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 م (3491 –م  3491يف ليبيا يف الفرتة ما بني )  نشاط احلركة الصهيونية
 د. علي أمحد حسن فرحات

 
 توطئة:

أقدم العصور حىت شطلع  ذ  ي ئمام دئن إرارة شاال  ش يبينيعاش اليهود إىل جانب الل 
شن ذبارة ئزراعة ئسلتلف احلرف حىت قاشت احلرب  ، ي سلتلف نواحي احلياة ادلاضيربعي يات القرن أ

يطاليا اليت لانت إئش ها  ،احلرب إىل جانب دئل احللفاء ضد دئل احملور االعادلية الثانية ئدخلت بريطاني
حلهم  ي إقاشة دئلة ج  شصاأئشارلوا  ي احلرب شعها شن  اربت  ليبيا فتحالف اليهود شع بريطاني

جاءت لتيبة صهيونية يهودية شع القوات الربيطانية إىل  ؛سرائي ، ئحني انتصرت  ي احلرب ضد احملورإ
 شن ئراء ذلكئلانوا يهدفون  ،ب اء الاعب الواحد عرب ئيهودأرادت إرارة  ادلاال  بني أليبيا ئ 

ئشن ه ا بدأت ادلاال  بوقوع ثورة  ،وداليت لانوا يعتربئهنا الوطن القوشي لليه هتجريهم إىل فلسطني
 م اليت قام هبا اليهود  ي ليبيا بسبب ئجود احلرلة الصهيونية فيها.5998مث ثورة  ،م5991

ئتممن أمهية ادلوضوع  ي إبراز نااط اليهود  ي ليبيا خالل تللك الفًتة احلرجة شن اترخيها  
ئاجتماعيًا ئزلائلة أب ائها زبليصها شن تلك  الذي عانت فيه شن السيطرة األج بية سياسيًا ئاقتصاديً 

السيطرة، لما تممن أمهية دراسة هذا ادلوضوع  ي إظهار دئر احلرلة الصهيونية  ي هتجري يهود ليبيا إىل 
 م ئشا زبللها شن أحداث. 5998م، ئثورة 5991فلسطني، ئلذلك إبراز ثورة 

 ادلقدمات األوىل للنشاط الصهيوين :
قد زادت شن حجم دعايتها ئنااطها  ي ليبيا لتعويض  م5991هيونية ش ذ بداية عام احلرلة الص ن  إ 

ئهبذا حرصت على إبراز هدفها ال هائي ادلتمث   ي هتجري يهود ليبيا إىل  ،الفًتة السابقة للحمم اإليطايل
ق اع اليهود  ي شن العم  إل فلسطني، ئلان أشام ادل ظمات الصهيونية ئالولالة اليهودية  ي ليبيا دئر لبري

ليبيا ابذلجرة أئ إجبارهم على اذلجرة  ي هناية ادلطاف ألرض فلسطني، ئلذلك اعتمد ال ااط الصهيوين 
 على ئسائ  عده لبلوغ هذا اذلدف ال هائي.

ئلمن ادلاملة احلقيقية اليت ظهرت أشام ادل ظمات  ي ليبيا هي شوقف يهود ليبيا شن ال ااط      
د خاصة الاباب أتثرئا ابلدعاية الصهيونية، ئلان شن رأي هذه األقلية اليهودية الصهيوين. فبعض اليهو 

ا غالبية اليهود ش  إ ،يقوم اجملتمع اليهودي  ي ليبيا بتأييد ال ااط الصهيوين بمافة أنواع الدعم ادلطلوب أن  
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اليهودية، ئالًتاث  ا نظرة إىل الصهيونية لطري  للحماية، ئت اي  الدينة ي ليبيا فعلى الرغم شن أهن  
تمون الصهيونية عائقا أشام ربسن العالقات شع  ه ل جيب أن  ا مش ت بعم  أن  أهن   الثقا ي اليهودي، إلا 

