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 زلة واإلندماجعل بني الي سررا يف (*) يهىد املغرب
 

 مدرس : صالح حسن عبد اهلل
 كمية التربية/ جامعة تكريت 

 قسم التاريخ
 

تتنااااول الدراساااة عااارض وتح يااال لوغااااع يهاااود المغااارب بعاااد    ااارة  اااالبيته  إلااا  
 تهااا إذ إن معظاا  الدراسااات التااي تناولاات يهااود ابيطااار العربيااة تتر ااز فااي معال ،إساارائيل

وتطااور   السياسااي  ،لهااذ ا الطائ ااة ع اا  ال ااذور التاريديااة لو ااود اليهااود فااي الااب د العربيااة
وينّصااب  .واإليتصااادي واإل تماااعي والي ااافي وطبيعااة الع يااة التااي تااربطه  ماا  المساا مين

 االء  اليهاود عاااوا فاي الاب د  لن ،إ تما   ذ ا الدراسات ع   إيبات ح ي ة تاريدياة م اد اا
وتتويااج  اال  ،ياة فااي ظاال ل اوا  ماان الحريااات الدينياة والي افيااة والسياسااية واإليتصااديةالعرب

 ااذ ا الدراسااات عنااد   اارة  ااذ ا الطائ ااة إلاا  إساارائيل دون الولااوج فااي بحااث لوغاااعها داداال 
   .الم تم  اإلسرائي ي با ل ُم ّصل

فاااال  لوًء : ،لن ال رغاااية ابساساااية التاااي سااانحاول إيباتهاااا فاااي  اااذ ا الدراساااة  اااي
سياساااة الطب اااة الحا ماااة فاااي إسااارائيل بصاااهر يهاااود المغااارب الاااذين يصااان ون غااامن طائ اااة 

ويانيًا: ت ذر ال ارق اإل تمااعي واإليتصاادي ع ا   ،في إسرائيل الغربية الت اليد (1)الس اردي 
   .(3) نحو واس  بين يهود المغرب وب ية اليهود الذين ينتمون إل  طائ ة اإلا ناز

وو ااادوا فاااي  ،(2) ود فاااي المغااارب إلااا  ال ااارن اليالاااث يبااال الماااي ديعاااود توا اااد اليهااا
 مااا لن  ،ابااف اناات م  ااال  ءءج ماانه  طااردوا ماان لور  ،ماارا ش التسااامح والمساااواة والعدالااة

ل اليهاودي ماناص ع ا  لن ُيعا 1681المرسو  الم  ي الذي لصدرُ  محمد بن عبد اهلل عاا  
ولنهااا  متسااااوون لماااا   ،واطنين طب اااًا ل عااادل  واإلدارياااين وساااائر المااا فاااي المم  اااة مااان الحاااا

  .(1) الحا  

                                                 

 ( لعني بيهود المغرب )دولة المغرب( وليس  المغرب العربي با ل عا . *)
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 ،ةية والسياساااياااة والي افياة اإليتصاااادياااًا فاااي الحمااالعاااب  اليهاااود فاااي مااارا ش دورًا مه
التاي  ع اتل لها   ،(1158 – 1113) ا  عهاد الحماياة ال رنسايةناومنحوا إمتيازات واساعة لي

ل إي ااااابي ع اااا  حياااااته  ممااااا لنع ااااس بااااا  ،مهمااااة ح  ااااة الوصاااال بينهااااا وبااااين المغاربااااة
   .(5) اإليتصادية واإل تماعية والتع يمية

اليهااود ( 8) ماانح الم اام محمااد الدااامس ،1158وعناادما نااال المغاارب إساات  ل  عااا  
ومارسااوا  ،(7) ة فااي ال هاااز الح ااومي وال غااائيمااولاااغ وا مرا ااز  ا ،المساااواة فااي الح ااوق

بال ُعاّد  ،ولا  يتعرغاوا بي تميياز ،(6) 1182حق التصويت في اإلنتدابات العاماة ابولا  
يتصاااديًا وسياساايًا اااالنه  فااي  اليهااود  اازً  لساساايًا ماان نساايا الم تماا  المغربااي إ تماعيااًا واا

ف ا  ي ان  ،فاالمتز وا فاي حيااة الب اد العاماة وعاداتا  وت الياد  ،ذلم االن ب ية الطوائج ابدرى
   .يهودي في المغرب( 1)(  يتو)  نام إ ماءً 

( 12) ول اان ت ماا  المصااادر ،ا ات ديي ااة عاان عاادد يهااود المغااربلاايس   نااام إحصاا

 ،يهااودي( للااج 222) ت اااوز   ن ياادين ال اارن العااار مااة النصااج ابول ياادد   فااي نهاعاالن 
و ااد   ،الرباااط ،م ناااس ،فاااس ،يتوزعااون  غرافيااًا فااي معظاا  الماادن المغربيااة ل مهااا ماارا ش

  .(11) ول ادير و ير ا
  ب يااة مااتااي تااربط الطائ ااة اليهوديااة فااي المغاارب باادل التصااّدع يصاايب الع يااات ال

إلا   ،(13) 1117ا  الاعب با ل واغح منذ بروز النااط الصهيوني فاي المغارب عاا  ناب
 اناب بداياة وتطااور الصاراع العرباي اإلساارائي ي الاذي لياار باا ل مبااار ع اا    ارة معظاا  

  .(12) يهود الب د العربية إل  إسرائيل
% ماان م مااوع يهااود المغاارب 82التااي  اناات تاارى لن نظماات الحر ااة الصااهيونية 

اااااير تو  ، مااااا  ااااو حااااال اله اااارات اليهوديااااة ابداااارى ،  اااارته ( 11)( ابن اااااذ) بحا ااااة إلاااا 
يهااودي مغربااي  ااا روا إلاا  ف سااطين بااين ( 1222) ابحصااا ات إلاا  لن عااددًا ء يت اااوز

( 18) يار فّعاالمما يعني لن تاليير الحر ة الصهيونية ظل   ،(15) 1117 – 1111ابعوا  

 إذ حصاال تغياار م مااوس ع اا    اارة يهااود المغاارب ،1116حتاا  ييااا  دولااة إساارائيل عااا  
(17).   
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 ( 1)  دول ري 
 ( 16) حسب فترة اله رة ودولة ابصل ح     رة يهود لفري يا إل  إسرائيل

-1122 لس  الدولة 
1116 

1116-
1151 

1153-
1182 

1181-
1181 

1112-
1118 

 23.211 32 51 12 - لييوبيا
 3.167 1.222 771 888 351  نوب لفري يا

 17 216 3.271 22.173 672 ليبيا
 133 1.322 17.531 18.231 - مصر والسودان

 1.587 122.251 15.115 36.382 111 المغرب
 621 1.862 2.122 2.612 - ال زائر
 751 2.612 32.281 12.312 - تونس

 768 317 125 311 1.127 ب د لفري ية لدرى
 

اد م اادار ح اا  اله اارة بعااد ييااا  دولااة إساارائيل ودصوصااًا ال تاارة يااُيبااين ال اادول إزد
ودااا ل  ،ف ااد  اااان لساااس اله ااارة دااا ل  ااذ ا المااادة مااان المغاارب وليبياااا ،1151 – 1116
ومااااان  . انااااات اله ااااارة لساساااااًا مااااان المغااااارب 1181 – 1181و  1182 – 1153المااااادة 

 ف اي عاا  ،ا اله رة إل  إسرائيل في السنوات ال ح اةال دير بالذ ر لن يهود المغرب واص و 
   .مما يعني لن باب اله رة ب ي  م توحاً ( 11) يهوديًا إليها( 152)  ا ر   1117

ءُبد  مان اإلااارة  ناا لن إسارائيل ااهادتل فاي السانوات ابولا  مان إنااا  ا إت ا اًا 
رم  ذا اإلت ا  ف رة لساسية م تو  ،يدعو إل    رة ُمدتارة لن إسرائيل إذا ماا تابعاتل  ،اد اح 

ر بصاورة ياسياستها ل ه رة دون وغ  ييود ع   يهود امال لفري يا فالن الم تما  ساوج يتغ
( 31) رئااايس الو الاااة اليهودياااة( 32)(نااااحو   ولااادمان) رح  تاااذلم ليلااا ،يش اااة الصااارة ودايااادط

 طساااق ابو ر اااان  وصااا ه  رئااايس دائااارة يهاااود اليالاااذ( 33)ةباااوياااج   ااارة اليهاااود المغار  ، ناااذام
: "ربماااا لن  اااالء  ليساااوا  ااا  اليهاااود لن ساااه  الاااذين  لناااا ااااالن فااااي (32)( يع اااوب زوروبابااال)

  .(31) ول ننا ء نستطي  لن ن ول له  ء تالتوا " ،يدومه 
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ياااادعون  إلاااا  عااااد  تحديااااد ( 35)  ااااان  ساسااااة إساااارائيل وفااااي م اااادمته  باااان  وريااااون
صاااهيوني  اااو إساااتيعاب  ااال يهاااود ويااارون  لن الهااادج ال ،اله ااارات اليهودياااة إلااا  ف ساااطين

