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املهخص-:
بهُذ بهٍلترا قبه زالُت مً اليهىص ختى مىخهل الهغن الؿابؼ غكغ اإلاُالصي قهض
ؤؾخجضث مجمىغت مً الػىامل جػلذ الؿماح لليهىص بضزىُ بهٍلترا والاؾخهغاع قيها ؤمغا
مُغوخا بهىة ومثاعا للجضُ بحن الىسب الؿُاؾُت والانخهاصًت والضًيُت في اإلاجخمؼ البرًُاوي،
وجخمثل هظه الػىامل في نػىص البُىعٍخاهُىن  ،وهي َاثكت بغوحؿخاهدُت ) خغيت جصحُذ
وانالح صًجي  ،ؤخض مظاهب وؤقٍاُ ؤلاًمان في الضًً اإلاؿُخي ،حػىص ؤنىُ اإلاظهب بلى
الحغيت ؤلانالخُت التي نامذ في الهغن الؿاصؽ غكغ للمُالص هضقها بنالح الٌىِؿت
الٍازىلٌُُت في ؤوعوبا الؿغبُت .وهي الُىم واخضة مً ؤلاههؿاماث الغثِؿُت في الػالم اإلاؿُخي
جىبا بلى جىب الٌىِؿت الٍازىلٌُُت وألاعزىطيؿُت الكغنُت ) جخمؿَ بالػهض الهضًم وما
ٌكخمل غلُه مً هبىءاث بكإن غىصة اليهىص بلى قلؿُحن ،لحٌم بهٍلترا بهُاصة ؤولُكغ يغومىٍل .
بياقت بلى ظهىع يهىص اإلااعاهى طوو الخبرة الخجاعٍت الٌبحرة غلى اإلاؿخىي الػاإلاي .وجؼامً ظهىع
هظًً الػاملحن مؼ جهاغض الخىاقـ الخجاعي والاؾخػماعي بحن الضوُ ألاوعوبُت اإلاُلت غلى
اإلادُِ ألاَلس ي زانت بحن بهٍلترا وهىلىضا .وًاهذ هىلىضا نض اؾخهُبذ ؤغضاصا مً يهىص
اإلااعاهى بزغ َغصهم مً قبه جؼٍغة ؤًبرًا غام  25:3م ،واؾخكاصث مً زبراتهم الخجاعٍت .ونض
جغث مغاؾالث بحن البُىعٍخاهُىن ويهىص اإلااعاهى اإلاهُمحن في هىلىضا جىجذ بػغى نًُت
الؿماح لليهىص بضزىُ بهٍلترا والاؾخهغاع قيها غلى البرإلاان البرًُاوي ،وجاء هظا الخهاعب بؿبب
اهكخاح اإلاؿُدُحن غلى صعاؾت الػهض الهضًم وجكؿحره بكٍل خغفي ؾاغضث غلى وكغ الثهاقت
ّ
الػبرًت وعوح الدؿامذ لضي اإلاؿُدُحن البروحؿخاهذ ججاه اليهىص بال ؤن البرإلاان لم ًىاقو غلى
بغاصتهم قهام عثِـ الحٌىمت ؤولُكغ يغومىٍل بةغالن جإًُضه لػىصة اليهىص لًٌ اإلاؿإلت بهُذ
صون اجساط نغاع جضًض  ،ختى غام  2767الظي ؾمذ لهم ببىاء يىِـ ومهبرة زانت لليهىص في
اهٍلترا.
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Abstract:
England remained almost devoid of Jews until the mid-17th
century AD, where a number of factors made it possible for Jews
to enter and settle in England. The old and the prophecies that it
contains about the return of the Jews to Palestine, to the rule of
England led by Oliver Cromwell. In addition to the emergence of
Marrano Jews with great business experience at the global level.
The emergence of these factors coincided with the rise of
commercial and colonial competition between the Atlantic
countries of Europe, especially between England and the
Netherlands. The Netherlands attracted a number of Marrano
Jews after being expelled from the island of Iberia in 1492 and
benefited from their trade experiences. Correspondence between
the Puritans and the Marrano Jews living in the Netherlands
culminated in the issue of allowing the Jews to enter and settle in
England. The convergence was due to the openness of the
Christians to the study of the Old Testament and its literal
interpretation, which helped to spread the Hebrew culture and the
spirit of tolerance of Protestant Christians toward Jews Parliament
did not agree to return them, Prime Minister Oliver Cromwell
declared his support for the return of the Jews, but the matter
remained without a new decision, until 1656, which allowed them
to build a synagogue and a private cemetery for Jews in England.
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املقذمح-:
ُغض بغضام اإلالَ قاعُ ألاوُ  275:-2711 Charles Iملَ اهٍلترا غام  275:مً نبل
البُىعٍخاهُحن مغخلت مهمت في الخاعٍش ؤلاهٍلحيي غلى الهػُضًً الضازلي والخاعيي ،
وخخمذ الؿُُغة البُىعٍخاهُت لحٌم اهٍلترا وَغص جمُؼ اإلاػاعيحن لؿلُت الجمهىعٍت ،
والػمل غلى قغى جمُؼ الهىاهحن التي ؾػىا وغملىا مً ؤجلها  ،ومً بُنها بلؿاء جمُؼ
الهغاعاث الخانت بالٌىِؿت الاهٍلٍُاهُت

()2

التي حػىص إلًام اإلالٌت بلحيابِ

Elizabeth

 2714-2669التي ؤغلىتها يمً نغاعاث الدؿىٍت لػام  ،2674والتي ونل وغاعيها
البُىعٍخاهُىن  .ؤما غلى الهػُض الخاعيي قهض ظهغث بضاًت ؤوانغ الػالناث بحن
البُىعٍخاهُحن واليهىص ،والؾُما بػض الُغص الظي ّ
حػغى بلُه اليهىص غام  ، 23:1وجسللذ
ؤوانغ الػالناث الػضًض مً اإلاغاؾالث بحن ألاَغاف اإلامثلت لليهىص  ،والؾُما بحن مىاس ى بً
ّ
اؾغاثُل مؼ ػغماء البُىعٍخاهُىن  ،غلى ؤغخباع ؤن الػضًض مً الاؾهاماث والضغم الٌبحر
نضمه اليهىص للبُىعٍخاهُحن َُلت الحغب ألاهلُت ألاهٍلحيًت ّ
الظي ّ
للمضة  ،275:-2753قٍاهذ
هظه الػالناث في جمُؼ اإلاجاالث الكٌغٍت والػؿٌغٍت والخجاعٍت  .وؤن ؾبب بنضاع
اإلاخُغف الضًجي اولُكغ يغومىٍل  2769 -26:: Oliver Cromwellمغؾىم الؿماح لليهىص
بالػىصة بلى الجؼع البرًُاهُت هى عؾبت يغومىٍل باإلاؿاهمت في جدهُو (الىبىءة) اإلاظيىعة
غلى ؤؾاؽ ؤن غام 2777غاما الكُا لظهىع الؿُض اإلاؿُذ غلُه الؿالم .
انثيىريرانيىن وانيهىد وعالقاذهم يف اجملال انعسكري وانفكري وانرجاري
.9441-9461
ؤجمػذ اإلاهاصع الخاعٍسُت غلى ؤن الخىاجض ألاوُ لليهىص في اهٍلترا ٌػىص بلى مانبل غام
ْ ، 23:1بط ؤنهم ّ
حػغيىا للُغص في هظا الػام بهغاع مً اإلالَ اصواعص ألاوُ Edward I
ّ
( )2418-234:وطلَ لؿىء مػامالتهم مً الخجاعة والغبا ( .)3ولم ًخمٌىىا مً الػىصة لها
ّ
بال في غهض ملَ ؤؾغة آُ جُىصوع هجري الؿابؼ  ، 261:-2596 Henry VIIوالؾُما بػض
ْ
َغصهم مً ؤؾباهُا والبرحؿاُ غام ( 25:5اليهىص اإلاخدىلىن بلى اإلاؿُدُت)  ،بط وجض ؤغضاص
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نؿحرة منهم  ،وًان هاالء غبضوا ؾغا ييهىص في لىضن وبغَؿخىُ  ،وػاص وجىصهم في اهٍلترا
بسانت بػضما خهل هجري الثامً 2658-25:2 Henry VIIIغلى الخإًُض مً الحازاماث
اليهىصًت في ؤًُالُا  ،بػض ؤعؾاُ عؾله مً ؤجل جبرًغ َالنه مً ًاجغًٍ ؤعاؾىن
()5

()4

2647-2596 Catherine of Aragonوػواجه مً آن بىلحن
ّ
 ،2647والؾُما ؤن طيغ الحازام ماعيى عقاثُل  Marco Raphaelالظي جدىُ بلى
ْ
الٍازىلٌُُت  ،بن ػواج اإلالَ هجري الثامً مً ًازغًٍ ًان الؾُا ألنها ػوجت قهُهه ألايبر
-2618 Anne Boleyn

ؤعزغ Arthurاإلاخىفى غام  ،2613وؤن الٌخاب اإلاهضؽ ًمىؼ مثل هٌظا ػواج والىىم مؼ
ػوجت الكهُو ()6وًاهذ هىاى آًت في الٌخاب اإلاهضؽ (ؾكغ الالوٍحن بصحاح  : 31آًت )32
جدغم هظا الؼواج " :وبطا ؤزظ عجل امغؤة ؤزُه قظلَ هجاؾتًٌ ...ىهان غهُمحن" ومهما
ًًٌ مً ؤمغ قةن هىاى آًت ؤزغي جىو غلى زالف طلَ" :بطا ؾًٌ بزىة مػا وماث
واخض منهم ولِـ له ابً ...ؤزى ػوجها ًضزل غليها وٍخسظها لىكؿه ػوجت"( .ؾكغ الخثيُت:
ّ
بصحاح  36آًت  .)7()6وظهغث ؤوُ صغىة الهبػار اليهىص يإمت هللا اإلاكًلت في قلؿُحن ،
غلى ًض غالم الالهىث اليهىصي الاهٍلحيي جىماؽ بغاجخمان (-2673 )Thomas Brightman
 ، 2718ووكغ يخاب ( ، )Apocalypsis Apocalypscosوهى الٌخاب الظي ناُ قُه  ":بن
هللا ًغٍض غىصة اليهىص بلى قلؿُحن لُػبضوا خُ ًكًل ؤن جخم غباصجه في هظا اإلاٍان صون
ؾحره مً ألامٌىت" ( .)8وٍبضو لىا ؤن غملُت ؤلانالح الضًجي في اهٍلترا غام  2645جلبذ
الٌثحر مً اإلاخؿحراث التي اؾخكاصث اليهىص منها غلى اإلاضي الُىٍل ّ .
وجم الهًاء غلى
ّ
الػهاثض والُهىؽ للٌىِؿت الٍازىلٌُُت التي ًاهذ جًغ اليهىص والؾُما جلَ التي ؤيضث
صوعها في مىث ٌؿىع اإلاؿُذ (غلُه ّ
الؿالم)  ،اإلاؼٍض مً اإلاػاصاة مؼ الٍازىلٌُُت.
ّؤما باليؿبت للػالنت ما بحن اليهىص والاهٍلحي  ،قُمًٌ الهىُ ؤن غهضي اإلالٌت بلحيابِ
واإلالَ جُمـ ألاوُ هما اللظان ق ــهضا بضاًاث الجضُ غلى زلكُت ؤلان ـ ــالح الضًى ـ ــي بمػىاه
ْ ّ
الحهُهي ،بط ؤه ــه قـ ــي البضاًت لـ ــم ًًٌ هى ـ ــاى ؤي ز ـ ــالف طي مؿـؼي بك ـ ــإن الػهاثـ ــض
والػب ـ ــاصاث ،يم ـ ــا لـ ــم ًٌ ــً هى ــاى ؤي اهخم ـ ــام ًُظي ـ ــغ مـ ــً ِن َبل الك ـ ــػب باإلنـ ـ ــالح الضًى ـ ــي .
لـ ــهض يـ ـ ـ ــاهذ غملُـ ـ ــت ؤلان ـ ــالح ؾُاؾـ ـ ــُت ز ــالهـت يمـ ــا جبُ ــً ؾـ ـ ــابها  .وعبم ـ ــا جٌ ــىن مؿ ــغخُت
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قٌؿ ــبحر

