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يف اليهوديّة هو  -المهجر
عدم تواجد شعب إسرائيل، 
أو أجزاء كبرية من مجاهريه 
يف أرض إسرائيل، ويعترب 
املهجر يف املقراه أصعب 

عقوبة حبق شعب إسرائيل 
بسبب اآلثام واخلطايا اليت 
ارتكبها. وقد مّت يف املاضي 
استخدام هذا التعبري )قيام 

الدولة( من أجل توجيه 
ين ال أصابع النقد لليهود الذ
 يهاجرون إىل إسرائيل.

مجاعات من  -الشتات
قومية واحدة -جمموعة إثنية

قد تفّرق أبناؤها يف الدول 
املختلفة وحتّولت إىل 

جمموعات أقلية، وهي حتافظ 
غالًبا على عالقة مع بالدها 
األصلية ومع مجاعات أخرى 

موجودة يف الشتات. هذا 
مصطلح مينح الشرعية 

دولة  لتواجد يهود خارج

 إسرائيل.

 دولة الشعب اليهودي   ،دولة إسرائيل                    الفصل السادس

                                            
 

جاء يف اجلزء التارخيي من وثيقة االستقالل "إن احملرقة النازية التـي حلت باليهود يف اآلونة األخرية والتـي 
 مشكلة الشعب اليهوديّ راح ضحيتها املاليني من يهود أوروبا، قد عادت وأثبتت بالفعل ضرورة حل 

احملروم من الوطن واالستقالل بواسطة استئناف الدولة اليهوديّة يف أرض إسرائيل لتفتَح باب الوطن 
على مصراعيه من أجل كل يهودّي وتؤّمن للشعب اليهودّي حياة أمة متساوية احلقوق مع سائر األمم 

 يف العامل.... " 
ث جاء فيها "إننا ندعو الشعب كما جند يف وثيقة االستقالل نداء موّجًها للشعب اليهودّي حي

اليهودّي يف مجيع مهاجره إىل التكاتف وااللتفاف حول يهود هذه البالد يف اهلجرة والبناء والوقوف 
 حترير إسرائيل." -إىل جانبهم يف كفاحهم العظيم لتحقيق أمنية األجيال وهي 

 الروحاين للشعب اليهودّي. وبالتايل فإننا نستخلص من ذلك أّن دولة إسرائيل هي البيت امللموس و  
 يتناول الفصل طبيعة العالقة بني دولة إسرائيل والشعب اليهودّي.  

 

 األسئلة الرئيسية هلذا الفصل هي: 

 

 الشتات؟ يهود إزاء إسرائيل دولة التزام يتجس د كيف  
 من هم يهود الشتات؟ وما هي العالقة المتبادلة بين دولة إسرائيل ويهود الشتات؟ 
 لجوانب المتفق عليها والجوانب غير المتفق عليها بصدد العالقة ما بين دولة ما هي ا

 إسرائيل ويهود الشتات؟
  

 يتكّون هذا الفصل من ثالثة أقسام:
نعرض املفهوم الذي يعترب إسرائيل دولة الشعب اليهودّي والتعبري عنها يف خمتلف  في القسم األول 

 القوانني والتشريعات يف استيعاب اهلجرة ويف موقف الدولة من يهود الشتات.
نبحث موضوع يهود الشتات والدميغرافية اليهوديّة يف الشتات ونتعرف على  في القسم الثاني 

 شتات. يهوديّة يف ال جمموعاتثالث 
نبحث العالقات املتبادلة بني دولة إسرائيل ويهود الشتات يف القضايا اليت جند  في القسم الثالث 

 فيها اتفاقا بني الطرفني ويف القضايا اليت ال جند فيها اتفاقا بينهما.
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 قسم األول ال

 دولة إسرائيل ويهود الشتات 
 

 اجرين إليها وحيال يهود الشتات؟ كيف يتجسد التزام دولة إسرائيل إزاء اليهود المه
 في وثيقة االستقالل وفي القوانين والتشريعات

 "تفتح دولة إسرائيل أبواهبا من أجل اهلجرة اليهوديّة ومن أجل مجع الشتات". 
 قانون العودة، الذي جاء فيه: 0591من أجل التعبري عّما جاء يف الوثيقة سّن يف عام 

 

 

 . حيّق لكّل يهودّي اهلجرة إىل البالد. 0                 احلّق يف اهلجرة 

 

  . )أ( إن حقوق اليهودّي طبقا هلذا القانون وحقوق القادمني 4A             حقوق أفراد العائلة

 ، فضال عن حقوق أي قادم 0591اجلدد ومبوجب قانون اجلنسية،                                

 مبوجب أي تشريع آخر، متنح أيًضا للطفل وحلفيد ليهودّي، ولزوج                                

 يهودّي، ولزوج ابن يهودّي وحلفيد يهودّي، باستثناء الشخص الذي                                

 كان يهوديّا فغرّي دينه طواعية.                               
 