 نااا اااعبًا باا   ،وُيعباار باان  وريااون عاان ذلاام : "ءءج الساانوات ،الاااتات مهمااا ي اان الاايمن
   .(38) واآلن يمة دطر لن ت ون إسرائيل دولة ب  اعب " ،دولة

ساوا   ،لهذ ا ابسباب سعت إسرائيل إل  ته ير اليهود إليهاا مان ماواطنه  ابصا ية
ع اااا  الاااار   ماااان لن ابدياااارين ء ُيعااااّدون العنصاااار  ،لااااب د العربيااااةماااان اءااااا ناز لو ماااان ا

  .(37) المط وب لتمويل الدولة اليهودية بارياً 
 ،مااان ال ااادير بالاااذ ر لن ماااا  ل إليااا ا مصاااير الم موعاااات الُمهاااا رة إلااا  إسااارائيل

الماوروث الاذي  ،لنماا يعتماد مان غامن ماا يعتماد ع يا ا  ،ومنها بطبيعة الحاال يهاود المغارب
وماان ذلاام ي ااافته  وميااوله  ومهاااراته   ، ااالء  المهااا رون معهاا  إلاا  ابرض ال دياادة حم اا 

   .وما إل  ذلم
إلااا   اناااب ذلااام فهناااام عامااال  دااار ء ي ااال ل مياااة فاااي تااااليير  ع ااا  مصاااير  اااذ ا 
الم موعااااات الُمهااااا رة فااااي حرا هااااا اإل تماااااعي والسياسااااي واإليتصااااادي والي ااااافي داداااال 

متااا  يااادموا ع ليااان عاااااوا ع مااااذا عم اااوا ع  ،روج و اااود  يتميااال بظااا ،الم تمااا  اإلسااارائي ي
   .في مويعه  ال ديد و يج  وص وا الس   الطب ي

الوصول إلسرائيل بالنسبة ل مها رين اليهود مان المغارب تااليير حاسا    ان لتوييت
وتااازامن  ،لنع اااس  ع ااا  منااااطق تاااوطينه  ،ع ااا  تويعاااات المهاااا رين اآلنياااة وطوي اااة ابماااد

مااا  تطبياااق الح وماااة اإلسااارائي ية سياساااتها ال ديااادة  ،1157بعاااد  عاااا  وصاااوله  ال مااااعي 
ة عه  بسار بإساتيعا ،ويد  رى وفق  ذ ا الدطاة .(36) الُمسماة " من الس ينة إل  المستوطنة "

   .(31)( بوابة اله رة –اعار  عاليا ) يفة ية اليهودلات الو امفي مدي
  بااااااإل را ات المتع  اااااة لساااااتددمت السااااا طات اإلسااااارائي ية معسااااا ر  عالياااااا ل  ياااااا

 ،حيااث  ااان موظ ااو اااعبة ُمرايبااة الحاادود ُياادي ون فااي ويااائق الُمهااا ر الادصااية ،باااله رة
وموظ اااااو الو الاااااة اليهودياااااة ُيسااااا  ون المع وماااااات  ،ور اااااال ال ماااااارم ُيااااادي ون فاااااي لمتعتااااا 

وابطباااا  ي حصاااون حالتاااُ  الصاااحية : فحصاااا عاماااًا إل تاااااج ابماااراض  ،الادصاااية عنااا 
 اناتل  .وفحص ال  د والد  إل تااج ابماراض ال نساية ،وفحص العيون والرئتين ،الداد ية
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واب اا  ماان  اال  ،وُي  ااح ابط ااال غااد الساال ،ال حوصااات ت ااري ع اا  للااج ااادص يوميااالً 
 ليماار ال مياا  بعم يااة التع ااي  حيااث ُيط ااب ماانه  لن يد عااوا ييااابه  ليراااو   ببااودرة ا ،ذلاام
(D. D. T). ية بالنساابة ل مهااا رين وظاال  ال يياارون لاُماادة طوي ااة  انااتل  ااذ ا العم يااة ياساا

مااارس تدصوصااًا ولن  ااذ ا اإل اارا ات  انااتل  ،(22) يتااذ رون عم يااة التع ااي   ت ربااة ُمهينااة
   .م   يهود الس اردي  با ل عا  وم   يهود الب د العربية ع   نحو داص

تاراوح باين  ي ياة لياا  لعّد لي ون معس رًا إنت اليًا لاُمدة ت( اعار  عاليا)  ان معس ر
و اااان بيااانه  مااان ب اااي  فيااا ا ااااهورًا  ،ل ااان   ماااا  يااار عااادد ال اااادمين طالااات إياااامته  ،ولسااابوع
ويعاااّد  ،ويصاااج لحاااد ماااوظ ي اله ااارة الوغااا  فاااي  اااذ ا المعسااا رات بالناااُ  ء ُيطااااق ،عديااادة

ظااااروج الحياااااة فااااي مديمااااات ال  ئااااين فااااي للمانيااااا بعااااد  الحاااارب العالميااااة اليانيااااة  انااااتل 
   .(23)( موا ي عولي ) اً ية حديمرى ُم اي  لام بالحاف ت إنولرس وا من   ،(21)لفغل

تااوزع  يهااود المغاارب فااي إساارائيل فااي مناااطق لوفااا ي  وديمونااة وبروحااا  وسااديروت 
إلاا   انااب ذلاام ااا ل  المغاربااة ت معااات  بياارة ذات ح اا  صااغير  ،وبيااان و ربااات ااامونة

 ماا لنهاا   وناوا م موعااة  ، ااا وصا د والرم ااةومتوساط ميال بئاار الساب  وعساا  ن ولاادود وع
  .(22) ور   ُمتدنيًا في تل لبيبغان  ح ا مبين ،لساسية في ال دس

 ااو تمر ااز   فااي مناااطق ابطااراج  ،ُي حاظ لن الطاااب  العااا  لتوزياا  يهااود المغارب
سااااا ان السااااا ان التاااااي وغاااااعتها النداااااب  ،ال غرافياااااة و اااااا    اااااذا تن ياااااذًا لسياساااااة توزيااااا  واا
وتعااد  ااذ ا السياسااة لحاادى المرت اازات ابساسااية لسياسااات التدطاايط لح ومااات  ،ابااا نازية

 ،ومنا  تر ياز مباالي فيا ا فاي المر از ،إسرائيل التي تسع  من ورا  ذلم إلا  تهوياد ف ساطين
وا  ت اله رة ال بيرة ل س اردي  با ل عا  في السانوات الدماس ابولا  لا ياا  دولاة إسارائيل 

 ،توزيااا  السااا ان حساااب الدطاااة التاااي لعااادتها الح وماااة مااان يبااال لداة  يااادة لاتطبياااق سياساااة
الاذين سا نوا  ،وسياسة إستيعاب وتوزي  الس اردي  في ابطراج البعيدة عان اليهاود اباا ناز

 اان  لاُ  دور حاسا  فاي ظهااور وب اا  اإلدات ج وال روياات ع ا   افاة الصااعد  مماا ،المر از
  .(21) بين ابا ناز والس اردي 
 م موعاااة متاااالدرة  يااار  ،ود اباااا ناز إلااا  السااا اردي  نظااارة سااا بيةل اااد نظااار اليهااا

ومان  ناا ساعوا إلا  فصا ه   ،حغارية  ا ت من دول متد  ة ول  ير بوا في اإلدت ط به 
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س نيًا عن الم تم  اباا نازي المنحادر مان الادول الصاناعية المت دماة مان دا ل تاوطينه  
إلا   اناب ذلام  .موايا  سا ن اإلاا نازومن ص ة عان  ،في مدن لو احيا  نائية داصة به 

فالن الحرص ع   توطين يهود المغرب والس اردي  عموماًا فاي منااطق الحادود لي اون  االء  
السااياج الااوايي إلساارائيل لمااا    مااات الاادول العربيااة ماان ل اال تنميااة عاادائه  لااادول المداارج 

   .(25)( إسرائيل) وبذلم يزداد لنتماال   إل  الدولة ال ديدة ،العربية
وغاااعج  ،مااان  اناااب( 28) إن عاااد  إلتااازا  يهاااود المغااارب باإليدولو ياااة الصاااهيونية

سااااا    فااااي ( 27) إم انياااااته  اإليتصااااادية وعااااد  تمااااتعه  بمهااااارات متطااااورة ماااان  انااااب  داااار
   .ةلموا هته  صعوبات ياسية حالت دون إندما ه  في الم تم  ال ديد بسهو 

 ،ةعة وغااييااة إ تماعباايه  مرتنساابت إلاا ،لية إلاا  إساارائباامنااُذ لحظااة وصااول المغار 
ا ل تاو  سايغج : ساويت ،حيث وص وا بالنه  يمت  ون بدائية ء يم ان ت اوز اا ،وسمعة سيئة

