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 االهداء

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 )وقل اعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون(

 صدق هللا العظٌم                                         

تطٌب اللحظات  بطاعتك...وال االٌطٌب النهار  بشكرك وال ٌطٌب اللٌل اال الهً ال   

 اال بذكرك...وال تطٌب االخرة اال بعفوك...وال تطٌب الجنة اال برؤٌتك

 هللا جل جالله

 الى من بلػ الرسالة وادى االمانة...ونح االمة...الى نبً الرحمة ونور العالمٌن   

 سٌدنا محمد)صلى هللا علٌه وسلم(

.الى من علمنً العطاء بدون انتظار الى من الى من كلله هللا بالهٌبة والوقار..   

ثماراً قدحان  احمل اسمه بكل افتخار...ارجو من هللا ان ٌمد فً عمرك لترى

قطفناها  بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم اهتدي بها الٌوم وفً الؽد والى 

 االبد...

لى بسمة انً...افالى مالكً فً الحٌاة...الى معنى الحب والى معنى الحنان والت

 الحٌاة وسر الوجود

 الى من كان دعائها سر نجاحً وحنانها بلسم جراحً الى اؼلى الحباٌب 

 ...أمً الحبٌبة
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 الشكر والتقدٌر

بعد الجهد الذي ابداه االستاذ الدكتور)شاكر عبد الكرٌم(من اراء سدٌدة    

وتوجٌهات قٌمة ساهمت فً اعداد هذا البحث المتواضع ...فال ٌسعنً اال ان اتقدم 

بجزٌل الشكر وفائق التقدٌر ان ٌحفظه وٌحفظ اساتذتنا االعزاء ذكراً لنا ولبلدنا 

 العزٌز...
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 المقدمة

 6111جودا قبل سنة  فً من المعروؾ ان العبرٌٌن احدى االمم السامٌة كانوا   

ان الٌهود فً اوربا عانوا  بعدئٍذ اتخذوا بٌت المقدس عاصمة لهم,اال قبل المٌالد

من االضطهاد على ٌد االوربٌٌن بشكل عام,مما ادى الى مطالعتهم بتشكٌل وطن 

بالنسبة لهم  االمقومً ٌجمع ٌهود العالم مما استقر فً راٌهم على فلسطٌن الوطن 

وبدأت حركة الصهٌونٌة بأعمال ارهابٌة فً مناطق العالم حٌث ٌتواجد الٌهود 

لطرق مما ارسى فً اذهان الٌهود االوربٌٌن هم من اسوأ الدول لتهجٌرهم بشتى ا

الٌهودٌة وانهم ٌحملون الشهادات والتكنلوجٌا مما ادى الى تعالٌهم علال باقً 

سائر الٌهود الذٌن اتوا الى مناطق الشرقٌة ومارسوا معهم التمٌٌز العنصري 

 والعرفً والتمٌٌز فً كل مجاالت الحٌاة.

 -اهمٌة البحث:   

نبع اهمٌة البحث فً حقٌقة ان اسرائٌل تمثل العدو االول للعالمٌن العربً ت -6

واالسالمً,وعلٌه فأن معرفة تفاصٌل ما ٌدور داخل المجتمع االسرائٌلً 

تعد مسألة مهمة على قدر كبٌر من اهمٌة وذلك وفقاً لقاعدة الً 

تقول)اعرؾ عدوك...( فأن معرفة ما ٌجري داخل اسرائٌل ٌمكن العرب 

لمسلمٌن من اٌجاد السبل الكفٌلة بأدارة الصراع مع هذا العدو بشكل وا

 افضل.

المجتمع االسرائلً مجتمع استٌطانً قائم على فكرة هجرة -اشكالٌة البحث: -6

الٌهود فً مناطق متفرقة من العالم الى فلسطٌن وقٌام كٌان اسرائٌل وهذا 

ارٌة وثقافٌة المجتمع متكون من اثنٌات متعددة ٌهودٌو فٌها فروقات حض

ودٌنٌة مختلفة,وبالتالً  تم تقسٌم هذه الجماعات االثنٌة الى ٌهود ؼربٌٌن 

 وٌهود شرقٌٌن مما ولد تناقضات اجتماعٌة حادة فً داخله.

الفرضٌة:نتٌجة لهذه الفروقات الحضارٌة الدٌنٌة بٌن الٌهود الشرقٌٌن  -4

اضحى  والٌهود الؽربٌٌن برزت مشكلت االثنٌة ونتٌجة لهذه المشكلة

 الٌهود الشرقٌٌن فً مركز اجتماعً وسٌاسً متدنً.

استخدمًت فً هذا البحث منهج دراسة الجماعة ومنهج -منهج البحث: -3

الوظٌفً ودور الٌهود الشرقٌٌن فً داخل اسرائٌل والمنهج التحلٌلً 

وتحلٌل هذه المعطٌات من اجل الوصول الى حقٌقة التً ٌعٌشها الٌهود 

 .الشرقٌون داخل اسرائل
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الوقوؾ على اهمٌة موضوع الٌهود الشرقٌٌن ودراسة -هٌكلة البحث:   

مراكزهم االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة,فقد قسمنا هذا البحث الى ثالثة 

 -مباحث:

 حٌث ٌتناول المبحث االول تعرٌؾ وخصائص الٌود الشرقٌٌن.

 الشرقٌٌن. اما المبحث الثانً:الصراع الطبقً والمكانة االجتماعٌة للٌهود

 واهتم المبحث الثالث بمكانة  السٌاسة للٌهود الشرقٌٌن.
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 المبحث االول:تعرٌؾ وخصائص الٌهود الشرقٌون

 

 المطلب االول))من هم الٌهود الشرقٌون,تارٌخ واسباب الهجرة((   

 -اوالً:تعرٌؾ الٌهود الشرقٌٌن:   

الذٌن ٌمثلون الٌهود بلدان اوربا  ٌنقسم الٌهود الى جماعات أثنٌة مثل االشكناز   

 أو الٌهود الؽربٌون,وسؽاردٌم الذٌن ٌمثلون ٌهود الشرق.

