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اليهىد مه الثىرة الفروسيت 9871م إىل اهلجرة األوىل 9779م
االستار الذكتىر

الباحثه
امساء سامل كيطان

محيذ امحذ محذان التميمي

جامعت البصرة  /كليت اآلداب

امللخص-:
وـٍ اليهىز دال ٨السىضة الٜطوؼية 9789م مً اطل اػححلا ٨ح٠ىٞ
مخؼاوية للمىاًىين الٜطوؼيينٛ ،أػح٘ل اليهىز اإلابازئ التي ضٔٛتها
السىضة الٜطوؼية في الحطية واإلاؼاواة والاداء ،وبٔس السىضة مىح اليهىز
ح٠ى ٞمخؼاوية مٕ ب٠يه الٜطوؼيين .
ُوئس هابليىن او ٨مً ٥ٛط ٓمليا في إوـاء زولة حهىزية ثابٔة
لإلمبراًىضية الٜطوؼية في ٛلؼٌين ً ،مٔا في مؼآسة اليهىز له في
حملحه ل٘عو الـط. ٞوبٔس اححال ٨هابليىن ملط ٓام 9798م  ،وهبهد
طهىز ٛطوؼا بطيٌاهيا لح٠ىم بالسوض هٜؼه مٕ اليهىز مً اطل ملالحها
الاػحٔماضية ٛ ،أححلد بطيٌاهيا ملط ٓام 9889م  ،ثٜحح الٌطي ١امام
اليهىز بال٠يام بالهجطة الى ٛلؼٌين .ول٤ ً٥اهد هجطة مىٜطزة لم ثً٥
بصات ال٠ىة .
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Jaws of Althorh Alfrense 1789 to the first emigration 1881

Asma salam Gaten
Dr. Hamid Ahmed Aamdan al tamimi
University of Basrah / College of Arts

Abstract:
In 1789he was active in the process of obtaining the
rights of the ctizens of Alvarne.he took advantage of
the young man who raised by his father Alphrense
in the widerness and the family and his after his
revolution .
Napoleon and take the in practice in the
establishment of a Jewish state belonging to not
mbootorah French in Palestine in the hope help
Jews his campaing to Conquer the East and after
the occupation of Napoleon Egypt 1789 alerted
France Britain to the efforts of the same role with
the Jews in order.Amadolhaoolostamorah ranking
British in 1881to open externa coordination in front
of the Jews to immigrate to Palestine and lont not
singularly abandoned the same power.
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املقذمت-:

وـٍ اليهىز ٓبر ال٠طون اإلااهية ٛبٔس ان ادوٕ اإلال ٧البابلي هبىدص هلط ( -605
.ٞ 565م( ( )9زويلة حهىشا الل٘يرة في اوضؿليم ( ال٠سغ ) والتي ؿ٠د ٓلا الٌآة ٓليه
وضٛود ز ٕٛالجعية اإلاٜطوهة ٓليها ػىة .ٞ 596م ،ه٠ل بٔى ُػ٦اجها  ،ووضز ثاضيذيا
ُ َ
وٓ ِط ٚهصا
َّأجهم ػبٔة آالُ ٚمؼلح وألٓ ٝامل ومٔهم اإلال ٧حهى ياٟين ، Yahoo Yaqin
ُ
َّ
بالؼبي البابلي أالو ، ٨وحين ثمطزت هصه السويلة َّمطة أدطي ٟام هبىدص هلط بال٠واء
ٓليها  ،في ػىة .ٞ 586مَ ،
وػبى أ ْضبٔين الٜا مً اليهىز كاضوا يىىحىن في بابل( ، )5و٤ان
(. )3

هصا هى ألاػط البابلي الساوي

وهِرطا الػررح٠طاضهم ببابررل ٠ٛررس أهحمررىا بحٌررىيط زيرراهتهم و٣حبررىا ألاػررٜاض والحلمررىز( . )4وحررين
ػررٌ٠د السولررة البابليررة الحسيس رة  ،فرري جـررطيً َّ
ألاو ٨ػررىة .ٞ 539م ٓ ،لررى َير ِرس ٣ررىضؾ ملرر٧
ُ
السولر ررة ال مييير ررة الٜاضػر ررية ،ضحر ررك اليهر ررىز بر ررال٘عاة وٓر ررسوا ٣ر ررىضؾ اإلاؼر رريح اإلاىحِر ررط الر ررص
ػررئيس ممل٥ررة حهررىشا( ، )5وهررصا يررسلل ٓلررى َّأجهررم مررا اه٥ٜررىا كؼررٔىن لحأػ ر ؽ ٣يرران ػيا ر ي
مبني ٓلى ألاػؽ السييية وٓلى و ١ٛالىهج الص وضز في الاػرٜاض والحلمرىز  ،وٓرازت ميراميٕ
ك٘يرة منهم ،مً أطل شل ٧إلى ٛلؼٌين (.)6
َّ
وف رري محابٔ ررة لليـ رراي اليه ررىز  ،هي ررس أه رره ف رري ال ٠ررطن الؼ ررابٕ .ٞم  ٤رران كؼ رر ً٥الـ ررٔك
الحتر في حسوز بالز ال عض اإلامحسة ٓبرر ال٠ٜ٠راغ إلرى أوض را  ،وٟرس هلرح اليهرىز فري طٔرل هرصه
اإلامل٥ررة الحتريررة ممل٥ررة حه ّ
ىزيررة ول٥نهررا ػررطٓان مررا ػررٌ٠د ثحررد ػرريٌطة ضوػرريا ال٠يلررطية
وضٗم الحواز السيني ِل ُؼ٦اجها مٕ مىاًني السولة الطوػرية  ،أػرحمط ال٥سيرر مرً الحيراض اليهرىز
في الحى٠ل بين البلسان الاوض ية َّ
وأػؼىا لهرم ملرالح ماليرة  ،وكراض للربٔى مرنهم كرالت مرٕ

ٓسز مً ُ
الحرر٦ام  ،فري ثلر ٧البلرسان  .ول٥رً هرصا ألامرط لرم ي٥رً ٤اٛيرا لحرامين الٌمرىي اليهرىز
٠ٛررطض ظٓمررا،هم  ،فرري مٌلررٕ ال٠ررطن الطابررٕ ٓـررط للمرريالز  ،ثأػر ؽ ح٥ىمررة ػر ّرطية درراضض حررسوز
ضوػرريا ثط ررى مٌررامحهم ٌ٣ااٜررة زيييررة ٓلررى وٛرر ١مررا طرراء بالػررٜاض والحلمررىز ُ
وثى ّطرره الطٓايررا

اليهررىز وال ثحررسدل فرري الـررلون السادليررة ألاوض يررة وان يطث٥ررع وـرراًها ٓلررى ثح٠يررً ١مررىحهم
). )7

في ٛلؼٌين
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ْ
ولم يطز في شل ٧الحين م٦ان ُم َّ
حسز لهصه الح٥ىمة والظمً ثأػ ؼها  ،وحين أححل
الٔسماهيىن ٓاكمة السولة البيزهٌية ال٠ؼٌىٌييية  ،أٓلىىا الحطية السييية(ٓ ، )8لى و١ٛ
ْ ُ
ما طاء في اإلابازئ ؤلاػالمية ٛ ،ؼمحىا ل٦ل ّ
أٟلية زييية أن ثٌب ١في حياتها اليىمية
ِ
مٔح٠ساتها السييية( )9و٤ان شل ٧بٔس رالرة أيام مً ٛحح ال٠ؼٌىٌييية  ،حين َم َىحَ
الؼلٌان ُ
مح َّمس الساوي (الٜاثح) (9489-9459م)( ،)90للمؼيحيين واليهىز الؼلٌة
()99

الؼياػية في ؿلون ًىااٜهم ٛوال ًٓ الؼلٌة الطوحية

ٛلاضت الٔاكمة الٔسماهية اػٌىبى ٨باليؼبة لليهىز (( يهجأ انحسٚح اندُٛٚح نهٕٓٛد
انًطسٔد ٍٚيٍ إسثاَٛا ٔانثسذغال عُد يطهع انقسٌ انسادس عشس  ،حرٗ أَّّ فٙ
حدٔد سُح ٓ ٔ٘0و قُدِّزَ عدد سكاٌ انح ٙانٕٓٛد٘ ف ٙإسطُثٕل تُحٕ عشس ٍٚأنف
َسًح))).)95
ه٥صا أكبح لليهىز ٣يان إزاض واطحما ي وزيني جٔتر ٚبه السولة  ،و٤ان الؼلٌان
َّ
ْ
يلسض أمط جٔيين الحادام بٔس أن يذحاضوهه هرم  ،ويبسو أهه أكبح في اػٌىبى ٨م٠ط ػط
إلاا كـبه الح٥ىمة اليهىزية الٔاإلاية في اًاض اإلايحمٕ اليهىز  ،ول ً٥هصا ألامط ُل ِػطا

ْ
ْ
يخبازله اليهىز بينهم في أهحاء الٔالم  ،إلى أن ٣ـٜد ٓىه ميلة ( ٛطوؼا ال٠سيمة ) بما هله :

(( ف ٙعاو َٓ ٔ88شسخ يجهح اندزٔس انٕٓٛدٚح انرُٚ ٙفق عهٓٛا انٕٓٛد٘ جًس
ٌ حكًسسا سسٓٚ )ٖٔ(ٌٕٛعًهسسٌٕ يُسسر انقسسسٌ ان سساي
زٔذشسسهد يسسسرُد ٕٚ ٍٚسسحاٌ أ ء
عشسسس فسس ٙسسسثٛم انفسسري انٓٛسسٕد٘  ،ففسس \ٖٔ ٙكسسإٌَ اننسساَ ٙعسساو ٔٗ80و  ،كرسسة
شايٕز حاخاو ٕٓٚد يدُٚح أزل – ْٔ ٙيٍ يقاطعح تسٔفُ انفسَسٛح – إنٗ انًجًسع
)ٗٔ)

انٕٓٛد٘ انعانً ٙانقائى ف ٙاألسراَح ٚسرشٛسِ ف ٙتعض انحاالخ انحسجح ···))

ْ َ
بٔس أن َّ ٟس َم اإلايمٕ اإلاص٣ىض إطابة ل مؽ ه٠اي اطحمآية واٟحلازيه وزييية  ،وٟسم
ُ ْ
ثىطيهات لٌطي٠ة مٔالجتها  ،هالحّ َّ
أن ضػالة ؤلاطابة د ِح َمد بما يأجي  (( :سٛسٔا تًٕجة
أيسَا ْرا ٔسررعهًٌٕ تاالخرثاز أَءكى يٍ ذنكى ٔ عكى ذرٕ هٌٕ إنٗ ذُزٔج انقٕج
()95
ٔانعظًح ··· ذٕقٛع  v·s·s·v·f·fأيٛس انٕٓٛد فٕٔ ٙكاسهٕ ( خٕ) ))ٔٗ80
ّ
َّ
إن هصه اإلاطاػلة الاػخـاضية وما آ٠بها مً إطابة بلي٘ة آمطه مٕ ثل٠ك ٤اثبها بأهه
(امير اليهىز ) يسلل ٓلى وطىز ؿ٦ل مً اؿ٦ا ٨الحىِيم الؼط لليـاي اليهىز ال ٜي ،
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وٟس ػب ١هصا ٟيام السىضة الٜطوؼية في ػىة 9789م( ، )96بسالرمااة ٓام  ،وض َّ ما إلاح شل٧
َّ
إلى أهه ٤ان لليهىز زوض في التهييج الاطحما ي الص ػآس في ٟيام السىضة اإلاص٣ىضة ،
َ
َّ
و ذاكة وأهه وضز في ما ُٓ ِط ( ٚببروثى٣ىالت ح٥ماء كهيىن)(، )97في البروثى٣ى ٨السالص ،
ما هله  (( :ذركسٔا اننٕزج انفسَسٛح انرَ ٙسًٓٛا (انكثسٖ)  ،إٌء أسساز ذُظًٓٛا
ُع أٚدُٚا ((( ، )98وهصا كٔني ان الجهس اليهىز

انرًٓٛد٘ يعسٔفح نُا جٛدا ألَءٓا يٍ
٤ان له يس ملرطة في ألاحساذ( ،)99وض ّ ما هصه ٤ان لها أرط في إٓساز ه٠اي بيان إٓالن ح٠ىٞ
ؤلاوؼان واإلاىاًً الص ػاوي بين مىاًني ٛطوؼا في ح٠ى ٞاإلاىاًىة Declaration
 Of The Rights Of Man And Of The Citizenفي الؼازغ والٔـطيً
مً ؿهط آب  ،9789اإلاح٥ىن مً  97مازة  ،وطاء في مازثه الاولى (( يىلس الىاغ أحطاضا
ّ
ومخؼاويً في الح٠ى ٞويب٠ىن أحطاضا  ،وال ييك أن ث٠ىم اإلايزات الاطحمآية إال ٓلى الىٕٜ
()50
الٔام ْأو الٜااسة اإلاـتر٣ة ))
ومررا طرراء فرري اإلاررازة ( )90الٔاؿررطة مررً الآررالن  ،والترري أباحررد الحطيررة السيييررة (( ال ٚجسسٕش
إشعاج أحد تسسثة آزائسّ  ،حرس ٗ اندُٛٚسح يُٓسا تشسسل إ َّال ذكسٌٕ انًجساْسج تٓسا ُي ِهْسح
ْ
تاأليٍ انعاو انر٘ قسزِ انقسإٌَ ))( ، )59إش ٤ران فري هرصه اإلارازة أهرٔا ٚلؼرٌىة ال٥ى ؼرة
ال٦ارىلي٥ي ررة الت رري ٤اه ررد ػ ررااسة ف رري اإلايحم ررٕ الٜطو ر ر ي( ٤ )55رران اليه ررىز ف رري اإلايحم ررٕ الٜطو ر ر ي
ْ
م٥ىهررىن مررً ًىااررٓ ٝسيررسة منهررا الاؿرر٥ىاظ  )53( Ashkenaziوالؼررٜاضز ) ، ()54( Sphardiإش
 ٤رراهىا كٔـ ررىن حي رراة الاؤ رعا ٨والاو٘ ررال ٓ ٞررً اإلايحم ررٕ الٜطو ر ي  ،و ٟررس ٓم ررل  ٟرراهىن إٓ ررالن
ح٠ى ٞؤلاوؼان واإلاىاًً الص أكسضثه ًٓ الجمٔية الىًىية الٜطوؼية ٓلى درطوض اليهرىز
مً ٓعلتهم .
أػر ررح٘ل اليهر ررىز اإلاب ر ررازئ التر رري ضٔٛتهر ررا الس ر ررىضة الٜطوؼر ررية فر رري الحطي ر ررة واإلاؼر رراواة والاد ر رراء ،
(( نكسة عطف اٜخس ٍٚنهرغهة عهٗ آشدزائٓى نٓى ٔانرحسسز يسٍ انقٛسٕد انًفسٔ سح
(،)56

