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 السمخز
بحسالت مشاوئة لمييػد األوكخانييغ الحكػمة الدػفيتية يخكد ىحا البحث عمى كيفية قياـ 

، في أواخخ حكع الدعيع الدػفيتي جػزيف ستاليغ، ال سيسا قياـ (ٖٜ٘ٔ-ٜٛٗٔ)خالؿ السجة 
اًل عغ ترفية الكتاب السثقفيغ األخيخ بحسمة ترفية ضج المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية، فز

، وإغالؽ السعابج. وركد ىحا البحث أيزًا عمى الكػزمػبػليتانيةحسمة الالييػد، أو ما يعخؼ بترفية 
صييػني ضج القادة الكبار في الجير –دراسة السؤامخة التي قاـ بيا األشباء الييػد باتفاؽ أمخيكي 

 الدػفيتي. 
 الييػد، أوكخانيا، مؤامخة األشباء.الكمسات السفتاحية: ستاليغ، 
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Abstract 

        This research focuses on how the Soviet government carried out anti-

Ukrainian campaigns during the period (1948-1953), at the end of the Soviet 

leader Joseph Stalin's rule, especially the latter's campaign against the 

Jewish Anti-Fascist Committee, as well as the liquidation of Jewish 

intellectual writers, or what is known By liquidating the cosmopolitan 

campaign, closing the temples. This research also focused on studying the 

conspiracy carried out by Jewish doctors with an American-Zionist 

agreement against the senior leaders in the Soviet army. 

KeyWords:  Stalin, the Jews, Ukraine,   Doctors' conspiracy. 
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 السقجمة

، قخر جسيع الييػد في العالع اليجخة ٜٛٗٔفي عاـ  "إسخائيل"حيشسا أُعمغ عغ تذكيل دولة 
إلييا، وكاف مغ ضسغ ىؤالء الييػد السؤيجيغ لتمظ اليجخة، ىع الييػد الحيغ يعيذػف في أوكخانيا، 
التابعة لالتحاد الدػفيتي. وعمى الخغع مغ تأييج الدعيع الدػفيتي جػزيف ستاليغ لتأسيذ دولة 

عكذ سمبًا عمى الػضع الجاخمي في أوكخانيا، التي كاف يدكشيا العجيج إال أفَّ ىحا األمخ ان ،"إسخائيل"
مغ الييػد، مقارنًة بأراضي االتحاد الدػفيتي األخخػ. فقج قخر معطع السثقفيغ والعمساء وغيخىع مغ 

لحا أمخ ستاليغ الحكػمة الدػفيتية بسشع تمظ اليجخة بالقػة مغ خالؿ قيامو  ،"إلسخائيل"الييػد اليجخة 
 ت ترفية واعتقاالت واسعة ضجىع. بحسال

وبشاًء عمى ذلظ ارتى الباحثاف دراسة ىحا السػضػع بيجؼ معخفة األسباب التي جعمت 
الحكػمة الدػفيتية وعمى رأسيا زعيسيا جػزيف ستاليغ، تتخح إجخاءات مذجدة ضج الييػد 

 ىحِه اإلجخاءات.  ودراسة نتائج "،إلسخائيل"األوكخانييغ الحيغ فزمػا تخؾ أوكخانيا والتػجو 

الحكؽمرررة الدرررؽفيتية  الاجترررجة اهواررراك اليهرررؽد االوكرررخانييؼ  )وذرررخ ؼ ال ررراني  رررام إجرررخا ات  -اواًل:
 (8491وذخ ؼ ال اني  -8491
وىي أوؿ مبعػثة  ،ٜٛٗٔفي أيمػؿ  االتحاد الدػفيتي (ٔ) Golda Meirغػلجا مائيخ زارت    

مع  "إسخائيل"مدألة ىجخة الييػد إلى  ْت حَ خِ شُ إسخائيمية ترل إلى االتحاد الدػفيتي. وخالؿ زيارتيا 
أّف ىحِه اإلثارة الفػرية لسدألة اليجخة كاف أمخًا غيخ متػقع، ومثيخًا لجػ قادة و الخارجية الدػفيتية. وزارة 

داخل  "إسخائيل"تي دافع عغ حق الييػد في اليجخة إلى الدػفييت. وعمى الخغع مغ أّف االتحاد الدػفي
تجخاًل "ىجخة الييػد إلى لكشو عجَّ دعػة غػلجا مائيخ  ،لتأسيذ دولة ييػدية قي فمدصيغ األمع الستحجة

Stalin ستاليغجػزيف ومغ وجية نطخ  ."في سياسة الجولة وشؤونيا الجاخمية
 

Joseph (1)  فقج ازدادت
جات قادة الحدب غػلجا مائيخ تكيع اتراالت مباشخة مع الييػد والسثقفيغ وزو عشجما عمع أّف  شكػكو،

، (ٗ) Polina Zhemchuzhin  زييستذػزيشابػليشا بػثيقة ال ياعالقاتالسيسا  ,(ٖ)الذيػعي الدػفيتي
 Vyacheslav Mikhaylovich مػلػتػؼالدػفيتي فياتذيالؼ الخارجية خ الدوجة الييػدية لػزي

Molotov
زػ في رئاسة لجشة مكافحة الع، )ٙ( Lina Sternف شتخ  العالسة الييػدية ليشا، ومع (٘) 
تقف وراءىا جيات  "العسالء إلسخائيل"واعتقج ستاليغ أّف غػلجا مائيخ تقػـ بتكػيغ شبكة مغ  ).ٚ(الفاشية

 .(ٛ) "خصط إجخامية مغ إسخائيل"غخبية أخخػ، وعجَّ ذلظ بسثابة 
 اعتقاالتٌاتخح ستاليغ سياسية ججيجة ضج الييػد، تختكد عمى الكياـ بحسمة ، وبشاًء عمى ذلظ      

ىحِه وكانت لمحكػمة الدػفيتية. الجعاية واألنذصة الرييػنية السعادية السطاىخات و بدبب واسعة؛ 
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وانذصتيا  أليجيػلػجية الرييػنيةلتصبيق الخشاؽ عمى حخية التعبيخ والجعاية تيجؼ لاالعتقاالت 
 ؛خخالبعس اآل يَ فِ ونُ  ،بعس مشيع قلَ تُ عْ التي اٌ سؤثخة الييػدية الذخريات الاستجػاب وتع السختمفة. 

 في األنذصة الرييػنيةوكاف مغ بيشيع ليشا شتخف التي شاركت  "،إلسخائيل" يعدعسبدبب ثبػت 
  .(ٜ) االستقالؿمغ أجل  "إسخائيل"في نزاؿ لمسذاركة الدػفييت ومشيا تحخيس الييػد  ،السختمفة
، بتصبيق سياسة ترفية جسيع السشطسات ٜٛٗٔبجأت الحكػمة الدػفيتية في تذخيغ الثاني      

سيسا في أوكخانيا. فبجأت بالعجيج  والرحافة الييػدية التي تعسل داخل االتحاد الدػفيتي، وال، الرييػنية
. (ٓٔ)ة الحاكع يػد الحيغ كانػا قخبيغ مغ سمصاليألعزاء الحدب الذيػعييغ مغ مغ عسميات التصييخ 

  ، وال سيسا بعج انتقاد أنجرية ججانػؼبترفية مطاىخ الثقافة الييػدية توشخع
Zhdanov
 

Andrei
 (ٔٔ) 

ايزًا.  الييػدوشسل ذلظ ، السثقفيغ الحيغ أعجبػا بأوروبا الغخبيةالتي وجييا إلى  في سمدمة مغ الخصب
الفطائع األلسانية ضج التي تتحجث عغ الكتب جسيع وصػدرت ، الييػدية لميجػـ "القػمية"تعخضت ف

، وأنيا "اً خاص اً ييػدي اً استذياد"(ٖٔ) شارة السدتسخة في كتاباتيع إلى اليػلػكػستذ عجَّ اإلإ( ٕٔ) الييػد
  .(ٗٔ)"تخويج عمشي لألفكار الرييػنية"

والفشانيغ؛  اءىجساتيا عمى عجد مغ الكتاب والشقاد األدب ةلحلظ، ششت الحكػمة الدػفيتي ونتيجةً        
وأمخت بإقامة محاكسات عجة ضج الييػد، بتيسة تشسية . (٘ٔ)"انحخافاتيع القػمية والرييػنية"ب بدب

صحيفة  ؼوإيقا، (ٚٔ) في أوكخانيا( ٙٔ) ى الجوريات اليجيذيةالسذاعخ القػمية. ودعت إلى القزاء عم
 اليجيذية، وحل المجشة السشاىزة لمفاشية Einikeitايشيكيت 

Jewish Anti-Fascist Committee
 

صباح الدابع في وىكحا بمغت الحسمة ذروتيا  .(ٜٔ) دوف أف تبيغ األسباب التي تقف وراء ذلظمغ  ،(ٛٔ)
نذخ الرحيفة  وزارة أمغ الجولة في دارفي ضيخ مدؤولػف ، حيشسا ٜٛٗٔالثاني  تذخيغعذخ مغ يػـ 

السشاىزة "ػزارة أفَّ المجشة الييػدية الاثبتت  السبشىىحا تحخيات عمى الاجخوا وبعج أْف ، ةياليجيذ
السعادية "، وأنيا تقجـ بانتطاـ السعمػمات "مخكد لمجعاية السعادية لمحكػمة الدػفيتية"ىي  "لمفاشية
 ًا لمغايةسخيأمخًا أياـ أصجر ستاليغ  ثةثالإلى وكالة االستخبارات األمخيكية. وبعج مخور  "لمدػفييت
ومرادرة أرشيفيا، عمى الفػر،  ئياأعزاجسيع وترفية  ،ىزة لمفاشيةالمجشة الييػدية السشابترفية 

دػلػمػف ل. أما بالشدبة واعتقل البعس مشيع، األمخ خالؿ اليػميغ التالييغوُنفََّح وإغالؽ صحيفتيا، 
Solomon Mikhoels ميخػيمد

لو في مجيشة  ْت رئيذ المجشة الييػدية السشاىزة الفاشية، فقج ُدّبخ ، (ٕٓ)
استجراجو إلى بيٍت يخز وزيخ  ْت تسَّ  ذْ إعسمية خاصة الغتيالو،  -بأمخ مغ ستاليغ- Minsk ميشدظ

فَّ سبب وفاتو كاف بحادث سيخ، لكغ بػليشا أ، وُىشاؾ تع ترفيتو، وقيل روسيا البيزاءأمغ الجولة في 
 ستاليغمغ  بأمخ قتلزيسذػزيشا صخحت في أثشاء حزػرىا مخاسيع الجشازة، أفَّ وفاتو حرمت بعسمية 

في أوكخانيا في قزية المجشة الييػدية  ييػدياً كاتبًا تدعة عذخ  عتقلأُ وبحدب التقاريخ الستكخرة . (ٕٔ)
السعادية  القػمية الييػدية"السشاىزة لمفاشية، التي أعمغ الشطاـ الدتاليشي أنيا السخكد الخئيذ لػ 
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جيو : الكاتب كييفمجيشة سكاف  الكتاب السعتقميغ مغ بيغوكاف مغ  "،لمدػفييت
 وآخخيغ A.Kagan ، وأ. كاجاف Hofsein  David ىػفدتيغ يفيج، ودJ.Bushbinderبػشبيشجر

(ٕٕ).  
حسمة معادية "في إشار  شالت الحسمة بػليشا زييستذػزيشا نفديا، ٜٛٗٔأواخخ عاـ  وفي      

بقزية المجشة  اً وثيق اً ارتباشارتبصت  قجأنيا  ىاالسخفػعة ضجالسدعػمة و وكانت القزية  ."لمدامية
ضج عجة شيادات جولة التبشت وزارة أمغ  ،القزيةىحِه في وخالؿ التحقيق الييػدية السشاىزة لمفاشية. 

تقخيخ الحؼ قجمو ىحا ال نطخ السكتب الدياسي فيذلظ إلى ستاليغ. وبعج التقخيخ  عَ فِ رُ  عَّ ثُ  زييستذػزيشا،
التاسع والعذخيغ في باعتقاليا فرجر األمخ  ،الجولةووزيخ أمغ الحدب، بذكل مذتخؾ نائب رئيذ لجشة 

 ،(ٖٕ) وتبشى السكتب الدياسي ىحا القخار ".ييػدالقػمييغ ال"مع تػاصميا  ةتيسب ،ٜٛٗٔكانػف األوؿ مغ 
 .(ٕٗ)  ٜٜٗٔخدتاف في أوائل عاـ اوتخحيميا إلى كاز  الذيػعي، وتع شخدىا مغ الحدب

فِّ حسمة االضصياد التي قاـ بيا ستاليغ، كانت تتع باإلقراء الدخؼ؛ نتيجة الجعع األولي ويطيخ أ      
إلى أْف  "إلسخائيل"بالتأييج  هوالجليل عمى ذلظ ِاستسخار . (ٕ٘)  "إلسخائيل"التحاد الدػفيتي لكياـ دولة ل

 أنو، ووصفت الرحف الدػفيتية االتحاد الدػفيتي بػٜٜٗٔتػقف القتاؿ في فمدصيغ في كانػف الثاني 
ٌاتجيت  ذْ يجـ شػياًل، إىحا السػقف لع لكغ  ،"الػحيج لالستقالؿ الػششي الييػدؼالرجوؽ الرجيق "

سخائيمية التي شيجت تػسعًا اإل-بدبب تصػر العالقات األمخيكية  ؛العالقات بيغ البمجيغ إلى تجىػر حاد
الػاليات الستحجة الباردة، وٌامتجادىا إلى الذخؽ األوسط. فقج اتبعت الحخب ضيػر ججيجًا؛ بدبب 
، االتحاد الدػفيتيسياسة سعت فييا إلى تشطيع حداـ سياسي وأمشي يقـػ بسيسة احتػاء األمخيكية 

إلى األسمحة، وأدركت ماسة فديا في حاجة ن "إسخائيل"وججت ، في الػقت الحؼ سقاومة السج الذيػعيل
في كانػف الثاني وىحا ما جخػ فعاًل، فيسكشيا تػفيخ احتياجاتيا الججيجة. ىي التي الػاليات الستحجة  أفً 

 ،مميػف دوالر ٖ٘بكيسة  اً قخض "إسخائيل"عمى  (ٕٙ) "الترجيخ األمخيكيو بشظ االستيخاد "عخض  ٜٜٗٔ
 عمى تقجيع عخضٍ  قجرة االتحاد الدػفيتيعجـ خض عثبت ىحا الوأخخ. آمميػنًا  ٘ٙمع إمكانية تقجيع 

أزعج القخض األمخيكي الدػفييت ، اذ أرواحيع لمغخب "باعػا"غ يالدػفييت أفَّ اإلسخائيميوعجَّ  ،مداِو لو
امكانية وأنذأ ، األمخيكية بالسجاؿ االقترادؼ لمػاليات الستحجة "إسخائيل"ربط  وخاص، ألنبذكل 

في وسائل االتراؿ  "إسخائيل" الذكػؾ حػؿ تبجأو إسخائيمي في السدتقبل. -تحالف عدكخؼ أمخيكي
لها عمى انتقاد الدػفييت متكخرا ، مؤشخًا "مخيكيةإسخائيل باإلمبخيالية األ"وأصبح ارتباط الخاصة بيع، 

إلى افَّ الحكػمة الدػفيتية أدركت ، فيعػد اإلسخائيمية-العالقات الدػفيتية خخ لتجىػر أما الدبب ال .(ٕٚ)
، بل أفَّ "الرييػنية"ضمػا يشجحبػف إلى  ذْ ع يغيخ مغ مذاعخ الييػد الدػفييت، إأفَّ الحكع الذيػعي ل
أوجج مذكمة ٌاستسخت حتى انييار االتحاد الدػفيتي الحقًا، وىي رغبة  "إلسخائيل"الجعع الدػفيتي 

  .(ٕٛ)"لإسخائي "الييػد الدػفييت في اليجخة إلى 
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ولع يكغ  اإلسخائيمية الجيجة،-لالرتقاء بالعالقات الدػفيتية عغ آمالو  ستاليغ تخمىونتيجة لحلظ،     
لى الييػد إكاف يشطخ وإنسا فحدب، األمخيكية نيا تابعة لمػاليات الستحجة أ ىعم "إسخائيل"يشطخ إلى 
  .)29(" يلالتحاد الدػفيتوىع معادوف  "بيعخاصة  دولةليع عمى أنيع شعب  تيالدػفيفي االتحاد 

، نذخت الجسعية ٜٜٗٔ. ففي كانػف الثاني تطيخ في الرحافة عمشاً  "ة الداميةمعادا "بجأت وىكحا      
بقمع الخبيخ  "القػمية الييػدية "و "الرييػنية"ضج مقالة الدػفيتية لشذخ السعخفة الدياسية واالجتساعية 

ندخة مشو  ٓٓٓ,ٓ٘ٔ بما يقخ نحػ وبحدب ماورد تع تػزيع ، T.A. Geninاالقترادؼ ت.أ. جيشيغ 
 بػفي السكتبات، واكذاؾ في السجف الكبيخة في االتحاد الدػفيتي، وىاجع جيشيغ الرييػنية، ووصفيا 

وعسل مؼ أجل مرالح اإلمبخ الية البخ طانية  والبخجؽاز ة اليهؽدية، ،ند ة رجعية معادية لمجيسقخاطية"
 .(10)"واألمخ كية

 "،أشخار وأعجاء ما بعج الحخب" ساعمى أّني "اإلمبخيالية األمخيكية"وبعج أْف ُصّشفت الرييػنية مع    
ثبات والئيع لمشطاـ. ، وكاف عمييع إ"الخىائغ "أعمشت الكيادة الدػفيتية الحخب عمييا، فأصبح الييػد مثل

في االتحاد  "ةتابعيغ لمرييػني"بػصفيع شكػؾ في والئيع  ةأرادت الحكػمة الدػفيتية تبجيج أيّ و 
لمييػد في عسمية  "االستيعاب الجحرؼ "الدػفيتي، وكاف الدبيل الػحيج لمخخوج مغ ىحا السأزؽ ىػ 

    .(ٖٔ) "سؤلسةال "وُصِفْت بػ
االتحاد جسيع مجف ششت الحكػمة الدػفيتية حسمة كبيخة في  ٜٜٗٔمغ كانػف الثاني  وابتجاءً     

 Cosmopolitanism "السذخديغعالسية "كػزمػبػليتية لمالسشاىزة العالسية الحسمة الدػفيتي، وىي 

. Simonov Ronstanti روندتانتيغ سيسػنػؼ الذييخ،الدػفيتي وقج عّخؼ الكاتب  .(ٕٖ)
دوف جحور مغ الشاس مغ ألف الػششي، في تقػيس جحور الكبخياء  ةالخغب" :، بأنو"رسسياً االنحخاؼ "ىحا

 يحعشػف أنيع أناس " الكػزمػبػليتانييغوتع وصف  ".إلمبخيالية األمخيكيةادفعيع وبيعيع لعبػدية الديل 
 تبجأو الكبس عمييع. و  وضائفيع،مغ و  الحدب،شخدىع مغ ويجب  ،"وخػنةلمػشغ، معادوف ، و لمغخب
ليذسل جسيع تػسيعو الحقًا  ْت سوتُ  السدخح،بيجسات ضج نقاد العالسييغ  تصييخ الكػزمػبػليتانييغعسمية 

عمى الخغع مغ أنيا لع تكغ و مغ الفغ والعمػـ إلى الخياضة وعخوض الديخؾ.  العامة،أنػاع األنذصة 
 السعخوفيغالييػد شكمػا أكثخ مغ ثمثي الزحايا  بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ، إال أفَّ حرخيًا  تدتيجؼ الييػد

   .(ٖٖ) آنحاؾ

 شخريات ثقافيةىجسات عمى شغ إلى حسمة الكػزمػبػليتانية ، أدت الومغ ىحا السشصمق         
وجو ستاليغ ضخبة إلى قمب الثقافة إْذ ، (34) "والخزػع لمغخب، القػميالعجاء "ييػدية متيسة بشذخ 

لمجشة السخكدية لمحدب قخار السكتب الدياسي عمى ع وقّ  ، حيغٜٜٗٔشباط الثامغ مغ الييػدية في 
، Moscow مػسكػمجف الذيػعي لعسػـ االتحاد )البالشفة( بذأف حل جسعيات الكتاب الييػد في 

في مػسكػ،  Heymlandلرحيفتي ىايسالنج  كييف، وإغالؽومجف أوكخانيا مشيا  ،Minsk ظوميشد
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 خخوتذػؼ ايونيكت. فػافق العبخيةبالمغة  ةكييف الرادر في   Der Sternوصحيفة ديخشتيخف 
Nikita

 

Khrushchev (ٖ٘)،السيسة إلى  وأوكل، عمى ترفية رابصة كتاب ديخشتيخف الييػدية في كييف
الػزراء  رئيذ تحخيخ مجمة ديخشتيخف، ومجيخ مجمذ ،(ٖٙ) Alexander Fadeyev ففادييلكدشجر أ

وقمة  الكتاب،مغ تزخرًا األكثخ ىي سجسػعة لمثقافة الييػدية في اكاديسية العمػـ بأوكخانيا. وكانت ىحِه ال
إال " ،كػزمػبػليتانييغبػصفيع ؼ، الحيغ لع يتع تزسيشيع رسسيًا الييػدالستخرريغ في السجاؿ مغ 
لألفكار حاممػف "أنيع األـ  عبمغتيوكاف يشطخ إلى الكتاب الحيغ كتبػا  ".غ بػرجػازييغيكانػا قػميأنيع 

  .(37) "الرييػنية

في الجسيػرية أكاديسية العمػـ مجمذ  أعزاءمغ بعس  اً أفَّ ىشاؾ ردّ إلى  وتججر اإلشارة     
الجسيػر الدػفيتي بالقزاء عمى  بدبب مصالبة ؛"الكػزمػبػليتانييغ"األوكخانية االشتخاكية الدػفيتية ضج 

االستسخار في بالستذخديغ الحيغ عسمػا في قصاعات معيشة. وشالبػا  الكػزمػبػليتانييغمجسػعة مغ 
، والعسل عمى تصػيخ األفكار الػالبة لحياة "غيالدالح السدسػـ لإلمبخيالي"مقزاء عمى ىحا لالشزاؿ 

 .(ٖٛ) ومذاعخ الػششية الدػفيتية في الذعب الدػفيتي
 واستشادًا إلى ما سبق، عقج مجمذ اتحاد لمكتاب الدػفييت في مجيشة أوكخانيا جمدة لسشاقذة مدألة     

في المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي والتحخيس بعث رئيذ قدع الجعاية  ذْ إالكػزمػبػليتانييغ، 
الثامغ والعذخيغ مغ شباط تقخيخًا في  ،ؼذػ ت)البالشفة( إلى أميغ المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي خخو 

لسجمذ اتحاد ، وأوضح رئيذ قدع الجعاية أفَّ ىشاؾ جمدة كاممة حػؿ تفاصيل تمظ الجمدة ٜٜٗٔ
ليشيغ، وناقذت الجمدة في قاعة السؤتسخات في متحف ، بجأت عسميا ت في أوكخانياالكتاب الدػفيي

مياـ الشقج حػؿ مجمذ إدارة اتحاد الكتاب الدػفييت مشاقذة : األولى غ عمى ججوؿ األعساؿيتقزيّ 
بجأت الجمدة العامة في والقزية الثانية تشاولت القزايا التشطيسية. و أوكخانيا، واألدبي في السدخحي 
أوكخانيا،  في أعزاء مجمذ اتحاد الكتاب الدػفييتوضست بعس  صباحًا،الحادية عذخة الداعة 
وأساتحة  ،ونقاد الفغ ،اءوالشقاد األدب ،والفشانيغالسدخحي، والسػسيقييغ، والسمحشيغ، الفغ  ومسثمي

وقج بمغ عجد الحزػر في كتسمة. مسثمي الرحافة لحزػر الجمدة السفزاًل عغ  الجامعات، والصالب،
الشذاط السشاىس لمػششية "عغ جحور مشاقذة الكذف  توتسّ . شخزٍ  ٓٓٚمغ الجمدة السكتسمة أكثخ 

الحيغ  "الدػفيتيلمفغ  المعادين"و ،"ليعال جحور "مجسػعة مغ الكػزمػبػليتانييغ الحيغ الرادر عغ  "
لجػ  "مخوعٍ "وأسفخت نتائج ىحِه الجمدة عغ تخؾ انصباٍع  .شقػا شخيقيع إلى الشقج األدبي والسدخحي

 ،"الشذاط العجائي لمبخجػازييغ الدياسييغ والكػزمػبػليتانييغ ومؤيجييع"الكذف عغ الجسيػر، مغ خالؿ 
 "ونطخائيع القػمييغ البخجػازييغ "التي تطيخ وحجة أفعاؿ  قبالحقائ أولى الستحجثػف اىتساما خاصاً و 

(39).  
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 مجمذ اتحاد الكتاب الدػفييت في أوكخانيارئيذ بعث وبعج مخور أياـ عمى عقج ىحِه الجمدة     
(، أميغ المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي )البالشفة خخوتذػؼ، إلى ٜٜٗٔذار الثالث مغ آخسالة في ب

في كج رئيذ مجمذ الكتاب الدػفييت أو  .جتساعالافي التي دارت القزايا التشطيسية اوضح فييا 
مغ إدارة مجمذ وإبعادىع نيائيًا يع، صباالكػزمػبػليتانييغ مغ مش إزالة ، وىػرسالتو، قخار الكتاب الشيائي

أنو بسداعجة المجشة رئيذ مجمذ الجمدة في رسالتو وأضاؼ . اتحاد الكتاب الدػفييت في أوكخانيا
حزخ و سياسي رفيع.  مدتػٍ سكتسمة الشراب عمى الجمدة ال تعقجالسخكدية لمحدب الذيػعي )البالشفة( 
الكػزمػبػليتانييغ "بذجة انتقاد أوكخانيا أيج السثقفػف في و  شخز،كل اجتساع ما يرل إلى ألف 

الخشػع لمغخب، "بػ  الكػزمػبػليتانييغاتُِّيع إْذ ججًا،  اً صجػ الجمدة السكتسمة كبيخ  وكاف ".البخجػازييغ
وفي حيغ  ".روسي سػفيتي ءليع، يكخىػف كل شي بر  ال، وأنَّيع أناس بال أسخة، بال قبيمة، متذخدوف 

متحجثًا في جمدة مجمذ اتحاد الكتاب  "لع يدسو"عبخ في الػقت نفدو الذاعخ األكاديسي االوكخاني 
وبخر أىسية ىحِه  ".السشاىزيغ لمػششية مكػزمػبػليتانييغلػضع نياية ل"الدػفييت في أوكخانيا في تقخيخه 

ناقذشا األهسية الكبخى لسدألة أفعال أولئغ الحتؼ يعيقؽن وطؽر االدب  في جمدتشا :"الشعػت قائالً 
وسمؽك أولئغ الحتؼ يحاولؽن ودسيػ الاؽ اإلبجا ي لمفؼ الدؽفيتي لرحف بخافجا  ،الدؽفيتي

تا بحق هؤال  السشاهزيؼ ان نع  ت)الحقيقة(، وكؽلتؽرا والحياة الرحيفتان في الاسهؽر ة األوكخانية، الم
زمؽبؽليتانييؼ، الحتؼ ليذ لجتهػ قبيمة بالفاحذة كػ هؽ شائؼ، وأنه في وقت كان فيه لمؽطشية الكؽ 

االوحاد الدؽفيتي، و مى وجه الخرؽص في أوكخانيا، لجتشا وقجم هائل في الرشا ة والدرا ة واالدب 
والفؼ، فإنَّ هؤال  كانؽا غيخ مباليؼ وسامًا بكل هحِك اإلناازات، وكانؽا يعسمؽن ضج االوحاد 