 الصهيونية ل جيب أن   شعهم  ي سالم لما أن   ايتعاياو  شواط يهم العرب الذي جيب على اليهود أن  
ه السلطات يؤثر ذشوقف ه ن  إحيث  ،يا للخطرتعرض عالقات اليهود شع السلطات الربيطانية  ي ليب

 على شستقب  ليبيا ئشستقب  اليهود شعاً.
 ه األفمار هي غالبية السمان اليهود  ي ليبيا اليت ترى أن  ذه األغلبية ادلؤش ة هبذئلانت ه     

 بدأت تتام  هي الندشاج الماش   ي ليبيا اجلديدة اليت ،األئلوية األئىل ابل سبة حلياهتم ليهود ليبيني
شعادلها بعد احلرب العادلية الثانية. ئ ي اجملتمع اللييب اجلديد الذي برزت شعادله  ي تلك الفًتة، ئلان 

ق اع يهود هذا البلد شن أج  اذلجرة ألرض ادليعاد إاذلدف األئل للحرلة الصهيونية  ي ليبيا هو 
  بفلسطني.
اف  ليس شع الثقافة ادلدنية، ئالجتماعية ه شن الضرئري عليهم التو عتقد يهود ليبيا أن  ا 

ة اليت ل سبث  هتديدًا ثقافيًا أئ اقتصادي ابل سبة اإليطالية الراقية، ئلمن عليهم التواف  شع احلضارة العربي  
ذلم، ئهذا هو الوضع األلثر توازانً، ئئاقعية ابل سبة ذلم ليهود  ي اجملتمع اللييب، ئقد قويت هذه ال ظرة 

السلطات الربيطانية لن  أن   أاألغلبية العظمى شن يهود ليبيا ضلو ال ااط الصهيوين ع دشا بدشن جانب 
 ( .5)الام   ي ليبيا ذاتسمح بتواجد صهيوين قوي هب

الطائفة اليهودية  ي ليبيا قد خايت شن تدهور عالقاهتا شع السلطة الربيطانية ئشع ادلواط ني  ئذلذا فإن  
العرب  ي ليبيا بسبب ال ااط الصهيوين، ئرغم إحساس الزعماء الليبيني دبدى اخلطر ادلتزايد شن ال ااط 

عسمرية شن ليبيا، ئاليت لانت ئشطالبتهم أببعاد الفرقة اليهودية ال يرهم لإلدارة الربيطانيةذالصهيوين، ئرب
جاءت هذه الفرقة اليهودية شع القوات الربيطانية اليت دخلت ليبيا أث اء احلرب -ربم  أفمار صهيونية 

اًن صاغية لدى اذمهذه التحذيرات مل تل   ئح  ش ظمات الماافة الصهيونية إل أن   -العادلية الثانية
 .(2)اإلدارة الربيطانية

م ابل تائج ادلخربة للدعاية ئال ااط 5999عام  ة الربيطانية  ي ليبيا  ي تقريرها الصادرئقد اعًتفت اإلدار 
ذبر الطائفة اليهودية إىل عواقب قد  أهداف الصهيونيني جيب أل   ن  إ" :الصهيوين  ي ليبيا حيث قالت

العالئ  "جعلت الصهيونية  ئألدت على أن  (، 1)ئإىل العالقات الداخلية ابلبالد" ،إىل ال ظام يءتس
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لانوا يعياون   ا تتدهور ئتسري ضلو اجلفاء ئالقطيعة بعد أن  تبدئ ئلأهن   ،أي اليهود ئبني العرب، بي هم 
 (.9") ي جو يغلب عليه طابع الصداقة ئالومام

 
 م:3491ثورة اليهود يف 

ورته دافعا ذلا لان إحساس اإلدارة الربيطانية  ي هناية ادلطاف بوطأة ال ااط الصهيوين  ي ليبيا ئخط
لما رفضت ش ح ادلدارس العربية   ،حلظر دخول ادلعلمني الصهاي ة، ئادلبعوثني القادشني شن فلسطني

