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 الالجئون اليهود 
من الشرق األوسط

"عندما يموت آخر يهودي، ستذهب المعابد والتحف والكتب الدينية التي كانت 
مملوكة لما كان على األرجح أغنى مجتمع يهودي في منطقة البحر األبيض 

المتوسط إلى الحكومة المصرية—ليس لي أو ألوالدي أو إلى أي شخص من أحفاد 
اليهود المصريين العديدين." 

—أندريه أكيمان، الجئ يهودي من مصر

"إن التهجير الوحشي لنحو 850000 يهودي ولدوا ونشؤوا في مجتمعاتهم القديمة في األراضي 
العربية ... ينبغي أن يخضع لبحث شامل من أكاديميين جادين. ... لكي نتمكن من التوصل 

إلى حٍل سلمي، يجب االعتراف بالتهجير القسري لليهود من الدول العربية كإحدى مآسي هذا 
الصراع الطويل والمؤلم."

—األستاذة آدا أهاروني

ما تعريف الالجئ؟ "الالجئ هو شخص أُجبر على الفرار من بلده بسبب االضطهاد أو الحرب 
أو العنف."

—تعريف مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين

إن قصة اليهود الذين أجبروا على الخروج من الدول العربية واإلسالمية قبل عام 1948 م 
وبعده ليست معروفة جيًدا، حيث أصبح ما يقرب من 850000 يهودي الجئين. وهم لم يتلقوا 

قط اعتراًفا أو مساعدة من المجتمع الدولي أو تعويًضا عن خسائرهم الفادحة، ويشار إليهم أحياًنا 
باسم "الالجئين المنسيين".



اليهود: السكان األصليون للشرق األوسط

يعتبر الشعب اليهودي من السكان األصليين للشرق األوسط، إذ كان لليهود وجود مستمر في إسرائيل 
وأماكن أخرى في المنطقة ألكثر من 3000 عام. وترتبط كلمة "يهودية" ارتباًطا مباشًرا بمنطقة 

إسرائيل المسماة بالعبرية يهودا )أي يهوذا(.

وفي حين أن مركز الحياة اليهودية القديمة كان في إسرائيل، تطورت مجتمعات الشتات في بابل 
)العراق( ودمشق )سوريا( وليبيا ومصر وشبه الجزيرة العربية وأجزاء من اإلمبراطورية الرومانية.

وبعد أن سحقت روما الثورات اليهودية في عامي 70 و135 ميالدًيا ودمرت القدس، نما الشتات 
أكثر. أعادت روما تسمية يهوذا، وأطلقت عليها اسم سوريا - فلسطين لمحو كل آثار الحضارة 

اليهودية. ومن ثم استمرت الحياة اليهودية في الجزء الشمالي من األرض لعدة قرون على الرغم من 
جهود روما، لكن اليهود أصبحوا في النهاية أقلية مضطهدة في موطن أجدادهم.

تم إحضار بعض الناجين إلى روما كعبيد، مشكلين بذلك نواة يهود أوروبا. وفي هذه األثناء، بقي 
العديد من اليهود في الشرق األوسط وأصبحوا ُيعرفون باسم "المزراحيين" أو "الشرقيين". وعلى 

الرغم من امتالك اليهود في كل مكان لجذور شرق أوسطية، فإن اليهود الشرقيين هم أولئك الذين لم 
يغادروا المنطقة قط.

قوس تيتوس، روما.

 تفاصيل من قوس تيتوس )بني عام 81 ميالدًيا(،
 تصور الجنود الرومان وهم ينهبون القطع األثرية 

اليهودية من القدس.

 قطعة أثرية تعرض نسخة
  قديمة من اللغة المستخدمة

 في إسرائيل اليوم — العبرية.



االستعمار
في القرن السابع الميالدي، اجتاحت الجيوش العربية شبه الجزيرة العربية تحت راية الدين الجديد، 

اإلسالم، وغزت مناطق شاسعة من الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وقد جاؤوا ليحكموا األكراد 
واليهود واألمازيغ وغيرهم من الشعوب األصلية. وعلى مر القرون، من خالل عملية االستعمار، 

أصبحت هذه المناطق تعرف باسم "العالم العربي".

بعد هذا االستعمار، تم تصنيف اليهود والمسيحيين في المنطقة قانوًنا على أنهم أهل الذمة، وهي 
كلمة عربية تعني "شخص محمي." وفي مقابل هذه "الحماية"، كان ُيتوقع من اليهود والمسيحيين أن 

يدفعوا ضريبة خاصة وأن يتصرفوا باعتبارهم فئة سكانية أدنى مرتبًة.