عهٗ َشاطاذٓى االجرًاعٛسح ٔانسٛاسسٛح ))( )55وؿراض ٢ال٥سيرر مرنهم فري الاثيراه الٔلمراوي

وضٗررم شلرر ٧لررم يمررىح اليهررىز مىاكررك فرري السولررة الٜطوؼررية  ،وٟيررست وـرراًاتهم الحياضيررة بمررا
َّ
ٛيها امحال ٢الٔ٠اضات  ،شهك أحس الباحسين فري ثٜؼرير ػرذك شلر ٧إلرى أهره كٔرىز إلرى مرا ٤اهرد
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ٟس أؿآحه ال٥ى ؼة مرً ٣طاهيرة لتدرحالي هرم َّ
وأن هرصا الـرٔىض ب٠ري مرلرطا اطحمآيرا حترى
بٔررس السررىضة  ،وبؼررذك هررصا ب٠رري الحررىطؽ مررنهم حررااال زون ثمررحٔهم بح٠ررى ، ٞوٓررسم مررىحهم
(. )57

ح٠ى ٞاإلاىاًىة الٜطوؼية ٤اٛة
وهى ررا ٢م ررً أي َّ
أن ا ٦ٛرراض الس ررىضة الٜطوؼ ررية ّ
مع ٟررد ال٥ي رران اليه ررىز الح٠لي ررس و ٥٥ٛررد
ض
ّ
الٔاالر ررة اإلاـر ررهىضة بحماػر رر٥ها  ،وٟللر ررد هٌر ررا ٞاإلار ررساضغ السييير ررة  ،وٟور ررد ٓلر ررى الحر ررطٚ
اليهىزي ررة ال٠سيم ررة  ،وو ررجٔد ال ررعواض اإلاذ ررحلٍ والحم ررطز ٓل ررى الؼ ررلٌة الحادامي ررة وأحال ررد
ٌٟآر ررات ٤املر ررة مر ررً اليهر ررىز اإلاؼر ررح٠ط إلر ررى بطوليحاضير ررا( ، )58مؼر ررح٠لة جٔر رراوي مر ررً ٠ٛر ررط مطير ررٕ ،
(. )59

وٟىهد أػىاض ال٘يحى

وٟر ررس ثر ررأرط اليهر ررىز بالبير رران الحر رراضيهي لىر ررابليىن بىهر ررابطت بححطير ررط اليهر ررىز واهر ررسماطهم ببر ررا ي
ْ
اإلايحمررٕ  ،وهررصا لررم ي٥ررً ّ
يليررسه أٗلررك الٌررامٔين بررىًً  ،ول٥ررً ج٘يررر مىٟرر ٝهررابليىن إش ٤رران
َّأو ٨مً ًطي ٥ٛطة ثىًين اليهىز في ٛلؼٌين  ،و٤ان حهس ٚمً وضاء شل ٧إلى :
-9ث٠ررسيم اإلامررىلين اليهررىز ٟطوهررا ماليررة للح٥ىمررة الٜطوؼررية الترري ٤اهررد ثمر ّرط آهررصا ٢بورراا٠ة
ماليررة داه٠ررة  ،واإلاؼرراهمة فرري ثمىيررل الحملررة الٜطوؼررية كررىب الـررط ٞب٠يررازة ( هررابليىن) ،
م٠اب ررل ث ٠ررسيم ٛطوؼ ررا ال ررسٓم لليه ررىز  ،وث ٥ررىيً ميل ررؽ يو ررم طمي ررٕ الٌىاا رر ٝاليهىزي ررة ،
ويحذررص برراضيؽ م ٠رطا لرره  ،لئمررل مررٕ الح٥ىمررة الٜطوؼررية مررً اطررل ثررىًين اليهررىز فرري الـررطٞ
و ذاكة في ٛلؼٌين(.)30
-5ضٗبررة هررابليىن اػررحٌ٠اب الجاليررات اليهىزيررة فرري الـررط ٞلححرراضب مٔرره وجؼررآسه فرري زٓ ررم
()39

هٜىشة  ،إهاٛة إلى إراضة اإلاـا٤ل وال٠الٟل في اإلاىٌ٠ة ما كؼهل ٓملية إححالله

-3هررس ٚهررابليىن مررً شلرر ٧إلررى اثذرراشهم حرراطعا بـررطيا يم٥ررً اػررح٘الله فرري جؼررهيل ؤلاحررحال٨
الٜطو ي لها .
()35

-4تهسيس ملالح بطيٌاهيا بإٗالً ٞطي ١مىاكالتها إلى الهىس

وبٔس أن اححل هابليىن ملط  ،في ػىة 9798م ،وثىطه هحى ٓ٦ا في ٓام 9799م ،اٟرتري
ارىاء حلاض ٓ٦ا ٓلى اليرهىز الاهوىاء ثحد ٓلمه واًلٓ ١لى اليرهىز ل٠رك ( الىضرة
ّ
الـطٓيين لٜلؼٌين )  ،وشهك أٗلك اإلالضدين إلى ال٠ىَّ ٨
أن هابليىن ٟس ثأرط بطػالة أحس
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اليهىز الٜطوؼيين حى ٨ثيمٕ اليهىز ( ٣أمة ) هخيية لٜـل السىضة الٜطوؼية في ثح٠ي١
()33

الخؼامح السيني

 ،ول٤ ً٥ان هس ٚهابليىن مً إراضة اليهىز هى محاولة ٣ؼك ضها

حاييم ٛاضحي اليهىز  ،كاحك الىٜىش اإلاالي في ٓ٦ا واإلاؼلو ًٓ ٨ثمىيل ( ط ف أحمس
باؿا الجعاض) (، )34أرىاء الحلاض الٜطو ي ٓلى ٓ٦ا  ،ولم يىلح هابليىن في مبح٘اة ولم يسير
حاييم ٛاضحي(. )35
ْ
ْ
َ ْ
َح ررصت بطيٌاهي ررا َح ررص َو ٛطوؼ ررا وأ ٣ررر إش ؿ ررهست ثبن رري بٔ ررى ضط ررا ٨ال ر ّرسيً اإلاؼ رري ي ل ررسٓىة
ْ
أن ي ر ّ
رلز شل رر ٧إل ررى زد ررى٨
إػ رر٦ان اليه ررىز ف رري ٛلؼ ررٌين  ،ثىٜي ررصا لىٓ ررىز الح ررىضاة وٓل ررى أم ررل
اليهىز في ّ
السيً اإلاؼي ي(·)36
وٓىر ررسما ٛطهر ررد ٛطوؼر ررا حمايتهر ررا ٓلر ررى ال٦ارىلير رر ٧ف ر ري بر ررالز الـر ررام ( لبىر رران وٛلؼر ررٌين )،
وٛطه ر ر ررد ضوػ ر ر رريا حمايته ر ر ررا ٓل ر ر ررى الاضر ر ر ررىش٣ؽ ٛ ،طه ر ر ررد بطيٌاهي ر ر ررا حمايته ر ر ررا ٓل ر ر ررى ال ر ر ررسضوظ
والبروجؼ ر ررحاهد واليه ر ررىز  ،أك ر رربح اإلا٠يم ر ررىن ألاطاه ر ررك زول ر ررة زاد ر ررل زول ر ررة ال جؼ ر ررط ٓل ر رريهم
(، )37

ال٠ىاهين والوطااك الٔسماهية  ،وأٟامد بطيٌاهيا في هىء هصه ٟىللية في ٓام9838
وضٗ ررم َّ
أن اله ررس ٚال ررص أٓلىح رره بطيٌاهي ررا لحأػر ر ؽ ه ررصه ال٠ىل ررلية ه ررى حماي ررة الجالي ررة
اليهىزيررة فرري ال٠ررسغ  ،ول٥ررً ض مررا ٤اهررد محاولررة ُ
مح َّمررس ٓلرري باؿررا (  )38()9849-9805ض ررٍ
ػ ررىضيا بٜلؼ ررٌين الت رري أمح ررست هيمىح رره ٓليه ررا ب ررين (  )9840-9835بإزاضث رره ف رري مل ررط أح ررسي
اإلاحٜعات التي زٔٛد بطيٌاهيا إليياز ٣يان حهىز في ٛلؼٌين ي٥ىن حاطعا يمىرٕ الحىاكرل
الج٘طافي والاٟحلاز والؼيا ي بين ًطفي ازاضة ُ
مح َّمس ٓلي باؿا  ،ولٔرل إٟامرة ال٠ىلرلية