  ،شعونة شالية ئدعت اليهود الليبيني إىل إرسال أئلدهم للدراسة  ي ادلدارس العربية أئ ادلدارس اإليطالية
على شن ضبلة شضادة  –الغرب صحيفة طرابلس  –ة  ي طرابلس لما شجعت الصحيفة العربي  

 (1.)للصهيونية  ي ليبيا
ة ابإلضافة إىل تقرير اإلدارة الربيطانية على ادلسؤئلية ادلباشرة لل ااط ئقد ألدت شعظم ادلصادر العربي  

ئالتسبب  ي ئقوع ادلواجهات ، م5991الصهيوين، ئادل ظمات الصهيونية  ي ليبيا على ناوب ثورة 
ه الضطراابت ئالثورة اليت قام هبا العرب  ي ذه ئليس ه اك شك  ي أن   ،لعربالداشية بني اليهود ئا

 (6.)ججها الصهاي ةأم قد 5991نوفمرب 
ىل التظاهر ئالحتجاج ئالثورة هي تلك الوحدات إلقد لان شن بني العواش  اليت دعت العرب 

لك ذقاشت ب ارها ابستمرار، ئل الصهيونية ادلتطرفة العاشلة  ي صفوف اجليش الربيطاين، ئالدعايت اليت
ادل ظمات الصهيونية اليت قاشت إبفساد شا بني العرب، ئاليهود شن ثقة ئتعائن، ئظهورها بام  شثري 
ئشستفز، ئقياشها بتحدي شعور العرب خاصة  ي عيد األضحى الذي ئالب بداية شهر نوفمرب  ي عام 

ر السخرية، ئعدم احًتام ادلااعر ظهاإه اجلماعات الصهيونية ذم  ي ليبيا، ئتعمدت ه5991
ا ترجع أسباهبا إىل إّن  ؛ م5991ئالفت ة اليت ئقعت بني العرب ئاليهود خالل عام (، 7)اإلسالشية

الذي استهدف تعمري صفو العالقات بني العرب ئاليهود، ئإفساد ئقطع  ال ااط الصهيوين داخ  ليبيا
 .(8)االصلة بي هما هنائي  

ا ا ئترليزً لثر ئضوحً أم بام  5991اذلدف ال هائي لل ااط الصهيوين  ي ليبيا قد ربدد ش ذ ي اير  ن  إ
 ي هتجري اليهود شن ليبيا إىل فلسطني، ئ ي سبي  ت فيذ هذا اذلدف نا  الصهاي ة  ي نار الدعايت 

اليهودي ادلزعوم،  الصهيونية بني اليهود  ي ليبيا حلثهم على اذلجرة إىل فلسطني، حيث الوطن القوشي
ا قد م فإهن  5999 -5991ئبرغم اجلهود اليت بذلتها ادل ظمات الصهيونية ئالولالة اليهودية بني عاشي 
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ئجدت نفسها قد اصطدشت دبعارضة ئاسعة شن أغلبية اليهود الليبيني الذين أبدئا رفضهم الماش  
 .(9)أئ اذلجرة لفلسطني ،للمبادئ ئاألفمار الصهيونية

احملائلة األئىل اليت اعتمد فيها ال ااط الصهيوين على اإلق اع السلمي، ئالختيار الذايت  لقد فالت
ه ادلرحلة الفاشلة دافعا ذئلانت تلك ال تائج السلبية ذل ،م5999-5991لليهود الليبيني طوال عاشي 

يهدف إىل  للصهاي ة  ي ليبيا إىل إتباع أسلوب مخر يقوم على الع ف، ئلان هذا األسلوب الصهيوين
 إفساد العالقات بني العرب ئاليهود  ي ليبيا لقطع الصلة بي هما ئجث اجلدئر اليهودية ش ها.

