـــــــــــروريين ملســــــــــــاعـدتهم على تطوير قـدراتهم يف جمـال املبـادرة الفر
  )٣٥(مستحيلة أو ال معنى لها يف سياق االقتصاد السوفياتي.

  سياسة االستخدام والتوظيف
يف مقابل تدخل احلكومة يف مســـــــــائل اإلســـــــــكان وتقديم املنافع االجتماعية كجزء 
 . من ســياســة "االســتيعاب"، فإن مســاهمتها يف إيجاد عمل للمهاجرين كانت ضــئيلة جداً

ف يف جمال اإلسكان جاء على حساب إيجاد املزيد من الوظائف يف فاالستثمار املضا
القطا العام. لذا، قامت وزارة التجارة والصــــــــــناعة باســــــــــتحداث برامج جديدة لتشــــــــــجيع 
اســـــــــــتخــــدام املهــــاجرين، بمــــا يف ذلــــك تنظيم دورات تعليميــــة إلطالع املهــــاجرين على 

السلطات الروسية، دورات قبل أساليب العمل الغربية. وتنظم وزارة العمل، بالتعاون مع 
الهجرة، لنخبــــــة من املهنيين احملترفين الــــــذين يمكن اســــــــــــتخــــــدامهم يف جمــــــاالت 
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اختصـــــــاصـــــــهم بعد الهجرة. وتدير وزارة التعليم دورات إلعادة تدريب املعلمين. وهناك 
ــــــــــــــ "جلنة التوزيع املشـــترك  برامج أُخرى كثيرة، تقوم بتمويلها منظمات غير حكومية، كـ

). لكن أكثريــة املشــــــــــــاريع التي تم American Joint Distribution Committee" (األميركيــة
  )٣٦(تنفيذها خالل األعوام األربعة األخيرة، كانت ضعيفة الصلة جداً بسياسة احلكومة.

وجممــل القول، إن وضـــــــــــع اســـــــــــتخــدام املهــاجرين هو كمــا يلي: أولئــك الــذين أثبتوا 
نظرية، اختطفتهم اجلامعات ومراكز األبحاث قدرتهم االســـــــــــتثنائية يف جمال العلوم ال

، وهم قلة ضــــئيلة. ويف جماالت معينة أُخرى، اســــتقطبت مؤســــســــات القطاع اإلســــرائيلية
اخلاص مهارات املهاجرين الروس: من أوضـــــح األمثلة لذلك صـــــناعة برامج الكمبيوتر، 

و املية أحيث تم اســــــتخدام مئات من املهاجرين اجلدد يف الفروع احمللية للشــــــركات الع
، بحيث ارتفع عدد العاملين يف جمال الكمبيوتر يف االقتصــاد اإلســرائيليةيف الشــركات 
وحدها. وهذه الصـــــــــناعة مثال صـــــــــارخ لكيفية  ١٩٩٠ســـــــــنة  %١٠بنســـــــــبة  اإلســـــــــرائيلي

مهارات املهاجرين بتكلفة متدنية، ألنها ال حتتاج إىل اســــتيراد مواد  إســــرائيلاســــتخدام 
لكنه من اجلدير    )٣٧(يصـــــــة، أو إىل اســـــــتثمار رؤوس أموال كبيرة.أولية، أو إىل عمالة رخ

بالتذكر أن صـــناعة التكنولوجيا املتطورة ال تســـتخدم ســـوى جزء ضـــئيل فقط من القوى 
  ، علماً بأنها حتقق أرباحاً ضخمة يف جمال الصادرات.إسرائيلالعاملة يف 

األطباء الروس. ويف اجلانب اآلخر من طيف العمالة واالســــــتخدام، تتضــــــح مشــــــكلة 
وال تقتصـــــــر هذه املشـــــــكلة على ارتفاع عدد األطباء قياســـــــاً بعدد الســـــــكان فقط، بل إنها 
تتجاوز ذلك أيضــاً إىل كون النظام الصــحي الســوفياتي يشــمل مؤســســات ومراكز جمهزة 
بــأحــدث املعــدات املتطورة، وحقق إجنــازات مــدهشــــــــــــة يف جمــال األبحــاث الطبيــة. إالّ إن 

ألولية، ومســـتوى املســـتشـــفيات، كانا أدنى كثيراً مما هو عليه احلال يف الرعاية الطبية ا
، من حيث التجهيزات واملرافق الصـــــيدلية واملادية. وربما كان هذا هو الســـــبب إســـــرائيل

)، alternative medicineيف أن كثيرين من املهاجرين األطباء هم مهرة يف الطب البديل (
، ويف جماالت أُخرى مثل، التدليك الطبي، إســـــــــــرائيلالذي هو يف مســـــــــــتهل نشــــــــــــأته يف 

وقد أعادت املؤســــــســــــات الطبية تدريب أعداد من    )٣٨(والعالج باإلبر، والعالج الطبيعي.
األطباء الســـــوفيات، حتى إنها ســـــمحت بإجراء امتحانات تأهيلهم باللغة الروســـــية. لكن 

و ن، أو تقنيين، أالكثيرين من األطباء املتخصــــصــــين اضــــطروا إىل أن يعملوا أطباء عامي
  )٣٩(ممرضين أو مساعدين طبيين.