     .(ٓٗ)"الدؽفيتي
، ومغ أىسيا اجتساع أوكخانيا اجتساعات ميسة أخخػ في وتدامغ في الػقت نفدو، عقج

 –لمسجة مغ الدابع شذصاء العامميغ في مجاؿ األدب والفغ ممجمدة الكاممة لسجمذ اتحاد كتاب أوكخانيا لل
غ والعامميغ في السؤسدات التعميسية يمسػسيقيلاجتساع عاـ و ، في مجيشة كييف ٜٜٗٔذار الثامغ آ

لمسجة مغ في أوكخانيا  تالدػفييتسجيج الجمدة الكاممة لسجمذ اتحاد الفشانيغ  ْت تسَّ و  كييف،السػسيكية في 
تحسل الرحف الرادرة وكانت جسيع عشػانات  .مغ العاـ نفدو اذارالخامذ عذخ مغ  –الثاني عذخ 
 في الشياية"، "بذكل حاسع مكائج البخجػازيةوفزح "، "لمحدبالسشاىس الدحق الكامل "ىي: مزاميغ 
 .(ٔٗ) "يغالسشاىز غلكػزمػبػليتانياىـد 
، غيالكػزمػبػليتاني عمى جسيعالحسمة بشاًء عمى تمظ التقاريخ، ششت الحكػمة السحمية األوكخانية     

عمى  "السجمخة"عبخ الشذخ السدتسخ لمسقاالت  معيغعمى وفق نسط  ٜٜٗٔ في نيدافوبشيت حسمتيا 
في  "السشاىزيغ لمػششية "ودراسة  "،في عجد واحج ٗ-ٖأحيانًا "صفحات الرحف الجساعية 

ولع تكغ حسمة القزاء عمى الكػزمػبػليشانييغ في أوكخانيا  لمسثقفيغ السبجعيغ،االجتساعات العامة 
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وكاف وليشيشغخاد. مػسكػ مع شغ حسالت أخخػ في مجيشتي تدامشت في الػقت نفدو وإنسا ، فحدب
مغ  شخد الييػدفي جسيع مجف االتحاد الدػفيتي ىػ  "غيالكػزمػبػليتانيالكفاح ضج  "حسمة اليجؼ مغ 

الييػد بذكل جساعي مغ  شخد عَّ وتُ  الرحف،مكاتب تحخيخ خالؿ فزح مؤسدات العمع والثقافة، مغ 
لجاف ولمسعاىج السػسيكية،  افي معاىج مجيشة كييف واوديدذاتو الذيء السشطسات اإلبجاعية، وحجث 

السدخح، مغ  غيالكػزمػبػليتانيشخد مجاؿ إال وتع فيو  ولع يبقَ  رئيذ الجامعات السػسيكية،و الحدب، 
 .(ٕٗ) والرحفييغ والسعمسيغالكتاب والشقاد و  ،السدخحي والشقج
لتذسل اليجسات عمى جسيع التقاليج  "القػمية الييػدية"الحسمة ضج الرييػنية و ، تػسعت ىكحاو       

و  "الدياسة الكػنية"شكاًل مغ أشكاؿ بعّجىا الييػدية والصائفية ، وتع استشكار جسيع تقاليج الييػدية 
تيجؼ لخبط كل ما ىػ ييػدؼ بالتقاليج الييػدية والقػمية الييػدية، وربط الحسمة إْذ كانت  ".القػمية"

، "الكػزمػبػليتانية السذخدة"، والرييػنية مع "البخجػازية الخجعيةالرييػنية "مع القػمية الييػدية 
ومع ذلظ ، لع ُتتخح اإلجخاءات إال   ضج االتحاد الدػفيتي. "خجمة اإلمبخيالية والخيانة"والعالسية مع 

ع وتسكغ معط ضج األفخاد والجساعات الييػدية السذتبو في انتسائيع إلى "القػمية الييػدية" أو "العالسية".
مغ الحفاظ عمى  "البجع"الحيغ شاركػا بشذاط في مكافحة ىحِه  مغ أصل ييػدؼالييػد السػثػؽ بيع 

 .(ٖٗ) فغمغ الفائديغ بجػائد ستاليغ لمعمػـ وال ػامشربيع في التدمدل اليخمي لمحدب، وكان
الصقػس الجيشية الييػدية  تفذسم ،صػرًا أخخػ  "لداميةاة ا معاد"اتخحت أشكاؿ بعج ذلظ،       

وىػ السكاف الػحيج الحؼ  ،كانت السعابج تسثل أىع نقصة محػرية في الحياة الييػدية ذْ إيزًا، أاألوكخانية 
في خًا الشطاـ الدػفيتي عمى السعابج أثخًا مجمّ  اي ششيتالكاف لمحسمة يسكشيع فيو مغ بشاء معتقجاتيع، و 

السعمػمات واالتراالت بيغ  التػاصل وتبادؿ، و مسارسة حخية العبادةومشيا ، لمييػد االجتساعيةالحياة 
ازداد إضفاء و أثخ في تخاجع التساسظ االجتساعي لمسجتسعات الييػدية ، و ، والػفػد اإلسخائيميةالييػد 

 الجيشية،لمتجسعات الصابع الفخدؼ عمى الحياة الجيشية، وفخضت الحكػمة الدػفيتية مداحات محجودة 
يع السعابج الييػدية ، ومع ذلظ لع يكغ اليجؼ ىػ إغالؽ جسداحات ضيقة بذكل متدايجالسوأصبحت 
الحفاظ عمى ، وتع عمى السجػ الصػيليبقى واحج فقط لكل مشصقة لتقميل عجدىع  ، ولكغحتى الشياية

 (ٗٗ) Stalin's Constitute  ستاليغ دستػر ى بػسَّ دَ السطيخ الخارجي لمحخية الجيشية السكفػلة فيسا يُ 

 .(٘ٗ)ٖٜٙٔلعاـ

غالؽ إ بدبب خاركيف األوكخانية ؛  في مجيشةالييػد استياء رجاؿ الجيغ ثار ىحا الترخؼ أ            
عشجما بعث  الجيشية، مفػض مجمذ الذؤوف  Pete. ViTkhovoi فيبخػفػؼ بيتخ وىحا ما أكجه معابجىع، 

،  ٜٜٗٔفي أيار تقخيخًا  ،K.Litvinليتفيغ إلى السفػض في جسيػرية أوكخانيا االشتخاكية الدػفيتية 
(، شالبػا فيِو فيخػفػؼ  شمب إلى )بيتخ بتقجيعوفجيغ مغ مسثمي الصائفة الييػدية قياـ ، أوضح فيِو 

إال أنو رفس الصمب، األمخ الحؼ أدػ إلى استياء بعس  ،في مجيشة خاركيف تاح السعبج الييػدؼتفاب
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التػجو القػمي إلى تعبئة  ودعى الشاشصػف ذو ف السعبج،فتح األساليب جسيع بوحاولػا رجاؿ الجيغ الييػد، 
عمى  وبشاءً . السعبجبذأف مدألة في السشصقة مخة أخخػ  ةالتشفيحيالسدشيغ لتقجيع شمبات إلى المجشة 

غالؽ إ لالحتجاج عمى السعبج شخفة بالتجسع في الييػد أمخوا وغيخىع، ذوؼ الشذاط القػمي تػجيات 
، وقج فعمػا ذلظ السعبجلقج اخخجػنا واغمقػا  ":قائميغ توخوا أماـ باحذ عبّ إ، الدمصات السحميةمغ السعبج 

 هُ فػحج ،مداعجة ةأحج أيّ يقجـ  ع، وال تػجج مداعجة ، ول عولكغ ال يسكغ أفَّ يكػف لي ألنيع يحتقخونشا ،
ونحغ ىشا مؤقتًا،  ،وىػ حاميشا ،الحؼ يجافع عشا في وشششا Chaim Weizmann  (46)يع وايدمافيحا

 .(47)"عمى الخخوج مغ ىشا بدخعةمائيخ مداعجتشا غػلجا شمبشا مغ لكشا  ،لػ كشا في مػسكػو ضيػؼ 
مغ الحاخامات والييػد السختبصيغ بالسعابج في مجيشة  اً ، اعتقمت الدمصات الدػفيتية عجدوعمى أثخ ذلظ

مغ السفػضية اإلسخائيمية،  أخحىا ، بعجنذخ معمػمات غيخ مدسػح فييا، بتيسة خاركيف األوكخانية 
 .(48) مصمقاً الحؼ لع يتع فتحو خاركيف معبج إلغالؽ  اً وكاف اعتقاؿ الحاخاـ تفديخ 

بل عسج ستاليغ إلى التخحيل الجساعي لمييػد. ففي  ،ولع تقف حسمة االعتقاالت عشج ىحا الحج    
نذخت الرحافة الييػدية خارج االتحاد الدػفيتي عجدًا مغ التقاريخ حػؿ عسميات  ٜٜٗٔصيف عاـ 

وأوكخانيا  البيزاءسيسا مغ روسيا  التخحيل الجساعي لمييػد مغ السشاشق الغخبية لالتحاد الدػفيتي، وال
. وبحدب أحج التقاريخ فإف عسميات  Bukovinaوبػكػفيشا، Galicia Easternوغاليديا الذخقية 
أو أوربا الػاليات الستحجة األمخيكية بدبب وجػد أقارب ليع في  تالييػد كانالسػاششيغ التخحيل ليؤالء 
باعتقاؿ الييػد، الذخشة السحمية بتفريل كبيخ في بعس األحياف، كيف قامت التقخيخ الغخبية. وأضاؼ 

أو مشاشق القصب الذسالي  اسيبيخيمشيا ، وإرساليع إلى جيات مجيػلة، لتخحيميعووضعيع في قصارات 
ف ومجف أخخػ يييػدؼ تع تخحيميع مغ مجيشة لف ٓٓٓ,ٖٓلخوسيا االوربية، فيسا أكج أحج التقاريخ أفَّ 

   .(ٜٗ) صقة أصبحت خالية مغ الييػدفي أوكخانيا، وفي غاليديا الذخقية البػلشجية سابقًا، وأف السش

، ومجيشة Kishinevفي مجيشة كيذيشيف  ٜٜٗٔتسػز مصمع أعمشت الدمصات الدػفيتية في       
لجػ الدمصات تدجيميع يجب  "إسخائيل"اليجخة إلى في أفَّ الييػد الحيغ يخغبػف  األوكخانية يفتديتذيخن

ع ارساليع إلى معدكخات االعتقاؿ بالقخب مغ تَّ  عَّ ثُ و السحمية، وتع تدجيل غالبية الدكاف الييػد السحمييغ، 
، عمى الخغع مغ تمقي األحجاث. لكغ ضل مغ السدتحيل تأكيج ىحِه Murmanskمػرماندظ مجيشة 

جساعي لمييػد االوكخانييغ، فمع يكغ العسميات التخحيل عمى كج ؤ الدفارة األمخيكية في مػسكػ تقاريخًا ت
ومغ  .(ٓ٘) لدفخ السفخوضة عمى مػضفي الدفارةبدبب قيػد ا ؛مػثػقةالحرػؿ عمى معمػمات بإمكانيا 
متكتسة بذكل الرحافة الدػفيتية كانت  ٜٓ٘ٔإلى تسػز  ٜٜٗٔأنو في السجة مغ تسػز  زاوية اخخػ 

السذكالت جسيع الجوريات أو السصبػعات الييػدية التي تتشاوؿ ، وحطخت شبو تاـ عغ الحياة الييػدية
كبيخ، حج وإليو الى الدػفيتي االتحاد الدفخ مغ ، وقمرت جسيع السشطسات الييػدية تحمالييػدية، و 

دلياًل أؼ اتراؿ معيع وعّج  تسامًا،عدؿ السػضفيغ الجبمػماسييغ األجانب والسخاسميغ في مػسكػ  وتع
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حاؿ مغ األحػاؿ مجػ صحة ىحِه التأكج بأؼ  لفقج كاف مغ السدتحي ."نةالخيا ضاىخيا عمى"
 .(ٔ٘)التقاريخ
احتجاجًا ضج  ٜٜٗٔتسػز أرسمت في  "الخابصة الييػدية األمخيكية"وعمى الخغع مغ ذلظ، فإفَّ    

قجرت فيِو عجد الييػد الستذخديغ مغ عسميات  ،الحكػمة الدػفيتية إلى األميغ العاـ لألمع الستحجة
والفشانيغ والعمساء التيع السػجية لمكتاب مخيكية األعجَّت الخابصة ألف. فزاًل عغ ذلظ  ٓٓٗالتخحيل بػ 
 . التحاد الدػفيتي وخارجو قج انكختيا أيزاً اداخل ، وأّف الرحافة الذيػعية "خالية وبال أساس"الييػد 

العجيج مغ السشطسات الييػدية واألفخاد البارزيغ واستفدار  ،عالسيةالحسمة الجاج احتوعمى الخغع مغ شجة 
أو خصاب  أؼ عمىولع تخد ، الدمصات الدػفيتية التدمت الرست إال أفَّ  الكتاب،عغ مريخ ىؤالء 

  .(ٕ٘) ظذلحػؿ  استفدار
سيسا بعج  في االتحاد الدػفيتي قج ازدادت، وال "معاداة الدامية "ومغ الججيخ باإلشارة إلى أفَّ         

إلى أيجؼ الدكختيخ األوؿ لمجشة السخكدية لمحدب الذيػعي االوكخانية ما انتقمت الدمصة في الجسيػرية 
Leonid Melnikov ؼشكػ يلاليػنيج م

الحؼ عسل عمى تصبيق  ،(ٗ٘) ٜٜٗٔفي كانػف األوؿ  ٖ٘))
الى عسج ماليشكػؼ في سياستو  فقج .(٘٘) السشطسات الرييػنيةترفية ججيجة، تقػـ عمى  ةإيجيػلػجي

ترفية السشطسات الرييػنية غيخ الخسسية في أوكخانيا، والسيسا التي كانت تذجع الييػد عمى شمب 
كياـ حسمة مغ ب ٜٜٗٔفي كانػف األوؿ . فأمخ (ٙ٘)في حخب االستقالؿ اإلسخائيميةاألذف بالقتاؿ 

في  القػميجساعات ذات التػجو مغ الالكبس عمى أعزاء سابقيغ وألقي  ،االعتقاالت الػاسعة الشصاؽ
أشمقػا ف، يلفمجيشة شالب السجارس الثانػية في مغ ما شسمت ىحه االعتقاالت مجسػعة وغالبًا ، اوكخانيا

لسحاربة معًا الحيغ تجسعػا  ،Molodezhi Evreiskoi Soiuz اتحاد الذباب الييػدؼاسع عمى أنفديع 
بعج أف عثخت الحكػمة  ،الكبس عمييع تعَّ  . فقجالتاريخ الييػدؼاليجيذية و ودراسة  "،الداميةمعاداة "

عمى  عَ وُحكِ ، ٜٜٗٔت مشازليع في عاـ ذَ تَّ عشجما فُ ليع  "سعاديةال"ليع وصفتيا بػعمى كتب األوكخانية 
مغ أخخػ فزاًل عغ ذلظ اعتقمت الحكػمة الدػفيتية مجسػعة . سشػاتسجة عذخ لمعطسيع بالدجغ 
 وساراتػؼف يكييف ولفبدبب انتذارىع في جامعات  األوكخانية؛  Zhmerinkaييػد مجيشة زميخنيكا 

Saratov، ،الحىاب إلى بذباب الييػدؼ جعػة لمفي ال عمذاركتيو  ومجف أخخػ مغ االتحاد الدػفيتي
الييػد الحيغ عسمػا عمى تذكيل دوائخ سخية لجراسة العبخية، مغ ضباط وكاف مغ بيشيع  ".إسخائيل"

، عمى الخغع مغ أفَّ بعزيع االتحاد الدػفيتي )أوكخانيا(ومشاقذة التاريخ الرييػني في قمب جسيػرية 
  .(ٚ٘) مغ العقاب "األفالت"تسكغ مغ 
الشدعة "بدبب ؛ ايزاً أوديدا مجيشة  شالت ييػدو  ،ٜٜٗٔعاـ نياية في االعتقاالت تػسعت       

، مغ الذعخاءوٌاثشيغ  يغ،ياليجيذأربعة كتاب مغ اعتقمت الحكػمة األوكخانية إْذ  "،القػمية الييػدية
في حيغ  "،دولة إسخائيل"حتفاؿ بتأسيذ جتساعيع لالابدبب  ؛مجسػعة مغ كبار الدغ مغ الريايشةو 
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بتيسة تذكيل  ،ٜٓ٘ٔ، في بجاية عاـ ايزاً  شالب ةمغ ست ةأخخػ مكػنمجسػعة الكبس عمى ألقت 
ىحِه عمى شذخ أنذصتيع بعج الكياـ ب، "مشاىزة لمدػفييتبخجػازية ييػدية معادية و "مشطسة شبابية 
حاولت الحكػمة السحمية في أوكخانيا الػصػؿ إلى  الػقت نفدو يلمجامعة اوديدا. وفلػحات ججارية 

أدلة، تثبت وجػد صمة بيغ السجسػعتيغ، لكي يتسكشػا مغ اتياـ الخجاؿ األكبخ سشًا بتأثيخىع الدمبي في 
أما في  . لكشيع فذمػا في ذلظ، لحا أجخت الدمصات اخيخًا السحاكسات ليع بذكل مشفرل، جيل الذباب 
بيغ مجسػعة مغ  "اثبات وجػد صمة"تسكشت وزارة الذؤوف الجاخمية مغ  ف األوكخانية فقجيمجيشة لف

، وتع الكبس عمييع، وكاف عجدىع ثالثة  الييػد القػمييغ بسجسػعة أخخػ مغ الييػد في مجيشة زميخيشكا
سمحة لمجفاع عغ األ جسعتقج السجسػعة ىحِه  أفَّ بتيسة شػيمة  ةبالدجغ لسجعذخ شالبًا، وحكع عمييع 

ف األوكخانية فقج تسكشت وزارة الذؤوف الجاخمية مغ يأما في مجيشة لف  .القػارب لذخاءألمػاؿ واالشفذ 
بيغ مجسػعة مغ الييػد القػمييغ بسجسػعة أخخػ مغ الييػد في مجيشة زميخيشكا،  "اثبات وجػد صمة"

ىحِه  أفَّ بتيسة شػيمة  ةبالدجغ لسجعمييع  عَ كِ وتع الكبس عمييع، وكاف عجدىع ثالثة عذخ شالبًا، وحُ 
 .(ٛ٘)القػارب لذخاءواألمػاؿ سمحة لمجفاع عغ الشفذ األ جسعتقج السجسػعة 

ِاتجيػا لترفية  ،(ٜ٘) "الييػد القػمييغ"صفت الحكػمة األوكخانية الجساعات الرييػنية  وبعج أفّ       
بدبب  ؛الػقتفي ىحا الستعاونيغ مع الرييػنية عجد مغ الحاخامات والييػد السختبصيغ بالسعابج 

 Bila فامغ بمجة بيال تديخك Feldmanالحاخاـ فيمجماف سيسا  ، وال"القػمية الييػدية " ارتباشيع بػ

Tserkva الحاخاـ السعبج. وكاف السرميغ في ، وعمى عجد مغ الحؼ تع إلقاء الكبس عميو، وكخانيافي أ
واالمتشاع عغ  ،تجريذ الذخيعة الييػديةعغ ، والتػقف الدػفيتية بعجـ فتح السعبجمغ الدمصات ُححر قج 

بتيسة الحرػؿ عمى الساؿ اإلنحار، وقاد ىحا األمخ إلى اعتقالو رفس إال أنو  ،نذخ السفاليع الرييػنية
 اً مختع"كاف  إنوغالؽ السعبج الييػدؼ الحؼ قيل إ تع  ىشاو ، "مرادر غيخ قانػنية"مغ السعابج لبشاء 

 .(ٓٙ)"لمجخائع االقترادية
تجّسع ىشاؾ أؼ يعج لع  ذْ إفي اوكخانيا، السذبػىة سعابج تابعت الحكػمة السحمية األوكخانية إغالؽ ال     
في مجيشة  أربعة معابج ييػديةفي حيغ أغمقت الحكػمة ، خاركيفمجيشة سيسا في  وال ،ييػدؼ
، سكػغ مجمذ الصػائف الجيشية في مػ مأؼ تػضيح دوف مغ  واحج في وقتاألوكخانية فتدي يتذيخن
ىحا العسل  ، واعمغ زعساء السرميغ أفَّ حتجاجات كبيخة مغ الجانب الييػدؼا حجوث لىإأدػ ذلظ و 
لكشيع  ،الحدبية العميا الجيشية و جيدة االلى إ ػ مغ الذكاو  اً كبيخ  اً أرسل الشاشصػف عجدو  "،غيخ دستػرؼ "
مجمذ وذكخ  "،فييا بالعار والفداد واالرتباط بعشاصخ مذكػؾ"اتيسػا و  ،رديحرمػا عمى أؼ لع 

غالؽ الدمصات لمسعابج إ عمى الخغع مغ و . مفاجئاً لع يكغ األمخ ىحا  أفَّ  الصػائف الجيشية في أوكخانيا
ىحه الجيػد متابعة  ت، وتسَّ األماكغ الجيشيةفتح بإصخار إعادة التجسعات حاولت بعس  ،الجيشية الييػدية
   .(ٔٙ)الشجاح غ يكتب لياواضحًا أنيا لألنو أصبح ذلظ، ، لكشيا تخاجعت بعج بذكل متكخر
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ضػػػػج الييػػػػػد  "التسييػػػػد العشرػػػخؼ "مػػػغ ويطيػػػخ أف الحكػمػػػػة الدػػػػفيتية عسمػػػػت عمػػػى اتبػػػػاع سياسػػػػة     
Edmund Steve  الرحفي األمخيكػي إدمػنػج سػتيفغاألوكخانييغ، وىحا ما اكجه 

صػحيفة كخيدتذػغ فػي  
عػغ محادثػات ، ٜٓ٘ٔاألمخيكية في كانػف الثاني  Christian Science Monitorسايشذ مػنيتػر 

مع رئيذ قدع في مؤسدة تعميسية كبيخة، أخبخه أنو تمقى تػجييًا بعجـ تعيػيغ معمسػيغ ييػػد جػجد، وفرػل 
أف تعميسػػػات الحػػػدب الذػػػيػعي "أولئػػػظ السػجػػػػديغ فػػػي مجرسػػػتو، وتػصػػػل سػػػتيفغ إلػػػى ٌاسػػػتشتاج مفػػػاده: 

عيشػة لػع تكػغ دعػػة إلػى معػاداة الدػامية الكيرػخية القجيسػة، ولػع الججيجة التي حخمت الييػد مغ وضػائف م
مجسػعػػػة بػصػػػفيع كػػػاف الييػػػػد يتعخضػػػف فييػػػا ليجػػػػـ وإنسػػػا ، اً عخقػػػبػصػػفيع تكػػغ مػجيػػػة ضػػػج الييػػػػد 

 .(ٕٙ)  "القائسة الدػداءفي وضعيع  ثعَّ  ومغ نو غيخ ججيخ بالثقة،أسمػكيا ب ُوصفَ  ثقافية،
شيجت انخفاضًا ندبيًا ممحػضًا لمييػد في  ٜٓ٘ٔ-ٜٜٗٔالسجة وميسا تكغ األسباب فإف       

السشاصب الحدبية العميا والجولة والجير والخجمة. وكاف ىحا التخاجع واضحًا في تكػيغ مجمذ الدػفييت 
. فقج كاف ىشاؾ خسدة ييػد، مشيع اثشاف فقط مغ ييػد أوكخانيا، مغ ٜٓ٘ٔفي اذار  باألعمى السشتخ

مغ السكاتب السخكدية انتذخت فكخة شخد الييػد و  .(ٖٙ) ي مجمذ الدػفييت األعمىنائبًا ف ٖٙٔ,ٔبيغ 
واآلداب في  ترفية مجمذ الػزراء السعشي بجراسة المغة الييػدية تِ سَّ والثقافية والتعميسية والرحف، وت

تحة عسميات التصييخ األسا وشالت .(ٗٙ) اكاديسية العمـػ في جسيػرية أوكخانيا االشتخاكية الدػفيتية
 ، وىع:  ،ءذ شخد ثالثة أساتحة ييػد مذيػريغ في الكيسياإوأعزاء أكاديسية العمـػ

 .(٘ٙ) في جامعة مجيشة كييف Syrkin، وسيخكيغWolkensztein غ، والكشذتاي Kabacznikكاباششيظ
الرست الخسسي السخيع عمى ييػد االتحاد حاجد  "إسخائيل"وبشاًء عمى تمظ األوضاع، كدخت      

فيج بغ اوجيو رئيذ الػزراء دالحؼ شجاء العمشي ال، وشالبت في ٜٓ٘ٔالدػفيتي في بجاية نيداف 
لمحكػمة الدػفيتية لمدساح بيجخة الييػد الحيغ يخغبػف في  (ٙٙ) David Ben-Gurion غػريػف 

 Afikimاه بغ غػريػف في مدتػششة أفيكيع وفي خصاب آخخ ألق"، إسخائيل"السذاركة في إعادة إعسار 
أفَّ إسخائيل ممتدمة بالقتاؿ مغ أجل حق الييػد الدػفييت "، (67) ٜٓ٘ٔيار الثالث والعذخيغ مغ آفي  

، (ٛٙ) Right of return "إسخائيل" قانػف حق العػدةبعج أسبػعيغ أصجرت ، "في اليجخة إلى إسخائيل
 ةلمحرػؿ عمى مػارد كافية لمشسػ االقترادؼ، ومكافحة أيّ  ديادة عجد سكانياتتمخز بوكانت غايتيا 

صخاعات إقميسية محتسمة، وأصبح العجد الكبيخ مغ ييػد االتحاد الدػفيتي ككل ذا أىسية كبيخة بالشدبة 
التحالف مع  "إسخائيل"إال أفَّ الدمصات الدػفيتية تجاىمت ذلظ. وعمى أساس ذلظ فزمت  ،"إسخائيل"لػ

في الحرػؿ عمى حخيتيع في اليجخة الدػفييت اعجة، مسا أضخ بفخص الييػد الغخب لتمقي السد
 .(ٜٙ)إلييا
بدبب  ؛، وتغيخ السػقف الدػفيتي فجأةبالتجىػر "إسخائيل"و يبجأت العالقات بيغ االتحاد الدػفيت     

حيغ تجخمت الػاليات الستحجة ، (ٓٚ) السػقف اإلسخائيمي السشحاز إلى الغخب في مذكمة قزية كػريا
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لجعع كػريا الجشػبية في حخبيا ضج كػريا الذسالية السجعػمة مغ جانب االتحاد الدػفيتي. االمخيكية 
استفدازًا "الحؼ عجه االتحاد الدػفيتي  (ٔٚ) ٜٓ٘ٔالبياف الثالثي الرادر في أيار  "إسخائيل"وأيجت 

الػضع الخاىغ في  وتجسيج، (ٕٚ) الػاردة إلى السشصقةعمى األسمحة تزسغ فخض رقابة إْذ  "،مػجيًا إليو
عمى مدتػ معيغ مغ القػات  ظالحفا"والعخب إلى  "إسخائيل"الذخؽ األوسط، واالعتخاؼ بحاجة 

ودفاعيع السذخوع عغ الشفذ، والدساح ليع بجور الجفاع عغ السشصقة  ،لزساف أمشيع الجاخمي ،السدمحة
، (ٖٚ) "إسخائيل "ليحا اإلعالف إلى تػجيو االتحاد الدػفيتي النتقادات ضج "إسخائيل"أدػ قبػؿ و  ".ككل
النزساـ إلى السعدكخ الغخبي، لحا با "إسخائيل"قبػؿ أنَّو أثار ىحا األمخ حكػمة مػسكػ، وعجتو  ذْ إ

عالف األمع الستحجة إ والسيسا بعج  ،"إسخائيل"حسمة إعالمية ججيجة لسشاىزة أقخت الدمصات الدػفيتية 
مغ تسػز الخابع عذخ مغ اتيست إذاعة مػسكػ في  ذْ إ، ٜٓ٘ٔمػقفيا مغ الحخب في كػريا في تسػز 

ووصفت الرحافة الدػفيتية حكػمة  "،السعتجيغ"باالنحياز عالنية إلى  "إسخائيل "العاـ نفدو 
 .(ٗٚ) "مدتعسخة تابعة لإلمبخيالية الغخبية"بػ "إسخائيل"
وفي ىحا الجػ السذحػف دوليًا ششت الحكػمة الدػفيتية حسمة أيجيػلػجية ضج الرييػنية بقػة       

األمخيكية والبخيصانية في  تيغمبخيالياإلتيغ أحج األسمحة القػية لمدياس"الرييػنية  ْت أكبخ، إلنَّيا عجّ 
تذخقيغ الدػفييت إلى رساؿ عجد مغ السدبإ، وتتسثل السياـ األولى والسباشخة لمحسمة "الذخؽ األوسط

التي  ة، وىي اإليجيػلػجي"لألمة الييػدية السػحجة "الذخؽ األوسط، لفزح وتحصيع األيجيػلػجية العالسية
 .(٘ٚ) مغ الدعيسيغ ليشيغ وستاليغ شجيجةتعخضت النتقادات 

إلى  وأدتسيسا في أوكخانيا،  واقع الحياة في االتحاد الدػفيتي، والفي لقج أثخت الحخب الكػرية       
وضع خصة ضخسة مغ خالؿ عسمت الحكػمة الدػفيتية عمى ، فدياسيةالقترادية و زيادة العدلة اال

خزاع تقػـ عمى إواتخحت سياسة  الزخسة،في السخاكد الدراعية ( ٙٚ) الكػلخػزاتالجسع بيغ آالؼ مغ 
 تششوفي الػقت نفدو في السجف الدراعية. السرانع، والعير أعزاء كػلخػز لالنزباط الراـر لعساؿ 

لفالحي كػلخػز بدراعتيا بذكل  الرغيخة، وُسسححسمة قػية لتقميز قصع األراضي الحكػمة الدػفيتية 
غ، ياالوكخانيالفالحيغ  الدياسةهذِه  توأثار  ،واجيت الخصتاف عكبات اقترادية ميسةوقج فخدؼ. 