الدولة وفتح أبواهبا أمام اهلجرة، تعاظمت اآلمال بأن يقوم اليهود بتلبية النداء املوّجه إليهم من خالل وثيقة االستقالل عند إقامة 
بأْن يهاجروا بأعداد كبرية إىل البالد. وقد تعززت هذه اآلمال بصورة أكرب بعد وصول موجات القادمني اليهود الذين جنوا من 

هود من الدول اإلسالمّية. لكّن احللم مل يتحقق كاماًل، وغالبّية الشعب اليهودّي تعيش خارج دولة احملرقة من دول أوروبا والي
 ال مفّر أمامه )مثل يهود االحتاد السوفيايت سابًقا(. ه إسرائيل، البعض طواعية والبعض اآلخر ألنَ 

 

 سادس. دولة إسرائيل، دولة الشعب اليهودي  الفصل ال
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 مهم ة:
ادخلوا إىل موقع وزارة 

 استيعاب القادمني اجلدد. 
اذكروا جماالت الدعم اليت 

تقّدمها الوزارة للقادمني 
تعمل اجلدد واشرحوا ملاذا 

الوزارة على تقدمي الدعم يف 
 هذه اجملاالت.

 1 090.3..39 –هاجر إلى إسرائيل 1188-8491وتأثيرها على دولة إسرائيل بين عامي جرة اليهودي ة اله

          
لقد كانت إحدى املهاّم الرئيسية لدولة إسرائيل منذ قيامها تشجيع الكثري من اليهود للقيام باهلجرة 
إىل إسرائيل، وتسهيل ظروف استيعاب القادمني الذين حيضرون إىل البالد عماًل بتطبيق قانون 

 استيعاب القادمني اجلدد.  العودة، وهلذا الغرض أقيمت وزارة
وزارة استيعاب القادمني اجلدد مبجاالت خمتلفة، من بينها: تقدمي الدعم االقتصادّي كما ينص  تعىن

وتقدمي الدعم للقادمني ليتعلموا اللغة العربية لتسهيل اندماجهم  2على ذلك قانون سلة االستيعاب
 يف الدولة. 

السكان، يف حتقيق النمّو االقتصادّي لدولة إسرائيل لقد سامهت مجيع اهلجرات يف زيادة عدد 
وألمنها. مثاًل: زيادة القوة العاملة يف املرافق وقدرهتا على اإلنتاج، زيادة تشكيلة الكفاءات املهنية يف 
املرافق، توسيع رقعة االستهالك يف املرافق مبا فيها الطلب على بناء الشقق السكنية والبىن التحتية 

  دمني وأفراد عائالهتم للقوة العسكرية يف إسرائيل.وانضمام القا
ازداد عدد العاملني يف إسرائيل حبوايل نصف مليون، علًما بأّن أكثر من  0559-0551 عاميبني

 ألف قادم وصلوا يف هذه الفرتة. االزدياد السنوي يف عدد العاملني القدامى يف هذه 131نصفهم كانوا من القدامى وحوايل 

. )يف هذه الفرتة أضيفت أماكن عمل 0551-0599ألًفا، أكثر من االزدياد السنوي للعاملني بني عامي  41الفرتة وصل إىل  
 ملائة ألف عامل أجنيب(.. 

                                                 
1
 .الهجرة إلى إسرائيل 2102/12/22من معطيات دائرة اإلحصاء المركزية،  
 .4991 قانون سلّة االستيعاب عام 2

 

 

 بين عامي
عدد القادمين الجدد 
الذين هاجروا في هذه 

 السنوات

 

النسبة من 
مجمل 

القادمين 
 الجدد

نسبة القادمين الجدد من 
 مجمل مواطني إسرائيل

 

0549-90 796,714 11.1 099.9  
0591-95 161,447 9.9 09.7  
0571-75 363,941 01.0 09.3  
0561-65 347,171 00.1 01.9  
0591-95 093,933 9.1 3.9  
0551-55 597,305 31.5 06.1  
1111-1100 311,995 5.9 1.0  

 (.1112أنماط اإلنتاج في إسرائيل في عام  –بيان صحفي ) حسب دائرة اإلحصاء املركزية، 

 مهم ة:
ادخلوا إىل موقعي  

الكنيست واحلكومة 
وافحصوا كيف يتم التعبري 

عن العالقة بني دولة إسرائيل 
ويهود الشتات مببىن احلكومة 
ومكاتبها ووزاراهتا ويف جلان 

الكنيست. اعرضوا نتائجكم 
 واشرحوها.