املســـــــــــتقلــة بين هــذين  اجلمهوريــاتوتقع األكثريــة الســــــــــــاحقــة من مهــاجري احتــاد 
النقيضـــــــين املتباعدين. واملشـــــــكلة األوىل التي يمثلها هؤالء بالنســـــــبة إىل أرباب العمل، 

ريجي هي حتديد فائدة ومســـــــتوى ما يزعمون أنه اختصـــــــاصـــــــهم. فمن الســـــــهل تقويم خ
املراكز اجلــــامعيــــة الكبرى يف روســـــــــــيــــا، لكنــــه أقــــل ســـــــــــهولــــة تقويم خريجي املعــــاهــــد 
التكنولوجية الريفية، واألقل من ذلك تقويم اآلالف الذين ربما حصلوا على تأهيلهم من 
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  خالل الدراسة باملراسلة يف بعض األماكن النائية من اإلمبراطورية السوفياتية.
بة يف حتديد مهاراتهم بوضــــــــــوح ألرباب العمل ويجد الكثير من املهاجرين صــــــــــعو

رك املهنية، وبعضـــــهم ت -  ين. فمعظمهم ال يعرف كيف يكتب ســـــيرته العلميةاإلســـــرائيلي
وراءه إجنازات ال يمكن حملها أو توضــيحها (كمهندســي البناء واملناجم)، أو مهارات ال 

عمـــل أوراقـــًا ، ومثـــل هؤالء جميعـــاً يقـــدم إىل أربـــاب الإســـــــــــرائيـــليســـــــــــتطيع إثبـــاتهـــا يف 
و"شــــهادات" يصــــعب تقدير قيمتها الفعلية. وأفضــــل فرصــــة أمام املهاجرين هي اإلفادة 
من مهاراتهم للعمل يف الســـــوق احلرة. لكن يف هذا اجملال، حتديداً، يشـــــكل افتقارهم إىل 
اخلبرة بــــالقطــــاع اخلــــاص وذهنيتهم املتكونــــة يف ظــــل النظــــام الســـــــــــوفيــــاتي، عــــاملين 

  معوقين.
يقرر املهن التي ينبغي للتالمــذة يف املــدارس االبتــدائيــة لســـــــــــوفيــاتي اكــان النظــام 

التوجــــه نحوهــــا، وفقــــاً لقــــدراتهم ومواهبهم. ثم يجري تــــدريبهم وإحــــالتهم على مواقع 
العمل، حيث يبقون طوال حياتهم، ويحصلون على نوع من خدمات الشؤون االجتماعية 

حث الفعلي عن فرصـــــــــــة عمل، ألنفســـــــــــهم ولعائالتهم. ومن هنا تنبع صـــــــــــعوبة حتدي الب
واالســتجابة لإلعالنات، وتقديم طلبات العمل، واألهم من ذلك كله، اخليال واملرونة يف 
مالءمة جوانب معينة من تدريبهم مع الوظيفة اجلديدة املتاحة. واســـــــــــتناداً إىل إحدى 
الدراســات، تبيّن أن ثلث املهاجرين يريد أن يؤســس مشــاريع أعمال صــغيرة لنفســه، لكن 

ومن املفارقات أنه أســـــــــــهل على املهاجرين أن    )٤٠(منهم فقط فعلوا ذلك يف الواقع. %٧
يقبلوا أعماالً أدنى كثيراً من قدراتهم، من أن يدخلوا عامل املشــــــــــاريع احلرة واملنافســــــــــة 

 ، توازيإســـــــــــرائيلاخمليف. ومن نواح كثيرة، فإن التحديات التي تواجه املهاجرين يف 
  )٤١(املواطنون يف دولة ما بعد النظام الشيوعي.تلك التي يواجهها 

أمّا الوضــــــع بالنســــــبة إىل النســــــاء، فهو أكثر صــــــعوبة. فالنســــــبة املئوية للنســــــاء يف 
. وفضــــــــالً عن ذلك، فإن إســــــــرائيلالقوى العاملة الروســــــــية كانت أعلى كثيراً ممّا هي يف 