الصورة مقدمة من 
أندرو بوستوم.



 جذور اضطهاد وطرد اليهود 
من الشرق األوسط

القرنان التاسع عشر والعشرون: نهاية أحكام أهل الذمة: خالل الحكم االستعماري األوروبي في 
الشرق األوسط، تم إلغاء أحكام أهل الذمة في معظمها، حيث بدأ اليهود بالمشاركة الكاملة في الحياة 

االقتصادية والسياسية والثقافية. وقد أصبحوا محامين ومصرفيين وموظفين مدنيين، وفي بعض 
الحاالت ارتقوا إلى مناصب حكومية عالية. ولكن هذا الوضع المحسن قد أدى أيًضا إلى تأجيج 

االستياء والعداء ضد اليهود في بعض الحاالت.

عدم تسامح وتهميش غير العرب في القرن العشرين:  
قامت الدول العربية المستقلة حديًثا بتهميش وقمع ثقافات 

الشعوب غير العربية و/أو غير المسلمة مثل األقباط 
واآلشوريين واألكراد واألمازيغ. 

سلطان المغرب يفتح أحد قصوره لليهود 
الفارين من أعمال الشغب العنيفة ضدهم في 

فاس عام 1912 م.
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1066, 1090
TAZA 1903

TETUAN 1790

CASABLANCA 
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CONSTANTINE
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SAFED
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DAMASKUS
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ALEPPO 1947

JERUSALEM

1929

KHAYBAR 628

MEDINA 627

ADEN 1947

BAGDAD

1828, 1941 BASRA

1776

SHIRAZ

1910

TABRIZ

1830

BARFURUSH

1830

MASHHAD

1839

مجازر ما قبل عام 1948 م في العالم العربي )ت. كارفونكل(.

لم يكن طرد اليهود من الدول العربية مجرد رد فعل عنصري غير عادل ضد إعادة تأسيس دولة إسرائيل 
عام 1948 م. وعلى عكس األساطير السائدة، لم يعش اليهود والعرب دائًما في وئام لعدة قرون. بل 

ازدهرت المجتمعات اليهودية خالل بعض األوقات وفي بعض األماكن وأنتجت بعض الحاخامات 
والعلماء والقادة األكثر نفوًذا في اليهودية. وخالل فترات أخرى، عانوا من التهميش الشديد والتمييز وحتى 
المجازر، وإن لم يكن هذا بصورة كبيرة مثل اليهود في أوروبا. وعبر كل ذلك، كان اليهود دائًما مواطنين 

من الدرجة الثانية في أحسن األحوال ومضطهدين بوحشية في أسوأ األحوال. وكان طردهم من جانب 
الحكومات العربية في القرن العشرين متجذًرا في هذا القمع التاريخي.

"حالة اليهود هي شكل آخر من أشكال العبودية."—القس. النسلوت أديسون، قسيس 
بريطاني في طنجة، المغرب، 1662 - 1669 م



تأثير النازية
اكتسبت ألمانيا النازية نفوًذا كبيًرا في الشرق األوسط في الثالثينيات، حيث قامت جماعة اإلخوان 

المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928 م وتلقت الدعم الحًقا بأموال ألمانية، بجعل العنصرية 
ضد اليهود محورية في أيديولوجيتها.

كما تعاون الزعيم العربي الفلسطيني الحاج أمين الحسيني مع أدولف هتلر خالل الحرب العالمية 
الثانية وبث دعاية نازية في جميع أنحاء العالم العربي من محطة إذاعية في برلين. وقد كان يأمل في 

جلب "الحل النهائي" إلى الشرق األوسط، وأججت دعايته العنصرية المزيد من معاداة السامية في 
العالم العربي.

هذه العنصرية ضد اليهود ال تزال ذات تأثير كبير في الشرق األوسط اليوم، مع ترسيخ منظمة 
اإلخوان المسلمون كمنظمة قوية في جميع أنحاء المنطقة. حماس التي تحكم غزة هي الجناح 

الفلسطيني لإلخوان المسلمين )ميثاق حماس، المادة 2(. وقد تم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية من 
جانب االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وكندا واليابان واألردن.

الزعيم العربي الفلسطيني الحاج أمين الحسيني في لقائه مع أدولف هتلر عام 1941 م.