 سادس. دولة إسرائيل، دولة الشعب اليهودي  الفصل ال
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قادمون جدد يف اخلمسينات، 

   يسكنون يف اخليام 

 فيكاميديا 

مظاهر بارزة من العنصرية حبق أبناء اجلالية 
عنصرية في الجهاز التربوي  في اإلثيوبية 

يوفال زيسكيند  مدينة بيتح تكفا
 مكومونت بيتح تكفا 07/15/1119

"سبعة طالب من أبناء اجلالية اإلثيوبية 
املدرستني األصوليتني  الذين مّت إرساهلم إىل

شاريت يسرائيل وبيت يعقوب من قبل 
بلدية بيتح تكفا رفضوا بسبب أصوهلم، 

وقد أعلنت املدرستان أهنما ترفضان 
االعرتاف بيهوديّة الطالب اإلثيوبيني. وقد 

قوبل األمر بغضب من قبل البلدية اليت 
تعهدت بالعثور على حل مناسب يف 

 ".غضون األيام القليلة القادمة
عنصرية يف كريات مآلخي: يف عام 

بدأت إحدى نقاط الذروة ملظاهر  1101
العنصرية يف بلدة كريات مآلخي عندما 

رفض سكان أحد األحياء،بصورة منّظمة، 
بيع أو تأجري شقق يف حّيهم لسكان من 

أصول أثيوبية حبجج وأعذار خمتلفة. 
ويستشّف من خالل اإلدعاءات املختلفة 

اليهود من أصول إثيوبية  بأن التمييز حبقّ 
 ناجم عن لوهنم وانتمائهم الطائفي.

 תמיד אזרחותمن موقع  

 

قد حتّول اجملتمع اإلسرائيلّي إىل جمتمع متعدد الثقافات والتنوع يف أعقاب اهلجرات املختلفة، ال ل  
سيما وأن كل جمموعة أحضرت معها ثقافة، عادات، موسيقى، مأكوالت ومنطا حياتيا خاصا هبا. 

ثل "فيسيت" وقد اندجمت كّل هذه العناصر يف نسيج احلياة اإلسرائيلّي وأثرت عليه. مثاًل: صحيفة م
ومسرح "اجلسر" )جيشر( اللذان أقيما من قبل مهاجرين من االحتاد السوفيايت سابًقا، مسرح الوجاب 

الذي أقامه مهاجرون من إثيوبيا، أي أن غالبّية املهاجرين قد اخنرطوا يف حياة الدولة وهم شركاء يف 
 تنمية مرافقها ومواردها املختلفة. 

 

 لتوتر بين القدامى والجددا
تتسّبب موجات اهلجرة يف حدوث توتر بني شرائح وقطاعات سكانية خمتلفة أيًضا، مثال بني القدامى 
وبني القادمني اجلدد، حيث يشعر القادمون اجلدد بالغربة من طرف اجملتمع الذي يستوعبهم بسبب 

 االختالف اللغوي الثقايف والدييّن. 
روا اجلدول( يف زيادة حّدة التوتر الطائفّي تسّببت موجات اهلجرة الكبرية يف اخلمسينات )انظ

واالجتماعّي يف إسرائيل بني املواطنني القدامى والقادمني اجلدد من الدول اآلسيوية واإلفريقية. كانت 
بني القادمني والقدامى فجوات على خلفية ثقافّية ودينّية، حيث جند بني القادمني من شعروا بأن 

سة القدمية، ذات الغالبّية االشكنازية، وأهنا حتدد مصريهم وتؤثر على حياهتم تدار من قبل رجال املؤس
طبيعة حياهتم وقد جنم عن هذا التوتر نشوء العديد من األحزاب الطائفية واألبرز من بينها والذي ما 

من أجل العمل لصاحل  0591زال موجودا حىت يومنا هذا هو حزب "شاس" الذي أقيم يف عام 
  قيق غاياهتا.هذه اجملموعات ولتح

قدم إلى إسرائيل في موجات الهجرة خالل التسعينات حوالي مليون قادم جديد وال سيما من  
دول االتحاد السوفياتي سابقا، باإلضافة إلى قادمين جدد من إثيوبيا وكان هؤالء القادمون 

 يشعرون بصعوبات في استيعاب المجتمع اإلسرائيلي  لهم. 
إثيوبيا ضمن موجتني رئيسيتني: "قدم إىل إسرائيل يف الثمانينات حوايل وصل القادمون اجلدد من 