وكلمة سؽاردٌم: سؽارد تعنً اسبانٌا وسؽاردي تعنً االسبانً وجمعها بالعبرٌة    

سؽاردم وتطلق على الٌهود الذٌن سكنوا أو انحدروا من شبه الجزٌرة االبرٌه أو 

ود السؽاردم فً ما بعد فً امرٌكا الجنوبٌة وشمال افرٌقٌا اٌبٌرٌا,وقد انتشر الٌه

وبلدان البحر المتوسط شرق االوسط,ولكن تسمٌتهم بالسؽاردٌم شملت الٌهود 

الٌهود القادمٌن من البلدان العربٌة أو الشرقٌة مثل 

اٌران,والعراق,والٌمن,والمؽرب ومناطق من كردستان,وقد اطلقت على الٌهود 

اسماء مختلفة منها,ابناء الطوائؾ الشرقٌة والٌهود الشرق وٌهود البالد العربٌة 

اسٌا وافرٌقٌا,وعلى العموم تطلق تعبٌر الٌهود السؽاردم أو الٌهود الشرقٌون على 

جماعات ٌهودٌة التً تنتمً الى العالم االسالمً أو من ناحٌة الجؽرافٌة ٌهود 

 ود الشرقٌٌن.افرٌقٌا واسٌا,وٌمكن اٌجاز ذلك بتعرٌؾ اصطالح الٌه

))السؽاردٌم((اصطالح ٌشٌر لكل الٌهود الذٌن لٌسوا من اصل ؼربً,وقد اصبحت  

لفظة))سؽارد((مرادفة للفظة))شرقٌون((الن معظم الٌهود الشرقٌٌن  ٌتبعون تقالٌد 

السؽاردٌة فً العبادة والبد من استخدام اصطالح))الشرقٌون((بأعتبار انه الكل 

أعتبار ان اصطالح شرقٌون له مضمون صبؽً الذي ٌضم السؽارد كجزء,وب

 .(6)متٌن عرقً,على عكس اصطالح سؽارد الذي له مضمون دٌنً

 

 

 

 

                                                           
الدكتور عبد القادر عبد العالً,التصدعات االجتماعٌة وتأثٌرها فً النظام الحزبً االسرائٌلً,الطبعة - 6

 .631م,ص6161االولى,بٌروت.اٌلول ستمبر 

 .www.ktabbook.comالدكتور حنان اخمٌس ,الٌهود الشرقٌون السؽاردٌم من صفحة -

الدكتور شاكر عبدالكرٌم ,النظام االسرائٌلً والسلطة الفلسطٌنٌه,محاظرات لقب على طلبة علوم سٌاسٌة -
 .6165 6163مرحلة رابعة للسنة الدراسٌة 

http://www.ktabbook.com/
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 -:اسباب الهجرة   

م ظهرت موجات من الهجرة للٌهود 6131بعد ان تأسست الدولة الٌهودٌة عام    

من البلدان العربٌة أو الٌهود الشرقٌون الذٌن اطلق علٌهم  السؽارٌم

بالعبرٌة)المٌزراحٌم(الذٌن ٌملكون ثرائهم الدٌنً والثقافً المختلؾ عن تراث 

بشكل ملحوظ وكانت اساس  م والتً ازداد عدد السكان6131السؽاردي ,وبع عام 

وكان افرٌقٌا(هذه الزٌادة فً البلدان الشرقٌة المختلفة)الٌمن,العراق,اٌران,

المهاجرٌن ٌحملون صفات وطبائع البلدان التً ٌعٌشون فٌها من نظرة 

اجتماعٌةمختلفة واوضاع ثقافٌة واقتصادٌة متدنٌة وانخفاض فً مستوى الرعاٌة 

الصحٌة وانخفاض مستوى التعلٌم وعائلة كبٌرة,زكانت اسباب الهجرة الٌهودٌة 

روؾ مختلفة,وكانت دوافعها تختلؾ الى البلدان العربٌة وشرق اوسطٌة تمت فً ظ

عن هجرة االشكناز,فكان هوالء المهاجرٌن اكثر ارتباطاً بالتقالٌد الدٌنٌة 

الٌهودٌة,وهجرة الٌهود الشرقٌٌن كانت تعكس دوافع دٌنٌة بل دوافع 

 العلمانٌهالقومٌة لدى هجرة ٌهود االشكناز.

 ومن االمثلة على هجرة الٌهود:   

 -ـــ ٌهود العراق:   

للٌهود فً العراق تارٌخ طوٌل,تمتعوا من خالله باالمن والطمأنٌنة,فكانت    

عالقتهم بالعرب سلٌمة,وقد تمتعوا بقسط كبٌر من االستقالل الذاتً,اما من الناحٌة 

االجتماعٌة فكانوا محترمٌن من قبل العراقٌٌن,كل االحترام ,وكانت لهم عاداتهم 

وبٌوتهم,وكان ٌهود العراق ٌتكلمون اللؽة العربٌة واسرهم  وتقالٌدهم ومجالسهم

بعادات سكان البالد وكان ذوي عالقات طٌبة مع سكان  شبٌهة كما كانت عاداتهم

البالد عامة,وقد كان الٌهود ٌتمتعون بكامل حقوقهم المدنٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة 

ٌا م.وكان مستوى المعٌشة مرتفع نسب6146وخاصة بعد استقالل العراق عام 

 .(6)بالنسبة للٌهود فً العراق كما شؽل بعضهم مراكز رسمٌة عالٌة فً البالد

اسرائٌل هو سبب شجع على هجرة ٌهود العراق الى فلسطٌن وخاصة  ان قٌام   

م,والتً شهدت اعلى نسبة ,وذلك بسبب ما قامت به 6156-6151مابٌن سنتٌن 

لى ترك العراق والهجرة الى المنظمات االرهابٌة فً العراق الجل اجبار الٌهود ع

ومواد مفرقعة فً بعض بٌوت الٌهود,اعفاء  اسرائٌل,وقد اكتشفت اسلحة متطورة

 التنظٌم السري المكلؾ بتجهٌز ٌهود العراق للهجرة,وفً بعض المعابد الٌهودٌة.

                                                           
فً النظام الحزبً االسرائٌلً,الطبعة  قادر عبدالعالً.التصدعات االجتماعٌة,وتأثٌرهاالدكتورعبد ال- 6

 .636 636.ص 6161االولى,بٌروت اٌلول ستمبر 
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ان الوثائق التً عثر علٌها اثبتت وجود منظمة صهٌونٌة للجنس واالرهاب هً    

عن حوادث القاء القنابل على المؤسسات ومراكز التجمع  التً كانت مسؤلة

 .(6)الٌهودٌة ادى الى هجرة جماعٌة

فً البداٌة لم تكن الهجرة خٌارا واضحا فً عموم ٌهود العراق حٌث كان التٌار    

السائد ال ٌوافق على الصهٌونٌة وتعرضت عدة من دور العبادة الٌهودٌة فً بؽداد 

لتفجٌرات من اثار دالة من الهلع بٌن ابناء الطائفة لتشجٌع الهجرة,لم تسمح 

لبداٌة اال انها وافقت فٌما بعد بشرط اسقاط الحكومة العراقٌة للٌهود بالهجرة فً ا

فً عملٌة سمٌت عزرة الجنسٌة عنهم وتجمٌد ممتالكتهم,وهاجرت ؼالبٌة الطائفة 

  .(6)نحمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 7م,دار العربٌة والنشر بؽداد ص6156-6166خلدون ناجً معروؾ,االقلٌة الٌهودٌة فً العراق بٌن سنة- 6

 .661ص
6 -https:/ar.m   Wikipedia.org.    