ئمل تمن ه اك ئسيلة رلدية إلفساد العالقات بني العرب ئاليهود غري دفع العرب إىل الثورة، ئتدبري 
ئاستفزازهم، ئربدي شااعرهم شواجهات داشية بني عصاابت ئأفراد شن اليهود الصهاي ة دلهاصبة العرب 

قب  أيم قليلة شن عيد األضحى، ئتعمد السخرية ابلتقاليد العربية اإلسالشية حلدئث اشتبالات 
ئشواجهات، ئنار الاائعات القوية، ئادلثرية بني القاعدة العريضة شن الاعب اللييب ضد اليهود، ئذلك 

ة  اليهودية ئشرخ دائم  ي العالقات العربي   للوصول إىل إحداث صداشات ئشواجهات داشية يعقبها توتر
م بني 5991 ي ليبيا، ئاهتزاز الثقة بي هما، ئشن مث سعت ادل ظمات الصهيونية  ي ليبيا إىل تدبري ثورة 

 (51.)اجلانبني
ادل ظمات الصهيونية قد سعت ألحداث صدام بني ل  شن العرب ئاليهود يؤدي  ا سب  يتضح ل ا أن  ئشل  

 ،حداث قطيعة بني اجلانبني تؤدي بدئرها لعدم قدرة اليهود على البقاء  ي البالدإلك ذلك الشتبا
 .م5991ى لثورة ا شا أد  ذئابلتايل يسه  هتجريهم لفلسطني ئه

لرب  ي حدئث اضطراابت أدت ألال ااط الصهيوين لان له الدئر الرئيسي ئا ليس ه اك شك  ي أن  
على   يفة اليت ئقعت بني اليهود ئالعرب، ئليس ه اك أدل  م، ئادلواجهات الع5991لثورة نوفمرب 

اذلدف الصهيوين الذي لانت تسعى إليه هذه ادل ظمات شن إحداث هذه الفت ة بني العرب ئاليهود  ي 
شدير شدارس الرباد اإلسرائيلي  ي  Haim Abravamelليبيا شن اعًتاف حاييم أبرافاشي  

 .(55)ئجهت إىل شعور اليهود ابألشان" مل حيدث أن   هذه الثورة "لانت ضربة طرابلس أن  
م ضد اليهود  ي ليبيا 5991هذا التدبري ئاحلبمة غري اإلنسانية اليت حالتها الصهيونية  ي ثورة  إن  

الصهيونية ترعرعت   ي "أن    I.f.Stoneشريمان ئيدعى أللتؤلد ادلقولة اليت قاذلا ع ها أحد المتاب ا
 ابألقليات  ي شىت أضلاء العامل".  على الموارث اليت رب 
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م بني العرب 5991ئقد اعًتف لثري شن المتاب اليهود ابدلسؤئلية عن ئقوع إحداث ثورة ئفت ة نوفمرب
ئاليهود، ئالدئر الذي لعبته األندية الصهيونية على ت وعها، ئش ها ال ادي الريضي ئزلف  بن يهوذا، 

 .(52)ها أدت إىل خل  التوتر  ي العالقات بني الطرفنيئال ادي ادلمايب، ئادلدارس التلمودية لل
م على شغادرة ئط هم إىل ئطن 5991جبار يهود ليبيا عام إلقد فالت احملائلة الثانية للصهيونية  ي 

يهودي استلب شن أرض فلسطني، ابلرغم شن اإلصاابت ئاخلسائر  ي األرئاح ئادلمتلمات اليت حاقت 
ذلك إىل أي  ها على إحساس اليهود ابألشن ئالثقة  ي العرب، ئلمن مل يؤد  ابليهود، ئالبصمات اليت ترلت

نااطهم  ي ليبيا قد  ن  أبتقارب بني اليهود ئالليبيني ئادل ظمات الصهيونية، ئشعر ادلسؤئلون الصهاي ة 
م ئتامي  اللج ة 5991أصيب خبيبة األش  شن عودة التقارب اليهودي العريب بعد أحداث نوفمرب 