William Shakespeare

1025
جاجـ ـ ــغ البىضنُ ـ ــت

():

، Merchant of Venice

بخـ ــضي الخػبحراث ألاؾاؾُت غً وجـ ــىص هظغجحن في اإلاجخمؼ الاهٍلحيي حؿخسضمان ؤلاًداءاث
الضًيُت اإلاُؿ ـ ّ
ـخمضة مً الػهضًً الهضًم والجضًض لخبرًغ مىانكها .ونضم قٌؿبحر الصخهُت
ّ
مغيب ًخًمً ّ
غضة ؤبػاص ،حػٌـ الخدىالث التي َغؤث غلى
اليهىصًت في هظه اإلاؿغخُت بكٍل
عئٍت اإلاجخمؼ ألاهٍلحيي لليهىص واليهىصًت في ؤوازغ الهغن الؿ ـ ــاصؽ غكغ اإلاُالصي هدُجت وجىص
قئت في اإلاجخمؼ ؤلاهٍلحيي جإزغث بالٍالكُيُت( .)21وحػغى اإلاؿغخُت لصخهِخحن مغيؼٍخحن هما
ؤهُىهُى Antonioوقُلىى  . Shylockوٍمثل ؤهُىهُى صوع الصخهُت ألاعؾخهغاَُت قهى
يغٍم ًهغى ؤمىاله بضون قىاثض ،وَػِل خُاة مترقت ،وال يهخم بترايم عؤؽ اإلااُ .وغلى
الىهٌُ مً طلَ جإحي شخهُت (قاًلىى اليهىصي) الظي ٌػمل بالغبا ويهخم يثحرا بترايم عؤؽ
اإلااُ وٍامً بالخػانض في الخػامل اإلاالي وٍضاقؼ غىه ّ
ؤقض الضقاع ،وٍلتيم خغقُت الهاهىن ال
عوخه ،وهى بال غاَكت زانت غىضما ًُالب بغَل اللحم البكغي بضُ الضًً الظي عجؼ
ناخبه غً ؾضاصه  ،وٍجُض اؾخسضام الٌخاب اإلاهضؽ في جبرًغ ؤقػاله .وهظا ٌػٌـ قهما
ْ
غمُها لكٌؿبحر بالٌخاب اإلاهضؽ ،بط ًٌثر مً ؤلاقاعاث والخلمُداث للٌخاب اإلاهضؽ غلى
لؿان قاًلىى(. )22

ّ
غٌؿذ عواًت قٌؿبحر الخؿحر الحانل في الثهاقت الاهٍلحيًت بكإن اليهىص ،زانت مؼ

جغجمت الٌخاب اإلاهضؽ وقُىع جكؿحراجه الحغقُت ،بياقت بلى ظهىع جماغاث البُىعٍخاهُحن
البروحؿخاهذ مً غىانغ الُبهت الىؾُى الجضًضة اليكُت في مجاُ الخجاعة؛ واإلاامىت
بخػالُم جىن ًالكً  ،2675-261: John Calvinوالتي ًهكها اإلاؿحري ّ
بإنها " خىلذ الؼهض
اإلاؿُخي في الضهُا مً ؤجل آلازغة بلى ػهض صازل الضهُا مً ؤجل جغايم عؤؽ اإلااُ ،ولظلَ ًان
هاالء ًٌغهىن اإلالظاث والاهكام واإلاؿاعح واإلاؿغاث .وٍجئ قاًلىى في هظه الغواًت عمؼا لهظه
الهُاغاث اإلاتيمخت اإلالتيمت بالترايم اإلاالي وخؿب ،والتي جدىٌغ للػالناث ؤلاوؿاهُت(. )23
جاء الخكؿحر الظي نضمه اإلاؿحري ميسجما مؼ الخُىع الخاعٍذي للبِئت الثهاقُت في بهٍلترا .
ّ
بِىما جىنل بػٌ صاعس ي ألاصب ؤلاهٍلحيي غىض ظاهغة ما ًىُو به الىو مداوال الاصغاء بإن
شخهُت قاًلىى هي اؾخمغاع للهىعة الظهىُت الكغٍغة لليهىصي في الؿغب( . )24وألاعجح لىا
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ّ
ؤن ما ًمُل بلُه اإلاؿحري في جكؿحره هى ألانغب للهىاب ؛ ألن الكترة التي غاف قيها قٌؿبحر
وهي غهض اإلالٌت بلحيابِ قهضث بضاًت ظهىع البُىعٍخاهُحن الظًً ًامىىن بمظهب جىن
ًالكً ؤخض يباع عجاُ الضًً للُاثكت البروحؿخاهدُت  ،قًال غً طلَ ؤن بهٍلترا مىظ غهض
اإلالَ هجري الثامً اخخًيذ غضصا مً اإلاهلححن الضًيُحن مثل بعاػمىؽ  Erasmusوجىن
يىلذ  John Coltاللظان ؤهجؼا جغجمت للٌخاب اإلاهضؽ.
وغىضما اغخلى اإلالَ جُمـ ألاوُ 2736-2677 James Iالػغف الاهٍلحيي غام 2714
ًاهذ خغيت البُىعٍخاهُحن (بما جدمله مً ؤقٍاع بكإن ؤلانالح الضًجي الغوخاوي ،والؿُاس ي
الظي ًُالب بخهُُض ؾلُت اإلالَ وجدهُو الاؾخهالُ للٌىِؿت ،بياقت بلى نىاغتهم بإن
الػالم ًهترب مً نهاًخه وؤن زالم اإلاؿُدُحن ًخُلب غىصة اليهىص بلى ألاعى اإلاهضؾت في
قلؿُحن)  ،الجؼاُ مدبُت صازل بهٍلترا ،زانت وؤن جُمـ ألاوُ عقٌ الالخماؽ الظي
نضمه له ؤلل شخو مً عجاُ الضًً البُىعٍخاهُحن ،الظًً َالبىا اإلالَ بةصزاُ حػضًالث
غلى الػباصة وؤلاصاعة في الٌىاجـ ( .)25ونض ؤؾخمغ الخىاجض اليهىصي الخكي في زىب الػهُضة
 ،والؾُما بػض

اإلاؿُدُت  ،غلى اإلاىىاُ هكؿه يما ًان في بضاًت غهض اإلالٌت بلحيابِ
مػاهضة لىضن  2715التي ْ
ؤنهذ الحغب مؼ الخاج ألاؾباوي  ،وؾمدذ بالىمى الػضصي لليهىص
في اهٍلترا  ،ومؼ طلَ حػغى الىجىص اليهىصي الخكي إلاىجت مً الخُهحر مىظ غام ، 271:
خُ ؤنضع اإلالَ جُمـ ألاوُ نغاعا بُغص الٌثحر مً الخجاع البرحؿالُحن مً اإلاؿُدُحن
الجضص بػض بصاهتهم بمماعؾت اليهىصًت ؾغا ( ،)26وبالغؾم مً هظا الهغاع ،قهض ظل بػٌ
البرحؿالُحن  ،الظًً زبذ قُما بػض ؤنهم ًاهىا مً يهىص اإلااعهى  ،مخىاجضًً في اهٍلترا ولم ًخم
َغصهم بىنكهم مؿُدُحن  ،مثل قغاوؿِؿٌى بُيخى صي بحرجى Francisco Pinto De

 Brittoوػوجخه اها  Anaبيذ الضيخىع قغصًىاهض لىبحي  ( Ferdinand Lopezاللظان ظال في
ًان قغاوؿِؿٌى ًدمل الجيؿُت الهىلىضًت ،

لىضن ختى وقاتهما غام  ، )2729خُ
وػوجخه مؿهِ عؤؾها في لىضن قهض ُؾمذ لها باإلنامت(. )27

وقهضث اإلاغخلت البُىعٍخاهُت زالُ ّ
مضة خٌم اإلالَ (جُمـ الاوُ) الػهغ الظهبي

للمػخهضاث الضًيُت بػض جغاجػها في الػهغ الالحيابُثي ؛ بؿبب انضاع الػضًض مً
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ْ
الهىاهُحن الهاعمت بدههم ومالخهتهم مً نبل الحٌىمت  ،بط ظهغث في هظه اإلاغخلت
الُبػت ألاولى ليسخت اإلالَ جُمـ مً الٌخاب اإلاهضؽ  ،وبمىجبها ؤنبذ الػهض الهضًم
ْ
بن ْ
لم ًًٌ اإلاهضع الىخُض لالجتهاص  ،والؾخيباٍ الاخٍام والكلؿكت
اإلاهضع ألاؾاس ي
الضًىِخحن اللخحن قخدخا ؤبىابهما بػض ؤن ؤبُذ خو الخإوٍل الصخص ي غلى خؿاب بؾهاٍ
بخخٍاع هظا الحو بالٌىِؿت غمىما وبالبابىٍت زهىنا  ،قٍاهذ ؤبغػ مظاهغ الخُغف في
هظا الػهض هي -:
 -2اؾخػماُ الػبرًت لؿت الهالة في الٌىاجـ وفي ؤزىاء جالوة الٌخاب اإلاهضؽ .
 -3حػمُض ألاَكاُ في الٌىاجـ بإؾماء غبرًت بػض ؤن ًان ًخم حػمُضهم بإؾماء الهضٌؿحن
اإلاؿُدُحن .
 -4ههل ًىم الاخخكاُ الضًجي ببػ اإلاؿُذ (غلُه الؿالم) بلى ًىم الؿبذ اليهىصي(.)28
وبمجيء اإلالَ قاعُ ألاوُ للحٌم ػاصث مؿاوت اإلالٌُت وبالخالي جهاغضث الاخخجاجاث
َ
الكػبُت والبرإلااهُت يض اإلالَ الظي آمً بدو اإلالىى ؤلالهي في الحٌم اإلاُلو ،وقغى غضصا
مً الًغاثب الاغخباَُت ،والؿُاؾت الضًيُت الهاؾُت التي اجبػها يض البُىعٍخاهُحن  .وغلى
زلكُت ؾُاؾاجه الضازلُت والخاعجُت زاى اإلالَ نغاغا مؼ البرإلاان .وبضؤ هظا الهغاع غام
 2739غىضما سجً اإلالَ بػٌ ؤغًاء البرإلاان الظًً اغتريىا غلى مىده الهغوى لخمىٍل
خغبه يض بؾباهُا وصغمه الهُجىهىث( )29في قغوؿا ،ولهظا َالب البرإلاان بخدضًض ؾلُاث
ُ
اإلالَ ،وؤغض غغًٍت حؿمى" ملخمـ الحهىم" ( ، )2:قُما خاوُ بغاصة الٍازىلٌُُت ،
وجإيُض َؿُان ؾلُخه اإلالٌُت غلى البرإلاان  ،مما ؤصي الهضالع الحغب ألاهلُت ألاهٍلحيًت بحن
البُىعٍخاهُحن الجمهىعٍحن واههاع اإلالٌُت  ،ونض ًان اليهىص اإلاخسكُحن في زىب اإلاؿُدُت
ًاٍضون وَؿاهضون ػغُم البُىعٍخاهُحن يغومىٍل اللىعص الحامي  ،وؾاهم البػٌ منهم في
جمىٍل الجِل البُىعٍخاوي الظي ناص الثىعة  ،بجاهب اإلاػلىماث الاؾخسباعاجُت التي ًان
اإلااعهى ًىهلىنها مً زالُ قبٌت الخجاعة الضولُت اإلاىدكغة في جمُؼ اهداء اهٍلترا وفي ؤوعبا
وخىى البدغ الابٌُ اإلاخىؾِ  ،وًان ؤبغػهم ؤهُىهُى قغهاهضًؼ ًاعقاجاُ(Antonio ( )31
 )Fernandes Carvajalؤوُ يهىصي خهل غلى الجيؿُت الاهٍلحيًت  ،وٍغجؼ الُه قًل
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ؤوكاء اإلاجخمؼ اليهىصي في الخاج البرًُاوي في زالزُيُاث الهغن الؿابؼ غكغ اإلاُالصي مؼ
مجمىغت مً الخجاع البرحؿالُحن مً جؼع الٌىاعي ومىُهت عوان الكغوؿُت(. )32
اجذ ؤقٍاع صًيُت في بهٍلترا ؤبان ّ
اإلاضة اإلابٌغة مً الهغن الؿابؼ غكغ للمُالص ؤوضحذ
ع
ؤن اإلاُػاهاة التي واجهتها في الحغب ألاهلُت الاهٍلحيًت التي اؾخمغث ّ
إلاضة ؾبؼ ؾىىاث
مظلمت  ،والظي ؾاص قيها الخغاب والضماع في جمُؼ مكانل الضولت وفي ًاقت اإلاجاالث
الانخهاصًت والؿُاؾُت والاجخماغُت والتي ؾبهذ مجيء وظهىع الحغيت البُىعٍخاهُت
ّ ّ
ًغجــؼ ّ
مما خخم عواجا لألقٍاع
مغصها بلى ؾًب هللا بؿبب ؾ ــىء مػاملت الُــهىص(، )33
البُىعٍخاهُت في اهٍلترا ختى بلـ ألامغ بهم ؤن ؤلهى بػًهم مً ؤغًاء البرإلا ـ ـ ــان زُاباتهم
باللؿت الػ ــبرًت ،وَالبذ مجمىغت مً اللكلغػ ( Levellersمجمىغت جمهىعٍت مخُغقت مً
البُىعٍخاهُحن ) الحٌىمت ب ـ ـ ــإن حػلً الخ ـ ــىعاة هـ ـ ــي صؾـ ـ ــخىعا للهاهىن في بهٌـ ــلترا ( .)34قُما
انترح جىن ملخىن  2785 -2719 John Miltonالصخهُت ألاصبُت البُىعٍخاهُت الباعػة  ،في
ْ
مهاله غً الخػلُم ؤن ًخًمً مىهج الخػلُم الػام في اإلاضاعؽ الثاهىٍت صعاؾت الػبرًت
وظهغ منها جكًُل البُىعٍخاهُحن للػهض الهضًم في الػاصاث الُىمُت  ،بط ًاهذ الجيغت
الػامت للبُىعٍخاهُحن هي الخسلي غً اإلاباصت الخلهُت اإلاؿُدُت والاؾخػايت غنها بالػاصاث
اليهىصًت  ،واجبؼ البُىعٍخاهُىن هو الهاهىن الهضًم بضال مً الغيىع للخػبحراث الهاصعة
غً قهم للخػالُم الؿماوٍت ( ،)35يما ّ
جمحيث ؤواثل الهغن الؿابؼ غكغ اإلاُالصي غلى صعاؾت
الٌخب اليهىصًت التي ؾالبا ما جبرع الدؿامذ الضًجي قإؾخسضمذ اإلاهاصع اليهىصًت للهُام
بظلَ  ،وبغػ غلماء في هظا اإلاجاُ منهم الىاثب والحهىقي جىن ؾُلضنJohn Selden
 2765 -2695الظي جإزغا بكٌغهم وانترح بالخضزل الحٌىمي في مؿإلت الضًً  ،وهى عؤي
اهمىطيي غىض الٌىمىىل الػبري ( ،)36ويم ـ ـا ؤن جلَ ّ
ٌ
اإلاضة ق ــهضث قُـ ــىع ؤقٌ ـ ــاع ؾ ـ ــباجاي
ؾـ ـ ــُكي( 2787-2737 Sabbatai Sevi )37بكإن بنامت مملٌت في قلؿُحن ألامغ الظي ؤصي
بلى نُام بػٌ ؤزغٍاء اليهىص في امؿترصام بلى بُؼ ًل ما ًملٌىهه اؾخػضاصا للػىصة ،يما
اؾخإجغوا ؾكىا لخىهل الكهغاء بلى قلؿُحن ( ، )38واغخهض البػٌ آلازغ ّؤنهم ؾُدملىن بلى
()3:

الهضؽ غلى متن السحاب ( ،)39ونض ؤولى خازام هىلىضا مىاس ئ بً بؾغاثُل
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 ،2768-2715 Menasseh Ben Israelهظه الظاهغة غىاًت يبحرة  ،زانت وؤن هاالء
البُىعٍخاهُحن ؤلاهٍلحي هم خٍام اهٍلترا في غهض يغومىٍل  ،قٍاه ــىا ؤوُ ألاهٍلحي الظًً انترخ ــىا
بغــاصة نبىُ اليهىص بكاعؽ الهبر ومج ــيء الالكُ ــت (. )41
ؤيضث الػضًض مً الضالالث الىاضحت في الػالنت ما بحن اليهىص والبُىعٍخاهُحن ،
وبسانت غىض نُام اليهىص بمؿاغضة البُىعٍخاهُحن في زىعتهم يض اإلالٌُت في الحغب ألاهلُت
ّ
ؤلاهٍلحيًت ّ 275:-2753
مما ًضُ غلي بصاهت يغومىٍل في اإلاسُِ الثىعي اليهىصي وهى ؤهه
ّ
جم الٌكل غً سجل مكهىص مً سجالث يىِـ مىلجُم بهىلىضا قيها مغاؾالث ؤيضث ؤن
زىعة اولُكغ يغومىٍل  2769 -26:: Oliver Cromwellمىلها يهىص هىلىضا ويهىص البرحؿاُ
وًاهذ هظه اإلاغاؾالث بحن يغومىٍل ومىاس ئ ومىقُه ًاعقاُ  Moshe Carvalػغُم يهىص
البرحؿاُ وغىذ جمُػها مً ؤجل الاجكام غلي جمىٍل الثىعة ومنها ما ناله يغومىٍل هها
ُ
غام  ": 2758ؾىف ؤغُض اليهىص بلي اهٍلترا ولًٌ طلَ مؿخدُل في وجىص قاعُ ألاوُ خُا
وال ًمًٌ بغضامه صون مدايمت وال هملَ ؾببا وجيها إلادايمخه وبغضامه " ،قٍان عص
الحازام بً غؼعا " ؾىف ههضم الخمىٍل لهخل قاعُ ألاوُ وحػلً ؤهذ بغاصة اليهىص بلي
اهٍلترا وٍيبػي بغُاء قاعُ قغنت للهغب وخُيئظ ًٌىن الهبٌ غلُه ؾببا وجيها إلادايمخه
ّ
زم بغضامه والخمىٍل ؾٌُىن سخُا جضا " ( ،)42وججلى الضوع الٌبحر لليهىص في طلَ ألامغ؛
ّ
ؤن اإلاضعي الػام يض قاعُ ألاوُ ببان مدايمخه هى اليهىصي الهاصم مً البرحؿاُ اسحو
صوعَؿالوؽ  Isaac Dorislausويُل مىاس ئ بً بؾغاثُل(.)43
ومً جاهب آزغ ٌ ،ػىص جاعٍش ألاَماع ألاوعوبُت في قلؿُحن زالُ الػهىع الحضًثت بلى
مىخهل الهغن الؿابؼ غكغ اإلاُالصي ،قكي جلَ الكترة ًان هىاى نغاع مغٍغ بحن الضوُ
ألاوعوبُت خىُ الؿُُغة غلى الخجاعة الػاإلاُت والخدٌم في َغم مىانالتها ،وًان
ّ
ّ
البُىعٍخاهُىن) الخُهغٍىن (آهظاى ال ٌكٍلىن الُبهت الحايمت في بهٍلترا قدؿب ،وبهما
ًاهىا هم ؤًًا الهىة الانخهاصًت اإلاخىكظة ،قمنهم ًان يباع الخجاع وعجاُ ألاغماُ .وهظغا بلى
الهلت الىزُهت التي جغبِ البُىعٍخاهُت باليهىصًت ،قهض تهُإ لليهىص مجاُ واؾؼ للمؿاهمت في
اليكاٍ الخجاعي ،ولم ًًٌ غؿحرا غلى عثِـ بهٍلترا البُىعٍخاوي آهظاى يغومىٍل ؤن ًضعى
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مضي الكاثضة اإلااصًت التي ًان بمهضوع اليهىص جهضًمها لالنخهاص ؤلاهٍلحيي الؾُما في اإلاجاُ
الخجاعي ،لظلَ قهض ؤبضي اهخماما يبحرا بكاون اليهىص وؤزظ ًهضم بليهم الٌثحر مً
ّ
الدؿهُالث وألامخُاػاث ختى هظم غضص مً البُىعٍخاهُحن ؤلاهٍلحي خغيت بهضف مؿاغضة اليهىص
غلى الاؾدُُان في قلؿُحن ،ونامىا غام  275:بخهضًم غغًٍت بلى الحٌىمت ؤلاهٍلحيًت جاء
قيها  " :بن ألامت ؤلاهٍلحيًت مؼ ؾٍان ألاعاض ي اإلاىسكًت ؾٌُىهىن ؤوُ الىاؽ وؤيثرهم
اؾخػضاصا لىهل ؤبىاء بؾغاثُل وبىاتها غلى ُؾكنهم بلى ألاعى اإلاىغىصة ألجضاصهم ببغاهُم
وبسحام ًي جهبذ بعزا صاثما لهم"( .)44وبالغؾم مً ؤن هظه الحغيت وصغىتها لخىَحن اليهىص في
ّ
جإث بإًت هدُجت غملُت ،بال ّؤنها ًاهذ ماقغا للهىي الحايمت في اهٍلترا وؾحرهاً ،ي
قلؿُحن لم ِ
ّ
َ
جىلي قلؿُحن مؼٍضا مً اهخمامها وجضعؽ بجضًت مضي الكاثضة اإلاجىُت مً وعاء جىَحن اليهىص
قيها ،ؾىاء ًان طلَ في اإلاجاالث الؿُاؾُت ْؤو الانخهاصًت(. )45
وفي الىنذ الظي اؾخهغ مىاس ئ في هىلىضا في الىهل ألاوُ مً الهغن الؿابؼ غكغ
اإلاُالصي  ،وهى الػهغ الظي قهض طعوة جهاغض الٌكىقاث الجؿغاقُت والاؾخػماع
الهىلىضي( ، )46وجإزغا بخلَ ألاجىاء قٌغ مىاس ئ في الاؾدُُان في البراػٍل ،ؤي في الخدغى مؼ
ْ
الدكٌُل الؿغبي الاؾدُُاوي  .بط ًان ًامً بًماها غمُها بالهابالة ( . )47واوكؿل
بالحؿاباث الهبالُت إلاػغقت مىغض ونىُ اإلاؿُذ(غلُه الؿالم) ،وجىنل بلى ؤن طلَ ْ
لً

ّ
ْ
ًخدهو بال بػض ؤن ًخم حكخِذ اليهىص في ًل ؤَغاف ألاعى  .ونض ًان هظا اإلاكهىم الهبالي هى

ؤخض اإلابرعاث التي اؾخسضمها للضقاع غً يغوعة بغاصة جىَحن اليهىص في بهٍلترا ،وطلَ في
يخابه" ؤمل بؾغاثُل "الظي جغجمه بلى ؤلاهٍلحيًت غام . )48(2761
لػب الخجمؼ اليهىصي في هىلىضا صوعا مهما في الخجاعة الضولُت وخغيت الاؾخػماع ،ألامغ
الظي هُإ لهُاصة الخجمؼ اليهىصي في هىلىضا وزاعج خضوصها  .ونام مىاس ئ بً بؾغاثُل ؤًًا
بػضما ؤنبذ خازاما في ؤخض اإلاػابض  274: -2733بخإؾِـ ؤوُ مُبػت غبرًت في ؤمؿ ـ ــترصام
()49

غام  2737وكغث يخب غضة مً بِى ــها يخاب هدى اللؿت الػب ــغٍت ،وَبػت لٌخ ــاب اإلاك ـ ـ ــىاة