 
10 

 -الفالشا:   

اصل الكلمة الى  الفالشا كلمة امهرٌة تعنً المنفٌٌن أو ؼرٌبً االطوار,وٌعود   

جذر)فالشا(أي ٌهاجر أو ٌهٌم على وجهه,وٌستخد االثٌوبٌٌن كلمة الفالشا لالشارة 

الى جماعة اثنٌة تدٌن بشكل من اشكال الٌهودٌة وٌتركز الفالشا فً شمال 

اثٌوبٌا,وٌعٌشون فً قرى منعزلة مقصورة علٌهم ؼالباً ما تكون على قمم التالل 

,وٌعمل الفالشا اساسا بالزراعة كعمال اجراء كم وٌخصصون احد االكواخ كمعبد

ٌعملون فً بعض الحرؾ االخرى كصناعة الفخار والسالسل والخٌاطة وٌتحدث 

الفالشا االمهرٌة فً الؽالب,وٌتحدث سكان المناطق االرٌترٌة منهم اللؽة النٌجٌرٌة 

الدٌنً  وسكان مناطق الشمالٌة لؽة اجاو وال ٌعرفون شٌئا عن العبرٌة,اما تراثهم

تمزج بٌن مكونات الٌهودٌة واالسالمٌة فٌعتلً بكثٌر من االساطٌر التً 

والمسٌحٌة الى جانب المعتقدات المحلٌة الوثنٌة,ولذا ٌسقط الكثٌرون صفة 

الٌهودٌة عنهم,وقد وضعت الوكالة الٌهودٌة تهجٌرهم الى اسرائٌل فً اوائل 

موقؾ الصهٌونً تؽٌر ابتداءا من الخمسٌنات بأعتبار انهم لٌسوا ٌهوداً,اال ان ال

م حٌث اعتبر الحاخام شلوموؼورن انهم ٌهود حقٌقٌون من احفاد 6174عام 

,وطبق علٌهم قانون العودة الى اسرائٌل,وبدأ تهجٌرهم فً عملٌات قبٌلة دان

 م بمساعدة الوالٌات المتحدة,وٌرجع6177متفرقة ؼلبت علٌها السرٌة بداٌة عام 

هذا التحول فً الموقؾ الصهٌونً فً تهجٌرهم الى عدة اسباب كحاجة اسرائل 

الى موارد بشرٌة للحفاظ على االستٌطان ومواجهة العرب اضافة الى حاجة 

اسرائل الى اٌدي عاملة وخاصة فً مجال الزراعة بعد عزؾ المستوطنون الٌهود 

 عن الزراعة.

ض الفالشا بعد استقرارهم فً اسرائٌل واتراق الفالشا فً هذا المجال لقد تعر   

لكثٌر من مظاهرالتعٌٌر الدٌنً والعرقً,فمن ناحٌة اعترفت الحاخامٌة الرئٌسٌة 

فً اسرائٌل بٌهودٌتهم اال انها اعتبرت ٌهودٌتهم ناقصة,وانه ٌجب علٌهم االختتان 

 والتطهر الطقوسً,ولم تمنحهم بطاقات صورٌة االبعد استكمال هذه االجراءات.

ومن جهة اخرى رفض سكان المدن الٌهودٌة اسكانهم الى جانبهم أو ارسال    

ابنائهم الى المدارس التً ٌذهب الٌها ابناء الفالشا,وشاعت بٌن الفالشا حاالت 

 .(6)انتحار والتهدٌد باالنتحار الجماعً احتجاجا على سوء المعاملة
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 المطلب الثانً))خصائص الٌهود الشرقٌٌن(:

ح السؽاردٌم على العالم الخارجً اصبحت لدٌهم ثقافات مختلفة تجمع ان انفتا   

مابٌن التوراة والتلمود والفلسفة والحضارات االسالمٌة والبابلة وثقافات 

اخرى,فقد جمع تراث السؽاردٌم مابٌن الصوفٌة والفلسفة التلمودٌة 

 والشعر,واشتهروا بموسقاهم وتراثهم الذي تحول الى جزء من الصلوات.

 الخصائص الدٌنٌة: -اوال:   

 ـــ الصالة والفرائض الدٌنٌة:   

هناك فروق بٌن الصلوات والفرائض الدٌنٌة بٌن الٌهود الذي بقوا فً فلسطٌن    

وبٌن الٌهود الذٌن سبوا الى بابل,حٌث ٌعتقد البعض ان السؽارد انتهجوا طرٌقة 

 ٌهود بابل وٌتبعود تعالٌم التلمود البابلً.

السؽاردٌم فً الصالة بعض العادات حٌث ٌحفظ التوراة عند الٌهود وٌتبع    

السؽاردٌم فً صندوق خشبً مطلً بالفضة والذهب,وٌفتح التراة قبل قراءة 

الفصل االسبوعً فً الكنٌست ٌوم السبت,وتتلى قصة عٌد الفصح بمناسبة خروج 

خر بالعبرٌة بنً اسرائٌل فً مصر لٌلة كعٌد للسؽاردٌم نصان واحد بالعربٌة واال

,اما من ناحٌة التجوٌد فً وكبار السن ٌتلون هذا بالعربٌة والشباب بالعبرٌة 

 .(6)تالوتة التوراة فٌؽلب علٌها اللحن الشرقً

 

 ن:ٌـــ طعام الٌهود الشرقٌ   

رؼم ان الشرٌعة الٌهودٌة التضم اي شروط خاصة بالطعام فً االعٌاد فٌما عدا    

سؽاردٌم اكل الرز فً عٌد الفصح اال ان اؼلب االعٌاد عند عٌد الفصح حٌث حل 

مختلؾ الجماعات الٌهودٌة ارتبطت بها بعض االصناؾ الخاصة من الطعام 

 وبفضل الٌهود الشرقٌٌن بخاري مثالً اكل الكباب الٌخنً أو اللحم.

اما ٌهود اٌران فٌفضلون اطباق االرز,وٌكثر الٌهود الشرقٌون تناول انواع    

 .(6)كهو المختلفة ٌوم السبت حٌث ٌعتبر ذلك رمزا لالحتفالالفا
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 االعٌاد:-ثانٌاً:   

 الخصائص االجتماعٌة:   

ٌشارك السؽاردٌم فً جمٌع االعٌاد دون استثناء,ومناسبات كثٌرة منها ما    

ارتبطت بناحٌة تارٌخٌة أو دٌنٌة عل حد سوار مثل رأس السنة العبرٌة أو)روس 

 هاشه(.

