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 الملخص 

تحاد السوفيتي) السابق( منذ أثارت اليجرات الييودية التي انطمقت مف االتناوؿ 
جممة تساؤالت حوؿ أسبابيا ودوافعيا ونتائجيا،  عشريفأوائل عقد السبعينيات مف القرف ال

اىرة التي طغت عمى سطح األحداث في مرحمة تعد مف أحرج وأدؽ مراحل ىذه الظ
، في حيف أجرت "إسرائيل" والواليات "اإلسرائيمي" –ة والصراع العربييالقضية الفمسطين

المتحدة في أواخر ثمانينيات القرف العشريف اتصاالت مكثفة مع االتحاد السوفييتي في 
بشأف السماح لمييود السوفييت باليجرة، أسفرت  عيد الزعيـ االسبق ميخائيل غورباتشوؼ

 عف موافقتو لمييود باليجرة صوب فمسطيف وبأعداد كبيرة وغير مسبوقة.

مف مقدمة فضاًل عف خاتمة وثالثة محاور حمل المحور  تشكل ىذا البحثو 
ما المحور الثاني فقد أوربا الشرقية نحو فمسطيف، أوؿ: ىجرات الييود  السوفييت ودوؿ األ
، في حيف جاء المحور الثالث في أثر ياسباب ىجرات الييود السوفييت ودوافعأ ناوؿت

 ىجرة الييود السوفييت عمى القضية الفمسطينية.

 صدام يوسف عبد اجلغيفي.  د. م

 املديرية العامة لرتبية نيهوى
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The Emigration of the Soviet Jews to Israel and its effect 

on the Palestinian Issue till 2003 

  

 

              

Abstract 

The Jewish immigration that started from the Soviet Union 

since the beginning of the seventies raised questions about the 

reasons, motivations and results of this migration, and the media 

were active in different directions in commenting on this 

phenomenon which overshadowed the surface of events in a stage 

that is one of the most embarrassing and precise stages of the 

question of Palestine and the Arab- And the global conflict in 

general. In the late 1980s, Israel and the United States conducted 

intensive contacts with the Soviet Union under President Mikhail 

Gorbachev on allowing Soviet Jews to emigrate. These efforts 

resulted in the Soviet Union allowing the Jews Migration in large 

numbers and it is unprecedented. 

This research consists of an introduction, as well as a 

conclusion and three axes bearing the first axis: the immigration of 

the Soviet Jews and the Eastern European countries towards 

Palestine. The second axis dealt with the reasons and motives of the 

exodus of the Soviet Jews,While the third axis in the impact of the 

migration of Soviet Jews on the Palestinian cause. 
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 المقدمة
سعت "إسرائيل" في أواخر عقد الثمانينيات مف القرف العشريف إلى فتح باب اليجرة 
الييودية مف االتحاد السوفييتي، الذي كاف يقف ألسباب أيديولوجية وسياسية ضد ىجرة مواطنيو 

ائيل" أو إلى الدوؿ الغربية، ومما شجع "إسرائيل" عمى ذلؾ ىو أف الييود وغير الييود إلى "إسر 
، عمى إثر ضغط الواليات المتحدة االمريكية 9191-9191األخير كاف قد سمح في األعواـ 
، فضاًل ألف مف مواطنيو الييود السوفييت إلى "إسرائيل" 911عميو بالموافقة عمى ىجرة نحو 

مف دوؿ االتحاد السوفييتي إلى "إسرائيل" نحو مميوف ىاجر  3112إلى 9191األعواـ مف  عف
ألف  911شتممت عمى ىجرة بنحو التي األف ييودي، غالبيتيـ في عقد التسعينيات،  911و

ألف عالـ  31ألف معمـ و 21ألف ممرض و 32ألف طبيب وطبيب أسناف و 31ميندس و
 .وفناف وموسيقي

مف المستوطنيف الييود في الضفة  % 31شكل المستوطنوف الييود السوفييت  مانسبتو 
الغربية الفمسطينية المحتمة، لمساىمتيا في إحداث واقع استيطاني ييودي، بغرض الحفاظ عمى 

سيما في مدينة  القدس الشرقية المحتمة، وفي المستوطنات الواقعة في والاستيطانو واحتاللو، 
 ية في مستوطناٍت كبيرة عديدة. قمب الضفة المحتمة، وبات المستوطنوف الييود السوفييت أغمب

 فلسطين  الىوربا الشرقية أهجرات اليهود  السوفييت ودول  واًل : أ
 9نقطة تحوؿ في تاريخ الييود في روسيا القيصرية، ففي  9999يعد عاـ 

لقت السمطات أ( و Alexander II -تـ اغتياؿ القيصر )الكسندر الثاني 9999ذار/مارسآ
نيـ وراء عممية التخطيط وقتل القيصر، تولى الحكـ أعمى الييود وبالروسية تبعية االغتياؿ 
ثارت عممية االغتياؿ غضب أ(، و Alexander III( )9999-9912 -القيصر) الكسندر الثالث

الحكومة القيصرية، فاستخدمت القوة في تعقب القتمة، وتمكنت مف التعرؼ ومف ثـ الحكـ عمييـ 
يات انتقامية ضد الييود عمى كثير مف مراكز تجمعاتيـ ،  فيما شيدت حدوث عمم(9)عداـباإل

وربا، فقد دمرت منازليـ وطردوا منيا، وعرفت تمؾ أالسكانية في روسيا وبعض دوؿ شرؽ 
و مذبحة منظمة أو فتؾ أو ىجـو أ( وتعني )تدمير POGROM -االحداث باسـ) بوغروـ

ـ وقد بمغ عدد حوادث العنف 9992ال في عاـ إو طبقة معينة(، والتي لـ تنتيألتدمير جماعة 
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يار)مايو( عاـ أصدرت السمطات الروسية في أ،  فيما (3)( حادثة ضد الييود الروس391)
ف سياسة إ))ما نصو: فيو جراءات سميت بػػػ) قانوف مايو(، وجاء ا  مجموعة قوانيف و  9993

نو أالييود، برىنت  ف قياـ المعارضة الشعبية الروسية ضدا  الكسندر الثاني التسامحية قد فشمت، و 
دى فشل تطبيق قوانيف مايو وصعوبة تنفيذىا أ،  (2)((مف الواجب اتخاذ اجراءات جديدة ضدىـ

لمناقشة تمؾ القوانيف، استمرت في  9992لى قياـ الحكومة القيصرية بتشكيل لجنة جديدة  عاـ إ
عتاقيـ، لكف ا  بضرورة رفع القيود عف الييود و  9999وصت عاـ أعواـ، والتي أ  ةعمميا خمس