ومؼ هجاح زىعة البُىعٍخاهُىن ونُام الٌىمىىل الاهٍلحيي واؾخهغاع الاوياع الضازلُت،
اججه يغومىٍل بلى الخكٌحر في جظب عئوؽ الامىاُ اليهىصًت مً هىلىضا في مداولت لىهل
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اليكاٍ الخجاعي اليهىصي الؿكاعصي بلى اهٍلترا  ،خُ ًان الؿكاعصًحن في امؿترصام لهم
جىاجض مازغ وقػاُ في الاوكُت الخجاعٍت الهاثمت مً ؤوعبا بلى مىاَو الاؾخػماع الاؾباوي
في الامغٌٍخحن( .)4:وانخىاغا مً الحازام (مىاس ئ بً بؾغاثُل) بًغوعة حكخِذ اليهىص في
جمُؼ بالص الػالم يكغٍ لخجمُػهم مغة ؤزغي في ؤعى قلؿُحن لجيوُ الؿُض اإلاؿُذ
(غلُه الؿالم)  ،الظي ُ
ؾُػُض مملٌت صاوص (غلُه الؿالم ) في قلؿُحن( ، )51قٍان مىاس ئ
مهخىػا بإن الؿُض اإلاؿُذ (غلُه الؿالم) لً ًظهغ بال بػض ايخماُ غهاب اليهىص بدكدُتهم في
ْ
ّ
ّ
ًل بهاع ألاعى ،والؾُما وؤن اليهىص ال ٌؿمذ لهم باإلنامت في اهٍلترا ( ، )52بط عؤي ؤهه ال بض
ِ
مً بظُ الجهىص للحهىُ غلى جهغٍذ عؾمي ٌؿمذ لليهىص باإلنامت في بهٍلترا ،ختى ال ٌكٍل
غضم وجىصهم في هظا اإلاٍان خؿب اغخهاصه غاثها ؤمام ظهىع الؿُض اإلاؿُذ غلُه
()53

الؿالم

 ،وبسانت بػض بلؿاء الهىاهحن غام  2761والتي ؤنغث ؾابها في البرإلاان

الاهٍلحيي  ،ومماعؾت ًل الىاجباث الضًيُت مً الىغظ في الهالة  ،ونغاءة ؤو قغح الٌخاب
اإلاهضؽ ّ ،
وجم ايكاء الُابؼ الهاهىوي غليها  ،قًال غً طلَ خغٍت الضًً والػباصة (مبضؤ
الدؿامذ الضًجي ) الظي ؤغلً غىه في غام . )54(2762
ؤعؾل مىاس ئ مً جاهبه مىضوبه بلى لىضن في حكغًٍ ألاوُ غام  2762لُهضم الخماؾا
بةغاصة جىَحن اليهىص في اهٍلترا  ،قٌخب عؾالت بلى البرإلاان ؤلاهٍلحيي ملخمؿا الؿماح لليهىص
باإلنامت في اهٍلترا مىضحا لهم ؤن هظه ؤلانامت هي ؤمغ مانذ  ،لححن غىصتهم لىَنهم ألام
ولً ًدضر طلَ بال بطا ايخمل حكختهم( . )55قاؾخهبل البرإلاان عؾالخه بترخاب في بضاًت ألامغ،
ْ
وغلى ألازغ بضؤث الاجهاالث بحن الُغقحن  ،بط يخب الؿحر بصواعص ؾبيؿغ Sir Edward
 Spencerغًى البرإلاان غً مُضلؿٌـ ( Middlesexالىؾُِ بحن يغومىٍل ومىاس ئ )
بةعؾاُ عؾالت قٌغ بلى مىاس ئ مغيؼا قيها غلى ألازىة اإلاؿُدُت اليهىصًت ،وؤعقو مؼ هظه
الغؾالت جهغٍدا بلى مىاس ئ بؼٍاعة اهٍلترا ( . )56ونام الؿكحر ؤلاهٍلحيي في هىلىضا الؿحر جىن
()57

ؤولُكغ

 Sir. John Oliverبؼٍاعة الٌىِـ اليهىصي في امؿترصام في ؤب  ، 2762في مهمت

عؾمُت مً الٌىمىىل الاهٍلحيي  ،مً ؤجل الخكاوى مؼ الخاج الهىلىضي مً ؤجل ؤوكاء
جدالل ججاعي مػها يبضًل غً ناهىن اإلاالخت الظي نضع غام  ، 2762قًال غً طلَ
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بضؤث خىاعاث بكإن الؿماح لليهىص باإلنامت في اهٍلترا

()58

 ،وغلى هامل الغخلت جم

الخكاوى مؼ عئوؽ ألامىاُ الهىلىضًت في امؿترصام في ؾبُل جظبها إلهٍلترا  ،ومىذ عثِـ
الُاثكت اليهىصًت في امؿترصام بؾغاثُل بً مىاس ئ  ،جهغٍذ صزىُ اهٍلترا  ،مً ؤجل
الؿكغ وجهضًم الخماؽ بةغاصة جىَحن اليهىص هىاى  ،ولًٌ قكل مكاوياث الخدالل
الخجاعي بحن هىلىضا واهٍلترا ونضوع ناهىن اإلاالخت غام  ، 2762وما جغجب غلُه مً بغالن
الحغب الهىلىضًت الاهٍلحيًت غام  2763والتي اؾخمغث ختى غام  ، 2765ونل خاثال لؿكغ
بؾغاثُل مىاس ئ وجهضًمه الالخماؽ في بغاصة جىَحن اليهىص إلهٍلترا (. )59
لهض ًاهذ الىسبت الحايمت البُىعٍخاهُحن في غهض يغومىٍل وانػت جدذ جإزحر الػهض
ّ
الهضًم بكٍل واضح  ،وصلُل طلَ ؤهه غىضما قٍل يغومىٍل بغإلااها مً الهالححن
والهضٌؿحن ( البُىعٍخاهُحن) في بَاع بنالخاجه الضازلُت غام ً ، 2764ان هظا اإلاجلـ مٌىها
مً ؾبػحن شخها خؿب مجلـ الؿنهضعًٍ اليهىصي

 .ومُالبت الججراُ

هاعَؿىن ، Harrisonوهى ؤخض ؤغًاء البرإلاان ،بخُبُو الدكغَػاث الخىعاجُت في بهٍلترا .
وٍبضو ؤن مىاس ئ ًان مخابػا بضنت لهظه الخدىالث في بهٍلترا(. )5:

ّ
إلاذ يغومىٍل في ؤقخخاح البرإلاان بجلؿخه اإلاىػهضة في الغابؼ مً جمىػ  ، 2764بإهه صغا

بػىصة اليهىص مً ًل بهاع الػالم  ،وؤخـ طلَ مً زالُ وجىص الىبىءاث  ،ومً بُنها
هبىءة " ؤن هللا ؾُجلب اليهىص بلى مىَنهم مً جؼع البدغ " ( ، )61وفي الىنذ الظي ؤجخمؼ
قُه البرإلاان الاهٍلحيي في الخامـ مً جمىػ  2764ؤعؾل مىاس ئ عؾالت ؤزغي للبرإلاان
ْ
ؤلاهٍلحيي ،لًٌ البرإلاان َلب مىه ؤن ًدًغ بىكؿه لحًىع الىهاف  ،وإلاا ًاهذ الحغب
ؤلاهٍلحيًت الهىلىضًت ال ػالذ صاثغة قهض ؤجل مىاس ئ ػٍاعجه إلهٍلترا لخىكُظ هظه اإلاهمت (. )62
قكل البرإلاان الاهٍلحيي في مىانكت ما جم َغخه مً نبل يغومىٍل خىُ الضزىُ في
الالكُت ْؤو الخظيحر بػىصة اليهىص بلى اهٍلترا  ،لًٌ غىضما ؤنبذ يغومىٍل في مىخهل ًاهىن
ّ
الاوُ ( 2764خامي الغب) ( ، )63الظي جىلى الحٌم لخمـ ؾىىاث قهِ  2769-2764مً
ؾىىاث الثىعة ؤلاخضي غكغةَ ،مذ بإن ًسغج اهٍلترا مً مغخلت الاههؿام الضازلي والحغب
ألاهلُت ،وؤن ٌكاعى هىلىضا في هكىطها الخجاعي الاؾخػماعي قُما وعاء البداع .واؾخسضم
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طلَ مبرعا بلى جاهب اؾخػضاص البُىعٍخاهُحن الضًجي الجضًض  ،إلنضاع مىاقهت بغإلااهُت
بالؿماح لليهىص بالػىصة بلى اهٍلترا والاؾخهغاع قيها  .وجُلؼ يغومىٍل بلى جلب الثرواث
والكبٌت اليهىصًت الخجاعٍت الػاإلاُت خُىٍت إلهٍلترا ،يخلَ التي جائوا بها بلى هىلىضا بػض
هغوبهم مً مدايم الخكخِل في بؾباهُا الٍازىلٌُُت(. )64

ّ
َغح يغومىٍل غلى البرإلاان الجضًض  ،مىيىغحن للىهاف حػلو ؤولهما باإلجابت غلى ؾااُ

هل ٌؿمذ لليهىص باإلنامت في بهٍلترا مً الىاخُت الهاهىهُت؟ وبطا ًان ال ًىجض اغتراى ناهىوي
غلى صزىلهم قخدذ ؤ ّي الظغوف ؾِخم الؿماح لهم بالضزىُ؟ وؤزىاء الىهاف قهضث لىضن
ههاقاث مثحرة قهىالَ مكاغغ مسخلُت ،خُ ال ػالذ جىجض يغاهُت غمُاء لضي ؤوؾاٍ
واؾػت مً اإلاؿُدُحن ،إلاً نلبىا اإلاؿُذ (غلُه الؿالم)  ،بياقت بلى الخىف مً مىاقؿت
اليهىص لهم في مجاُ الخجاعة .وفي اإلاهابل ظهغث مجمىغاث بُىعٍخاهُت طاث هكىط جبضي خبا
ْ
ؤغمى لكػب هللا اإلاسخاع (يما قهمىا مً الٌخاب اإلاهضؽ) ،وعؾبت في الاؾخكاصة ّ
مما ًمًٌ ؤن
جىقغه لهم بمٍاهُاث اليهىص الخجاعٍت .وًٍاف بلى اإلاساوف آلاعاء اإلاؿبهت بكإن نخل ألاَكاُ
وهدذ الػمالث

(. )65

غمل يغومىٍل وماٍضوه البُىعٍخاهُىن بجضًت يبحرة غلى الؿماح لليهىص بالػىصة إلهٍلترا،
ؤما ؤههاع اإلالٌُت والبابىٍت قٍاهىا يض طلَ ( ، )66وفي الىهاف صازل نهغ ناغت الىاًذ
هىُ  White Hallاؾخهغ عؤي عجاُ الهاهىن غلى الهىُ بإن نغاع َغص اليهىص مً بهٍلترا غام
 23:1نضع غً اإلالَ اصواعص ألاوُ والهاض ي بُغص ؤلكي يهىصي  ،صون مىاقهت البرإلاان،
ولهظا قهى ؾحر ناهىوي  .لًٌ عجاُ الضًً ًاهىا مػاعيحن بكضة للؿماح لليهىص باإلنامت في
اهٍلترا (.)67
غغى ممثل يغومىٍل غلى مىاس ئ بً بؾغاثُل الحًىع بكٍل شخص ي بلى لىضن
وجهضًم َلب الاؾدُُان بلى البرإلاان  ،ولًٌ مىاس ئ َلب جإجُل طلَ الػغى ختى ًخم
خؿم الحغب ؤلاهٍلحيًت الهىلىضًت لٌىنهم مً الغغاًت الهىلىضًحن وفي ظل جلَ الحغب لم
ٌؿخُؼ الحًىع بلى اهٍلترا (.)68
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َ
ْ
وفي الىنذ الظي ُخ ِؿ َمذ الحغب َو َغهض ؤلاهٍلحي والهىلىضًىن مػاهضة الؿالم
()69

وَؿخميؿتر

 Treaty of Westminsterفي هِؿان  2765التي انهذ الحغب بحن

الٌىمىىل الاهٍلحيي والخاج الهىلىضي( )6:اغخهض مى ــاس ئ ؤن الىنذ ؤنبذ مىاؾبا لخدهُو
ؤهضاقـ ــه( ، )71قإعؾل مىاس ئ بضال غىه ابىه نمىثُل ؾىٍغو Samuel Soeiroبغقهت الخاجغ
وابً ؤزُه صًكُض ؤبغاقاهُل صوعمُضو ، David Abravanel Dormidoالظي قهض زغوجه
غىضما جاء مً البراػٍل بلى هىلىضا  ،والظي جإمل في اإلاؿاغضة مً الحٌىمت ألاهٍلحيًت
ناخبت الخدالل في الىنذ الحايغ مؼ البرحؿالُحن  ،بط ونلىا لىضن في ألاوُ مً ؤًلىُ
()72