"كان ُينظر إلى ]اليهود[ على أنهم أشخاص يمكن تحملهم عادًة إذا قبلوا هيمنة المسلمين، 
لكنهم يفتقرون إلى الشرف وال يستطيعون القتال. وهذا مهم إذا كان للمرء أن يفهم اإلحساس 

باإلذالل في العالم اإلسالمي بعد الهزيمة العسكرية على يد إسرائيل.... إنه، كما كنا نقول في فناء 
المدرسة، مثل أن ُتضرب من فتاة."

—الكاتب التونسي اليهودي ألبرت ميمي



تدمير اليهود المزراحيين

في منتصف القرن العشرين، تسبب تضافر جهود قوة القومية العربية وقوة التيار اإلسالم السياسي 
في القضاء على الجاليات اليهودية الشرقّية. واليوم، %99 من هذه المجتمعات لم تعد موجودة.

تصاعد العداء تجاه اليهود بشكل كبير في جميع أنحاء الشرق األوسط قبل إعالن إسرائيل االستقالل 
في عام 1948 م وكذلك بعده. وقد سنت األنظمة العربية، بتنسيق من جامعة الدول العربية، 
تشريعات تحرم اليهود من حقوق اإلنسان والحقوق المدنية. ونتيجًة للتمييز والعنف والطرد 

والخوف، أصبح 850000 يهودي شرقي الجئين وأجبروا على ترك كل شيء وراءهم.

 السكان اليهود في دول الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

النسبة المتبقية19482016

%140,000500.1الجزائر

%75,0001000.2مصر

%100,0009,0009إيران

%150,00000العراق

%20,0002001لبنان

%38,00000ليبيا

%265,0002,3000.9المغرب

%30,0002,3000.4سوريا

%105,0001,1001.1تونس

%55,000500.1اليمن



 محاوالت قمع تحرير 
الشعب اليهودي • 1947 - 1972 م

بعد 1900 عام من الطرد والقمع في جميع أنحاء أوروبا والشرق األوسط، بدأ الشعب اليهودي حركة 
تحرير وعمل على إعادة تأسيس دولة يهودية في موطن أجداده. ولكن القادة العرب رفضوا قبول 
حقوق اليهود في تقرير المصير، حيث لم تشن جامعة الدول العربية )التي تأسست عام 1945 م( 

حرًبا لتدمير إسرائيل في عام 1948 م فحسب، بل قامت أيًضا بسن قوانين تمييزية ضد اليهود الذين 
يعيشون في الدول العربية.

"ستتعرض حياة مليون يهودي في البلدان اإلسالمية للخطر بسبب إقامة الدولة اليهودية." —هيكل باشا، 
الوفد المصري في األمم المتحدة، 1948 م

نيويورك تايمز، 16 مايو 1948.

سياسات الدول العربية تجاه اليهود: 1948-1972 م

التجريد من الجنسية: جميع الدول العربية باستثناء لبنان وتونس.
االعتقاالت واالحتجازات:  جميع الدول العربية باستثناء لبنان وتونس.

أعمال الشغب/المذابح: كل الدول العربية. دون استثناءات.
القيود الدينية: الجزائر ومصر والمغرب وتونس واليمن.

تجريم الصهيونية: مصر والعراق ولبنان وليبيا والمغرب وسوريا.
تقييد حرية التنقل:  العراق وليبيا والمغرب وسوريا واليمن.

التمييز في العمل وإنهاء الوظائف: تم فصل اليهود و/أو منعهم من وظائف معينة في مصر 
والعراق ولبنان والمغرب وسوريا واليمن.

تجميد األصول: جميع الدول العربية باستثناء المغرب.
مصادرة الممتلكات:  جميع الدول العربية باستثناء المغرب.



 أمثلة على 
المجتمعات المدمرة

يهود العراق )البابليون( 

كانت الجالية اليهودية العراقية واحدة من أقدم الجاليات في العالم. ثم غزت اإلمبراطورية البابلية 
يهوذا ودمرت القدس في عام 586 قبل الميالد. وتم نفي معظم اليهود إلى بابل )العراق(.

بعد حوالي 50 عاًما، غزا الفرس بابل، وقرر حاكمهم، كورش الكبير، تحرير جميع الشعوب 
المنفية. ومن ثم عاد العديد من اليهود إلى يهوذا إلعادة بناء القدس وإعادة تأسيس السيادة اليهودية، 

لكن بعضهم ظل هناك.