ة  اجلامعات واألجهز(باســـــتثناء قلة متعلمة تعليماً عالياً تعمل يف إســـــرائيلالنســـــاء يف 
القضـــــــــائية) يفضـــــــــلن مزاولة أعمال "خاصـــــــــة باملرأة" كالتعليم ورعاية األطفال، بينما 
عملـــت النســــــــــــــاء الســـــــــــوفيـــاتيـــات يف جمـــاالت كثيرة ومتنوعـــة، بمـــا فيهـــا جميع فروع 

املستقلة  اجلمهورياتوجتدر اإلشارة إىل أن النساء املهاجرات من احتاد    )٤٢(الهندسة.
اجلمعيات النادرة ملســــــاعدة بعضــــــهن البعض يف موجهة الهجرة الراهنة. شــــــكّلن إحدى 

، حيث من املتعارف عليه أن الرجل هو املعيل األســــــــــاســــــــــي للعائلة، فإن إســــــــــرائيلويف 
الرجال هم الذين اســــــتفادوا من برامج إعادة التدريب، وتركوا النســــــاء يبحثن عن فرص 

ء املهــاجرات، يف معظمهن، يف العمــل حيثمــا اســـــــــــتطعن. ويف مرحلــة مــا، عملــت النســــــــــــا
وهو عمل مهين يف نظر املهاجرين، الذين ال يسـتطيعون  -  إسـرائيلاخلدمة املنزلية يف 



  ٨١ص  )،١٩٩٩ربيع ( ٣٨، العدد ١٠المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية الملف
 

١٥ 
 

اقتصـــــــــادية تقوم بأعمال يدوية ال حتتاج إىل  - قبول رؤية أنفســـــــــهم يف فئة اجتماعية
  مهارة.

ويتكون معظم العــائالت من أســـــــــــر ذات معيــل واحــد، أي من أم وطفــل واحــد، وهي 
ة . ومل يكن ملثل هذه العائالت حصالسوفياتي االحتاديجة نسبة الطالق املرتفعة يف نت

والنظام التعليمي جعال من  اإلســـــــرائيليحمددة يف جمال اإلســـــــكان، كما أن االقتصـــــــاد 
. ففي   ،الســـــوفياتي االحتادالصـــــعب على أمهات األطفال الصـــــغار أن يعملن دواماً كامالً

ملؤسسات الصناعية مرافق وتسهيالت للعناية باألطفال، كان لدى كثير من املشاغل وا
   )٤٣(، حيث الدوام املدرســـــــــــي ينتهي قبل دوام العمل.إســـــــــــرائيللكن الوضـــــــــــع خمتلف يف 

ات العامالت يدفعن، يف الغالب، كل رواتبهن أو معظمها لتوفير اإلســـــــــــرائيليواألمهات 
املهاجرين فهمه، ألن الرعاية اخلاصــة ألطفالهن وهم صــغار. وهذا أمر يســتعصــي على 

ين اإلســرائيليأحداً منهم مل يســبق له أن اســتخدم أي نوع من املســاعدة املنزلية. وبعكس 
القدامى، يقيم اجلد واجلدة مع املهاجرين، ويفضالن مشاركة عائلتهما مسكنها املكتظ 

  على التمتع بمرافق بيوت املسنين، وهذان أيضاً يساعدان يف االعتناء باألطفال.
 ٦٥و ٤٥الفئات حظاً يف ســـــــــــوق العمل هم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين  وأقل

فأرباب    )٤٤(عاماً، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً أولئك الذين بلغوا العقد األخير من حياتهم العملية.
العمل يرفضــــــون أن يســــــتخدموا أناســــــاً مل يبق من حياتهم العملية ســــــوى فترة قصــــــيرة، 

ينطوي عليــه اســـــــــــتخــدامهم من مــدفوعــات مهمــا تكن خبراتهم ومهــاراتهم، فضـــــــــــالً عمــا 
للضـــــــــــمان االجتماعي وبرامج التقاعد. لذا، أصـــــــــــبح الكثيرون من ذوي اخلبرات املفيدة 

  للقوة العاملة عاطلين عن العمل.
أن جممـــل مشـــــــــــكلـــة القوة العـــاملـــة  اإلســـــــــــرائيليويرى بعض منتقـــدي االقتصـــــــــــــاد 

الكثير من الصـــــــــــناعات املهاجرة مرتبط باحلاجة إىل املزيد من املشـــــــــــاريع اخلاصـــــــــــة (
ال تزال خاضــــعة للحكومة)، مع حد أدنى من تدخُّل احلكومة يف  إســــرائيلاألســــاســــية يف 

االقتصـــاد، األمر الذي يتيح لقوى الســـوق حرية احلركة والتصـــرف. ففي املاضـــي، كانت 
احللول احلكومية من أجل العاطلين عن العمل مقتصـــــــــــرة على تشـــــــــــغيل املهاجرين غير 