البيروقراطية الروسية رفضت القرارات والتوصيات وقامت بطرد الييود مف موسكو عاـ 
 .(2)ـ9919

لف أ 31التي ىاجر نحو  9112 - 9993بيف عامي   ولى ماكانت موجو اليجرة األو 
غمبية منيـ مف روسيا ورومانيا، وكاف غالبيتيـ مف غير لى فمسطيف، جاءت األإييودي 

مف الطبقة الوسطى مف روسيا  ةغمب مف جاء في ىذه الموجأ يديولوجية، و أبعوامل المدفوعيف 
، (1)دد  المستوطنيف الييود في فمسطيفلى مضاعفة عإدت ىذه الموجة أوبولندا ورومانيا، وقد 

وىي الفترة التي ترافقت مع ظيور الحركة الصييونية السياسية بعد نشر ثيودر ىرتزؿ كتابو  
، وتميزت ىذه الفترة بنشاط واضح في المجاؿ الصييوني 9919لييودية( عاـ المسمى)الدولة ا

، 9919عاـ في مدينة بازؿ في سويسرا وؿ ذ عقد المؤتمر الصييوني األإالتنظيمي والسياسي، 
، وفي ضوء ماتقدـ ظير ما عرؼ باسـ  (9)الذي نتج عنو تأسيس )المنظمة الصييونية العالمية(

سيا التي ساىمت الضغوط السكانية في االمبراطورية الروسية خالؿ المسألة الييودية في رو 
جواء عدائية بيف الييود والشعب الروسي، أالنصف الثاني مف القرف التاسع عشر في خمق 

ولمواجية النمو السريع لمسكاف الييود، قامت الحكومة الروسية بفرض اجراءات معادية ليـ منيا 
 .(9)الى خارج روسيإالتمويح بتيجيرىـ 

 21ىاجر نحو  9192 - 9112وفي موجو اليجرة الثانية والتي استمرت مابيف عامي 
غمب مياجرييا متأثريف أ بيب، وكاف أسيس مدينة تل ألف ييودي، وتمكف ييود ىذه اليجرة مف تأ

ف تجعل الييود يقوموف بالعمل في المستعمرات أ ةفكار االشتراكية، فيما حاولت ىذه الموجباأل
، وتوقفت اليجرة خالؿ الحرب العالمية  (9)بداًل مف العماؿ العرب) عبرنة العمل( الزراعية

الؼ منيـ بسبب الظروؼ الصعبة التي رافقت ( إذ غادر فمسطيف اآل9199 -9192ولى) األ
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، وبعد ىذه الفترة استئنفت اليجرة )الثالثة( مابيف عامي (1)جواء الحرب عمى المستوطنيف الييود أ
الف ييودي كانت الغالبية منيـ مف دوؿ االتحاد السوفيتي  21إذ ىاجر نحو  ،9132 – 9191

فكار االشتراكية، وبولندا، وغمبت عمى مياجري ىذه الموجة العناصر الشابة، وقد تأثروا باأل
بدأت  9132ومع بداية عاـ  (91)دبيات الصييونية )عالياه الثالثة(وكاف يطمق عمييا في األ

( 93، بمغ عدد المياجريف خالؿ ىذه الموجة )9139واستمرت حتى عاـ  موجة اليجرة الرابعة
لف مياجر ينتموف لمطبقة المتوسطة معظميـ مف االتحاد السوفيتي وبولندا، والمالحع انو في أ

لف مياجر، بينما كاف حجـ اليجرة في أ 91لى إعداد المياجريف أ ولى وصمت عواـ الثالثة األاأل
الى عاـ  9132دت الزيادة المفاجئة في الفترة مف عاـ أ، وقد اً الف 33عواـ الخمسة التالية األ

زمات االقتصادية، إذ بمغ عدد العاطميف لى انتشار البطالة في فمسطيف وسببت األإ 9139
 .(99)9139ييودي في عاـ   9221
ييودي مف  311ذ ىاجر نحو إ 9129حتى عاـ  9123بدأت اليجرة الخامسة في عاـ و 

بيب والقدس وحيفا والقرى أوربا، استقروا في مدف تل ألمانيا وبولندا ووسط أىميا أ وربية أدوؿ 
صحاب أرباب الميف الحرة ومف المزارعيف والعماؿ و أوالمزارع في يافا، وكانوا مف الرأسمالييف و 

دى قياـ حكومة االنتداب أ، و (93)مواؿ التي تدفقت عمى شكل استثمارات وتبرعاتروؤس األ
غراء في راضي العربية إلى الييود بطرؽ شتى، كرفع الضرائب واإلبتشجيع انتقاؿ األالبريطانية 

لى ارتفاع نسبة إىا صالحيات واسعة لمييود، ؤ عطاإ بيع االراضي والتيديد، فضاًل عف ذلؾ 
عداد كبيرة مف الييود بطريقة أ دخمت فمسطيف  9129، ومع نياية عاـ (92)المياجريف الييود

لى كل مف إالء الموساد عف طريق القوارب النيرية عبر نير الدانوب شراؼ عمإسرية تحت 
ف خصصت المنظمة أوربية بعد رومانيا وبمغاريا ثـ يتـ جمعيـ في الموانئ الجنوبية األ

لى فمسطيف عبر قوارب إالصييونية العالمية بعض السفف التي تجوب تمؾ الموانئ وقامت بنقميـ 
 .(92)طيفلى فمسإدخاليـ  سرًا إصغيرة ثـ 
وفي نياية عقد الثالثينيات مف القرف العشريف، وتحديدًا بعد التوقيع عمى معاىدة عدـ   

، بدأ دعاة الفكرة الصييونية وزعماء الييود 9121ب/اغسطسآ 32االعتداء السوفيتي النازي في 
ديف مف الييود الموجو أبتكثيف االتصاالت مع قادة االتحاد السوفيتي في محاولة منيـ لضماف 

تحت المظمة السوفيتية، وكانت اولى ىذه االتصاالت مع السفير السوفيتي في لندف )ايفاف 
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في منتصف عاـ  (Chaim Weizmann -ذ قابمو )حاييـ وايزمافإ( Ivan Maisky -مايسكي
 راضي السوفيتية وذلؾ لتحقيق ىدفيف ميميف ىما : شير عمى الغزو النازي لألأبعد ستو 9129
 لى فمسطيف.إىمية ىجرة الييود البولندييف أقناع موسكو بإ -9
نشاء "إسرائيل" في إف أقناع القادة البالشفة المتعصبيف لمعقيدة الماركسية المينينية إ -3