ة بااااين ياااار بدائيااااا الااااذي يم اااان لن نعم اااا  لهاااا  ع  يااااج يم اااان إسااااتيعابه  ع إنهاااا  اب ماااا" 
   .(21)( Savage) رةبا بن  ورين فيص ه  بالبرامل ،(26)المها رين"

ند  المغارباة نتي اة لاماا عاانو  مان تميياز عنصاري فاي تنام  الاعور بع د  الرغا عا
مماا دفا  رابطاة مهاا ري مارا ش واامال لفري ياا إلا  لن تو ا  ناداً  إلا   ،(12)التعامل معه 

الح ومة والو الة اليهودية بالن تتويج عن اإل تما  وصرج التدصيصات الُمبالي فيهاا إلا  
عاااادة وط بااات فاااي يرا ،مهاااا ري الب ااادان الغنياااة راتهاااا ُمعام اااة  ميااا  المهاااا رين بالتسااااوي واا

النظاار فااي السياسااة المتبعااة فااي الاااالون اإل تماعيااة والمعياااية والتع يميااة والوظي يااة ل يياار 
 مااااا عباااار  اليهااااود المغاربااااة عاااان إحباطاااااته  نتي ااااة  .(11) ماااان عااااائ ت المهااااا رين ال اااادد

الصاا يب ولساا وب  داار  المعام ااة العنصاارية ع اا  ااا ل عنااج طااائ ي عرفاات بحاديااة وادي
وعااادوا ماارة  ،بتنظااي  لن سااه  ع اا  لساااس إينااي عرفااي بعيااد الميمونااة 1186تمياال  فااي عااا  

   .لدرى إل  إستعمال العنج في التعبير عن إحت ا اته  تميل  بحر ة ال هود السود
 
 
 

 وداي الصميب
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ته  مسا مة  بيرة في إحت ا ات اليهود الارييين وفاي م ادم ،سا    الغبن الطائ ي
فهاااو لاايس  عن اااًا نابعاااًا مااان ( 13)"عنااج الغاااائ ة" اباااتحاااول  إلاا  عناااج عااارج  ،يهااود المغااارب
فالهاادج  ااان ل اات  ،ولاا  ي اان الهاادج محاولااة الساايطرة ع اا  م اليااد الساا طة ،الاااعور بااال وة

   .اسساإلنتبا  ل غائ ة اإل تماعية واءيتصادية با ل ا
حاااديت ع ااا  مااادار  ،ت انااات لحاااداث وادي الصااا يب  انااات س سااا ة مااان المظاااا را

الااذي  ااان فااي  ،فااي حي ااا فااي لحااد ابحيااا  ال  ياارة  اارت .1151اااهرين فااي صاايج عااا  
 وساااا ن الحااااي .ابصاااال حيااااًا ل عاااارب ال  سااااطينين الااااذين لدر ااااوا مناااا  ع اااا  لياااادي اليهااااود

وانتاااارت المظاااا رات باااا ل  ،نسااامة مااان اااامال لفري ياااا معظمهااا  مااان المغااارب( 15222)
وانت  ات إلا  منااطق لدارى  ،(اريي حي اا) حنان -وع ا وتلواس  في حي الهدار في حي ا 

ليعباااروا وبول مااارة عااان إحت اااا ه  الااااديد و يااار المسااابوق ع ااا   ،اااامال إسااارائيل و نوبهاااا
  .(12) الس طة

فاالول ماارة فااي تاااري  اليهااود فااي إساارائيل يياااور  ،تحااول وادي الصاا يب إلاا  رمااز
اعياة والظ ا  والتميياز الاذي ُيعانيا  وُيعبار عان سادط  ع ا  ال اوارق اإل تم ،ال مهور بعناج
تغرر  ع ا   ،و رت مسيرات بالع   سود وبالع   الدولة الُم طدة بالدما  ،اليهود المغاربة

( 12) لير ااا العديااد ماان المالسسااات والحوانياات فااي حااي الهاادار فااي حي ااا إلاا   انااب  اارح
  .(11) ادصاً 

( 17) دت ااع ،يةة تح يااق رساامنااتاا   تااا يل ل  ،ي اع اااب لحااداث وادي الصاا يبفاا
 :( 15) ل وتوص ت إل  ابسباب الرئيسية لهذ ا ابحداث ول مهام  سة ع

ي مهاان بساايطة ويت اغاااون فااغااائ ة إيتصااادية نا مااة عاان لن لرباااب ابساار يعم ااون  -1
   .إ ورًا ز يدة

   .ظروج س نية مع دة -3

   .عد  إندماج المها رين في الحياة اإل تماعية -2

ب عان الااعور باالمرارة ت اا  تعامال السا طة ما  اليهاود عبرتل لحداث وادي الص ي
 مااا لنهااا عباارت عاان الغاابن اإل تماااعي والسياسااي الااذي تمياال فااي  ااذ ا  ،ماان لصاال مغربااي

وحسااب مواااي عتساايوني رئاايس ل نااة التح يااق فااي  .ابحااداث وابوغاااع الساا نية الصااعبة
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إساارائيل  ااي الت اااوت  ومااا زالاات توا اا  ،فااالن المااا  ة الح ي يااة التااي وا هاات ، ااذ ا ابحااداث
والاذي ُياا ل ينب اة مويوتاة ياد تن  ار فاي لي  ،اإل تماعي واءيتصادي بين ال ئات المدت  ة

  .(18) لحظة
 

 عيد الميمونة
عبااار  عنااا  يهاااود  ،حااادث  تطاااور ماااااب  فاااي ساااياق ماااا حااادث فاااي وادي الصااا يب

ن  اااان فاااي م اااال مدت اااج    عنااادما نظااا ،1186تميااال فاااي عاااا   ،المغااارب فاااي إسااارائيل واا
و ااو إحت ااال ساانوي ليهااود ( 17)( بالميمونااة) م موعااة ماان الناااطا  المغاربااة اإلحت ااال ابول

وبالااذات  ،ياازورون ابمااا ن الم دسااة ولغاارحة الصاادي ين ،وداصااة المغاارب ،ااامال لفري يااا
لتدااااذت إحت اااااءت  . ودابااااا الواياااا  فااااي  باااال ال رمااااق ياااارب صاااا د-ح الصااااديق باااااريغاااار 

بغة اااعبية إذ ي ااتح يهااود المغاارب بيااوته  ل مياا  الطوائااج الميمونااة فااي اآلونااة ابدياارة صاا
وي ااادمون الماااال وءت  ،اليهودياااة فاااي الاااب د فاااي  دااار لي اااة مااان عياااد ال صاااح لت بااال التهااااني

ويااااهد اإلحت اااال حغاااور حااااود ذات ياااوة إ تماعياااة وسياساااية مماااا ل ااات إنتباااا   ،الااااريية
العيااد ولغاا   ع ياا ا طابعااًا   ااذا البعااد السياسااي رفاا   ماان اااالن .السياسااين ورالسااا  ابحاازاب

   .(16)  تًا في الويت ذاياعبيًا وسياسيًا ويوم
لصابحت ع ا  لير ااا  ،اا ل  اإلحت اال ن احاًا  بياارًا فاي التعبيار عان  ااويته  اإلينياة

فتحااات الباااب لماااا  م موعااات ُمهاااا رة  ،الميمونااة مناااذ ذلاام الويااات عط ااة وطنياااة إساارائي ية
يمونااااة النمااااوذج ابصاااا ي للحت اااااءت اإلينيااااة ولصاااابحت الم ،لداااارى بنساااا   ااااذا اإلحت ااااال

  .(11) اإلسرائي ية
 

 ( 05) الفهود السود
إذ  ،1171ا  عاااحاااديتل  ،حر اااة اإلحت ااااج اليانياااة ل يهاااود المغارباااة غاااد السااا طة

إذ يامات م موعاة مان  ،(ال هاود الساود) ي مظاا راتف ،رىدرة لماط بان  رت مااعر اإلح
فاااي ال ااادس و اااو حاااي ف يااار ي طنااا  المغارباااة ( رةالمصااارا) يحاااي فاااون نااان ي طياب الاااذبالاااا
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ُمطالبين الح وماة بتدصايص  ،بتنظي  س س ة من اإل تماعات التي لبرزت إ ترابه  ،لساساً 
   .(51) مصادر ل بر للحيا  ال  يرة

ع اااب  مظاااا رة فاااي  ،1171ظهااار ال هاااود الساااود ع ااا  المااال بول مااارة فاااي  ذار 
وطا ب منتماون إلا  حر اات  ،  ال  يرة من  هاةال دس لاترم  فيها مئات من س ان ابحيا

ولدت إلاااا   ،ص ماااان الااااارطةيو اااارت المظااااا رات باااادون تاااارد .يسااااارية ماااان  هااااة لداااارى
 ،تر ااات صااادًىًر  بيااارًا لااادى ال ماااا ير فاااي إسااارائيل ،موا هاااات عني اااة لااا  يسااابق لهاااا مييااال

 ئ ياة "طا ومن  زة لرغاية ،ن إن  ار" ال ن الطائ يمة ياوج الس طات اإلسرائي دوليارت م
(53). 