يع موقتة القصـــــــــــد منها مســـــــــــاعدتهم. وحالياً اقترح وزير العمل حتى املهرة يف مشـــــــــــار
توفير أعمال موســمية لهم يف غابات البلد ومواقعها األثرية. وهذا ما ســماه أحد اخلبراء 

  )٤٥(يف انتقاد الذع: "اقتصاد األكشاك".
غير مشـــجعة للراغبين يف إقامة مشـــاريع عمل  اإلســـرائيليةويف أية حال، إن البيئة 

ة لهم، وخصـــــــــوصـــــــــاً فيما يتعلق بقوانين الضـــــــــرائب اخلاصـــــــــة باألعمال احلرة. صـــــــــغير
فـــالتعقيـــدات التي ترافق إقـــامـــة مشـــــــــــروع عمـــل صـــــــــــغير، والبيروقراطيـــة احلكوميـــة، ال 

ون القدامى. وبالتايل يصــــــــــبح من شــــــــــبه املســــــــــتحيل جتاوز اإلســــــــــرائيلييحتملهما حتى 
املستقلة، ليس لديه معرفة  اتاجلمهوريالصعوبات بالنسبة إىل مهاجر جديد من احتاد 



  ٨١ص  )،١٩٩٩ربيع ( ٣٨، العدد ١٠المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية الملف
 

١٦ 
 

بأمور التسويق، وبنظام الضرائب، وبقوانين الشركات، وبتصنيفات املناطق، وبسواها 
من العوامل الكثيرة املتداخلة يف إقامة أي مشـــــــــــروع عمل، ومع ذلك فقد وجد عدد من 

لت املهاجرين جماالً لهم يف األعمال احلرة. وبينت دراســــــة أُجريت مؤخراً أنه بينما فشــــــ
مكـــاتـــب العمـــل الرســـــــــــميـــة يف إيجـــاد وظـــائف مالئمـــة للمهـــاجرين، فـــإن أصــــــــــــــدقـــاءهم 
وأقرباءهم كانوا أكثر جناحاً، األمر الذي يشـــــــــــير إىل ازدياد نوع من شـــــــــــبكة املعلومات 

وقد اســــــــتحدثت وزارة االســــــــتيعاب مؤخراً برنامج    )٤٦(واالســــــــتعالمات بين املهاجرين.
ريع عمــل من مبــاشـــــــــــرتهــا يف أجواء حمميــة. قروض لتمكين الراغبين يف إقــامــة مشـــــــــــــا

وهنــاك تطور واعــد، كمــا يبــدو، ظهر يف إطــار الســـــــــــلطــات احملليــة، حيــث عمــدت هــذه إىل 
إنشــاء ورعاية عدد من املشــاريع الرائدة على هيئة "ورشــات عمل"، ينصــب التركيز فيها 

جــاد عمــل ال على القروض املــاليــة، وإنمــا على إمــداد املهــاجرين بــاملهــارات الالزمــة إلي
لكن من غير املمكن اجلزم أن النفع من مثل هذه املشـــــــاريع قد يمتد    )٤٧(لهم بأنفســـــــهم.

  .اإلسرائيليإىل القوى العاملة األساسية من دون إعادة تنظيم جذرية لالقتصاد 

  آالم التأقلم
يعاين جميع املهاجرين صـــدمة ثقافية. فالهجرة من جمتمع ديكتاتوري واقتصـــاد 
مقنن إىل ديمقراطية "رأســـــــــــمالية" حديثة، ومن وضـــــــــــع أقلية إثنية إىل العيش يف دولة 

، هي نقلة قاسية بصورة خاصة، ذات انعكاسات سلبية وإيجابية على االندماج يهودية
كالت األســــــاســــــية املتمثلة يف إيجاد املســــــكن يف اجملتمع اجلديد. فباإلضــــــافة إىل املشــــــ

، وجهلهم النســـــــــبي اليهوديةوالعمل، واجه املهاجرون مشـــــــــكالت أُخرى بشـــــــــأن هويتهم 
، مع تعرض شــــــــــبابهم جملتمع متســــــــــاهل، وخالٍ أيضــــــــــاً من اليهوديةللتقاليد والعادات 

ة" ة الفكرياالحترام الفطري للمسنين. وربما كان األكثر إرباكاً من كل ذلك هو أن "النخب
  يف هذا اجملتمع ال تتمتع بأي وضع خاص.