وسط ال يتعارض عمميًا وال نظريًا مع الطروحات الفكرية لمعقيدة اليسارية الشرؽ األ
 .(91)السوفيتية وال يضر بمصالحيا

-تمر يالطا اتفق  الرئيس السوفيتي آنذاؾ )جوزيف ستاليففي مؤ  9121في شباط عاـ و 
Joseph Stalin ( )9131-9112( مع كل مف الرئيس االمريكي آنذاؾ )فرانكميف روزفمت-

(Franklin Roosevelt(9122-9121( ورئيس وزراء بريطانيا)ونستوف تشرشل-Winston 
Churchill()9121-9121/9119-9111 مي ييودي في نشاء وطف قو إ(، عمى ضرورة

لى فمسطيف إبواب التي كانت تعوؽ اليجرة الييودية فمسطيف وعمى وجوب الفتح السريع  لأل
، فيما قاـ االتحاد السوفيتي (99)وربا الشرقيةأمقابل السماح لمسوفييت بإقامة مناطق نفوذ ليـ في 

مـ ة األفي منظم 9129تشريف الثاني/نوفمبر  31بالتصويت لصالح قرار تقسيـ فمسطيف في 
قاـ عالقات أوؿ مف أوكاف االتحاد السوفيتي  قامة "إسرائيل"،المتحدة، الذي ميد بالطبع إل

دبموماسية وبأمر مف ستاليف مع "إسرائيل" الدولة الجديدة، بينما قامت الواليات المتحدة التي 
يار /مايو أ 91، وفي (99)عالنياإ العبرية، بالخطوة نفسيا لكف بعد شير مف  ةمولت اقامة الدول

، وقبيل (99)نياء االنتدابا  وىو اليـو المحدد لجالء القوات البريطانية مف فمسطيف و  9129عاـ 
يار/مايو عاـ أ 92ساعات قميمة مف مغادرة المندوب السامي البريطاني ميناء حيفا أي في 

( رئيس المجنة التنفيذية لموكالة David Ben-Gurion -أعمف )دافيد بف غوريوف  9129
رض فمسطيف وبعد دقائق معدودة مف أقامة )الكياف الصييوني( عمى إلييودية في تل أبيب ا

تحاد عترافيا الرسمي بيذا الكياف وتبعيا بعدئذ االا ذلؾ، أعمنت الواليات المتحدة األمريكية 
 .(91)السوفيتي

واالعواـ التي تمت ىاجر نحو نصف مميوف ييودي مف االتحاد  9129منذ عاـ 
لف ييودي، أ 211طار ماسمي" باليجرة السوفيتية الثالثة"، وقد بمغ عدد الييود إفي السوفيتي 
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 311نحو   9191- 9129عواـ وقد وصل الييود الذيف غادرو االتحاد السوفيتي خالؿ األ
ألف  919,991ىاجر نحو  9191-9199الى "إسرائيل"، ومابيف عامي  ألف ييودي  تقريباً 

في حجـ  شيدت تراجعًا كبيراً  9199-9191"، لكف مابيف عامي لى "إسرائيلإييودي سوفيتي 
% 32لى "إسرائيل" إييودي ووصل ألف  99,111ذ لـ يغادر االتحاد السوفيتي سوى إاليجرة، 

 .(31)ييودي(  2191منيـ فقط) أي بنحو 
 .(39)9199-9199( يمثل ىجرة الييود السوفييت الى "إسرائيل" لالعواـ 9جدوؿ رقـ)   

عدد   السنة  عدد المهاجرين السنة
 المهاجرين

3;93 350222 3;:3 4222 

3;94 540222 3;:4 3222 

3;95 550222 3;:5 622 

3;96 390222 3;:6 622 

3;97 :722 3;:7 622 

3;98 9522 3;:8 422 

 3820:22 8:;3-93;3المجموع 622: 99;3

3;9: 340222   

3;9; 390722   

3;:2 9722   

، 9192 -9193عمى ىجرة ييودية سوفيتة في عامي أ ف أعاله أ لجدوؿ يالحع مف ا
بيزيمة في ىذه الحرب،  "إسرائيل"بعد أف منيت  9192وتراجع موجة اليجرة في أعقاب حرب 

دراكًا إلى احتمالية وجود تنسيق مشترؾ بيف القادة السوفييت والمسؤوليف الييود إربما يعود ذلؾ 
نييار حمـ إوالخوؼ مف احتمالية  9192ف بالنسبة لمييود عاـ منيـ لحتمية وقوع يـو الغفرا

 الدولة الييودية.
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 هاثانيًا : اسباب هجرات اليهود السوفييت ودوافع
شتداد المصادمات بيف الروس ال نتيجةىجرة الييود في نياية القرف التاسع عشر  كانت

ي قتمو فقاـ الروس الذي اشترؾ بعض الييود ف 9999والييود بعد مقتل قيصر روسيا عاـ 
مف المذابح ضد الييود وحمالت منظمة برعاية الحكومة الروسية، وىو ماشجع قادة  ةبموج

-9112الثانية مف اليجرة مابيف عامي  ةرست الموجأو ، (33)فكارىـالصييونية عمى الترويج أل
ة سس لمدولأنشاء الييئات والمنظمات الييودية  المستقمة فضاًل عف تحديد إسس أ 9192

سباب التي دفعت ييود روسيا باليجرة الى فمسطيف بعد برز األأ، ولعل مف (32)الييودية المرتقبة 
 ولى ىي:الحرب العالمية األ

في روسيا التي تعرض الييود في بدايتيا لممذابح في روسيا  9199الثورة البمشفية عاـ  -9
 بيض.البيضاء واوكرانيا المؤيديف لمثورة عمى يد الجيش األ

لف قتيل و أ 91ىمية الروسية التي دامت ثالث سنوات راح ضحيتيا ع الحروب األاندال -3
لف مواطف، وقد شكل الييود إ 911لى جانب تشرد ما يقارب مف إلف جريح، أ 911
 عداد.ال يستياف بو مف ىذه األ اً جزء

تبعتيا الحكومة اوضاع االقتصادية وتذبذب السياسة االقتصادية الرسمية التي سوء األ -2
ساس مساىمة الجميع في أروسية والتي عرفت بشيوعية الحرب التي كانت تقـو عمى ال

لزاـ الفالحيف بتقديـ فائض المواد الغذائية لمدولة، ومنع إىمية، وذلؾ بتكاليف الحرب األ
نتاج نتاج الزراعي، فضاًل عف تدىور اإللى انخفاض اإلإدى أالتجارة الخاصة، مما 