غام 2765

 ،وفي الثال

مً حكغًٍ الثاوي مً الػام هكؿه نضمىا غغًٍخحن ألاولى

نهت مػاهاجه مً مدايم الخكخِل الاؾباوي ويغوعة الخضزل الضبلىماس ي مً نبل
خٌىمت اهٍلترا في اؾخػاصة مهاصعة زغوجه مً نبل البرحؿالُحن في بحرهامبىيى
 ،Pernambucoوالػغًٍت الثاهُت بُلب الؿماح لليهىص بالػىصة والػِل في اهٍلترا  ،غلى
يىء الدؿىٍت الضًيُت وخغٍت الػباصة في اهٍلترا الظي ؤنغ بمىجب مبضؤ الدؿامذ الضًجي
ؾابها (جػل اإلادبت للىاؽ جمُػا صون الخمحي بحن بػًهم البػٌ )  ،ونغع يغومىٍل
()73

ههاف هظه الغؾالت غلى وجه الؿغغت

 ،لًٌ طلَ ألالخماؽ ؤو الػغًٍت الثاهُت

عقًذ مً نبل البرإلاان الظي اجخمؼ في الخامـ مً ًاهىن الاوُ  2765ونغع خُنها غضم
البذ في ّ
ؤي مً ألالخماؾاث التي نضمها مبػىزى مىاس ئ منها عقٌ قٌغة غىصة اليهىص ،
قٌغع يغومىٍل الُلب بلى مىاس ئ بالحًىع شخهُا بلى اهٍلترا وجهضًم َلبه بلى البرإلاان
ْ
آمال مً وعاء طلَ ؤن ًخمًٌ بخػابحره البالؾُت الػالُت وخًىعه الهىي في الخإزحر باألغًاء
وصقػهم غلى اإلاىاقهت غلى طلَ الُلب(.)74
ّؤما ما ًسو مىيىع قهضان زغوة صوعمُضو  ،قهض جضزل يغومىٍل ويخب بلى ملَ
البرحؿاُ في الؿاصؽ والػكغًٍ مً قباٍ  2766بُلب حػىًٍه هى وابىاثه غً الخؿاثغ
التي غاهىا منها ؤًام هجغتهم بلى هىلىضا  ،وبػض مغوع قهغًٍ ّ
ؤي في الؿابؼ والػكغًٍ مً
َ
هِؿان مً الػام هكؿه  ،ؤنضع يغومُل جهغٍدا زانا باليهىص ومً بُنهم ابغاهام صي
محرًاصو  Abraham de Mercadoوابىه  ،وؤغًاء آزغون مً مؿخػمغة لىضن بالهجغة بلى
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بغباصوؽ ، Barbadosقُما ؤجاػ لألب ببغاهام مماعؾت الُب هىاى ( ، )75وبهظا قهض صاقؼ
يغومىٍل بكٍل واضح غً اليهىص وصقاغه ًان بكٍل قغصي ؤو اججاه جماعي لليهىص  ،هظا
ألامغ ًان بؿبب مكاغغه وآعاثه الخانت  ،والؾُما بػضما قكل البرإلاان مً جدهُو آماله ،
ّ
ّ ّ
بال ؤهه ًان في اغخهاصه وازها مً ؤهه ًخمخؼ بػالنت زانت مؼ هللا  ،باإلياقت بلى آماله الضًيُت .

وفي الىنذ الظي جمًٌ يغومىٍل مً جىخُض البالص وبغاصة الاؾخهغاع لها ،وؤغاص هُبتها
غلى الهػُض ألاوعوبي بػض هؼٍمت هىلىضا (ًاهذ هىلىضا آهظاى ؤيبر مىاقس ي بهٍلترا في
البداع) وؤجبرها غلى جىنُؼ مػاهضة حػترف بمىجبها بؿُاصة بهٍلترا غلى البداع ،غام
ُ
 )76(2765وحػض هظه ؤوُ الحغوب التي جدضر في ؤوعوبا بؿبب اإلاىاقؿت الخجاعٍت -التي بلؿذ
ؤوجها بحن بهٍلترا وهىلىضا في طلَ الىنذ -غٌـ ًل الحغوب الؿابهت التي ًاهذ الخالقاث
الضًيُت ؤهم ؤؾبابها .يما ؤن يغومىٍل ؾعى في غهضه بلى بيكاء َابؼ الجضًت والىناع غلى
الحُاة ؤلاهٍلحيًت وقها للخػالُم البُىعٍخاهُت ،لٌىه عؾم طلَ ؾمذ بهضع مً الحغٍت الضًيُت
قاههؿم البُىعٍخاهُحن بلى َىاثل ّ
غضة منها البرؾبخاعًٍ ( اإلاكُسحن) والٌىٌٍغػ ولم ًخىخض
البُىعٍخاهُىن ّمغة ؤزغي ،ولهظا غىضما ماث يغومىٍل لم ًىجح البُىعٍخاهُىن في الاؾخمغاع في
الحٌم بؿبب اههؿاماتهم ويػل نىتهم ،بياقت بلى ؤن الغؤي الػام ؤلاهٍلحيي لم ًًٌ
مغجاخا إللؿاء اإلالٌُت  .واهخهى خٌم البُىعٍخاهُحن غام  2771غىضما جىلى قاعُ الثاوي
 )2796-2741( Charles IIمً ؤؾغة ؾدُىاعث غغف بهٍلترا (. )77
ويىخا لكٌغة جىَحن اليهىص في اهٍلترا  ،قٍان في مهضمت جلَ اإلاسُُاث جىَحن اليهىص
َ
في اهٍلترا خؿب الاجكام الظي ُغ ِهض ؤبان الحغب ألاهلُت ؤلاهٍلحيًت التي ؤَاخذ باإلالٌُت ،
قدغم ومىظ اللحظت ألاولى غلى حؿىمه مىهب الحامي غلى جىكُظ طلَ اإلاسُِ ونبل
ّ
اؾخهغث في اهٍلترا(. )78
اهتهاء غام ً 2765اهذ هىاى زالزىن غاثلت يهىصًت نض
وختى جٌخمل نىعة الضوع الظي لػبه البُىعٍخاهُىن غلى نػُض الخجاعة البض مً مداولت
ؤيدكاف الػالنت بحن يغومىٍل وبحن اليهىص  ،وهي الهىة الخجاعٍت الػاإلاُت في الهغهحن الؿاصؽ
والؿابؼ غكغ اإلاُالصًحن .
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ُّ
ًان ؤؾلب اإلاؿخىَىحن ُ
الجضص مً الخجاع اليهىص الظًً صغمىا يغومىٍل باألمىاُ لهُام
جمهىعٍخه وًان في مهضمتهم اهُىهُىا قغهاهضًؼ ًاعزاُ الظي قؿل مىهب اإلاؿدكاع
الػؿٌغي لٌغومىٍل في خغبه يض اإلالَ قاعُ ألاوُ( .)79وغلى يىء الاجكام الظي غهض
بحن يغومىٍل والحازام ابً غحيعا بغاث  Eben Ezra Prattفي امؿترصام  ،نضم قغهاهضًؼ
ُ
َلبه بلى يغومىٍل غام  2765الظي جًمً (( اإلاىاقهت الغؾمُت واإلاُلهت غلى
ًاعزاُ
اؾدُُان اليهىص في اهٍلترا بًكاء لليهىص الظًً ؾاهضوه باألمىاُ لهُام جمهىعٍخه ))( ، )7:وما
ْ
ؤن ؤغلً غً هظا الُلب ختى واجه يغومىٍل مػاعيت قضًضة لم جهخهغ غلى البرإلاان
ّ
قدؿب بل امخضث لدكمل الكاعع ؤلاهٍلحيي الظي لم ًخهبل قٌغة ؤؾدُُان اليهىص مػه ،
قاإلاؿُدُىن ًدملىن هظغة غضاثُت قضًضة لليهىص  ،بؿبب الكٌغة الهضًمت الهاثمت غلى
ؤؾاؽ ؤن اليهىص هم الؿبب وعاء مىث الؿُض اإلاؿُذ غلُه الؿالم  ،وهى هكؿه الؿبب
الظي جغى اليهىص مبػضًً مً اؾلب صوُ ؤوعبا ولِـ ؤهٍلترا قدؿب  ،ولىال ؤمىالهم
وزغائهم الكاخل إلاا جمٌىىا مً الاؾخهغاع في ؤي بلض مؿُخي(1 )81
عقٌ البرإلاان ختى مىانكت َلب قغهاهضًؼ ًاعزاُ  ،قسلو طلَ الغقٌ ؤػمت ؾُاؾت
بِىه وبحن يغومىٍل  ،ايُغ يغومىٍل غلى ؤزغها بلى جىكُظ طلَ الُلب ولجإ بلى الضزىُ
في مكاوياث ؾغٍت مؼ اليهىص في امؿترصام للخىنل بلى ّ
خل ًغض ي الجمُؼ(1 )824
ٍّ
بػضما واجه نمىثُل عقٌ اإلاُالُب التي خملها هُابت غً والضه بلى لىضن  ،الؼم
ْ
يغومىٍل ؤن ًإحي مىاس ئ بىكؿه بلى لىضن قإعؾل يغومىٍل عؾالت بلى مىاس ئ خملها
نمىثُل في ألاوُ مً آًاع ً 2766بلؿه بالحًىع بىكؿه( ، )83وفي الػاقغ مً اًلىُ غام
 2766ونل مىاس ئ بً بؾغاثُل  ،بلى لىضن واؾخهبله يغومىٍل اؾخهباال عؾمُا خاقال ولم
ًإبه لالغتراياث الؿُاؾُت والضًيُت والكػبُت غلى طلَ الاؾخهباُ ؤو الاهخهاصاث التي
ُ
وجهذ بلُه( .)84قُما عاقهه واهظم ؤلُه غضص آزغ مً اليهىص مً ؤجؼاء ؤزغي مً ؤوعبا مثل
الخاجغ عاقاثُل ؾىبِىى ، Raphael Supinoالظي جاء مً امؿترصام مً ؤجل الحهىُ
غلى الحغٍت لليهىص في الػِل في اهٍلترا  ،وغىض ونىلهما بلى (خامي الغب) نضما الخماؾهما
الخام باليهىص بلى البرإلاان (.)85
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لم ًًٌ مىاس ئ بً بؾغاثُل ًإحي بلى بهٍلترا يؿغٍب  ،قهض ًان مً بحن الػضًض مً
مغاؾلُه شخهُاث باعػة ومػاعقه ألاًاصًمُحن والػلماء والؿُاؾُحن والجىىص وعجاُ
الٌىِؿت مثل جىن صوعي  ،John Duryوهجري جِس ي ، Henry Jesseوبُىث
هازاهُل ، Nathaniel Homesوجىن ؾاصلغ ، John Sadlerوالؿحر ؤولُكغ جىن ،وجىن
ؾلضن

 ،ووالتر ؾترًٌالهض  ، Walter Stricklandوبيُامحن وعؾلي

Benjamin

 .)86(Worsleyوفي الحاصي والثالزحن مً حكغًٍ الاوُ  2766نضم يغومىٍل الخماؾا بلى
مجلـ الضولت الخام بُلب غىصة اليهىص غً َغٍو (خامي الغب)  ،ويم في نكىقه
ًبض ؤًت اغتراياث غلى
نكىة مً اإلادامحن والهؿاوؾت والخجاع في اإلاملٌت  ،اإلادامحن لم ِ
بغاصة جىَحن اليهىص في الٌىمىىل  ،بِىما غاعى ًل مً الهؿاوؾت والخجاع طلَ  ،وهظا
َ
ْ
ما َصق َؼ يغومىٍل بلى ونل جلؿاث اإلاىانكت نبل نضوع نغاع نهاجي  ،وختى ال ًهضع هظا
الهغاع بغقٌ بغاصة جىَحن اليهىص