إن قـــانون العودة الـــذي صـــــــــــيغ يف األعوام األوىل من قيـــام الـــدولـــة، حين كـــان يف 
أذهـــان املشـــــــــــرّعين األحـــداث التي أدت إىل احملرقـــة، حـــاول أن يقلـــب قوانين نورمبرغ 

من جدّ يهودي،  النازية، إذا جاز التعبير. فإذا كان النازيون قد اضـــــــــــطهدوا املتحدرين
ون أن أي شــــــخص يثبت أنه على صــــــلة قربى وثيقة بيهودي ضــــــمن اإلســــــرائيليفقد قرر 

مــدة تغطي ثالثــة أجيــال، يمكنــه أن يصـــــــــــبح مواطنــاً يف الــدولــة. لكن هــذه الســـــــــــيــاســـــــــــــة 
هم  يهوديــة، الــذي يؤكــد أن املولودين ألم ليهوديــةتتعــارض مع التعريف احلــاخــامي ل

 الهاالخاه، أي الشـــــــــــريعة احلاخامية وتطبيقاتها. وتؤكد فقط يهود، وذلك اســـــــــــتناداً إىل
   )٤٨(من زيجات املهاجرين غير معترف بها لدى احلاخامية. %٢٠إحدى الدراســـــــــــات أن 

والقانون الديني هو الذي يحكم تســـــــــــجيل املهاجرين لدى وزارة الداخلية (وهي حقيبة 
ال توجد إحصاءات رسمية تشغلها تقليدياً أحزاب سياسية "دينية"). وألسباب واضحة، 
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ا ألنهم تزوجوا من فرد من عــائلــة اليهودبشــــــــــــأن أعــداد املهــاجرين غير  يف  يهوديــة، إمــّ
ا ألن يهوديتهم ال تتطــابق مع إســـــــــــرائيــلطقس مــدين (ليس هنــاك زواج مــدين يف  )، وإمــّ

املعــــايير احلــــاخــــاميــــة (األبنــــاء ألب يهودي وألم غير يهوديــــة). ويقــــدّر ذوو اخلبرة من 
  من جمموع عدد املهاجرين. %٣٠االستيعاب أن عدد هؤالء يشكل  مسؤويل

أن تصـــــــــــبح تعددية  اليهوديةوبغض النظر عن الســـــــــــؤال عّما إذا كان يمكن للدولة 
باملفهوم األوســـــــــــع، هناك عدد من املشـــــــــــكالت التطبيقية تبدأ مع تســـــــــــجيل مثل هؤالء 

." " ال "يهوداً أو الزوجة  ليهوديةروســـــــــــي" والزوج "ال   )٤٩(املهاجرين باعتبارهم "روســــــــــــاً
"الروســـــــــــية" ليهودي يمكن أن يصـــــــــــبحا مواطنين تلقائياً (وهذا ال ينطبق على األقرباء 

 يحصــــــل على جميع يهودية). والطفل (القاصــــــر) ألم غير اليهوديالبالغين للشــــــريك غير 
تقديمات الدولة، كالرعاية الصـــــــــــحية اجملانية إذا كانت األم مســـــــــــجلة يف أحد البرامج 

ة يف البلــد، وكــالتعليم اجملــاين. لكن مثــل هؤالء املواطنين ال يمكنــه أن يتزوج الصـــــــــــحيــ
(حيث ال تزال الزيجات خاضـــعة للســـلطات الدينية)، كما  إســـرائيليف  يهودية إســـرائيلية

  ال يستطيع العمل يف صناعة متصلة باألمن.
 . إن بعض وهــذه أمور تزعج أولئــك املهــاجرين الــذين اعتبروا أنفســـــــــــهم دائمــاً يهوداً

املهاجرين الذكور يجري عمليات ختان متأخرة، لكن إذا مل يحدث تهويد جماعي، فإن 
، أو غير املقبولين كيهود بموجــــــب املعــــــايير اليهودهؤالء املهــــــاجرين وأبنــــــاءهم غير 

األورثوذكســـــــــــيــة، لن يســـــــــــتطيعوا، كمــا يبــدو، بســـــــــــبــب أعــدادهم الكبيرة، أن يتزوجوا من 
يف ظل الترتيب الديني احلايل. وهذا قد يعجل إقرار  لإســـــــــــرائييين آخرين يف إســـــــــــرائيل

  الزواج املدين.
هي  إســـــــــرائيل)، فإن anachronismباســـــــــتثناء هذا الوضـــــــــع اجملايف لروح العصـــــــــر (

جمتمع غربي علماين، ومتســـــاهل إىل أبعد احلدود، يتمتع فيه األطفال والشـــــباب بمكانة 
 اجليش، وبســـــــــــبب األخطار الدائمة متميزة (نظراً إىل أهميتهم املســـــــــــتقبلية كمجندين يف

على الشـــــــــــباب يف احلروب). أّما العائالت الســـــــــــوفياتية ســـــــــــابقاً، فقد جاءت من جمتمع 
اســـــــــــتبدادي وســـــــــــلطوي، حيث كلمة اآلباء واملعلمين هي القانون، وحيث اعتماد األبناء 