لحا  .(ٚٚ) في أقاليع األقميات القػميةأقػػ ما يكػف االضصخابات واالستياء  ْت غومذاعخ عجـ الخضا. وبمَ 
 تالتخخيب، والسخالفا"حسمة تصييخ لألفخاد الييػد في السيغ السختمفة تحت ذريعة قامت الحكػمة ب
بيئية غيخ "وٌاتيع السدؤولػف الييػد بإبصاء اإلنتاج، واالنخخاط في أنذصة  ،"السالية، والسحدػبية

فداد التجارة إلى إدػ أمسا الجػدة، والدخقة، والسزاربة، مشخفزة سمع  سيسا بإنتاج ال،(ٛٚ) "مذخوعة
ثػرة "نيا أعمى  "الجخائع االقترادية"ىحِه لى إ ت الدمصات الحكػميةنطخ ، وقج والرشاعة الدػفيتية

عمى أثخ ذلظ تع تخحيميع بإعجاد كبيخة إلى األراضي الغخبية  .(ٜٚ) االقترادؼفي السجاؿ  "مشاىزة
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عمى االرقاـ والتفاصيل الجقيقة  السدتحيل الحرػؿكاف مغ ، عمى الخغع مغ أنو لالتحاد الدػفيتي
 .(ٓٛ) حػليع
ومغ ىحا اإلشار، أثيخت حسمة احتجاجية عالسية ضج االتحاد الدػفيتي حػؿ مريخ تخحيل       

عغ شاىج عياف خبخًا  ٜٓ٘ٔأيمػؿ الدادس والعذخيغ مغ في  تايسد نذخت صحيفة نيػيػرؾ ذْ إالييػد، 
عغ تخحيل الييػد مغ مػسكػ ومجف اخخػ، وقج استشج ىحا التقخيخ إلى ترخيح صادر عغ زوجة 

الخابع عذخ أصجرت نفيًا في ىشاؾ دبمػماسي سػفيتي مػجػد في كشجا، لكغ الدفارة الدػفيتية السػجػدة 
تجسعات ، أو أؼ "ؼ تسييد ضج الييػدعجـ وجػد أ"أوضحت فيِو  مغ العاـ نفدو،تذخيغ األوؿ مغ 

 . (ٔٛ) أخخػ في االتحاد الدػفيتي
، فقج أعمشت "معاداة الدامية"عغ تدايج تعسل عمى نذخ تقاريخ عجة جشبية األجوؿ ٌاستسخت ال       
أف عجدًا مغ  ٜٔ٘ٔفي مجيشة نيػيػرؾ في كانػف الثاني التي كانت ترجر األوكخانية الرحف 

 Mukačevo in the كارباثػفي وكخانييغ اغاروا عمى مكتب الذخشة الدخية في مػكاسيفػ األ

Carpatho ،وكخانييغ الحيغ تع اتياميع واستػلػا عمى تعميسات سخية تامخ بتخحيل الييػد األ األوكخانية
واسع،  وفي الحكيقة فإف عسميات التخحيل السساثمة كانت تجخؼ عمى نصاؽ ".بخجػازيػف رجعيػف  "أنيع

ضيخ مشذػر آخخ في صحيفة كخيدتيغ  الحا أعصت درجة عالية مغ االحتسالية برحة ىحِه التقاريخ. فيس
ىشاؾ احتجاجات  فأ": ورد فيوِ  ٜٔ٘ٔشباط الثالث مغ بػسصغ في في  األمخيكية سايشذ مػنيتػر

ييػدية ضج معاداة الدامية تجخؼ في البمجات األوكخانية الرغيخة، وحتى في مػسكػ واوديدا، وكاف 
 .(ٕٛ) "السدؤولػف غيخ مباليغ بالذكاوػ الييػدية، ولع تتخح أؼ خصػات فعالة لمحج مغ معاداة الدامية

 Moshe Sharett تشاريمػشيو ونتيجة لحلظ، صخح       
الخارجية اإلسخائيمي في حديخاف  وزيخ (ٖٛ)

" إنَّ إسخائيل لؼ وشدى اليهؽد الدؽفييت، وسيأوي الؽقت الحي يدسح لهحِك الساسؽ ة قائاًل:  ٜٔ٘ٔ
وعمى الخغع مغ تػتخ العالقات بيغ الحكػمة الدػفيتية  .اليهؽدية الكبيخة بالهاخة إلى إسخائيل"

 Shmuel Friedmanالياشيف  سكػ شسػئيل فخيجمافالدفيخ اإلسخائيمي في مػ إال أفَّ  ،واإلسخائيمية

Elyashiv (ٛٗ) أنجرية غخوميكػ ةِاترل بشائب وزيخ الخارجية الدػفيتيAndrea Gromyko
في  (٘ٛ) 

، ال  "جانبيا اإلنداني"بذأف مدالة لعَّ شسل األسخ، مذجدًا عمى ، وأجخػ مفاوضات معو ٜٔ٘ٔتسػز 
 .(ٙٛ) وُقِتَل معطع أقاربيع في الحخب "،عانػا مغ السحخقة"الييػد الحيغ سيسا 
والجليل عمى ذلظ أفَّ  "،اإلسخائيمية "الحكػمة الدػفيتية ليحِه السصاليب لكغ مع ذلظ لع تدتجب       
الحؼ عقجتو في القجس في آب ( ٚٛ) تبشَّت في مؤتسخىا الرييػني العالسي الثالث والعذخيغ "إسخائيل"

لحكيقة أفَّ الحكػمة الدػفيتية لع تفخج عغ الدجشاء الريايشة، وحّث  "األلع"قخارًا عبخَّ فيِو عغ  ٜٔ٘ٔ
حق "أف ىحِه اليجخة ىي عغ وأعمغ  ".إسخائيل"عمى الدساح لمييػد الدػفييت باليجخة إلى األخيخة 

 .(ٛٛ) "شبيعي لكل ييػدؼ
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محكخة أخخػ إلى  ٜٔ٘ٔتذخيغ الثاني الحادؼ والعذخيغ مغ بعثت الكيادة الدػفيتية في       
 "إسخائيل"، تححرىا مغ االنزساـ إلى قيادة الحمفاء في الذخؽ األوسط. وعمى وفق ذلظ ردت "إسخائيل"

لػ وتػ د ؽوها لالنزسام، وليذ لجتها فخصة  ا"أنهقائمة:  ٜٔ٘ٔعمى ىحِه السحكخة في كانػف األوؿ 
ضج االوحاد الدؽفيتي، ووػ التأكيج  ةلمشعخ في م ل هحِك الج ؽة، وأنها لػ وشعػ إلى أي خطط  جواني

 مى أن القيادة السخطط لها ليذ لجتها م ل هحِك األهجاف، وأنًّ إسخائيل كانت وحخس سيادوها 
تيؼ هؽ الهجف األساس تأنًّ  ؽدة اليهؽد الستذ":السحكخة . فزاًل عغ ذلظ، اضافت في واستقاللها "

إلسخائيل، وأنًّ حعخ االوحاد الدؽفيتي لس ل هحِك الهاخة تتعارض مع الدياسة الدؽفيتية السعمشة 
 .(ٜٛ)" لمسداواة الكاممة، وحق وقخ خ السريخ لاسيع األمػ

محكخة سخية لمغاية إلى ستاليغ في نائب وزيخ الخارجية انجريو غخوميكػ وفي اثشاء ذلظ، أرسل     
وأدركت  ".إسخائيل"لمييػد مغ االتحاد الدػفيتي إلى  "الشدوح الجساعي"ر فييا مغ ، ححّ ٕٜ٘ٔشباط 

لإليجيػلػجية  "تذكل تيجيجا مباشخاً "الدمصات الدػفيتية أفَّ مثل ىحِه اليجخة الجساعية مغ شأنيا أفَّ 
إنَّ هاخة  " فيتي لجػ األمع الستحجة وزيخ الخارجية اإلسخائيميالدػفيتية. لحا أخبخ سفيخ االتحاد الدػ 

بادئ اليهؽد مؼ االوحاد الدؽفيتي إلى دولة ذات ظخوف اجتساعية مختمفة ستتعارض مع الس
 .(ٜٓ)"األساسية لمجولة الدؽفيتية

مغ الحكػمة الدػفيتية التأثيخ في الجوؿ التابعة  "اإلسخائيمية"وعمى الخغع مغ ذلظ شمبت الحكػمة     
بفتح أبػابيا لميجخة، واعصاء تعػيزات ِلزحايا الييػد الحيغ تعخضػا  ألسانيا الذخقيةليا، السيسا مغ 

إلى باليجخة مسياجخيغ السحتسميغ لكغ الحكػمة الدػفيتية لع تدسح ل. خالؿ االحتالؿ الشازؼ "لالضصياد"
ضمت لحا ". إلمبخياليةلمريايشة اعسالء "ف الييػد و يربح السياجخ  ت مغ أفَّ ألنيا خذي "،إسخائيل"

 .(ٜٔ) حكع ستاليغحتى نياية  "إسخائيل"مشح تأسيذ ، محطػرةفي االتحاد الدػفيتي اليجخة الييػدية 
 قزايا الدجشاء الييػدجسيع متابعة عمى ، عسمت الحكػمة السحمية في أوكخانيا وفي ضػء ذلظ     

جراسة استقرائية متعمقة بقزايا السحكسة استبانة ل، وتشفيح محاكستيع مغ خالؿ تقجيع الريايشة
. فكانت وزارة أمغ الجولة مشذغمة بسخاجعة جسيع القزايا والتقاريخ، ودراستيا برػرة تفريمية العدكخية

مت السحكسة قزايا قجوىكحا  .وسخية لمغاية، ُثعَّ يتع ارساليا إلى األميغ العاـ لمحدب الذيػعي االوكخاني
تيسػا اٌ راـر و التعخضػا لالستجػاب و أخخػ، الييػد الحيغ حخروا بػلشجا ودوؿ أوربية مغ جشػد لستيسيغ 

لمزباط الدػفييت والخجاؿ السجشجيغ مغ بتفاصيل عجة إبالغ الجير الدػفيتي  عَّ ذ تُ إ ،(ٕٜ)"بالخيانة"
، وقج فخَّ عجد ٜٙٗٔمشح وقت مبكخ مغ عاـ  الغخبية الجوؿأصل ييػدؼ الحيغ حرمػا عمى المجػء في 
 .Aغقجـ العقيج أ.مػراشيفزاًل عغ ذلظ   .(ٖٜ)"إسخائيل"مشيع شالبيغ المجػء إلى الغخب أو إلى 

Murashin  األوكخانية  بات العدكخيةا، رئيذ السحكسة العدكخية لسشصقة الكارCarpathian 

Military (ٜٗ)  الدادس عذخ مغ لمحدب الذيػعي االوكخاني ماليشكػؼ في تقخيخًا سخيًا إلى رئيذ
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أرفق في هحك السخاسالت مقتطًفا مؼ استقرا  اإلدانات والسسارسات القزائية " :قائالً  ٕٜ٘ٔنيداف 
السحكسة العدكخ ة لسشطقة مؼ خالل استعخضها و  الجول،الستعمقة بالقزايا التي وشطؽي  مى جخائػ 

 مؼثسانية فقط مؼ الاشؽد السجانيؼ . فقج وججت 8491الخبع األول مؼ بات العدكخ ة خالل االكار 
السجانؽن اآلخخون هػ جشؽد في وحجات و بات العدكخ ة. اتشتسؽن إلى مشطقة الكار جشجيًا سبعة  ذخ 

الخائج في فؽج السجفعية  -الخقيب أنَّ :  مى سبيل الس ال ،الخوسية Okrugsأوكخوغ لسقاطعة وابعة 
أثشا  خجمته في في  ،Bernshteinالسعخوف أيًزا باسػ بخنذتيؼ  Zitserخدز تهاوودر  8018

وبعج  ،8499أتمؽل ال اني والعذخ ؼ مؼ هاخ وحجوه في  البؽلشجية،الاير الدؽفيتي  مى األراضي 
في حدب السعمؽمات أنَّ زويدخ بجأ بالعير  ". و مىإسخائيل"ذلغ خان وطشه األم وهخب لمعير في 

وعمى .(ٜ٘) "الديارات شخكةفي  اً ميكانيكيو عسل  بيخنذتيؼ،وحت االسػ السدتعار  "،ئيلإسخا"ول أبيب 
بشاًء  _عمى زيتدخ غيابيا الحكع  ٕٜ٘ٔشباط الحادؼ والعذخيغ مغ سحكسة في ، أصجرت الأثخ ذلظ 
 .(ٜٙ) بالخصاصاإلعجاـ رميًا ب _لالتحاد الدػفيتيمغ القانػف الجشائي  ٔ-ٛ٘عمى السادة 

القػمية السشاىزة لمثػرة  اياتجاه القزاٌ سياسة الحدب الدمصات الدػفيتية  ناقذْت شار، ومغ ىحا اإل    
وتعتقج أفَّ مػاششيغ ييػد كانػا  "،بجولة اسخائيل"، التي كانت تذيج عمى الػاقع الدػفيتي "االفتخاء"و

فقجـ األميغ العاـ لمجشة اإلقميسية في  .( ٜٚ) قامةإلسيالد وامل اً االتحاد الدػفيتي فقط مكانيشطخوف إلى 
 ػعي االوكخاني معمػمات إلى سكختيخ المجشة السخكدية لمحدب الذيػعييمجيشة كييف لمحدب الذ

، عمى الخغع مغ أفَّ "تسخدف اتياـ الييػد بارتكاب جخائع أبذ" ٕٜ٘ٔتسػز الثاني مغ في  ماليشكػؼ
ث قزايا تيع جشائية مػجية إلى القػمييغ الييػد السحكسة اإلقميسية في مجيشة كييف قج نطخت في ثال

مغ الجولة في أ، مغ خالؿ التحقيق فييا مغ وزارة "جخيسة معادية لمثػرة"الحيغ يعيذػف في كييف، وفي 
الييػد القػمييغ، بجأوا مغ ىشاؾ مجسػعة  وأوضح األميغ العاـ لمجشة اإلقميسية أفَّ  جسيػرية أوكخانيا،

وقج جخت محادثات  ،بذكل مشيجي، وكانػا يجتسعػف في شققيع ٕٜ٘ٔ-ٜٚٗٔبيغ عامي أعساليع 
خسَذ عذخَة  ذات شبيعة قػمية، وكتب أحج الييػد مغ أوكخانيا برفتو قػميًا ييػدياً  "معادية لمدػفييت"

رسالة مجيػلة السرجر ذات محتػػ قػمي معاد لمدػفييت إلى الييأة الحدبية الدػفيتية، وإلى مكاتب 
عمى الحدب الذيػعي البمذفي  "أبذع صػرة وافتخاء"وصفًا جاء في  تتزسش تحخيخ الرحف،

. ةالبخجػازي "إسخائيل"أمخيكا االمبخيالية، ودولة "االوكخاني، وقادة شعب االتحاد الدػفيتي، وامتجح فييا 
مارؾ  أدانتو وإدانة مجسػعتو مغ الذباب القػمييغ الييػد الستسثل بػسمتدر ْت وعمى أساس ذلظ تس

مشطسة وكاف عزػًا في ، ٖٖٜٔالحؼ ولج عاـ Palmtzer Mark Solomonovichلػمػنفيتر سػ 
 Pressman Asamoilovnaسامػيمػفشا آ فسشػات، وبخيدسا لسجة عذخ ، وُسجغَ (41) الكػمدػمػؿ

 . (44)سشػات  لسجة ثساني غَ جِ وىػ عزػ في الكػمدػمػؿ، وسُ  ،ٕٖٜٔالحؼ ولج عاـ 
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الحكع  ٕٜ٘ٔذ أصجرت السحكسة العدكخية في آب إالقزايا العدكخية، أيزًا تحكيقات الوشالت       
،  (ٓٓٔ) Itzik Fefferسيسا لكل مغ إيتدظ فيفخ ، وال"المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية "عمى اعزاء

باإلعجاـ رميًا  Lip Kvitkoفيتكػ، وليب كPeretz Marchisوديفيج بخجمدػف، وبيختذ ماركير 
 .(ٔٓٔ) خوف فقج ُحِكَع عمييع بأحكاـ مختمفةاألعزاء االخبالخصاص. أما 

مجسػعة اجتساعية عخقية معارضة بػصفيع فزاًل عغ العامل الدياسي لتعخيف الييػد االوكخانييغ      
كانت التقاريخ و . "نيب السستمكات االشتخاكية "تع ادخاؿ أسصػرة الجور الحرخؼ لمييػد في فقج لمشطاـ، 

ىاجست  ،ذاعة كييفإلففي تقخيخ  .(ٕٓٔ) " الييػديةلقاب مميئة باأل"الرحفية مغ قاعة السحكسة 
بسا فيو الكفاية، وأف الفداد وصل إلى االقتراد  "يقطيغ"الحيغ لع يكػنػا االفخاد في أوكخانيا الحكػمة 

واعتخفت  "،األمخيكييغ والبخيصانييغ والريايشة "في افداد الرشاعات، ودعت إلى محاربة دعاة الحخب 
ف، والريايشة الشبالء البخجػازيػ  "بعس االشخاص قج أختخقيا أف الرحف في الجسيػريات االشتخاكية 

 .(ٖٓٔ)"الييػد
الييػد "ما تع ذكخه، كذفت وزارة الذؤوف الجاخمية في أوكخانيا عغ اعتقاؿ مجسػعة مغ إلى واستشادًا      

وكاف  "،اختالس السستمكات االشتخاكية"، بتيسة ٕٜ٘ٔفي مجيشة كييف في عاـ  "البخجػازييغالقػمييغ 
، Mizrukha Vol’f Simkhovichمغ بيشيع الييػدؼ القػمي البخجػازؼ فػلف سيسخػفيتر ميدروخا 

، وقيامو لشطاـ الدػفيتيمعاداة ا"الكبس عميو بتيسة ُالقي  ذْ إعزػ سابق في الحدب الذيػعي. ىػ و 
سشاىزة القػمية ال بإثارةوالكياـ  ،في شقتوالييػد، واالجتساع بيع  يغتشطيع تجسعات لألفخاد مغ القػميب

كذف "لمجولة الدػفيتية، معمشًا أف الػششية  والدياسة ،الحكػمة الدػفيتية "يذتع"وكاف  "،لمدػفييت
ولقج ، كة ضج االتحاد الدػفيتيبحخب أمخيكية وشيميدروخا وتشبأ  ".الكػزمػبػليتانية ىي معاداة لمدامية

تحخيخ الذعب "أخحت عمى عاتقيا ميسة األمخيكية الػاليات الستحجة أف  "استفدازؼ "ذكخ عمى نحػ 
يتخاسل معيع بانتطاـ قبل مدروخا أقارب في فمدصيغ كاف وأف لجػ  ."مغ القسع الذيػعيالدػفيتي 
بػريدػفيتر إياكػؼ  "الرييػني"عمى  ٕٜ٘ٔلقي الكبس أيزًا في عاـ وأ .(ٗٓٔ) اعتقالو
 غيخشكػفيتربخورخ  -ياكػؼ  السعخوؼ باسع  ،Iakov Borisovich Podgaetskiiيتدكيجبػد

Iakov-Borukh Gershkovich "ولع . وىػ مغ مػاششي كييف، "السستمكات االشتخاكية والختالس
وكاف يعسل حتى اعتقالو كبيخ محاسبي مجمذ التجارة السحمية في  الذيػعي، في الحدبيكغ عزػًا 
يتدكي، وىػ عزػ في جبػد في كييف، وكاف مشطسة صييػنيةبشذاط في تو ذاركأتيع بس جكييف. وق

تمقى بانتطاـ مبالغ مالية كبيخة و السقبػض عمييع، مغ  "مسستمكات االشتخاكيةلالسختمديغ "مجسػعة مغ 
يبيع كاف وصشجوؽ االئتساف الحؼ  ،التابعيغ لو في صشجوؽ األغحية في السقاشعةمغ كبيخ السحاسبيغ 
 . (٘ٓٔ) اختالس سمع مادية في كييف بػساشةوتع الحرػؿ عمى ىحه السبالغ  ،سمعًا استيالكية لمدكاف
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في جمدتيا العمشية إلى  ٕٜ٘ٔومغ ىحا السشصمق استسعت السحكسة العدكخية في تذخيغ الثاني      
الحيغ عسمػا لسجة شػيمة في مجيشة كييف التجارية ، وبعج ذلظ  "لعرابة مغ السجخميغ" قادةقزية 

وأوضح في السقاؿ أف  ،"عرابة اآلفات"نذخت ىحِه القزايا في صحيفة " بخافجا أوكخانيا" مقااًل بعشػاف 
انػا تجارًا ك"، و"لمدػفييت معادٍ "و ،"لجييع ماٍض مطمع "وكخانييغجسيع السعتقميغ مغ الييػد األ

والتجارة في مجيشة كييف،  ،قػضػا التجارة الدػفيتية "االعساؿ االجخامية"، ومغ خالؿ "ومزاربيغ
تػفيخ سمع عالية الجػدة. وعمى ل، وعارضػا اإلجخاءات التي تيجؼ "وقامػا بشيب السستمكات االشتخاكية"

لمثػرة في مجاؿ  "شاىسأساس االضخار الس"أثخ ذلظ الػصف جاء قخار السحكسة العدكخية عمى 
 ٗ٘ -ٔٔو ٘ٔ -ٚلمسػاد ية الدػفيتية كاالشتخا اوكخانيأالتجارة مغ القانػف الجشائي التحاد جسيػرية 
 .    (ٙٓٔ) "أعجاء لمذعب"الحكع باإلعجاـ رميًا بالخصاص برفتيع 

لكشيا امتجت إلى الرييػنية. فقج  ،"البخجػازية"ٌاستسخت الجعاية السشاوئة في البجاية ضج         
". ونذخت "ويارًا رجعيًا قؽميًا بخجؽاز ًا تهؽدياً ىاجست وسائل االعالـ الدػفيتية الرييػنية بػصفيا: 

الرحف صفحات عجة العتخافات "الستيسيغ والعشاصخ السعادية داخل االتحاد الدػفيتي". وسيصخت 
عمى قزية  ٖٜ٘ٔكانػف الثاني  - ٕٜ٘ٔتذخيغ األوؿ  غفي مجة ما بي "السؤامخة الرييػنية"فكخة 

 .(ٚٓٔ)"مؤامخة االشباء"
مؤامخة األطبا  وأثخها في سياسة الحكؽمة الدؽفيتية اهوااك اليهؽد األوكخانييؼ كانؽن ثانيا:   

 8491آيار -ال اني
اجتاحت مػجة شخسة مغ سيسا األشباء مشيع مغ فخاغ ، إْذ  لع تأِت كخالية ستاليغ لمييػد، ال        

ايزًا في الكتمة الذخقية بأْسخىا. وقج بمغت في االتحاد الدػفيتي فحدب، وانسا ليذ  "معاداة الدامية"
بػ"مؤامخة األشباء"، وُتسَّْت تشفيح ىحِه السؤامخة بسبادرة مغ كبار الجولة الحيغ كانػا عمى  ىذروتيا فيسا ُيَدسَّ 

كانػف الثالث عذخ مغ  اكتذفت وكالة أمغ الجولة فيإْذ  .(ٛٓٔ) دراية كاممة بسعاداة ستاليغ لمدامية
الذخريات السيسة قادة نياء حياة غ االشباء الحيغ جعمػا ىجفيع ىػ ام "مجسػعة إرىابية"ٖٜ٘ٔالثاني 

 Lidiya تيساشػؾليجيا ، وذلظ عشجما عثخ أحج رؤساء التشفيحييغ عمى تقخيخ في االتحاد الدػفيتي
Timashuk
، أشارْت فيِو ٜٔ٘ٔ مشح عاـزوجة أحج األشباء، كانت قج قجمتو إلى أمغ ستاليغ  ، (ٜٓٔ)

  .(ٓٔٔ) الدػفيتي االتحاد إلى قياـ مجسػعة مغ االشباء بسؤامخة إلنياء حياة الذخريات السيسة في
 "العمشي"قجـ ىحا التقخيخ  ذْ إالرحة، الييػد في وزارة االفخاد ضج  تحػالً ىحا التقخيخ حجث أ        
نيكػالؼ فالسيظ  الجشخاؿبحبذ  -بعج قخاءتو-شخريًا، فأمخ لى ستاليغ إ خوصل التقخي عَّ ثُ  و،ئلخؤسا

Nikolai Vlasik (ٔٔٔ ) بتيسة  مخ بشفيو الى معدكخ االعتقاؿأثع  ،التقخيخالسدؤوؿ عغ اىساؿ ذلظ
 Ryuminميخائيل ريػميغ القزية إلى شخز يجعى ىحِه وُعيج بالتحقيق في . التعاوف مع األشباء

Mikhail (ٕٔٔ) ، مػؼاالتست تخقيتو بعج إلقاء الكبس عمى أب ذْ إ Abalamov  الستػرط في ىحِه
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 Semyoسيسيػف دؼ إجشاتيف  إلى المجشة السخكدية وإلى نائب الػزيخ وسمسوُ  السؤامخة،

D.Ignatiev
   .(ٗٔٔ)بتشفيح ىحا األمخ بجأ ريػميغ و . (ٖٔٔ)

بحسمة لشذخ ، ٖٜ٘ٔالدػفيتية في الثالث عذخ مغ كانػف الثاني وبشاًء عمى ذلظ، أمخت الحكػمة      
وال سيسا  ،ةخسسيال تيااالتحاد الدػفيتي حسمششت جسيع مجف  ذْ إىحِه السؤامخة في الرحافة الدػفيتية، 