 .يهودّي يف عملية "موشي" 06،111
وقد واجه القادمون اجلدد من . قادم جديد يف عملية "شلومو" 49،111ويف التسعينات حوايل  

للقادمني اجلدد إثيوبيا إىل إسرائيل مصاعب كثرية نظرًا ألّن اخلصائص االجتماعّية واالقتصاديّة 
 ،تصّعبت من اخنراطهم يف اجملتمع اإلسرائيلّي متاما كما حدث مع مهاجري اخلمسينا

أما خبصوص العمل فقد عمل قسم كبري من القادمني اجلدد يف اجملال الزراعي حيث مل يكن لديهم 
الرتبوية وأطر العمل يف اجملتمع العصرّي احلديث. أضف إىل ذلك اطالع كاٍف على األطر 

الصعوبات اليت واجهتهم يف تعلم اللغة العربية، مما أدى إىل تأخري اخنراط القادمني اجلدد يف العمل 
عن ذلك فإّن مثة عالمات استفهام حول يهوديّة القادمني اجلدد من  فضالً  ويف اجملتمع اإلسرائيلّي.

ين أطلق عليهم لقب 'بيتا يسرائيل' من قبل رجال الدين اليهود الكبار وذلك بسبب أمناط إثيوبيا الذ
سلوكهم الدينّية املميزة. من أجل تطبيق قانون العودة على يهود إثيوبيا، أصدر احلاخام عوفاديا 

 سادس. دولة إسرائيل، دولة الشعب اليهودي  الفصل ال

http://ptcity.co.il/index.php?id=2135
http://ptcity.co.il/index.php?id=2135
http://ptcity.co.il/index.php?id=2135
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 0570اكمة أخيمان يف بيت الشعب يف أورشليم القدس حم
 مكتب الصحافة احلكومي 

 

هوديّة وهي فتوى تسّببت حبالة من يوسيف فتوى تقول إنه من املمكن االعرتاف بيهوديّتهم بعد طقوس جتديد انتمائهم للديانة الي
الغضب والغليان الشديد بني غالبّية أبناء القادمني اجلدد، وهكذا فإّن رفض االعرتاف بيهوديّتهم زاد من مشاعر االغرتاب لديهم 

 . اإلسرائيليّ  اء اجملتمعإز 
 ما هي مسؤولية دولة إسرائيل إزاء يهود الشتات؟ 

يعتمد تناول مدى مسؤولية دولة إسرائيل إزاء يهود الشتات على املفهوم الذي يرى أّن هناك مصريا مشرتكا ليهود إسرائيل ويهود  
( يعتقدون بأّن 63%فإّن غالبّية اليهود يف إسرائيل ) 1115الشتات. حسب استطالع للرأي العاّم أجراه معهد جومتان يف عام 

 . 3يف إسرائيل ويهود الشتاتهناك مصريا مشرتكا لليهود 
 
 
 
 
 

                                                 
3

 99، إيجاز صفحة 9002حول صورة اليهود اإلسرائيليين، تقرير جوتمان، آفي حاي الثالث،  

 

 سادس. دولة إسرائيل، دولة الشعب اليهودي  الفصل ال
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يف  0594يف عام  جوناثان بوالردولد  *
الواليات املّتحدة وعمل يف شعبة االستخبارات 

بعة لألسطول األمريكّي وضبط بعدما قام التا
بالتجّسس من خالل نقل الكثري من 

املستندات لشخص إسرائيلّي قام بتفعيله. وقد 
قدم للمحاكمة وأدين وحكم عليه بالسجن 

، وهو يقضي حمكوميته 0599املؤبد يف عام 
 حاليًّا يف السجن األمريكّي. 

وجاء على لسانه بأنه عمل من أجل الدفاع  
ولة إسرائيل وذلك ألّن السلطات عن د

األمريكّية مل تستوف االتفاق ومل حتول إليها 
 معلومات أمنية هامة.. 

وعلى الرغم من التوجهات العديدة من قبل  
حكومة إسرائيل لإلفراج عنه على خلفية ترّدي 

حالته الصحية، فقد مّت رفض هذه الطلبات. 
ة وقد وّقع الكثري من اإلسرائيلّيني على عريض

مّت رفعها إىل الرئيس األمريكّي تطالب باإلفراج 
عاما يف السجن  19عنه بعدما قضى 

األمريكّي وهي مدة تفوق املدة اليت قضاها أي 
 جاسوس آخر. 