ين حيثما إن اآلباء املهاجر   )٥٠(.إســــــــــرائيلاملراهقين على آبائهم أكثر كثيراً ممّا هو يف 
كــانوا يفقــدون، يف الغــالــب، ســـــــــــلطتهم على أطفــالهم األكثر تكيفــاً وفق اجملتمع اجلــديــد، 

ث ، حيإســـــرائيلوالذين يتعلمون اللغات اجلديدة ويقلدون زمالءهم بصـــــورة أســـــرع. ويف 
اجملتمع يعير الشـــــــــــبـــاب أهميـــة خـــاصــــــــــــــة، وحيـــث جمموعـــة الزمالء توازي العـــائلـــة يف 

نتقالية حادة وســــــــــريعة بصــــــــــورة خاصــــــــــة. وهنا تضــــــــــافرت أهميتها، تكون املرحلة اال
املشـــــــــــكالت الطبيعية للمراهقة مع مشـــــــــــكالت الهجرة. فقد أبعد املهاجرون أبناءهم عن 

ويجد هؤالء    )٥١(بيوتهم ومدارســـــــــهم وأصـــــــــدقائهم من دون أن يســـــــــتشـــــــــيروهم يف ذلك.
األبناء الذين تربوا على احترام جميع أنواع الســـــــــــلطة، وخصـــــــــــوصـــــــــــاً ســـــــــــلطة املعلمين، 
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أنفســـــهم، اليوم، يف صـــــفوف صـــــاخبة ومفهمة بالضـــــجيج، ويســـــمعون زمالءهم ينادون 
املعلمين بأســمائهم األوىل، وليس حولهم ســوى احلد األدنى من االنضــباط والنظام. أمّا 

ركز على الدراســــــــــــات التوراتية واآلداب العبرية، فقد وضـــــــــــع املنهج املدرســـــــــــي، الذي ي
  الكثيرين من الطلبة األذكياء يف وضع غير متكافئ مع وضع زمالئهم.

، وعنصـــــر أســـــاســـــي يف إســـــرائيلإن االلتحاق باجليش جزء أســـــاســـــي من العيش يف 
ن اسابقاً، تركت يف أذهالسوفياتي  االحتاداالنتماء إىل اجملتمع. لكن خدمة اجليش يف 

بعض هؤالء املراهقين صــــورة ســــلبية، مقرونة بمحنة القتال يف أفغانســــتان، وبإخماد 
التحركات العرقية. وأخطر مظاهر االســـــــــــتالب لدى الشـــــــــــباب، التي اســـــــــــتلزمت الرعاية 
واملعاجلة من علماء النفس والباحثين االجتماعيين، هي حاالت جنوح األحداث وبغاء 

التغطية اجلدية يف وســـــــــــائط اإلعالم ضـــــــــــعيفة فيما  املراهقات بين املهاجرين. ومع أن
يتعلق بمشـــــــكالت املهاجرين، فإن وفاة شـــــــخص أو اثنين من املشـــــــردين املدمنين على 
الكحول، تصـــــــلح يف نظر هذه أن تكون عنواناً رئيســـــــياً، شـــــــأنها شـــــــأن مشـــــــاركة بضـــــــع 

ات رعصــــابات من املهاجرين يف نشــــاطات العامل الســــفلي يف تل أبيب. ويف فترات الهج
اجلمــاعيــة الســـــــــــــابقــة، كــان هنــاك اتفــاق غير مكتوب بين الصـــــــــــحــافيين على عــدم ذكر 
األصـــــــــــول اإلثنيــة يف التقــارير عن اجلرائم بين املهــاجرين. لكن الصـــــــــــحــافــة الشـــــــــــعبيــة 

  أصبحت اليوم أقل التزاماً باالتفاق، األمر الذي أثار استياء كبيراً بين املهاجرين.
ون، ومنهم كثيرون من اإلســـــــــــرائيلينفســـــــــــيون ويحــــاول علمــــاء النفس واألطبــــاء ال

يف الســـــــــــبعينات، معاجلة بعض املشـــــــــــكالت احلتمية الســـــــــــوفياتي  االحتادالقادمين من 
للمرحلة االنتقالية. إالّ إنه من العناصر التي أعاقت تدخّلهم أن أطباء األمراض النفسية 

الً من النظام كانوا يمثلون الســـــــــــلطة، كجزء من نظام عقابي بدالســـــــــــوفياتي  االحتاديف 
العالجي. لذا، أصــــــــبح األطباء النفســــــــيون، ومســــــــؤولو الشــــــــؤون االجتماعية، والضــــــــباط 
املوكل إليهم أمر مراقبة املساجين املفرج عنهم على سبيل التجربة (وظيفة غير مألوفة 