 .(32)والوقود وتعطيل معظـ وسائل النقل الصناعي وشحة المواد الخاـ
لمانيا وتزايد أوفي ثالثينيات القرف العشريف ازدادت ىجرة الييود لظيور النازية في 

وربا أعماؿ العنف والمذابح الجماعية التي تعرض ليا ييود االتحاد السوفيتي و أ اضطياد الييود و 
ؿ االقتصادية السيئة في الواليات المتحدة حوادت األأوربا، كما أزمات االقتصادية بالشرقية، واأل

، كما كانت ىناؾ عوامل عدة لعبت (31)ليياإلى تشديد القيود المفروضة عمى اليجرة إمريكية األ
وكرانيا وجنوب روسيا بيف عامي أفي الساحة السوفيتية منيا المجاعة الكبرى التي اجتاحت  اً دور 

في تأسيس مقاطعة  9122خالؿ عاـ  ، وفشل محاوالت الحكومة السوفيتية9123-9122



                                                                      

 575 (4242 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 هجرات اليهود السوفييت الى "إسرائيل" واثرها على القضية الفلسطينية 

بيروبيجاف ذات الحكـ الذاتي لمييود، عمى الرغـ مف انخفاض اليجرات بعد اندالع الثورة 
نيا عادت معدالت المياجريف باالرتفاع بيف عامي إال إ(، 9121 –9129الفمسطينية الكبرى )

تغالؿ الحركة ( واس9121 -9121( نتيجة لنشوب الحرب العالمية الثانية)9122-9129)
 .(39)الصييونية لتمؾ الظروؼ لتيجير الييود

وؿ نشاط لمحكومة ىو رفع جميع القيود أعالف قياـ ماتسمى بدولة "إسرائيل"، كاف إ وبعد  
 "اإلسرائيمي"صدر الكنيست أالتي كانت مفروضة عمى اليجرة الييودية، ولتقنيف عممية اليجرة 

ػػ "قانوف العودة" الذي يمنح كل ييودي حق االستيطاف ما يسمى بػػ 9111تموز/يوليو عاـ  1في 
ف الدولة ليست أنو ينص عمى أوضح بف غوريف خالؿ تقديمو لمشروع القانوف، أفي "إسرائيل"، و 

ىي التي تمنح حق االستيطاف لمييود في الميجر، ولكف ىذا الحق متالـز مع كل ييودي لمجرد 
في اليجرة  اً شيدت تصاعدًا ممحوظ 9199نيو عاـ حزيراف/يو  1عقاب حرب أ كونو ييوديًا، وفي 

لى إ 9192 اكتوبر/االوؿ إلسرائيل" في حرب تشريف"دت اليزيمة النسبية أ، و (39)ليياإالييودية 
، وتحوؿ اليجرة مف معناىا (39)انخفاض بحجـ المياجريف الوافديف الييود وتزايد اليجرة المعاكسة

لى المعنى التقميدي لميجرة، وىذا يعني تحوؿ المياجر المستخدـ في األيديولوجية الصييونية إ
 .(31)السوفييتي مف المياجر الييودي ذي القناعات األيديولوجية القوية إلى مياجر عادي

( Mikhail Gorbachev -ومع وصوؿ الزعيـ السوفيتي االسبق )ميخائيل غورباتشوؼ
لتحوالت، منيا عممية التطبيع ( الى الحكـ شيد االتحاد السوفييتي سمسمة مف ا9191-9119)

التي بدأت بمقاءات عمى مستوى وزراء الخارجية، وكاف  "اإلسرائيمية" –في العالقات السوفييتية 
اليدؼ مف ذلؾ التقارب )بحسب الرؤية السوفييتية( الذي يتماشى مع سياستو في ظل 

وفي ظل الوضع الجديد  عمنيا الزعيـ السوفييتي غورباتشوؼ،أ عادة البناء( التي إ البريسترويكا)
خذت اليجرة الييودية منو الى "إسرائيل" تؤكد التوجو الجديد لمدولة السوفيتية، ألالتحاد السوفيتي 

القائـ عمى سياسة براغماتية صرفة، لكف مايثير الدىشة ىو تبرير ىذه اليجرة بناء عمى ما 
نساف، وبالتالي ىي تطرح فكرة شاعتو البريسترويكا مف ديمقراطية، وما التزمت بو مف حقوؽ اإلأ

لى "إسرائيل"، وكاف فتح باب إف السوفييت ال يستطيعوف منع اليجرة الييودية أغريبة وىي 
مريكية، اليجرة لمييود السوفييت بمثابة الثمف الذي دفعو االتحاد السوفييتي لمواليات المتحدة األ

لتكنولوجيا، ولعل ىذا الدور لمحصوؿ عمى تسييالت في العالقات التجارية والقروض ونقل ا
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رض الفمسطينية المحتمة، واختيار الييود ليذه الميمة مرتبط  بالجانب االقتصادي الستثمار األ
لى "إسرائيل"، عف طريق إرغامات تدفعيـ لميجرة إو أوخمق دوافع ايديولوجية وروحية معينة 

رض الميعاد، ليذا ساىمت أية حوؿ استغالؿ المفاىيـ الدينية الييودية، والتراث واالساطير الييود
المنظمات الييودية السوفييتية خالؿ حكـ غورباتشوؼ بتجنيد مجموعة مف الشباب السوفييت، 

كثر أ 9199ذ ىاجر في نيساف/ابريل عاـ إلى "إسرائيل"، إغير ييود لمقدوـ  أـسواء كانوا ييودًا 
 .(21)لى "إسرائيل"إ( ييودي 911مف )

طردة في عدد الييود السوفييت الذيف غادروا االتحاد السوفيتي، زيادة م 9191شيد عاـ 
( ييوديًا، لـ يصل منيـ 3339ففي شباط/ فبراير مف ذلؾ العاـ غادر االتحاد السوفيتي نحو )

غادر االتحاد السوفيتي  9191ذار/مارس عاـ آ 93و9(، وبيف 323الى "إسرائيل" سوى )
( شخصًا، وعندما زار وزير االستيعاب 91سوى ) ( ييوديًا، لـ يصل منيـ "إسرائيل"9929)
( النمسا قابمو وفد مف 9199-9113) Yitzhak Peretz) -)اسحاؽ بيرتس "اإلسرائيمي"

ف جميع الييود الموجوديف في فيينا " مصمموف عمى الوصوؿ الى إالييود ىناؾ وقاؿ لو 
عدد الييود السوفييت الذيف  فأعمنت الوكالة الييودية أ ، وفي مطمع نيساف/ابريل (29)إسرائيل"