اإلا ررص٣ىضة  ٤رران ه ررمً دٌ ررىات ثح٠ي رر ١ه ررصه الىي ررة  ،و ذاك ررة َّ
وأن ثىطي رره وظي ررط ال اضطي ررة
اللرىضز هررر ثمبرل باإلاطػرحىن( ، lord h·t palmerston )39إلرى هاارك ال٠ىلرل الرص ٓيىرة فري
ال٠ررسغ  ،يىورر young ٙبرران ُي٠ر ِّرسم الحمايررة لليهررىز وئنرري بـررلوجهم الررى أبٔررس حررس( ،)40و٤رران
ْ
ثىطيه رره إل ررى الؼ ررٜير البريٌ رراوي ف رري الٔاك ررمة الٔسماهي ررة  ،أن يى ررح للب رراب الٔ ررالي ((،ان م ررً
اإلاٜيس للؼلٌان ٛااسة ٟلىي لى حلل اليهىز ال٠اًىىن في بلرسان أوض را وأٛطي٠يرا اإلاذحلٜرة
ٓل ررى مح ٜررع للهج ررطة إل ررى ٛلؼ ررٌين  ،وشل ررَّ ٧
لن ر ررطواتهم وٟابلي رراتهم ف رري ث ررسبير ألام ررىض ؤلازاضي ررة
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والل ر ررىآية ػخؼ ر ررآس لسضط ر ررة ٣بي ر رررة ٓل ر ررى ظي ر ررازة م ر ررىاضز ؤلامبراًىضي ر ررة الٔسماهي ر ررة وث ٠ر ررسم
الحواضة ٛيها ))(.)49
باؿط هااك ال٠ىلل يىو ٙمهام ٓمله في ال٠سغ  ،في  4ؿباي 9839م  ،و سء ب٥حابة
الح٠اضيط السبلىماػية إلى وظاضثه  ،و٤ان مً َّأو ٨هصه الح٠اضيط هى الص أضػله بٔس ٓـطة
ُ
ْ
أيام  ،إش طاء ٛيه اػحٔطان لوهاْ اليهىز في ال٠سغ واإلاطا٣ع ال٥ى ؼية ألادطي في والية
ٓ٦ا(ُ ،)45وئس جٔيين يىو٠٣ ٙىلل لبريٌاهيا في ال٠سغ َّ ،أو ٨اثلا ٨ضػمي بطيٌاوي
باليهىز في ٛلؼٌين ،لصا وـٍ اليهىز لسي بطيٌاهيا حيص ٤ان اللىضز ؿاٛيربط ( -9809
ُْ
الحلم اليهىز في إٟامة (الىًً ) لهم في ٛلؼٌين  ،و٤ان
،)43 ()9885أبطظ ُزٓاة ثح٠ي١
ُ
ؿاٛيربط اإلا٠طب طسا مً باإلاطػحىن و٤ان كٔح٠س بأن إػ٦ان اليهىز في ٛلؼٌين ػح٥ىن
له ٛىااس ِٓيمة ال لليهىز بل إلى الؼلٌان الٔسماوي هٜؼه الص َك ْٔحمس ٓلى والء وإدالق
هلالء الصيً يىومىن للؼلٌىة(.)44
٤اهررد ال٠ىلررلية البريٌاهيررة ثحِرراهط برران اولىياتهررا حمايرره الاٟليررات ٓ ،لمررا ان مىهررىٓه
الٔمر ررل ٓلر ررى جٔعير ررع مهمر رره ا ،٨فر رري حر ررين ٤ر رران الجهر ررس ألاػا ر ر ي يحير رره إلر ررى اػر ررحذسام اليهر ررىز
اإلاهراططيً فرري جٔعيررع اإلالررالح البريٌاهيرة فرري ٛلؼررٌين  ،ولررم ي٥رً ٓررسز أٛرطاز الجاليررة اليهىزيررة
فرري ٛلؼررٌين يعيررس حيىررصآ ٢لررى جؼررٔة آال ٚوؼررمة بمىطررك مررا وضز فرري ث٠طيررط هااررك ال٠ىلررل
ُ
الرص ضٔٛرة إلررى وظاضة ال اضطيرة البريٌاهيررة(.)45ومرً هاحيررة أدرطي وـررٌد طهرىز باإلاطػررحىن ،
وظي ررط ال اضطي ررة البريٌ رراوي  ،ف رري محاول ررة اٟى رراْ الب رراب الٔ ررالي بي ررسوي الهج ررطة اليهىزي ررة إل ررى
ٛلؼر ررٌين ْ ،إش أضػر ررل ضػر ررالة الر ررى الؼر ررلٌان ٓبر ررس اإلايير ررس َّ
ألاو )46()9869-9839(٨بىػر رراًة
الؼٜير البريٌاوي في أػراثيبى ٨بىوؼرىهبي  ، Ponsonbyفري  99آب  ،9840ؿرطي ٛيهرا ألاهميرة
الؼياػررية والاٟحلررازية الترري ػررحيىيها الؼررلٌىة مررً طرطاء الؼررماي بررالهجطة اللررهيىهية الررى
ْ
ٛلؼررٌين (ٛ ،)47وررال ٓررً َّأجهررم ػرري٥ىهىن حررااال بىطرره أًمرراْ والرري ملررط ُم َح َّمررس ٓلرري باؿررا ،
ٌَ عَسسْٕدج انشسسسعة انٓٛسسسٕد٘ إنسسسٗ فهسسسسط ٍٛتسسسدعٕج يسسسٍ
ووضز فرري الطػررالة مررا هلررة  ((:إ ّ
انسهطاٌ ٔذحد حًاٚرّ ذشكم سدًا فٔ ٙجّ ي ططساخ شسسٚسج ٚعسدْا يُحًَّسد عهس ٙأ ْٔ
(.)48
يٍ  ٚهفّ))
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وف رري ه ررىء هِطي ررات باإلاطػ ررحىن وطه ررىزه السبلىماػ ررية ال ٜررد ف رري اإلا ر ّرسة هٜؼ ررها  ،مىِم ررات
بطيٌاهية لسٓم هصه الجهىز ٤ ،ان منها :
 -9الجمٔية البريٌاهية للٔمل ٓلى (( إٓازة )) السولة اليهىزية إلى ٛلؼٌين .
 -5طمٔية جشجيٕ ؤلاػخيٌان اليهىز في ٛلؼٌين .
 3ألاضاض ي اإلا٠سػة  -طمٔية جشجيٕ الٔمل العضا ي اليهىز .
 -4ططيررسة طررىؾ ٣طوهي٦ررل( ،)49الترري ثحىلررد إلررى إزاضة ليـررط ٥ٛررطة إػررحٔماض ٛلؼررٌين بررين
اليهىز ))(.)50
الؿَّ ٧
أن لهصا اليـاي أرط ٣بيرر فري ثىطيره الؼياػرة البريٌاهيرة َ
حيرا ٨ػرىضيا وٛلؼرٌين ،
ٔٛمل ررد الح٥ىم ررة البريٌاهي ررة ٓل ررى إه ررٔاُ ٚم َّ
حم ررس ٓل رري باؿ ررا وإدر رطاض إبى رره إبر رطاهيم باؿ ررا
ْ
( ، )59()9848-9789الررص ٤رران مؼرريٌطا ٓلررى ػررىضيا مررً بررالز الـررام ( ،)55الػرريما بٔررس أن
ٌ إَشسسا ٔطسسٍ نهٓٛسسٕد فسس ٙفهسسسطٍٛ
كر ّرطي أحررس اإلاؼررلولين البريٌرراهيين  ،بمررا هلرره  ((:أ ء
ن ٛعًالً إَسساَٛاً عسادالً فحسسة  ،تسم أَءسّ سسٔزج سٛاسسٛح يُهحسح حٛسث ًٚنسم ذنس
ًاَاً نحًاٚح انطسٚق ان ازج ٙانر٘ ٚستطُا تانُٓد عِثْسَ آسٛا انصغسٖ ))(.)53
ّ
إن ه ررصا الحل ررطيح يل ٣ررس َّ
أن اإلال ررالح البريٌاهي ررة ٤اه ررد ف رري الىا ٟررٕ ال ررساَّ ٕٛ
ألاو ٨باليؼ رربة
ل٠و ررية ث ررىًين اليه ررىز ف رري ٛلؼ ررٌين  ٠ٛ ،ررس  ٤رران م رً م ررىهج الؼياػ ررة البريٌاهي ررة ح ررين ٤اه ررد
ثبني إمبراًىضثيها هرى طلرك مؼرحىًىين بريى وثرامين ٤رل مؼرحلعمات إٟرامتهم فري مؼرحٔمطاتها
بـرر٦ل زااررم ٤ ،رري ي٥ىهررىا هررماهة لحمايررة هررصه اإلاؼررحٔمطات واػررح٘ال ٨مىاضزهررا الاٟحلررازية
اإلاذحلٜررة  ،و اليؼرربة لٜلؼررٌين ٤رران إػرر٦ان اليهررىز يررلمً شلرر ٧للبريٌرراهيين ٛوررال ٓررً َّأجهررم
ُْ
ّ
الحلرم اللرهيىوي
ػي٥ىهىن حماة للٌطي ١إلرى الهىرس( ، )54لرصل٥ٛ ٧رط البريٌراهيىن باػرح٘ال٨
وثىُي ٝالبرطىاظية اليهىزية  ،التي ثحسادل ملالحها الاٟحلرازية والؼياػرية مرٕ اإلالرالح
البريٌاهي ررة وجش ررجئها ٓل ررى إٟام ررة مؼ ررحىًىات ظضآي ررة ف رري ٛلؼ ررٌين وثىل ررد ل ررصل ٧الت رررويج
الآالمي والجهىز الؼياػية مٕ السولة الٔسماهية لحح٠ي ١شل.)55(٧
و٤اه ر ررد بطيٌاهي ر ررا ُمل ر ررطة ٓل ر ررى ال٠و ر رراء ٓل ر ررى ح ٥ر ررم إب ر رطاهيم باؿ ر ررا ف ر رري ب ر ررالز الـ ر ررام ضٗ ر ررم
الخؼررهيالت الترري ٟررسمها ،الترري ٤رران منهررا إٟامررة اإلأابررس اليهىزيررة وٟبررل فرري اإلايلررؽ الىاليررة فرري
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ػ ررىضيا ممسل ررىن ٓ ررً اليه ررىز واإلاؼ رريحين( ،)56وال٠و رراء ٓل ررى ه ٜررىش ُم َّ
حم ررس ٓل رري باؿ ررا ال ررص
ّ
و ٟررٕ ُم َّ
حم ررس ٓل رري باؿ ررا
آحبرث رره كـ رر٦ل دٌ رطا ٓل ررى مل ررالحها( ٛ ،)57ررحم له ررا م ررا أضازت ٓى ررسما
اثٜاٟية لىسن في57جـطيً الاو.)58(9840 ٨
وثىاٛرر ١الجهررس البريٌرراوي إلبٔرراز ُم َّ
حمررس ٓلرري باؿررا إلررى درراضض بررالز الـررام و جررع ػررلٌحه
بملرط ٠ٛررٍ مررٕ زٓررىة الحادررام اليهررىز حهررىزا ال٦ل رري ،)59()9878-9798( yahuda kalai
فرري زٓررىة اليهررىز الررى الهجررطة الررى ٛلؼررٌين  ،وفرري الٔررام  9839بـررطهم بررأن ال ررالق اليهررىز
ػي٥ىن في الٔام الحالي  ، 9840وضٗم ان الحادام اإلاص٣ىض ثىكل إلرى َّ
أن الٔرام اإلارص٣ىض هرى

ٓررام ال ررالق الررى حؼررابات ْ
أططاهررا بمىط ررك ٓلررم ال٠بالررة( ،)60ل٥ررً مىا٠ٛررة الحرراضير اإلاـ رراض
اليررة  ،مررٕ ثرراضير ٓ٠ررس مررلثمط لىررسن فرري ػررىة  ، 9840لخؼررىية مىٟررُ ٝم َّ
حمررس ٓلرري باؿررا ( ٣مررا
أؿ ررطها ف رري الل ررٜحة الؼ رراب٠ة ) وإطب رراضه ٓل ررى إد ررالء ػ ررىضية و ٣ررصل ٧ألاضاضر ر ي الٜلؼ ررٌييية
و٣ررىن الحادررام اإلاررص٣ىض ٟررام ٟبررل أٓررالن شلرر ٧بعيرراضة إلررى بطيٌاهيررا والررسو ٨ألاوض يررة ألادررطي
ْ
ي ررىحي ال ررى َّ
أن ال ررسٓىة للهج ررطة ٤اه ررد مطثبٌ ررة ه ررصا اإلا ررلثمط  ،ال ررص  ٤رران م٠ترح ررا أن يحو ررمً
ط ررسو ٨أٓمال رره هب ررسأ إم٦اهي ررة إوـ رراء ( اندٔنسسسسح انٕٓٛدٚسسسسح ) ف رري ٛلؼ ررٌين  ،وأضاز الحاد ررام

ال٦ل رري بمررا ػررمي ( َثسسٕج قٛسساو اندٔنسسح )· ثىُيرر ٝاإلأح٠ررسات السيييررة ٓىررس اليهررىز ال٠ٜرطاء ،
حين لرم ثرىم مٔاهرسة لىرسن ٓلرى مـرطوْ ( اندٔنسح انٕٓٛدٚسح ) إلأاضهرة السولرة الٔسماهيرة
ْ
شلر٘ٛ ، ٧يرر مررً ٥ٛطثره ،إش زٓررا إلرى إٟامررة وطرىز حهرىز مررىِم بٜلؼرٌين بـرر٦ل ثرسضي ي ٓبررر
بىاء مؼحىًىات ثمىلها ماليا البيرىت اإلااليرة اليهىزيرة وئمرل ٛيهرا ال٠ٜرطاء مرً اليهرىز لىهرٕ
ُ
أػررؽ لهجررطة مىِمررة وان ثحمرري هررصه الجمآررات اإلاؼررحىًىة الررسو ٨ألاوض يررة  ،بررل وا ٣ررر مررً
شلرر ٧زٓررا إلررى ثأػر ؽ ؿررط٣ة ثحٔهررس ألامررط وث٥ررىن ممارلررة لـررط٤ات الحررأمين وؿررط٤ات الؼرر٧٥
الحسيررس  ،وث٠ررسم ٓطهررا ماليررا إلررى الؼررلٌان ٓبررس اإلاييررس َّ
ألاو ٨لـرطاء ألاضاضر ي الٜلؼررٌييية

ْأو اػ ر ررخ ياضها ػر ر ر ّ
ىىيا لؼ ر رر٥نى اليه ر ررىز ال ر ررصيً حه ر رراططون اليه ر ررا ُ
ومماضػ ر ررة وـ ر رراًهم ال ر ررسيني
والسهيى (.)69
وف رري إً رراض طه ررىزه ه ررصه و ررجٕ اػ ررحذسام اليه ررىز لل٘ ررة الٔبري ررة وأل رر٣ ٝحاب ررا ب٠ىآ ررسها  ٤رري
يخؼ ررنى ثسضيؼ ررها( ، )65و ه ررصا ي ٥ررىن الحاد ررام ال٦ل رري اليه ررىز ه ررى ّأو ٨م ررً َز َٓ ررا ال ررى ثأػ ر ؽ
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( زول ررة حهىزي ررة ) بٜلؼ ررٌين ْ ،إش  ٤رران  ٟررس َأ ْ
ك ررسض ف رري ػ ررىة ٣ 9834حاب ررا أػ ررماه ( إػ ررم ي ي ررا
اػطاايل )  ،زٓا ٛيه الى ثح٠ي ١بىاء السولة اإلاص٣ىضة(.)63
وفرري الاًرراض هٜؼرره هالحررّ َّ
أن حادامررا آدررط هررى ظفرري هيرررؾ ٤ال ـررط

( zvi H·Kalicher
 ،)64( (9874 -9795زٓررم الحىطرره هحررى الاػررخيٌان فرري ٛلؼررٌين ،وهررطوضة ؤلا ْضثبرراي بأضاهرريها
ْ
َّ
والؼر ي الححاللهررا ولررى ْأزي ألامررط إلررى اػررحذسام ال٠ررىة الٔؼرر٥طية لحح٠يرر ١شلرر ، ٧وأن كؼررىس
شل ٧بالسٓم اإلاالي لٗىيراء اليهرىز وٓرىن ومؼراهسة الرسو ٨ألاوض يرة ال٘ط يرة فري مرا اػرماه ( لرم
ؿرمل بٔرى ؤلاػرطاايليين فرري الاضن اإلا٠سػرة( ،)65ولحح٠ير٥ٛ ١طثره هررصه ٣حرك فري ػررىة 9836
ْ
ضػرالة إلرى مييرر ضوجـريلس  Meyer Rothschildظٓريم أػرطة ضوجـرلس فري بطوػريا ػرااال إيراه أن
ث٠ر ررىم الٔاالر ررة اإلار ررص٣ىضة بـ ر رطاء ٛلؼر ررٌين مر ررً ُم َّ
حمر ررس ٓلر رري باؿر ررا الر ررص ٤ر رران ُحهر رريمً ٓليهر ررا
حيىر ررصا – ٢وان ثيـ ر ررأ ٛيه ر ررا مؼ ر ررحٔمطات اػ ر ررخيٌاهية للمه ر رراططيً اليه ر ررىز م ر ررً بل ر ررسان أوض ر ررا
ْ
َّ
الـررطٟية  ،وإلاررا لررم كؼررحيك آ ٨ضوجـررلس  ،فرري حيىرره لهررصه الررسٓىة أثيرره هحررى بطيٌاهيررا حيررص
ضٗ ررك ٛيه ررا ظٓم رراء البرطىاظي ررة اليهىزي ررة لح ٠ررسيم الٔ ررىن اإلا ررالي والؼيا ر ر ي إلػ رر٦ان اليه ررىز ف رري
ٛلؼررٌين  ،ولٔررل هررصه الررسٓىة ٤اهررد مررً الٔىامررل اإلاشررجٔة للؼاػررة البريٌرراهيين فرري شلرر٧
حمررس ٓلرري باؿررا ٓررً ٛلؼررٌين( ،)66وثم٥ىررد بطيٌاهيررا مررً إضٗررام ُم َّ
الحررين إلٟلرراء ُم َّ
حمررس ٓلرري

باؿررا ب ررال طوض م ررً ػ ررىضيا  ،وٟام ررد بررسوضها ب ررسدىٛ ٨لؼ ررٌين ،ف رري  ٤ 59رراهىن َّ
ألاو9840 ٨
( ،)67وٟررس وررجٕ هررصا الامررط الررعٓيم اللررهيىوي ابطهررام ه ر ف ٓلررى ث٠ررسيم ُمررص٣طة لبريٌاهيررا فرري
ْ
ٓررام  9845أٟتررري ٛيهررا ٟيررام ُم ْؼررحٔمطة حهىزيررة بٜلؼررٌين لعيررازة الىٜررىش البريٌرراوي فرري الـررطٞ
ُ
َّ
والحمط٣ع ٛيه  ،وأ٣س ٣صل ٧حماية هصه اإلا ْؼحٔمطة لٌطي ١الـط.)68(ٞ
ْ
وأػر ررح٘ل الؼ ر ررير مى ر ر ى مىهحٜي ر ررىض ( ، )69فر رري ػ ر ررىةُ 9854ر ررطو ٚح ر ررطب ال ٠ر ررطم (-9853
 ، )70()9856الترري ٤اهررد السولررة الٔسماهيررة مى٘مؼررة ٛيهررا هر َّرس ضوػرريا ال٠يلررطية و مـرراض٣ة
مً بطيٌاهيا وٛطوؼا وػطزيييا ٛ ،وٍ٘ مً دال ٨الح٥ىمة البريٌاهية ٓ ،لرى البراب الٔرالي
ٛحل ررل ٓل ررى ( ٛطم رران ) ُػ ررمح ٛي رره لليه ررىز ب ررامحال ٢أضان ف رري ح ررسوز ال رربالز  ،وٓ ررعظ مى ٜٟرره
بـ رطاء بٔررى ألاضاض ر ي فرري مررسيىتي ال٠ررسغ وياٛررا ،وأػررؽ مؼررحىًىات ظضآيررة لليهررىز فرري ٤ررل
مً مسيىة كٜس وفي ًبرية(.)79
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و ٟررس هلح ررد ه ررصه اإلاؼ ررحىًىات ف رري ثح٠ي رر ١الاػ ررخيٌان لجمآ ررات م ررً اليه ررىز اإلاه رراططيً
َّ
َّ
وأهرره ْ
أػررحمط فرري ثمىيلهررا بـرر٦ل مؼررحمط ٗيررر
ٛوررال ٓررً َّأجهررا ح٠٠ررد هياحررا اٟحلررازيا الػرريما
محسوز  ،وهِطا للىياي الرص حلرل فري هرصه اإلاؼرحىًىات ،باػرح٠طاض ٓرسز مرً اليهرىز ٛيهرا ،
ُ
ٟامررد بيىثررات ماليررة( ابررحاب ض،وغ الامررىا ٨ال٥بيرررة) حهىزيررة أدررطي بالحمىيررل أيوررا(،)75
وأػؼ ررد ف رري ٓ ررام َّ 9854أو ٨مسضػ ررة حهىزي ررة  ،ف رري اػ ررحاهبى ،٨ف رري ح رري ( ٗلٌ ررة ) ُػ ررميد ب ر ر
( ؿٔلة اإلأاض ) ٚلحٔليم اليهىز (.)73