()87

 ،وبػض ؤؾبىغحن ؤي في الثال غكغ مً حكغًٍ

الثاوي  2766غاص مىاس ئ بلى ناغت الىاًذ هىُ  ،ونضم الخماؾا ؤزغ( ، )88مٌخىبا باللؿت
الكغوؿُت بلى اإلاجلـ باؾم ألامت الػبرًت مٌىن مً ؾبؼ ههاٍ جدضص ؤغاصة قغوٍ
الهبىُ بةغاصة اليهىص بلى اهٍلترا  ،والحو في الكهل في الهًاًا صازل اإلاجخمؼ غلى ؤؾاؽ
الهاهىن اليهىصي (. )89
وفي الىنذ هكؿه  ،وكغ مىاس ئ مهاال في الصحاقت الاهٍلحيًت ،بحن قُه ألاؾباب اإلاىجبت
لػىصة اليهىص بلى اهٍلترا ،وخهغها في هىغحن ألاوُ صًجي ،وآلازغ ججاعي .الؿبب الضًجي هى
اإلاخػلو بدكختهم الٍامل في ًل بهاع ألاعى نبل غىصتهم .والؿبب الخجاعي ًخمثل في نضعة
ْ
اليهىص غلى ػٍاصة يمُاث الهاصعاث والىاعصاث ،وطلَ بكًل اإلاؼاًا التي ًمًٌ ؤن ًْمىدها
اليهىص للىيؼ الانخهاصي في بهٍلترا ،بط بن يهىص اإلااعاهى ًملٌىن زبراث واؾػت في مجاُ
جباصُ الػمالث واإلااؽ والخمىع .وؤياف ؤن يهىص هىلىضا ًىصغىن ؤمىالهم في البىىى،
وٌٍخكىن بالحهىُ غلى قاثضة نضعها  . %6بياقت بلى ؤن لهم غالناث وزُهت مؼ يهىص
بؾباهُا والبرحؿاُ خُ ٌؿدثمغ ألازغون ؤمىالهم مؼ يهىص هىلىضا وبًُالُا ختى ًخجىبىا
جكؼ مدايم الخكخِل(.)8:
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وجم َغ ْغى مؿىصة َلب مىاس ئ غلى البرإلاان بةؾىاص واضح مً يغومىٍل الظي ّ
قضص
غلى ألاغًاء يغوعة التروي في اجساط الهغاع والىظغ بلُه بكٍل جضي بػُضا غً الػىاَل
الضًيُت  ،ازظًً بىظغ الاغخباع مهالح اهٍلترا وما ؾخضعه الجالُت اليهىصًت مً ؤعباح غىض
ههل جمُؼ الكغًاث الخجاعٍت للجالُت اليهىصًت اإلاخػلهت بخجاعة قماُ قغم ؤمغٍٍا مً
امؿترصام بلى لىضن وهى مٌؿب ماصي يبحر إلهٍلترا( .)91وغلى هظا ألازغ صغا يغومىٍل الظي
َب ِه َي غكغ ؾىىاث عثِؿا للمدكل البُىعٍخاوي بلى غهض ماجمغ في ناغت الىاًذ هىُ بخاعٍش
الغابؼ مً ًاهىن ألاوُ  2766للدكغَؼ إلاؿإلت مىذ اليهىص خو ؤلانامت في بهٍلترا  ،بي الؿاء
ناهىن الُغص لليهىص بالضزىُ بلى اهٍلترا الظي اجسظه اإلالَ اصواعص ألاوُ غام  ،23:1مايضا
()92

.

يغومىٍل وبػٌ البُىعٍخاهُحن بإن نالخُت هظا اإلاغؾىم اهتهذ بىقاة اإلالَ بصواعص
ّ
وجم اجخماع البرإلاان في مىانكت اإلاُالُب التي ازظث الححي والاهخمام الٌبحر لٌغومىٍل
التي اؾخمغث زمـ جلؿاث اؾخمغث مً الغابؼ بلى الثامً غكغ مً ًاهىن ألاوُ
 )93(2766وغض هظا اإلااجمغ ههُت جدىُ في خالت اليهىص  ،قألن ًان اإلااجمغ ْ
لم ًهضع نغاعاث
ّ
ّ
مىخجت  ،ؤال ؤن الهًاة نغعوا ؤهه لِـ ّزمت َغهبت جدىُ صون غىصة اليهىص بلى اهٍلترا  ،وفي
ّ َ
جم ُعِبِ الؿماح بالضزىُ لليهىص بلى اهٍلترا باإلاهالح الاؾتراجُجُت إلهٍلترا ومً
هظا اإلااجمغ
زالُ غملُت الغبِ جلَ جدمـ يغومىٍل إلاكغوع الخىَحن اليهىصي في قلؿُحن مً طلَ
()94

الىنذ اإلابٌغ

 ،ونض خًغ هظا الاجخماع عثِـ اإلادٌمت الػلُا اللىعص جالًً Lord

 Glynnواللىعص ؾدُل يبحر الباعوهاث  ، Lord Chief Barons Steelوعثِـ بلضًت لىضن
اللىعص ماًىع Lord Mayorومسجل اإلاضًىت  ، The Recorder of The Cityوؤعبػت غكغ
عجل صًً باعػًٍ في الضولت (. )95

ْ
ؤزاع ماجمغ الىاًذ هىُ آماال ومساوقا يبحرة  ،واَ ِلهذ الكاجػاث الٌثحرة خىُ
الػغوى اليهىصًت لكغاء ًاجضعاثُت ؾاهذ بىُ St. Paulومضن اهٍلحيًت ازغي ومٌخباث
ايؿكىعص  Oxfordوًامبرًضج ّ ، Cambridge
مما ًان لهظه اإلاساوف ألازغ الٌبحر في عقٌ
اإلاُالُب التي نضمذ بلى البرإلاان(.)96
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حػاَل يغومىٍل والبُىعٍخاهُحن مؼ مؿىصة الهغاعاث التي نضمها اليهىص( ،)97قُما
واجهذ مػاعيت يبحرة إلاؿىصة الىزُهت وجُىعث لضي بػًهم بلى حكٌُل يخلت مىخضة مً
اإلاػاعيحن في البرإلاان وعجاُ الضًً قهاصوا خملت مً الاخخجاجاث هضصث بخلَ اإلاؿىصة
وباللجىت التي َغخذ جلَ اإلاؿىصة  ،قضقػذ جلَ الاخخجاجاث بٌغومىٍل بلى الُلب مً
اللجىت بمغاجػت اإلاؿىصة وبغاصة الىظغ باإلاؿىصة وبًجاص نُؿت ناهىهُت جىخض آلاعاء لخالفي
ؤي ؤػمت ؾُاؾُت مً اإلامًٌ ؤن جدضر(.)98
مخدمؿا ّ
ّ
للؿماح لليهىص بضزىُ بهٍلترا ،والؿعي الٌبحر لخدهُو َلباتهم ،
ًان يغومىٍل
قإهه عؤي يغوعة ؤن ٌػاص اليهىص بُغٍهت جيبىثُت  ،ؤط ًان الٌثحر منهم ٌػملىن في اإلاجاُ
الجاؾىس ي ؤمثاُ ماهىٍل صوعمُضو وهى جاجغ يهىصي مخىهغ ًان مؿخكُضا بكٍل ًافي
يجاؾىؽ لهالح يغومىٍل للخضزل شخهُا مؼ ملَ البرحؿاُ( . )99وفي ؤًلىُ غام 2766
ًان هىاى يهىصي في امؿترصام والظي ههل زبرا مكاصه  :ؤن هىاى زمان ؾكً خغبُت وحؿؼ
غكغة مكغنػت جدمل غلى مخنها ما ًهاعب ؤخض غكغ ؤلل عجال بهُاصة الججراُ يىهخحروؽ
 Conterosمؿاصعة الؿىاخل ألاؾباهُت  ،وًان اإلاؼوص بهظه اإلاػلىماث ال ًإمل قهِ بككل
الاؾبان بل ًان ًإمل ؤًًا ؤن ًبهى يغومىٍل مىخهغا بهىة ؾالخه وجدهُو الىجاح
()9:

لهالح قػبه الاهٍلحيي

 ،هظا ألامغ جػل مً اجباغه البُىعٍخاهُحن يؿب الخإًُض

لهًُت اليهىص ،قإًضه زالزت مً عجاُ الضًً مً بُنهم هُىج بُترؽ  Hugh Petersوايُغ
يغومىٍل إلنهاء الىهاف في الثامً غكغ مً ًاهىن ألاوُ  2766صون اجساط نغاع بكإن
الؿماح لليهىص باإلنامت في اهٍلترا  .ونض قً ؤغضاء اليهىص خملت يض يغومىٍل ،ومً ؤقهغ
هاالء ولُام بغًٍ  William Prynneالظي ؤنضع يغاؾا بػىىان" اغتراى نهحر Ashort
 Demurrerطيغ قُه ؤن اليهىص ًغٍضون قغاء مٌخبت ؤيؿكىعص ،وؤن يهىص آؾُا ؤعؾلىا وقضا
ّ
إلهٍلترا لٌُدككىا هل ًان يغومىٍل هى اإلاؿُذ اإلاىخظغ غىض اليهىص ؤم ال؟ وخكض في هظا
الٌغاؽ ًل التهم الهضًمت يض اليهىص (. ):1
وفي اإلاهابل شجػذ بػٌ الصخهُاث ألازغي مىذ اليهىص خو ؤلانامت في بهٍلترا مثل
جىاها  Johannaوالُجيع ًاعجغاًذ  Ebenezer Cartwrightغاإلاا الالهىث البُىعٍخاهان
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اإلاػمضاهُِان اللظان قغوا بلى امؿترصام مً ايُهاص اإلالٌُحن  ،الظًً ّ
نضمىا الخماؾا بلى
الججراُ جىماؽ قحرقايـ Thomas Fairfaxومجلـ الجِل بةلؿاء ناهىن الُغص لػام
ّ
وخثىا غلى ّ
الؿماح لليهىص بالخجاعة والػىصة بلى اهٍلترا ( ، ):2وؾبو لهما وؤن نضما
23:1
في غام  275:مظيغة الاؾترخام للحٌىمت الاهٍلحيًت َالبا قيها " بإن ًٌىن للكػب
الاهٍلحيي ولكػب هىلىضا قغف ّؤوُ مً ًدمل ؤوالص وبىاث بؾغاثُل غلى متن ؾكنهم بلى
الاعى التي وغض هللا بها ؤجضاصهم ببغاهُم وبسحام ومىدهم ؤًاها ؤعزا ؤبضًا" ( ، ):3يم بلى
جاهبهما جىن صًىعي  John Duryالظي نض ؤبضي اهخماما مىظ غام  275:بمؿإلت غىصة
اليهىص بلى قلؿُحن ،وبػ بلى مىاس ئ بً بؾغاثُل عؾالت جخًمً الػضًض مً ألاؾئلت غً
مىنكه مً اإلاىيىع ،قاؾدثاعث هظه ألاؾئلت اهخمام مىاس ئ ولم ًغص غليها بغؾالت قهِ بل
بٌخاب ،قإعؾل بلى صًىعي ناثال  " :لهض يخبذ لَ مهاال بضال مً عؾالت" ( . ):4ويظلَ نام
ًاجب آزغ ًُ ْضعى جىماؽ يىلُحر  Thomas Collierبخكىُض آعاء بغاًً وبزباث بُالنها ،وَالب
باخترام اليهىص مبرعا طلَ بإنهم ؾُهبدىن غما نغٍب ؾاصة ألامم ،مكحرا بلى ؤن زالم
اإلاؿُدُحن مغجبِ بهم(. ):5
نغع البرإلاان حكٌُل لجىت مهمتها مىانكت الُلب اليهىصي  ،يمذ جلَ اللجىت ممثلحن
غً الجِل ومدامحن وججاعا قًال غً ؾخت غكغ نؿا جم ازخُاعهم مً نبل يغومىٍل
ّ ْ
لٍي جإزظ غملُت اإلاىاقهت بطا ما نضعث الهبؿت الضًيُت( ، ):6بال ؤن جلَ اللجىت لم
جخمًٌ مً الهُام بالػمل اإلاىاٍ بها بؿبب الظغوف التي ًاهذ حػِكها اهٍلترا مً جمغصاث
صازلُت وماامغاث زاعجُت( ، ):7هظا مً جاهب ومً جاهب آزغ ًان يغومىٍل غلى غلم بان
مغى ،ومؼ وجىص البرإلاان ؾُهبذ ألامغ
جلَ اللجىت لً ًدهل مً وعائها غلى نغاع
ٍّ
مؿخدُال (.):8
غلى الغؾم مً غضم نضوع نغاع نغٍذ بةغاصة جىَحن اليهىص في اهٍلترا قهض ّجمذ جلَ
اإلاؿإلت بهىعة غملُت مؼ اهضالع الحغب مؼ ؤؾباهُا  ،خُ ايُغث الؿلُاث الاهٍلحيًت
بلى نبىُ جىاجض لبػٌ الخجاع الاؾبان والبرحؿالُحن مً اإلااعهى بػض بغالنهم غً هىٍتهم
اليهىصًت ؛ خُ