ولى مف العاـ شير الثالثة األ( شخصًا خالؿ األ1929سمح ليـ باليجرة الى "إسرائيل" بمغ )
-9192) "اإلسرائيمية"رئيس الحكومة  (Isaac Shamir -اسحاؽ شامير)، وبحسب (23)9191
نحو  9191ولى مف عاـ لخمسة األا( ىاجر مف االتحاد السوفيتي خالؿ االشير 9113

 .(22)( ييودي فقط3111لى "إسرائيل" )إلف ييودي، وصل منيـ أ( 39,111)
ومصادر  "اإلسرائيمية"خذت بعض المصادر أ 9191وابتداء مف النصف الثاني مف عاـ 

لى "إسرائيل"، وحصوؿ إالوكالة الييودية تتحدث عف زيادة مطردة في عدد الييود المياجريف 
، ففي تموز/ يوليو (22)"اإلسرائيمية"تطور العالقات السوفيتية ىجرة كبيرة لمييود السوفييت مع 

 911(، فضاًل عف 929( ييوديًا، ىاجر منيـ الى "إسرائيل" )2129غادر االتحاد السوفيتي )
و ايطاليا اختاروا اليجرة الى أييودي سوفيتي كانوا يقيموف في المعسكرات المؤقتة في النمسا 

 Uri -ئرة اليجرة في الوكالة الييودية )اوري غوردوف "إسرائيل"، عممًا بأف رئيس دا
Gordon) (، وصل 2119االتحاد السوفيتي خالؿ تموز/ يوليو ىو ) اف عدد الذيف غادرو أعمف أ
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%، في حيف ذكرت مصادر وزارة 99( فقط وىكذا بمغت نسبة التساقط 119لى "إسرائيل" )إمنيـ 
صموا الى "إسرائيل" مف مختمف الدوؿ خالؿ ف مجموع المياجريف الذيف و أاستيعاب المياجريف 

(، وقد بمغ مجموع الييود الذيف غادروا االتحاد السوفيتي خالؿ 9991شير تموز/ يوليو بمغ )
كبر مف الييود لف ييودي، ويعد العدد األأ( 93نحو ) 9191حد عشر مف عاـ شير األاأل

ف أوائل عقد السبعينيات، بيدأف فتحت ابواب اليجرة أالذيف يغادروف االتحاد السوفيتي منذ 
 .(21)الؼ منيـ ىاجروا الى "إسرائيل"آ( 1111)

سباب التي دفعت الييود السوفييت لميجرة الى "إسرائيل"  في عقد التسعينيات ىي برز األأمف و 
 مايمي :

انييار االتحاد السوفيتي وتفككو وانقسامو الى دويالت وجماعات عرقية، والمشاكل التي  -9

 الييود وغير الييود. بيف مى صعيد العالقة والتعاملترتبت عنو ع

نيـ سيجدوف الجنة في "إسرائيل" أوساط الييود الروس بأفي  "اإلسرائيمية"كاف لمدعاية  -3

ثر الكبير في تشجيعيـ لميجرة الى "إسرائيل" وتركيـ لمبالد التي نشأوا فييا )العودة األ

 إلى أرض الميعاد(.

 دمغة.ية ضد االتحاد السوفيتي ومحاولة تفريغو مف األلعبت الدعاية الغربية الموج -2

ذ حبذ إفي ىجرة الييود السوفييت الى "إسرائيل"،  ميـ   كاف لمعامل االقتصادي دور   -2

 معظـ الييود الروس العيش في المجتمعات الرأسمالية.

كاف لمخوؼ مف انبعاث ما يسميو الييود العداء لمسامية في ضل سياسة البريسترويكا  -1

 .(29)ادت الى صحوة القوميات في االتحاد السوفيتي السابق التي
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ة إلقناع كبير  اً بذلت "إسرائيل" بالتعاوف مع المنظمات الييودية في الواليات المتحدة جيود
اإلدارة األميركية بإغالؽ أبواب الواليات المتحدة أماـ اليجرة الييودية مف االتحاد السوفييتي؛ وقد 

يركية ليذا الطمب، لـ تكتف "إسرائيل" بذلؾ، فقد كانت تخشى أف يياجر استجابت اإلدارة األم
الييود السوفييت إلى دوؿ أخرى وليس إلييا، فبذلت اتصاالت مكثفة لتوجيو اليجرة إلى "إسرائيل" 
فقط، وتكممت ىذه الجيود بالنجاح، عندما وافق االتحاد السوفييتي بقيادة غورباتشوؼ عمى طمب 

يع المياجريف الييود الروس في الطائرات مباشرة مف موسكو إلى تل أبيب، "إسرائيل" نقل جم
تأشيرة خروج مف االتحاد السوفييتي صالحة  9191ومنح ابتداء مف تشريف األوؿ/ أكتوبر عاـ 

لمسفر إلى "إسرائيل" فقط، وبذلؾ تمّكنت "إسرائيل" ليس مف فتح أبواب االتحاد السوفييتي أماـ 
نما أيضا إلى توجيييا إلى "إسرائيل" فقطاليجرة الييودية، و  ، ونتيجة ليذه الحممة وصل الى (29)ا 

نحو مميوف  3112إلى 9191"إسرائيل" مف دوؿ االتحاد السوفييتي السابق في األعواـ مف 
ضخـ أ 9111ذ  شيد عاـ إ، (29)ألف ييودي مياجر، غالبيتيـ في عقد التسعينيات 911و

-9119، وبمغت ذروتيا في عامي (21)لى "إسرائيل"إسوفييت موجة تدفق لممياجريف الييود ال
عواـ لكف أ  ةوتوقع المخططوف ليا اف يصل الى مميوف مياجر الى "إسرائيل" خالؿ خمس 9113

، كما تراجع مستوى مؤىالت 9112( مياجر شيريًا في عاـ 9111العدد انخفض ليستقر عمى )
كبر صبح العدد األأة مف خريجي العمـو والفنوف، كثرية الساحقالمياجريف وكفاءاتيـ بداًل مف األ

 . (21)ىـ مف الفنييف والحرفييف الميرة 9112مف القادميف 
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( يمثل ىجرة الييود والييود السوفيت الى "إسرائيل" ونسبتيـ المئوية مابيف عامي 3جدوؿ رقـ )
9199-9119(29). 
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عمى نسبة لميجرة، ربما يعود أ سجل  9111ف عاـ أعاله أ  (3رقـ ) يالحع مف الجدوؿ
لى "إسرائيل"، ومف ثـ تدىور الوضع إبواب اليجرة الجماعية أذلؾ الى فتح االتحاد السوفييتي 