 ،وع   الار   إن  اذ ا ابحاداث ظهارت و النهاا ت ارار لاماا  ارى فاي وادي الصا يب
ف اي وايا  الحاال بادلت "  .ع   لنها  ز  من إت ا  مدت ج  دياد ،إء لن  ُيم ن النظر إليها

الصااورة المغربيااة " تتدااذ لهااا ااا ً  مدت  ااًا وممياازًا فااي لواداار السااتينيات ولوائاال الساابعينيات 
ولعاال  فااي م اااب ته   ،ول اات ابنظااار إلاايه  ،له  ال اعاال إلاا  المساارح اإلساارائي ي العااا بااددو 

 إذ ل ادوا ع ا  ،ما ُيدلل ع   ذلم ،رئيسة وزرا  إسرائيل  نذام( 52) الاهيرة م   ولدا مائير
ع اا  داا ج مااا  اارى فااي ح ااب ساااب ة حااين  ااان ُيااروج بااالن المغاربااة لن ااروا ( مغااربيته )

   .(51)  هود  ويته  المغربية بمهارةفاستدد  ال ،لصوله 
و  اااذا نااارى لن اليهاااود المغارباااة  اااانوا ي غااا ون تنظاااي  لن ساااه  ع ااا  لساااس تااارتبط 

 اإليناايبالصااوله  ممااا  ع هاا  ل ياار المهااا رين الااذين يحت ظااون بدر ااة عاليااة ماان اءنغاا ق 
 دماة فااي مساتددمين الطريااق السياساي بنتاااج مصاادر ال ااوة واإلنت اال بالتااالي إلا  مواياا  ُمت

ف ااان ماان حصااي ة ذلاام تعيااين بول ماارة لسااحق نااافون رئيسااًا إلساارائيل  ،الساااحة اإلساارائي ية
ل مغربااي صاان لمااد لي ااي و ااو ياادي  ا عااينماا  ،(55) و ااو ماان ل  مغربيااة 1162 – 1176

   .(58) 1168ي ح ومة لسحق اامير عا  فس الوزرا  يًا لرئبنائ
ود المغاارب إلاا  إساارائيل سااببًا فااي  ااان إلنت ااال يهاا ،لمااا ع اا  الصااعيد اإل تماااعي

نحااا ل  إفت ااااد   ل زعاماااات الت  يدياااة والاااروابط ال وياااة التاااي  انااات ت معهااا  فاااي الماغاااي واا
وت ااااي  ظاااروفه  نتي اااة التاااارذ  العاااائ ي  ،وف ااادان سااايطرة ابب والعائ اااة ،التماسااام العاااائ ي

  .(57) والطائ ي
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د  ااات نظااارة  ديااادة لن  1187و اااان لاُمااااار ة يهاااود المغااارب فاااي حااارب حزياااران 
دفعااته  إلاا  زيااادة إحت ا اااته  غااد التمييااز العنصااري الااذي  ،لاااريحة الاااباب لرا  الااذات

 ،والاددل الماند ض الاذي يحصا ون ع يا  ،انون منهااعاوظاروج ال  ار التاي يُ  ،يتعرغون ل 
  اليهاااودي ماااُيسااااعد   فاااي ذلااام  اااونه  الت  ة غاااا طةياااوبااادلوا يطرحاااون مطالياااب إ تماع

  .(56) ةين وابفار ييهود اآلسيوير بين الباب 
والنسبة المئوية من ( باآلالف) توزيع السفارديم حسب دول األصل:  (7) جدول رقم

 ( 09) 6991في إسرائيل عام  سكان اليهود
 نسبة مئوية آالف الدولة

 122 3 .1581 م موع س ان اليهود في إسرائيل
 122-1 .15 2 .737 م موع اليهود اآلسيويين

 7 .11 5 .65 تر يا
 2 .25 5 .358 العراق
 3 .31 7 .152 اليمن
 2 .16 6 .123 إيران

 1 .5 2 .12 الهند وبا ستان
 3 .5 6 .27 سوريا ولبنان
 1 .3 5 .17  درون

 122-2 .16 2 .626 م موع اليهود ابفري يين
 7 .51 1 .522 المغرب

 6 .11 3 .131 ال زائر وتونس
 6 .6 8 .72 ليبيا
 1 .7 2 .83 رمص
 3 .7 1 .82 لييوبيا
 1 .3 1 .18  درون
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بالمئة مان م ماوع اليهاود  3 .21يتغح من ال دول لن الس اردي  ُيا  ون حوالي 
بالمئاااة مااان  6 .71وُياااا ل اليهاااود العرايياااون واليمنياااون واإليرانياااون حاااوالي  .فاااي إسااارائيل

 7 .51مغرباي  البياة  فاي حاين ُياا ل اليهاود مان لصال ،اليهاود مان لصال اسايوي م موع
وبااذلم ي ااون يهااود المغاارب ُيااا  ون لع اا  نساابة ماان  .بالمئااة ماان اليهااود ماان لصاال لفري ااي

   .%82م موع الطوائج اليهودية الذين يتوا دون في إسرائيل إذ ا  وا نسبة 
ماا  اي طبيعاة الع ياة التاي تاربط يهاود المغارب الاذين  ،الذي يطرح ن سا  والسالال

وماا  ماان تب اا  ماان اليهااود فااي المغاارب المتمساا ين  ،ماا  وطاانه  اب  ااا روا إلاا  إساارائيل 
  .(82) الذين ُي در عدد   عارين للج يهودي ،بالب د الذي ينتمون إلي ا 

ُياير إسرائيل ااحام لن من بين الما  ت المع دة التي يطرحهاا تالسايس وو اود 
وياااارى لن  .صااااعبمااااا  ة الع يااااات بااااين إساااارائيل ويهااااود الاااااتات التااااي تعااااد اب ،إساااارائيل

فب ياااتل طاااي  ،اق الصاااهيوني لااا  يتطااارق إليهااااياااالنصاااوص اآليديولو ياااة التاااي يطرحهاااا المي
  .(81) ال تمان

تح مهاااا  ،(83) لن الع ياااة باااين إسااارائيل وب ياااة اليهاااود الماااوزعين فاااي لنحاااا  العاااال 
ويتميال ذلام  تو هات سياسية ي اب التعامال معهاا ب ارلة ووغاوح لاتحدياد لطار  اذ ا الع ياة

باااالن  ااال ماااا ت ع اااُ  إسااارائيل وبداصاااًة فيماااا يتع اااق بالسياساااة الدار ياااة يااانع س ع ااا  و اااود 
فالصااابحت صااا ة المواطناااة التاااي  ،(82) ولوغااااع اليهاااود فاااي ابيطاااار التاااي يتوا ااادون فيهاااا

وصاار   ،يحم ها اليهودي في  ل ب د في نظر اعوب ابيطار ا لمدت  ة لزدوا ية في الوء 
ُمساتغً  صا ت ا  ماواطن ( إسارائيل) وء  لوطنا ا والاوء  لاوطن  دار ل يهودي متهمًا بعد  الا

لامصاا حة وطاان  داار ممااا ليااار الااام فااي إداا ص اليهااودي ل ااوطن الااذي عاااش  فياا ا لبااا ُ  
 ( 81) ول داد 

ويبدو ابمر مدت  ًا إلا  حادم ماا بالنسابة لاع ياة اليهاود المغارباة الاذين  اا روا إلا  
 ي :تم لاسببين لساسيين يتمي ن بابوذل ،إسرائيل م  وطنه  اب 

   .الع ية اإلي ابية التي تربط الح ومات اإلسرائي ية الُمتعايبة م  المم  ة المغربية -
إستمرار الع ية وتطور اا باين اليهاود المغارباة الاذين  اا روا إلا  إسارائيل ما  مان  -

  .(85) للج يهودي( 32) تب   منه  في المغرب والذين ُي در عدد  



 م  ة  امعة ت ريت ل ع و  اإلنسانية
 (3226) الياني انون (                     1العدد ) (                  15الم  د )

 262 

 
/ 1/ 13ع ااا  السااااحل المرا ااااي فاااي ( 88)( اي اااوز) حاااتل حادياااة  ااارق المر ااابفت
وتعااد نااواة لابنااا  ع يااة متطااورة  ،الباااب لمااا  تطااور الع يااات بااين إساارائيل والمغاارب 1181

حياااث يبااال  الم ااام محماااد الداااامس مبااادئيًا ف ااارة ته يااار اليهاااود المغارباااة إلااا   ،باااين الطااارفين
  .(87) إسرائيل عبر  فرنسا
اااهادت الع يااات  ،1181العاارش المغربااي فااي لي ااول ( 86) الحساان الياااني وبتااولي

اإلساارائي ية المغربيااة تطااورًا م حوظااًا عناادما عااين  الم اام وزياار الداد يااة  نااذام محمااد اوف ياار 
سارائيل تم داض  عان ذلام فاتح م تاب إلسارائيل فاي المغارب   ر ل إتصاءت بين المغرب واا