شباعتيا  ْت األوكخانية، وتسُ  رحافةالمعمػمات ىائمة في بشذخ في أوكخانيا، فقامت الجسيػرية األوكخانية 
صحيفة بخافجا بيانًا  ْت نذخِ  عَّ ثُ  صحف الجسيػرية األخخػ السػحج مع  ونذخىا عمى وفق الججوؿ الدمشي

مغ األشباء، وثبت  "مجسػعة إرىابية"أوضحت فيِو قياـ أجيدة أمغ الجولة باكتذاؼ فدو، في اليػـ ن
والتحكيقات واالستشتاجات مغ خالؿ الخبخاء، واعتخاؼ االشباء الستيسيغ أفَّ ىؤالء قج  مغ خالؿ الػثائق،

: أمثاؿ  الدػفييتمغ القادة عجدًا فقج قتمػا بعالجيع  "،تخخيب عالج مخضاىع إلنياء حياتيع"تعسجوا 
لكدانجروفيتر أيػنيج ول ، Aleksandr Shcherbakov  الكدشجر شيخباكػؼ ،ججانػؼ نجرية أ

 Ivanكػنيف فاف ستيبانػفيتر ، وأي Leonid Aleksandrovich Govorov جػفػروؼ

Stepanovich Konevشتسيشكػ سيخجي ماتفيفيتر  ، والجشخاؿSergei Matveevich 

Shtemenko  كانػا  وبحدب تحقيق لجشة أمغ الجولة فإفَّ ىؤالء األشباء. خخيغآوقادة عدكخييغ
عمى صمة  عأنيبعزيع قج اعتخؼ  "،بػصفيع عسالء مدتأجخيغ األجشبيةاالستخبارات  "في  يعسمػف 
أسدتيا االستخبارات  ،(٘ٔٔ) JDCجػيشتالييػدية الجولية القػمية الييػدية البخجػازية  السشطسة"بػ

بأمخ  ،أنو تمقى أوامخ بسحػ الكػادر الكيادية في االتحاد الدػفيتيالجكتػر السحققيغ وأخبخ األمخيكية، 
وعمى وفق البالغ  "،شبيب ييػدؼ قػمي "مخكد البيانات الجولي، وعّبخمغ خالؿ  ،مغ الػاليات الستحجة

 فالسخابخات البخيصانية. وكامغ  "عسالء قجامى"خة السقجـ ضج االشباء، أفَّ السذاركيغ في ىحِه السؤام
قبل - ميخػيمدسػلػمػف مغ  خمغ الييػد الحيغ اتيسػا بأخح األوام وعجد األشباء تدعة، ومغ بيشيع ست

 فيفخعمى الكبس  يلق، وقج أالعزػيغ في المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية  (ٙٔٔ)فيفخ  ظوأيتدي -وفاة

خالؿ حسمة االعتقاؿ جسيع القادة في المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية إلى معدكخات مع  وتخحيمو ، 
 .(ٚٔٔ) االعتقاالت التي تع ذكخىا سابقاً 

نفحت الجسيػريات االشتخاكية الدػفيتية قخار ستاليغ الرادر في الثالث عذخ مغ ، وبشاًء عمى ذلظ     
الجساعات "جسيع الرحف الدػفيتية عمى معطع في  قػيا ىجػماً  ذشْت ، فٖٜ٘ٔكانػف الثاني 

االستخبارات كانػا عمى اتراؿ بجياز  -مغ وجية نطخىا -األشباء، نطخًا ألفَّ معطع ىؤالء "اإلرىابية
، التي تعج "السشطسة الجولية البخجػازية الييػدية القػمية السذتخكة"تجشيجىع بػساشة  األمخيكية، وتعُ 

ة، وبتخصيط مغ فتحت قشاع الرج "الذخيخ"الػجو اآلخخ لمسشطسة الرييػنية التي تخفي عسميا 
في األراضي الدػفيتية، وأفَّ  "غ لسشطسة جػيشت بشذخ نذاشيع "التخخيبييالتابع "غيالجػاسيذ واالرىابي"

ية لمسشطسة الرييػنية ضخبة قػ وعّجتيا ، الدمصات الدػفيتية قج ألقت الكبس عمى ىؤالء األشباء
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. وكخرت ىحِه االتيامات في صحف "أصجقاء الدالـ"حاولػا إخفاء نذاشيع مغ خالؿ  غالحي، الييػدية
دتيا الخسسية لمحكػمة الدػفيتية، وكخاسشايا زفيددا، ومجمة السثقفيغ. فزاًل عغ يعجة مشيا: صحيفة إزف

، والحدب المجشة الييػدية األمخيكية ج مثلوصف السشطسات الييػدية األخخػ في الخار  ذلظ، تعُ 
بؤرة لمتجدذ والتخخيب والسؤامخات السزادة  أنيا "االشتخاكي الييػدؼ، وجسيع السشطسات الرييػنية 

أعجاء لالشتخاكية "، وعمى أثخ ذلظ نذأ انصباع عغ الييػد الشاشصيغ في السجتسع بػصفيع "لمثػرة
 .(ٛٔٔ) "مخيكيةاألاإلمبخيالية "وأنيع مدتأجخوف مغ  "،الذيػعية
ذ ضيخت حسمة معادية في إ، أوكخانيانتذخ التحخيس عمى نصاؽ أوسع في أ، ومغ ىحا السشصمق    

 مييػد، وضيخت كتب معادية لمداميةالسؤسدات الصبية، وفي وسائل الشقل، وفي األماكغ السعادية ل

ىشاؾ  ْت وأصبح ،أوكخانياوالسدارعيغ الجساعييغ والسفكخيغ في  نتذخت بيغ العساؿا وسخعاف ما ،(ٜٔٔ)
 السعمػمات ترل وبجأت ".والعرابات االجخامية لألشباء"ردود مباشخة بالكبس عمى جسيع السشطسات 

فتدي محكخة في يذ أرسمت المجشة اإلقميسية في مجيشة تذيخنإمغ المجاف اإلقميسية والييئات اإلدارية، 
مغ مرادر عجة، ومشاقذة ىحِه بخاىيغ  فييا مغ خالؿ ت، أوضحٖٜ٘ٔكانػف الثاني التاسع عذخ مغ 

وأضافت المجشة اإلقميسية في محكختيا:  وكخانييغ، والسيسا الييػد.السدألة مغ جسيع شخائح الدكاف األ
"نحؼ الذعب الدؽفيتي الحخ، نطالب جسيعًا برؽت واحج بطخدهػ إلى جدٍ  بعيٍج مؼ االوحاد 

أنَّ  يجؽاسيذ ألمخ كا، وأسؽأ أ جا  لشا، وال تشبغالدؽفيتي...أنهػ م ل وتار القخم وغيخهػ، وأنهػ 
 .(810) ة"يدتحقؽن ذلغ، وال ياب أن وكؽن هشاك رحس ػإنه، الجم بالجم، يكؽن هشاك غفخانًا لهػ

رحيفة التابعة لمجياز اإلعالمي الفشذخت . بالشذخ ةوفي أثشاء ذلظ، ٌاستسخت الرحف الدػفيتي       
مقااًل لمكاتب الدػفيتي ؼ.  ٖٜ٘ٔكانػف الثاني الحادؼ والعذخيغ مغ في االتحاد الدػفيتي في 

أن " أتيسيع في السقاؿ قائال: ذْ ، إ "الريايشة عسالء لألمخيكاف "بعشػاف V. Minayev ميشاييف،
الخارجية، والسدتذار الدياسي لمحكؽمة اإلسخائيمية، ممدميؼ  خفيج بؼ غؽر ؽن، وز ارئيذ الؽزرا  د

 Abba Eban بتشفيح أوامخ وزارة الخارجية األمخ كية. وأنَّ الدفيخ االسخائيمي أبا إتبان
  سيله  (818

قادة الرهاتشة ورجال الجولة اإلسخائيمية كانؽا  نأ": قائالً  في مقالو ايزاً  وأضاؼ ميشاييفلبخ طانيا". 
األمخ كييؼ. وكان د ػ  ؼيذشؽن حسمة وذهيخ ة ضج االوحاد الدؽفيتي، مؼ خالل د ػ اإلمبخ اليي

الرهاتشة هجف سياسي وخخ بي، وكان الجا سؽن الخئيديؽن لمرهاتشة مؼ العؽائل الخأسسالية 
يختكبيا الريايشة في فمدصيغ مغ كاف غ الجخائع التي الكذف ععمى وشجد السقاؿ ايزًا  ".االمخ كية 
 .(ٕٕٔ) واستيالء عمى أراضييع، ودفعيع إلى الرحخاء ،محابح
 ةعالسيالو  ةجاخميالثارت ضجة ىائمة في األوساط أ "األشباءمؤامخة "، أفَّ حادثة بصبيعة الحاؿ     
شكظ آخخوف عمى حيغ  أيج البعس ستاليغ،  ج، وانقدست اآلراء حػؿ مجػ صحة ىحِه التيسة. فقكافةً 

 تانتقجو ، (ٖٕٔ) الػىع جعمتو يذظ في أبدط األمػر بمغ ستاليغ مخحمة مغ ذْ إ ،برست في صحتيا
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:" أنَّ الرحف الدؽفيتية كانت الدفارة األمخيكية في مػسكػ الرحف الدػفيتية بال استثشاء بقػليا
مخ كية، وأن السدؤوليؼ الدؽفييت كانؽا الستحجة األب وبالتحجتج الؽاليات ورب غزبها  مى الغخ 

. أما اآلراء السؤيجة في الخارج، فقج تخددون الاسل السراغة نفدها: البخجؽاز ة، الخأسسالية، الرهاتشة"
أعمشت بمغاريا الكبس ف ".جخيسة األشباء"صجرت بيانات مغ البمجاف الذيػعية تؤيج ستاليغ، وتدتشكخ 

وأعتقل اعزاء مغ االستخبارات االمخيكية ،واديشػا  ،"التجدذ والتآمخ "بتيسة عمى عذخة مغ األشباء 
وحػكسػا مغ خالؿ حسمة التصييخ. أما في الشسدا فقج أجخػ الحدب الذيػعي حسمة تصييخ ذات صمة  ،

واقتخح الحدب الذيػعي  ،(819)أيزاً  بػ "مؤامخة األشباء"، فقج كانت الشسدا تحت الخعاية الدػفيتية
سعى إلى "وانتقجت سياسة وزيخ الخارجية األمخيكية الحؼ  "،لمخػنة"الشسداوؼ قياـ محاكسات عاجمة 

، ونذخ الخأسسالية مغ خالؿ تذجيعيع عمى االنزساـ أيزاً  فرل األقاليع التابعة عغ االتحاد الدػفيتي
محاسبة السقرخيغ " بػ فييا لذيػعي اإليصاليشالب الحدب افقج إيصاليا في اما  ".إلى السعدكخ الغخبي
 .(ٕ٘ٔ)" "والستخاذليغ كافة

 ،"إسخائيل"القػية ضج اليجسات و  ،شباء الييػداألالسػجية إلى  التيعومسا ال شظ فيو، أفَّ      
 تكانوقج في جسيع أنحاء العالع. الدخط مػجة مغ ثارت أ ،الدػفيتيةالرحف والسعادية لمدامية في 
اشخاص مجيػليغ بتفجيخ قشبمة في الدفارة الدػفيتية في تل بدبب قياـ  ؛"إسخائيل"أعشف تجاعياتيا في 

فأعمشت الحكػمة الدػفيتية، استشادًا إلى مرادرىا الخاصة، أف  ،ٖٜ٘ٔشباط التاسع مغ في ابيب 
عالقاتو وبعج ثالثة أياـ قصع االتحاد الدػفيتي  ."اإلسخائيميةالذخشة "العسمية كانت بتجبيخ مغ 

الحادؼ عذخ مغ أصجرت الحكػمة الدػفيتية محكخة رسسية بتاريخ و . (ٕٙٔ) إسخائيل"الجبمػماسية مع 
السػجية ضج  تاالتياماوبيشت فييا  ،فييا أسباب قصع العالقات ت، أوضحمغ العاـ نفدوشباط 

، تبع ذلظ األمخ حسمة الضصياد ضج االتحاد الدػفيتي "حسمة كخاليةب"وكيف أنيا قامت  "،إسخائيل"
يغ في االتحاد الدػفيتي، ولع تدتيجؼ الحسمة الججيجة السشطسات واالعزاء الدابقيغ في ششالييػد القا
 .(ٕٚٔ) أخخػ، وال سيسا في أوكخانيا وغيخىا بدبب أفَّ معطع الييػد كانػا يعيذػف في مشاشق ؛مػسكػ
وعجـ التػاصل بأؼ  "،اليقطة الجائسة"ػبػأفَّ الحكػمة الدػفيتية شالبت الذعب  اإلشارة إلىوتججر     

الخئيديغ االعجاء  "، لكػنيع األمخيكية شكل مغ االشكاؿ مع الجيات التي تشتسي إلى الػاليات الستحجة
االستسخار بالشذخ، ولع يسِس يػمًا إال وبجأت حسمة عمى وشجدت الرحافة  "،الستيسيغ بالسؤامخة

عتقاالت كبيخة بيغ مدؤوليغ كبار في الحكػمة، ومدؤوليغ مغ الحدب الذيػعي. فكانت الرحف ا 
نذخت صحيفة بخافجا االوكخانية في شباط  ذْ إ، (ٕٛٔ) كيادات العميا الدػفيتيةتتبع األوامخ الرادرة عغ ال

مقااًل ييجؼ لفزح أخصاء وزارة الرحة في اتحاد الجسيػرية األوكخانية، وفي إدارة صحة  ٖٜ٘ٔ
العامميغ في السيجاف، وفي السشاشق والسقاشعات، واخترخ السقاؿ كل االنتقادات عبخ سخد وقائع 

ولػ يكؼ هشاك إجخا  وحميمي  ،"يج مغ األشباءكجة ومتعسجة حػؿ العالج القاسي لمسخضى مغ العجؤ م
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ـً أنذصة لعجيج مغ العامميغ الرحييغ. "نقجي لعسل الدمطات الرحية ، بذكل عاـ لكغ السقاؿ قجَّ
وعمى  .(ٜٕٔ) ويتيع بعزيع بالزخر الكبيخ، مسا اثار الذظ وعجـ الثقة باألشباء مغ جانب السخضى

الجياز الخسسي لػزارة الرحة في مػسكػ، تححيخا لػزارة الرحة األوكخانية في مجيشة  وفق ذلظ وجوّ 
كانػا محنبيغ بقبػؿ الخشاوؼ مغ "ومعطسيع مغ الييػد الحيغ  ،مع األشباء"لتدامحيا "كييف 
ألشباء  "الفداد والسحدػبية"، وتع اإلبالغ عغ حاالت آخخػ مغ "غيخ السيشي"وسمػكيع "، السخضى
-Kamenetzفي مقاشعة كاميشتد بػدولدظ و  ،Zhytomyrفي قخية جيتػميخ، و مجيشة كييففي ييػد 

Podolsk ، في أوكخانيا(ٖٔٓ).  
السرسسة لسخاعاة  "الشاعسة"إنياء سياستيا  "اإلسخائيمية"وفي الػقت نفدو، قخرت الدمصات         

 سالندكيرودولف التي لع ُتؤدَّ إلى نتائج إيجابية بشطخىا، متخحة محاكسة  "الحداسيات الدػفيتية"

Rudolf Slánský
بإثارة ييػد  "إسخائيل"نقصة تحػؿ في سياستيا. لحا قامت الييػد واألشباء ، (ٖٔٔ) 

في وغيخىع مغ ييػد أوروبا الذخقية( )نيابة عغ ييػد االتحاد الدػفيتي الػاليات الستحجة السخيكية 
أعمغ أميغ خدانة الػكالة فقج  .(ٕٖٔ)ٖٜ٘ٔعاـ ( UJA)السػحج السؤتسخ الدشػؼ لمشجاء الييػدؼ 

(جيػرا جػزيفتاؿ فمدصيغفي الييػدية 
 Giora Josephtahl ٖٖٔ) ، ونائب رئيذ االتحاد الييػدؼ

 دولة"باالشتخاؾ مع الػاليات الستحجة األمخيكية ييػد أف  ،(ٖٗٔ) Joseph Schwartzجػزيف شػارتد
الجور السييسغ في الحرػؿ عمى إشالؽ سخاح أكبخ عجد مسكغ مغ يسارسػا يجب أف  "،إسخائيل

دعػة وسائل اإلعالـ ذلظ. ويجب ميسا كانت السخاشخ التي يشصػؼ عمييا الساؿ، الييػد بأؼ ثسغ مغ 
مغ خالؿ  ،الديصخة الذسػليةو متأميغ ليقارف بيغ األساليب الشازية والذيػعية  لالستساع إلى قخارٍ 
مقاومتيا والجعػة إلى  مغ ييػد الحخكة الذيػعية،وال سيسا مختمفة في العالع، مياجسة مجسػعات 

الػاليات  خالؿ حكػمةوتػضيح الجيػد السبحولة الستجعاء الحكاـ الذيػعييغ لمسداءلة مغ  عالسيا،
 .(ٖ٘ٔ) األخخػ والقشػات الستحجة، واألمع ، األمخيكية الستحجة
اممة الييػد وراء الدتار أعمشت وزارة الخارجية اإلسخائيمية عغ نيتيا إثارة مدألة معوبعج ذلظ،        

ودعا  ،ٖٜ٘ٔشباط الحادؼ والعذخيغ مغ في الستحجة في الجسعية العامة لألمع  (ٖٙٔ)الحجيجؼ
Rabbi Irving Miller إيخفيشغ ميممخ الحاخاـ 

الحكػمة الدػفيتية ،  رئيذ السشطسة الرييػنية ،(ٖٚٔ)
 (ٖٛٔ)( ZOAسشطسة الرييػنية االمخيكية )ال ووشالب في الػقت نفد،  "دع الذعب يحىب"إلى مقػلة 

 سشطسةالرئيذ  وقجـ ،"إسخائيل"ييػدؼ مغ االتحاد الدػفيتي بالسغادرة إلى السميػف ونرف  بالدساح
 ،العشاصخ البخجؽاز ةبإذا كان ما يدسى "قاؿ فيِو:  تع تبشيو باإلجساعالرييػنية االمخيكية قخارًا 

، فيشبغي أن ُيدسح لهػ بالهاخة خغؽب فيهػ ... لمكتمة الدؽفيتيةغيخ م ،اليهؽدوالكؽزمؽبؽليتانيؽن 
 .(814)"إلى إسخائيل
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شائفة  ٓٓ٘الحؼ يسثل  ،(890) (RCA)األمخيكي أصجر السجمذ الحاخامي وفي الػقت نفدو،      
الحسمة "وزارة الخارجية إلى إثارة مدألة فيو يجعػ قخارًا  وكشجا،األمخيكية أرثػذكدية في الػاليات الستحجة 

حث و  ،باليجخة دساح لمييػدوال ،مزغط عمى االتحاد الدػفيتيل ،في األمع الستحجة "السعادية لمرييػنية
انتياج مثل الذيػعية عغ  كػمةثشي الح"القادة األمخيكييغ عمى تقجيع احتجاجات في األمع الستحجة لػ 

 ةجت المجشة الييػدية االمخيكية مغ أنذصتيا في قزية معاداة الذيػعيعَّ وَص  ".ىحه الدياسات اإلرىابية 
 صبح رد الفعل الغخبيأخػ، و مع السشطسات االشتخاكية الييػدية األخالججؼ العسل  مغ خالؿلمدامية 
ىحا ف يكػف أالخغع مغ أنو يسكغ  عمى. و الدػفيتياالتحاد في الييػدية سصالبة بالحقػؽ حػؿ ال كبيخاً 

كتب رئيذ المجشة وعمى أساس ذلظ،  .مع السشطسات الييػدية األخخػ  في ذلظ الػقت"حاًل واقعيًا "
 ،الييػديةالتشفيحييغ لمػكالة السجراء اثشيغ مغ رؤساء إلى ايزًا في السجة نفديا الييػدية األمخيكية 

اضح ليع ضخورة اإللحاح في السذكمة الييػدية الدػفيتية، وإلداـ السشطسات الييػدية في الغخب وو 
بسحاولة حساية أمغ الييػد وراء الدتار الحجيجؼ في االتحاد الدػفيتي، وتسكيغ ىجخة الخاغبيغ في 

 مشاقذة مدتسخةإجخاء قياميا باتراالت كبيخة، و  التأكيج عمى ييػدية االمخيكيةالسغادرة. وشجدت المجشة ال
  .(ٔٗٔ(مع صشاع الخأؼ في مختمف البمجاف

التحاد الدػفيتي جحبت انتباه في اومغ الججيخ باإلشارة، إلى أفَّ الحسمة السعادية لمدامية 
الحيغ ناقذػا تجاعياتيا بحدب  خسغ، وقادة الكػنخارجيتو، ووزيخ األمخيكيغيخ الييػد مثل الخئيذ 

إال أنو لع يقجـ أؼ احتجاج  لمييػد،لمحسمة السعادية الخئيذ األمخيكي الخغع مغ إدانة  ماورد. وعمى
تقػية أكثخ مغ نفعيا مغ خالؿ ًا ر ضخ مغ أف مثل ىحه الخصػات قج تدبب رسسيِّ عمشي، تحدبًا 

متحالفاف ضج االتحاد الدػفيتي.  "إسخائيل"ومخيكية األالػاليات الستحجة  أفَّ في قػلو الدػفيتي االحتجاج 
، فزاًل عغ ذلظ أداف الخئيذ األرجشتيشي "مييػدلالضصياد االتحاد الدػفيتي "اكتفى بإدانة عامة و 

Juan Domingo Perón بيخوف  دوميشغػ خػاف
في أوربا  "اليجسات السعادية عمى الييػد"، (ٕٗٔ)

ىا أفزل مالذ لالجئيغ في تمظ السشصقة. أما في بخيصانيا بعجّ ، "إسخائيل"أمغ الذخقية، ودعا إلى تعديد 
نائبًا مغ حدب العساؿ اقتخاحًا شمبػا فيِو مغ الحكػمة البخيصانية اتخاذ إجخاءات في األمع  ٕ٘فقج قجـ 

الستحجة مغ خالؿ قشػات أخخػ لسحاربة الحسمة السعادية لمييػد في الجوؿ الذيػعية. وفي الػقت نفدو 
معاداة "اليػلشجؼ بيانًا مذتخكًا يجيشػف فيِو  فساء جسيع األحداب غيخ الذيػعية في البخلساأصجر رؤ 

 .(ٖٗٔ)"الدامية في البمجاف التي يديصخ عمييا الذيػعيػف 
لمييػد في األمع الستحجة،  "االضصياد الدػفيتي"إثارة في  "اإلسخائيميةالحكػمة "إلى جانب نية و      

مؤتسخ عالسي لمسشطسات الييػدية إلضيار  جَ قِ قخرت السشطسة الرييػنية العالسية والػكالة الييػدية عُ 
قبمت السشطسات و  "،يخحل دع شعبي "تحت شعار ، "السبخرةاليجسات غيخ " التزامغ الييػدؼ ضج

الستكباؿ الييػد الدػفييت، وكانت ىحِه أوؿ مدتعجة  "إسخائيل"حكيقة أف في تمظ السجة غيخ الرييػنية 
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تقخر  ٖٜ٘ٔذار آمخة عقج فييا مشتجػ مثل العجيج مغ السشطسات الييػدية الستشػعة. وفعاًل في أوائل 
عقج اجتساٍع حاشٍج في تل ابيب حػؿ  عَّ السؤتسخ في زيػرخ، وبعج أياـ قميمة مغ عقج ذلظ السؤتسخ، تُ  جَ قِ عُ 

عمى الجعع العالسي لمسصالبة بالدساح لمييػد باليجخة إلى  "إسخائيل"الدياسية الدػفيتية، وحثت فيو 
َل انعقاد مؤتسخ زيػرخ عمى أمل نفدو عاـ مغ الاذار الخامذ مغ فمدصيغ، لكغ وفاة ستاليغ في  قج أجَّ

 .(ٗٗٔ) " كثخ إحدانًا لمييػدأ"أف تكػف الكيادة الدػفيتية الججيجة 
 الخاوسة:

في ضل الحخب الباردة و مغ مجسل ما مخَّ مغ أحجاث أفَّ االتحاد الدػفيتي أف ندتشتج يسكغ 
بيشو وبيغ السعدكخ الخأسسالي قج أدرؾ مخاشخ السشطسات والحخكات الييػدية الرييػنية السختبصة 

زاد سا معمى مجسل واقعو الدياسي واالقترادؼ واأليجيػلػجي، و  "اإلمبخيالية األمخيكية" ارتباشًا وثيقًا بػ
ومغ الديل ػا يعيذػف في رحع الشطاـ الذيػعي، ف كانػ مغ ىحِه السخاوؼ أفَّ ىؤالء الييػد األوكخاني

عميو تػجيو الزخبات القاصسة إليو. لحا شجد ستاليغ الخشاؽ عمى أمثاؿ ىؤالء مغ أجل الحفاظ عمى 
فسغ الخالؿ الجراسة نخػ أف ستاليغ شخع بذكل رسسي في القزاء  ػا نطاميع عمييا. السختكدات التي بش

بذتى أشكاليا في االتحاد الدػفيتي، وال سيسا أوكخانيا، فزاًل عغ اتخاذه  مطاىخ الثقافة الييػديةعمى 
ة السعادية إجخاءات صارمة تجاه المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية، التي كانت مخكدًا لمجعاية الييػدي

لمحكػمة الدػفيتية في أوكخانيا، عالوة عمى مػاالتيا لمػاليات الستحجة األمخيكية، إْذ كانت نذصة في 
تدويج وكالة االستخبارات األمخيكية بكل صغيخة وكبيخة تحرل في البالد. وتبيغ أنو بعج أف قزى 

االستخبارات األمخيكية، ومغ تمظ ستاليغ عمى تمظ المجشة أتزح لو أنيا كانت تأخح أوامخىا مغ وكالة 
األوامخ قياـ مجسػعة مغ األشباء الييػد بػػ إنياء حياة الذخريات الدياسية السيسة والقادة العدكخييغ 

 الكبار في الجولة.
وعمى رأسيا ستاليغ، بحسالت  ،الحكػمة الدػفيتيةقياـ وتأسيدًا لسا سبق أتزح أيزًا أف 

نتيجة لتػجو ىؤالء الييػد إلى أوكخانيا في االنزساـ لمسشطسات  ، جاءمشاوئة لمييػد األوكخانييغ
 الرييػنية بيجؼ اليجخة إلى " إسخائيل" األمخ الحؼ لع يخغب بو ستاليغ أساسًا.