 وربا.أاالشتراكية في النظـ  االقتصادي في االتحاد السوفيتي قبل انيياره، وكذلؾ بداية تساقط 
ألف  911نحو  3119-9191واشتممت اليجرة الييودية السوفيتية مابيف عامي  

الـ ألف ع 31ألف معمـ و 21ألف ممرض و 32ألف طبيب وطبيب أسناف و 31ميندس و
% مف المياجريف الييود 29ف أفادت مصادر المكتب المركزي لإلحصاء أوقد  ،وفناف وموسيقي
كاديمية، صحاب الميف العممية واألأىـ مف  9111لى "إسرائيل" في مطمع عاـ إالذيف انتقموا 
صحاب الميف الحرة، ومديروف وموظفوف، وخبراء بيع وعماؿ خدمات، أطباء، و أميندسوف و 

% مف مجموع المياجريف ىـ 21ف أوف وعماؿ بناء وصناعة ومواصالت، كما عماؿ مينيو 
% بيف مياجري 23لى إاصحاب المؤىالت الدراسية مافوؽ شيادة الثانوية، وتصل نسبتيـ 

 .(23)االتحاد السوفياتي
( يمثل الييود السوفييت المياجريف الى "إسرائيل" بحسب الميف والتخصصات مابيف 2جدوؿ رقـ)

 (22)3119 -9191عامي 
 المهاجرين اليهود اصحاب المهن لالعوام المهنة           

3;:; -4223 

 لفأ 322 مهندسون 

 ألف 42 طباء أسنانأطباء و أ

 ألف 42 عالم وفنان وموسيقي

 لفأ 46 ممرضون وممرضات ومهن طبية مساعدة

 ألف 67 ساتذة جامعاتأمعلمون و 

رفدت أذ إإلسرائيل"، "كاديمية كبيرة أوعممية و  مثمت ىجرة الييود السوفييت ثروة مينية
وساىمت في  "اإلسرائيمي"المؤسسات الحكومية بمختمف الكفاءات والميف التي نيضت بالمجتمع 

 زداد نفوذىـ وتأثيرىـ في الحياة السياسية.اتطوره، و 
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 ثالثًا : أثر هجرات اليهود السوفييت على القضية الفلسطينية
، "اإلسرائيمي" –ىـ الظواىر في الصراع العربي أ في فمسطيف مف  يعد االستيطاف الييودي

ساس استعمار أال مستوطنة كبيرة، قامت عمى إفإسرائيل" كدولة ليست في نياية المطاؼ "
سكانيا ا  صمييف، و رض العربية في فمسطيف وطرد سكانيا األلى االحتالؿ لألإاستيطاني، يسعى 

ساس في مف دوؿ العالـ، وشكل االستيطاف الركف األبالمستوطنيف الييود المياجريف مف مخت
، وكاف لدخوؿ (22)يديولوجية الصييونية، وعميو تحقق المجتمع والدولة الييودية في فمسطيفاأل

السيما بعد ازدياد و ثره السمبي عمى اليجرة ألى فمسطيف بأعداد كبيرة إالمياجريف السرييف الييود 
ديف مف الييود  كانوا قد ارتكبوا الكثير مف الجرائـ مثل ف المشر بيب ألأوقوع الجرائـ في تل 

كد عوني أالتزييف وتزوير جوازات السفر وكسر الخزائف الحديدية وسرقة المصارؼ، وقد 
ف عدد المياجريف إماـ لجنة شو البريطانية بما نصو : ))أ( بشيادة 9191-9993عبداليادي )
الؼ سائح ادعى آ( 2,111ـ )ضمنيمف لف مياجر أ( 91,111بمغ ) 9121في عاـ 
ثر وىوالء كاف ليـ دور بارز في أنيـ ضاعوا في فمسطيف ولـ يعثر ليـ عمى أف و البريطاني

بيب((، وكاف لمكيبوتز أعمميات السرقة والسطو المسمح  والتزوير التي حدث في مدينة تل 
 .(21)دورميـ في اخفاء المتسمميف الييود

لف، مع أ( 312ائيل" وصل عدد الييود المياجريف )قامة "إسر إوؿ مف وخالؿ العاـ األ
فراغ المدف والقرى العربية في فمسطيف مف سكانيا، ا  الؼ مف المواطنيف العرب، و طرد مئات اآل

صبح المجاؿ متسعًا الستيعاب المياجريف الييود لتحقيق الحسـ الديمغرافي في فمسطيف، ومع أو 
 ،(29)ماـ ييود العالـ في اليجرة الى "إسرائيل"أو اقامة دولة "إسرائيل" فتح الباب عمى مصراعي

لتحويل ىجرة الييود السوفيت الى مناطق  "اإلسرائيمييف"ىناؾ توجو لدى الكثير مف المخططيف و 
غمبية عربية، ويرى البعض أ ذ توجد إساس الى منطقة الجميل ي في األأالكثافة السكانية العربية، 

ماـ قمب الموازيف الديموغرافية في مثل ىذه المناطق أ ف اليجرة السوفياتية ستتيح المجاؿأ
 "اإلسرائيمية"ماـ النزعات العربية االستقاللية، وركزت الجيود أالحساسة، بيدؼ قطع الطريق 

عمى استغالؿ ىذه اليجرات لغايات سياسية استراتيجية تتعمق بالميزاف الديموغرافي، وزيادة حدة 
ف عممية التوطيف الييودي في منطقة أسيما والسرائيل" نفسيا، الييودي داخل "إ –التوتر العربي 
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راضي العربية عمى غمبية مف البدو العرب تتطمب مصادرة األأ و في النقب اذ توجد أالجميل 
 .(29)نطاؽ واسع

وبالنسبة لمقضية الفمسطينية جاء توقيت اليجرة الجماعية في ذروة النضاؿ الفمسطيني 
لياء ضواء المسمطة عمى االنتفاضة، إلسرقت اليجرة بعض األلمتخمص مف االحتالؿ، وقد 

العرب والفمسطينييف بعنصر وتحد جديد، في الوقت الذي تعاني "إسرائيل" ضيقًا ماديًا ومعنويًا 
 "اإلسرائيمية"لممعنويات  اً مف جراء االنتفاضة، وجاءت اليجرة  الييودية السوفييتية لتشكل رفع

 .(29)حباط لمعربإوعامل 
: "اإلسرائيمي"سحاؽ شامير رئيس الوزراء إعمف أ  9111ي كانوف الثاني/ يناير عاـ وف