بعد أن دمرت روما القدس في عام 70 ميالدًيا، انتقلت الحياة اليهودية إلى الجليل وبابل. أخرج 
اليهود البابليون العديد من العلماء العظام الذين استمر تأثيرهم في اليهودية حتى يومنا هذا. وبحلول 

القرن العشرين، عاش حوالي 150000 يهودي في العراق ولعبوا دوًرا حيوًيا في تشكيل البالد 
بعد استقاللها عام 1932 م.

في عام 1933 م، تولى النازيون السلطة في ألمانيا. ومن ثم قام القوميون العرب العراقيون 
الرئيسيون، الذين يبحثون عن حليف مناهض لبريطانيا، بالتواصل مع المخابرات األلمانية. 

وسرعان ما ظهرت الدعاية النازية في بغداد، مما أثر في سياسات الحكومة العراقية. في عام 
1934 م، ُطرد عشرات اليهود من مناصب في الحكومة العراقية، وأُدخلت الحصص النسبية 

المعادية لليهود في الجامعات والخدمة المدنية.

وفي عام 1941 م، أطاح الضباط العراقيون الموالون للنازية، والمعروفون باسم "المربع الذهبي"، 
بالحكومة العراقية بدعم شعبي كبير. وفي الفترة من 1 يونيو إلى 2 يونيو 1941 م، قام اآلالف 

من العراقيين بمهاجمة اليهود في بغداد والبصرة، بتحفيٍز من الترويج المعادي لليهودية، مما أسفر 
عن مقتل المئات وإصابة 2000 شخص. وتم حفر مقبرة جماعية ضمت 600 جثة يهودية.

في عام 1948 م، أصدرت الحكومة العراقية سلسلة من القوانين العنصرية التي تحرم اليهود 
من مصدر رزقهم. ومن ثم بدأ العديد من اليهود بالفرار، وأطلقت إسرائيل عمليتي عزرا ونحميا 

لمساعدتهم على الهروب في عام 1951 م. تم نقل حوالي 120000 إلى 130000 يهودي عراقي 
جًوا إلى الدولة اليهودية. ومع مغادرتهم، جردتهم الدولة العراقية من جنسيتهم وصادرت ممتلكاتهم.

واليوم، لم يبَق يهود في العراق، حيث اكتمل تطهيرهم العرقي.



اليهود المصريون

مقتبس من "الالجئون اليهود من الدول العربية: قضية الحقوق والتعويض" لتحقيق العدالة لليهود 
من الدول العربية:

في عام 1937 م، كان هناك 63500 يهودي في مصر—وهو مكان تواجدت فيه الجاليات 
اليهودية منذ العصور التوراتية. وفي األربعينيات من القرن الماضي، ساهم صعود القومية 

المصرية في زيادة معاداة السامية. في عام 1945 م، اندلعت أعمال شغب وقُتل عشرة يهود بينما 
جرح 350 وتم إحراق العديد من المؤسسات اليهودية.

وفي الفترة بين يونيو ونوفمبر 1948 م، انخرطت الحكومة في أعمال عنف وقمع. كما أدت 
سلسلة تفجيرات إلى مقتل أكثر من 70 يهودًيا وإصابة قرابة 200، في حين تسببت أعمال الشغب 

على مدى األشهر القليلة التالية في مقتل المزيد من اليهود. كذلك ألقي القبض على ألفي يهودي 
وصودرت ممتلكات العديد منهم.

وفي عام 1956 م، أرسلت الحكومة المصرية 1000 يهودي إلى السجون ومعسكرات االعتقال 
وتم طرد 25000 يهودي، حيث لم ُيسمح لهم إال بأخذ حقيبة واحدة فقط ومبلغ نقدي صغير، 

وأُجبروا على توقيع تصريحات "بالتبرع" بممتلكاتهم للحكومة المصرية.

 بحلول عام 1957 م، كان عدد السكان اليهود في مصر 15000 فقط. وبعد حرب األيام الستة 
عام 1967 م، جددت مصر اضطهادها وانخفض عدد السكان إلى 2500. وبحلول سبعينيات 

القرن الماضي، بعد أن حصل اليهود الباقون على إذن بمغادرة البالد، تضاءل عدد أفراد المجتمع 
إلى عدد قليل من العائالت.



 الالجئون اليهود من الدول 
العربية واإلسالمية • 1948 - 1978 م

خريطة توضح أعداد اليهود الذين فروا من دول الشرق األوسط وعادوا إلى وطنهم في إسرائيل.