 :هؽامرال
                                                           

ألبػػيغ ييػػدييغ،  ُٜٛٛٔوِلػجْت فػي مجيشػة كييػف األوكخانيػة فػي عػاـ عخفت أيزًا بػ)غػلجا مػائيخ( ،  غؽلجا ماتخسؽن:( ٔ)
، أكسمػػت كّميػػة السعمسػػيغ ىشػػاؾ ، وعسمػػت فػػي  ٜٙٓٔوىػػاجخت  مػػع عائمتيػػا إلػػى الػاليػػات الستحػػجة االمخيكيػػة فػػي عػػاـ 

، أصبحت ٕٜٔٔ، ثع ىاجخت إلى فمدصيغ في عاـ ٜ٘ٔٔإلى مشطسة العسل الرييػنية في عاـ التجريذ،  وانزست 
، شػغمت ٖٜ٘ٔ،  وعزػػًا فػي المجشػة السخكديػة لحػدب السابػاؼ فػي عػاـ ٕٜٚٔاميشًا عامًا لسشطسة اليدتجروت في عاـ 

عسػل الدياسػي فػي ، تخكػت الٜٙٙٔ-ٜٙ٘ٔ، ومشرب وزيخ الخارجية لمسػجة ٜٙ٘ٔ-ٜٜٗٔمشرب وزيخ لمعسل لمسجة 
بػصػفيا رئيدػة لمػػزراء حتػى قػجمت اسػتقالتيا فػي عػاـ  ٜٜٙٔألصابتيا بسخض الدػخشاف، ثػع عػادت عػاـ  ٜٛٙٔعاـ 
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. يشطػػخ: ٜٛٚٔ، تػفيػػت فػػي الثػػامغ مػػغ كػػانػف االوؿ ٖٜٚٔالتيػػاـ حكػمتيػػا ليػػا بالتقرػػيخ فػػي حػػخب تذػػخيغ  ٜٗٚٔ
فخندا وبخيصانيا والػاليات الستحجة األمخيكية واالتحػاد الدػػفيتي عمي رزاؽ ضاىخ، غػلجا مائيخ وسياستيا الخارجية تجاه 

 .ٜٕٔٓجامعة البرخة،  -، أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية التخبية لمعمـػ اإلندانيةٜٗٚٔ-ٜٜٙٔ
، : ُوِلَج جػزيف فيداربػنػفتر دوجا شفيمي، الحؼ اشتيخ فيسا بعج باسسو السدتعار )جػزيف ستاليغ(جؽز ف ستاليؼ(ٕ)

في مجيشة غػرؼ بجسيػرية جػرجيا، في أسخة فقيخة، التحق بسعيج تفميذ الجيشي  ٜٚٛٔومعشاه الخجل الفػالذؼ، في عاـ 
إلى ليشيغ ، بعج  ٖٜٓٔ، ولكغ سخعاف ما شخد مشو؛ بدبب آرائو ونذاشاتو الثػرية. أنطع في عاـ ٜٜٛٔفي عاـ 

( إلى اعتقاالت، ٖٜٔٔ-ٖٜٓٔ، وتعخض ستاليغ بيغ عامي )انذقاؽ حدب العساؿ االشتخاكي بيغ البالشفة والسشاشفة
، انتخب عزػا في السكتب الدياسي لمحدب الذيػعي الدػفيتي، وعيغ وزيخا ٜٚٔٔونفي مخارًا. وبعج قياـ ثػرة أكتػبخ 

ًا خمفو ستاليغ رئيد ٕٜٗٔ. وبعج وفاة ليشيغ في عاـ ٕٕٜٔلمقػميات، وانتخب سكختيخا عاما لمحدب الذيػعي في عاـ 
جخػ ما عخؼ باسع محاكسات مػسكػ، أو حساـ الجـ حيشسا تخمز ستاليغ مغ  ٖٜٙٔلمسكتب الدياسي، وفي عاـ 

، دار الجراسات ٖ. يشطخ: عبج الػىاب الكيالي، السػسػعة الدياسية، ج ٖٜ٘ٔكثيخ مغ مشافديو. وتػفي في عاـ 
،  ٜٛٙٔدار الشيزة العخبية، القاىخة،  ؛ احسج عصية هللا، القامػس الدياسي،ٖٚٔ، ص ٖٜٜٔوالشذخ، بيخوت، 

 .ٖٔٙ– ٕٔٙص
، مخكد ٔمػقف االتحاد الدػفيتي مغ الػحجة العخبية مشح الحخب العالسية األولى وحتى يػمشا ىحا، ط نػرىاف الذيخ،  (ٖ)

 .ٕٓٔ-ٔٓٔص ،ٖٕٔٓلبشاف،-دراسات الػحجة العخبية، بيخوت
ؼ ميخائيمػفيتر مػلػتػؼ، االسع الحكيقي ليا بيخؿ سيسيػنػفشا : زوجة فياتذيدال بؽليشا سيسؽنؽفشا ز سذؽز شا (ٗ)

، في محصة بػلػجي في مشصقة ألكدانجروفدكي في مقاشعة  ٜٚٛٔكاربػفدكايا، ُوِلجْت في الحادؼ عذخ مغ آذار 
ى سمظ بػصفيا اميشة في الريجلية، ُثعَّ انزست إل ٜٚٔٔيكاتخيشػسالؼ لعائمة ييػدية. وبجأت بػليشا بالعسل في عاـ 

تمقت في خاركيف وثائق باسع بػليشا سيسػنػفشا زيسذػزيشا  ٜٜٔٔ. وفي عاـ ٜٛٔٔالحدب الذيػعي الثػرؼ في عاـ 
، ومغ ثع درست في ٖٕٜٔتثبت ىػيتيا في أوكخانيا. تخخجت في كمية العساؿ في جامعة مػسكػ الحكػمية في عاـ 

 ٜٕٜٔ-ٕٜٚٔ. وأصبحت بيغ عامي ٕٜٙٔ-ٕٜ٘ٔجة كمية االقتراد في معيج مػسكػ لالقتراد الػششي خالؿ الس
شغمت مشاصب قيادية في مفػضية الذعب لرشاعة األغحية في اتحاد  ٖٜٙٔسكختيخ خمية الحدب. ومشح عاـ 

نائبة مفػض الذعب السدتقمة  ٖٜٚٔ، ومغ ثع أصبحت في عاـ ٖٜٙٔالجسيػريات االشتخاكية الدػفيتية في حديخاف 
د الجسيػريات االشتخاكية الدػفيتية. وبعج ذلظ أعفيت مغ مشرب مفػض الذعب لرشاعة صيج األسساؾ في اتحا

لرشاعة الريج، وتع نقميا إلى السجيخية الخئيدية لرشاعة السشدػجات. وانتست إلى المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية 
 . يشطخ.ٜٓٚٔيار عاـ ، بعج اعتقاليا وسجشيا. وتػفيت في األوؿ مغ آٜٛٗٔالتي استسخت إلى عاـ  ٕٜٗٔفي عاـ 

ЗалесскийК.А.ИмперияСталина.Биографический энциклопедический словарь. 
Москва, Вече,2000. 

أسسو األصمي "سكخابيغ، أتخح اسع مػلػتػؼ لكبًا لو ، وتعشي بالخوسية  فياوذيدالف ميخائيمؽفيتر مؽلؽوؽف: (٘)
، في قخية كػكاركا في مقاشعة فياتكػا ) كيخوؼ حاليًا ( مغ أسخة  ٜٓٛٔ"السصخقة"، ُوِلَج في التاسع مغ آذار 

يء ، بجأ نذاشو بخجػازية صغيخة، تمقى تعميسو في السجرسة السحمية في القخية ، لكشو شخد مشيا، بدبب سمػكو الد
، أدػ دورًا كبيخًا في ( 9191-ٜٗٔٔ، وفػي السػجة )ٜ٘ٓٔالدياسي باالنزساـ إلى الحدب الذيػعي فػي عػاـ 

التشطيع البمذفي الخوسي واالشاحة بالشطاـ الكيرخؼ، وشغل مشاصب عجة ، بعج سقػط الشطاـ الكيرخؼ، كاف مغ 
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، ٕٜٙٔ( ، وفي آذار ٜٙ٘ٔ-ٖٜ٘ٔ(، والثانية )ٜٜٗٔ-ٜٔٗٔأىسيا تػػلى مشرب وزارة الخارجية مختيغ االولى )
 ٜٗٛٔتع شخده مغ الحدب الذيػعي، بدبب اتيامو بتفزيل الحخب بػصفيا وسيمة لتحقيق الذيػعية ، وفي تسػز 

، بسخض االلتياب الخئػؼ ، يشطخ: عمياء عبج هللا جعفخ،  ٜٙٛٔتست استعادة عزػيتو لمحدب، لكشو تػفي في عاـ 
، رسالة ماجدتيخ  غيخ مشذػرة، كمية  ٕٜٙٔ-ٜٙٓٔميخائيمػفيتر مػلػتػؼ ودوره الدياسي مغ عاـ  فياتذيدالؼ

 .   ٕٕٓٓالتخبية لمعمـػ االندانية ، جامعة السثشی ، 
تخخجت في الكمية  ٜ٘ٛٔفي ليباو، مغ أصػؿ ييػدية. وفي عاـ  ُٛٚٛٔوِلَجْت في آب  ليشا سؽلؽمؽنؽفشا شتخن: (ٙ)

تمقت دعػة إلى جامعة جشيف،  ٜٗٓٔوفي عاـ  .ٖٜٓٔ-َٜٛٛٔدرست الصب بجامعة جشيف خالؿ السجة ُثعَّ الخياضية، 
أصبحت أستاذة لمكيسياء  ٜٚٔٔأستاذ مداعج في عمع وضائف األعزاء. وفي عاـ  ٜٙٓٔإذ أصبحت في عاـ 

ـ الحاجد الجمػؼ ابتكخت مفيػ  ٜٛٔٔفي عاـ و  الفديػلػجية )أوؿ امخأة أستاذة في جامعة جشيف( رئيدة القدع.
أرسل أليكدي نيكػاليفيتر دعػة رسسية إلى شتيخف لتمقي قدع عمع وضائف األعزاء في  ٕٜٗٔفي عاـ و الجماغي، 

، ُثعَّ تخأست قدع الكيسياء الحيػية في معيج مػسكػ لمصب ٕٜ٘ٔوصمت إلى مػسكػ في عاـ  جامعة مػسكػ الثانية.
وانتخبت لعزػية ليأة رئاسة المجشة  .ٖٜٛٔالحدب الذيػعي في عاـ . وانزست إلى ٖٜٓٔ- ٕٜٙٔوالبيػلػجيا لمسجة 

. وأثشاء الحسمة السعادية لمدامية في اتحاد الجسيػريات االشتخاكية ٕٜٗٔالييػدية السشاىزة لمفاشية في ربيع عاـ 
( مغ ٔٔو ٓٔو ٛ، وأتيست بسػجب ثالث فقخات )ٜٜٗٔالدػفيتية، ألقي الكبس عمييا مع أعزاء آخخيغ في عاـ 

 : بالتجدذ، والتحخيس ضج الدػفييت، والسذاركة في التحزيخ ألعساؿ إرىابية. لمسديج يشطخ:ٛ٘السادة 
Women in Medicine: An Encyclopedia Laura Lynn Windsor, the United States of 
America,2020. Pp. 188–189. 
(7)Yaacov Roi , The Struggle for Soviet Jewish Emigration 1948-1967,  New York : 
Cambridge University Press , 1991 , P.34. 

 .ٕٓٔ-ٔٓٔصالسرجر الدابق، نقاًل عغ: عغ نػرىاف الذيخ،   (ٛ)
(9)Leonid Garbuzov, A Struggle to Preserve Ethnic Identity: The Suppression of Jewish 
Culture by the Soviet Union’s Emigration Policy Between 1945-1985, International Law 
Journal, Vol.23, Boston University, 2005, P.168. 
(10)American Jewish Year Book,Vol,51 ,The Jewish Publication Society of America, 
(Philadelphia,1950)، P.337. 

، كاف مسثاًل عغ الجشاح الثقافي في ٜٙٛٔ، ُوِلَج في عاـ  الدػفيتيسياسي ومفكخ في االتحاد : أنجر ة ججانؽف (ٔٔ)
الحدب الذيػعي، ويعج مغ أشيخ مفكخؼ الحدب الذيػعي إباف الحكبة الدتاليشية. فقج كاف عدكخًيا ودبمػماسًيا ومفكًخا في 

ار الثقافي لدتاليغ، مارس دورًا آف واحج، وشغل العجيج مغ السشاصب مثل: حاكع ليشيشغخاد ووزيخ الجعاية والثقافة والسدتذ
كبيخًا في تػقيع ميثاؽ عجـ االعتجاء بيغ السانيا واالتحاد الدػفيتي. وبخز دوره الكيادؼ في معخكة ليشيشغخاد، وبعج الحخب 
تشبأ ججانػؼ بالرخاع بيغ السعدكخيغ الذخقي والغخبي، فصخح مبجأه السذيػر )مبجأ ججانػؼ( الحؼ نز عمى تدخيخ كل 

نات الفشية واالبجاعية مغ فغ وآداب ومػسيقى، لسػاجية الثقافة البخجػازية الغخبية، فزاًل عغ تػفيخ الجعع الالمحجود االمكا
لألحداب الذيػعية في العالع. وكاف ججانػؼ يستمظ ثقافة مػسػعية إلى حج أف أفكاره عجت تيارًا بحج ذاتيا، وسسيت بػ 

لألدبيات الساركدية، إال أنو تع التخمي عشيا بعج وفاة ستاليغ. تػفي ججانػؼ في "الججانػفية"، وتعج مغ االضافات السيسة 
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فيسا يعخؼ بسؤامخة األشباء الييػد الحيغ تعسجوا اىساؿ صحة الكيادييغ في الحدب الذيػعي، وكاف ججانػؼ  ٜٛٗٔعاـ 
 مغ أبخز ضحايا تمظ السؤامخة. 

V. M. Zubok and Konstantin Pleshakov. Inside the Kremlin's Cold War: from Stalin to 
Khrushchev, Harvard, 1996, P.119. 
(12)Gyoo-Hyoung Kahng, Zionism, Israel, and the Soviet Union: A study in the Rise and 
Fall   of Brief Soviet -Israeli Friendship from 1945 to 1955,Institute for Korean 
Unification Studies, Yonsei University, Korea, Vol. 27, No. 4,1998, P.100. 

مرصمح يعشي اإلبادة الجساعية ، أو السحخقة التي تعخض ليا الييػد في السانيا واروبػا فػي أثشػاء الحػخب  الهؽلؽكؽست:(ٖٔ)
العالسية الثانية عمى أيجؼ ىتمخ ومعاونيو مغ الشازييغ االلساف ، عبخ حخقيع فػي أفػخاف الغػاز ، بحجػة سػخقة ونيػب الثػخوات 

األلسػػاني بكافػػة شبقاتػػو ومدػتػياتو.  لقػػج وضػػف ىػػحا السػضػػػع ماديػػًا  واألمػػاؿ ، ودورىػػع فػػي انحػػالؿ الخمػػق وإفدػاد السجتسػػع
ومعشػيػػػُا وسياسػػػيًا لػػػجعع الكيػػػاف الرػػػييػني فػػػي مجسػػػل خصصػػػو وحخوبػػػو اإلجخاميػػػة. نػػػجػ الذػػػكيفي، اليػلػكػسػػػت حكيقتيػػػا 

لع بػيغ يػجؾ . ؛ أحسػج   صػفػة ، العػآٔٔ، ص  ٕٔٔٓواالستغالؿ الرييػني ليا،  اصجار باحث لمجراسات ، بيخوت، 
 .ٓٔٔ، ص ٕٚٔٓقرة بشي إسخائيل " الييػد" مغ البجاية إلى الشياية . مؤسدة األمة العخبية لمشذخ والتػزيع، مرخ ، 

(14)Albert S. Lindemann  , Antismitim: A history,Oxford Unversity Press ،New York, 
2010,P. 187. 
(15)Quoted in: Benjamin Pinku, Soviet campaigns against “Jewish Nationalism” and 
“Cosmopolitism”, 1946–1953, p59.Cited in:  
https://doi.org/10.1080/13501677408577195. 

فيي ليجة السانية تكتب بػ حخوؼ عبخية، وىي لغة الييػد االشكشاز في : ليدت لغة أساسًا، وتدسى تجاوزًا . اليجيذية(ٙٔ)
(، ألف ٖٓ٘ٔ-ٓٓٓٔشخؽ أوربا مشح العرػر الػسصى حتى العرخ الحجيث، وضيخت المغة اليجيذية لمسجة بيغ عامي )

ل برفة الييػد كانػا بحاجة إلى تعبيخ خاص بيع يعبخ عغ نسط حياتيع الخاصة، بػصفيع جساعة وضيفية وسيصة تعس
خاصة بالتجارة والخبا. وانتذخت اليجيذية عشجما ىاجخت أعجاد مغ ييػد ألسانيا إلى أوربا الذخقية. لمسديج يشطخ . عبج 

، دار الذخوؽ، ٔ، طٔالػىاب السديخؼ، مػسػعة الييػد والييػدية والرييػنية، السػسػعة السػجدة في جدئيغ، مجمج
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘، ص ٕٗٓٓالقاىخة، 

(17)Quoted in: American Jewish Year Book, 1950,Vol. 51, P.338. 
بكيادة سػلػمػف ميخػيمد إلى  ٕٜٗٔ: مشطسة ييػدية سػفيتية ،ُأنذئت في عاـ  ماشة اليهؽدية السشاهزة لمفاشيةال (ٛٔ)

ودعع  ،جشبيجانب أربع لجاف أخخػ مشاىزة لمفاشية ) لمشداء والذباب والعمساء والدالؼ (، ىجفت لكدب الخأؼ العاـ األ
التحالف ضج ألسانيا الشازية. وكانت جسيعيا تعسل تحت اإلشخاؼ السباشخ لدػلػمػف لػزوفدكي .وبجأت المجشة عسميا في 

خالؿ الحخب العالسية الثانية. أدت المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية دورًا إيجابيًا، إذ عدزت إلى حج ما  ٕٜٗٔنيداف 
ضج الفاشية األلسانية، وجسعت األمػاؿ في الغخب، وشجعت الجعع لمتحالف بيغ االتحاد  حذج الييػد في الخارج لمكفاح

الدػفيتي وحمفائو الجيسقخاشييغ. ومع نياية الحخب، انتيى دور المجشة، بعج أف أضيخت تحقيق أجخاه قدع الدياسة الخارجية 
 :    يشطخأف نذاشيا أصبح مزخًا سياسيًا . 

https://doi.org/10.1080/13501677408577195
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Joshua Rubenstein, Jewish Anti-Fascist Committee, Cited in: https:// yivoencyclopedia 
.org/ article. aspx/jewish_anti-fascist_committee . 
(19)Quoted in: American Jewish Year Book، 1950, Vol.51, P.338. 

في مجيشة ديشابػرغ في روسيا، كاف والجه ابغ تاجخ. درس  ُٜٓٛٔوِلَج في الخابع مغ آذار  سؽلؽمؽن ميخؽليد: (ٕٓ)
، وفي سغ الثالثة عذخة بجأ يجرس بذكل ٖٜٓٔوتخخج فييا عاـ ، ( Heder)السجرسة الييػدية االبتجائية الجيشية لمبشيغ 

. ُثعَّ أصبح فييا مجرس ٜٛٓٔوتخخج فييا عاـ  ٜ٘ٓٔمشيجي العمـػ العمسانية والمغة الخوسية. فجخل مجرسة ريغا في عاـ 
(، لكشو لع يدتصع ٖٜٔٔ-ٜٔٔٔ( ، ودرس ايزًا في معيج كييف لمعمـػ التجارية لمسجة )ٜٓٔٔ-ٜٜٓٔخالؿ السجة )
، ثع التحق بكمية الحقػؽ بجامعة  ٜٛٔٔ- ٜ٘ٔٔفقج ُشخد ؛ بدبب مذاركتو في اضصخابات الصالب لمسجة  -التخخج فييا 
، عسل في ٕٜ٘ٔ – ٜٜٔٔدرس في السجرسة الييػدية لمفشػف السدخحية. مشح عاـ  ٜٜٔٔ-ٜٛٔٔوخالؿ السجة  بتخوغخاد.

السجيخ الفشي والسجيخ الخئيدي ليحا السدخح.  أصبح في  ٜٕٜٔمدخح ستػديػ السدخح الييػدؼ. ومغ ثع أصبح في عاـ 
ضي الذعب في اتحاد الجسيػريات االشتخاكية عزػًا في السجمذ الفشي لمجشة الفشػف التابعة لسجمذ مفػ  ٜٖٜٔعاـ 

(. JAC، وبسبادرة مغ الكيادة الدػفيتية، رئيدًا المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية )ٕٜٗٔالدػفيتية.  واختيخ في شباط 
السالي  سافخ إلى الػاليات الستحجة األمخيكية، وكشجا، والسكديظ ،وبخيصانيا مع مياـ الجعاية لتشطيع الجعع ٖٜٗٔوفي عاـ 

، عسل جشبا إلى جشب مع الذاعخ أيتدظ فيفخ والكاتب ٜٗٗٔلمعسميات العدكخية في االتحاد الدػفياتي. وفي شباط 
. وتػفي في   ٖٔابذتايغ، وقيل انو كتب رسالة إلى ستاليغ شمب فييا تشطيع الحكع الحاتي الييػدؼ في شبو جديخة القـخ

 دظ، بدبب تعخضو لحادث سيخ مجبخ مغ الحكػمة الدػفيتية.، خالؿ رحمة إلى ميشٜٛٗٔكانػف الثاني عاـ 
М. М. Гейзер. Михоэлс. Жизнь и смерть. — М.: Журналистское агентство 
«Гласность» Союза журналистов РФ, 1998. 

، وعج كاليشيغ مقابل وعج بمفػر مغ أفذل مذخوع الػشغ القػمي لمييػد، RTبخنامج رحمة في الحاكخة، قشاة  :نقاًل عغ (ٕٔ)
  https://arabic.rt.com  ٕٕٓٓ-ٔٔ-ٕ٘حػار أجخاه خالج الخشج مع الجكتػر كشايجؼ في 

(22  ( Quoted in: Олег Бажан, Собр. Соц. ,C.220. 
(23   ( Yoram Gorlizki and Oleg V. Khlevniu, Cold Peace: Stalin and the Soviet Ruling 
Circle,1945-1953, Oxford University Press,P.2004,P.75. 
(24    ( Yaacov Roi ,Op. Cit.,P.34. 
(25)Ibid,P.40. 

الفجراليػة (، ىػػ وكالػة ائتسػاف ترػجيخ رسػسية تابعػة لمحكػمػة Ex-Im Bank) بشغ االستيخاد والتررجتخ األمخ كري (ٕٙ)
دْت في عاـ  خس فػي جبأمخ تشفيحؼ، لتأسيذ وكالة مدتقمة في القصاع التشفيحؼ، الحؼ أقخه الكػػن ٖٜٗٔاألمخيكية. ُأسَّ

، بيجؼ تسػيل وتأميغ لمسذتخيات األجشبية مغ الدمع األمخيكية لمعسالء غيخ القادريغ أو غيخ الخاغبيغ في ٜ٘ٗٔعاـ 
ي تأسػػيذ وتعديػػد لمػضػػػائف األمخيكيػػة بػسػػاشة السبيعػػػات الساليػػة لمرػػػادرات قبػػػؿ مخػػاشخ االئتسػػػاف. ميسػػة البشػػظ ىػػػ

األمخيكيػػة لمسذػػتخيغ الػػجولييغ. ويسػػشح الكػػػنغخس األمخيكػػي البشػػظ مػاثيقػػو عمػػى أنػػو مؤسدػػة حكػميػػة، ويحػػجد السيثػػاؽ 
خػػاص، لكشيػػا سػػمصات البشػػظ وحػػجوده، حدػػب مػاثيػػق البشػػظ، وأف عمػػى البشػػظ أال يتشػػافذ مػػع السقخضػػيغ مػػغ القصػػاع ال

بجاًل مغ ذلظ تػفخ التسػيل لمسعامالت التي ال يقـػ بيا السقخضػف التجاريػف غيخ القادريغ أو غيػخ الػخاغبيغ فػي قبػػؿ 
 السخاشخ التجارية والدياسية في الرفقة.

https://arabic.rt.com/
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Robert Higgs "Against Leviathan: Government Power and a Free Society.": The 
Independent Institute, 2004. 

 (27)Gyoo-Hyoung, Op. Cit., Pp.101- 102.  
   (28)Ibid. 

 (29)Mark Kupovetsky, Aron Vergelis: Survivor of the Destruction of Soviet Yiddish, Culture, 
1949 –1953, Jews in Russia and Eastern Europe (58) (2007), P.11. 
(30)American Jewish Year Book، 1950, Vol. 51, P.337. 
(31)Gennadi Kostyrchenko, Out of the Red Shadows: Anti-Semitism in Stalin's Russia,، 
NY.  1995,P.133.  

مرصمح يذيخ إلى اإليجيػلػجية التي تعتقج أف البذخ جسيعيع يشتسػف إلى مجتسع واحج، عمى  الكؽزمؽبؽليتانيؽن: (ٕٖ)
أساس األخالؽ السذتخكة، والذخز السمتـد بيحه الفكخة في أؼ شكل مغ أشكاليا يدسى )كػزمػبػليتاني(، ويعتسج 

قة االقترادية السذتخكة، أو الييكل السجتسع العالسي الحؼ تترػره ىحه األيجيػلػجية عمى األخالؽ الذاممة، أو العال
 الدياسي الحؼ يذسل األمع السختمفة، يشطخ:

Diogo Pires Aurélio, Sovereign Justice, Walter de Gruyter, Berlin, 2011, Pp. 25-46.    
(33)American Jewish Year Book، 1950, Vol . 51, P.338. 
(34)

Олег Бажан, Собр. Соц.,C.220. 
بقخية كاليشكػفا  ٜٗٛٔ:سياسي سػفيتي ، ولج في الدابع عذخ مغ نيداف  نيكتيا سيخغيفيتر خخووذؽف (ٖ٘)

، ٜٚٔٔباوكخانيا، اشتغل في صباه راعيًا وحجادًا، ومغ ثع التحق بجير الكيرخ ، وأنزع إلى الثػرة الذيػعية في عاـ 
التحق بأكاديسية الفشػف بسػسكػ في عاـ ، وبعج الحخب واصل دراستو، و ٜٛٔٔوالتحقق بالجير األحسخ في عاـ 

سكختيخ لمجشة الحدب بإحجػ وحجات مػسكػ ، وبجأ يتجرج في مشاصب الحدب، خمف  ٖٜٔٔ، وأصبح في عاـ ٜٕٜٔ
سكختيخا أوؿ لمجشة في قصاع مػسكػ، وتخأسو لمحدب الذيػعي . ومشح الغدو األلساني  ٖٜ٘ٔكاجانػفيتر في عاـ 
ؼ إلى حخب العرابات، ومشح رتبة الجشخاؿ، ثع عيغ رئيدا لإلدارة الدياسية لمجير أنرخ  ٜٔٗٔألوكخانيا في عاـ 
، ومغ ثع ٜٜٗٔتػلى رئاسة الػزارة في جسيػرية أوكخانيا، ثع انتقل الى مػسكػ في عاـ  ٜٗٗٔاألحسخ ، وفي عاـ 

حكسو تفاقسًا لمشداع  .وفي الدشػات األولى شيج ٜٜ٘ٔانتخب عزػًا في السجمذ الخئاسي لمجشة السخكدية في عاـ 
، ٕٜٙٔ، ومػاجية الػاليات الستحجة فيسا يعخؼ بأزمة الرػاريخ الكػبية في عاـ  ٜٔٙٔالريشي عاـ  –الدػفيتي 

، والتشحي مغ جسيع مشاصبو، ٜٗٙٔوقادت ىحِه االحجاث الى تقجيع االستقالة في الخابع عذخ مغ تذخيغ األوؿ 
. لمسديج يشطخ سسيخ   ٜٔٚٔتى وفاتو في الحادؼ عذخ مغ تذخيغ عاـ واعتكف الدياسة بعج إعفائو مغ السشرب ح

، أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية ٜٔٚٔ-ٜٗٛٔإسساعيل، نيكيتا خخوتذػؼ وسياستو الجاخمية في االتحاد الدػفيتي
 .ٕٕٓٓاآلداب، جامعة بغجاد، 

في مجيشة كيسيخؼ القخيبة مغ مػسكػ ألسخة ثػرية مشاضمة، كاف  ٜٔٓٔروائي روسي ُوِلَج في عاـ  ألكدشجر فادتيف: (ٖٙ)
والجه فالحًا، نذأ فادييف في الذخؽ األقرى الدػفيتي، والتحق بكمية إدارة االعساؿ في فالديفػستػؾ، وأصبح عزػًا في 

( في معيج التعجيغ في ٕٕٜٔ-ٕٜٔٔجة )، وشارؾ في الحخب األىمية، ودرس لمسٜٛٔٔالحدب الذيػعي في عاـ 
أدػ دورًا مؤثخًا بػصفو أحج أىع القادة الحدبييغ، وأصبح  ٕٖٜٔمػسكػ، وفتح أوؿ حانة لو كانت معتخفًا بيا. وفي عاـ 
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بػصفو سكختيخ اتحاد  ٜٗٗٔ-ٜٖٜٔعزػًا في مجمذ إدارة الكتاب في اتحاد الجسيػريات االشتخاكية الدػفياتية لمسجة 
أصبح عزػًا في مجمذ اإلدارة السخكدية ألتحاد الكتاب، وعزػًا في المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي. وتػفي الكتاب، و 
 .ٜٙ٘ٔفي عاـ 

Woifgang Kasack ,Dictionary of Russian Literature Since 1917, Columbia university Press, 
New York.1988, P.101.   
(37)Gennadi Kostyrchenko,Op.,Cit., P.133. 
(38)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, ЕВРЕИ УКРАИНЫ В 1943–1953, 
Киев, 2004, Cc.156-157.  
(39)Tам же.,Cc.153-158. 
(40)Tам же.,C.153. 
(41)Tам же. 
(42)Tам же.,C.152. 
(43)American Jewish Year Book، 1950, Vol. 51, P.339. 