ٌقع هذا العٌد فً الٌم االول من الشهر السابع فً التقوٌم العبري,وذلك الحٌاء    

ذكرى الحٌاة الزراعٌة للٌهود القدامى ففً هذا الٌوم المقدس ٌلبس الٌهود ثٌابا 

جدٌدة وٌتحضر له االتقٌاء لصوم ثالثٌن ٌوما حٌث تشعل االنوار فً البٌوت 

هذا العٌد النفخ فً البوق وتمتد  والكنٌست وتتلى بركات خاصة ,ومن طقوس

طقوس هذا العٌد بذكرى قتل جدلٌا بن احٌقام الذي واله بختنصر ملك بابل على من 

بقً من ٌهود فلسطٌن,والذي ٌعرؾ بصوم)بصوم جدلٌا(وكٌسٌور أو عٌد 

الؽفران,وعٌد الفصح أو البٌساج وهذا العٌد هو ذكرى نجاة الٌهود بقٌادة موسى 

بٌساج تعنً العبور وؼٌرها من االعٌاد مثل عٌد المظلة مة المن فرعون مصر وكل

 .(6)وعٌد االنوار وعٌد العنصرة وهذه االعٌاد كلها دٌنٌة عدا عٌد االستقالل

 

 -ـــ الفنون:   

تنوعت واختلفت الفنون والؽناء والموسٌقى واشكال وانواع رقصات التً تقام    

ن الناسبات االجتماعٌة  من جماعة الى فً االحتفاالت واالعٌاد الدٌنٌة وؼٌرها م

اخرى تبعاً الختالؾ انتماء هذه الجماعات بالنسبة للموسٌقى فً العهد القدٌم 

فتضم اشارات من الموسٌقى فً الطقوس والعبادات الٌهودٌة القدٌمة حٌث 

 استخدم الٌهود من التراث الموسٌقى فً بابل ومن تراث الكنعانً والمصري.

قى مكانة مهمة عند الٌهود تجمع مابٌن الؽناء والعزؾ واالالت وشؽلت الموسٌ   

الموسقى المختلفة,واعتبرها صوت المراة ؼٌر محتشم وؼً الئق فً االعٌاد 

 .(6)الدٌنٌة
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 -ـــ اللؽة:   

الٌزال الكثٌر من الٌهود كبار السن المهاجرٌن ٌتكلمون اللؽة العربٌة وال    

ربٌة الشرقٌون بصورة عامة تمٌل لهجتهم الى الع ٌجٌدون اللؽة العبرٌة,والٌهود

 وٌشددون على االصوات الحلقٌة كالحاء والعٌن.

 

 -ـــ المظهر الخارجً للٌهود الشرقً:   

اما فٌما ٌتعلق بمظهره الخارجً فقد وصؾ بالقصٌر القامة والنحؾ ولون    

ون سوالؾ بشرته ؼامق وٌرتدي المالبس المرقعة والقدٌمة وشعر لحاهم قصٌر بد

وٌضعون قبعة على الرأس وٌختلؾ لون القبعة من الٌهود المتدٌنٌن عن الٌهود 

المحافظٌن فالٌهود المتدٌنون ٌضعون قبعة سوداء اما الٌهود المحافظٌن فٌضعون 

 قبعة مخبطة بالوان متنوعة.

للٌهود الشرقٌون عادات وتقالٌد مختلفة اال انهم وصفوا بأبشع الصفات السٌئة    

التً تركز على االراء السلبٌة مثل السذاجة والتخلؾ والجهل ونقص الوعً 

 .(6)التعلٌم بأهمٌة
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3.www.ktabbook.com. 



 
14 

 

المبحث الثانً:الصراع الطبقً والمكانة االجتماعٌة للٌهود 

 الشرقٌٌن

 االول:الراع الطبقً االثنً بٌن الجماعات الٌهودٌةالمطلب    

من اسوا الصهٌونٌة أو  ٌدعى ابناء الطائفة االشكنازٌة ابناء الٌهود الؽربٌٌن,هم   

دولة اسرائٌل الذٌن ٌحملون شهادات وخبرة وتكنلوجٌا العلمٌة وعلٌه فان الٌهود 

الشرقٌٌن ٌعٌشون من ثمار اتعابهم ادت الى خلق فجوة بٌن الطائفتٌن وانقسام 

 المجتمع االسرائٌلً فً عة مجاالت اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة.

 المجال االجتماعً:-اوالً:   

ان الفارق التعلٌمً والثقافً بٌن االشكناز والسؽاردٌم هو فً حالة ازدٌاد ,وفً    

 م كانت نسبة السؽاردٌم فً المدارس كما ٌأتً:6111سنة 

%فً الصؾ 57%فً الصؾ االول من المدارس االبتدائٌة,14   

%ٌمتحنون 63%فً الصؾ الثانً عشر)نهاٌة الثانوٌة(.41الثامن,

%ٌتخرجون من الجامعات,والٌوجد طلبة 4ة جامعات,%طلب66-61البكلورٌا,

شرقٌون فً الماجستٌر أو الدكتوراه,ان هذه النسبة المنخفضة فً تعالٌم الٌهود 

الشرقٌٌن تعرزى الى سٌاسة العنصرٌة السرائٌل كان معظم السؽاردٌم فقراء لذلك 

السٌاسة فهم الٌستطٌعون ان ٌجتازوا المراحل لٌصلوا الى المرحلة الجامعٌة,وان 

التعلٌمٌة فً اسرائٌل موجهة لخمة الطبقة الحاكمة
(1). 

   
 السكن:-:ثانٌاً 

ومن جهة ماسة التصدع االثنً,فأنه ارتبط ساسات التوطٌن القائمة على عدم    

المساواة والتماٌز فً العقارات والمناطق السكنٌة والجؽرافٌة والمخصصات 

أو المستوطنان الفالحٌة القائمة على  المالٌة,فمن المعروؾ ان تنظٌمات الكٌبوتز

النموذج االشتراكً التعاونً هً ذات صبؽة اشكنازٌة,وفً المقابل هناك نمط 

المستوطنات خصص المهاجرون الشرقٌون.حٌث ٌشكلون الؽلبٌة فً قرى  مناخر

الموشاؾ,وعلى مستوى المناطق السكنٌة فقد تم اسكان الٌهود الشرقٌٌن فً مدن 

معظمها قرى عربٌة تم تدمٌرها أو هجرة اهلها وتم اطالق  التطوٌر,وهً فً

,فقد كانت تسمٌات عبرٌة علٌها وامتدت هذه السٌاسة حتى داخل المدن الكبرى

المشكلة السكنٌة احد العوامل التً حركت نتقمة الٌود الشرقٌٌن,فقد كانت البٌوت 

ئٌل,بٌنما كان الجدٌدة والعمارات تمنح للمهاجرٌن  االوربٌٌن اول وصولهم اسرا
                                                           

د.عبدددالقادر عبددد الوهاب,التصدددعات االجماعٌددة وتأثٌرهددا فددً النظددام الحزبددً االسددرائٌلً,الطبعة االولددى  - 1

 .654,ص6161بٌروت ,اٌلول,سبتمبر 
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الٌهود الشرقٌون ٌعٌشون فً ظروؾ سٌئة,ان حالة السؽاردٌم فً هذه االحٌاء فً 

 منتهى التعاسة والفقر.

