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أعلن رافائٌل لوزون رئٌس منظمة ٌهود لٌبٌا فً برٌطانٌا واحد روساء منظمة ٌهود لٌبٌا فً 
العالم رفضه واستنكاره لمحاولة أحد الٌهود اللٌبٌٌن اعادة فتح معبد للٌهود فى العاصمة اللٌبٌة 

  .طرابلس بدون استئذان

انا رافائٌل لوزون مع , نسخة منه (ثورة لٌبٌا)وقال لوزون فى بٌان لمن ٌهمه األمر تلقى موقع 
قٌادات الٌهود اللٌبٌٌن مجتمعٌن، ندٌن ونشجب كلٌا العملٌة التى قام بها المدعو دافٌد الجربى 

ونؤكد بأن . وننكر الحركة التى قام بها فى لٌبٌا على صعٌد الكٌفٌة والتوقٌت اللذان تمت بهما
هذا ٌعتبر عمال مشٌنا ومهٌنا ألحاسٌس ومشاعر المجاهدٌن فى سبٌل الحرٌة والثوار الذٌن نكن 

 .لهم كل احترام واعجاب

وأضاف وانا بصفتى أحد أعضاء القٌادات ٌهود لٌبٌا ولسعادتنا بالنتائج التى حققتها هذه الثورة 
 .فان السعادة لن تكتمل اال عندما ٌتم تقدٌم الطاغٌة السفاح القذافى الى العدالة

واستهل لوزون بٌانه بطلب الرحمة والغفران من هللا لشهداء لٌبٌا االبطال من جمٌع المدن 
 .. .والتراب اللٌبً الواحد

ولفت الى أن الٌهود فى انتظار أن ٌتم المجلس الوطنى األنتقالى تنظٌم كافة االمور الداخلٌة 
وسنكون مستعدٌن للتحاور لما  .ووضع دستور للبالد واجراء األنتخابات البرلمانٌة والرئاسٌة 

 فٌه الخٌر لهذا الوطن ولتأكٌد الحب الكبٌر الذى نكنه لألمة اللٌبٌة

وشهدت العاصمة طرابلس مساء الخمٌس تظاهرة من مؤٌدي الثورة احتجاجا على إعادة فتح 
 .معبد ٌهودي فً طرابلس من دون إذن

 فبراٌر أنهم ٌرفضون إقامة معابد ٌهودٌة على 17ثورة "وقال بٌان قدمه الموقعون المنتمون إلى 
 ."األراضً اللٌبٌة

وأضاف البٌان إن على المتقدمٌن بطلب إقامة كنٌس أال ٌكونوا من الجنسٌة اإلسرائٌلٌة أو من 
 .الداعمٌن إلسرائٌل كما علٌهم أن ٌدافعوا عن حق عودة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن إلى دٌارهم
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وكان األخصائً اللٌبً الٌهودي داود جربً العائد من المنفى، قال اإلثنٌن الماضً إنه واجه 
 .تهدٌدا بالقتل عندما بدأ ٌعمل على إصالح المعبد الٌهودي المهجور فً طرابلس

ٌذكر أن الٌهود عاشوا فً لٌبٌا منذ القرن الثالث بعد المسٌح، وغادر معظمهم فً األربعٌنٌات 
 . ألفا180إلى إسرائٌل بعد الحرب العالمٌة الثانٌة وٌبلغ عددهم اآلن فً إسرائٌل نحو 
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