َ َ
كرس َض اإلاطػرىم الاكرالحي
بٔس اهتهاء حطب ال٠طم ٓام  ، 9856و وٍ٘ مً الرسو ٨ال٘ط يرة

السر رراوي( ،)74در ررٍ ؿر ررطي ٝهمر ررايىن ( ال ر ررٍ ؤلامبراًر ررىض )  ،فر رري السر ررامً ٓـر ررط ؿر ررباي مر ررً
ْ
ْ
 ،9856وأضازت به الؼلٌرىة ٣ؼرك ثأييرس الرسو ٨ألاوض يرة ٟبرل اؤ٠راز ُمرلثمط براضيؽ ،فري ؿرهط
ُ
آشاض مرً الٔررام ألاديررر  ،حررين ؤٟررد مٔاهررسة براضيؽ  ،الترري ْأجهررد ٟوررية الحررطب اإلاـرراض إليهررا ،
ْ
أن ْ
أٌٓاه ررا ف رري دٌ ررة الاك ررالحي َّ
ألاو، ٨
وط رراء ٛي رره ثأ٣ي ررس الو ررماهات الت رري ػ ررب ١للؼ ررلٌان
َ
َ
والت رري ثو ر ّرمىد الح ٜرراَ ٓل ررى ه ررمان ألاضواي وألام ررىا ٨و ٤ررل ر ر يء يحٔل رر ١بم ررىاًني السول ررة
الٔسماهية ب٘ى الىِط ًٓ زياهتهم ومصاهبهم و سون اػحشىاء وإل٘اء ٤ل ثمييز بين الىاغ(.)75

ودررال ٨الؼررح ىيات مررً ال٠ررطن الحاػررٕ ٓـررط أ ْظزاز وـرراي الحادامررات واإلا٥ٜررطيً اليهررىز،

وض مررا ٤رران شلرر ٧بحررأرير الررى ي ال٠ررىمي الٔىلررط الررص ػرراز فرري أوض ررا حيىررصا ، ٢و ذاكررة فرري
ايٌاليررا  ،الترري َّ
أثمررد وحررستها ال٠ىميررة فرري ػررىة 9869م( ،)76رررم بٔررس شلرر ٧ثح٠٠ررد الىحررسة
ألاإلااهية في .)77(9879
٤ان هس ٚهلالء الحادامات وال٥حاب اليهرىز هرى الىكرى ٨إلرى اييراز كري٘ه لللرهيىهية ،
ومررً رررم ثىُيٜهررا ػياػرريا فرري مهمررة الاػررخيالء ٓلررى ٛلؼررٌين .ويم٥ررً َٓر َّرس ٤ررل مررً الحادررام
ال٦ل ر رري ٤ال ـ ر ررط ضوازا ف ر رري (( ً ر ررطي الل ر ررهيىهية السييي ر ررة الت ر رري هلح ر ررد ف ر رري ً ر ررطي اإلا ٜر رراهيم
اللررهيىهية الؼياػررية الاػررخيٌاهية بمٜررطزات زيييررة ب٘يررة اػررحٌ٠اب ثأييررس وزٓررم الجمرراهير
اليهىزية الٜ٘ريرة اإلاحسيىة واإلاتر٣عة في ضوػيا وؿط ٞأوض ا إلاسل هرصه اإلاٜاهيم ))(.)78
وهٕ ال٦ل ي  ،بٔس اهتهاء ملثمط لىسن اإلاص٣ىضِ ،م ْنهاطا لليـاي اليهىز ُم ْؼرتهسٛا الرسٕٛ
ُْ
ّ
الحلررم اليهررىز (، )79
باثيرراه ثأػر ؽ ملػؼررات ٓمررل بـرر٦ل مررىِم ثررسضي ي وهررازئ لحح٠ي ر١
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وهر َّرم هررصا اإلانهرراض أضبٔررة أمررىض  ،يرري ٓ٠ررس طمٔيررة حهىزيررة ٓامررة ثلػررؽ ثىِرريم حهررىز ثررسيطه
ما أػماه (( ميمىٓة مً ح٥ماء اليهىز ))  ،ويذحاض هلالء مً أرطياء اليهىز مرً شو اإلا٦اهرة
والحأرير  ،ويبص ٨هلالء الصيً يحم ادحياضهم الجهىز مً أطل(( اػرحٔازة(( ٛلؼرٌين بإوـراء
مؼ ررحٔمطات اػ ررخيٌان ٛيه ررا لليه ررىز  ،وثم ررى ٨ه ررصه الجه ررىز مالي ررا م ررً د ررال ٨ك ررىسو ٟ ٞررىمي
حهىز ثيمٕ ٛيه الحبرٓات اإلاالية مً ارطيراء اليهرىز ويلراحك هرصه ثهجيرر اليهرىز ال٠ٜرطاء إلرى
ٛلؼررٌين إلؿرر٘ا ٨اإلاؼررحىًىات  ،ويررحم فرري الىٟررد هٜؼرره ؿ رطاء أضان طسيررسة ج ررجل باػررم
( الـ رٔك اليه ررىز ) ،ويلػ ررؽ ك ررىسو ٞآد ررط ييمررٕ ه رطااك م ررً اإلاؼ ررحىًىين وطم ررٕ وؼ رربة
محررسوزة مررً ه رطااك يررسٔٛها اليهررىز ال٠رراًىين درراضض ٛلؼررٌين ولحٔعيررع ال٠ررسضة ٓلررى إوـرراء
مـ رراضيٕ ٓام ررة بٜلؼ ررٌين يي ررك الحل ررىٓ ٨ل ررى  ٟررطن م ررالي  ٟررىمي يحٔ رراون ف رري ػ ررساز ٟيمح رره
اليهىز ٤اٛة بٜااسة م ىية محسوزة(.)80
إن هرصا اإلانهرراض الرص وهررٔه حهرىزا ال٦ل رري ،يحررسادل مرٕ وطهررات الىِرط ال٥حرراب اليهررىزيين،
وف رري ٓ ررام  9865أك ررسض ٤ال ـ ررط ٣حاب ررا بٔى ررىان ( البح ررص ٓ ررً ك ررهيىن) ، Derishat Zion
والؿَّ ٧
أن ٓىىان ال٥حراب بحرس شاثره ملٜرد للىِرط والبرس ان ال٦اثرك أضاز بره اػرحٜعاظ لليهرىز ،
َّ
ٜٛيه حص اليهىز ٓلى الاػخيٌان العضا ي في ٛلؼٌين للحذلم مً الحالرة اإلاعضيرة التري ٤ران
ّ
بالحسيً والح٠طب إلى هللا(.)89
ٓليها اليهىز في بلسان ؿط ٞاوض ا وض ٍ الطحيل الى ٛلؼٌين
وظيررازة ٓلررى شلرر٤ ٧رران الطااررس فرري ؿررٔاض ( ال٠ىميررة اليهىزيررة ) وزٓررا إلررى الؼ ر ي مررً أطررل
ُ
إٟامة زولتها  ،والحضحية في ػذيل شل ٧أػرىة بمرا ٤ران ٓليره الحرا ٨فري ايٌاليرا حيرص هاهرل
ؿر ررٔبها مر ررً أطر ررل وحسثر رره  ،ويير ررك ان ال ي٥ر ررىن اليهر ررىز أٟر ررل اهحمامر ررا بر ررأمط ثأػ ر ر ؽ زولر ررتهم
بٜلؼٌين  ،و٤ان ؿأن ٤ال ـط ؿأن ال٦ل ي حين زٓا في ٣حابه الرى ٓ٠رس مرلثمط زولري للعٓمراء
اليهررىز إلٟامررة طمٔيررة أػررماها (( طمٔيررة إػررخيٌان أضن أػ رطاايل )) ثحررىلى ؿ رطاء ألاضاض ر ي
بٜلؼٌين وجشجيٕ اليهىز ٓلى الاػخيٌان ٛيها(.)85
 ٤رران ٤ال ـ ررط  ٟررس أػ ررؽ ،مى ررص ػ ررىة 9860م  ،بيمٔي ررة لالػ ررخيٌان بمسيى ررة ٛطاه ٜ٥ررىضت
ُ
الاإلااهيررة بالحٔرراون مررٕ و لررية حهىزيررة أدررطي هررى حرراييم لررىض  ، Hayyim Luriرر َّرم فرري ٓررام
ُ
9864م أػررؽ فرري الٔاكررمة بررطلين (( طمٔيررة اػررحٔماض أضن أػرطاايل ))  ،وفرري الىٟررد الررص
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َّ
لررم جـررير ٛيرره اإلالررازض الحاضيذيررة إلررى ًبئررة وـرراي الجمٔيحررين ومررا ح٠٠حرره ٛ ،ىيررس أهرره فرري
ػر ر ررىة 9866م اػر ر ررحٌاْ اٟىر ر رراْ طمآر ر ررة مر ر ررً اليهر ر ررىز ألارطير ر رراء بـ ر ر رطاء مؼر ر رراحة مر ر ررً ألاضن
بٜلؼررٌين بررال٠طب مررً مسيىررة ياٛررا  ،وطررطي اػررخسماض هررصه الاضن بٔررس اضبررٕ ػ رىىات  9870م
بإٟامررة مسضػررة ظضآيررة ( ،)83ثحررد اػررم (( مسضػررة مٜ٥يررة اػرطاايل العضآيررة )) Mikveh
 ، Israel Agricultural Schoolو٤اهد بطٓاية الاثحاز الاػطاايلي الٔاإلاي Alliance Israelite
 ،)84( Universelleو٤اه ررد ه ررصه الب ررصضة ألاول ررى للمؼ ررحىًىات العضآي ررة بٜلؼ ررٌين  ،و ٟررس
ٓهرست ح٥ىمرة الاثحراز الاػرطاايلي إلرى أحرس ٟيازاثره وهرى ٤راض ٨هيترر  karl Netterباإلؿرطاٚ
ٓلى مسضػة مٜ٥ية التي ػاهست ثىػٕ دٌىات الاػخيٌان اللهيىوي في ٛلؼٌين(.)85
لم يً ٝ٠مىي ٤ال ـط ٓىس هصا الحس ْ
بل شهك إلى همان أػحمطاض هرصه اإلاؼحىًىات ،
ُ
ُ
جٔمل في العضآة وثماضغ الحماية الٔؼ٥طية
بححىيل الٔاملين ٛيها إلى طمآات مؼلحة
لها في مىاطهة الؼ٦ان الٔطب الصيً َّ
ٓسهم ٤ال ـط للىق ييك م٠اثلتهم ّ
بالؼالي ،
ِ
ّ
محٔلك يطوم جٔعيع الاػخيٌان اللهيىوي ٓلى
وهصا أُهط الىطه آلادط له ٣لهيىوي
ُ
حؼاب أهل ٛلؼٌين الصيً هِط لهم ٣أهاغ ييك الحذلم منهم(.)86
أه رراٛة إل ررى ال٦ل رري و٤ال ـ ررط ُه ررط ُم ٥ٜررط آد ررط ه ررى م ررىظغ ه ررؽ -9895( Moses Hess
 ، )87()9875ال ررص ب ررسأ حياث رره بسضاػ ررة الحلم ررىز والل٘ ررة الٔبري ررة والٜلؼ ررٜه  ،ف رري مسيى ررة ب ررىن
الاإلااهية  ،وٟس وـط في ػىة ٣ 9865حابا بالل٘ة الاإلااهية بٔىىان بٔص إػرطاايل The Revival
َ
 ، Israelالص ُٓ ِط ٚبٔس شل ٧بٔىىان ضومرا وال٠رسغ  ، Rome And Jerusalemوض َّ مرا ٤ران
شلرر ٧بؼررذك مررا اححررىاه ال٥حرراب مررً أ٦ٛرراض بلررسز اإلاؼرريحية واليهىزيررة  ،وٟررس آحمررس ال٥حرراب
أػررلىب الطمعيررة بـرر٦ل ضػرراال مىطهررة إلررى امرطأة ميهىلررة يبررسو َّأجهررا ٣ىايررة ٓررً اليهررىز  ،ويرري
ثبحر ررص ٓر ررً حب ر ررك م٠ٜر ررىز هر ررى ألاضن الٜلؼر ررٌييية( ،)88ومر ررً در ررال ٨شلر ررَّ ٧
ٓبر ررر ٓر ررً أض٤ر رران