 

ًً ثا     :المجال االقتصادي-:نٌاً

ٌنقسم المجتمع االسرائٌلً من الناحٌة االقتصادٌة الى اسرائٌل االولى والتً    

تمثل طبقة االثرٌاء واصحاب المصالح الضخمة وارباب الصناعات والعمل والمهن 

الحرة وشاؼلً المناصب الرئٌسٌة,وافراد هذه الطبقة هم االشكناز,اما اسرائٌل 

ٌهود سؽاردٌم الٌهود الشرقٌٌن  وافرادها الثانٌة فهً طبقة العمال والخدم الفقراء

اسرائٌل االولى ٌنتمً الٌها اصحاب المالٌٌن اما  الذي ٌنتمون الى العالم الثالث.

اسرائٌل الثانٌة فٌعانً ابناؤها من مشاكل عوٌصة ال حدود لها
(1). 

   
فً ادنى سلم االجور بعد العرب ,فهم ً دولة االحتالل الصهٌونً هم اردٌم فسالؽ

مازالوا االقل اجراً واالعمال المتدنٌة تكون من نصٌبهم دائماً,واعمال ذات االجور 

العالٌة والتً تتطلب تعلٌماً عالٌاً تكون من نصٌب الٌهود الؽربٌٌن
(2) 

 مجال االعمال: -رابعاً    

اما التفرقة العنصرٌة فً مجال االعمال فأن الفرص المفتوحة امام الٌهود    

االشكناز تفوق تلك التً للسؽاردٌم,ان الفارق بٌن مستوٌات المعٌشة بالنسبة 

للطرفٌن هو فً ازدٌاد كما ان مراكز القوة كلها بٌد االشكناز,ان الشرققٌن 

% منهم 57ل البناء فحوالً موجدٌن بنسبة عالٌة فً المعامل والزراعة واعما

%,اما 41ٌشتؽلون فً هذه القطاعات,ام نسبة االوربٌٌن فً هذه القطاعات فهً 

% أو 5,3الشرقٌون الذي ٌشؽلون مناصب عالٌة فً الحكومة فنسبتهم هً

% منهم ٌعملون بالمهن الحره عالطب والتعلٌم والصحافة والخدمات 4,6

على حصانة تسمح له بالعمل وتخوله  فً اسرائٌل ٌحصل االجتماعٌة,ان العامل

حق ضمان اجور المعالجة وؼٌرها بالنسبة للسؽاردٌم فأن المعامل تشؽلهم كعمال 

وقتٌٌن حتى الٌمنحوا هذه الرخصة,ان االعمال الردٌئة تمح لالشكناز واالجور 

ؼٌر متساوٌة بالنسبة لالشكناز والسؽاردٌم حتى لو ادوا نفس االعمال,فالعمال 

ٌٌن ٌتقاضون ضعؾ العمال السؽاردٌم فً نفس العملاالشكناز
(3). 

 المجال السٌاسً:-ثالثاً:   
                                                           

د.حلمً عبد الكرٌم العبً,المجتمع الصهٌونً تركٌبته وتناقضاته واحتماالت تفجر الصدراع مسدتقبال,مركز  - 1

 .1م,ص6115الفلسطٌنٌة,مدوة المجتمع االسرائٌلً,الدراسات 
 العددد,الثدانً المجلدد,الفلسدطٌنٌة الدراسدات مركدز اسدرائٌلومجلة فدً السدود الفهدود حركدة,رشدٌد سلمان.د - 2

 .17ص,م6174 اذا,الثانً
 .11,صمصر القاهرة الشروق دار,والصهٌونٌة والٌهودٌة الٌهود,المسٌري عبدالوهاب الدكتور - 3
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 اوالً:التمثٌل فً الكنٌست:   

% من 65نسبة الٌهود الشرقٌٌن  فعلى التمثٌل فً الكنٌست فهو الٌتجاوز   

مجموع مقاعدها على الرؼم من ان اخر احصاءات اشار ان الٌهود الشرقٌٌن 

% من سكان اسرائٌل وكان عدد نواب الكنٌست الذٌن ٌنتمون 16ٌشكلون حوالً 

م ثالثٌن عضواً من 6177الى الطوائؾ الشرقٌة قد بلػ فً االنتخابات الكنٌست 

مائة والعشرٌنمجموع اعضاء الكنٌست ال
(1). 

 التمثٌل فً الحكومة:   

التمثٌل فً الحكومة لٌس اوفر حظاً اذ ان عدم التوازن فً النسب ٌتضح اٌظا    

من خالل الحقائب الوزارٌة من الدرجة الثانٌة أو الثالثة مثل وزارة البرٌد 

والشرطة
(2). 

 التثٌل النقابً:   

اي ان نسبة التمثٌل فً نقابة العمال العامة والنقابات االخرى والسلطات    

المحلٌة هً اقل بكثٌر مماهً علٌه داخل اللحكومة والكنٌست.اما الجٌش فان 

الوضع فٌه القٌادة العلٌا والقادة واالسلحة ٌهودٌا شرقٌاً واحداً بٌنما ٌشكل الٌهود 

جنود والمراتب الصؽٌرةالشرقٌون عماد هذا الجٌش على مستوى ال
(3). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 11,صمصر القاهرة الشروق دار,والصهٌونٌة والٌهودٌة الٌهود,المسٌري عبدالوهاب الدكتور - 1
 .71ص اسرائٌل فً السٌاسٌة والحٌاة الشرقٌون الٌهود - 2
 http://www.aljazeera.net.6ص,اسددددرائٌل فددددً السٌاسددددٌة والحٌدددداة الشددددرقٌون الٌهددددود -65 - 3
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 المطلب الثانً:المكانة االجتماعٌة للٌهود الشرقٌٌن

ان االؼلبٌة من ابناء الشرائح االجتماعٌة المؽبونة تنتمً الى الطوائؾ    

االؼلبٌة   الشرقٌة,ولكن هناك سمات طائفٌة بارزة لتركٌبة الطبقات المختلفة,ان

للشرائح االجتماعٌة الشرقٌة االصل تعانً اٌظا من تمٌٌز طائفً ومن المعاملة 

 الرافضة والوحشٌة لكل ماهو جمٌل لدى الطوائؾ الشرقٌة.

 ٌنقسم المجتمع االسرائٌلً الى عدة طبقات من ناحٌة المكانة االجتماعٌة الى:   

 الطبقات العلٌا:-اوالً:   

%وٌملك هوالء المصالح 15لٌهود الؽربٌٌن حوالً معظم افرادها من ا   

االقتصادٌة وٌتبوؤن المراكز االجتماعٌة والسٌاسٌة المرموقة والمناصب 

العسكرٌة انها الطبقة البرجوازٌة الكبٌرة التً تمٌزها عن الطبقات االخرى فً 

 مستواها المعٌشً فً البٌئة التً تقٌٌم فٌها,والٌربطها بافراد الطبقات االخرى

وهم الٌهود الشرقٌون وهً التً تتماع بأفضل المزاٌا ,وهً بنفسها التً تتمسك 

بزمام السلطة التنفٌذٌة والتشرٌعٌة وتحتكر كل شًء
(1). 