ت على عاتقها إعادة رئاب  التعائن ئالثقة بني العرب ئاليهود، ئبدأ هؤلء ذة اليهودية اليت أخالعربي
ير اليهود ذادلسؤئلون  ي ترئيج الدعاية الصهيونية  ي إطالق اإلشاعات ادلغرضة بني العرب ئاليهود ئرب

الصهاي ة ذلدم جسور شن العرب، ئنار شعور القل  ئاخلوف بني اليهود الليبيني  ي زلائلة شن هؤلء 
 .(51)اليت بدأت تعود شن جديد  الثقة بني الطرفني

ا  ي التأثري على اجلدار ادلتني للعالقات العربية اليهودية، ئذبسد نفعً  د  ئلمن هذه األناطة العقيمة مل ذُب  
م  ي ليبيا  ي اتساع العالقات الاخصية اليت ربطت بني 5996فا  الدعاية الصهيونية خالل عام 

ئتامي  العرب للج ة اإلغاثة للتربع  ،ئاليهودي بليبيا لاخصيات البارزة  ي لال اجملتمعني العريبا
ن شن اليهود الليبيني إىل األحزاب العربية اليت يدلساعدة ضحاي الضطراابت شن اليهود، ئانضمام المثري 

ية ذلذه األحزاب، ئتب يهم لقضية شملها الليبيون، ئقيام المثري شن التجار اليهود بتقدمي ادلساعدات ادلاد
ئقد حائل الصهاي ة تاويه الاعور الوطين لليهود الليبيني  استقالل ليبيا لقضية ئط ية عاشة لمليهما،

الذي أبدئه ضلو ئط هم ليبيا ئذلك دباارلة إخواهنم العرب  ي النضمام إىل اجلبهة الوط ية ادلتحدة، 
ه اك ضغوطاً  ب قد ش وا ضبلة نفسية شاشلة ضد اليهود، ئأن  العر  ئادلطالبة ابلستقالل فزعموا أن  

ق اع ادل ظمات اليهودية ئأفراد إلعلى اجلماعة اليهودية، ئالاخصيات اليهودية البارزة  ةشتواصلة ئشؤثر 
 شن جانب نيشتالزش التهديد ئالتمل  لاان اجملتمع اليهودي لالنضمام إىل اجلبهة الوط ية ادلتحدة، ئأن  

 .(59)اليهود لرب  اليهود بقضية ليبياالعرب ئ 
اليهود الذين انضموا إىل احلزب الوطين   ب  زعموا أن   ،شاعاتإله اذالدعاية الصهيونية هب ئمل تمتف  

ألشر هبؤلء الصهاي ة االتضيي  عليهم ابستمرار، ب  ئص   ه لان يتم  ألن   ؛لانوا رلربين على فع  ذلك
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ق اع إلرئيس اجلماعة اليهودية، ئالاخصيات اليهودية البارزة  إىل إنمار التصريح الذي أدىل به
فيه  د  ي  أادل ظمات اليهودية، ئأفراد اجملتمع اليهودي لالنضمام إىل اجلبهة الوط ية ادلتحدة، ئالذي 

 اليهود الليبيني  ي اإلقليم الطرابلسي ل يرضون بغري الستقالل، ئزعموا أنه قد استقالل ليبيا شعل ًا أبن  
أنمر رئيس اجلماعة اليهودية هذه الدعاءات  أعلن ذلك ربت ضغوط نفسية، ئلمن بعد أن  

ه د فيها الستقالل اللييب. ئزعموا أن  الصهيونية، ئأعلن شسئولياته الماشلة عن للماته، ئتصرفاته الذي أي  
ه بريطاين غري يعلن ذلك شن قب  رللس اجملتمع اليهودي، ئأن   تصرف شن تلقاء نفسه، ئمل خيول أن  