ْ
أن ث٥ررىن
الٔ٠يررسة اللررهيىهية  ،وٓر َّرس اليهىزيررة ٟىميررة ثررطثبٍ بٜلؼررٌين وال٠ررسغ الترري ييررك
يي ملجأ اليهىز والبس مً الهجطة اليها(ٓ ،)89لما َّ
ان السو ٨ألاوض ية لً جٔاضن شلر( ٧إلارا ٛيره
َّ َ
وأن الس ّولرة اليهىزيرة ثححراض الرى
ثح٠ي ١ملالحها)َ ،و َٓ َّس الهجطة إلى ٛلؼرٌين ٛطيورة زيييرة
الححررال ٝمررٕ ٛطوؼررا ٤رري يم٥ررً ثح٠ي٠هررا هِ رطا للررالت ألاديرررة ال٠ىميررة باإلاىٌ٠ررة حيىررصا،٢
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َّ
وٓ َّرعظ وطهرة هِرطه بأهره زٓرا اليهرىز إلرى ٟرطاءة مرا ٣حبره ايطوؼرد الهرطان ،ErnestLaharanne
الؼرر٥طثير الش ير ي لإلمبراًررىض هررابليىن السالررص ٠ٛ ،ررس وـررط ٣حابررا فرري ػررىة 9860م بٔىررىان
(اإلاؼررالة الـررطٟية الجسيررسة ) واٟتررري ٛيرره (( الررسٓىة لٔ٠ررس مررلثمط كررهيىوي ٓررام كٔمررل ٓلررى
إضػراء زٓرراام ثىِرريم حهرىز محررين ويوررٕ ال ٌرىات الٔمليررة لحح٠يرر ١الاػرخيٌان اليهررىز فرري
ٛلؼررٌين  ،وزٓررا إلررى ثمىيررل ٓمليررة الاػررخيٌان بيهررىز ضطررا ٨اإلالرراض ٚاليهررىز ف ري الٔررالم ْأو
ُ
با٣حح رراب م ررالي ٓ ررام كؼ رراهم ب رره طمي ررٕ اليه ررىز ))(ٛ ، )90و ررال ٓ ررً أم ررىض أد ررطي منه ررا ال ررسٓم
ألاوضب رري لالػ ررخيٌان وإوـ رراء السول ررة اليهىزي ررة وث ٠ررسيم أم ررىا ٨للسول ررة الٔسماهي ررة ل ٠رراء ؿر رطاء
أضن ٛلؼٌين(.)99

َّ
ضٗررم ان ال٦ل رري و٤ال ـررط ٤اهررا َّأو ٨مررً ح ررص ب٠ررىة ٓلررى الهجررطة اللررهيىهية إلررى ٛلؼررٌين ،

الا اهر ره يالح ررّ ف رري ٓ ٠ررس السماهييي ررات م ررً ال ٠ررطن الحاػ ررٕ ٓـ ررط ح ٜررل أيو ررا بيه ررىز حهىزي ررة
لالػخيٌان ٤ ،ران الربٔى منهرا حلراز جٔليماتهمرا ٤ ،ران منهرا ثأػر ؽ ميمىٓرة مرً الٌرالب
اليهررىز ودطي رري الجامٔررات فرري مسيىررة أوزكؼررا – إحررسي اإلاررسن فرري أو٣طاهيررا اليررىم  ، -طمٔيررة
أحباء كهيىن في ػىة  9889م( ،)95فري البرسء ٤ران ثأػ ؼرها ض َّز ٔٛرل ٓلرى إطرطاءات الح٥ىمرة
الطوػية هس اليهىز إرط أٗحيا ٨ال٠يلط ؤلاػ٥ىسض الساوي ( ، )93()9889-9855في شل ٧الٔام(.)94

فرري الىٟررد هٜؼرره جؼررترت ٛيرره بالٌ٘رراء الس٠ررافي والؼر ي لحٔلرريم الل٘ررة الٔبريررة ووـررٌد فرري
ْ
مي ررا ٨الهج ررطة اليهىزي رة إل ررى ٛلؼ ررٌين  ،إش  ٤رران ؿ ررٔاضها ( إل ررى ٛلؼ ررٌين )  ،وح ٠رر ١وـ رراًها
هج ر رطات واػر ررٔة مر ررً بلر ررسان أوض ر ررا الـر ررطٟية و ذاكر ررة ضوػر رريا و ىلىر ررسا وضوماهير ررا ،ولحر ررأمين
()95

اإلاهاططيً اوـأوا مؼحىًىات ٓسيسة بٜلؼٌين إليىائهم وجـ٘ليهم

وفري ٓرام ٣ 9885حررك أحرس اإلا٥ٜررطيً اليهرىز الرطوغ وهررى ليرىن بيررؼ٥ط (، )96()9899-9859
٣حابررا بٔىررىان ( الححررطض الررصاجي ) ووـررطة فرري ٓررام  9885م  ،زٓررا ٛيرره إلررى ثيمررٕ اليهررىز فرري بلررس
واحس ٣ ( ،أمة ) َّ
وأن في هصا الاططاء حل إلاـا٤ل اليهىز في أوض را  ،وثبلرىضت أ٦ٛراضه فري وـراي
الجمٔيررة اإلاررص٣ىضة الترري ثطأػررها وأٓحبررر الهجررطة إلررى ٛلؼررٌين حط٣ررة مهمررة إلأالجررة اإلاـرر٦لة
اليهىزيرة ٦ٛران برصاُ ٢مىِرطا ُ
ومىِمرا لليـراي اللرهيىوي والرسٓىة إلرى آحبراض ال ّرسيً اليهررىز
بمسابة ٟىمية لليهىز(.)97
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وإلررى طاهررك هررلالء اإلا٥ٜررطيً اليهررىز الررصيً َّ
مهررسوا للهجررطة اليهىزيررة إلررى ٛلؼررٌين ودٌٌررىا
َّ
لها ٤ان الئاظض بً حهىزا (  ، )98()9955-9858الص ض٣ع ٓلى إحياء الل٘رة الٔبريرة بإٓحباضهرا
أزاة ّ
ّ
وثيؼس ثطاثهم الس٠افي  ،ولهصا هاطط إلى ٛلؼٌين لليـاي في شل. ٧
ثىحس اليهىز
إلررى طاهررك وـرراي هررلالء اإلا٥ٜررطيً  ،بررص ٨اليهررىز زوض مررً دررال ٨ؿرطاء أضان فرري ٛلؼررٌين ،
حيررص اؿررتري ميمىٓررة مررً اليهررىز اضهررا ٓلررى بٔررس ٣ 95يلررى مت ررا مررً مسيىررة ياٛررا ،وآحبرررت
ْ
هصه ألاضن التي ػ٥نها اليهىز َّأو ٨مؼحىًىة ظضآية حهىزية فري ٛلؼرٌين  ،ول ْرم ُي٥حرك لهرصه
اإلاؼررحٔمطة الىيرراي  ،بؼررذك ٗيرراب ؤلآررساز والحذٌرريٍ وٗيرراب الام٦اهررات اإلاازيررة اهرراٛة إلررى
اإلأاضهر ر ررة حر ر ررى ٨اإلاىٟر ر ررٕ اإلاذحر ر رراض  ،واػر ر ررحمطت طهر ر ررىز اليهر ر ررىز فر ر رري الحلر ر ررىٓ ٨لر ر ررى أضان
طسيررسة( ،)99وٟررس حلررل اليهررىز ٓلررى أضن فرري ٟطيررة الجآىهررة وشلرر ٧فرري ػررىة  9877م  ،و ررسأ
اليه ررىز بخىِ رريم الهج ررطة إليه ررا  ،و ئ ررد هر ررصه ألاضاضر ر ي إل ررى مه رراططيً م ررً ضوماهي ررا  ،وهخيير ررة
للِطو ٚاإلاالية واإلأ ـية التي ٓاؿها اليهىز في ٟطية (الجآىهة) اهٌطوا للم٘ازضة(.)900
وأػؽ اليهىز في السامً مً آب ػرىة ٓ 9878لرى أضن ملرذؽ الٔط يرة  ،التري ث٠رٕ ٓلرى جهرط
الٔىطر ررا –ٓلر ررى بٔر ررس٣95ر ررم الر ررى الـر ررما ٨الـر ررط ي مر ررً مسيىر ررة ياٛر ررا َّأوٟ ٨طير ررة حهىزير ررة ٤املر ررة
َ ْ
أكرربحد مؼررحىًىة كررهيىهية ُٓ ِطٛررد برر( بحرراي ثٜ٥رراة )( ، )909وجٔنرري ( برراب ألامررل)  ،وٓرراضن
اليه ر ررىز أ هج ر ررطة إل ر ررى ٗي ر رر ٛلؼ ر ررٌين  ،ل ر ررصا اظزاز وـ ر رراي اليه ر ررىز ف ر رري ثأػ ر ر ؽ اإلاؼ ر ررحٔمطات
اليهىزيررة(ٜٛ ،)905رري اوااررل ػررىة 9880م اوـررثد رماهيررة مؼررحٔمطات ظضآيررة دمؼررة منهررا فرري
ال ٠ررسغ ورالر ررة إل ررى الـ ررما ٨ف رري الـ ررام  ،و٤اه ررد ال٠ر ررسغ ُثح ٥ررم م ررً ٟب ررل ُم َّ
حم ررس ؿ ررطي( ٝ
ض،و ٚباؿا )  ،و٤ان ضطال كاضما ثياه اليهىز  ،حيص َح َط َ
ق ٓلى ثٌبي ١ال٠رىاهين الٔسماهيرة
ُ
السآيرة إلررى ٓرسم ثيرراوظ اليهرىز القجرراض لل٠ررسغ اإلا ّرسة اإلاؼررمىي هرا الترري ثمحرس رالرررين يىمررا ،
وضٛى بيٕ أ َّ أضان إلى اإلاؼحىًىين  ،وضٛى مىحهم أ َّ إطاظات بىاء(·)903
وضٗررم شلرر ٧بررسأ اليهررىز فرري ٓررام  9889هجررطاتهم ال٥بيرررة إلررى ٛلؼررٌين  ،ػررآين لحأػ ر ؽ
الىًً الص ًاإلاا حلمىا ٛيه .
ومما ّ
ث٠سم يحضح َّ
ّ
أن اإلاـاضيٕ اللهيىهية اإلارص٣ىضة اػحىٓبد ال لٜية ال٥ٜطية
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اخلتامة

٤-9ان لليهىز زوض في ٟيام السىضة الٜطوؼيه  ،ويحضح شل ٧في بطثى٣ىالت ح٥ماء كهيىن
وإلاا لهم مً زوض في تهيج السىضة الٜطوؼيه .
ٓ-5ملد السىضة ٓلى آٌاء ح٠ى ٞلليهىز مً اطل سحبهم الى طهتها ومىاٛؼه ٛطوؼا .
-3زٓم هابليىن اليهىز  ،و٤ان او ٨مً ًطي ٥ٛطه ثىًين اليهىز في ٛلؼٌين  ،شل ٧إلالالح
بالزه داضض ٛطوؼا.
-4بطظت بطيٌاهيا زوضها في زٓم اليهىز  ،ورأدص السوض الاو ٨في زٓمها  ،مً اطل ثامين
مؼحلعمات مؼحٔمطاتهم .
ٟ-5يام اليهىز بحاػ ؽ اإلاؼحىًىات الاولى  ،هخييه لسٓىة ال٥حاب واإلا٥ٜطيً اليهىز امسا٨
مىغ هؽ وٗيرهم

.
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اهلوامش

) )9يىِط ثٜليال ٓىه في  :حياة محمس ابطاهيم  ،هبىدص هلط الساوي  ،ب٘ساز 9983 ،م.
) )5طمٔية ال٥حاب اإلا٠سغ في الـط ٞألازوى  ،ال٥حاب اإلا٠سغ  ،أ ٣حك الٔهس ال٠سيم
والٔهس الجسيس  ،ػاحة الىيمة  ،بيروت 9970 ،م  ،مطازي أضميا  ،الابحاي ألاو ، ٨ق
 ، 9968-9967ومطازي حعٟيا ،٨الابحاي ألاو ، ٨ق.9975
)ً )3ه باٟط  ،م٠سمة في ثاضير الحواضات ال٠سيمة  ،ال٠ؼم ألاو ، ٨ثاضير الٔطا ٞال٠سيم ،
ي ، 5ؿط٣ة الحياضة والٌبآة اإلاحسوزة  ،ب٘ساز 9955 ،م  ،ق.590-509
) )4يطاطٕ ًٓ هصه السولة ثٜليال في ً :ه باٟط وٛىظ ضؿيس وضها طىاز هاؿم  ،ثاضير
ايطان ال٠سيم  ،مٌبٔة طامٔة ب٘ساز  ،ب٘ساز ،

 ،ق . 83-45

) )5ال٥حاب اإلا٠سغ  ،ػٜط اؿٔيا  ،الابحاي  ، 44ق . 90437وضاطٕ ايوا ً :ه باٟط،
م٠سمة  ،ق.596
) )6ال٥حاب اإلا٠سغ  ،ػٜط ٓعضا  ،الابحاي الؼازغ – الابحاي السامً  ،ق-745
 .759وضاطٕ  :الجمهىضية الٔطاٟية  ،وظاضة الس٠اٛة والاضؿاز  ،الؼلؼلة الؼياػية ،
ٛلؼٌين وال٘عو الحتر الجسيس  ،ب٘ساز  ، 9964،ق . 94
) )7وظاضة الس٠اٛة والاضؿاز  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق. 56
) )8أحمس ٓبس الطحيم ملٌٜى  ،في أكى ٨الحاضير الٔسماوي  ،بيروت  ، 9983 ،ق-36
 37وق 45-40وق. 68-67
) )9البرت حىضاوي  ،ال٥ٜط الٔطبي في ٓلط النهوة  ، 9939-9798ثططمة ٣ :طيم ٓعٟى، ٨
زاض النهاض لليـط  ،بيروت  ، 9968 ،ق.49-45
) )90الؼلٌان ُ
مح َّمس الٜاثح ( : )9489-9459ولس الؼلٌان في  50ه ؼان مً ٓام
 ، 9453وهى ابً مطاز الساوي  ،ػمي بالٜاثح ل٥ىهه ٛحح ال٠ؼٌىٌييية ٓام  ، 9453ثىٗل
في أوض ا حتى بل٘طاز وٛحح بالز اللطب في ٓام  ، 9458ثىفي ٓام ٓ ، 9489بس الؼالم ٓبس
ال٘ني ٛهمي  ،الؼلٌان ُ
مح َّمس الٜاثح ( ٛاثح ال٠ؼٌىٌييية وٟاهط الطوم )  ،ي  ، 5زاض
ال٠لم  ، 9993 ،ق . 35-
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) )99إبطاهيم اٛىس  ،ملباي الؼاض وهعهة ال٠اض  ،بيروت  ،9855 ،ق ، 995بٌطغ
الذؼحاوي ٓ ،برة وش٣طي  ،ال٠اهطة  ، 9958،ق90؛ وال٥ؼىسض ازامى ، ٚوالية البلطة في
 ،ض ، 9ق · 986-985