عمى  ٖٜٙٔمغ دستػر عاـ  (ٖٕٔالدػفيتية مؤكجة مبجأ السداواة لمييػد ، فقج نرت السادة ) جاءت كل الجساتيخ(ٗٗ)
السداواة في الحقػؽ بيغ مػاششي االتحاد الدػفيتي، بغس الشطخ عغ القػمية والعشرخ في مجاالت الحياة 

انػف ثابت ال يسكغ التشازؿ عشو، االقترادية السختمفة والدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقافية والعامة ، وىي ق
وال يسكغ إلغاؤه ومعاقبة كل تقييج مباشخ أو غيخ مباشخ لمحقػؽ أو اقخار االمتيازات لبعس السػاششيغ مغ دوف 
االخخيغ، بدبب العخؽ أو القػمية، ومعاقبة كل مغ يشطخ إلى األخخيغ بدبب العخؽ أو القػمية.  الكدييف كارتدػؼ 

 .ٗ٘ٔ، صٜٗٚٔاالتحاد الدػفييتي، تخجسة   الجشجؼ، دار التقجـ ،مػسكػ ،تخويتدكي، مػجد تاريخ 
(45)Katrin Boeckh, Jüdisches Leben in der Ukraine nach dem Zweiten Weltkrieg (1945-
1953) Jahrgang 53 (2005),.P.441. 

فػي روسػيا، كػاف  ٗٚٛٔالرػييػني. ُوِلػَج فػي عػاـ :  بخوفيدػر في الكيسياء ، والػخئيذ األوؿ لمكيػاف حاتيػ واتدمان (ٙٗ)
، وكاف واحجًا مغ مؤسدي الكتمة الجيسقخاشية التي نادت بالرييػنية ٖٜٓٔناشصًا في الحخكة الرييػنية مشح بجاية عاـ 

ىاجخ إلى بخيصانيا، اذ حرل عمى شيادة بخوفيدػر في الكيسياء مغ جامعة مانذدتخ.  وقػج  ٜٗٓٔالعسمية، وفي عاـ 
غل عالقتو مع الدياسييغ والرػحفييغ بخيصػانييغ، ومدػاىستو فػي السجيػػد الحخبػي البخيصػاني، فكػاف لفايتدػساف تػأثيخ است

. شغل مشرب رئيذ اليدتجروت الرييػنية، ورجل االرتباط ٜٚٔٔفي السشاقذات التي أدت إلى )وعج بمفػر( في عاـ 
تع انتخابو الخئيذ األوؿ لػ "دولة إسػخائيل" .  ٜٛٗٔاـ . وفي آيار عٜٙٗٔ- ٕٜٔٔاألساس مع حكػمة بخيصانيا لمسجة 

.يشطػخ : أسػامة جسعػة األشػقخ  ٕٜ٘ٔ. وتػػفي فػي عػاـ ٜٜٗٔوقج أدػ اليسيغ الجستػرؼ في الدادس عذخ مػغ شػباط 
، ٕٙٓٓوحدػػغ عػػادؿ الخفػػاعي ، )إسػػخائيل( الخؤسػػاء.. رؤسػػاء الكشيدػػت.. رؤسػػاء الحكػمػػات مشػػح اإلنذػػاء وحتػػى عػػاـ 

 .٘ٛ، صٕٚٓٓاسات والشذخ، صفحات لمجر 
(47)P. ViTkhovoi to K. Litvin, 18 May 1949 ,Cited in: Vladimir Khanin(ed.), Documents 
on Ukrainian-Jewish Identity and Emigration,1944-1990, Abingdon: Frank Cass 
Publishers, 2003), Pp89-90. Hereafter will be Cited as:P U J I E.)  .  
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   (48  ( Yaacov Ro'i,, Op. Cit.,P.49. 

      (49   ( American Jewish Year Book، 1950, Vol .51, P.339. 
(50(American Jewish Year Book,Vol.52,The Jewish Publication Society of America, 
(Philadelphia,1951)، P.330. 
(51 (  American Jewish Year Book,1950, Vol .51, P.340. 
(52  ( Quoted in  :Ibid, P. 334. 

، سياسي سػفيتي مغ أصػؿ أوكخانية، كاف عزػًا ومخشحًا  ٜٙٓٔ: ُوِلَج في ماليشكؽف ليؽنيج جؽرجياؽ تر (ٖ٘)
، الحؼ جاء مغ عائمة زراعية بديصة، العسل في مرشع لمدكخ، عشجما  ماليشكػؼحدب الذيػعي. بجأ الرئاسة لييأة 

كاف في الخابعة عذخ مغ عسخه. وعشجما بمغ سغ الخشج، بجأ حياتو الدياسية، وكاف الدكختيخ األوؿ لمجشة اإلقميسية 
- ٕٜٛٔ. وأدػ خجمتو العدكخية في الجير األحسخ لمسجة ٕٜٛٔ- ٕٜٗٔلجسعية شباب كػمدػمػؿ بيغ عامي 

بجعع مغ جػزيف ستاليغ. في البجاية كاف الدكختيخ  ٖٜٚٔ. بجأ صعػده داخل االتحاد الدػفيتي في عاـ ٖٜٓٔ
الثاني لمحدب الذيػعي في دونيتدظ أوبالست، قبل أف يربح مشطسًا في قدع اختيار السػضفيغ في المجشة السخكدية 

ا( في مجمذ الدػفييت األعمى التحاد كاف أيًزا عزػًا )نائبً  ٜٗ٘ٔ- ٖٜٛٔلمحدب الذيػعي. وبيغ عامي 
، تع تعييشو الدكختيخ األوؿ لمحدب الذيػعي في جسيػرية ٕٜٗٔالجسيػريات االشتخاكية الدػفيتية. في عاـ 

، وكاف ٖٜ٘ٔكازاخدتاف االشتخاكية الدػفيتية، لكشو تػلى بعج ذلظ مشرب الدكختيخ األوؿ لمحدب الذيػعي في عاـ 
لمجشة الجولة لإلشخاؼ عمى الدالمة في الرشاعة والتعجيغ في مجمذ وزراء اتحاد الجسيػريات رئيدًا  ماليشكػؼليػنيج 

 . يشطخ:ٜٔٛٔحتى وفاتو في عاـ  ٜٙٙٔاالشتخاكية الدػفيتية مغ شباط 
:https://www.britannica.com/biography/Leonid-Melnikov 

شيجت أوكخانيا، بعج انتياء الحخب العالسية الثانية تقجمًا بصيئًا في عسمية إعادة البشاء الرشاعي. اما عغ قصاعيا  (ٗ٘) 
الدراعي السيع لمغاية فقج تػقع القادة الدػفييت في مػسكػ أف تػفخ أوكخانيا، وىي مشصقة زراعية غشية كسيات كبيخة 

أوؿ  ٜٚٗٔ، ليذيج خخوتذػؼ في عاـ ٜٙٗٔفاؼ دمخ أوكخانيا في عاـ مغ السػاد الغحائية لبكية البالد، لكغ الج
ىديسة سياسية لو. ومغ السفارقات، أفَّ الشطاـ الحؼ اوصمو إلى مخاكد قيادية عميا رفزو في تمظ السجة . وبعج 

اجباتيع مشاقذات حادة عغ سبب األزمة، خمرػا إلى أفَّ السدؤوليغ السترجييغ لسخكد السدؤولية قرخوا في أداء و 
، انتقج أنجريو أنجرييف ، عزػ ٜٚٗٔالسكمفيغ بيا. وفي تقخيخ عغ الدراعة في اجتساع المجشة السخكدية في شباط 
بدبب عجـ كفاءة االنتاج في أوكخانيا.  ،السكتب الدياسي والسذخؼ عمى البخامج الدراعية في البالد، الدمصات السحمية

لحدب إعفاء خخوتذػؼ مغ ميامو سكختيخًا اواًل لمحدب الذيػعي قخر ا ٜٚٗٔوفي الثاني والعذخيغ مغ آذار 
األوكخاني، فشفح القخار رسسيًا بإعفائو مغ ميامو سكختيخًا لمحدب الذيػعي االوكخاني في الدابع والعذخيغ مغ آذار، 

باتو نائبًا لخئيذ وُأبقي في مشربو رئيدًا لسجمذ الػزراء ، وُعيَّغ کاجانػفيتر بجاًل عشو، مع إعفاء األخيخ مغ واج
مجمذ وزراء اإلتحاد الدػفيتي. وحاوؿ کاجانػفيتر تحديغ الػضع في أوكخانيا، لكغ مغ دوف ججوػ، وجاء مػسع 

ستاليغ بعج ثسانية شيػر، ليعػد خخوتذػؼ إلى مشربو أقالو ليؤكج وجية نطخ خخوتذػؼ، لحا  ٜٚٗٔالدراعة لعاـ 
سكختيخًا أواًل لمحدب الذيػعي األوكخاني، تقجيخًا لجيػده في الحخب ، وتع تعييشو ٜٚٗٔالدابق في تذخيغ الثاني 

، ليربح الدكختيخ األوؿ ٜٜٗٔالعالسية، وبقي في ىحا السشرب حتى تست دعػتو مخة أخخػ إلى مػسكػ في عاـ 
 .٘ٛ-ٗٛلمجشة اإلقميسية في مػسكػ. لمسديج يشطخ: سسيخ   إسساعيل الػزيخؼ، السرجر الدابق، ص

https://www.britannica.com/biography/Leonid-Melnikov
https://www.britannica.com/biography/Leonid-Melnikov
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(55  (

Олег Бажан, Собр. Соц.,C.220. 
او حػػخب فمدػػصيغ ، ىػػي حػػخب نذػػبت بػػيغ قػػػات دوؿ عخبيػػة عػػجة، وقػػػات الكيػػاف الرػػييػني،  :حررخب االسررتقالل (ٙ٘) 

تقدػيع الػحؼ دعػا فيػِو إلػى  ، ٜٚٗٔبدبب تسخيخ قخار التقديع في األمع الستحجة في التاسػع والعذػخيغ مػغ تذػخيغ الثػاني 
ييػدية ودولة فمدصيشية، اذ قخرت جامعة الجوؿ العخبيػة ارسػاؿ الجيػػش العخبيػة الػى فمدػصيغ فمدصيغ إلى دولتيغ، دولة 

لسشع الييػد مغ إقامة دولػتيع، لكػغ الرػيايشة أقػامػا بيجسػات عكدػية، أوقفػػا بيػا تحػخؾ الجيػػش العخبيػة فػي بجايػة آيػار 
قياـ دولة" إسخائيل"، وبعجىا حاصخوا لػػاء . وفي الخامذ عذخ مغ أيار مغ العاـ نفدو أعمغ دافيج بغ غػريػف  ٜٛٗٔ

مػغ الجػير السرػخؼ ، لػػحا اجتسػع مجمػذ األمػغ لسشاقذػػة تمػظ السدػتججات، فًأعمشػت اليجنػػة األولػى بػيغ الصػخفيغ بػػالقخار 
، لكػػغ الييػػػد خخقػػػا التيجئػػة ، وإرتكبػػػا  ٜٛٗٔالػػحؼ صػػجر عػػغ مجمػػذ األمػػغ فػػي التاسػػع والعذػػخيغ مػػغ آيػػار  ٓ٘رقػػع 

خػ الفمدػػػصيشية، مسػػػا أدػ إلػػػى نػػػدوح الفمدػػػصيشييغ عػػػغ قػػػخاىع، ومػػػع عجػػػد القػػػػات العخبيػػػة عػػػغ تحقيػػػق مجػػػازر ضػػػج القػػػ
حػالـ نعػػيع خزػيخ، صػالح خمػػف أ ، بسػا يعػػخؼ بيجنػة رودس.ٜٜٗٔانترػارات وافقػت عمػػى قػخار اليجنػة الرػػادر عػاـ 
، كميػة اآلداب جامعػػة ذؼ ، رسػػالة ماجدػتيخ غيػخ مشذػػػرةٖٜٚٔ -ٖٖٜٔسػيختو ودوره فػي الشزػػاؿ الػػششي الفمدػصيشي 

 .ٕٕ، صٕٙٔٓقار، 
(57  (

Олег Бажан, Собр. Соц.,C.47. 
(58)Yaacov Ro'i,OP. Cit.,Pp.47. 

ىع شبقة األغشياء الحيغ نذأوا في أمخيكا وأوروبا الغخبية خالؿ نياية القخف الثامغ اليهؽد القؽميؽن البخجؽاز ؽن:  (ٜ٘)   
بكثخة امتالكيع رؤوس األمػاؿ ،وتسمكػا القجرة عمى اإلنتاج، والديصخة عمى عذخ وبجاية التاسع عذخ، وقج اشتيخوا 

السجتسع، ومؤسدات الجولة، لمسحافطة عمى امتيازاتيا ، ومكانتيا ومغ أشيخ الييػد البخجػازييغ ىع مايخ أمذيل 
 روتذيمج. لمسديج يشطخ.

Hana Kubátová and Jan Láníček, The Jew in Czech and Slovak Imagination, 1938-89, 
Antisemitism, the Holocaust, and Zionism, Brill's Series in Jewish Studies, Volume: 60 
Publisher:  Brill,Pp.170-171. 
(60)Yaacov Ro'i, Op. Cit.,P.49 
(61)Katrin Boeckh , Op.Cit.,P.441. 

   (62(Quoted in :American Jewish Year Book، 1951 , Vol. 52,P.329. 
    (63)Ibid .  

 (64)
Олег Бажан, Собр. Соц., C.221.   

 (65)American Jewish Year Book,Vol .53 ,The Jewish Publication Society of America, 
(Philadelphia,1952),P.320. 

انتقل مع أسختو إلى وارشػ ،  ٜٗٓٔ. وفي عاـ ٙٛٛٔ: ُوِلَج في مجيشة بمػندظ في بػلشجا عاـ فيج بؼ غؽر ؽن اد (ٙٙ)
ىػاجخ إلػى ٜٙٓٔاذ تابع دراسػتو ، وكػاف مشػح بجايػة شػبابو مػغ الفػاعميغ فػي الحػدب االشػتخاكي الرػييػني، وفػي عػاـ 

شبػؿ لجراسػة القػانػف،  وعػاد إلػى فمدصيغ ، وعسل في البجاية مدارعًا ، وفي الدادسة عذػخ مػغ عسػخه ىػاجخ إلػى إسػص
، لكشػػػو شػػػخد مػػغ جانػػػب الدػػػمصات العثسانيػػة ،وىػػػاجخ إلػػػى  ٜٗٔٔفمدػػصيغ مػػػع انػػػجالع الحػػخب العالسيػػػة األولػػػى عػػاـ 

وشػػارؾ فػػي تأسػػيذ حػػدب احػػجوت ىػػاعفػدا ، ، الػاليػػات الستحػػجة األمخيكيػػة، وبعػػج انتيػػاء الحػػخب عػػاد إلػػى فمدػػصيغ 
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( تػدعع الييػأة التشفيحيػة لمػكالػة الييػديػة، وبعػج أنذػاء  ٜٛٗٔ-ٖٜ٘ٔيغ عػامي). وبػ ٕٜٓٔوأصبح أميشا لو في عػاـ 
،أصبح أوؿ رئػيذ وزراء لػو، شػغل بػغ غػريػػف العجيػج مػغ السشاصػب الخفيعػة  ٜٛٗٔالكياف الرييػني في أيار عاـ 

سػالة ماجدػتيخ ( ، ر ٜٚٙٔ-ٜٛٗٔحتى وفاتو. ندخيغ صالح أبػ حسيج، التصػرات الدياسػية الجاخميػة فػي "إسػخائيل" )
 .ٕ٘، ص ٜٕٔٓغيخ مشذػرة، كمية اآلداب، جامعة البرخة، 

  (67)American Jewish Year Book، 1951,Vol .52,P.333. 
، نز عمى حق كل ييػدؼ أف ٜٓ٘ٔقانػف أقختو الكشيدت األوؿ في الخامذ مغ تسػز  قانؽن حق العؽدة:(ٛٙ)  

يياجخ إلى "إسخائيل"، وقاؿ بغ غػريػف أوؿ رئيذ إسخائيمي عشج تقجيع اقتخاح القانػف أماـ الكشيدت، أف ىحا القانػف 
إنسا مشح الفكخ الرييػني صبغة جاء ليحجد شبيعة الجولة الييػدية وىجفيا، وأنو ال ييجؼ لسشح حقػؽ مغ الجولة، و 

قانػنية، وتقػية الحق الجػىخؼ لكل ييػدؼ بكػنو ييػديًا أف يياجخ إلى "إسخائيل" ويكيع فييا .لمسديج يشطخ عبمة عسخ 
، ٕٙٔٓحتى  ٜٜٛٔ  دروير، أثخ السياجخيغ الخوس عمى التغيخ الدياسي واالقترادؼ في إسخائيل ُمشح عاـ 

 .ٖٕ، ص ٕٚٔٓفمدصيغ، -ػرة ، القجس رسالة ماجدتيخ غيخ مشذ
  (69)Rachel Beinus, The Experience and Emigration of Soviet Union Jews: 1970-2000, 
Senior Thesis, Department of History, Barnard College, Columbia University, New York, 
2021,P.27. 

غ القصبيغ الػاليات الستحجة األمخيكية واالتحاد الدػفيتي. ومغ السعمـػ تعج القزية الكػرية مغ أىع صػر الرخاع بي (ٓٚ)
أفَّ كثيخًا مغ السذكالت والشداعات التي سادت في بعس مشاشق العالع كانت مػضع اىتساـ القػػ العالسية الكبخػ التي 

تحاوؿ أف تحقق اىجافيا كانت سعت لمديصخة عمى السشاشق االستخاتيجية السيسة. وأف تمظ القػػ "االمبخيالية" 
االستعسارية خالفًا لخغبات الذعػب. وعمى الخغع مغ أفِّ الذعب الكػرؼ مغ الذعػب الستجاندة مغ حيث المغة 
والتاريخ والجغخافية، إال أف بخوز تمظ القػػ االستعسارية الستراعجة لتحقيق اىجافيا أدػ إلى تقديع شبو الجديخة الكػرية 

أوضاع الجديخة الكػرية ىذة ومتسدقة، وكاف في قج وججت القػػ اإلقميسية والجولية الصامعة لسشصقتيغ متراعجتيغ. و 
الػضع الجاخمي مشيا عمى حافة خصيخة مغ نذػب الحخب، وال سيسا أف االتحاد الدػفيتي قج ركد عمى كػريا الذسالية 

ما كػريا الجشػبية فمع تمَق العشاية الكافية بفكخة تػحيجىا تحت سيصختو. وحطيت بالجعع الكامل مغ االتحاد الدػفيتي، أ
مغ الػاليات الستحجة، ونتيجة لمتفػؽ الذسالي تجخمت األمع الستحجة لسدانجة كػريا الجشػبية وتقجيع الجعع السادؼ، وكاف 
 اليجؼ مغ ذلظ الحج مغ نفػذ السج الذيػعي. وٌاستسخت الحخب لسجة ثالث سشػات تكبج كل مشيسا خدائخ كانت كارثة

 لحقت بالكػريتيغ الذسالية والجشػبية. لمسديج يشطخ: 
كمية الجراسات بحث مشذػر في  ، ٖٜ٘ٔ-ٜٓ٘ٔإبخاليع عسخ عثساف و  شعيسة عبيج، الحخب األىمية الكػرية 

 .ٕٕٓٓالسدتجامة، كمية حشتػب، جامعة الجديخة، العجد الخامذ، السجمج األوؿ، 
ساد مكمف عدل البجراف، مػقف الجسيػرية الفخندية الخابعة مغ القزية لمسديج عغ البياف الثالثي يشطخ: ع( ٔٚ)

 .ٛٛ-ٗٛ، ص ٕٓٓٓ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة البرخة ،ٜٛ٘ٔ-ٜ٘ٗٔالفمدصيشية 
 . ٖٓٔنػرىاف الذيخ، السرجر الدابق، ص (ٕٚ)

(73)Gyoo-Hyoung, Op. Cit.,P.102. 
(74)American Jewish Year Book, 1951, Vol. 52,P. 333. 
(75)Ibid, P.332. 
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. وقج 1917 ِاسع يصمق في االتحاد الدػفيتي عمى السدارع الجساعية مشح نذأتيا األولى بعج ثػرة عاـ الكؽلخؽزات:(ٙٚ)

، وتقـػ السدرعة الجساعية عمى أساس تجسيع ممكيات  ٜٓ٘ٔمخت بسخاحل مغ التجارب حتى عشجما انتذخت مشح عاـ 
مدرعة واحجة كبيخة يذتخكػف في استغالليا تعاونيًا ،  عمى حيغ تحتفع كل أسخة بقصعة صغيخة مغ األرض  الفالحيغ في

وما عمييا مغ حيػانات مشدلية الستغالليا الذخري .وتسيدت ىحِه السدارع بخرائز، مشيا أفَّ كل مداىع في الكػلخػز 
السدارع تقـػ بيا ليأة مغ السدارعيغ ويعاونيع الخبخاء يحرل عمى نريبو مغ عائج السدرعة بحدب عسمو، وأفَّ إدارات 

االخرائيػف الحيغ يقخروف خصة العسل في عائج السدرعة في ضػء الخصة العامة لإلنتاج الدراعي في اإلقميع . يشطخ: 
 .٘ٓٓٔأحسج عصية هللا، السرجر الدابق ، ص 

   (77)American Jewish Year Book ,1952,Vol. 53, P.315.   
   (78)American Jewish Year Book، 1953, Vol .54,P.333. 
   (79)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, Собр. Соц.,C.237. 
(80)American Jewish Year Book ,1952,Vol .53.P.317. 

  (81)Quated in: American Jewish Year Book، 1951, Vol. 52,P.333. 
  (82)Quated in:American Jewish Year Book، 1952,Vol. 53,Pp.317-320. 

( ، ٜ٘ٙٔ-ٖٜ٘ٔثاني رئػيذ وزراء لػػ"إسخائيل"، فػي السػجة )، وىػ  السعخوؼ باسع )مػسى شتخوؾ( :مؽشيه شار ت(ٖٛ)
، واسػتقخ فػي قخيػة عػيغ سػيشيا بػيغ نػابمذ والقػجس، إْذ ٜٙٓٔفػي أوكخانيػا، وىػاجخ إلػى فمدػصيغ فػي عػاـ  ٜٗٛٔفػي ُوِلَج 

تعمع المغة العخبية والعبخية، وانتقمت بعج ذلظ عائمتو لمعير فػي تػل أبيػب، سػافخ إلػى إسػصشبػؿ فػي تخكيػا لجراسػة القػانػف، 
ى، فعاد إلى تل أبيب، والتحػق بحخكػة ييػديػة تػجعػ إلػى القبػػؿ لكشو لع يكسل دراستو؛ بدبب انجالع الحخب العالسية األول

بالسػاششة العثسانية مخافة مغادرة فمدصيغ، اصبح خالؿ الحخب العالسية األولى ضابصًا في الجير التخكي، وكاف عزػػ 
ي بمدػػػاف تػػػع تعييشػػػو رئيدػػػًا لمػكالػػػة الييػديػػػة ، إْذ أصػػػبح الشػػػاشق األساسػػػ ٖٖٜٔليػػػأة فػػػي صػػػحيفة )دفػػػار(، وفػػػي عػػػاـ 

(، وأوؿ وزيػػخ خارجيػػة فػػي "إسػػخائيل" ٜٛٗٔ-ٖٜٔٔالرػػييػنية، وتػػخأس الػػجائخة الدياسػػية لمػكالػػة الييػديػػة خػػالؿ السػػجة )
. مػشػػػيو شػػػاريت، يػميػػػات شخرػػػية، ٜ٘ٙٔ(، وثػػػاني رئػػػيذ لحكػمتيػػػا. وتػػػػفي فػػػي الدػػػابع مػػػغ تسػػػػز ٜٙ٘ٔ-ٜٛٗٔ)

 ؛  ٘ٔ، ص ٜٜٙٔية ، بيخوت، تخجسو عغ العبخية أحسج خميفة، مؤسدة الجراسات الفمدصيش
  Gabriel Sheffer, Moshe Sharett: Biography of a Political Moderate, Clarendon Press, 
England, 1996. 

في مجيشة ميشدظ الخوسية،  درس الثانػية في كاوناس والقانػف في  ٜٜٛٔ: ُوِلَج في عاـ شسؽئيل فخ جمان الياشيف (ٗٛ)
الجكتػراه في القانػف مغ جامعة تػلػز في فخندا ، وكاف مػضػع أشخوحتو "حقػؽ  جامعة خاركيف، وحرل عمى

 ٕٜٗٔاألقميات القػمية"، كاف ناشًصا في الحخكات الرييػنية ، وعسل مجيًخا لمرشجوؽ القػمي الييػدؼ في ليتػانيا لمسجة 
عزػًا في أمانة مجمذ ىاجخ إلى فمدصيغ ، وكاف  ٖٜٗٔ، تخأس تحخيخ  صحيفة "دوس ورت" .وفي عاـ ٕٜٙٔ-

عساؿ تل أبيب ، ومجيخًا لسجرسة الشاشصيغ في اليدتجروت، وعزػًا في المجشة التشفيحية ليا، وبعج قياـ "إسخائيل" عاـ 
، تع تعييشو سفيخًا "إلسخائيل" في ٜٓ٘ٔالتحق بػزارة الخارجية، وُعِيَغ مجيخًا إلدارة أوروبا الذخقية. وفي تسػز  ٜٛٗٔ

تع تعييشو سفيخًا "إلسخائيل" في االتحاد الدػفيتي، وخالؿ مجة عسمو، شيجت العالقات الدػفيتية  ٜٔ٘ٔار ىشغاريا. وفي أي
اإلسخائيمية تجىػرُا في أعقاب مؤامخة األشباء ، واليجـػ عمى الػفج الدػفيتي في تل أبيب الحؼ أدػ إلى قصع العالقات -

 يشطخ: .ٜ٘٘ٔالجبمػماسية مع االتحاد الدػفيتي. وتػفي عاـ 
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 .  ٖٜ٘ٔ פברואר ٕٔ מעריב 
في قخية ستارػ في االتحاد الدػفيتي ، مغ عائمة أرثػذكدية  ٜٜٓٔسياسي سػفيتي، ُوِلَج في عاـ  أنجر ة غخوميكؽ: (٘ٛ)

 ٖٕٜٔكبيخة . انخخط في العسل الدياسي مشح انزسامو إلى الكػمدػمػؿ ، وىػ في عسخ الثالثة عذػخ . ومػع بجايػة عػاـ 
، وىػػ فػي عسػخ الثانيػة والعذػػخوف ًٖٜٔٔا لسشطسػة الكػمدػػمػؿ ، ثُػعَّ انزػػع إلػى الحػدب الذػيػعي فػي عػػاـ اختيػخ سػكختيخ 

مػػغ عسػػخه، ثُػػعَّ ُتسػػْت انتخابػػو سػػكختيخًا لمخميػػة الحدبيػػة فػػي بػريدػػػؼ. وبعػػجىا التحػػق فػػي السعيػػج العػػالي فػػي ميشدػػظ . وبعػػج 
دخػل الدػمظ  ٜٖٜٔرسػة متػسػصة فػي مجيشػة ميشدػظ. وفػي عػاـ سشتيغ أنيى دراسػتو فػي السعيػج العػالي ، وعػيغ مػجيخًا لسج

الدياسػػي،  وفػػي الدػػشة الالحقػػة عػػيغ رئيدػػًا لقدػػع الػاليػػات الستحػػجة األمخيكيػػة فػػي وزارة الخارجيػػة، ثُػػعَّ قشرػػاًل لػػبالده فػػي 
، وفػػي العػػاـ  خمػػف ليتفيشػػػؼ، إْذ أصػػبح سػػفيخًا فػػي الػاليػػات الستحػػجة األمخيكيػػة، ثػػع فػػي كػبػػا ٖٜٗٔواشػػشصغ ، وفػػي عػػاـ 

مدػاعجًا لػػزيخ الخارجيػة ، ثػع رئيدػًا لػفػج بػالده فػي  ٜٜٗٔنفدو أشتخؾ في مؤتسخ شيخاف بخفقة ستاليغ ، وُعِيًغ فػي عػاـ 
ًعػِيَغ وزيػخًا لمخارجيػة، وفػي  ُٜٚ٘ٔعػِيُغ سػفيخا لػجػ بخيصانيػا، وفػي عػاـ  ٕٜ٘ٔ، وفي عػاـ ٜٜٗٔاألمع الستحجة في عاـ 

لمسديػػج يشطػػخ : معتػػد    .ٜٛٛٔ ضػػة كيشػػجؼ بذػػأف السذػػكمة الكػبيػػة، وتػػػفي فػػي عػػاـزار واشػػشصغ لسفاو  ٖٜٙٔعػػاـ 
 .ٕٕٔٓ، القاىخة،  ٜٛٛٔ-ٜٖٜٔالجاودؼ، أنجرية غخوميكػ ودوره في سياسة االتحاد الدػفيتي الخارجية 

(86)Yaacov Ro'i, OP. Cit.,P. 91. 
، وبحث في وضعية ٜٔ٘ٔالثالثيغ مغ آب -عذخ الخابع: ُعِقَج في القجس لمسجة مغ السؤوسخ ال الث والعذخون  (ٚٛ)

السشطسة الرييػنية العالسية وعالقاتيا مع دولة "إسخائيل"، ثع بحث مدألة ىجخة الييػد مغ أنحاء العالع إلييا، وتع عخض 
رػر، جػني مش .)مذخوع يخوشالييع( عمى السؤتسخ بعج أف أصبح )بخنامج بازؿ( في عجاد الساضي أثخ قياـ "إسخائيل"

  .ٕٖٗالسرجر الدابق، ص
   (88 ( American Jewish Year Book، 1953, Vol.54,P.336. 
   (89)Ibid. 
   (90   ( Eugene M. Avrutin ,Ritual Murder in Russia, Eastern Europe, and Beyond, Indiana   
University Press, Bloomington,2017.P.250. 

(91)American Jewish Year Book,1953, Vol .54,P.336. 
(92)Ibid. 
(93)Ibid,P.333. 

، عشجما ٖٜٗٔتيا القػات السدمحة الدػفيتية في خخيف عاـ أمشصقة عدكخية ، أنذ : الكاربات العدكخ ة األوكخانية (ٜٗ)
عمى إنذاء مشصقة  ٜ٘ٗٔ- ٜٗٗٔاحتمت القػات الدػفيتية كامل الزفة اليدخػ األوكخانية، فعسمت خالؿ عامي 

، تع تكميف مشصقة الكاربات العدكخية مغ مقخ الجبية األوكخانية ٜ٘ٗٔالكاربات، وفي التاسع مغ تسػز في  عدكخية
الخابعة في تذيخنيفتدي. وقج تخأسيا نائب قائج الجبية األوكخانية الثانية أنجريو ييخيػميشكػ، وكانت قػات السشصقة بذكل 

ا شسمت أيزًا وحجات تع نقميا مغ السشاشق العدكخية األخخػ في لفيف أساس مغ الجبية الخابعة األوكخانية، ولكشي
 ، ضست السشصقة ثسانية وثالثيغ وحجة عدكخية ليا. ٜ٘ٗٔوكييف،  في خخيف عاـ 

Энциклопедия военный, Том 4, Osnabrück, 2001,C.450-456. 
(95)A. Murashin to L.G. MePnikov, 16 April 1952, Cited in: P.U.J.I.E,P.94. 
(96)Ibid. 
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(97)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, Собр. Соц.,C.237. 
: مشطسػػة الذػػباب الميشيشيػػة الذػػيػعية لالتحػػاد الدػػػفيتي ، تتػػخاوح أعسػػار أعزػػائيا بػػيغ الخابعػػة عذػػخة والثػػامغ كؽمدررؽمؽل(ٜٛ)

عمػػى  الدػػػفيتي .وأفَّ كػادرىػػا تػػشطع، وىػػي تابعػػة لمحػػدب الذػػيػعي  ٜٛٔٔعػػاـ فػػي والعذػػخيغ. أسدػػت بعػػج الثػػػرة البمذػػفية 
الصخيقة الستبعة في تشطيع كػادر الحدب الحؼ يذخؼ أيزًا عمييا. أما ميستيا فيي تثكيف الذػباب الدػػفيتي بالسبػادغ وفق 

الميشيشيػػة الساركدػػية، وبػػث روح الشطػػاـ واالنزػػباط السػاششػػو الرػػالحة فػػي نفػػػس األعزػػاء . ويذػػارؾ أعزػػاء الكػمدػػػمػؿ 
العجيػػج مػػغ الحسػػالت الثقافيػػة واالجتساعيػػة واالقترػػادية ، بسػػا فػػي ذلػػظ بشػػاء مذػػاريع ضػػخسة ذات أىسيػػة وششيػػة.  ايزػػًا فػػي

 . ٜٕ٘، ص ٘يشطخ: عبج الػىاب الكيالي، السرجر الدابق، ج 
(99)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, Собр. Соц.,Cc.238-241.    
فػػي أوكخانيػػا، عسػػل فػػي وقػػت مبكػػخ فػػي  ٜٓٓٔ فػػي عػػاـشػػاعخ وناقػػج وكاتػػب مدػػخحي روسػػي ، ُوِلػػَج  أتتدررغ فيفررخ: (ٓٓٔ)

 ٜٜٔٔ، وفػػي عػػاـ ٜٚٔٔثػػػرة قيػػاـ مصبعػػة . انطػػع إلػػى حػػدب البػنػػج، واشػػتخؾ فػػي الحػػخب االىميػػة الخوسػػية التػػي اعقبػػت 
انطع إلى الحدب الذيػعي، وىي الدشة نفدػيا التػي نذػخ فييػا أوؿ أشػعاره فػي الرػحيفة العمػع الذػيػعي فػي مجيشػة كييػف. 

أدبػػػاء اليجيذػػػية الدػػػػفييت، وكانػػػت قرػػػائجه تتشػػػاوؿ تجاربػػػو خػػػالؿ الحػػػخب االىميػػػة ، وتشػػػاوؿ التحػػػػالت  أصػػػبح فيفػػػخ مػػػغ
االجتساعية فػي ضػل الجولػة الدػػفيتية. خػجـ فيفػخ فػي الجػير خػالؿ الحػخب العالسيػة الثانيػة ، وأصػبح أحػج أعزػاء المجشػة 

و مسثػػل لمجشػػة مػػغ أجػػل كدػػب دعػػع وتأييػػج الجساعػػات الييػديػػة السشاىزػػة لمفاشػػية ، وزار الػاليػػات الستحػػجة وكشػػجا بػصػػف
.  ٕٜ٘ٔفي ضل حكع ستاليغ ، واعجـ في عاـ  ٜٛٗٔالييػدية في حخبو ضج السانيا الشازية .والقي الكبس عميو في عاـ 

، دار الذػػػػػػػخوؽ، القػػػػػػػاىخة ، ٔ، طٖعبػػػػػػػج الػىػػػػػػػاب السدػػػػػػػيخؼ ،  السػسػػػػػػػػعة الييػػػػػػػػد والييػديػػػػػػػة والرػػػػػػػييػنية،  السجمػػػػػػػج 
 .ٕٖ٘،صٜٜٜٔ

(101)Leon Shapiro, Soviet Jewry Since the Death of Stalin:  A Twenty-five Year 
Perspective, in :  American Jewish Year Book (AJYB), Vol. 79, 1979, P.89. 
(102)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, Tам же.,C.237. 
(103)Central Intelligence Agency, Information Report, Committee of State Security/ The 
Doctors' Polt,15 July 1953,P.8. 

(104)G. Grishko to L.G. Mel'nikov, 18 March 1953, Cited in: P.U.J.I.E,Pp.100-101. 
(105)Ibid. 
(106)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬСобр. Соц.,C.237. 
(107)Central Intelligence Agency, Information Report, Committee of State Security/ The 
Doctors' Polt,15 July 1953,P.11. 
(108)Gyoo-Hyoung, Op. Cit.,P.100. 

فػي  ٜٛٛٔفػي الحػادؼ والعذػخيغ مػغ تذػخيغ الثػاني  : عالسة وشبيبة سػفيتية، ُوِلػجتليجيا فيؽدوسيفشا ويساشؽك (ٜٓٔ)
مجيشة بخيدت ليتػفدظ، وكاف والجىا ضابط صف في الجير الخوسي. ُثعَّ انتقمػت العائمػة إلػى سػامارا، وىشػاؾ حرػمت 

،  وفػي العػاـ نفدػو عسمػت عمػى مكافحػة وبػاء ٕٜٓٔ، دخمت كمية الصب في عاـ ٜٗٓٔعمى تعميسيا األوؿ في عاـ 
ليخا. وبعػػج نيايػػة الحػػخب األىميػػة ، عاشػػت فػػي بتخوغػػخاد ، ثػػع انتقمػػت إلػػى مػسػػكػ ، إْذ أكسمػػت تعميسيػػا التيفػييػػج والكػػػ 

، حرمت عمػى وسػاـ  ٖٜ٘ٔالصبي، وبجأت العسل شبيبًة في القدع الصبي والرحي في الكخمميغ. وفي كانػف الثاني 
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يػة الخئيدػة الخابعػة بػػزارة الرػحة فػي اتحػاد عسمػت فػي السجيخ و ليشيغ "لمسداعجة السقجمة لمحكػمة فػي فزػح األشبػاء ". 
 .ٖٜٛٔتػفيت في الدادس مغ أيمػؿ و  .ٜٗٙٔالجسيػريات االشتخاكية الدػفيتية إلى أف تقاعجت عغ العسل في عاـ 

Костырченко Г. Сталин против , власть и еврейская интеллигенция в СССР. М, 
РОССПЭН, 2009,C. 224. 
(110(Central Intelligence Agency, Information Report, Committee of State Security/ The 
Doctors' Polt and Its Reversal, 24 September 1954, Approved For Release 17Jun 
2009, P.2.  

السدتػػ لجػ أمغ ، كاف ضابصًا رفيع ٜٙٛٔيار الثاني والعذخيغ مغ آ: ُوِلَج في نيكؽالي سيجوروفيتر فالسيغ (ٔٔٔ)
ُوِلًج فالسيظ لعائمة  .ٕٜ٘ٔ- ٖٜٔٔالجولة الدػفيتي، وُعِخَؼ بػصفو رئيدًا لألمغ الذخري لجػزيف ستاليغ لمسجة 

فالحية فقيخة في قخية بػبيشيتذي في سمػنيسدكي أويدد بسحافطة غخودنػ )ىخودنا فػبالست الحالية في روسيا 
، وحرل عمى صميب  ٜ٘ٔٔتع تجشيجه في الجير الخوسي في آذار  البيزاء( التابعة لإلمبخاشػرية الخوسية،

كاف بختبة عخيف، وبجأ الخجمة  ٜٚٔٔالقجيذ جػرج خالؿ الحخب العالسية األولى. وبحمػؿ قياـ ثػرة أكتػبخ في عاـ 
 في ميميذيا مػسكػ. شغل مشاصب شخفية في قدع العسميات، وشسمت حساية رؤساء الحدب والحكػمة. وشغل فالسيظ

، وكانت ىحه الخجمة تابعة مباشخة ٖٜٔٔمشرب رئيذ خجمة الحساية الذخرية لدتاليغ في الكخمميغ بْجءًا مغ عاـ 
لدتاليغ، ومدتقمة عغ الذخشة الدخية عغ مفػضية الذعب لمذؤوف الجاخمية . وأصبح أيزًا ، في جػىخه ، أحج أفخاد 

، عسل أيزًا مجرسًا ألشفاؿ ستاليغ. وتػفي ٕٖٜٔفا في عاـ عائمة ستاليغ، بعج وفاة زوجة ستاليغ، ناديججا أليمػيي
 .ٜٚٙٔعاـ 

Власик Н. С. Моя биография //Логинов В. Тени Сталина. М., 2000. С. 136. 
في  ٖٜٔٔأيمػؿ في األوؿ مغ : ضابط سػفيتي، رئيذ وزارة أمغ الجولة ، ُوِلَج ر ؽميؼ ميخائيل دميتخ يفتر (ٕٔٔ)

ارتبط بالعجيج مغ القزايا الدياسية، مشيا تدمع زماـ األمػر الخئيدة  مشصقة كػباف في االتحاد الدػفيتي ألسخة ييػدية،
، وكاف مغ بيغ الستيسيغ باإلعجاد لمسؤامخة ما ُعخؼ باسع مؤامخة األشباء. وبعج وفاة ستاليغ، أنتيت قزية األشباء 

 . يشطخ: ٜٗ٘ٔفي حديخاف  ريػميغ، وحػكع في مػسكػ، رميًا بالخصاص وتع الكبس عمى التي استيجفت ستاليغ،
 ;ٚٗص  ٜٚٙٔعسخ حميق، مػسكػ واسخائيل ، الجار الدعػدية لمشذخ , 

Vaslly Grossman, everything flows, Translated by Robert Chandler and others, New 
York,2009, P.246. 

، انزع إلى الحدب الذيػعي في عاـ ٜٗٓٔسياسي أوكخاني ُوِلَج في عاـ  سيسيؽن دي إجشاويف : (ٖٔٔ)
سكختيخًا أواًل لمحدب الذيػعي في جسيػرية بػريات السشغػلية، ثع سكختيخًا لمحدب الذيػعي  ٖٜٛٔ.وُعِيَغ عاـ ٕٜٙٔ

قدع المجشة السخكدية تع استجعاؤُه إلى مػسكػ، وُعيغ رئيدًا ل ٜٓ٘ٔ، وفي كانػف األوؿ ٜٛٗٔفي بيالروسيا في عاـ 
لمحدب الذيػعي لالتحاد الدػفيتي، وتخأس جياز كي جي بي خالؿ محاكسة األشباء، وبعج وفاة ستاليغ وجيت لو 

وُدِفَغ في مقبخة نػفػديفيتذي في  ٖٜٛٔالرحف تيسًا مغ خالؿ محاكسة األشباء، وتػفي ألسباب شبيعية في عاـ 
 تية.مػسكػ مع العجيج مغ أعزاء الشخبة الدػفي

Семен Игнатьев: самый «бескровный» министр госбезопасности Сталина , 
https://www.business-gazeta.ru/article/ٖٖٜٔٙٛ. 

https://www.business-gazeta.ru/article/136398
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(114(Central Intelligence Agency, Information Report, Committee of State Security/ The 
Doctors' Polt and Its Reversal, 24 September 1954, Approved For Release 17Jun 
2009, P.2.  

خالؿ الحخب العالسية األولى، بشاء عمى اسسيا األصمي )لجشة التػزيع  ٜٗٔٔ: تأسدت في عاـ مشعسة جؽ شت(٘ٔٔ)
الييػد(، وضمت تعخؼ لسجة شػيمة بيغ األوربييغ السذخؾ لألمػاؿ األمخيكية مغ أجل إغاثة مشكػبي الحخب مغ 

بػ)السذتخكة(، عيج إلييا باألمػاؿ التي جسعتيا كل مغ المجشة السخكدية األرثػذكدية لغػث الييػد، والمجشة الييػدية 
 األمخيكية، ولجشة غػث الذعب، اشتيخت ىحِه المجشة بػصفيا مشطسة ممتدمة بالسبجأ القائل أنو يجب مداعجة الييػد
عمى البقاء في البالد التي وججوا فييا ، عػضًا عغ تذجيعيع عمى اليجخة إلى فمدصيغ، لحا عجتيا الرييػنية أداة 

ىاجع رئيذ نجاء فمدصيغ الحاخاـ )أبا ىيمل سيمفخ( الييػد األمخيكييغ  ٜٔٗٔلمسجسػعات غيخ الرييػنية، وفي عاـ 
دعع السذخوع الخيالي لتػشيغ الالجئيغ الييػد في بيخوبيجاف، لتقجيسيع السداعجة لييػد أوربا الذخقية والػسصى، و 

التي فدخ محاوالتيا ىحِه بػ ػ)خشق الرييػنية(  لمسديج يشطخ : لي أوبخيغ، السشطسات الييػدية األمخيكية ونذاشاتيا 
 .ٜٗٔ-ٛٗٔ،  ص ٜٙٛٔفي دعع إسخائيل، تخجسة محسػد زايج، ، بيخوت ، 

فػي أوكخانيػا، عسػل فػي وقػت مبكػخ فػي  ٜٓٓٔفػي عػاـ شاعخ وناقج وكاتب مدخحي روسي ، ُوِلَج  أتتدغ فيفخ: (ٙٔٔ)
 ٜٜٔٔ، وفي عاـ ٜٚٔٔثػرة قياـ مصبعة . أنطع إلى حدب البػنج ، واشتخؾ في الحخب االىمية الخوسية التي اعقبت 

يفة العمػػع الذػػيػعي فػػي مجيشػػة أنطػػع إلػػى الحػػدب الذػػيػعي، وىػػي الدػػشة نفدػػيا التػػي نذػػخ فييػػا أوؿ أشػػعاره فػػي الرػػح
كييػػػف. أصػػػبح فيفػػػخ مػػػغ أدبػػػاء اليجيذػػػية الدػػػػفييت، وكانػػػت قرػػػائجه تتشػػػاوؿ تجاربػػػو خػػػالؿ الحػػػخب االىميػػػة ، وتشػػػاوؿ 
التحػػػالت االجتساعيػػة فػػي ضػػل الجولػػة الدػػػفيتية. خػػجـ فيفػػخ فػػي الجػػير خػػالؿ الحػػخب العالسيػػة الثانيػػة ، وأصػػبح أحػػج 

زػػة لمفاشػػية ، وزار الػاليػػات الستحػػجة وكشػػجا بػصػػفو مسثػػل لمجشػػة مػػغ أجػػل كدػػب دعػػع أعزػػاء المجشػػة الييػديػػة السشاى
فػي ضػل حكػع سػتاليغ ،  ٜٛٗٔوتأييج الجساعات الييػدية فػي حخبػو ضػج السانيػا الشازيػة .وألقػي الكػبس عميػو فػي عػاـ 

، دار ٔ، طٖسجمػػػج . عبػػػج الػىػػػاب السدػػػيخؼ،  السػسػػػػعة الييػػػػد والييػديػػػة والرػػػييػنية،  ال ٕٜ٘ٔوأعػػػجـ فػػػي عػػػاـ 
 .ٕٖ٘،صٜٜٜٔالذخوؽ، القاىخة ، 

(117)American Jewish Year Book,Vol.55,The Jewish Publication Society of America, 
(Philadelphia,1954)، P.273.  

   (118  ( Ibid, P. 274. 
(119)

Кондиев У.И, Дело врачей - 60 лет спустя, Научный журнал, Министерства 
здравоохранения Украины, Выпуск 2 (3) 2013 .C158. 

  (120)
МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, Собр. Соц.,Cc257-259-260.   

في مجيشة كيبتاوف بجشػب افخيكيا، تمقى تعميسو في بخيصانيا،  ٜ٘ٔٔدبمػماسي وسياسي ، ُوِلَج في عاـ  أبا أتبان: (ٕٔٔ)
محاضخًا  ٜٓٗٔ-ٖٜٛٔحرل عمى تعميع متقجـ في المغات واالدب الذخقي مغ جامعة كامبخدج ، وعسل بيغ عامي 

ؿ خالؿ الحخب العالسية الثانية ، وكانت في الجامعة ذاتيا. عسل في جياز االستخبارات البخيصاني بختبة مالـز أو 
بتػصية مغ وايدماف لمجائخة الدياسية في الػكالة الييػدية ، إْذ  ٜٙٗٔخجمتو في القاىخة، والقجس، وُتسْت ضسو عاـ 

سفيخًا "إلسخائيل" في األمع الستحجة. وبيغ عامي  ٜٛٗٔعسل في قدع الستابعة الرحفية في لشجف. وُعيََّغ في عاـ 
 اً إلى "إسخائيل" ، وانتخب رئيد ٜٜ٘ٔعاـ في ُعِيَغ سفيخًا "إلسخائيل" في واششصغ، ثع ما لبث أف عاد  ٜٜ٘ٔ-ٜٓ٘ٔ
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لمتخبية والتعميع، ثع نائبًا لخئيذ الحكػمة ، وفي عاـ  أصبح وزيخاُ  ٖٜٙٔ -ٜٓٙٔعغ حدب ماباؼ. وبيغ عامي 
مغ شخح اسسو برػرة قػية مغ خالؿ  . وتسكغ أيبافٜٗٚٔ، تقمج مشرب وزيخ خارجية حتى شيخ أيار  ٜٙٙٔ

ضيػره الجائع وخصاباتو البخاقة عمى مشرة األمع الستحجة ، ومتحجث ححر باسع "إسخائيل" أماـ الخأؼ العالسي . وتػفي 
. لمسديج يشطخ : يغاؿ عيالـ ، ألف ييػدؼ في التاريخ، تخجسة عجناف أبػ عامخ ، مؤسدة فمدصيغ لمثقافة،  ٕٕٓٓفي 

 . ٚ-ٙص  ،ٕٙٓٓدمذق ، 
(122)American Jewish Year Book، 1954,Vol .55, Pp.274-275. 

 .ٚٔٔ، صٜٓٛٔالحجاوؼ، الييػد الدػفييت دراسة في الػاقع االجتساعي، جامعة بغجاد،  ةسالف ( ٖٕٔ)
تحديغ عمي حديغ وفاروؽ صالح العسخ ، سياسة الػاليات لمسديج حػؿ احتالؿ االتحاد الدػفيتي الشسدا يشطخ:  (ٕٗٔ)

الستحجة األمخيكية تجاه القزية الشسداوية، مجمة كمية اآلداب ، جامعة البرخة ، العجد الثالث والعذخيغ )كانػف األوؿ 
 (؛ٕٚٔٓ

Dieter Bacher And Florian Banu And Magdolna Baráth..., Soviet Occupation of Romania, 
Hungary,  and Austria 1944/45–1948/49, Central European University Press Budapest–
New York, 2015. 
(125)Central Intelligence Agency, Information Report, Committee of State Security/ The 
Doctors' Polt, 15 July 1953,P.11. 

 ،ب.ص.ٕٙٔٓ، دار الداقي ، بيخوت، ٔنججة فتحي صفػة، ىحا اليـػ في التاريخ، السجمج األوؿ، ط  (ٕٙٔ)
(127)American Jewish Year Book، 1954, Vol .55,Pp.276-277 . 
(128)Central Intelligence Agency, Information Report, Committee of State Security/ The 

Doctors' Polt, 15 July 1953,P.11. 
(129)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, Собр. Соц.,C.269. 
(130)American Jewish Year Book، 1954, Vol. 55,Pp.276- 277. 

، أسسو األصمي رودولف شميدنجخ،الدكختيخ العاـ لمحدب الذيػعي ُٜٔٓٔوِلَج في عاـ  رودولف سالندكي:(ٖٔٔ)
 ٖٜٙٔالتذكػسمػفاكي، انزع في شبابو إلى الحدب الذيػعي، وصعج سخيعا في صفػفو، ثع وجيت إليو في عاـ 

زػيتو  بذكل مؤقت مغ انتقادات حادة مغ الذيػعية الجولية )الػكػمشتيخف( ؛ بدبب "سياستو االنتيازية" ، وأوقفت ع
السجسػعة الكيادية، وخالؿ االحتالؿ الشازؼ لتذيكػسمػفاكيا، انتقمت قيادة الحدب الى االتحاد الدػفيتي، واوكل إلى 
سالندكي خالؿ مجة الحخب العالسية الثانية مياـ عجة في الجير، مغ بيشيا تجشيج عشاصخ مغ أعزاء الحدب 

ؼ تكػف في االتحاد الدػفيتي، وتشطيع عسميات السقاومة السدمحة ضج االلساف، لالنزساـ لػحجات الجير التذيكي الح
وشارؾ سالندكي بشفدو في بعس العسميات العدكخية ،ومع انتياء الحخب ُعيََّغ سكختيخًا عامًا لمحدب الذيػعي ، 

 ٕٜ٘ٔلكغ في عاـ وأصبح الخجل الثاني بعج رئيذ الحدب ، واحكع قبزتو عمى مقاليج األمػر في الحدب كافة ، و 
، واعتخؼ بجسيع التيع التي وّجَيْت  إليو، ٕٜ٘ٔوجيت اليو تيسة التآمخ ضج الشطاـ ، وقجـ الى السحاكسة في عاـ 

وُحِكَع عميو باإلعجاـ في العاـ نفدو . يشطخ: عبج الػىاب السديخؼ، السػسػعة الجساعات الييػدية : التحجيث والثقافة 
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘، صٖ، السجمج 
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وىي "، الجباية الييػدية السػحجة"ىي أكبخ مؤسدة شػعية لجسع الساؿ يصمق عميو  لشجا  اليهؽدي السؽحج:ا(ٕٖٔ)

َدْت في عاـ لتكػف األداة الخئيدة لجباية األمػاؿ والجعع الييػدؼ في جسيع انحاء  ٜٖٜٔ مشطسة ييػدية أمخيكية ُأسَّ
ي وضعتيا دعسًا" إلسخائيل"، وقج ساعجت السػاؿ التي ( بمغت الحروة في جسع السبالغ التٜٔٚٔ-ٜٖٜٔالعالع بيغ )

( ألف ييػدؼ في الػاليات الستحجة األمخيكية وكشجا وفخندا. وبعج تأسيذ "إسخائيل" ٖٓٚجسعتيا الشجاء في تػشيغ )
دؼ أصبح الشجاء يزع كاًل مغ الرشجوؽ التأسيدي )الكيخيغ ىايدػد( ، ولجشة التػزيع السذتخكة، ويتمقى الشجاء الييػ 

%مغ مجسػع التبخعات السحرمة عبخ الحسمة السخكدية السػحجة مع االتحادات الييػدية ٓٙ%إلى ٓ٘السػحج مغ 
،وصشاديق االنتعاش التي تخز الشدبة الستبكية لالحتياجات، والخجمات السحمية لمجساعات الييػدية. عمى الخغع مغ 

، وىحا دليل عمى العالقة الخاصة بيغ الػاليات الستحجة أنيا تعج بالفعل ذراع الحكػمة اإلسخائيمية لجباية أمػاؿ
و"إسخائيل"، وقاعجتيسا في الذخؽ األوسط. عبج الػىاب السديخؼ، الييػد والييػدية الرييػنية، السػسػعة السػجدة في 

؛ ميا عمي حسيج فيج، اليجخة الييػدية إلى ٕٖٗ، صٕٙٓٓ، دار الذخوؽ، القاىخة، ٖ، طٕجدأيغ، مجمج 
 .ٜٕٓ، ص ٕٕٓٓ( كمية اآلداب، الجامعة العخاقية،ٜٚٙٔ-ٜٛٗٔل")"إسخائي

، ٖٜٓٔ، وانزع إلى حخكة الذباب الرييػنية في عاـ ُٕٜٔٔوِلج في نػرمبخغ في ألسانيا عاـ جيؽرا جؽز فتال: (ٖٖٔ)
 ُعِيَغ سكختيًخا لحخكة ىاحالػتذ، ىي حخكة شبابية ييػدية تجرب الذباب الييػدؼ عمى ٖٜٙٔوُعِيًغ في عاـ 

ىاجخ إلى فمدصيغ، وبعج الحخب العالسية الثانية بجأ  ٜٖٜٔاالستيصاف الدراعي بعج اليجخة إلى فمدصيغ. وفي عاـ 
في تشطيع قدع االستيعاب في الػكالة الييػدية، وتػلى مشرب مجيخ دائخة االستيعاب، وأميغ صشجوؽ الػكالة 

أصبح  ٜٙ٘ٔانيا الغخبية، مع بجاية عاـ شارؾ في مفاوضات التعػيزات مع ألس ٕٜ٘ٔالييػدية. وفي عاـ 
. لمسديج ٕٜٙٔالدكختيخ العاـ لحدب الساباؼ ، وبعجىا عيغ وزيخًا لمعسل لسجة ثالثة سشػات، تػفي في تل أبيب عاـ 

 يشطخ:
A. Herkunft, Dr. Giora (Georg) Josephthal, Ludwig C. Berlin, 2013, Pp.2-6. 

في بمجة نيػ أوديدا في مقاشعة خيخسػنتػلي، انتقمت عائمة شػارتد إلى  ٜٜٛٔ ُوِلَج في :جؽز ف شؽارود(ٖٗٔ)
درس في السجرسة األرثػذكدية، وبجأ في  ٕٜٔٔ-ٜ٘ٔٔ، وبيغ عامي ٜٚٓٔفي عاـ االمخيكية  الػاليات الستحجة 

يخ األوروبي االنخخاط في العسل السجتسعي في اتحاد السشطسات الخيخية الييػدية، وتػلى السشرب السج ٜٕٜٔعاـ 
، وفي ىحا السشرب عسل أيزًا مع إدارة ٜٜٗٔ- ٜٓٗٔفي لجشة التػزيع األمخيكية الييػدية السذتخكة خالؿ السجة 

نقل   ٜٓٗٔاألمع الستحجة لإلغاثة والتأىيل وقيادة بخامج السداعجة اإلندانية، وعشجما احتل الشازيػف فخندا في عاـ 
الييػدية السذتخكة إلى البختغاؿ،  وقج أسيع في عسميات مداعجة الييػد مغ شػارتد مكتب لجشة التػزيع األمخيكية 

–ٜ٘ٔخالؿ اليجخة إلى الجوؿ الغخبية، وقاـ بتػزيع األمػاؿ إلنقاذ الييػد في جسيع أنحاء أوروبا السحتمة. وفي عامي 
- ٜٔ٘ٔة، وخالؿ السجة شغل شػارتد مشرب السجيخ العاـ لمسفػض العاـ لإلغاثة الييػدية في األمع الستحج ٜٔ٘ٔ
 .ٜ٘ٚٔوتػفي في عاـ  كاف نائبًا لخئيذ مشطسة الشجاء الييػدؼ السػحج. ٜ٘٘ٔ

И. Г. РАДЧЕНКО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
СПАСЕНИИ ЕВРЕЕВ ЕВРОПЫ В ГОДЫ ХОЛОКОСТА, Журнал Белорусского 
государственного университета. 2018,C.103. 
(135)Yaacov Ro'i, Op. Cit.,P.93. 
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: عبػػػػػػارة أشمقيػػػػػػػا رئػػػػػػيذ الػػػػػػػزراء البخيصػػػػػػاني وندػػػػػػػتػف تذخشػػػػػػل فػػػػػػي الخػػػػػػامذ مػػػػػػػغ اذار الدررررررتار الحجتررررررجي (ٖٙٔ)

، فػػػػي خصابػػػػو الذػػػػييخ فػػػػي مجيشػػػػة فمتػػػػػف، مػػػػدورؼ . وألوؿ مػػػػخة بعػػػػج الحػػػػخب العالسيػػػػة الثانيػػػػة وصػػػػف ىػػػػحا  ٜٙٗٔ
والعكبػػػػػة األكبػػػػػخ فػػػػػي العالقػػػػػات الجوليػػػػػة، وأنػػػػػو يذػػػػػكل الخصػػػػػخ الخصػػػػػاب االتحػػػػػاد الدػػػػػػفيتي، أنػػػػػو السذػػػػػكمة الخئيدػػػػػة 

األوؿ عمػػػػػى جسيػػػػػع األمػػػػػع والبمػػػػػجاف، وأنػػػػػو أسػػػػػجؿ الدػػػػػتار الحجيػػػػػجؼ عمػػػػػى شػػػػػخؽ أوروبػػػػػا. وأشػػػػػار إلػػػػػى بجايػػػػػة حػػػػػخٍب 
البػػػػػػاردة.  وضػػػػػػل الدػػػػػػتار قػيػػػػػػا ومتساسػػػػػػكًا خػػػػػػالؿ الدػػػػػػتيشات مػػػػػػغ القػػػػػػخف العذػػػػػػخيغ . لكػػػػػػغ فػػػػػػي سػػػػػػبعيشيات القػػػػػػخف 

إف الػػػػػػػػخئيذ ريتذػػػػػػػػارد نيكدػػػػػػػػػف وآخػػػػػػػػخيغ عسمػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى اقامػػػػػػػػة عالقػػػػػػػػات  لزػػػػػػػػعف ، إذْ العذػػػػػػػػخيغ اضيػػػػػػػػخ معػػػػػػػػالع ا
دبمػماسػػػػػػية جيػػػػػػجة مػػػػػػع االتحػػػػػػاد الدػػػػػػػفيتي والرػػػػػػيغ الذػػػػػػعبية، والعجيػػػػػػج مػػػػػػغ الػػػػػػجوؿ الذػػػػػػيػعية رفعػػػػػػت القيػػػػػػػد عػػػػػػغ 
الدػػػػػػفخ، وبػػػػػػجأت بتبػػػػػػادالت ثقافيػػػػػػة واقترػػػػػػادية مػػػػػػع البمػػػػػػجاف الغخبيػػػػػػة. وانيػػػػػػارت الحػػػػػػػاجد بالكامػػػػػػل بانتيػػػػػػاء الحػػػػػػخب 

لبػػػػػػاردة. بخانػػػػػػجوف تػروبػػػػػػػؼ، مػسػػػػػػػعة الحػػػػػػخب البػػػػػػاردة ، تخجسػػػػػػة صػػػػػػادؽ حدػػػػػػغ الدػػػػػػػداني، مصبعػػػػػػة الكتػػػػػػاب ، ا
 .ٖٕٓ-ٕٕٓ، صٕٕٕٓبغجاد ، 

في كاوناس في اإلمبخاشػرية الخوسية، وقج ىاجخ إلى الػاليات الستحجة  ُٖٜٓٔوِلَج في عاـ  اتخفيشغ ميممخ: (ٖٚٔ)
، وفي عاـ ٜٓٗٔ- ٖٜٙٔـ لمسؤتسخ الييػدؼ العالسي بيغ عامي ، تػلي مشرب أميغ عا ٕٜٔٔاألمخيكية في عاـ 

انتخب رئيدًا لمسجمذ الرييػني األمخيكي،  ٜٗ٘ٔتع انتخابو رئيًدا لمكػنغخس الييػدؼ األمخيكي، وفي  ٜٜٗٔ
 .ٜٓٛٔتػفي في نيػيػرؾ في عاـ 

Encyclopedia Judaica. Vol. 21, Keter Publishing House . Jerusalem, 2007.P.21. 
ْت في عاـ السشعسة الرهيؽنية األمخ كية (ٖٛٔ) باسع اتحاد الريايشة  ٜٛٛٔ: مشطسة صييػنية أمخيكية ُأَسدَّ

. وِلجْت السشطسة ضعيفة وىديمة ، نتيجة لمخالؼ ٜٚٛٔاألمخيكييغ، في أعقاب السؤتسخ الرييػني األوؿ في عاـ 
"الستآمخة" ذات األصػؿ األلسانية، والقاعجة التي تتألف مغ الحؼ نذأ بيغ الكيادة السشتسية إلى البخجػازية الييػدية 

السياجخيغ الييػد القادميغ مغ شخؽ أوربا ذوؼ الثقافة اليجيذية. ومع انجالع الحخب العالسية األولى أنتقل مخكدىا إلى 
تحت  ٜٗٔٔعاـ  الػاليات الستحجة األمخيكية، وتع تأسيذ المجشة التشفيحية العامة السؤقتة لمذؤوف الرييػنية في

رئاسة لػيذ بخانجيد خالؿ مجة الحخب. ومع انتياء الحخب تقخر دمجيا مع اتحاد الريايشة األمخيكييغ لتأسيذ 
السشطسة الرييػنية األمخيكية تحت رئاسة لػيذ بخانجيد. وقج رأػ لػيذ أفَّ دور السشطسة ىػ جسع األمػاؿ 

في مجػ فعالية إنذاء الرشجوؽ التأسيدي الييػدؼ الحؼ وشكَّظ  السخررة لتسػيل مذاريع معيشة في فمدصيغ.
كانت الكيادات الرييػنية االوربية، وعمى رأسيع حاييع وايدماف يفزمػنو. وقج أدػ ىحا الخالؼ إلى اندحاب بخانجيد 

، وتخكد ِاىتساـ السشطسة في جسع األمػاؿ ، وأف لع ٕٜٔٔومشاصخيو مغ السشطسة خالؿ مؤتسخ السشطسة في عاـ 
خز نجاحًا ممحػضًا في تمظ السيسة، وعارضت نذاط حسالت مشطسة اإلغاثة الييػدية األمخيكية التي كانت تعسل تح

عمى تػشيغ الييػد الخوس في مشاشق القـخ وأوكخانيا في االتحاد الدػفيتي . وبعج انجالع الحخب العالسية الثانية 
يذ كػمشػلث ييػدؼ في فمدصيغ ،ثع تأسيذ بخنامج شاركت السشطسة في تػحيج السشطسات الرييػنية مغ اجل تأس

، ثع السجمذ ٖٜٗٔ، واشتخشت تأسيذ لجشة الصػارغ الرييػنية األمخيكية في عاـ ٕٜٗٔبمتيسػر في عاـ 
لتكػيغ ليأة مشدقة لكبخػ السشطسات الرييػنية في الػاليات الستحجة األمخيكية.  ٜٜٗٔالرييػني األمخيكي في عاـ 

عج تأسيذ الكياف الرييػني، وعانت السشطسة الرييػنية مثميا مثل غيخىا مغ السشطسات وتزاءلت أىسيتيا ب
.عبج الػىاب السديخؼ، الييػد والييػدية والرييػنية، السػسػعة السػجدة ٜٚٙٔالرييػنية مغ تآكل فعاليتيا في عاـ 

 . ٖٖٔ، ص ٕٙٓٓ،  دار الذخوؽ ، القاىخة ، ٕ، مجمج ٖفي جدأيغ، ط
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(139)Yaacov Ro'i, Op. Cit.,P. 94. 

ْت في عاـ السامذ الحاخامي األمخ كي(ٓٗٔ) ، تزع الحاخامات األرثػذكذ الحيغ تمقػا تعميسيع ٖٕٜٔ: مشطسة ُأَسدَّ
في الػاليات الستحجة األمخيكية ، ومغ ثَّع فإف أعزاءىا يتدسػف يأنيع أكثخ تحخرًا مغ أعزاء اتحاد الحاخامات 

، السرجر ٘وكشجا. عبج الػىاب السديخؼ، الييػد والييػدية والرييػنية، السجمج  األرثػذكذ في الػاليات الستحجة
 ..ٖٙٛالدابق، ص 

(141)Yaacov Ro'i,Op.Cit., P.95. 
،  ٕٜ٘ٔ-ٜٙٗٔ، أصبح رئيدًا لألرجشتيغ ) ُٜ٘ٛٔوِلَج في الثامغ مغ تذخيغ األوؿ  خؽان دوميشغؽ بيخون: (ٕٗٔ)
السجرسة العدكخية في سغ الدادسة عذخة . خجـ في تذيمي ( ، التحق بيخوف بٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ ، ٜ٘٘ٔ-ٕٜ٘ٔ

إلى عاد . ٜٓٗٔ-ٖٜٛٔبػصفو ممحقًا عدكخيًا، وسافخ إلى إيصاليا لسخاقبة صعػد الفاشييغ والشازييغ خالؿ 
( ، وكاف أحج السداىسيغ في  G.O.LU، وانزع إلى مجسػعة الزباط الستحجيغ ) ٜٔٗٔاألرجشتيغ في عاـ 

حؼ أشاح بالحكػمة السجنيػة فػي األرجشتيغ ، تػلى مشاصب عجة مشيا وزيخ العسل والخعاية ال ٖٜٗٔانقالب عاـ 
( مشرب زيخًا لمحخب،  ثع نائبا لمخئيذ فاريل  ٜٙٗٔ-ٜٗٗٔ، تقمج بيخوف بيغ عامي ) ٜٗٗٔاالجتساعية في عاـ 

 ٖٜٚٔانية بجأت في عاـ ( ، والثٜ٘٘ٔ-ٜٙٗٔ، وبعجىا رئيدًا لجسيػرية األرجشتيغ لسخة األولى بيغ عامي ) 
 .ٜٗٚٔوأنتيت بػفاتو في األوؿ مغ حديخاف 

https://www.britannica.com/biography/Juan-Peron. 
(143)Yaacov Ro'i,Op.Cit., P.95. 
(144)Ibid. 

 السرادر:
 أواًل : الؽثائق:    
  السشذؽرة:الؽثائق 
 وثائق وزارة الخارجية الدؽفيتية السشذؽرة: -

1. BorisMorozov  (ed.), Documents on Soviet Jewish emigration 
London,2015. 

2. Vladimir Khanin(ed.), Documents on Ukrainian-Jewish Identity and 
Emigration,1944-1990, Abingdon: Frank Cass Publishers, 2003. 

  وثائق وكالة السخابخات السخكد ة األمخ كية السعخوفة اخترارًاCIA  السشذؽرة  مى السؽقع
 اإللكتخوني :

https://www.cia.gov/readingroom/  
 ثانيًا: الكتب الؽثائقية:

1. American Jewish Year Book ,Vol. 51 ,The Jewish Publication 
Society of America, (Philadelphia,1950). 

https://www.britannica.com/biography/Juan-Peron
https://www.cia.gov/readingroom/
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 ,Vol .52 ,The Jewish Publication Society of America,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .2
(Philadelphia,1951). 

 ,Vol. 53,The Jewish Publication Society of America,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .3
(Philadelphia,1952). 

 ,Vol .55 ,The Jewish Publication Society of America,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .4
(Philadelphia,1954). 

 ثال ًا: السحكخات:
  مػشيو شاريت ، يػميات شخرية، تخجسو عغ العبخية أحسج خميفة، مؤسدة الجراسات الفمدصيشية

 . ٜٜٙٔخوت، ، بي
 رابعًا: الخسائل واالطار ح الاامعية:

 -ٖٖٜٔأحالـ نعيع خزيخ، صالح خمف سيختو ودوره في الشزاؿ الػششي الفمدصيشي  .ٔ
 .ٕٙٔٓ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب جامعة ذؼ قار، ٖٜٚٔ

-ٜٗٛٔسسيخ   إسساعيل، نيكيتا خخوتذػؼ وسياستو الجاخمية في االتحاد الدػفيتي .ٕ
 .ٕٕٓٓ،أشخوحة دكتػراة غيخ مشذػرة، كمية اآلداب ، جامعة بغجاد، ٜٔٚٔ

عبمة عسخ   دروير، أثخ السياجخيغ الخوس عمى التغيخ الدياسي واالقترادؼ في  .ٖ
فمدصيغ،  -، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، القجس ٕٙٔٓحتى  ٜٜٛٔإسخائيل ُمشح عاـ 

ٕٓٔٚ. 
وسياستيا الخارجية تجاه فخندا وبخيصانيا والػاليات الستحجة عمي رزاؽ ضاىخ، غػلجا مائيخ  .ٗ

، أشخوحة دكتػرا غيخ مشذػرة ، كمية التخبية ٜٗٚٔ-ٜٜٙٔاالمخيكية واالتحاد الدػفيتي 
 .ٜٕٔٓجامعة البرخة،  -لمعمـػ االندانية

عمياء عبج هللا جعفخ، فياتذيدالؼ ميخائيمػفيتر مػلػتػؼ ودوره الدياسي مغ عاـ  .٘
، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية لمعمػـ االندانية ، جامعة السثشی ٕٜٙٔ-ٜٙٓٔ
 ،ٕٕٓٓ . 
عساد مكمف عدل البجراف، مػقف الجسيػرية الفخندية الخابعة مغ القزية الفمدصيشية  .ٙ

 .  ٕٓٓٓ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة البرخة ،ٜٛ٘ٔ-ٜ٘ٗٔ
( ، ٜٚٙٔ-ٜٛٗٔصػرات الدياسية الجاخمية في "إسخائيل" )ندخيغ صالح أبػ حسيج، الت .ٚ

 .ٜٕٔٓرسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب، جامعة البرخة، 
 خامدًا: الخسائل واالطار ح االنكميد ة:
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1. Rachel Beinus, The Experience and Emigration of Soviet Union 
Jews: 1970-2000, Senior Thesis, Department of History, Barnard 
College, Columbia University, New York, 2021. 

 سادسًا: الكتب العخبية والسعخبة:
أحسج   صفػة، العالع بيغ يجؾ قرة بشي إسخائيل " الييػد" مغ البجاية إلى الشياية,   .ٔ

 .ٕٚٔٓمؤسدة األمة العخبية لمشذخ والتػزيع، مرخ ، 
الخفاعي، )إسخائيل( الخؤساء.. رؤساء الكشيدت.. رؤساء أسامة جسعة األشقخ وحدغ عادؿ  .ٕ

 .ٕٚٓٓ، صفحات لمجراسات والشذخ، ٕٙٓٓالحكػمات مشح اإلنذاء وحتى عاـ 
 .ٜٓٛٔسالفة الحجاوؼ، الييػد الدػفييت دراسة في الػاقع االحتساعي، جامعة بغجاد،  .ٖ
 .ٜٚٙٔعسخ حميق ، مػسكػ واسخائيل ، الجار الدعػدية لمشذخ ,  .ٗ
ف كارتدػؼ تخويتدكي، مػجد تاريخ االتحاد الدػفييتي، تخجسة   الجشجؼ، دار الكديي .٘

 .ٜٗٚٔالتقجـ ، مػسكػ ،
لي أوبخيغ، السشطسات الييػدية األمخيكية ونذاشاتيا في دعع إسخائيل، تخجسة محسػد زايج، ،  .ٙ

 .ٜٙٛٔبيخوت، 
-ٜٖٜٔتي الخارجية معتد   الجاودؼ، أنجرية غخوميكػ ودوره في سياسة االتحاد الدػفي .ٚ

 .ٕٕٔٓ، القاىخة،  ٜٛٛٔ
( كمية اآلداب، الجامعة ٜٚٙٔ-ٜٛٗٔميا عمي حسيج فيج، اليجخة الييػدية إلى "إسخائيل") .ٛ

 .ٕٕٓٓالعخاقية،
، دار الداقي ، بيخوت، ٔنججة فتحي صفػة، ىحا اليػـ في التاريخ، السجمج األوؿ، ط .ٜ

ٕٓٔٙ. 
ؿ الرييػني ليا، ، اصجار باحث نجػ الذكيفي، اليػلػكػست حكيقتيا واالستغال .ٓٔ

 .ٕٔٔٓلمجراسات ، بيخوت، 
نػرىاف الذيخ، مػقف االتحاد الدػفيتي مغ الػحجة العخبية مشح الحخب العالسية  .ٔٔ

 .ٖٕٔٓلبشاف،-، مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخوتٔاألولى وحتى يػمشا ىحا، ط 
، مؤسدة فمدصيغ  يغاؿ عيالـ ، ألف ييػدؼ في التاريخ، تخجسة عجناف أبػ عامخ .ٕٔ

 .ٕٙٓٓلمثقافة، دمذق ، 
 سابعًا: الكتب اإلنكميد ة:

1. A. Herkunft, Dr. Giora (Georg) Josephthal, Ludwig C. Berlin, 2013.   
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2. Albert S. Lindemann ,Antismitim: A history, Oxford University 
Press,New York, 2010. 

3. Dieter Bacher And Florian Banu And Magdolna Baráth..., Soviet 
Occupation of Romania, Hungary,  and Austria 1944/45–1948/49, 
Central European University Press Budapest–New York, 2015. 

4.    Eugene M. Avrutin ,Ritual Murder in Russia, Eastern Europe, and 
Beyond, Indiana   University Press, Bloomington,2017. 

5. Gabriel Sheffer, Moshe Sharett: Biography of a Political Moderate, 
Clarendon Press, England, 1996. 

6.  Gennadi Kostyrchenko, Out of the Red Shadows: Anti-Semitism in 
Stalin's Russia, ،NY.  1995.  

7. Gyoo-Hyoung Kahng, Zionism, Israel, and the Soviet Union: A study 
in the Rise and Fall   of Brief Soviet -Israeli Friendship from 1945 to 
1955,Institute for Korean Unification Studies, Yonsei University, 
Korea, Vol. 27, No. 4,1998. 

8. Hana Kubátová and Jan Láníček, The Jew in Czech and Slovak 
Imagination, 1938-89, Antisemitism, the Holocaust, and Zionism, 
Brill's Series in Jewish Studies, Volume: 60 Publisher:  Brill. 

9. Leon Shapiro, Soviet Jewry Since the Death of Stalin:  A Twenty-
five Year Perspective, in :  American Jewish Year Book (AJYB), Vol. 
79, 1979. 

10. Mark Kupovetsky, Aron Vergelis: Survivor of the Destruction of 
Soviet Yiddish, Culture, 1949 –1953, Jews in Russia and Eastern 
Europe (58) (2007). 

11. Robert Higgs "Against Leviathan: Government Power and a 
Free Society.": The Independent Institute, 2004. 

12. V. M. Zubok and Konstantin Pleshakov. Inside the Kremlin's 
Cold War: from Stalin to Khrushchev, Harvard, 1996. 
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13. Vaslly Grossman, everything flows, Translated by Robert 
Chandler and others, New York,2009. 

14. Yaacov Roi , The Struggle for Soviet Jewish Emigration 
1948-1967,  New York : Cambridge University Press , 1991 . 

15. Yoram Gorlizki and Oleg V. Khlevniu, Cold Peace: Stalin and 
the Soviet Ruling Circle,1945-1953, Oxford University Press. 

 ثامشًا: الكتب الخوسية:
1. Benjamin Pinku, Soviet campaigns against “Jewish Nationalism” and 

“Cosmopolitism”, 1946–1953.Cited in: https://doi.org/ 10.1080 / 
13501677408577195. 

2. Diogo Pires Aurélio, Sovereign Justice, Walter de Gruyter, Berlin, 
2011. 

3. Joshua Rubenstein, Jewish Anti-Fascist Committee, Cited in: 
https:// yivoencyclopedia .org/ article. aspx/jewish_anti-
fascist_committee . 

4. Katrin Boeckh, Jüdisches Leben in der Ukraine nach dem Zweiten 
Weltkrieg (1945-1953) Jahrgang 53 (2005). 

5. Власик Н. С. Моя биография //Логинов В. Тени Сталина. М., 
2000.  

6. ЗалесскийК.А.ИмперияСталина.Биографический 
энциклопедический словарь. Москва, Вече, 2000. 

7. И. Г. РАДЧЕНКО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СПАСЕНИИ ЕВРЕЕВ ЕВРОПЫ В ГОДЫ 
ХОЛОКОСТА, Журнал Белорусского государственного 
университета. 2018. 

8. Кондиев У.И, Дело врачей - 60 лет спустя, Научный журнал, 
Министерства здравоохранения Украины, Выпуск 2 (3) 2013 . 

https://doi.org/
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9. Костырченко Г. Сталин против , власть и еврейская 
интеллигенция в СССР. М, РОССПЭН, 2009. 

10. М. М. Гейзер. Михоэлс. Жизнь и смерть. — М.: 
Журналистское агентство «Гласность» Союза журналистов РФ, 
1998. 

11. МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, ЕВРЕИ 
УКРАИНЫ В 1943–1953, Киев, 2004 . 

12. Семен Игнатьев: самый «бескровный» министр 
госбезопасности Сталина ,https://www.business-
gazeta.ru/article/136398. 

13. Энциклопедия военный, Том 4, Osnabrück, 2001. 
 واسعًا: الكتب العبخ ة:

 2591 פברואר 21 מעריב  . 
  اشخًا: الجراسات والبحؽث السشذؽرة:

،  بحث ٖٜ٘ٔ-ٜٓ٘ٔإبخاليع عسخ عثساف و  شعيسة عبيج، الحخب األىمية الكػرية  .ٔ
في كمية الجراسات السدتجامة، كمية حشتػب، جامعة الجديخة، العجد الخامذ، السجمج مشذػر 
 .ٕٕٓٓاألوؿ، 

، وعج كاليشيغ مقابل وعج بمفػر مغ أفذل مذخوع الػشغ RTبخنامج رحمة في الحاكخة، قشاة  .ٕ
  ٕٕٓٓ -ٔٔ-ٕ٘القػمي لمييػد، حػار أجخاه خالج الخشج مع الجكتػر كشايجؼ في 

https://arabic.rt.com  
 الحادي  ذخ: الجور ات العخبية:

  تحديغ عمي حديغ وفاروؽ صالح العسخ ، سياسة الػاليات الستحجة األمخيكية تجاه القزية
الشسداوية، مجمة كمية اآلداب ، جامعة البرخة ، العجد الثالث والعذخيغ )كانػف األوؿ 

ٕٓٔٚ.) 
 ثاني  ذخ: الجور ات األجشبية:

1. Leonid Garbuzov, A Struggle to Preserve Ethnic Identity: The 
Suppression of Jewish Culture by the Soviet Union’s Emigration 
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Policy Between 1945-1985, International Law Journal, Vol.23, 
Boston University, 2005. 

 ثالث  ذخ: السؽسؽ ات والقؽاميذ والسعاجػ العخبية:
 .ٜٛٙٔلقامػس الدياسي، دار الشيزة العخبية، القاىخة، أحسج عصية هللا، ا .ٔ
بخانجوف تػروبػؼ، مػسػعة الحخب الباردة ، تخجسة صادؽ حدغ الدػداني، مصبعة الكتاب  .ٕ

 .ٕٕٕٓ، بغجاد ، 
، مخكد مجار ٔجػني مشرػر، معجع اإلعالـ والسرصمحات الرييػنية واإلسخائيمية، ط .ٖ

 .ٜٕٓٓغ, الفمدصيشي لمجراسات اإلسخائيمية، فمدصي
 .ٖٜٜٔ، دار الجراسات والشذخ، بيخوت، ٖعبج الػىاب الكيالي، السػسػعة الدياسية، ج  .ٗ
، دار ٔ، طٖعبج الػىاب السديخؼ ، السػسػعة الييػد والييػدية والرييػنية،  السجمج  .٘

 .  ٜٜٜٔالذخوؽ، القاىخة ، 
 .ٖالسػسػعة الجساعات الييػدية : التحجيث والثقافة ، السجمج  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، .ٙ
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