(81).  
سااارائيلباااين  1172فاااي لع ااااب حااارب عاااا   ااااهادت الع ياااات  ،الااادول العربياااة واا

ياا   سااارعان مااا عاااادتل إلاا  بري هاااا ءساايما بعاااد  يياااا   ،اإلسااارائي ية بعااض التاااوتر –المغربيااة 
بزياااارة سااارية داط اااة إلااا  المغااارب لاتحساااين الع ياااة باااين  1178عاااا  ( 72) إساااحاق راباااين

مااة اإلساارائي ية وصاا ت رئاايس حاازب ال ي ااود  نااذام رئاسااة الح و ( 71) وبتااولي باايغن .الطاارفين
  .(73) الع يات المغربية اإلسرائي ية إل  ذروتها

ط ابواصار اإلسرائي ية لعااد  الم ام الحسان اليااني ربا –وبتطور الع يات المغربية 
ماا  اليهااود المغاربااة الااذين  ااا روا إلاا  إساارائيل والااذين سااا موا باادور   بااا ل  بياار ومااالير 

 ،(72) حاافظون ع ا   اذور   المغربيااةيفاي إياماة  سار ل تعامال باين الطاارفين  ونهاا ءزالاوا 

حيااث ساامح  الم اام لهاا  بالحصااول ع اا   ااوازات ساا ر مغربيااة ولعاااد  ربااط ع يتااُ  بال اليااة 
يتصاادية وساياحية  ،ة في المغرباليهودي و ذا مما سا    في تسهيل ع اد ع ياات ت ارياة واا

وتو اات  ااذ ا المرح ااة ب ااتح م تااب اإلتصااال اإلساارائي ي فااي المغاارب وم تااب  ،بااين الطاارفين
  .(71) اإلتصال المغربي بتل لبيب

ة مما ت د  يتغح لنا لن طبيعة الع ية اإلي ابية التي ربطت الح وماات اإلسارائي ي
م  ح ومات المغرب  ان لها لير  بير في تحديد م مح الع ياة التاي تاربط يهاود المغارب 

وع ياته  ما  مان تب ا  مان اليهاود فاي المغارب مان  ،في إسرائيل م  ب د   اب  من  انب
ة  ماااا يااال ب اااذور   المغربيوع ااا  الااار   مااان تمسااام يهاااود المغااارب فاااي إسااارائ . انااابم  دااار
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إّء لن الع يااات ب ياات متوازنااة ع اا  ( 75) المغاارب ماا  إساارائيل وتعاااطج اليهااود فااي ،لااارنا
ع س ما حصل  في معظا  ابيطاار العربياة التاي ااهدتل   ارة  ماعياة ل يهاود المتوا ادين 

   .فيها إل  إسرائيل
المغربياة ت سار تمسام اليهاود المغارباة  –لن طبيعة الع يات اإلي ابية اإلسارائي ية 

ويواظبون ع ا  زياارة  ،ف  زالوا يحت ظون ب نسيته  المغربية ،يةفي إسرائيل ب ذور   المغرب
وُي ااادمون فاااي ل يااار مااان ُمناسااابة فاااروض  ،المغااارب إل اااراض إيتصاااادية واا تماعياااة ودينياااة

وبعااد  وفاااة  ،ويغااعون صااورت  فااي بيااوته  ومحاااله  الت اريااة ،الااوء  والطاعااة لام اام المغاارب
  .(78) ا من باسالم م الحسن الياني ياموا بتسمية ستة ميادي

وءُبد من اإلاارة لديرًا لن الع ياة باين اليهاود المغارباة الاذين  اا روا إلا  إسارائيل 
ماا  مااان تب ااا  مااانه  فاااي المغااارب تنط اااق مااان ياعااادة ي يياااة متنايغاااة  اااي الوفاااا  ل مغااارب 

و ااذا مااا ُي ساار لنااا إنتداااب  ،والااوء  إلساارائيل والح اااظ ع اا  الهويااة الداصااة بيهااود المغاارب
رئيسااًا ل ت ماا  العااالمي ليهااود المغاارب باإلغااافة إلاا   وناا ا رئيسااًا  1165عمااار عااا   دي يااد

  .(77) لام  س الطوائج اليهودية في المغرب

وماان ال اادير بالااذ ر لن الح ومااة المغربيااة فااي ساابعينيات ال اارن الماغااي لط  اات 
ظياات  ااذ ا و ح ،حم ااة واسااعة إليناااع اليهااود المهااا رين إلاا  إساارائيل بااالعودة إلاا  المغاارب

الدعوة باإلست ابة من عدة مئات دصوصًا لولئم الاذين ُيعاانون مان لوغااعه  اإليتصاادية 
 .(76) واإل تماعية السيئة

ووف ااًا لامااا ت ااد  فالننااا ن حااظ لن   اارة اليهااود الااارييين بااا ل عااا  ومنهااا بطبيعااة 
رائي ي يائمااًا د  اات م تمعااًا د يطااًا بعااد  لن  ااان الم تماا  اإلساا ،الحااال   اارة يهااود المغاارب

و اااد  الساا اردي  لن سااه  فاااي بيئااة  ربيااة الت الياااد و ااان ع اايه  لن يتصااارفوا  .ع اا  اإلنت ائيااة
بطري ة ترغي ابا ناز في حاين لن اباا ناز فو ئاوا باالدطر الاذي ُيمي اُ  السا اردي  لاذلم 

فال  ياال ماانه  وصاال إلاا  مرح ااة الدراسااة  ،لُ    اات معظاا  فاارص الت ااد  لمااا  يهااود المغاارب
لاذلم لا  يحصال ع ا  الااهادات ال امعياة إّء ( 71) ة السايئةية اإليتصاادلاليانوية بسبب الحا

 .ّدوا متااالدرين وعالااة ع اا  إساارائيل ماان و هااة النظاار اإلساارائي يةعااوبااذلم  .ماانه  عاادد ي ياال
مما لدى إل  ماا ذ بناا إليا ا  ،ي اج لنا  ذا ابمر عن طبيعة الت رية العنصرية في إسرائيل
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اهرل يهاود المغارب فاي م تمعهاا في فرغيت نا ب اال سياساة الطب اة الحا ماة فاي إسارائيل باص 
   .ًا بين اإلينينحوب ا  ال ارق اإل تماعي واإليتصادي واغ ، ربي الت اليد

لن مااا  ة إسااتيعاب الهااا رين إلاا  إساارائيل باارزتل  ح ي ااة وايعااة ومسااتمرة لنت ااتل 
زادتل مااااان حااااادة اإلدت فاااااات اإل تماعياااااة العدياااااد مااااان التنايغاااااات الُمتداد اااااة والُمترا ماااااة 
انهاا دفعات يسا  ُمت ااوت الح ا  مان  إغاافة ،واءيتصادية والي افية بين الم تما  اإلسارائي ي

وفاال سياساة ( 62) المها رين إل  لن يستالنج اله رة إل   هات لدرى والنزوح من إسارائيل
   .نه  من فرص المعياةبعد  لن ع زوا من اإلنتما  إل  الوطن ال ديد وحرما اإلستيعاب

ة لصالح إسرائيل باا ل  امال لا  يحادث يمن  انب  در يتغح لنا لن تطور الهو 
ماا  يهااود المغاارب ع اا  ع ااس مااا حصاال  ماا  يهااود ابيطااار العربيااة ابداارى مياال اليهااود 

تمياال  ابول بسااو  اوغاااع  ،ويعااود ذلاام لسااببين رئيساايين ،المصااريين والعااراييين وال زائااريين
واا مااال الطب ااة الحا مااة لهاا  باعاادغ   اااريحة  ياار  ،اإليتصااادية فااي إساارائيليهااود المغاارب 

دفّ  بن  وريون بالن ع ّد   اب يهاود اامال لفري ياا  ،مال  ة لإلندماج في الم تم  اإلسرائي ي
لمااا الساابب الياااني ورا   .(61)رب ع اا  نحااو داااص ل باار لدطااا  حياتاا عمومااًا ويهااود المغاا

صااا ية دادااال الم تمااا  اإلسااارائي ي  اااو إساااتمرار الع ياااة تمسااام يهاااود المغااارب بهاااويته  اب
يتصااااديًا واا تماعياااًا مااا  لبناااا  وطااانه  اب  نتي اااة السياساااة التاااي لنته هاااا النظاااا   سياسااايًا واا
السياسي المست ر فاي المغارب والتاي لنّصاب تل فاي  اذا اإلت اا  ع ا  ع اس ابنظماة اليورياة 

ف سا ة ح مهااا ماان ال ارز بااا ل واغااح فاي مصاار والعاراق وال زائاار وتااونس التاي لاا  تااتم ن 
باااين اليهودياااة والصاااهيونية مماااا ساااا    باااالن  ياااّر المهاااا رون اليهاااود مااان العاااراق ومصااار 