ماهيها وحاهطها ،ثططمة :هاؿم كالح الح٥طيتي  ،البلطة ،

) )95حميس أحمس حمسان الحميمي  ،الحٌىض الحاضيهي لهي٦ل ال٠واء الٔسماوي وارطة في
الٔطا ، ) 9994-9839( ٞاًطوحة ز٣حىضاه ٗ ،ير ميـىضة  ،البلطة  ، 9995 ،ق .75
) )93ح٥ماء كهيىن  :الـيىخ أبحاب ال٠يازة مً الىاحية السييية اليهىزية  ،وجـمل ما
هى أوػرٕ مً اإلأنى السيني اإلاٜطز والح٥ماء ٓىس اليهىز  ،جٔني ٓلابة ٣براء اليهىز
الؼطية ،عجاض هىحهى  ،بطوثى٣ىالت ح٥ماء كهيىن  ،ثططمة ّ :
ٓباغ محمىز الٔ٠از ،
زاض ال٠طآن ال٥طيم  ،بيروت  ،9984،ض ،9ق . 3
) )94وظاضة الس٠اٛة والاضؿاز  ،ب٘ساز  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق· 57
) )95اإلالسض هٜؼه  ،ق· 58
) )96السىضة الٜطوؼية 9789م  :حسذ ثاضيهي باضظ ٤ان له أرط ٣بير في مِٔم زوٟ ٨اضة أوض ا
وجٔسزت أػبا ها  ،ومً اػبا ها هى الِلم الص أجؼم به الىِام اإلال٦ي ال٠سيم  ،وان
الؼذك اإلاباؿط للسىضة حالة الاٛالغ التي ٤اهد ٓليها دعاهة السولة  ،وٟس وـأت هصه
السيىن في حطوب ال٠طهين الؼابٕ ٓـط والسامً ٓـط ،وٟلىض الىِام الوطيبي ومياٛاثه
للٔسالة ٓ ،بس الىهاب ال٥يالي  ،اإلاىػىٓة الؼياػية  ،اإلاىػىٓة الٔط ية للسضاػات
واليـط  ،بيروت  ، 9985،ض ، 9ق  . 993للحٜاكيل حى ٨السىضة يطاطٕ  :لىيؽ ٓىن ،
السىضة الٜطوؼية ،الهي ة اإلالطية الٔامة لل٥حاب  ،ال٠اهطة ،
)ُ )97
مح َّمس دليرٜة الحىو ي  ،ال ٌط اليهىز ( بطوثى٣ىالت ح٥ماء كهيىن )  ،ي ، 5زاض
ال٥حاب الٔطبي  ،بيروت · 9969،
) )98اإلالسض هٜؼة  ،ضاطٕ البروثى٣ى ٨السالص ق ، 954والىم اإلاـاض اليه في ق ، 959
وضاطٕ ايوا  :هياء اوي٘ىض  ،طصوض اللهيىهية  ،ثططمة  :إبطاهيم الساٟى ي  ،وظاضة
الس٠اٛة والاضؿاز  ،مٌابٕ زاض الجمهىضية  ،ب٘ساز ،
 ،ق . 956
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)٤ )99ان في ػىة إٓالن السىضة الٜطوؼية  ، 9789ما يعيس ًٓ ألٜي محٜل ماػىوي ثوم
مااة ألٓ ٝوى في ٛطوؼا وحسها ٔٛ ،ملد هصه اإلاحاٛل ٓلى ث٥ىيً دٌة لإلٓساز للسىضة
وثىٜيصها ٛ ،اححويد ٟازة السىضة الٜطوؼية امسا ٨ميرابى دٌيك السىضة  ،وٓملد ٓلى
ثيىيس الـباب إلؿٔا ٨السىضة  ،و٣صلٓ ٧مل اليهىز ٓلى الحو ي ١الاٟحلاز  ،واٛالغ
الح٥ىمة ومً رم ثيىيٕ الـٔك وزٔٛة هحى اإلاِاهطات والٜىض ى الٔامة باالهاٛة الى
جـىية كىضة اإلال ٧لىيؽ الؼازغ ٓـط وظوطحه ماض أهٌىاه د لسي الٔامة ،
ّ
إال َّ
أن الح٥ىمة لم ثٜٔل ؿ ا  ،وٓىسما اهسلٔد السىضة
واه٥ـٜد دٌة اليهىز هصه
ٓملد اإلاحاٛل ٓلى السٓاية والترويج إلابازئها  ،مني إلاياء  ،ثٌىض السىضة الٜطوؼية (-9789
 ،)9799ضػالة ماطؼحير ٗير ميـىضة ٤ ،لية الٔلىم الاوؼاهية والاطحمآية ٟ ،ؼم الحاضير،
طامٔة ُم َّ
حمس ديوط  ،بؼ٥طة  ،الجعااط  ،ػىة  ،5095ق.70-68
)٤ )50ان في ػىة آالن السىضة الٜطوؼية 9789م  ،ما يعيس ًٓ ألٜي محٜل ماػىوي ثوم
مااة ألٓ ٝوى في ٛطوؼا وحسها ٔٛ ،ملد هصه اإلاحاٛل ٓلى ث٥ىيً دٌة لإلٓساز للسىضة
وثىٜيصها ٛ ،اححويد ٟازة السىضة الٜطوؼية امسا ٨ميرابى دٌيك السىضة  ،وٓملد ٓلى
ثيىيس الـباب إلؿٔا ٨السىضة  ،و٣صلٓ ٧مل اليهىز ٓلى الحو ي ١الاٟحلاز  ،واٛالغ
الح٥ىمة ومً رم ثيىيٕ الـٔك وزٔٛة هحى اإلاِاهطات والٜىض ى الٔامة باإلهاٛة الى
جـىية كىضة اإلال ٧لىيؽ الؼازغ ٓـط وظوطحه ماض أهٌىاه د لسي الٔامة ،
واه٥ـٜد دٌة اليهىز هصه الا ان الح٥ىمة لم ثٜٔل ؿ ا  ،وٓىسما اهسلٔد السىضة
ٓملد اإلاحاٛل ٓلى السٓاية والترويج إلابازئها  ،مني إلاياء  ،ثٌىض السىضة الٜطوؼية (-9789
9799م ) ،ضػالة ماطؼحير ٗير ميـىضة ٤ ،لية الٔلىم الاوؼاهية والاطحمآية ٟ ،ؼم
الحاضير  ،طامٔة ُ
مح َمس ديوط  ،بؼ٥طة  ،الجعااط  ،ػىة  ،5095ق.70-68
) )59اإلالسض هٜؼه  ،ق . 559-550
) )55اإلالسض هٜؼه  ،ق 539وق  ، 543اوي٘ىض  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق · 93
) )53اؿ٥ىاظ  :Ashkenaziال٦لمة اكال جٔىز الى واحس مً احٜاز هبي هللا هىي  ،وي٠لس
ها اكٌالحا حهىز أوض ا الـطٟية  ،وطاء ايوا اجهم حهىز اإلااهيا و ىلىسة وضوػية  ،يح٦لمىن
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الل٘ة الييسية ( اليسؾ  )Yiddishويي لهجة مً اللهجات يححسذ ها بٔى اليهىز  ،ويي
أكال لهجة مً اللهجات الاإلااهية  ،يححسذ ها اليهىز في بلسان اوض ة الىػٌى والاثحاز
الطو ي  ،ويؼحذسمىن في ال٥حابة ها أحط ٚالل٘ة الٔبرية  the Hebrew languageهاوي
لبازة ٟ ،امىغ الىبراغ  ،مٌابٕ ضوظ اليىػ ٝالجسيسة  ،ال٠اهطة ،

 ،ق ٓ ، 53بس

الىهاب اإلاؼير  ،اإلاىػىٓة اليهىزية –اللهيىهية  ،ز-م  ،ز-ت  ،ض ، 5ق· 639
للحٜاكيل حى ٨الل٘ة اليسكـية ضاطٕ (Cambridge Advanced Learners Dictionary :
new ) third printing printed in India By Thomson Press ( India )limited 2004 ,
p1486.
) )54الؼٜاضز  :ملٌلح مأدىش مً الل٘ة الٔبرية ػٜطزيم  Sephardim-Sepehardiهصه
جؼمية ٤اهد ثٌلٓ ١لى م٦ان ط٘طافي ي ٕ٠في ؿماٛ ٨لؼٌين هٜي الية اليهىز بٔس الؼبي
البابلي  ،الص هٜصه اإلال ٧هبىدص هلط رم ج٘يرت زاللة الحٔبير ٛ ،أكبحد كٜة لليهىز
الصيً هم مىحسضيً مً أكى ٨أػباهية و طج٘الية ٣ى٠يى لالؿ٥ىاظ  ،ل٘ة الؼٜاضز يي
الل٘ة الٔبرية  ،التي جٔط ٚبالالزيىى -Ladinoويي لهجة اليهىز الاػباهيين والبرج٘اليين ( ،
ؿبة طعيطة ايبريا )  ،هاوي لبازة  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق، 855اإلاؼير  ،اإلالسض الؼاب، ١
ض ، 5ق 635

) )55اوي٘رىض  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق ُ ، 93
مح َّمس الى٣يل  ،ثاضير اليهىز في ٗطب اوض ا  ،زاض
النهوة الٔط ية  ،ال٠اهطة  ، 5090 ،ض  ،9ق  ، 68-66كابط ًٔيرمة  ،الحاضير اليرهىز

الٔام  ،ي  ، 3زاض الجليل  ،بيروت  ،ز-ت ،ض  ،9ق · 995
) )56الٔلماوي ٤ :لمة الثييية مـح٠ة مً الٔلم والٔالم  ،ويي ٥ٛطة مؼيحية ال وطىز لها
في الاػالم  ،وجٔني بٔس السولة واػح٠اللها ًٓ الٔ٠يسة السييية  ،وث٠ى ٨بؼلٌة ال٥ى ؼة
وػلٌة الحا٣م  ،ما هلل هلل وما لل٠يلط لل٠يلط  ،وال ث٠ىم ٓلى و ١ٛاإلابازئ السييية َّ ،
لن
السولة مذلى ٞإوؼاوي دل٠حه ألاٗطان ؤلاوؼاهية  ،ويي التي جٔمل ٓلى إػحمطاضه ُ ،هطت
في ال٠طن السامً ٓـط هس هيمىة ال٥ى ؼة ال٦ارىلي٥ية  ،ممسلة بملػؼة البابىية في ضوما
َ
ٛ ،بٔس كٔىز الٌب٠ة البرطىاظية والح٠سم الٔلمي  ،لم جٔس هيمىة ال٥ى ؼة م٠بىلة ل ّجها
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جٔطٟل الىحسة والؼيازة ال٠ىمية ولهصا ػ ى الؼاػة والٜالػٜة إلى ٓع ٨السيً ًٓ
السولة وآحماز الٔ٠ل في ٓملية الح٘يير الاطحما ي َ
وجؼذك هصا في كطاْ ال٥ى ؼة  ،ومسا٨
ٓلى شل ٧اططاءات الجمٔية الىًىية الٜطوؼية بٔس رىضة 9789م ثياه ال٥ى ؼة ،
والٔلماهية ل ؼد مطازٛة لإللحاز بل يي مٔاضهة إٟحام السيً بالؼياػة  ،وظاضة الس٠اٛة
والاضؿاز  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق ،35-39إػمآيل ٓبس الٜحاي ٓبس ال٦افي  ،اإلاىػىٓة
اإلا ؼطة للملٌلحات الؼياػية  ،ز-م  ،ز-ت  ،ق . 306للحٜاكيل يطاطٕ  :ؿبلي
الٔؼلي ،الٔلماهية والسولة السييية  ،مٌبٔة زاض الـلون الس٠اٛية  ،ب٘ساز .9986 ،
)ُ )57م َّ
حمس الى٣يل  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق.69-67
ْ
) )58بطوليحاضيا  :يي ٤لمة أٗطي٠ية جٔني الٌب٠ة ال امؼة في اإلايحمٕ وفي الٔلط الحسيص
 ،بطظت بٔس السىضة اللىآية في بطيٌاهيا  ،ويي الٌب٠ة الٔمالية اإلاىحية التي ال ثمل٧
هل ك مً ال روة وال ثحمحٕ بأ َ هماهات في الحياة  ،حيص ٤اهد ػآات الٔمل ٗير
حمس الهاز ُ
وم َّ
حمس ضهىان ُم َّ
محسزة وألاطىض هثيلة  ،أبى الٜحىي ُم َّ
حمس ال٠يام  ،الحاضير
الحسيص مىص النهوة الاوض ية حتى اوادط ال٠طن الحاػٕ ٓـط  ،مٌبٔة الاوـاء  ،زمـ، ١
 ، 9965ق · 505
) )59ال٘يحى  :يي حاضة اليهىز في ٤ل مسيىة أوض ية ٠ٛ ،س أػحىًً اليهىز زادل حسوز ٤ل
ُ
ْ
مسيىة همً حي داق هم  ،بٔس أن ٤اهىا كؼحىًىىن داضض اإلاسن وال كؼمح للؼ ً٥به
ل٘ير اليهىز ويومً لهم الٔعلة وؤلاو٘الُ ، ٞيىِط :اإلالسض هٜؼه  ،ق· 958
) )30دالس ال٠ـٌيني  ،الجصوض الحاضيذية للٔىلطية اللهيىهية  ،ي  ،9اإلالػؼة الٔط ية
للسضاػات واليـط  ،بيروت  ،9989 ،ق ،987أمين ٓبسهللا محمىز  ،مـاضيٕ الاػخيٌان
اليهىز مً السىضة الٜطوؼية حتى جهاية الحطب الٔاإلاية الاولى  ،اإلايلة الٔط ية للٔلىم
الاوؼاهية  ،اإلايلس الؼابٕ  ،الٔسز ال امؽ والٔـطيً  ،ال٥ىيد  ، 9987 ،ق . 987
) )39طباض ٓلي ٓبس هللا طما ، ٨ؤلاػخيٌان في ال٥ٜط اللهيىوي  ،إًطوحة ز٣حىضاه ٗير
ميـىضة  ،طامٔة ب٘ساز ٤ ،لية الٔلىم الؼياػية  ،ب٘ساز  ، 5006ق. 59
) )35أمين ٓبس هللا محمىز  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق.987
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)ّ )33
طباض ٓلي طما ، ٨اإلالسض الؼاب ، ١ق · 59
))34