ف عمى "إسرائيل" التمسؾ بالضفة الغربية وقطاع غزة المحتميف في انتظار ىجرة جماعية أ))
ف التدفق ا  ف الوقت يعمل لمصمحة "إسرائيل" و )إضاؼ قائاًل :)أ(، و (كثيفة لمييود السوفييت

ف أ))د(، واع(قوى أفضل و أكبر و أرية فيجعميا بلسوفييت سيغير مالمح الدولة العالمفاجئ لمييود ا
راضي المحتمة الستيعاب ىجرة الييود قامة دولة فمسطينية بل بالتمسؾ باألإالحل ليس في 

،  (21)ف العرب محرجوف ويروف نجاح الصييونية وال يممكوف حاًل لذلؾ((أالسوفييت((، ورأى ))
ذ إماؿ التي يعمقيا قادة "إسرائيل" عمى ىذه اليجرة، وحًا في التعبير عف اآلكثر وضأوكاف شامير 

لى إلى ىجرة جماعية إخير مف القرف العشريف سيتحوؿ في تاريخ شعبنا ف العقد األإقاؿ:))
الدولة وطابع الشعب الييودي بأسره، وستشكل مساىمة جدية لرؤيا  "إسرائيل"... انيا ستغير وجو

لى إنو يجب توجيو المياجريف إسحاؽ بيرتس وزير االستيعاب، إعمف أ ، كما  (11)عودة صييوف((
صوات التي تنادي باسكاف الييود الجميل لتيويده، والى النقب لتوطينو"، وفي ضوء تصاعد األ"

السوفييت في الجميل والنقب، طرحت مقترحات لتحرؾ العرب في "إسرائيل" لمواجية خطر ىجرة 
 .(19)الروس

 George -بمريكي)جورج بوش األدعا الرئيس األ 9111براير عاـ وفي شباط/ف
Bush( )9191-9113 لى إلى مساعدة الييود السوفييت عمى االنتقاؿ إ( الحكومة السوفييتية

لى "إسرائيل"، وتطبيع عالقاتيا مع "إسرائيل"، وقد رفض إ"إسرائيل" بواسطة خط طيراف مباشر 
متحدة الى تنظيـ رحالت جوية مباشرة، وقد اعترفت وزارة االتحاد السوفييتي طمب الواليات ال
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مر أراضي المحتمة ف توطيف الييود السوفييت في األأولى رسميًا الخارجية السوفييتة لممرة األ
 .(13)وسطلى تصعيد التطرؼ في الشرؽ األإمخالف لمقوانيف الدولية وسيؤدي 

ثير في الحموؿ السياسية والتحكـ ىدفت "إسرائيل" مف وراء اقامة المستوطنات الى التأو 
ماـ الحموؿ التي تفرضيا "إسرائيل"، وعمى راسيا قياـ الدولة الفمسطينية أفييا، ووضع العراقيل 

، وقد كاف لحرب الخميج الثانية 9199راضي المحتمة عاـ المستقمة ذات السيادة عمى كامل األ
تعمق بالمستوطنات، وشيدت فترة ىمية في بدء سياسة جديدة فيما يأ وما تالىا مف مفاوضات 

ثر أذ استمر االستيطاف الصييوني بالنمو والتطور مف إحكـ شامير فترة ذىبية لممستوطنيف، 
سكاف طالة عمر المفاوضات دوف اتفاؽ؛ إلإلى إسمبي بوتيرة متسارعة، وكانت "إسرائيل" تيدؼ 

التي اضرت  يـ في المستوطناتعداد كبيرة منأ الييود المتدفقيف مف االتحاد السوفيتي واستيعاب 
 .(12)بشكل كبير بمصالح الشعب الفمسطيني

ذ وصل خالؿ إلييا، إوظفت "إسرائيل" جيودىا في سبيل تحويل وتوجيو ىجرة الييود 
اًل عف اعتبارات صييونية تتعمق ضقرابة مميوف مياجر روسي، ف 3111-9191االعواـ 

جل ضماف قدـو أضغوطًا عمى مستوى دولي، مف  بػػػاليجرة وجمع الشتات، فقد مارست "إسرائيل"
و الميزاف الديموغرافي مع الفمسطينييف أىوالء وذلؾ مف منطمق ما ينتابيا مف قمق حياؿ التوازف 

ما المسائل المتعمقة أخرى، أداخل "إسرائيل" مف جية، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة مف جية 
ضرارًا ألبالد، فقد جرى تنحيتيا جانبًا لكي التشكل بييودية المياجريف الجدد الذيف قدموا الى ا

، وشكل المياجروف الروس مجموعة اجتماعية متبمورة ذات خصوصيات (12)بوصوؿ المياجريف
و اجتماعية منغمقة خارجيًا بالنسبة لعالقاتيا االجتماعية مع المجموعات االخرى في أثقافية 

سحاؽ بيريز وزير اليجرة إعمف أ  9111اـ ، ففي نيساف/ابريل ع(11)"اإلسرائيمي"المجتمع 
لف ييودي سوفييتي وصموا أ( 31مياجرًا ييوديًا بينيـ ) 39921ف أ))  "اإلسرائيمي"واالستيعاب 

 "اإلسرائيمية"اليجرة سترغـ الحكومة  ةف موجأ((، وعٌد ))9111لى "إسرائيل" منذ مطمع عاـ إ
في انتظار بناء عدد كاؼ مف الوحدات يواء موقتة إسكاف المياجريف الجدد في مراكز إعمى 

 .(19)السكنية((
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واخر عقد الثمانينيات بسبب ىجرة الييود أراضي الفمسطينية في وضاع في األتفاقمت األ
ضخـ موجة تدفق لميجرة الييودية مف االتحاد أ 9111ذ شيد عاـ إلى "إسرائيل"، إالسوفييت 

ف ىوالء أيوالء المياجريف الجدد، يالحع السوفييتي، ومف خالؿ متابعة التوجيات السياسية ل
الكبرى" وعدـ تنازؿ عف شبر واحد  فكار اليميف الصييوني التي تدور حوؿ " إسرائيلأيحمموف 

 .(19)منيا
% مف مجموع عدد السكاف، 91لى "إسرائيل" مانسبتو إوشكل المياجروف السوفيت  

واخر عقد أموجة اليجرة الكبيرة في زداد نفوذىـ وتأثيرىـ في الحياة السياسية باطراد منذ او 
غمبية المياجريف الروس لحزب الميكود، أ صوت  9191الثمانينات، ففي االنتخابات المحمية عاـ 