 .(51)ش تخب عي ته احلموشة الربيطانية
سلطات اإلدارة الربيطانية شارست ضغوطا قوية على اندي بن  عت هذه الدئائر الصهيونية أن  لما اد  

يهوذا، ئاندي ادلمايب حىت يتخددا شوقفا إجيابيا ضلو اجلبهة الوط ية ادلتحدة، ئتزعم ادلؤسسات 
اديني قد اضطرا إىل إعطاء تصريح عام يعرب عن أتييدهم حلرلة الستقالل اليت هذين ال  الصهيونية أن  

بعض ادلثقفني العرب قد  تقودها اجلبهة الوط ية ادلتحدة، ئاستمرت ادلزاعم الصهيونية  ي القول أبن  
الرد  قوية على اليهود  ي ليبيا لالنضمام إىل اجلبهة الوط ية هبدف لالستقالل، ئقد جاء اشارسوا ضغوطً 

هذه ادلرة على لذب الدعاءات الصهيونية ضد رئيس اجلماعة اليهودية ئضد اليهود الليبيني شن هتديد 
زاليتو حبيب نفسه رئيس اجلماعة اليهودية ابلستقالة الفورية إذا مل حيص  على تصويت ابلثقة شن 

قة شن رللس اجملتمع، ئأيده صبيع أفراد اجملتمع اليهودي  ي ليبيا، ئقد حص  فعال على الغالبية ادلطل
 .(56)اجلميع  ي اجمللس للرد على األابطي  الصهيونية

 
 

 م:3491اليهود وثورة 
ادل ظمات الصهيونية الولالة  م فيممن القول أبن  5997ا عن ال ااط الصهيوين  ي ليبيا  ي عام أش  

 يةعرب ،نيعلى إقاشة دئلت م، الذي نص  5997اليهودية قد استغلت صدئر قرار التقسيم  ي نوفمرب 
ئبدأت  ي نار دعايتها الصهيونية ادلرتمزة على الفخر ابلدئلة اليهودية  ، خرى يهودية  ي فلسطنيأئ 

ت تبث احلماس ل ي  أتييد يهود ليبيا دلارئعها التهجريي ئنقلهم شن ليبيا ذادلزعوشة  ي فلسطني، ئأخ
وين الزائد إىل اجتذاب نسبة شن يهود ليبيا إىل ى هذا احلماس ئال ااط الصهيإىل فلسطني، ئقد أد  

جانب الصهيونية شن قبي  الفخر، ئالعتزاز اليهودي هبذه الدئلة اليهودية، ئقللت بعض الايء شن 
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حدة الرفض اليهودي اللييب لل ااط الصهيوين  ي ليبيا ئالذي استغ  شوقف الدئل العربية ادلعارض لقرار 
ن لليهود على أساس ع صري ديين، لما صورت برقية الزعماء يم شعادالتقسيم، ئصور العرب على أهن  

ه عداء شستحمم بني الليبيني إىل اجلاشعة العربية ابستعداد الليبيني للجهاد شن أج  فلسطني على أن  
هذه احلرب شوجهة بام  خاص ضد يهود ليبيا. ئقد ضخمت ئسائ  الدعاية  العرب، ئاليهود ئأن  

تستمي  يهود ليبيا إىل نااطها الصهيوين، ئتقلي   الة اليت حائلت هبا الصهيونية أن  الصهيونية هذه اذل
حالة الرفض شن يهود ليبيا لل ااطات الصهيونية، ئالستجابة إىل اذلدف الصهيوين ال هائي ادلتمث   ي 

بية اليت حصدهتا ه على الرغم شن هذه ال قاط اإلجياالنتقال، ئاذلجرة إىل فلسطني، ئلمن ديمن القول إن  
ا مل تلمس استجابة ئاسعة شن جانب اليهود الليبيني لتأييد أهن   ادل ظمات الصهيونية  ي ليبيا لصاحلها، إل  