أحمس باؿا الجعاض  : 9804 – 9775ولس في ٓام  ،9750وهى مً مىاليس البىػىة ،

ٟس ٟحل ػبٔين بسويا ،واكبح والي ٓلى كيسا في ػىة  ، 9775واثذصا ٓ٦ا م٠طا لح٥مة
وأكبح واليا ٓلى الـام وأميرا للقج ُ ،يىِط :ضها ٓبس الٔعيع  ،مى ٟٝالسولة الٔسماهية مً
الحملة الٜطوؼية ٓلى ملط  ، 9809 – 9798ضػالة ماطؼحير ٗير ميـىضة  ،طامٔة
ث٥طيد ٤ ،لية التربية  ، 5099 ،ق.953
)ُ )35يىِط :أمين ٓبس هللا محمىز  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق . 987
)ٓ )36بس الىهاب ال٥يالي  ،اإلاىطع في ثاضير ٛلؼٌين الحسيص  ،اإلالػؼه الٔط يه
للسضاػات واليـط  ،بيروت  ،9979،ق.97
( )37هر ررر ط ررىن ثمب ررل باإلاطػ ررحىن  : ) 9865- 9784(lord h· t· palme stonه ررى
ػيا ر ر ر ي بطيٌر ر رراوي  ،زضغ الاٟحلر ر رراز الؼيا ر ر ر ي  ،اهيحذر ر ررك ٓور ر ررىا فر ر رري البرإلار ر رران فر ر رري ٓر ر ررام
ٓ ، 9807ه ر ر ررس الي ر ر ررة بمىل ر ر ررك وظي ر ر ررط الحط ي ر ر ررة  ،ف ر ر رري ػ ر ر ررىة  9809ال ر ر ررى ػ ر ر ررىة  ، 9858ر ر ر ررم
وظي ر ر رطا لل اضطي ر ر ررة ف ر ر رري ػ ر ر ررىىات  9849-9830وإلا ر ر ررسة اد ر ر ررطة  ، 9859-9846وبٔ ر ر ررسها اك ر ر رربح
ضا ؼر ر ر ر ر ررا للر ر ر ر ر ررىظاضء فر ر ر ر ر رري ػر ر ر ر ر ررىىات 9858-9855و٤ ، 9865-9853ر ر ر ر ر رران لر ر ر ر ر ررة زوض ٣بير ر ر ر ر ررر فر ر ر ر ر رري
الـر ر ر ررلون الازاضير ر ر ررة  ،و ر ر ر ررطظ ٣ر ر ر ررصل ٧زوضة فر ر ر رري حر ر ر ررطب ال٠ر ر ر ررطم  ، 9856-9853بر ر ر ررين السولر ر ر ررة
الٔسماهي ر ر ررة و طيٌاهي ر ر ررة وٛطوؼ ر ر ررا م ر ر ررً طه ر ر ررة وضوػ ر ر رريا ال٠يل ر ر ررطية م ر ر ررً طه ر ر ررة اد ر ر ررطي  ،الان
باإلاىػر ر ر ر ررحىن  ،مىػر ر ر ر ررىٓة الحر ر ر ر رراضير الحر ر ر ر ررسيص  ، 9945-9789ثططمر ر ر ر ررة ػىػر ر ر ر ررً ٛيلر ر ر ر ررل
الؼ ر ر ر ررامط ويىػ ر ر ر رر ٝمحم ر ر ر ررس ام ر ر ر ررين  ،ي ، 8زاض اإلا ر ر ر ررامىن للٌبآ ر ر ر ررة  ،ب٘ ر ر ر ررساز ، 9995 ،
ض ، 3ق .969-960
)ٓ )38بس الىهاب ال٥يالي  ،اإلاىطع في ثاضير ٛلؼٌين  ،ق.93
)  )39اياز ثط٤ان ابطاهيم السليمي  ،اللىضز هرر ثمبل وزوضه في الؼياػه ال اضطيه
البريٌاهيه ( ،)9865-9830اًطوحه ز٣حىضاه ٗير ميـىضه ٤ ،ليه التربيه  ،الجامٔه
اإلاؼخىلطيه  ،5095 ،ق.934-939
)  )40اياز ثط٤ان السليمي  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق.934
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()ُ 49يىِط :بطاهيم دليل أحمس  ،ثاضير الىًً الٔطبي في الٔهس الٔسماوي  ،وظاضة الحٔليم
الٔالي  ،طامٔة اإلاىكل ،اإلاىكل  ، 9986 ،ق.966
) )  )45ظهطاء حميس البحطاوي  ،الامحياظات الاطىذية في بالز الـام في الٔهس الٔسماوي مً
أوػٍ ال٠طن الحاػٕ ٓـط إلى ٟيام الحطب الٔاإلاية ( ، ) 9994-9750ضػالة ماطؼحير ٗير
ميـىضة ٤ ،لية آلازاب  ،طامٔة البلطة.
()43اهٌىوي اؿلي ٣ىيع ؿاٛيربط ( : )9885- 9809ولس في لىسن  ،في  58ه ؼان ‘9809
وهى ظوض ابىة الؼيسة باإلاطػحىن مً ظوطها الؼاب ١اللىضز ٤اويبر  ،زضغ في ٤لية هاضوز ،
رم في ٤لية اإلاؼيح في طامٔة أو٣ؼٜىضز  ،زدل ميلؽ الٔمىم البريٌاوي في ٓام ،9856
ْ
أُهط اهحماما باإلاـطوْ اللهيىوي لحىًين اليهىز في ٛلؼٌين مؼحٜاز مً ٣ىهه كهط
باإلاطػحىنٛ ،وال ًٓ ضٗبحه ب٥ؼك الطا الٔام البريٌاوي الص ٤ان محٔاًٜا مٕ اإلاـطوْ
اللهيىوي (لػباب اػحٔماضية ) ،م٠حذؽ ًٓ اياز ثط٤ان السليمي ُ ،يىِط  :اإلالسض
الؼاب ،١هامف \ 4ق·934
( )44اإلالسض هٜؼه .
(ُ )45يىِطٓ :بس الىهاب ال٥يالي  ،اإلاىطع في ثاضير ٛلؼٌين الحسيص ،ق·97
ْ
)ٓ )46بس اإلاييس َّ
ألاو :)9869-9839( ٨هى ابً الؼلٌان محمىز الساوي  ،أٓحلى الٔطؾ
ُ
وٓمطة ػحة ٓـط ٓاما ْ ،
لم ي ً٥له و لية والسه ال٠ىية  ،ولم ث ً٥له زضاية بـلون
السولة وال بالحطب وال بالؼياػة ُ ،يىِط :إػمآيل أحمس ياغي  ،السولة الٔسماهية في

الحاضير الاػالمي الحسيص  ،م٥حبة الٔبي٦ات ،الطيان  ،9995 ،ق .937-936
)ُ )47يىِطٓ :بس الىهاب ال٥يالي  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق .50-97

)ُ )48يىِط :هِام محمىز بط٤ات  ،ؤلاػخيٌان الاػطاايلي في ٛلؼٌين بين الىِطية
والحٌبي ، ١ق .55-55

) )49ططيسة طىؾ ٣طوهي٦ل  :ميلة زوضية حهىزية أػبىٓية ثأػؼد ٓام  9849في لىسن ،
ْ
وجٔس مً أٟسم اإلا يالت اليهىزية في الٔالم ٤ ،اهد أحس أبىا ٞاللهيىهية  ،يىِط  :طىوي
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مىلىض  ،معجم ألآالم واإلالٌلحات اللهيىهية والاػطاايلية  ،ي ،5مساض اإلاط٣ع
الٜلؼٌيني للسضاػات الاػطاايلية ٛ ،لؼٌين .957 ،5006 ،
)ُ )50يىِط :إبطاهيم دليل أحمس  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق.967

َ
) )59ابطاهيم باؿا ( : )9848-9789هى ابً ُم َّ
حمس ٓلي باؿا بالحبني ِ ،ولس في هلطثلي
بال٠طب مً ٟىلة ٓام ٟ ، 9790از ٤اٛة حمالت ُم َّ
حمس ٓلي في الجعيطة الٔط ية واليىهان
و الز الـام  ،البسوض  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق .35للحٜاكيل حى ٨ابطاهيم باؿا وزوضه ،
يطاطٕ  :جٔبان حؼك هللا ٓلىان الـمط  ،إبطاهيم باؿا  ،وـاًه الٔؼ٥ط وزوضه

الؼيا ي والازاض (  ، ) 9848-9789ضػالة ماطؼحير ٗير ميـىضة  ،طامٔة زيالى ٤ ،لية
التربية .5005 ،
)1) Foreign Office , Syria And Palestine , London , 1920,p.27.
)ُ )55يىِطٓ :ازٓ ٨لىيه  ،اجهياض اللهيىهية واٛى ٨هيمة اػطاايل  ،ي ، 9ميـىضات
جهوة ملط  ،ملط  ، 5005 ،ق ، 35اياز ثط٣مان السليمي  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق-934
.937

)ُ )53يىِط :أمين محمىز  ،وـأت الرزٓة الاػخيٌاهية في ال٥ٜط اليهىز ال٘طبي دال٨

ال٠طن الحاػٕ ٓـط  ،ميلة الٔلىم الاطحمآية ،الٔسز ، 5الؼىة  ، 7طامٔة ال٥ىيد ،
ال٥ىيد  ،ثمىظ  ، 9979ق . 8-7
)ُ )54يىِط :اإلالسض هٜؼه  ،اللٜحة هٜؼها  ،وضاطٕ ٛ :اهل حؼين  ،مى ٟٝاإلالضخ
الٔطبي مً ال٠وية الٜلؼٌييية  ،اإلايلة الحاضيذية  ،ميلة الجمٔية الٔطاٟية للحاضير
وآلاراض  ،الٔسز  ،9الؼىة الاولى  ،مٌبٔة اػٔس  ،ب٘ساز  ، 9970-ق.955
(55) Foreign ‘ Cp It ‘ P ‘27 , maos Ataman Reformsin Syria And Palestine
(1840-1861 ) Ox Ford ‘1968 ‘P`19
) )56البرت حىضاوي  ،ال٥ٜط الٔطبي في ٓلط النهوة  ، 9939-9798ثططمة ٣ :طيم ٓعٟى٨
 ،زاض النهاض ليـط  ،بيروت  ، 9968 ،ق.85-89
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( )57أحمس ػٔيس هىٛل وآدطون  ،ال٠وية الٜلؼٌييية في اضبٔين ٓاما بين هطاوة الىإٟ
وًمىحات اإلاؼح٠بل  ،ي ، 9مط٣ع الىحسة للسضاػات واليـط  ،بيروت  ، 9989 ،ق.50
) )58اثٜاٟية لىسن  95ثمىظ  : 9840يي الاثٜاٟية التي ؤٟد بين السو ٨ألاوض ية ألاضبٕ
(ضوػيا  ،بطيٌاهيا  ،الىمؼا  ،بطوػيا ) والسولة الٔسماهية  ،جٔهست بمىطبها السو ٨ألاضبٕ
بان ثسا ًٓ ٕٛوحسة ألاضاض ي الٔسماهية وػالمتها  ،والعمد ُم َّ
حمس ٓلي باؿا بإدالء
ألاضاض ي التي كؼيٌط ٓليها ٤اٛة ٓسا ال٠ؼم الجىىبي مً بالز الـام  ،اهاٛة الى بىىز
ُأدطي  ،لُ ً٥م َّ
حمس ٓلي باؿا ضٛى الحىٟيٕ ٓليها في بازئ ألامط  ،ول٥ىه اهٌط للحىٟيٕ
ٓلى الاثٜاٟية بٔس ان ثسهىض مىٜٟة بؼيرٌطة الاػٌى ٨البريٌاوي ٓلى الـام  ،وٌٕٟ
َّ
اإلاىاكالت البحطية بين ملط وط ف ابطاهيم باؿا ٛىٓ ٕٟلى الاثٜاٟية في  57جـطيً
الاو ، 9840 ٨ضاطٕ :أحمس ٓبس الطحيم ملٌٜى  ،ملط واإلاؼالة اإلالطية ، 9885-9876
ال٠اهطة  ، 9965 ،ق  . 9للحٜاكيل حى ٨اإلأاهسة يطاطٕ:
)William Meller ‘ The Ottoman Empire And Its Successors (1801-1927
·London ‘ 1966
) )59حهىزا ال٦ل ي  : ) 9878-9798( yahuda Kaiaiولس لػطة حهىزية في كط يا ػىة
 ، 9798و٤ان لػطثه م٦اهة زييية ٓ ،اؾ مسة مً حياثه في مسيىة ال٠سغ بٜلؼٌين ،
ثأرط بال٥ٜطة اليهىزية اإلأطوٛة بر (( ال٦اباال– ْ )) Cabalaأو ال٠بالة  ،وـط اهم ٣حبه (
اػم ي يا اػطاايل ) ،وٟس ًالك ٛيه بحىًين اليهىز في ٛلؼٌين  ،وٟس اهوم حهىزا
لجمآة اػخيٌاهية حهىزية واػح٠ط جهاايا في ٛلؼٌين ٓام ُ ،9874يىِط :أمين محمىز ،
اإلالسض الؼاب ، ١قٓ ،99-90بس الىهاب اإلاؼير  ،مىػىٓة اإلاٜاهيم واإلالٌلحات
اللهيىهية ،ال٠اهطة  ،9975 ،ق  ، 599-590أحمس هىض الىٔيمي  ،السولة الٔسماهية
واليهىز  ،الساض الٔط ية للمىػىٓات  ،بيروت  ، 5006 ،ق  ، 993-995إبطاهيم دليل
أحمس وآدطون ٟ ،وايا ٓط ية مٔاكطة  ،طامٔة اإلاىكل  ،اإلاىكل  ، 9988 ،ق.53
)ٓ )60لم ال٠بالة  : kabbalahوهرى ٓلم يمسل الرزٓة اللىٛية اليهىزية وثأويالتها  ،وجٔني
ال٦لمة بالل٘ة الٔبرية ((التراذ )) الـٜى اليهىز  ،كٔح٠س اإلالمىىن بر (( ال٠بالة )) بأن
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هىا ٢مٔان دٜية ل٦ل ما وضز في الحلمىز ويي ثمعض بين الٜلؼٜة والحٔاليم الطوحية
والحىييم والٜطاػة وٟطاءة ال ٝ٥وكىٕ القجك وثحوير الاضواي ُ ،يىِط :اإلاؼير ،
مىػىٓة اإلاٜاهيم واإلالٌلحات اللهيىهية  ،ق ·599-590
)ُ )69يىِط :أمين محمىز  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق .93-90
) )65اإلالسض هٜؼه  ،ق .94
) )63ابطاهيم دليل أحمس وآدطون  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق .53
) )64ظفي هيرؾ ٤ال ـط ( : )9874-9795وـأ في بىلىسا في احرسي اإلا٠أًات التي ٤اهد
ثحد هيمىة بطوػية  ،زضغ في اإلاساضغ اليهىزية بمسيىة بىظن  ، posnحيص ثل٠ى الٔلىم
السييية اليهىزية وبٔسها شهك إلى مسيىة رىضن  ، thornوأكبح ٛيها حاداما إلاسة 40
ُ
ْ
أضبٔين ٓاما  ،وأٓحبر مً اإلا٥ٜطيً اليهىز الصيً ارطوا ٣سيرا في ال٥ٜط اللهيىوي إش ٤ان
زآيا ٟىيا لالػخيٌان اليهىز بٜلؼٌين ومتزمحا زيييا  ،أمين محمىز  ،اإلالسض الؼاب، ١
ق  ، 96-95إبطاهيم دليل أحمس وآدطون  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق .54-53
)  )65أمين محمىز  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق.97
)  )66أمين محمىز  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق  ،98-97إبطاهيم دليل أحمس وآدطون  ،اإلالسض
الؼاب·54-53،١
) ٓ )67بس ال٠ازض ياػين ٜ٣ ،اي الـٔك الٜلؼٌيني ٟبل ٓام  ، 9948ق.55
) ُ )68م َّ
حمس ملباي حمسان  ،الاػحٔماض واللهيىهية الٔاإلاية  ،زاض اإلا٥حبة الٔلطية ،
 ، 9967ق . 996
( )69مى ى مىهحٜيىض (  : )9885 -9784كٔس مىهحٜيىض مً ارطياء اليهىز البريٌاهيين
بؼذك ٓملة في البىضكة في لىسن  ،وظٓيم اليهىز في بطيٌاهيا  ،ومً ٣باض اإلاسأٛين ًٓ
ح٠ى ٞاليهىز في الٔالم  ،كاهط ٓاالة ضوجـيلس  ،ؿ٘ل مىلك الٔمسة في لىسن  ،ظاض
وأػؽ ّأو ٨حي حهىز داضض ْ
مطات ْ ،
ٛلؼٌين ػبٕ َّ
أػىاض ال٠سغ  ،مات  9885في
بطيٌاهياَّ ،
رم ه٠لد ضٛاثه إلى اػطاايل ٓام ُ ،9973يىِط :اإلاؼير  ،مىػىٓة اليهىزية