ون لياإلســرائي)، موضــع شــك وارتياب. ويالحظ األطباء النفســيون الســوفياتي االحتاديف 
تطيع املهاجرون مالحظة عالمات االضـــطراب العقلي، فإن اســـتعدادهم أنه يف حين يســـ

. لذا، فإنهم، يف    )٥٢(للتســـــــامح مع الســـــــلوك املنحرف و"املعادي للمجتمع" ضـــــــعيف جداً
الغـــالـــب، قـــد يترددون يف طلـــب املســــــــــــــاعـــدة. ويف أثنـــاء حرب اخلليج، يف ذروة الهجرة 

لســـــاخنة" الســـــتقبال املكاملات ، تم اســـــتحداث عدد من "اخلطوط ا١٩٩٠اجلماعية ســـــنة 
من املهاجرين اجلدد املذعورين أو املشـــــــــوشـــــــــين، لكن مل يُســـــــــتقبل ســـــــــوى عدد قليل من 
املكاملات، وكثيرون ممن اتصــــــــلوا كانوا قلقين على مشــــــــكالت العمل والســــــــكن أكثر من 

اء يف أثن إســـرائيلخوفهم من القصـــف. وقد صـــرح الباحثون، يف أية حال، أن العيش يف 
  )٥٣(القومية، أعطاهم الشعور باالنتماء إىل جمتمع داعم لهم.األزمة 

مكســـــــــــباً واضـــــــــــحاً للفتيات  إســـــــــــرائيلعلى الصـــــــــــعيد اإليجابي، حقق االنتقال إىل 
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الشـابات خاصـة: التثقيف املتصـل بضـبط النسـل. فالتربية اجلنسـية يف املدارس مفهوم 
كان اإلجهاض هو الوسيلة  ،السوفياتي االحتادففي    )٥٤(جديد بالنسبة إىل املهاجرين.

أن الكثيرين من النســــــــاء  اإلســــــــرائيليةاألســــــــاســــــــية العتراض احلمل. وقد بينت األبحاث 
املهاجرات يف ســــــــــن احلمل قد خضــــــــــعن ألكثر من عملية إجهاض يف أوضــــــــــاع ســــــــــيئة. 
وبســــبب النفوذ الســــياســــي للمتدينين األورثوذكس (الذين يعارضــــون مبدأ تنظيم احلمل، 

خــدمــات حكوميــة لتنظيم األســـــــــــرة. لكن اجلمعيــة  إســـــــــــرائيــلتوجــد يف كــالكــاثوليــك)، ال 
الرئيسية لتقديم املشورة، شيلو، إضافة إىل مكاتب يشرف عليها بعض النساء واألزواج 
على الســـــــــــواء، تدير برناجماً واســـــــــــع النطاق، وتدعي أنها حققت جناحاً كبيراً يف توعية 

مة التي تقوم بفحص املرشـــــــــــحات النســــــــــــاء املهاجرات وتثقيفهن. وتخطط اللجان العا
لإلجهاض املقنّن يف املســـــتشـــــفيات ملواجهة زيادة كبيرة يف طلبات اإلجهاض يف إثر 

  )٥٥(املستقلة. اجلمهورياتاملوجة احلالية من الهجرة من احتاد 

  األثر الثقايف واحلضاري
من أملــانيــا يف الثالثينــات، مل تــأت موجــة من املهــاجرين لــديهم  اليهودمنــذ هجرة 

مثل هذا االعتزاز بثقافة بلدهم األصـــــــــــلي وحضــــــــــــارته، ومثل هذا العزم على االحتفاظ 
على الرغم من االضطهاد الذي ربما كانوا تعرضوا له هناك.  - بتلك الثقافة واحلضارة

ن أل إســــرائيلوال يمكن املقارنة بين اجملموعتين من املهاجرين من حيث مكانتهما يف 
ألقل، اســتطاعوا أن يجلبوا معهم رؤوس أموال، وأســســوا على ا ١٩٣٩األملان، حتى ســنة 

يف بعض احلاالت مشــــــاريع أعمال وأوجدوا صــــــناعات، أي أنهم قدموا مســــــاهمة فورية 
مهمة يف االقتصـــــــــــاد احلديث الوالدة يف فلســـــــــــطين قبل قيام الدولة، كما أنهم أدوا دورًا 

. أمّا املهاجرون من رئيســـــــياً يف تســـــــيير عمل اجلامعة اجلديدة والنظام التعليمي إجم االً
املســــــتقلة، فلم يجلبوا معهم شــــــيئاً ســــــوى صــــــناديق من الكتب. ومع  اجلمهورياتاحتاد 

ذلك فإنهم بدأوا يســــــــــــاهمون ال يف اجملال العلمي فقط، بل أيضــــــــــــاً يف الفنون واحلياة 
  الرياضية.