 :الطبقات الوسطى -:ثانٌاً    

وهم خلٌط من ٌهود اوربا الشرقٌة وبعض االقطار امرٌكا الالتٌنٌة والٌهود    

م نتٌجة السٌطرة 6117اثروا بعد حرب البرجوازٌون الجدد الذٌن  الشرقٌون,فهم

على المناطق العربٌة للضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة
(2). 

 :الطبقة الدنٌا -ثالثاً:   

الٌدوي  تقٌم حشود الفقراء الذٌن ٌعتمدون فً تأمٌن مصادر رزقهم على العملل   

ؼٌر المهنً كالعمال فً المصانع وقطاع الخدمات والحمالٌن فً الموانىء وعمال 

الزراعة والخدم الذٌن ٌعملون فً بٌوت االثرٌاء من الٌهود الؽربٌٌن وجمٌع ابناء 

هذه الطبقة هم من الٌهود الشرقٌٌن الذٌن ٌعانون من الفقر ومشاكل السكن ومن 

نقص التؽذٌة
(3) 

 

                                                           
تفجر الصراع مستقبالً,مركز الدراسدات الصهٌونً تركٌبته وتناقضاته واحتماالت  حلمً عبدالكرٌم,المجتمع- 6

  .7,ص6115الفلسطٌنٌة,ندوة النجتمع االسرائٌلً,
 .7المصدر السابق نفسه:ص - 2
 .1المصدر السابق نفسه:ص - 3
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 -الجؽرافً:التوزٌع    

 -جؽرافٌاً:   

جماهٌر اسرائٌل الثانٌة مركزة باالساس فً المدن واالعمار وفً ضواحً ان    

المدن,واحٌاء الفقر م المهاجرٌن,فمدن االعمار سٌاسة حكومٌة لتوزٌع السكان 

ومدن االعمار هذه مركبة الٌوم فً اؼلبٌتها الساحقة من الشرقٌٌن ومن السكان 

بالد فً مدن)اوفكٌم وشالومً(ومن سكان المولودٌن خارج المولودٌن خارج ال

البالد فً مدن )اشدود واشكلوت(هم من الشرقٌٌن,هناك زٌادة فً التمثٌل لجمٌع 

المجموعات الشرقٌة فً مدن االعمار مقارنة ٌتمثلهم فً المدن والضواحً 

لتونسٌٌن المركزٌة التمثٌل الزائد للقادمٌن من شمال افرٌقٌا الى والجزائرٌٌن وا

فً سنة  31/6فً مدن االعمار مقارنة بٌنهم من مجموع السكان فً اسرائٌل 

م للمعطٌات بالنسبة لمدن واالعمار مستوى الدخل فٌها منخفضا ومستوى 6173

واالزدحام  الخدمات الثقافٌة انحسر انخفاظاً وحالة السكن فٌها متدنٌة نوعٌتها

اعلى بكثٌر مما هو علٌه فً وسط البالد فأن االنفاق على النشاطات الثقافٌة 

والصحٌة والتعلٌمٌة فً المدن الكبٌرة اٌظا فً تل ابٌب وحٌفا والقدس وبئر السبع 

ٌتجمع ابناء )اسرائٌل الثانٌة(فً مناطق محدودة جنوب  ابٌب وضواحً القدس
(1). 

 -اختالؾ الجنس:   

الٌهود االشكناز الى الٌهود الشرقٌٌن ومعظمهم قدموا من اقطار عربٌة أو  ٌنظر   

اسالمٌة على انهم ادنى منهم,وهذه العالقة بٌن الٌهود الشرقٌٌن والٌهود العرب 

كانت احد اسباب التعامل الٌهودي الؽربً على الٌهود الشرقٌٌن,اما الشرقٌون فهم 

شوا فٌها وتجمعهم مت تلك التً عا فً االصل من نفس جنس تلك الشعوب

الشعوب روابط عرقٌة وقومٌة وثقافٌة ان هذه النظرة االستعالئٌة القائمة على 

سمو عنصر اخر اصال من افكار النازٌة التً شكلت بالتالً مجمل الممارسات ضد 

 الٌهود الشرقٌون.

بٌنما ٌنكرون وٌعتبر الٌهود االشكناز انفسهم اصحاب الفعل فً اقامة)اسرائٌل(   

على الٌهود الشرقٌٌن اي دور,وٌنظر الٌهود االشكناز الى الٌهود الشرقٌٌن أو 

حضارة الٌهود الشرقٌٌن ٌتحسسون الظلم االجتماعً والثقافً والسٌاسً فً 

 جمٌع المجاالت بصور وضعٌة التباٌن االجتماعً وهذا ٌتناقض.

 

                                                           
 والحقدددوق النظرٌدددة للدراسدددات دمشدددق مركدددز اسدددرائٌل فدددً الٌهدددودي المجتمدددع,مصدددالحة امدددٌس عمدددر - 1

 66,صالمدنٌة
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 -االختالؾ الدٌنً:   

التقالٌد اٌظا والمعتقدات والشعائر الدٌنٌة,فالٌهود هنالك اختالؾ واضح فً    

االشكناز لهم طقوس وشعائر دسنٌة خاصة بهم ولهم حاخامون زكبٌر حاخامٌن 

 خاص بهم 

(فأن حقهم فً هذا المجال لٌس اوفر وافضل على الرؼم اما الٌهود)السؽاردٌم   

من انهم هم الذٌن احتفظوا)بالتلمود البابلً(وحافظوا على الكثٌر من الشعائر فً 

االندلس,وقد عّبر هذا االختالؾ عن نفسه اٌظا فً عدم اختالط ابناء الطائفتٌن فً 

فً العالقات بٌن  المناسبات الدٌنٌة فً مشتركة,وان الحساسٌة الشدٌدة السائدة

نزول بسهولة والٌتوقع ان الطوائؾ فً اسرائٌل وما ٌترتب علٌها من توترات 

تتالشا فً القرٌب العاجل نتٌجة للتماٌز بٌن الطوائؾ فً مجال التعلٌم والجٌش أو 

حاالت الزواج الطائفً والتً لها مدلون دٌنً فً التوزٌع الطبقً وارتباطاته 

اجره,وبخصوص   ٌتقاضى االشكناز ضعؾ معدل بالمجموعات السكانٌة حٌث

العامل الثانً وهو المتعلق بتأثٌر السكن واالقامة والدراسات التً تمثل فوارق 

مكانٌة بٌن ثالث فئات من المدن والتجمعات السكانٌة,حٌث تتفوق على المدن 

الكبرى والساحلٌة التً هً تكون فٌها اؼبٌة اشكنازٌة فً مؤشرات الدخل 

نوعٌة التعلٌم والسكن تلٌها مدن التطوٌر فً المرتبة الثانٌة وذلك الن ومستوى و

مدن التطوٌر تمثل اطرافا وهوامش للمركز المدنً االقتصادي والسٌاسً فً البالد 

 ذي االؼلبٌة والهٌمنة االشكنازٌة.