واللهيىهية  ،اإلايلس  ، 9ق · 43
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( )70دؼطت ضوػيا هصه الحطب ضاطٕ ٓنها William miller ‘ cp op ‘ pp ‘ 298-299 :
) ) 79يىوؽ الح٥طيتي  ،الهجطة اليهىزية إلى ٛلؼٌين ً ،بئتها وأػبا ها وهحاايها  ،ميلة
مط٣ع السضاػات الٜلؼٌييية  ،اإلايلس الساوي  ،الٔسز ألاو ، ٨طامٔة ب٘ساز ، 9975 ،
ق ، 60-59ظهطاء حميس البحطاوي  ،ملسض ػاب ، ١ق.958
)ُ )75يىِط :محمس ملباي حمسان  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق .957
( )73هسي زضويف  ،الٔالٟات التر٣ية اليهىزية وأرطها ٓلى البالز الٔط ية  ،زاض ال٠لم ،
زمـ ، ١ق . 74- 73
)  )74ال ٍ َّ
ألاو ، ٨هى البيان الاكالحي  ،دٍ ؿطي٣ ٝىل اهة كسض  ،في اليىم السالص
مً ؿهط جـطيً الساوي  ، 9839ضاطٕ هله مترطما للٔط ية في  :السػحىض  ،ثططمة هىٛل
اٛىس ؤمة هللا هىٛل  ،اإلاٌبٔة ألازبية  ،بيروت9309 ،هر ،ق .4-5
) ) 75اإلالسض هٜؼة  ،ق · 6
( )76للحٜاكيل يطاطٕ ٓ:عيع مطٟؽ مىلىض ،الىحسة الايٌالية في الٜترة مً ٓام -9848
 ، 9869مذحاضات الاشآة والحلٜعيىن  ،الٔسز  ،39ال٠اهطة  ،ز.ت .
( )77أ.ض ٗ .طاهد وهاضولس ثمبرلي  ،أوض ا في ال٠طهين الحاػٕ ٓـط والٔـطيً 9950-9789
 ،ثططمة  :هاء ٛهمي  ،ملػؼة سجل الٔطب  ،ال٠اهطة  ، 9967 ،ض ،9ق . 543-555
()78أمين محمىز  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق.59
(79) Arthur Hetebary , The Zionist Idea , New York , 1956 , p.105.

(ُ )80يىِط :أمين محمىز  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق · 94-93
) )89اإلالسض هٜؼة  ،ق . 98
) )85اإلالسض هٜؼه ،ق . 99
) )83اإلالسض هٜؼة  ،ق.50

) )84ثأػؽ هصا الاثحاز في باضيؽ ػىة 9860م  ،وٛحح ٛطْ له في لىسن  ،و٤اهد بٔى
ٟيازاثه مً اليهىز اإلااػىهيين  ،و٤ان الهس ٚمً أوـاءه (( السٛاْ ًٓ الحطيات اإلاسهية
لليهىز وثىمية اإلايحمٔات اليهىزية اإلاذحلٜة ًٓ ًطي ١الحٔليم والحسضيك واٗارة اليهىز في
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الاظمات ))  ،وٟس ػاهم ٣سيرا في دسمة ألاهسا ٚاللهيىهية مً دال ٨ؿطاء أضان
بٜلؼٌين و ىاء مؼحىًىات ظضآية وه٠ل مهاططيً حهىز مً ؿط ٞأوض ا للؼ ً٥والٔمل
ٛيها  ،وٟس ٤ان مً أبطظ ملػؼية أػطة ضوجـلس في ٛطوؼا َّ ،
وأرطت ٣سيرا في ثىطهاثه
بذاكة في اإلاىٌ٠ة الٔط ية حيص حطكد ٓلى ثٌمين ملالح ٛطوؼا الؼياػية
والاٟحلازية و ذاكة في الؼىىات الٔـط ألاديرة مً ٓهس ؤلامبراًىض هابليىن السالص
( ، )9870-9848وٟس وُٜد ال٠يازات اإلااػىهية ٛيه ضوابٍ الٔمل الؼط في اإلاحاٛل
اإلااػىهية في دسمة أهساٛه الٔامة اإلألىة والؼطية ال اكة ُ ،يىِطٓ :بس الىهاب
اإلاؼير  ،مىػىٓة اإلاٜاهيم واإلالٌلحات اللهيىهية  ،ق ُ ،858ويىِطٛ :اهل البرا، ٢
اإلاساضغ اليهىزية والايطاهية في الٔطا ، ٞزضاػة م٠اضهة  ،ي ً ، 5بٕ الساض الٔط ية  ،ب٘ساز
 ،9985 ،ق · 56-55
) )85أمين محمىز  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق.50
) )86اإلالسض هٜؼة  ،اللٜحة هٜؼها .
) )87مىظغ هؽ (  : )9875-9895ولس في مسيىة بىن الاإلااهية ٤ ،ان أبىه ثاططا اهح٠ل مٕ
امه الى مسيىة ٣ىلىوي وثط٣ه وهى في الحاػٔة مً ٓمطه في ضٓاية طسه المه  ،اش ٤ان طسه
ّ
المه حاداما بالتربية ،ال باإلاهىة ٠ٛس ٓلمه الل٘ة الٔبرية وزدل طامٔة بىن في ػىة 9835
وهى في السالسة والٔـطيً مً ٓمطه ُ ،يىِط :ظامل ٤اض ٨ماض٣ؽ  ،أؿتر ٢في السىضة ألاإلااهية
ٓام .Walter Laueur، History Of Zionism،London ،1972 ،p.7 . ، 9848
) )88أمين محمىز  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق . 53
) )89إبطاهيم دليل وآدطون  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق .54
(ٓ )90بس الحميس الٔلىجي  ،الهجطة اللهيىهية الى ٛلؼٌين  ،ب٘ساز  ، 9969 ،ق · 45
( )99أمين محمىز  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق . 59-55
)ُ )95يىِط :إبطاهيم دليل أحمس وآدطون  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق  ، 55أمين محمىز ،
اإلالسض الؼاب ، ١ق .59
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) )93ؤلاػ٥ىسض الساوي ( : )9889-9855هى ابً ال٠يلط هي٠ىال َّ
ألاو ٨الص دلٜة ارىاء حطب
ال٠طم ٟ ،ام بالٔسيس مً الاكالحات ٤ان أبطظها الاكالحات ال٠اهىهية والحٔليمية  ،وفي
أوادط ٓهسه  ٣رت الجمٔيات الؼطية في الٔاكمة ػان بٌطػبىضٖ وفي مسيىة ٣يي، ٝ
جٔطن إلاحاوالت اٗحيآ ٨سيسة  ،وأديرا هلحد مىِمة (ٛاضوزها ٛىليا ) –ؤلاضازة الـٔبية
– التي ألٜد في ٓام  ، 9879والتي ٤ان اٗلك اإلاىحمين إليها مً اليهىز ومً بينهم الٌالبة
اليهىزية البىلىسية ط ؼىا هيلٜمان باٗحياله ُ .يىِطٓ :بس الىهاب ال٥يالي  ،اإلاىػىٓة
الؼياػية  ،ض ، 9ق  ، 95ضؿيس كب ي طاػم ُم َّ
حمس  ،ؤلاضهاب وال٠اهىن السولي  ،ضػالة
ماطؼحير ٗير ميـىضة  ،اطيزت ب٦لية ال٠اهىن  ،طامٔة ب٘ساز  ، 5005 ،ق  .95وٟيل في
أػباب الاٗحياَّ ٨
أن ال٠يلط اإلاص٣ىض مىٕ اليهىز مً الٔمل بالىُاا ٝالح٥ىمية ٛأطحمٕ
٣باضهم في ػىة  9856بالٔاكمة ػان بٌطػبىضٖ بطااػة الباضون طرزبىٖ وضٔٛىا مص٣طة
له ًلبىا ٛيها مىح ض،ػاء اليهىز ومسٜ٠يهم ولى أزوى الح٠ى ٞزون ػااط اليهىز  ،وطاء ايوا
َّ
أن ال٠يلط ػ ى لحبسيل زيً اليهىز –في ضوػيا -وإزدالهم الى السياهة اإلاؼريحية واػحرذسم
٤ل الىػاال بما ٛيها الامحياظات الاٟحلازية والاطحمآية ول٥نهم ضٛوىا شل ، ٧ولجأوا إلى
ألآما ٨الاضهابية التي ّأزت الى اٗحيا ٨ال٠يرلط ُ .يىِط :وظاضة الس٠اٛة وؤلاضؿاز  ،اإلالسض
الؼاب ، ١ق  ،45-49وجهاز ال٘ازض  ،الحاضير الؼط للٔالٟات الـيىٓية – اللهيىهية ،
ميـىضات زاض ال٦اثك الٔطبي  ،بيروت  ، 9969 ،ق .95-94
)ُ )94يىِط :إبطاهيم دليل أحمس وآدطون  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق  ، 55أمين محمىز ،
اإلالسض الؼاب ، ١ق .59
) )95ضوطيه ٗاضوز  ،اػطاايل بين اليهىزية واللهيىهية  ،زاض الحوامً للٌبآة واليـط
 ،بيروت  ، 5004 ،ق . 47
) )96ليىن بيؼ٥ط (ً : )9899-9859ب ك ضو ي ٤ ،ان مً أبطظ السآاة إلهسماض اليهىز في
ميحمٔاتهم  ،ل٥ىه َّ
ٗير زٓىثه بٔس أحساذ  9889التي ؿهست اٗحيا ٨ال٠يلط أػ٥ىسض
الساوي وال٠لاق مً ٟحلحه  ،ثطأغ طمٔية ( أحباء كهيىن )  ،وأٓحبر بيؼ٥ط مً ممهسا
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ليـىة الحط٣ة اللهيىهية الٔاإلاية ُ ،يىِط :إبطاهيم دليل أحمس وآدطون  ،اإلالسض الؼاب١
 ،ق.55-54
()97اإلالسض هٜؼه .
) )98الئاظض بً حهىزا ( : )9955-9858ولس الئاظض في ٓام  9858في لىؿ٦ي – بىلىسا
زضغ بٔى اإلاىاهيٕ السييية في ٓسز مً اإلاساضغ اليهىزية  ،ػاٛط إلى باضيؽ لسضاػة
الٌك ٣ ،حك أو ٨م٠ا ٨له ثحد ٓىىان ( ػلا ٨كٔك )  ،في ططيسة (هـاحاض ) التي ٤ان
ُيحطضها ال٦اثك الٔبر بيريخؽ ػمىليؼ٥ين  ،ثٌط ٞفي ٣حابحه في هرصه الجطيسة إلى (
الىًً الحاضيهي لليهىز )  ،ثىطه الى ٛلؼٌين لي٠ىم بالحٔليم في اإلاسضػة العضآية (مٜ٥ية
ّ
اػطاايل )  ،إال أهه ٗازضها دال ٨الحطب الٔاإلاية الاولى دىٛا مً الؼلٌات الٔسماهية
ْ
وٓاز إليها في ػىة  ، 9999إلى أن ثىفي ٛيها ٓام  ، 9955طىوي مىلىض  ،اإلالسض الؼاب، ١
ق . 990
)ُ )99يىِطٓ :بس الحميس الٔلىاجي  ،اإلالسض الؼاب ، ١ق · 46
)ُ )900يىِط :اإلالسض هٜؼة  ،ق · 46

) )909اإلاىػىٓة الٜلؼٌييية  ،ال٠ؼم الٔام  ،مج  ، 4ق . 350
(ُ )905يىِط :هيٜريل مىس ، ٨الاثطا ٢والٔطب والهجطة اليهىزية إلى ٛلؼرٌين ()9994-9885
 ،ثططمة  :م٦ي حب ك اإلالمً  ( ،م٠الة م٠حذؼة مً ميلة ؿلون الـط ٞألاوػٍ ) ،
 ، 9965ق.5
) )903اإلالسض هٜؼه  ،اللٜحة هٜؼها .
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