ها. وعدد اإلســــــرائيليةلقد رفع املهاجرون املوســــــيقيون مســــــتوى الفرق املوســــــيقية 
اســـــــــــتأثر الروس بتعليم املوســـــــــــيقى يف البلد، على الرغم من وجود فائض من معلمي و

ويدرّس الروس أيضــــــــــــاً يف املعاهد    )٥٦(العزف على البيانو يضــــــــــــاهي فائض األطباء.
املســـــــــــرحية، وقد حققوا جناحاً كممثلين وخمرجين ومدربين لراقصـــــــــــي الباليه يحاكي 

، هابيما، الذي كان جميع أبطاله من اإلســــرائيليجناح اجليل األول يف املســــرح الوطني 
الروس املدربين يف اســـــــتديوهات ســـــــتانيســـــــالفســـــــكي وفاغتنغوف. ومل حتصـــــــد شـــــــركة 
"غيشـــر" (اجلســـر)، املكونة من مهاجرين، أرفع جوائز البلد للمســـرح والتمثيل (بالروســـية 

ولية ت دوالعبرية بالتناوب يف أمسيات خمتلفة) فحسب، بل شاركت أيضاً يف مهرجانا
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  يف أميركا وأوروبا، وحظيت بتقدير كبير.
وســــــــيرفع املهاجرون الرياضــــــــيون كذلك مســــــــتويات التدريب اجلســــــــماين يف بلد مل 
يعرف رياضـــــــــــة أكثر شـــــــــــعبية من مشـــــــــــاهدة مباريات كرة القدم على شـــــــــــاشـــــــــــة التلفاز 

رفيع ال(واملراهنة عليها). إن املوســـــــــــيقيين واملمثلين يمثلون تقليداً عريقاً من اإلجناز 
يعود إىل عمق التــاريخ الروســـــــــــي، األمر الــذي جعلهم أعضـــــــــــــاء يف نخبــة مميزة يف ظــل 
الشــــــيوعية. أمّا الرياضــــــيون وعلماء الرياضــــــة، شــــــأنهم شــــــأن روّاد الفضــــــاء، فقد تمتعوا 
بالدعم املايل ألنهم عززوا إجنازات روســـــــــــيا على الصـــــــــــعيد الدويل. ومن الســـــــــــهل على 

  ضة االنتقال إىل حيث يشاؤون.املوهوبين يف املوسيقى والريا
أّما بالنســـــــــــبة إىل الثقافة األدبية، فقد شـــــــــــّكل املهاجرون نوعاً من اجليب املعزول 

. فالثقافة الفرعية الروســــية الضــــخمة (إذاعة، وتلفزة، وعشــــرات الصــــحف إســــرائيلداخل 
ن ياإلســــــرائيليواجملالت)، جعلت من املمكن للمهاجرين أن يعيشــــــوا حياة موازية حلياة 

الناطقين بالعبرية، لكنها منفصـــــــــــلة عنها باملعنى الثقايف. فالروس الذين يميلون إىل 
العيش معاً يعملون معاً يف الغالب، وينتمون إىل جمموعات أدبية وثقافية تعتمد اللغة 
الروســـــــــــيــة. وهم، يف الغــالــب، ال يجــدون حــاجــة أو حــافزاً على دراســــــــــــة أكثر من العبريـة 

ن منهم عن نفورهم من الطابع "الشــــــرقي" للبلد، ومن فقدان األســــــاســــــية. ويعرب الكثيرو
ين، ويرثون ملا يعتبرونه عدم وجود إلســـــــرائيليشـــــــكليات التهذيب يف الســـــــلوك اليومي ل

"ثقــافــة"، إذ إنهم، على مــا يبــدو، غــافلون عن احليــاة الثقــافيــة الغنيــة املتــاحــة للنــاطقين 
حالياً، على املتمتع باألدب العبري بالعبرية يف املدن الكبرى. كما أنهم غير قادرين، 

احلــديــث، الــذي تعود أصـــــــــــولــه، يف معظمهــا، إىل الشـــــــــــعر والنثر اللــذين كُتبــا يف أوروبــا 
ويف أية حال، ســـــــاهم وجود الكثيرين من    )٥٧(الشـــــــرقية ويف روســـــــيا بصـــــــورة خاصـــــــة.

النــاطقين بــاللغــة الييــديشـــــــــــيــة بين األجيــال الكبيرة يف الســـــــــــن من املهــاجرين (كــانــت 
دَمة يف ، ومســـــــتخيهوديةييديشـــــــية يف العهود الســـــــوفياتية القديمة مقبولة كلغة إثنية ال

وحفز  ،إســـــــرائيلمدارس اليهود)، يف إنعاش الثقافة الييديشـــــــية التي كانت حتتضـــــــر يف 
  على إعادة إحياء املسرح الييديشي.
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