   .  يهود المغربموال زائر  ويته  با ل  امل لاصالح إسرائيل ع   ع س ما حصل 
 

 املصادر واهلىامش
ربطهاا بالسابانيا تا    ،: س ار لسا  مديناة فاي  سايا الصاغرى( Saphardim) الس اردي  (1)

عان طرياق الدطااال و اي ال  مااة العبرياة المساتددمة للاااارة إلا  لساابانيا وتساتدد  فااي 
اإلاارة إل  اليهود الذين  ا روا إل  اب  ال زيرة اببيرية بعد  فتح المس مين لهاا عاا  

   داااار مع اااال  1113و ااااا ر  ماااان تب اااا  ماااانه  بعااااد  ساااا وط  رناطااااة عااااا   ،  711



 عزلة واإلندماجيهود المغرب في إسرائيل بين ال
 المدرس صالح حسن عبد اهلل 

 268 

إل  امال لفري ا وبعض وءيات الدولة العيمانية ولماا ن لدارى ل مس مين في ابندلس 
   .ولصبحت تط ق ع   اليهود الارييين .من لوربا

 ،الصااهيونية ة المصااط حات والم ااا ي ععبااد الو اااب المساايري وسوساان حساان موسااو 
  .311-312ص  1171 ،ال ا رة

ع ياا ا ) اد نااوح ااو لساا  لحااد لح اا( ابااا ناز) ابااا ناز : حسااب الروايااة التوراتيااة فااالن (3)
 انااات تط اااق ع ااا  اليهاااود فاااي لوائااال  ،(للمانياااا) ومعنا اااا بالعبرياااة الحديياااة .(السااا  

إّء لنهااا لصاابحت فااي العصااور التااي ت اات ذات م هااو  لوساا  إذ لاا   ،ال اارون الوسااط 
 تعد ت تصر ع   للمانيا وحد ا بل ام ت ل ير يهود لوربا ؛

Galivin and Jacol Neusner, Social Foundation of Judaism , New 

Jersey, Hall Englewood, 1990 , p. 70 

   .381ص  ،1171 بيروت ،يهود الب د العربية ،ع ي إبرا ي  عبد  وديرية ياسمية (2)

(4) M. Aboud, Moroccans of Jewish Faith, Arab Information 

center, New York, 1961 ,p. 3  
(5) Marion Woolfson, Prophets in Babylon, Jews in the Arab 

World, London, 1980 , p. 80  

تاااارين اليااااني  16وج  م  اااًا ع ااا  المغااارب فاااي تااا 1121محماااد الداااامس : ولااااد  عاااا   (8)
وماااان ياااا   إلاااا   ،إلاااا   ورسااااي ا 1152 ب  32تاااا   لبعاااااد  ماااا  عائ تاااا ا فااااي  ،1137

تااارين  18عاااد  إلاا  المغاارب ماان اببعاااد فااي  .1151مد ااا ر فااي  ااانون الياااني 
 1181ااباط  38تاوفي فاي  ،1158لست  ت المغرب في عهاد ا عاا   ،1155الياني 

Arabic. cnn. com/ interactive/ world  / 

 Leon Benzaquenغمتل لول ح ومة مرا اية مست  ة وزيارًا يهودياًا  او الاد تور  (7)
ودلااات اإلنتداباااات الب دياااة وال روياااة عااان  ،الاااذي لصااابح  وزيااارًا ل برياااد والبااارق والهااااتج

يهودياًا  11 ما لنتداب  فاي ن اس العاا   ،راحًا يهوديًا في المدن ال برىم 15إنتداب 
 ل ت اصيل لنظر : .ل غرج الت ارية والصناعية

Encyclopaedia Judaica Jersalem, vol. Z Herzi press, new york, 1971 

, p. 380  312-361ص  ،المصدر السابق ،ع ي إبرا ي  عبد  
Marion Woolfson , op. cit. p. 260 
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بحااوث الناادوة التااي ع ااد ا مر ااز الدراسااات ) يهااود ابيطااار العربيااة ،م موعااة باااحيين (6)
   .323ص  ،1112 ،بغداد ،1167-1-11-12ن يرة بتة ل  يال  سطين

: ُيط اااق الغيتااااو بصااا ة عامااااة ع ااا  الحاااي الم صااااور ع ااا  لحاااادى  Ghetto الغيتاااو (1)
حياااا  التاااي دصصااااتها ابي ياااات الدينياااة لو العنصااارية لو الطائ ياااة وداصاااًة ت ااام اب

يااا  لساااتدد   اااذا  ،الااادول الراسااامالية لو اإليطاعياااة ل سااا ن  اإل بارياااة لهاااذ ا ابي ياااات
المصااط ح للاااارة إلاا  الحااي لو الاااارع المغ ااق الااذي ُي ااي  فياا ا اليهااود ويااد ليااي   لول 

 مااا ليااا   البابااا بااول الراباا   ،1518حااي يهااودي ُيط ااق ع ياا ا  يتااو فااي البندييااة عااا  
لحاذروا الصاهيونية  ،ل ت اصيل ُينظر يوري اي اانوج .1555ر في روما عا   يتو  د

؛ عباااد  11ص ،1168 ،دراساااة حاااول   يدلو ياااة الصاااهيونية وتنظميهاااا وممارساااتها –
مر از  ،ال اا رة ،موسوعة الم اا ي  والمصاط حات الصاهيونية ،الو اب محمد المسيري

   .151ص ،1175 ،الدراسات السياسية واإلستراتي ية
ص  ،1118 ،عماااااان ،دار اب  ياااااة ،اليهاااااود فاااااي الاااااارق ابوساااااط ،ون  ياااااوانماااااالم (12)

يهاااود  ،عباااد الو ااااب المسااايري ،3225-2-33 ااازة فاااي  ،صاااحي ة دنياااا الاااوطن،11
   .172ص  ،بيروت ،مالسسة الدراسات ال  سطينية ، لالعا

ص  ،1157 ،ال اا رة ،تر ماة : حسان  ا ل العروساي ،دادل لفري ياة ، ون  ونيتر (11)
123.   

(12) Chouraqui , A. Between East and West. A History of the Jews 

of North Africa , Phliadelphia , 1968 , p. 181.  

والمساا مين فااي ابيطااار  اليهااود ل مزيااد ماان الت اصاايل عاان لسااباب تااد ور الع يااة بااين (12)
ع ياة  ،العربية في النصاج ابول مان ال ارن العاارين ينظار : صاالح حسان عباد اهلل

 بالمسااااا مين فاااااي ابيطااااار العربياااااة فاااااي النصااااج ابول مااااان ال ااااارن العااااااريناليهااااود 
الم  اااد  ،م  ااة  امعااة ت ريااات ل ع ااو  اإلنسااانية ،بحااث منااااور ،(الماااليرات والنتااائا)

   .85ص ،3225 ب  ،(7) العدد ،الياني عار
دار  ،تر مااااة : دالااااد عايااااد و داااارون ،1111 - اإلساااارائي يون ابوائاااال ،تااااو  ساااايغج (11)

   .172ص ،1161 ،ال دس ،دومينو ل نار
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مناورات معهاد البحاوث والدراساات  ،يهود المغرب العربي ،محمد الحبيب بن الدو ة (15)
 ،دائارة اإلحصاا  المر زياة ،112ص ،1172 ،ال ا رة ،العربية ب امعة الدول العربية

 ؛ 5ص ،1116 تاب اإلحصا  السنوي إلسرائيل 

The Jewish Encyclopedia , Vol , IX. p. 18.  

لحااد النااااطين الصااهاينة الااذين  ااانوا ي يمااون فااي ماارا ش ( يوسااج برفياال) ذلاام يال ااد (18)
حياث ياااير : " لن النااااط الصااهيوني فااي اامال لفري يااا سااوج ينتهااي بال ااال بساابب 

   .176ص ،المصدر السابق ،تو  سيغج .ن ص المبعويين الدائميين "

   .(1) لنظر  دول ري  (17)

(18)  The Jewish Encyclopedia, Op. cit. p. 402-404.  