ًان هىاى حػاون اؾتراجُجي بحن هاالء الخجاع وبحن الحٌىمت الاهٍلحيًت
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صقػتها بلى مىدهم ؤلانامت  ،وختى ال ًخػغيىا لالغخهاُ وال جخػغى بًاجػهم للمهاصعة
بىنكهم عغاًا الخاج الاؾباوي(. ):9

وفي الغابؼ والػكغًٍ مً آطاع ّ 2767
وجه مىاس ئ بً بؾغاثُل مؼ مجمىغت جخٌىن مً

ؾخت شخهُاث مً اليهىص اإلااعهى اإلاهُمحن في لىضن عؾالت بلى يغومىٍل ،ؤيضوا قيها للمغة
ألاولى عؾمُا جظوعهم اليهىصًت ،وَلبىا مً يغومىٍل ؤن ًهضع نغاعا مٌخىبا ًدُذ لهم خغٍت
الخجمؼ والػباصة في مىاػلهم وبنامت يىِـ ومهبرة زانحن باليهىص

()::

 .وفي النهاًت ؤغُى

يغومىٍل بطها يمىُا لليهىص باإلنامت في اهٍلترا بكغٍ غضم مماعؾت غهُضتهم في امايً
غامت وغضم الخبكحر بالضًاهت اليهىصًت

()211

 ،بلى جاهب طلَ خهل ؤهُىهُى قغهاهضوا

ًاعقاجاُ وبدؿهُل مً نضًهه يغومىٍل في الخاؾؼ غكغ مً ًاهىن ألاوُ غام  2767مً
يىِؿت الهضٌـ ًازغًٍ يغَكىعف  Katherine's Creechurchألؾدئجاع مجيال في
يغٍدكىعف لحن  Creechurch Laneفي مضًىت لىضن الؾخسضامه يىِـ يهىصي  ،وًان غهض
الاًجاع ؤ بػىن جىُه اؾترلُجي في الؿىت الىاخضة ّ
إلاضة بخضي وغكغًٍ غاما  ،وبضؤث
ع
زضماث الٌىِـ في ًاهىن الثاوي غام  ، )212( 2768وفي قباٍ مً الػام هكؿه ّ
جم
الحهىُ غلى نُػت مً ألاعى الؾخسضامها يمهبرة زانت بهم  ،وجم جىنُؼ غهض الاًجاع
إلاهبرة اليهىصًت ًل مً ؤهُىهُى صي ًاعقاجاُ وؾاًمىن صي ًاؾحرٌـ Simon de Caceres
( .)213وفي الىنذ هكؿه  ،وغلى ؤزغ ؤهضالع الحغب ألاؾباهُت ألاهٍلحيًت نضم الخاجغ اليهىصي
ؤهُىهُى عوصعَؿؼ عوبلؼ َ 27:1 -2731 Antonio Rodrigues Roblesلبه الخام بلى
ّ
مجلـ الضولت  ،والتي ؾاهضجه غلى ؤهه بغحؿالي بػىصة جمُؼ ممخلٍاجه التي قهضها في آطاع
 2767ومنها ؾكُيخحن  ،مً نبل الٍازىلَُ الاؾباهُحن (. )214
ّؤما بسهىم ؤنضاع نغاع نهاجي بالؿماح لليهىص باإلنامت في اهٍلترا بكٍل ًامل ،قهض
ّ
اهخظغ مىاس ئ ؾخت قهىع في لىضن للحهىُ غلى الهغاع الظي ًغٍضه لًٌ صون جضوي ،ألن
ّ
يغومىٍل وجض ؤهه لِـ مً الؿهل الانتراب مً اإلاؿإلت اليهىصًت ،لًٌ مىاس ئ لم ًُإؽ،
ّ
وبالكػل قهض وكغ مهاال في الػاقغ مً هِؿان غام  2767ؤيض قُه غلى هكي التهم اإلاىجهت
لليهىص(. )215
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ؾاصع مىاس ئ اهٍلترا بخاعٍش الؿابؼ غكغ مً ؤًلىُ غام  ، 2768بؿبب وقاة ولضه
ُ
ْ
نمىثُل وغىضها نضم يغومىٍل ُمىدت مالُت ن ِّضعث بسمؿت وغكغًٍ جىُه اؾترلُجي
وعاجبا جهاغضًا بلـ ماثت جىُه اؾترلُجي  ،وههل جثمان ولضه بمؿاغضة يغومىٍل بلى هىلىضا
لضقىه في مضًىت مُضلبىعؽ  ، Middleburgوبػض قهغًٍ مً وقاة ولضه جىفي مىاس ئ (، )216
قٍان عجىغه بلى هىلىضا مدبُا لككله في الحهىُ غلى بطن مً الحٌىمت ؤلاهٍلحيًت
بةنامت اليهىص في اهٍلترا ( . )217لًٌ نبل زغوجه مً لىضن بػ بغؾالت بلى يغومىٍل جاء
مما ّ
قيها " ؤيها ألامحر الىبُل اغمل ما في وؾػَ ألجل هللا" ( . )218وهٌظا ًخطح لىا ّ
جهضم عؾم
غضم نضوع ناهىن بةغاصة جىَحن اليهىص في اهٍلترا قهض ؾعى يغومىٍل مً ؤجل نبىلهم
يمىُا مً ؾلُاث الٌىمىىل البُىعٍخاوي ّ ،
مما ّؤصي بلى ججىب بزاعة مكاغغ ألاؾلبُت
اإلاػاعيت واإلاىاهًت للىجىص اليهىصي في اهٍلترا .
ّ
ؤيض اإلااعر نهاص مدمض الكُش غلى ؤن جمُؼ الىزاثو اإلاخػلهت بهظا اإلاىيىع زانت
مغاؾالث مىاس ئ بً بؾغاثُل مؼ يغومىٍل ومجلـ الضولت وبػٌ الصخهُاث البُىعٍخاهُت
يما جهضم جٌكل ؤن نغاعا بهظا الهضص لم ًخسظ ،وؤن مىاس ئ ؾاصع اهٍلترا في ؤًلىُ 2768
ُم ْدبُا  .وفي هظا ؤلاَاع قةن اإلااعر البرًُاوي هاعولض بىلُجي ٌ Harold Paulinsػخبر ؤن
ّ
جدضًض غام 2767بضاًت لخاعٍش اليهىص الحضً في اهٍلترا ألن اليهىص خهلىا في جلَ الؿىت غلى
جغزُو لبىاء يىِـ ومهبرة  ،وهما ماؾؿخان في ؾاًت ألاهمُت باليؿبت للحُاة الضًيُت
َ
ّ
اليهىصًت ( . )219وٍبضوا لىا غلى الغؾم مً ؤن الُلب لم ًُ َ
هبل ولم ًُغقٌ عؾمُا ،قةن

ألاغتراف باليهىص ًان في َخ ّض طاجه اغتراقا بدو اليهىص في الاؾخهغاع في بهٍلترا ،ولظا ؤنضع
ّ
يغومىٍل نغاعا لؿلُاث لىضن بإن جؼٍذ جمُؼ الحىاجؼ مً َغٍو اؾخهغاع الجماغت
اليهىصًت ،بل ؾمذ لهم بةوكاء مػبض يهىصي زم مهبرة زانت بهم .هظا ألامغ ًىضح لىا ؤن

الهضف الظي ؾعى الُه مىاس ئ في الحهىُ غلى ش يء ًامً بهاء ألاؾغ اليهىصًت في اهٍلترا
نض خهل غلُه  ،وبسانت ؤن هظه ألاهضاف التي خهل غليها اليهىص نض ُخغمىا منها ّ
إلاضة
ِ
ْ
َىٍلت مً الؼمً مىظ الُغص اليهىصي غام  ، 23:1بط ؤنبذ اليهىص ًماعؾىن ججاعتهم في
اهٍلترا  ،قُما ًان للىجىص اليهىصي في اهٍلترا نبىُ مً نبل بػٌ الُىاثل وهم
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البُىعٍخاهُىن الظًً قٍلىا ؤؾلبُت بغإلااهُت في جمهىعٍت اهٍلترا ّ ،
وؤًضوا قٌغة الػىصة لليهىص
بلى اهٍلترا ّ .
وجم جإيُض هظا الهبىُ والاغتراف بالجماغاث اليهىصًت في غهغ اإلالَ قاعُ
ْ ُ
الثاوي غام  .2775بط ؤغُضث ؤماليهم التي نىصعث ؤزىاء الحغب مؼ بؾباهُا ألنهم ًاهىا
ٌُػضون ختى طلَ الىنـذ مؿـُدُحن بؾـبان ؤمـام الهاهىن  .وجال طلَ في الؿىىاث الالخهت
خهىلهم غلى خغٍت الػباصة .
ّ
َ َ
وفي ًل ألاخىاُ قةن غام  2767ق َهض بضاًت ؤهكجاع الترايم الظي خضر ِغ ْب َر ما ًؼٍض غلى
ههل نغن مً الىهاف والجضاُ والهغاع مخػضص ألابػاص صازل اإلاجخمؼ الاهٍلحيي .ونض ؤؾكغ
هظا الترايم غً ويؼ قٌغة غىصة اليهىص بلى اهٍلترا يخمهُض لػىصتهم بلى قلؿُحن غلى جضوُ
ألاغماُ الهىمي في اهٍلترا .لًٌ هظه الكٌغة ولضث بؿُُت ،ولم ٌؿخُؼ ؤصحابها بنىاع
اإلاجخمؼ الاهٍلحيي بها ،عؾم ّؤنهم اؾخسضمىا في جبرًغها يما جهضم مؿىؾاث هكػُت ججاعٍت .
ّ
وغلى الػٌـ مً طلَ قةن ؤصحاب هظه الكٌغة (البُىعٍخاهُىن) هم الظًً ؾهُىا ،باهتهاء
غهض يغومىٍل غام  . )21:( 2769وٍبهى الؿااُ الظي ًُثاع هى  :هل ؾخمىث هظه الكٌغة في
مهضها؟ ؤم ؾٌُخب لها البهاء وَكخض غىصها؟ .
ُ
ومً ألاؾئلت اإلالحت الهامت التي جُغح هكؿها غً الحضً