ما قبل 1948 م: في عام 1948 م، كان ما يقرب من مليون يهودي يعيشون في األراضي العربية 
اإلسالمية، حيث يعتبر اليهود من سكان الشرق األوسط األصليين الذين عاشوا في جميع أنحاء 
المنطقة منذ ما قبل انتشار اإلسالم. وكانت بغداد يهودية بنسبة %40 في أوائل القرن العشرين.

ما بعد 1948 م:  تم تدمير هذه المجتمعات اليهودية. وتم تجريد اليهود من الجنسية، وكذلك ُجردوا 
من ممتلكاتهم في معظم الحاالت.

عاد حوالي 650000 الجئ يهودي إلى وطنهم في إسرائيل، حيث أصبحوا هم وذريتهم غالبية سكان 
إسرائيل وجزًءا ال يتجزأ من المجتمع اإلسرائيلي، بينما فر 200000 آخرون إلى الغرب.

مقارنة بين الالجئين اليهود والفلسطينيين: في عام 1948 م أصبح ما بين 472000 و750000 
عربي فلسطيني الجئين من إسرائيل، وهو عدد يعادل تقريًبا عدد الالجئين اليهود. وفي حين طردت القوات 

اإلسرائيلية أقلية صغيرة من الالجئين العرب الفلسطينيين، فرت الغالبية العظمى بمفردها هرًبا من منطقة 
الحرب التي أنشأتها الدول العربية، حيث بقي حوالي 165000 منهم، وأصبحوا مواطنين متساوين في 
إسرائيل، ويشكلون اآلن ما يقرب من %20 من السكان. ولو كان القادة العرب قد اختاروا التسوية بداًل 

من الحرب، لما كان هناك الجئون فلسطينيون. من ناحيٍة أخرى، هرب الالجئون اليهود من الدول العربية 
بشكل أساسي بسبب القمع النشط الذي تعرضوا له من الحكومات العربية. واالختالفات الرئيسية األخرى 

بين أزمتي الالجئين هي أن األمم المتحدة أنشأت وكالة خاصة - األونروا - لمساعدة الفلسطينيين وأصدرت 
أكثر من 100 قرار حول محنتهم. وال تزال األونروا تعمل اليوم. وفي تناقٍض صارخ، حصل الالجئون 
اليهود على اعتراف ضئيل ولم يتلقوا أي مساعدة من األمم المتحدة. واليوم، تم تطهير %99 من اليهود 

عرقًيا من الدول العربية واإلسالمية.
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النفي وإعادة التوطين

اليهود المطرودون من الدول العربية، 1948–1972 م.

"لقد ُجردنا من الجنسية المصرية التي كنا نحملها عبر خمسة أجيال. كما تمت مصادرة أصولنا الشخصية 
—الحسابات المصرفية والمنازل وغيرها—وقيل لنا أال نعود أبًدا".—هنري مراد، الجئ يهودي من 

مصر، 1956 م

"لم تستطع والدتي التوقف عن البكاء عند رؤية حياة جيرانها اليهود األبرياء في حالة من الدمار". —عبد ال.، 
ليبي مسلم من بنغازي، 1948 م

مع توافد مئات اآلالف من الالجئين من الدول العربية إلى الدولة اليهودية الجديدة، لم يكن أمام الحكومة خيار سوى 
إقامة مخيمات حيث عاش المهاجرون بها، وظل بعضهم هناك لعدة سنوات. هذه الصورة من عام 1950 م.



العودة الى أرض الوطن إسرائيل
وجد الالجئون اليهود في إسرائيل األمان والحرية والعدالة ومكاًنا لبناء مستقبل أفضل ألطفالهم. وفي 

الوقت نفسه، لم تكن الحياة هناك دائًما سهلة، حيث عاش العديد من اليهود الشرقيين في مخيمات الالجئين 
لسنوات وكان عليهم التغلب على المواقف التمييزية والفقر ونقص التمثيل في الحكومة. وعلى الرغم من 

هذه التحديات، أصبح هؤالء الالجئون اليهود وأحفادهم جزًءا ال يتجزأ من المجتمع والسياسة والثقافة 
اإلسرائيلية.