اما الٌود الشرقٌون فهم ٌمثلون الفئة التً اتجهت فً الحراك الطبقً نحو    

انتماءاتهم السابقة الى البجوازٌة الصؽٌرة قبل الهجرة التً تحولت  االسفل بسبب

نحو البر والعمل البدوي لدى االوساط الشرقٌة وجعلها تمثل الى االحتٌاجات التً 

الفئات المتدنٌة الٌهود  تمثل المطلب االقتصادي جزءاً مهماً منها وكما تحتل

المتدٌنون فهم اسفل الهرم الطبقً مع العرب والٌهود الشرقٌٌن وٌشترك معهم فً 

تحمل تبعات النعٌشة بسبب عدم المساهمةقطاع واسع من المتدٌنٌن فً سوق 

 العمل وتفرعهم للدراسة الدٌنٌة 
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 )مكانتهم السٌاسٌة(-:المبحث الثالث

 م6177-م6131االول:الٌهود الشرقٌون من عام المطلب    

ان الشرائح االجتماعٌة المؽبونة التً تمثل الٌهود الشرقٌون بعٌدة عن كل    

المراكزالقوة فً المجتمع االسرائٌلً)كالزعامة االقتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة 

 .(6)والحكومة والكنٌست(وال تمثٌل حقٌقً فً هذه المراكز

ثر من نصؾ قرن على قٌام اسرائٌل التزال الفجوة بٌن الجماعتٌن وبعد مرور اك   

قائمة على الرؼم من التحسٌن النسبً الذي طرأ على وضع الٌهود الشرقٌٌن 

وزٌادة تمثٌلهم فً المناصب الساسٌة وقد عبر الٌهود الشرقٌون وزٌادة سخطهم 

ت تجاه عنصرٌة الدولة فً شكل حوادث احتجاج متفرقة طوال الخمسٌنا

 .(6)والستٌنات

 التنظٌمات السؽاردٌة:-اوالً:   

 -:الفهود االسود-6   

ان الظروؾ القاسٌة التً ٌعٌشها السؽاردٌم دفعت بعض الشباب فً بعض    

 المدن الى تنظٌم صفوفهم لوقؾ هذه التفرقة العنصرٌة,

لقد بدأت هذه الحركة فً نادي لٌلً ٌدٌره طالب من اصل مؽربً استطاع هذا    

الطالب ان ٌجمع بٌن فئة الشباب وفئة المثقفٌن من الطلبة وكان سعادٌا مرشٌانوفا 

قائد هذا التنظٌم ,وكان التنظٌم مؤلؾ من ثمانٌة اشخاص فً البداٌة,لقد نظمت 

نتٌجتها توقٌؾ قادة هذه الحركة حركت الفهود السود عدة مظاهرات كان من 

 .(4)بأستمرار

 -وادي الصلٌب:-6   

هو حً فلسطٌنً ٌقع فً حٌفا,تعرض الحً الى قصؾ مكثؾ خالل معركة    

حٌفا,وبالتالً نزحت منه عائالت كثٌرة رٌثما تهدأ الحالة وهذه خطة من الصاٌنة 

المؤسسة الصهٌونٌة العوائل الٌودٌة  لتفرٌػ الحً من السكان االصلٌٌن,فأحضرت

المهاجرة من البلدان الشرقٌة واسكنتهم فٌه,ولكن هوالء المهاجرون تعرضوا الى 

                                                           
عمر امٌس مصالحة,المجتمع  6116./اذار 4الوضع االجتماعً,مؤسسة الدراسات الفلسطٌنٌة,العدد- 6

 .6111-1-7الٌهودي فً اسرائٌل مركز دمشق للدراسات النظرٌة والحقوق المدنٌة
-7الٌهودي فً اسرائٌل مركز دمشق للدراسات النظرٌة والحقوق المدنٌة عمر امٌس مصالحة,المجتمع - 6

1-6111. 
/العدد 6الدكتور رشٌد سلمان,حركة الفهود السود فً اسرائٌل,مجلة مركز الدراسات الفلسطٌنٌة,مجلة- 4

 .16,ص6174الثانً/اذار 
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سٌاسات تمٌزٌة ضدهم,فأندلع تمرد قاده عدد من شباب الحً للمطالبة بتحسٌن 

تموز  1ظروفهم المعٌشٌة اال ان المؤسسة واجهتهم بالقوة,واالنتفاظة حدثت فً 

 .(6)تموز,وقد وقعت هذه االنتفاضة بشتى الطرق 64استمرت الى م و6151

 

 ثانٌاً:االحزاب:   

 -ي:حزب الماٌا   

نما حزب الماٌاي فً اوساط المهاجرٌن الشرقٌٌن,استخدم كعامل تعوٌض عن    

بداٌة الخمسٌنات شكلت الهجرة  مكانتهم المتدنٌة فً المجتمع االسرائٌلً,وفً

الجماهٌرٌة فً بلدان الشرق مخزونا اساسٌا الصوات حزب الماٌاي 

الحالكم,فالمهاجرون الجدد الذٌنوجدوا انهم فً مجتمع ؼٌر معروؾ ولٌس لهم اي 

اتجاه سٌاسً انشاط الجهاز الحزبً المعد جٌداً,لقد وعد الحزب جماهٌر 

االندماج الكامل فً حٌاة الدولة,واصبحت  المهاجرٌن بمستقبل باهر ٌقوم على

بوادر الخٌبة االمل فً الماٌاي وحكمه من واقع الحٌاة الكئٌبة للمهاجرٌن من 

البلدان الشرقٌة,وفً نتائج االنتخابات للكنٌست الثالث حدث االنقالب السٌاسً 

 .(6)م,فنقل ابناء الشرقٌٌن دعمهم السٌاسً من الماٌاي الى اللٌكود6177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 -www.wikipedia.com 
 .616م,ص6116/اذار4الدراسات الفلسطٌنٌة,العدد الوضع االجتماعً,مؤسسة- 6
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م الى الوقت 6177)اٌهود الشرقٌون من عام :المطلب الثانً

 الحالً(

 

 رلمان االسرائٌلً:بالكنٌست او ال   

هو الوؤسسة الشرعٌة ذات داللة ومرجعٌة دٌنٌة عند االسرائٌلٌٌن الحاخامٌٌن    

الذي تسلم التوراة من االنبٌاء,جرت االنتخابات المجلس التأسٌسً أو الكنٌست فً 

عضوا بأنتخابات عامة كل اربع  661م.تقع الكنٌست فً القدس وتضم 6131 عام

 .(6)سنوات

 