 .(57)ال ااط الصهيوين ئهدفه ال هائي
ا ئقد التفى بعض يهود ليبيا إبظهار تعاطفهم شع ال ااط الصهيوين داخ  ليبيا، ئلم هم مل يؤيدئا أبدً 

أهم نقطة إجيابية استغلتها ادل ظمات  درة ليبيا ئاذلجرة إىل فلسطني، ئليس ه اك شك  ي أن  فمرة شغا
اة إبسرائي  الصهيونية  ي بث دعايتها، ئنااطها بني يهود ليبيا هو إعالن قيام الدئلة اليهودية، ئادلسم  

 لتحفيز اليهود للهجرة إىل فلسطني.  ؛م5998على أرض فلسطني  ي شايو 
رغم شن هذه ال داءات مل يستجب ذلا شن يهود ليبيا سوى عدد قلي  شن الاباب، ئإىل جانب ئعلى ال

ت الدعاية الصهيونية ت ار اخلوف، ئالرعب بني أئساط اليهود  ي ليبيا برغم ذهذا ال ااط الصهيوين أخ
الدئلة م أصبحوا  ي شوقف خطر لحتمال تعرضهم لغضب العرب الليبيني، ئانتقاشهم بسبب قيام أهن  

ت ربتهم على شغادرة ليبيا إنقاذا حلياهتم، ئدللت على ذلك بسفر ادلتطوعني الليبيني إىل ذاليهودية فأخ
 فلسطني حلرب اليهود.

شبارها ادلرجوة، شلا دفع  ئلمن ل  هذه الدعايت الصهيونية جلدب اليهود للهجرة إىل فلسطني مل تؤت  
ة جديدة لدفع هؤلء اليهود الليبيني للهجرة فدبرئا حوادث شسؤئيل ال ااط الصهيوين  ي ليبيا إىل ئسيل

م بني العرب ئاليهود، فعمدت هذه العصاابت الصهيونية على استفزاز عرب طرابلس، 5998يونية 
ئإرارة شتطوعي تونس، ئالصطدام هبم، ئعملت على نار أخبار ادلعارك اليت انتصر فيها اليهود على 

فزاز لليبيني ئحولوا حارة اليهود إىل ثم ة عسمرية ئسلزن للسالح شن ، ئاستالعرب  ي فلسطني لتحد  
 .(58)ق اب  ئشفرقعات ئغريها شن ئسائ  احلرب
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جبار إلقد أصرت ادل ظمات الصهيونية، ئالولالت اليهودية القائمة ابل ااط الصهيوين  ي ليبيا على 
لخص  ي اذلجرة إىل فلسطني ئإىل الدئلة يهود ليبيا لالنصياع لوجهة ال ظر الصهيونية اخلاصة، ئاليت تت

ئهتميش دئر اليهود الليبيني  (،59)اليهودية فيها، ئأصرت على التدخ   ي حياة هؤلء اليهود  ي ليبيا
 .(21) ي اجملتمع اللييب، ئعزذلم عن حياة رلتمعهم 

م سوف يثري العرب ضد اليهود 5998قيام دئلتهم بفلسطني  ي شايو  لقد زعم الصهاي ة  ي ليبيا أن  
 ي ليبيا، ئيتسبب  ي قيام الثورة ضدهم شن جانب الليبيني، ئأرفقوا هذا القول، ئهذا الزعم ابلفع  

ئجود  ئالعم  ئالتخطي  لقد أرارئا ذلك ئس  اليهود شع شعارات التهديد ئالتخويف، ئأشاعوا أن  
ا على يمون خطرً سبعد قيام إسرائي   ي ئس  هذا العامل العريب ادلعادي للصهيونية اليهود  ي ليبيا 

 .(25)حياهتم اليوشية  ي ليبيا
تدهور الوضع القتصادي  ي ليبيا بام  عام، ابإلضافة إىل أرار ئأعمال الضطراابت ئالفنت اليت  ن  إ