حتمااااءت المسااات بل ، ودي لدياااب و دااارون مر اااز  ،اليهاااود الاااارييون فاااي إسااارائيل الوايااا  واا
 ،؛ يهاااود ابيطاااار العربيااااة 78ص ،3222 ،بياااروت ،1ط ،دراساااات الوحااادة العربياااة

   .322ص ،المصدر السابق
   .73ص ،المصدر السابق ، ودي لديب و درون  (11)

 ،لتن يذيااة ل منظمااة الصااهيونية العالميااةناااحو   ولااد مااان : واحااد ماان لباارز ال يااادات ا (32)
يعاااد مااان الناحياااة النظرياااة مااان للمااا   ،وتع ااا   فاااي للمانياااا 1611ولااااد  فاااي روسااايا عاااا  

ُمنظري وم  ري الحر ة الصاهيونية ذلام لناُ  لحاد مالسسايها ابوائال ومان  يال الارواد 
ر والط ئعيااين الااذين سااا موا مسااا مة عم يااة فااي د ااق دولااة إساارائيل دون لن ُيهااا 

 ،(إسااارائيل إلااا  ليااان) و( الم ارياااة اليهودياااة) مااان لبااارز مالل اتااا  ،إليهاااا لو يسااا ن فيهاااا
  .وُدفن  في  بل  ريل 1163توفي  في النمسا عا  

 ،انماع ،يماتر ماة : لحماد بر اات الع ر  ،ةيات اليهودحمع   المصط  ،فراي  ومناح  ت مي
 ،نياااائيل إلاااا  لإساااارا ،انمناااااحو   ولااااد ، 13ص ،1166 ،1ط ،رااااال ل نياااادار ال  

   .5ص ،1162 ،1ط ،ورات ف سطين المحت ة امن
ير ااا  لصااال نااااالة الو الاااة اليهودياااة إلااا  ( Jewish Agency) الو الاااة اليهودياااة (31)

وياااد ظهااارت رساااميًا فاااي  ،فاااي باااازل بسويسااارا 1617الماااالتمر الصاااهيوني ابول عاااا  
 .1133صم اإلنتاداب الدااص ب  ساطين الاذي واف ات ع يا ا عصابة ابما  فاي تماوز 
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فاااي زياااورخ وبمو بااا ا حاااددت م ااااءت  1131 ااااد  الماااالتمر التالسيساااي ل و الاااة عاااا  ع
نااااا   ،وغااامان إساااتيعاب المهاااا رين اليهاااود فاااي ف ساااطين ،عم هاااا بتنظاااي  اله ااارة واا

   .المستعمرات

 ،(1116 – 1617)ة تنظيمهاااا ولعمالهاااا ياااالمنظماااة الصاااهيونية العالم ،لساااعد عباااد الااارحمن
ة يوى السياساا ااال ،نسااوة حيااد ع يالساا ،311ص ،ج .ت .  ،مر ااز اببحاااث ،روتيااب
 ،راااااات والنسااااة ل درايااااة العربسااااالمالس ،روتيااااب ،(1187 – 1116) .ليي إساااارائفاااا
   .32ص

(22) Marion Woolfson , op. cit. p. 256.  

مان زعمااا  حر اة عمااال صاهيون وحر ااة العمااال  ،يع اوب زروباباال : لدياب وصااح ي (32)
لد  عاا   ،اليهودية  اا ر  إلا  ف ساطين ولنظا    1112فاي عاا  و  ،فاي لو رانياا 1668وا

عتباااارًا مااان عاااا   ،إلااا  حر اااة العمااال  اااان  ماااديرًا  1187وحتااا  وفاتااا  عاااا   1151واا
   .برايج حزب العمل في تل لبيب

   .112ص ،المصدر السابق ،لفراي  ومناح  ت مي
   .187ص ،المصدر السابق ،تو  سغج (31)

 ،السساي إسارائيل الباارزينلحاد م ،يهودي بولندي( 1172-1668) دافيد بن  وريون (35)
وماادير  ،1122عاا   Mabaiتازع   حاازب المابااي  ،1128 اا ر  إلا  ف سااطين عاا  

اصابح   ،يا   بن سا ا باالع ن يياا  دولاة إسارائيل ،1125ل و الة اليهودية ب  سطين عا  
   .رئيسًا ل وزرا  ووزيرًا ل دفاع في لول ح ومة ع ب  إع ن الدولة

 ،1162 ،بياروت دار الط يعاة ،1ط ،اطورياة اإلسارائي يةس وط اإلمبر  ، ور ي  نعان
ساااارائيل ،؛ عبااااد الو اااااب محمااااد المساااايري 61ص بيااااروت  ،اليهوديااااة والصااااهيونية واا

 ،محمااد سااعيد مرسااي ،116-117ص ،1175 ،المالسسااة العربيااة ل دراسااات والنااار
   .83-81ص ،3221 ،دار النار ل ي افة والع و  ،طنطا ،1ط ،تاري  اليهود

   .136ص ،المصدر السابق ،تو  سيغج (38)

 نااام اااوا د  يياارة تال ااد ع اا  لن الساا اردي  ويهااود ابيطااار العربيااة بالنساابة ل ساسااة  (37)
فع ااا  سااابيل المياااال حاااذر يتساااحاق  ،الصاااهاينة ياااا  ون عاااب  ع ااا  الدولاااة اليهودياااة
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رفائيال لحاد زعماا  الحر اة الصاهيونية زما    فاي الو الاة اليهودياة مان لنا  فاي حاال 
ف ان يب ا  ساوى اله ارة مان  ، به  ت  ايص حصاص اله ارة مان لوربااإصرار   ع   ط

ع اا  لننااا  ياار  ،ااامال لفري يااا ويااال : " لن  اال واحااد منااا مت ااق فااي الاارلي ماا  اآلداار
   .مستعدين لل ت ا  بالن ت ون ت م  ي اله رة الوحيدة "

 ،ةيات ال  ساطينساالدرا ة ام  ،ليز غمن اليهود الارييين في إسرائيالتمي ،  دا صايي
   .188ص ،المصدر السابق ،جغو  سيت؛  66ص ،1171 ،65ع 

   .131ص ،المصدر السابق ،تو  سيغج (36)

   .122-131ص ،المصدر ن س  (31)

   .122ص ،المصدر ن س  (22)

(31) David Ben Gurion Israel (A Personal History) , London , 1878 , 

p. 49.  

الااذين  ااا وا إلاا   موااا ي عااولي  : مسااتوطنة عماليااة تاا   توطينهااا بالمهااا رين ال اادد (23)
ويااااد غاااامت  ااااذ ا المسااااتوطنات بااااا ل داااااص  ،1116إساااارائيل بعااااد  ييامهااااا عااااا  

ويااد ليااي    ااذا النااوع ماان المسااتوطنات بااا ل  ،مهااا رين  ااا وا ماان الاادول اإلساا مية
دااااص فاااي منااااطق الحااادود وفاااي منااااطق   ر اااا سااا انها ال ااادام  فاااي حااارب عاااا  

   .386ص ،المصدر السابق ،لفراي  ومناح  ت مي ،1116

   .35ص ،المصدر السابق ،للي س واين رد (22)

(34) Ella Shohat , Sephardim in Israel , New York , 1988 , p. 19-20.  

   .63ص ،المصدر السابق ، ودي لديب و درون (25)

(36) Encyclopedia Judiaica , op. cit. , p. 85.  

(37) Bensimon-Donath. The Contribution of the North African 

Immigration in the Formation of Israeli Society , New York , 

1989 , p. 83-84.  

   .162ص ،المصدر السابق ،تو  سيغج (26)

اير لن  ذا التمييز ل  ي ن ت ا  يهود المغارب فحساب بال اامل   ال اليهاود نءُبد لن  (21)
   .162المصدر السابق ص ،تو  سيغج .(الس اردي ) ييمن لصل ار 



 م  ة  امعة ت ريت ل ع و  اإلنسانية
 (3226) الياني انون (                     1العدد ) (                  15الم  د )

 211 

م  ااااة مر ااااز الدراسااااات  ،يهااااود الااااارييين فااااي إساااارائيلالتمييااااز غااااد ال ،  اااادا صااااايي (12)
   .36ص ،1171 ،65العدد  ،ال  سطينية

ي فاي سابين اإلحت اج داارج البرلماان وباين اإلر ااب : العناج السيا ،ابر نتسم .ل . (11)
   .12ص ،1115 ،ال دس ،ة إسرائيلسدس لدرا معهد ال ،ليإسرائ

   .13ص ،المصدر ن س  (13)

   .13ص ،1175 ،تل لبيب ، يباوءد وادي الص ،ليئة برنيباو  (12)

   .12ص ،المصدر السابق ،ابر نتسم (11)

   .183ص ،المصدر السابق ،و درون  ودي لديب (15)

  .182المصدر ن س  ص (18)

 : العربية والعبرية ولُ  عدة معان الميمونة : يعت د لصل ابس  ميمونة  و مزيا من (17)

يمونااا  بتاااليير ل ااظ ميمونااة مااالدوذ ماان ال  ظااة العبريااة " ليمونااا  " ويااد تحولاات إلاا  م -
   .وتعني ال  ظة اإليمان بد ص الاعب اليهودي وبعودت ا إل  الب د ،العربية

الاذي  ،عن لس  ال اغي ميمون و و والد ال ي سوج اليهودي الرابي مواي بن ميماون -
و اان اليهاود يازورون غاريحُ  فاي ااهر نيساان مان  ،توفي في  در يو  لعيد ال صاح

   . ل سنة

   .تعني بالعبرية ابموالمن   مة " حمون " و  -

   .من العبرية " الميمون " بمعن  الموفور الحظ -

دراسااات فااي ي افااة يهااود ااامال  ،" الميمونااة " : معناا  ابساا  وعااادات العيااد ،ا ااارون ممااان
   .157ص ،المصدر السابق ،لودي لديب و درون ،65ص ،1111 ،ال دس ،لفري يا