ؿ "يسرائيل بعمياه" في  9119لحزب العمل، وفي انتخابات عاـ   9113وفي انتخابات عاـ 
س الحكومة، وكاف في انتخاب رئي (9111-9119)انتخابات الكنيست ولبنياميف نتنياىو

عاماًل رئيسًا في انتصار حزب العمل، وانتخابات عاـ  9113تصويت الييود الروس في عاـ 
ف الجميع يتفق عمى أعاماًل ميمًا في انتصار نتنياىو عمى منافسو شمعوف، الشؾ  9119

لحياة ثير ودور الييود السوفييت ال في االنتخابات النيابية فحسب بل في جميع نواحي اأىمية تأ 
 .(19)العامة في "إسرائيل"

ذ تتمثل في استيالء إثار االقتصادية ثار اليجرة واالستيطاف الييودي، منيا اآلآتتنوع و 
راضي الفمسطينييف العرب بأساليب مختمفة، وتضييق العيش عمييـ بعد اف تـ أالييود عمى 
ء عمى مصادر المياه صمييف ونيب مواردىا، واالستيالرض وتفريغيا مف سكانيا األمصادرة األ

يترتب عمى ذلؾ مف حرماف الفمسطينييف التمتع بمواردىـ  العربية في المناطق المحتمة، وما
الطبيعية، وينعكس سوء االوضاع الزراعية والصناعية سمبًا عمى العمالة الفمسطينية التي تشكل 

نيا تتمثل في اضطياد ضغطًا مرتفعًا عمى الموارد، فضاًل عف االثار االجتماعية والثقافية فإ
العتقاالت وطمس المعالـ اسمطات االحتالؿ لمفمسطينييف بإشاعة جو مف الذعر والخوؼ و 

منية وعزؿ المناطق الفمسطينية عف بعضيا البعض واالخالؿ لحواجز األاالحضارية وتكثيف 
العمل ثر اليجرة السوفيتية في فرص أ، ويكمف (11)بالتركيبة االجتماعية لممجتمع الفمسطيني

غمبية العماؿ مف أ ف ألسكاف الضفة الغربية وقطاع غزة الذيف يعمموف في "إسرائيل"، وعمى الرغـ 
خضر تعمل في الميف والوظائف التي ال تستقطب راضي المحتمة الذيف يعبروف الخط األاأل
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عادة خمط التركيبة االجتماعية في "إسرائيل" ينعكس عمى الوضع السياسي في إ ف إالييود، ف
 .(91)راضي المحتمةألا

ف األحزاب "اإلسرائيمية" التي تشكمت مف المياجريف الييود السوفييت في   "إسرائيل"وا 
بالخطوط الحمر لمتسوية  يسمىما  كانت تتبنى مواقف وتوجيات مف قضايا التسوية السياسية أو

ق جغرافية بل ف الصراع ليس صراعًا عمى مناطأرى ت، و "اإلسرائيمي" الفمسطيني اعصر الدائمة لم
سماه أىو صراع قومي ديني في جوىره، وتتضمف الشروط مطالبة الفمسطينييف بوقف ما 

رفض تزمة االقتصادية لمفمسطينييف، وذلؾ قبل الخوض في التسوية، كما رىاب ومعالجة األباإل
ضحًا ف تتضمف التسوية السياسية بندًا واأ، وتطالب برفضًا تاماً  حق عودة الالجئيف الفمسطينييف

يديولوجيتو أيوكد نياية الصراع، وفيما يخص موقفو مف الدولة الفمسطينية فيتميز ىذا الحزب ب
ف يحصل عميو الفمسطينيوف أقصى ما يمكف أالمتطرفة جدًا، ويعارض بشده قياـ دولة فمسطيف، و 

 ماكف سكناىـ، وفيما يخص موقف المياجريف الروس مفأفي تسوية سممية ىو الحكـ الذاتي في 
كدت ىذه أخالؿ ممثمييـ السياسييف في االحزاب المحسوبة عمى المياجريف الروس، فقد 

بدية الموحدة لدولة ف القدس ستبقى العاصمة األأحزاب ومف خالؿ برامجيا السياسية األ
، استغمت "إسرائيل" الظروؼ لتيويد (99)نياأف ىذه  المسالة غير مقبوؿ التفاوض بشأ"إسرائيل"، و 

قامة الدولة الفمسطينية ذات والية جغرافية، وتنفيذ مشاريعيا التي تـ إفمسطينية، ومنع راضي الاأل
راضي الفمسطينية دوف سكاف وتحويل المدف والقرى العربية لى مرحمة ضـ األإتجميدىا لموصوؿ 

 1(93)لى ثماف كانتونات، وترحيل سكانيا ضمف ظروؼ دولية مواتيةإ
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 الخاتمة
ىجرات الييود السوفييت الى "إسرائيل" واثرىا عمى القضية حث بعد اف تناوؿ الب

  -:، يمكف تسجيل بعض االستنتاجات التي خرج بيا 3112الفمسطينية حتى عاـ 
وضاع ىمية الروسية وتردي األف المذابح التي تعرض ليا الييود والحروب األإ -9

لى إداد كبيرة منيـ عأ لى ىجرة إدت أحزاب الصييونية في روسيا االقتصادية، ونشاط األ
 فمسطيف.

لى فمسطيف عمى دعـ العديد مف المؤسسات إاعتمد الييود السوفييت في ىجرتيـ  -3
ذ تـ تأسيس العديد مف الشركات والمؤسسات لتقديـ المساعدات والقروض إالصييونية، 

كيا يرض العربية وتممالى المياجريف، فضاًل عف تنظيـ عممية االستيالء عمى األ
 لمييود.

ثر البالغ عمى حجـ اليجرة األ "اإلسرائيمية"اف لنتائج الحروب والصراعات العربية ك  -2
 لى "إسرائيل".إالييودية الوافدة 

لى دوؿ مستقمة وجماعات عرقية، والمشاكل إنييار االتحاد السوفيتي وتفككو وانقسامو إ -2
 ل".لى "إسرائيإالتي ترتبت عنو، كانت عاماًل دافعًا نحو زيادة ىجرة الييود 

ذ حبذ إلى "إسرائيل"، إميـ في ىجرة الييود الروس  العامل االقتصادي كاف لو دور -1
صحاب ميف أمعظـ الييود الروس العيش في المجتمعات الرأسمالية، وشممت  اليجرة 

 وتخصصات مختمفة.
ذ إاستطاع الييود الروس ايجاد مكاف ليـ عمى الساحة الحزبية والسياسية في "إسرائيل"،  -9

 سياسية، والتأثير عمى مركز صنع القرار في "إسرائيل". اً حزابأنفسيـ موا ألنيـ شكأ
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