حسب رأيكم، هل جيب على  سؤال 
املواطنني اإلسرائيلّيني واحلكومة اإلسرائيلّية 

 العمل من أجل اإلفراج عن جوناثان بوالرد؟
 

 القسم الثاني
 شتات إسرائيل 

 
عندما نرغب يف التعرف على خصائص يهود الشتات فإننا نتعرف على مركبات اهلوية، معطيات دميغرافية ونناقش الصعوبات 

 الكامنة يف اإلجابة عن السؤال: "من ينتمي إىل الشعب اليهودّي؟". 
هناك عدد من اخليارات: التعريف حسب أصول الشريعة، التعريف اإلثين، التعريف 

 حسب أصول علم االجتماع، التعريف الثقايف. 
 اليهوديّة.  موعاتكما نتعرف على بعض اجمل

 

 ما هي مركبات هوية يهود الشتات؟ 
 توجد لدى يهود الشتات ثالثة مركبات للهوية: مدنّية، قومّية ودينّية

 

تتجسد يف اعتبار اليهود ألنفسهم كمواطنني موالني ومتساوين يف الهوية المدني ة 
 الدول اليت يسكنون فيها. 

تعين مدى انتماء يهود الشتات للشعب اليهودّي، حيث يشعر قسم  -الهوية القومي ة
من يهود الشتات بالقرب، الشراكة يف املصري، وااللتزام إزاء دولة إسرائيل وإزاء باقي 

ليهود يف العامل، وبالتايل فإهنم يؤكدون على املركب القومّي يف هويتهم، فمنهم ا
 متدينون ومنهم علمانيون. 

تعين مدى انتمائهم للدين اليهودّي. هناك ثالثة تيارات دينّية يهوديّة  -الهوية الديني ة
رئيسية: اإلصالحيون، احملافظون واألرثوذكسيون ويهود آخرون ال ينتمون إلحدى 

 اجلماعات املنّظمة. خالل هذا الفصل سوف نطلع على التيارات املتنوعة. 
  

هوية يهود الشتات مركبة. وحسب أحباث اهلوية، فثمة عالقة بني الذين يؤكدون على 
هويتهم الدينّية اليهوديّة وبني احلفاظ على صلة مع الشعب اليهودّي ومع دولة 

وية يهود الشتات، ونالحظ حدوث ذلك إسرائيل. جند أحيانًا توترا بني مركبات ه
باألساس يف أوقات احملن والتوتر بني البالد اليت يقيمون فيها وبني دولة إسرائيل. أحد 

 . *األمثلة البارزة وامللموسة هو قضية جوناثان بوالرد
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"، منّظمة نسائّية يف عضويّتها مئات هداسا"
آالف النساء اليهوديّات يف كل أحناء الواليات 

 املّتحدة. 
 

 
 
 
 

أنشئ من  1188علم منظ مة هداسا، 
 العبرية يكيبيدياو  ،Meronimقبل 

 

AIPACأقيمت "اللجنة األمريكّية :-
اإلسرائيلّية للعالقات العامة" يف مخسينات القرن 
املاضي وهي تعمل من أجل حتقيق مصاحل دولة 
إسرائيل واجلالية اليهوديّة يف الواليات املّتحدة، 

وهي تعترب ذات تأثري كبري على نظام احلكم 
واملؤمتر. تدعم مجيع حكومات إسرائيل بغض 

ف السياسي وهي متيل منذ سنوات النظر عن املوق
 إىل تبيّن املواقف اليمينية. 

: منّظمة يهوديّة JSTREETجي ستريت 
يف الواليات املّتحدة، مناصرة إلسرائيل، تبدي 
مواقف يساريّة من أجل موازنة امليول اليمينية 

 . AIPACملنّظمة 
 

 اليهودي ة في الشتات مجموعاتال
 الواليات المت حدة اجلالية اليهوديّة يف سنعرض

  -يهود الواليات المت حدة
اجلالية اليهوديّة يف الواليات املّتحدة هي األكرب من بني اجلاليات اليهوديّة 4

 يف الشتات وهي ذات قوة اقتصاديّة، ثقافّية وسياسّية كبرية. 
جند يف الواليات املّتحدة منّظمات يهوديّة كثرية يف جماالت متنوعة، منها: 

ضد الالسامية والعمل  محاية حقوق املواطن، الرفاه والرتبية والتعليم، النضال
لصاحل دولة إسرائيل وللجماعات اليهوديّة احملتاجة. من بني املنّظمات 

: مؤمتر الرؤساء؛ CJFالبارزة: املنّظمة العليا جمللس اجلاليات اليهوديّة، 
"اللجنة اليهوديّة األمريكّية"، "املؤمتر اليهودّي العاملّي"؛ "املؤمتر اليهودّي 

-Antiجلوينت"؛ منظّمة "بين بريت"، اليت أّسست "األمريكّي"؛ منّظمة ا
Defamation League :ADL ؛ منّظمة النساء الكربى"

" و"الصندوق  UJA – United Jewish Appeal "هداسا" و"
 اجلديد إلسرائيل". 