  .157ص ،المصدر السابق ،اودي لديب و درون (16)

   .36ص ،المصدر السابق ،ي س واين رودلل (11)

: سا مان لنظار لس   ذ ا الحر اة ماالدوذ مان حر اة ال هاود الساود فاي لمري اا ل ت اصايل (52)
 ة  م  ،ليود في إسرائسحر ة ال هود ال ،رايد س مان

  .36ص ،المصدر السابق ،للي س واين رود  (51)

   .51ص ،المصدر السابق ،ابر نتسم (53)
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 اا رت إلا  ف ساطين  ،1616مة لو رانياا عاا   ولدا مائير : ولدت فاي  يياج عاصا (52)
بعاد  يياا  إسارائيل لرسا ت  االول سا يرة إلسارائيل فاي ابتحااد  ،1131م   عائ تها عاا  

امسااندت  ،ساانوات 12ووزياارة ل دار يااة  ،ساانوات7عم اات وزياارة ل عماال لماادة  ،الساوفيتي
   .1176توفيت عا   ،1171- 1172إليها رئاسة الح ومة 

   .353ص ،المصدر السابق ،لفراي  ومناح  ت مي

 فااااارد   ،( يااااار لط اااااا ) ل اااااد وصااااا ت ماااااائير المتظاااااا رين بعاااااد  ل ا  اااااا معهااااا  باااااالنه  (51)
اودي  .( ولادا يالات لناا ء) ،( ولدا ع مينا اإليدش) المتظا رون ع   ذلم بهتافاته 

 .185ص ،المصدر السابق ،لديب و درون
(55) WWW. President – gov. il / chapters / chep.  

 ،ال اااا رة ،م تباااة مااادبولي ،الااادين والسياساااة فاااي إسااارائيل ،عباااد ال تااااح محماااد ماغاااي (58)
 281ص ،1ط ،1111

   .311ص ،المصدر السابق ،يهود ابيطار العربية (57)

   .(3) لنظر ال دول ري  (56)

   .75ص ، ودي لديب و درون (51)

(60) WWW. canalblog. com/ cf/ fe/ tb 

   .11-12ص ،المصدر السابق ،إسرائيل ااحام (81)

ُيااا ل اليهااود المو ااودين فااي إساارائيل دمااس عاادد اليهااود المااوزعين فااي ب يااة لنحااا   (83)
   .العال 

 ،1162 ،منااااورات ف ساااطين المحت اااة ،1ط ،إسااارائيل إلااا  ليااان ع ،نااااحو   ولاااد ماااان
   .61ص

حياااث  اااان  لتااااليير الع ياااات  ،يطاااار العربياااةلن  اااذا ابمااار ء ينحصااار مااا  يهاااود اب (82)
اإلساارائي ية العربيااة والصااراع المسااتمر بااين الطاارفين بساابب إ تصاااب ف سااطين ل باار 
 ،ابير ع   طبيعاة الع ياة التاي تاربط اليهاود بب ياة لبناا  الم تما  الاذي يعيااون فيا ا 

الع ياة  لذلم تغا لت ال وارق بين الصهيوني واليهودي ويتعادى  اذا ابيار فاي تاوتر

http://www.president/
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb
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بين اليهود وب ية ابنا  الم تم  الاذي يعيااون فيا ا إلا  ابيطاار ابدارى  يار العربياة 
   .ودصوصًا الدول التي تتبن  ال  ر الايوعي

المالسساااة الت ارياااة ل طباعاااة  ،3ط ،بياااروت ،العااارب والماااا  ة اليهودياااة ،ياسااا  حسااان (81)
   .163-161ص ،1181 ،والنار

   .ي في الويت الحاغريهود 7522ل  يتبق  من  الء  سوى  (85)

 ،تر ما  عان العبرياة مر از اإلسارا  ل دراساات والبحاوث ،اإلنتاار اليهاودي فاي العاال 
   .372 – 381ص ،1117 ،بيروت

 ،يهوديااًا مغربيااًا فااي طااري ه  إلاا  إساارائيل بصااورة ساارية 12 ااان  ااذا المر ااب يحماال  (88)
  لياار ذلاام وع اا ،ط اا ً  18لودى  رياا ا بحياااة  مياا  ماان  ااان ع اا  متناا ا ماان بياانه  

لن ااذوا ‘‘ وُرفعاات اااعارات فااي إساارائيل ،تو اا   ل تمااا  العااال  نحااو   اارة يهااود ماارا ش
و ا ماات  ولاادا مئياار الح ومااة المرا اااية بنهااا  ع اات الحياااة  ياار ‘‘ يهااود ماارا ش

  .ُمحتم ة بالنسبة ل يهود حسب  زعهما

   .311ص ،المصدر السابق ،إبرا ي  عبد  وديرية ياسمية
/ 13/ 1فااي ( الح  ااة ابولاا ) م ااج : المغاارب واليهااود والموساااد ،اب ااةإدريااس ولااد ال   (87)

3225.   

WWW. diwanalarab. com  
 ذار  2تاااا   تنصاااايب  م  ااااًا يااااو   ،1131تمااااوز  1الحساااان الياااااني : ولاااااد  فااااي الرباااااط  (86)

عي إلااا  إي ااااد تاااوازن وصااا ت سياسااات  بالساا ،بعااد  وفااااة والاااد ا محمااد الداااامس 1181
وياد تو ات سياسات   ،سياسي ف ييرًا ماا ناادى بغارورة التعاايش باين الم  ياة وابحازاب

التوازنيااة بالي اااد ح ومااة التناااوب فااي التسااعينات والتااي لمساام  بزمامهااا حاازب اإلتحاااد 
تااوفي الحساان الياااني فااي الرباااط يااو   .1116اإلاااترا ي ل  ااوات الاااعبية فااي اااباط 

لياار نوبااة ي بيااة حااادة ونظماات لااُ   نااازة  بياارة حغاار ا  1111/ تمااوز/ 32ال معااة 
   .دولة 82ُممي وا ل ير من 

WWW. aliazeera. net 

   .1ص ،المصدر ن س  (81)

http://www.diwanalarab.com/
http://www.aliazeera.net/
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ر ااال سياساااي و نااارال عسااا ري  ،بباااوين روسااايين 1133لساااحاق راباااين : ولاااد عاااا   (72)
ئااايس وزرا  إسااارائي ي فاااي فتااارتين : ال تااارة وداااامس ر  ،ساااابق فاااي ال ااايش اإلسااارائي ي

مااان ياباااال  1115ل تيااال  فاااي عاااا   .1115 – 1113 ،1177-1171ابولااا  مااان 
   .يهودي متطرج

WWW. Mideastweb. org/ bio-rabin. htm 

ة الح اوق بوارساو يا   لنغا   تدارج  فاي   يا ،1112مناحي  بيغن : ولاد  في بولنادا سانة  (71)
ياا    ،تازع   عصاابة اآلر اون ،1113إل  منظمة بيتا وتول  فرعهاا فاي ف ساطين سانة 

تااول  رئاساة الااوزارة  ،1172وحاازب ال ي اود سانة  1111بتاا يل حازب حيااروت سانة 
   .1113توفي عا   ،من لبرز مالل ات ا  تاب التمرد ،1177سنة 

 ،3221 ،طنطاا ،دار البااير ل ي افاة والع او  ،1ط ،تااري  اليهاود ،محمد سعيد مرسي
   .85-81ص

   .1ص ،المصدر السابق ،لدريس ولد ال اب ة (73)

   .372ص ،المصدر السابق ،ابنتاار اليهودي في العال  (72)

   .3ص ،المصدر السابق ،لدريس ولد ال اب ة (71)

(75) Marion Woolfson , op. cit. , p. 257.  

   .رالية تاريدية ليهود المغرب ،اندري ازوءي (78)

WWW. canalblog. com/ cf/ fe/ tb 

تحات ااعار " يهاود المغارب فاي  1165ع د  اذا الماالتمر فاي ماونتر ياال ب نادا عاا   (77)
   .مندوبًا  ا وا من لنحا  العال  152لنحا  العال  لتحدوا " اارما في ا 

   .1165/ 11/ 3في  2611ع  ،صحي ة الوطن ال ويتية
   .312ص ،المصدر السابق ،يهود ابيطار العربية (76)

   .61-62المصدر السابق ص ،س مان رايد س مان (71)

فمان  ،من الم حظ لنُ  ليس  ل من  اادر  المغارب مان اليهاود ياد تو ا   إلا  إسارائيل (62)
و ييار  ،تو    إل  لمير ا ال تينية  ان ُي در عدد   بالولئم  الذين تو هوا إلا  إسارائيل

   .الذين لدتاروا إسرائيل يرروا عد  الب ا  فيها من

   .222ص ،المصدر السابق ،ع ي إبرا ي  عبد  وفريد ياس 

http://www.mideastweb.org/bio-rabin.htm
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb
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   .37ص ،1178 ،17ع  ،م  ة مر ز الدراسات ال  سطينية (61)