 االحزاب:-اوالً:   

 :حزب اللٌكود-6   

 ٌنً العلمانً الذي ٌتزعمه رئٌس الوزراء بنٌامٌن نتنٌاهو,تأسس الحزيمالٌ   

م ,وعلى الرؼم من ان حزب اللٌكود هو 6177م وفاز باالنتخابات عام 6174عام 

فً االساس حزب اشكنازي فً زعامته وفً مبادئه فأن قٌادته استطاعت ان تجمع 

بٌن الفكر الصهٌونً العلمانً ومراعاة التقالٌد واحترام الشعائر الدٌنٌة لكل 

 .(6)الطوائؾ السٌما الٌهود الشرقٌون منهم

 حزب العمل: -6   

بوجً(وهو اكثر االحزاب حضورا فً ٌساري ٌقوده)ٌستحاق هوتسوغ(الملقب)   

م 6131السلطة فً اسرائٌل فقد تولى الحكم منذ تأسٌس الكٌان الصهٌونً عام 

م وٌخوض الحزب االنتخابات الكنٌست 6177وحتى هزٌمته امام اللٌكود عام 

 سم المعسكر الصهٌونً.العشرٌن ضمن تحالؾ مع حزب الحركة تحت ا

 -عالقة الحزبٌن اللٌكود والعمل:   

م الذي فاز فٌه اللٌكود بالسلطة 6177منذ انتخابات الكنٌست االولى وحتى    

للمرة االولى فً تارٌخ اسرائٌل,كان التصوٌت ٌذهب لحزب العمل,وٌمكن اعتبار 

بة احتجاج م وحمله الى السلطة بمثا6177تصوٌت الشرقٌٌن لمناحٌم بٌقم عام 

                                                           
 .www.klmty.net,6165مارس 65محمد حسن,االنتخابات االسرائٌلٌة...اعرؾ عجول ,- 6
الٌهود الشرقٌون والحٌاة السٌاسٌة فً اسرائٌل - 6

 http://www.aliazeera.net/nr/exeres/bd47c7c7-4ado-4e59-befbde5ocpd.htm.6.ص
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لطائفة الٌهود الشرقٌٌن وثورتهم على حزب العمل أو )المصراخ(الذي ٌمثل 

المؤسسة الحاكمة االشكنازٌة,والذي كان مسؤالً عن حالة الؽبن والتمٌٌز العرقً 

زاالثنً منذ اٌام الهجرة االولى,وهكذا بدأ ابناء الطوائؾ الشرقٌة ٌصوتون لحزب 

 اللٌكود.

د الى عدة عوامل منها البحث عن هوٌة سٌاسٌة النفسهم اما اسباب ذلك فتعو   

والتعبٌر لمعارضتهم لحزب العمل والشعور بأن اللٌكود واالحزاب الدٌنٌة هً 

 االكثر تمثٌال للثقافة الٌهودٌة التقلٌدٌة

 

 حزب شاس-4   

م 6131ٌمٌنً ٌتزعمه )أرٌٌه درعى(وتم تاسسٌه على ٌد حاخام عراقً عام    

ذوي االصول الشرقٌة فً مواجهة احتكار النخبة -الحرٌدٌم-المتدٌنٌنممثال للٌهود 

 االشكنازٌة للسلطة والنفوذ

هذا الحزب جذب  وشاس هو حزب انشق عن حزب متدٌن اشكنازي واستطاع   

عدد كبٌر من ابناء الطوائؾ الشرقٌة عن طرٌق المرافق والخدمات العامة 

 والمدارس.

 

 االنتخابات:-ثانٌاً:   

 م:6177انتخابات عام    

م فاز تكتل اللٌكود الول مره 6177ففً انتخابات الكنٌست الرابعة عشر عام    

(مقعداً 46( مقعداً بٌنما احتل تجمع العمالً الثانٌة)36بأكثرٌة المقاعد الكنٌست)

وجبهة الشٌوعٌٌن على معدل ( مقعداً وحافظ كا من حزب العمال 61بخسارة) 

 .اوزانها

 م:6113بات الكنٌست انتخا   

اسفرت عن استعادة)التجمع(كامل المقاعد الخمسة عشر التً كان قد خسرها    

فً االنتخابات السابقة لمصلحة حركة شٌنوى الرابح الجدٌد المفاجىء انذاك,والتً 

( الى مقعدٌن,كما اسفرت تلك االنتخابات 65تقلص عدد مقاعدها دفعة واحدة من)

 .وت واحدعن فوز اللٌكود بفارق ص
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 :6114نتخابات الكنٌست ا   

م اكتملت دورة حٌاة)كرٌما(بأنحدار سرٌع فً 6114فً انتخابات الكنٌست    

تمثٌلٌة فً الكنٌست الى مقعدٌن,اما اللٌكود والعملفقد استعادا مكانتهما السابقة 

حزب ٌوجد مستقل لكنتشكٌالته الجدٌدة وصلت الى مقاعد الكنٌست وخصوصا 

 (.6بائٌر لبٌد وحزب الحركة برئاسة تسٌبً لٌفنً)برئاسة 

 

 م:6165انتخابات الكنٌست    

فاز حزب اللٌكود بزعامة نتانٌاهو فً انتخابات الكنٌست االسرائٌلٌة متفوقا    

نٌة,فٌما حلت القائمة العربٌة فً المرتبة الثاعلى معسكر الصهٌونً الذي حل 

اللٌكود على المعسكر الصهٌونً حاصالً على  المشتركة فً المرتبة الثالثة,تفوق

مقعدا للمعسكر الصهٌونً فٌما ارتؽعت حصة القائمة  63مقعداً مقابل  41

مقعداً,وحصلت بقٌة االحزاب واالئتالفات على عدد اقل من  63المشتركة الى 

 مقاعد( 61مقعداً(و)كلنا  66المقاعد )هناك متقٌل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1,ص5,ص6165قرأء فً االنتخابات االسرائٌلٌة,مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة صٌؾ خالد عابد/- 6
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 الخاتمة

 -دراسة هذا البحث نستنتج ما ٌأتً: ومن خالل   

 دور الٌهود الؽربٌٌن اكبر من دور الٌهود الشرقٌٌن فً ادارة الدولة. -6

ٌدعً الٌهود عدم وجود عنصرٌة فً مجتمعهم ولكن هذا ٌنافً  -6

الحقٌقة,فقد كانت هناك عنصرٌة وما زالت بٌن الٌهود الؽربٌٌن والٌهود 

 الشرقٌٌنز

لى مرتبة من الٌهود الشرقٌٌن مما داعون تصور الٌهود الؽربٌون انهم اع -4

 دائما بأدارة الدولة بد من الٌهةد الشرقٌٌن.

بالرؼم فً كثرة اعداد الٌهود الشرقٌٌن فً اسرائٌل اال ان دورهم قلٌل جدا  -3

        امام دور الٌهود الؽربٌٌن.
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