 
سياسة تعمل يف الواليات املّتحدة أيًضا مجاعات يهوديّة بني صناع ال

األمريكّية وحتاول التأثري عليها لصاحل دولة إسرائيل. اللويب األبرز من بينها 
اإلسرائيلّية للشؤون العامة"، ومؤخرا -هي "إيباك" وهي "اللجنة األمريكّية

 أقيمت منّظمة جديدة امسها "جي سرتيت". 
دة يشكل مؤمتر الرؤساء أداة لتنسيق نشاط رؤساء املنّظمات اليهوديّة الرائ

خبصوص دولة إسرائيل. احلياة اليهوديّة غنية ومنوعة. اجلماعات اليهوديّة 
تفعل رياض أطفال ومدارس لألوالد اليهود وهناك أيًضا مؤسسات يهوديّة 

 من جممل األوالد اليهود يف مدارس يهوديّة.  09 % للتعليم العايل، حوايل
امج ودوائر كذلك، يف الكثري من جامعات الواليات املّتحدة جند بر 

 للدراسات اليهوديّة، وهناك بعض املعاهد وكليات تأهيل وإعداد املعلمني. 
اإلعالم اليهودّي يف الواليات املّتحدة متنوع وتقريبا كل منظّمة يهوديّة 
متتلك صحيفة ناطقة بامسها أو منشورات خاصة هبا. جند يف الواليات 

 املّتحدة صحفا يهوديّة وتقريبا كل مجاعة يهوديّة هلا براجمها اإلذاعية والتلفزيونية يف الشؤون اليهوديّة. 

                                                 
4
 . ، تل أبيب0221، معهد الكونغرس اليهودي العالمي، من تأسيس يديعوت أحرونوت وكتب حيمد، القدس، "الجاليات اليهودية في العالم"حسب  
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ّتحدة إىل ثالث جمموعات دينّية رئيسية: التيار األرثوذكسي، التيار احملافظ والتيار احملافظ. وباإلضافة إىل يقسم يهود الواليات امل
واملقصود أشخاص من أصول يهوديّة ال ينتمون إىل مجاعة يهوديّة حمددة. مع مرور  –ذلك هناك جمموعة رابعة من "غري املعرفني" 

 اليهود "غري املعرفني" الذين ال يتبعون ألّي من التيارات الدينّية.  السنني ميكننا أن نرى ازدياًدا يف عدد
 

  ليهود الواليات المت حدة النفوذ السياسي  
مصدر هام لنفوذ دولة إسرائيل تعترب إسرائيل والواليات املّتحدة العالقة بينهما بأهنا عالقة خاصة، وهذه العالقة هي يف الواقع 

عتها، ومصدر فخر وكربياء ليهود الواليات املّتحدة. يؤثر النفوذ السياسي ليهود الواليات املّتحدة إىل حد كبري على العالقة اومن
بني الدولتني. يستمّد هذا النفوذ قوته من االهتمام الكبري الذي يبديه يهود الواليات املّتحدة يف السياسة اخلارجية والشؤون 

ق األوسط، من تركيز اليهود يف الدول البارزة حلسم االنتخابات يف الواليات املّتحدة. من تأثري الرتاث األمنية وخاصة يف الشر 
اليهودّي على بعض مواطين الواليات املّتحدة )ليس اليهود فقط(، ومن الشراكة األيديولوجية بني إسرائيل والواليات املّتحدة يف 

 الدولية لإلدارة األمريكّية.  ةتيجياالسرتاالقيم الدميقراطية ويف االعتبارات 
وعلى الرغم من ذلك، حتدث بني الفينة والفينة حالة من التوتر ما بني يهود الواليات املّتحدة الذين تعترب غالبّيتهم من غري 

ني والتشريعات األرثوذكسيني، وبني دولة إسرائيل حول فاعلية التيار األرثوذكسي اليهودّي يف إسرائيل، وهو ما يتمثل يف القوان
 واملؤسسات الدينّية اليهوديّة، وهي حقيقة تضع صعوبات أمام يهود الواليات املّتحدة، مثل موضوع اعتناق اليهوديّة. 