"لقد أحببت الشعور السائد في إسرائيل بأنني سأمشي في الشارع ولن ينظر إلّي أحد بعدائية". 
—إيزابيل فهيمة، يهودية مغربية تعيش اآلن في إسرائيل

رئيسة الكنيست اإلسرائيلي داليا إيتسيك )العراق( 
)2006-2009 م(

فرقة الهيب هوب اليمنية اإلسرائيلية إي-وا

 العب كرة القدم اإلسرائيلي يوسي بنعيون 
)المغرب(

 وزير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون 
)المغرب(

 الوزير اإلسرائيلي بنيامين بن إليعازر 
)العراق(

رئيس أركان جيش الدفاع اإلسرائيلي غابي أشكنازي 
)سوريا( )2007-2011 م(
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يجب االعتراف بتاريخ الالجئين اليهود وحقوقهم. وعلى الرغم من أنهم تم استيعابهم في نهاية المطاف 
في إسرائيل والدول الغربية، يجب معالجة الظلم الذي عانوا منه. فقد تم تهجيرهم؛ وتم تدمير ثقافاتهم 

الغنية النابضة بالحياة.

حددت إسرائيل يوم 30 نوفمبر ليكون يوم ذكرى الالجئين اليهود من الدول العربية وبدأت في زيادة 
الوعي من خالل إقامة الفعاليات في األمم المتحدة.

لماذا تعتبر قضية الالجئين اليهود بالغة األهمية؟
ينظر الكثير من الناس إلى الصراع في الشرق األوسط من منظور مشوه. فهم غير مدركين لمعاناة اليهود 

الذين أجبروا على ترك مجتمعاتهم التي كانت راسخة لقرون في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. واليوم، 
هناك اعتراف متزايد بأن هناك ضرورة أخالقية وقانونية لوضع حقوق الالجئين اليهود على جدول األعمال 

الدولي.

•  في عام 2008 م، أصدر الكونجرس األمريكي قراًرا يطالب بذكر الالجئين اليهود في جميع الوثائق 
الرسمية التي تشير إلى الالجئين الفلسطينيين.

•  في عام 2010 م، سن الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي قانوًنا يقضي بعدم إمكانية توقيع اتفاقية سالم 
ما لم يتم التعامل مع تعويض الالجئين اليهود من الدول العربية.

 عرس يهودي، حلب،يهود فاس، المغرب، حوالي 1900 م.
 سوريا، 1914 م.

"لقد تم اقتالعنا وطردنا. وقد حرمنا من التعويض. ونحن نقف بال حول وال قوة لنراقب اندثار ثقافتنا 
ولغتنا وإرثنا بينما يتم محو دورنا في التاريخ بشكل منهجي. باختصار، لقد تعرضنا للتطهير العرقي 

حًقا"—رافائيل لوزون، ليبي يهودي قُتل عمه وأبناء عمومته الثمانية في ليبيا عام 1967 م



لماذا يعتبر الالجئون اليهود مفتاح السالم 
والمصالحة؟

ما ال يقل عن نصف السكان اليهود في إسرائيل هم 
من الالجئين اليهود من الدول العربية وأحفادهم. 
وال يريد أغلبهم العودة إلى األراضي التي عانوا 

فيها من اضطهاد وعنف ال يطاق. ما يريدونه هو 
أن يدرك المجتمع الدولي محنتهم ويدمج التعويض 
الكامل عن الممتلكات المفقودة في أي اتفاق سالم 
نهائي في الشرق األوسط، إذ تقدر األصول التي 

فقدها الالجئون اليهود بنسبة 50 في المائة أكثر من 
األصول التي فقدها الفلسطينيون.

الموارد عبر الويب

نقطة الالعودة على 
 www.jewishrefugees.blogspot.com

 العدالة لليهود من الدول العربية على  
 www.justiceforjews.com

JIMENA )اليهود األصليون في الشرق األوسط 
www.jimena.org وشمال إفريقيا( على

موارد عن مجتمعات السفارديم على 
 www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/

mideast/cuvlj/sephardic.html
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الكنيس الكبير بوهران في الجزائر، 
تمت مصادرته وتحويله إلى مسجد 

عام 1975 م بعد رحيل اليهود.

"فقط االعتراف بالحقيقة المزعجة سيؤدي إلى المصالحة، 
 ألنه دون الحقيقة، ال يمكن أن تكون هناك مصالحة". 

  —جينا بوبليل والدمان، الجئة يهودية من ليبيا

مصادر عن اليهود من الدول العربية
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جاء اليهود المهّجرون إلى إسرائيل في بعٍض من كبرى عمليات النقل الجوي في كل العصور. وعند وصولهم، 

تم إيواؤهم في معسكرات "معبروت" )مؤقتة( وفي خيام، وبعد ذلك في أكواخ خشبية. وال تزال بعض هذه 

المعسكرات موجودة منذ 13 عاًما.

EVELYN & 
DR. SHMUEL

KATZ

برعاية:


