
"عواصف في النقب"مظاهر الالسامية في شرق أوروبا و-الدرس الثاني 

تميزت الالسامية في شرق أوروبا، وخاصة في روسيا بأنها أكثر عنفًا من غرب أوروبا،

".  لنقبعواصف ا"وأبرز أحداثها كانت في روسيا . حيث أنها اشتهرت بالمذابح الجماعية ضد اليهود

هي عبارة عن مذابح جماعية تعرض لها يهود روسيا، بين السنوات: عواصف النقب

م، وذلك في اعقاب اغتيال القيصر الروسي إسكندر الثاني، ووصول1882–م 1881

ينابنه إسكندر الثالث الى الحكم، حيث انتهج سياسة االنتقام من اليهود باعتبارهم المشارك

.في عملية االغتيال

 המצגת נערכה ע"י נהאיה קבלאן
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



סופות בנגב–أسباب عواصف النقب 

، (م1881عام )اتهم القيصر الروسي االسكندر الثالث، اليهود باغتيال ابيه، القيصر إسكندر الثاني. 1

. وبدأ بتحريض الجماهير المسحوقة اقتصاديا ضد اليهود في روسيا

سود في اتهام الجماهير الروسية اليهود، بأنهم المسؤولون عن إضعاف األوضاع االقتصادية، التي ت. 2

.روسيا، لكون نسبة كبيرة من اليهود ينضمون الى فئة الطبقة الغنية

وسائل مالحقة القيصر لليهود، ومطاردتهم وتساهل السلطات مع الُمعتدين عليهم، وتشجيعهم ب. 3

ما مختلفة لالعتداء على اليهود، وذلك كان من خالل المنشورات ووسائل اإلعالم، وعدم التدخل ب

.يحصل



يهودي علىانتشار الحركة الالسامية، ونمو العداء التقليدي بين الشعب الروسي وال. 4

.خلفيات اقتصادية، اجتماعية وسياسية

يوتميزهم عن غيرهم في الدين والعادات الدينية، ف: االنعزال الداخلي لليهود. 5

.(תחום המושב. )اللغة والمسكن، حيث عاش اليهود في مناطق خاصة



.هة ضد، حيث كانت موج"عواصف النقب"ببدأت عمليات المالحقة في جنوب روسيا والتي ُسميت 

م، وخالل فترة المالحقات هذه، هوجمت محال1884-م 1881: اليهود فقط، خالل األعوام

وأشد هذه الهجمات كانت في مدينة أوديسا،. وبيوت لليهود في عدة مدن وقرى روسية

ألف يهودي، وقام المهاجمون وهم من الفقراء وعامة الشعب200كان يُقيم فيها حوالي التي

.  في روسيا باالعتداء على ممتلكات يهودية



"عواصف النقب"ردود فعل اليهود على ظواهر 

دهلم تكن ردود الفعل لدى اليهود على أعمال القتل والنهب الجماعية التي تحصل ض-

ا منهم، أن الحل يجبفي روسيا ُمَوَحدة، فبينما رأت الطبقات االجتماعية التابعة للطبقة العُلي

وق،أن يكون في إطار الدولة الروسية، والكفاح من أجل الحصول على المساواة في الحق

.  أي محاولة االندماج بينهم

رأى عامة الشعب الذين عانوا من فظاعة النهب والدمار والقتل من اليهود، بأن الحل هو

.  الهجرة من روسيا، وخاصة الى الواليات المتحدة

أخذ المثقفون من اليهود، باالنضمام الى حركات ثورية لجانب عدد كبير من الروس-

. المعارضين للحكم القيصري



تلخيص ما تعلمناه في هذا الدرس

."عواصف النقب"مظاهر الالسامية في شرق أوروبا و

.أسباب عواصف النقب

."عواصف النقب"ردود فعل اليهود على ظواهر
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