توجيه بعض اليهود ضلو  ت  يأسهمم هي اليت 5998ئ م،5991حدثت بني العرب ئاليهود عام 
 .(22)الصهيونية

م بني العرب 5998لقد لقت الصهيونية بعض ال جاح لربانرلها الصهيوين  ي ليبيا عقب أحداث يونية 
يهود ليبيا  ئاليهود، لم ه مل يمن ذلك التأييد الواسع الذي خططت له ئتوقعته، ئرغم ذلك أشاعت أن  

التعاطف بني اليهود  ي ليبيا ئالصهيونية هو تعاطف  ية، ئأن  يتوجهون آبشاذلم ئأشانيهم ضلو الصهيون
 .(21)شتبادل، ئيعرب عن شااعر التضاشن بي هما ش ذ احلرب العادلية الثانية بسبب ت اشي العداء لليهود

 ي سبي  ت فيذ برانرلها الذي يهدف هنايته إىل إجبار يهود  -شاعت هذه ادل ظمات الصهيونية ألقد 
القل  ئاخلوف ئالفزع ئعدم الستقرار داخ  اجملتمع اليهودي شن هجوم  –جرة إىل فلسطنيليبيا على اذل

ا مل تاهد العرب عليهم، ئرغم هذه الوسائ  غري ادلارئعة اليت اتبعتها الصهيونية حيال يهود ليبيا، فإهن  
 ليها أن  م لما توقعت هذه ادل ظمات ئلان ع5998حرلة هجرة يهودية صباعية إىل فلسطني  ي عام 

 م، لتبدأ  ي ت فيذ احملائلة األخرية لتهجري يهود ليبيا.5999ت تظر حىت عام 
 

 اخلامتة
  ي هناية هذا البحث ديمن أن نلخص نتائجه  ي ال قاط التالية:
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م مل يمن ه اك أي نااط للحرلة الصهيونية  ي ليبيا، حىت جاءت الفرقة 5991قب  عام  -
شع القوات الربيطانية خالل احلرب العادلية  شت  د  صهيونية ق   ائاليت لانت ربم  أفمارً  ،اليهودية

 ا األصليني شن العرب ادلسلمني.فقاشت إبذلاء الفرقة ئادلاال  بني يهود ليبيا ئسماهن ،الثانية
 لانت هتدف احلرلة الصهيونية لًتحي  يهود ليبيا لفلسطني. -
 ام ذلم نظرة شعالسة ئرأئا فيها ت ايطً المبار ش ه أتثر الاباب اليهودي ابلصهيونية  ي حني أن   -

  ي ربسني العالئ  بي هم ئعرب ليبيا. اتمون عائقً  ا ل جيب أن  ئأهن   ،للثقافة اليهودية
 أشن غالبية يهود ليبيا بضرئرة الندشاج شع عرب ليبيا. -
 تؤثر عليهم الصهيونية  ي عالقاهتم شع العرب ئبريطانيا على حد سواء. خاي يهود ليبيا أن   -
 م.5998ئ م، 5991 ي الضطراابت ئالثورة  ي  القد لانت احلرلة الصهيونية سببً  -
األشر  ،للحرلة الصهيونية اليت جاءت إىل  ليبيا ئأعماذلا فيها شطلقا غري شراتحةلقد لانت بريطانيا  -

رسال الطلبة اليهود للدراسة  ي إسب ع ادلعوانت عن شدارسهم ئتطلب ش هم  ن  ألي دعاها ذال
 لله شن أج  ربجيم احلرلة الصهيونية  ي ليبيا .  ذائجاء ه ،يطاليةإلئ اأ ،رس العربيةادلدا

اليهود  ي فلسطني الذي  ةحائلت الصهيونية احلصول على أتييد يهود ليبيا شن أج  هتجريهم لدئل -
 م.5999حىت  اجاء شتأخرً 
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