 
اليهودّي كامل ثقل وزنه يف جمالس التشريع األمريكّية وعلى جدول األعمال اقرتاح حسب  ، يضع اللويبّ في المجال السياسي  
تسبب بضرر لدولة إسرائيل، مثاًل املصادقة على صفقة أسلحة بني الواليات املّتحدة ودولة عربية معادية اعتقاده من شأنه أن ي

إلسرائيل، وعندها يعمل اللويب على إقناع أعضاء الكونغرس ملعارضة هذه اإلجراءات حيث يقوم بتنظيم اعتصامات للتضامن 
ّي يف شوارع إسرائيل ومظاهرات للتضامن مع دولة إسرائيل. كذلك، مع الدولة، مسريات مثل مسرية يوم االستقالل اإلسرائيل

يعمل اليهود يف دول الرفاه مثل الواليات املّتحدة، بريطانيا وفرنسا من خالل إبداء التضامن والشراكة مع مجاعات يهوديّة يف 
 يهود إثيوبيا. العامل ضمن النشاطات اليت تنّفذ من أجل اليهود الذين يعيشون يف الدول الفقرية مثل 

 
، تقوم اجلالية اليهوديّة جبمع األموال لدولة إسرائيل بواسطة اللويب اليهودّي املّتحد. حيث تقوم حكومة في المجال االقتصادي  

إسرائيل بتخصيص هذه املبالغ لتلبية االحتياجات املختلفة، مثل األمن، الرتبية والرفاه. فضال عن ذلك، يتربع يهود الواليات 
حدة باألموال لالحتياجات اخلاصة مثل تنفيذ إصالحات يف األحياء، املصاريف خالل احلروب، وتقدمي املنح للطالب املتّ 

 اجلامعيني. 
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 توصية: 
 Sergioشاهدوا فيلم 

DellaPergola  يف موقع
مركز التكنولوجيا  –"مطاح" 

 الرتبوية، حول قضية املشاركة
 

 مشاركة أو تدخ ل؟
أحد األسئلة اليت تسببت حبصول خالفات بني يهود الشتات وإسرائيل هو:  

"هل يتوجب على دولة إسرائيل أن تراعي موقف يهود الشتات عند اختاذ 
، )التهويد( قضية اعتناق اليهوديّة-القرارات، يف أسئلة مثل: من هو اليهودّي 

 اىل أي مدى؟" املفاوضات مع الفلسطينيني، مكانة مدينة أورشليم القدس، و 
هناك تعليالت خمتلفة يلجأ إليها من يعتقد بأنه جيب متكني يهود الشتات من 

التدّخل فيما حيصل يف إسرائيل، مثاًل: قرارات حكومة إسرائيل تؤثر على أوضاع 
مواطين إسرائيل وعلى أوضاع اليهود الذين هم ليسوا مواطنيها وال يقيمون فيها. 

صورة مباشرة مبصري يهود الشتات، نظرًا ألّن دولة إسرائيل هي دولة قومّية إثنّية، الدولة القومّية مصري دولة إسرائيل متعلق ب
للشعب اليهودّي، ولذا فإّن كّل قرار يتخذ يف إسرائيل، يؤثر على يهود الشتات وهويتهم اليهوديّة. مثاًل، قرار إسرائيل يف قضية 

للحصول على االعرتاف باعتناق اليهوديّة  -كاإلصالحيني واحملافظني  -رات خمتلفةاعتناق اليهوديّة يؤثر على قدرة يهود من تيا
 من طرفهم. 

 سنخوض النقاش بصورة عميقة يف بعض القضايا. 
 

 هل يتوجب على حكومة إسرائيل التشاور مع يهود العامل يف قضايا سياسية؟
رشليم القدس، وحنن نعلم بأّن دولة إسرائيل أعلنت عن خالل عملية التفاوض بني دولة إسرائيل والفلسطينيني طرحت قضية أو 

أورشليم القدس عاصمة لدولة إسرائيل وعاصمة أبدية للشعب اليهودّي، بينما يطالب الفلسطينيون بالسيطرة على شرق املدينة 
تسليم أجزاء من  ويريدون اإلعالن عنها عاصمة هلم. السؤال الذي طرح خالل املفاوضات كان: "هل توافق دولة إسرائيل على

شرق أورشليم القدس تضّم أحياء عربية للسلطة الفلسطينية؟". جند يف هذا املوضوع خالفات يف وجهات النظر داخل قطاعات 
خمتلفة من اجلمهور اإلسرائيلّي، لكّن السؤال املطروح هو: "هل من املنطق والالئق أن يقوم القادة املنتخبون للدولة بالتشاور مع 

 امل اليهودّي يف هذا املوضوع؟". قيادات الع
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 تمارين
 اذكروا ما هي اجملاالت اليت تنشط فيها الوكالة اليهوديّة وبيّنوا أمهية نشاطها. .0

أوروبا من مواطنيهم املتواجدين يف  اقرأوا الفقرة التالية اليت كتبها أمنون روبنشتاين واذكروا ما هي أوجه الشبه بني موقف دول .1
 الشتات وبني موقف دولة إسرائيل من يهود الشتات.

... العالقات المميزة بين الدول القومي ة وأبناء قوميتها، الذين هم ليسوا مواطنيها، تشغل بصورة متزايدة المجتمع " 
اية في إطار المواثيق الدولية واالتفاقات األوروبي واألعضاء الجدد فيه، حيث تحظى األقليات القومي ة عادة بالحم

الثنائية بين الدول؛ ومع ذلك، فقد تم  بحث مكانة األقليات في اآلونة األخيرة أيًضا كشأن قانوني داخلي في دولها 
انيا النمسا، هنغاريا، بلغاريا، اليونان، إيطاليا، سلوفاكيا، سلوفانيا، روسيا وروم -األصلية، إذ قامت تسع دول أوروبية 

بسن قوانين ذات نافذية قانونية للعالقات فيما بينها وبين أبناء قوميتها الذين يعيشون خارج حدودها، مثال: ينص  -
من الدستور اليوناني على أن  الدولة "ستهتم باليونانيين الذين يعيشون خارج حدود الدولة وستعنى بتعزيز  811بند 

ذا السياق، تحاول دولة اليونان حاليا إطالق مبادرة لمنح الجنسية العالقات بينهم وبين دولتهم األم". في ه
يشكلون مجموعة إثني ة يبلغ عدد أعضائها حوالي ثالثمائة ألف –المزدوجة لأللبان الذين ينحدرون من أصول يونانية 

  " روبي.وهي تقيم اتصاالت في هذا الموضوع مع الحكومة األلبانية ومع جهات أخرى في المجتمع األو  -نسمة 
آذار  14، من موقع أمنون روبنشتاين من حماضرة القاها يف مركز شاليم، إسرائيل ودول القومّية اجلديدة)أمنون روبنشتاين، 

 مع الشكر لربوفيسور أمنون روبنشتاين(. 1113
 ونّفذوا املهّمة:اقرأوا الفقرة  .3
رئيس املنّظمة "أورشليم القدس واحدة"، الوزير األسبق ناتان شريانسكي، قال إهنم ينوون إشراك يهود العامل يف النضال.      

"بالشؤون األمنية الصرفة" قال، "إنين أقبل بأن من ال يسكن هنا ال داعي ألّن يتدّخل، وأنه من أجل احلصول على احلقوق، 
بالواجبات أيًضا. لكن، إذا قلنا هذا الكالم خبصوص أورشليم القدس فإّن ذلك يف أفضل احلاالت هو عبارة عن جيب القيام 

جهل قومي. العالقة مع أورشليم القدس والتطلع إىل أورشليم القدس هو األمر الذي يوّحد اليهود على مر األجيال، فهذا 
 أساس لليهود املتديّنني واألقّل تديـًّنا". 

ات يهود يف الواليات املّتحدة تقول لرئيس الوزراء يف حينه إيهود أوملرت: ال حّق للحكومة بأن تناقش مستقبل مدينة )منّظم
 كل احلقوق حمفوظة لصحيفة "هآرتس" م.ض.(© صحيفة هآرتس  70/11/92أورشليم القدس بقلم انشيل برب 

ية طرحت قضية أورشليم القدس على بساط البحث، حيث خالل عملية املفاوضات بني دولة إسرائيل والسلطة الفلسطين    
طالب مندوبو السلطة الفلسطينية بنقل شرق املدينة إليهم. ما رأيكم يف هذا السياق خبصوص العرب يف إسرائيل عموًما 

 وخبصوص سكان شرق أورشليم القدس بشكل خاّص. 
اور مع يهود الشتات، قبل اختاذ القرار، يف هذه القضية، أم لو كنتم مستشارين لرئيس احلكومة، فهل ستقرتحون عليه أن يتش    

أن هذه القضية هلا صلة فقط مبواطين إسرائيل. انتبهوا: ليس السؤال ما هو رأيكم يف هذه القضية، وإمنا ما رأيكم بإشراك 
 يهود الشتات يف القضية. 

 Sergio Della Pergolaمن أجل صياغة اقرتاحكم لرئيس الوزراء شاهدوا الفيلم الذي أعده سريجيو دله بريغولة     
، اقرأوا الفصل من جديد ومقايل بروفيسور درور وبروفيسور אזרחות תמידحول مسألة مشاركة يهود الشتات يف موقع 

   أفينريي.
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