غً يغومىٍل ػغُم

البُىعٍخاهُحن هى هل قػال ًان الحماؽ الضًجي للػهض الهضًم هى الؿغى الحهُهي مً
ُ
ّ
بغاصه اليهىص بلى اهٍلترا ْؤم ؤن هىاى غىامل ؤزغي وصواقؼ زكُت ًاهذ هي الؿبب ؟
وفي الحهُهت لهض ًاهذ الضواقؼ لظلَ صواقؼ انخهاصًت بالضعجت الاولى وهظا ماطهب
ّ
بلُه الضيخىع عٍجُىا الكغٍل ( )221؛ وخهُهت الامغ ؤن الحغب الاهلُت الاهٍلحيًت التي ؾبهذ
الػهض البُىعٍخاوي الحهذ ؤيغاعا بلُؿا بمغيؼ اهٍلترا يهىة ججاعٍت وبدغٍت  ،وًاهذ َبهت
الخجاع البُىعٍخاهُحن حكػغ بالؿحرة مً الاإلاان الظًً وجضوا الكغنت ؾاهدت للؿُُغة غلى
الُغم الخجاعٍت للكغنحن ألاصوى وألانص ى  ،وًان مػغوقا آهظاى ؤن لليهىص الاإلاان قًال في
احؿاع الخجاعة الاإلااهُت مؼ بضاًت الهغن الؿابؼ غكغ اإلاُالصي  ،وغىضما واقو يغومىٍل
بالؿماح لليهىص بضزىُ اهٍلترا مً جضًض ًان منهمٍا بؿلؿلت مً الحغوب الخجاعٍت مؼ
البرحؿاُ وألاعاض ي اإلاىسكًت وؤؾباهُا  ،وًان لضي ًل مً الضوُ جماغت يهىصًت مهمت
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مػغوقت بثروتها ومىاهبها الخجاعٍت ونُامها بػهىص ؤغماُ في الخاعج  .وغلى طلَ قالخجاع
اليهىص في اهٍلترا نض ٌؿضون زضماث له بػملهم جىاؾِـ ًؼوصوهه بمػلىماث غً
الؿُاؾاث الخجاعٍت للضوُ اإلاىاقؿت له  ،وغً اإلااامغاث التي ًضبغها ؤههاع اإلالٌُت في
الخاعج بكًل اجهاالتهم وجىهلهم في اوعبا وًان هىاى خاقؼ ؤزغ وهى عئوؽ ألامىاُ
الطخمت التي ًمًٌ ان ًجلبها اليهىص مػهم الؾدثماعها في الهىاغاث الاهٍلحيًت (. )222
جبحن ّ
مما ؾبو لىا ؤن البُىعٍخاهُت نض ؤونلذ اإلاػخهضاث اإلاؿُدُت اإلاتهىصة بلى ؤوجها
وبلى مغخلت الهمت التي لم ًًٌ اليهىص ؤهكؿهم ًدلمىن بها ؛ يُل ال ونض ؤزظث اللؿت
الػبرًت مٍانها بجاهب اللؿاث الاهٍلحيًت والكغوؿُت والالجُيُت وصزلذ الضعاؾاث الػبرًت في
الجامػاث الاوعبُت وؤزظث مٍانها يجؼء عثِـ مً ؤجؼاء الحًاعة الؿغبُت  .وٍمٌىىا بٍل
نغاخت وويىح في النهاًت الهىُ  :ؤن اإلاىجؼاث اإلاتهىصة التي خههتها البُىعٍخاهُت هي ألاحي:
ّ
ؤوال  /اهدكاع هظغة ألاخترام والخهضًغ للكػب الػبري بحن ألاوعوبُحن طلَ ألهه ًان مً
اإلاؿخدُل ؤن ًدكغب اإلاغء بخاعٍش الػهض الهضًم وؤن ٌؿترجػه يىحي ؾماوي وَػِل مػه
يمغقض ًىمي وال ًدترم الكػب اإلاؿاوُ غً طلَ ًله  .وهٌظا ازظث قٌغة الكػب
اليهىصي اإلاسخاع جلػب صوعا مخمحيا في الكٌغ الاهٍلحيي البُىعٍخاوي .

زاهُا  /قُىع اؾخػماُ الػبرًت لؿت للهالة في الٌىاجـ بل ؤن ألامغ َو َ
ن َل ببػًهم
لألغخهاص ؤن هللا لً ًهبل نالة ؤخضهم ما لم جًٌ باللؿت الػبرًت .
زالثا  /نبىُ الخكؿحر باعجباٍ ػمً نهاًت الػالم بػىصة اإلاؿُذ الثاهُت  ،وؤن هظه الػىصة
مغجبُت بمهضمت حكحر بلى غىصة اليهىص بلى قلؿُحن .

ْ
عابػا  /مُالبت الٌثحر مً البُىعٍخاهُحن الحٌىمت بإن حػلً الخىعاة صؾخىعا إلهٍلترا .
زامؿا  /قُىع حؿمُت ؤوالص البُىعٍخاهُحن بإؾماء غبرًت غىيا غً ألاؾماء اإلاؿُدُت
يإؾماء الهضٌؿحن مثال .
ؾاصؾا  /بمٍاهُت نبىُ الخكؿحر اليهىصي للػهض الهضًم  ،وال ؾُما الخكؿحر اإلاخػلو
بمؿخهبل اؾخػاصة اليهىص لكلؿُحن .
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ؾابػا  /انخىاع َلبت الجامػاث والباخثحن بإن ًلمت بؾغاثُل الىاعصة في الػهض الهضًم
حػجي ًل الجماغاث اليهىصًت في الػالم (. )223
ونض اؾخكاص اليهىص مً اقٍاع ًالكً اإلاىاصًت بىجىب الػىصة بلى الٌخاب اإلاهضؽ
والخمؿَ به خغقُا بػهضًه الهضًم والجضًض  .ونض ًاهذ جلَ بضاًت لظهىع هكـ يهىصي ؤو
غلى ألانل متهىص في الٍالكُيُت ؛ وَكهض غلى طلَ ما ًلي :
اوال  /الخهغٍداث اإلاخٌغعة التي ًظيغها وُ صًىاعهِذ خىُ ونىع ًالكً جدذ الخإزحر
اليهىصي ومً طلَ حػهُبه غلى مبضؤ الجبر في الالهىث الٍالكجي بهىله  :خها ؤن قٌغة
ًالكً غً ازخُاع هللا لبػٌ الىاؽ نض ًٌىن مضًىا للهبؿت اليهىصًت في الػهُضة يما
جضًً البروحؿخاهدُت بالٌثحر للػهض الهضًم بهكت غامت .
زاهُا  /طيغ لُىهاعص ًىهج  Leonard Youngمػلىماث زُحرة جخػلو بدهُهت وؤنل ًالكً
قهاُ  :ؤن ًالكً هظا مً ؤنل يهىصي  ،وؤن اليهىص هم مً ؤصزل اإلاظهب الٍالكُجي الظي
ًان مً نىؼ اليهىص  ،وؤن الاؾم ألانلي لٍالكً هى يىهحن وؾحره بلى ًلىقحن ؤبان اهخهاله
ّ
مً ؾىَؿغا بلى قغوؿا للخبكحر بضغىجه  ،وإلاا اهخهل بلى اهٍلترا ؤنبذ اؾمه ًالكً ،
وباهخهاله بلى ؾىَؿغا قغم غضصا يبحرا مً عجاله لبظع بظوع الثىعة جدذ ؾخاع الضًً .
وازخاعهم مً الخُباء اإلاهخضعًٍ  ،وهاُ اهٍلترا واؾٌخلىضا مً طلَ ههِب يبحر وهاالء
الػمالء في اهٍلترا مهضوا الاخىاُ للثىعة زم لػىصة اليهىص بلى اهٍلترا بػض ؤن َغصوا منها .
وًاهذ الحىاقؼ في الحغيت مدصحت نبؿت صًيُت في الظاهغ ولٌنها في باَنها حػخمض غلى عوح
الكغَػت اإلاىؾىٍت وهظام الؿبذ ونىاغض الخىعاة  .زم وكإث غً هظا ًله بػض ػمً  ،قغم
بغوحؿخاهدُت بالػكغاث وظهغ مً هظه الكغم مً ًان ههحرا للههُىهُت واليهىصًت
الػاإلاُت(.)224
زالثا ً /ان جىن ًالكً مدكضصا جضا (يإؾخاطه لىزغ) في وجىب ألازظ بالٌخاب اإلاهضؽ
ْ
بن ْ
بػهضًه الهضًم والجضًض ّ
لم ؤنل اجباغه  ،مً يهىص ؤوعوبا
ومما ػاص مً غضص صاغمُه ،
غامت واهٍلترا زانت بػض اهدكاع مظهبه قيها " بنغاع بمكغوغُت الغبا"  .وال ًسكى غلى ؤخض
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ما لهظا الُغح مً هىي في هكىؽ الُ ــهىص ق ــي جمُؼ ؤنهاع اإلاػمىعة وهم الظًً ؤلكىا
هظا اللىن مً ؤلىان اليكاٍ الخجاعي ؾــحر اإلاك ـ ــغوع (. )225
َ
ًخطح لىا مما جهضم بن اهخمام يغومىٍل بُلب مىاس ئ واليهىص غامت ٌػىص بلى ؤؾباب
ّ
غضة ؤهمها :
ً -2ان الٌؿب الخجاعي هى الحاقؼ ألاؾاس ي هدى اجساط زُىة جىَحن اليهىص .قالحغب
ألاهلُت التي ؾبهذ الػهض البُىعٍخاوي ،ؤلحهذ يغعا بالؿا بمغيؼ بهٍلترا يهىة ججاعٍت
وبدغٍت .وخحن اؾخهغث اإلاىاقؿت بحن الخجاع البُىعٍخاهُحن وألاإلاان ،ؤعاص الخجاع ؤلاهٍلحي
الاؾخكاصة مً زبراث الخجاع ليهىص اإلااعاهى واجهاالتهم الضولُت ،وبسانت ؤنهم ًاهىا ٌػغقىن
ؤلاؾباهُت والبرحؿالُت لؿت الٌخلت الٍازىلٌُُت الخجاعٍت اإلاػاصًت للٌخلت البروحؿخاهدُت
الىاقئت في هىلىضا وبهٍلترا .

ّ
ًؼوصوهه
ً -3ان يغومىٍل ًُمذ بلى جدىٍل ؤغًاء الجماغاث اليهىصًت بلى جىاؾِـ ِ
بمػلىماث غً الؿُاؾاث الخجاعٍت للضوُ اإلاىاقؿت له ،وغً اإلااامغاث التي ًضًغها ؤههاع
اإلالٌُت في الخاعج ،بكًل اجهاالتهم وجىهلهم في ؤوعبا ،في ونذ ًان قُه الحهىُ غلى
مػلىماث ؤمغا نػبا للؿاًت .
ً -4ان يغومىٍل ًُمذ ؤًًا بلى ؤن ٌؿدثمغ الخجاع اليهىص بػٌ عئوؽ ؤمىالهم الطخمت
في الانخهاص ؤلاهٍلحيي.
اخلــــــامتح
جىنل البد بلى الاؾخيخاجاث الخالُت :
 ؤصث خغيت ؤلانالح الضًجي في ؤوعوبا بلى اهكخاح اإلاخضًىىن واإلاثهكىن غلى صعاؾت الػهضالهضًم ومكاهُمه ألاؾُىعٍت بكإن اليهىص باغخباع ؤنهم قػب هللا اإلاسخاع ،وقلؿُحن
باغخباعها ألاعى التي ًملٌها هظا الكػب بلى ألابض وقو الػهض ؤلالهي اإلاؼغىم.
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 هجح اليهىص بالػىصة بلى اهٍلترا بػض ناهىن الُغص الظي حػغيىا الُه غام  ، 23:1بػضاجغاء الٌثحر مً اإلاغاؾالث بحن الُغقحن  ،وعؾبت يغومىٍل ػغُم البُىعٍخاهُحن غلى اغخباع
الاؾخكاصة مً زبراتهم الانخهاصًت والؿُاؾُت  ،قًال غً بهُت البُىعٍخاهُحن الظًً
قؿلىا البرإلاان عؾبىا بػىصتهم  ،والؾُما ؤن ًاهذ اؾهاماث اليهىص واضحت في مؿاغضة
البُىعٍخاهُحن في زىعتهم يض اإلالَ قاعُ ألاوُ  ،قهض هجحىا بدهىلهم غلى جغزُو لبىاء
يىِـ ومهبرة غام  ،2767وهما ماؾؿخان في ؾاًت ألاهمُت باليؿبت للحُاة الضًيُت اليهىصًت
 ًمًٌ الهىُ ؤن ؾىت  2767قهضث اهكجاع الترايم الظي خضر غبر ما ًؼٍض غلى ههلنغن مً الىهاف والجضاُ والهغاع مخػضص ألابػاص صازل اإلاجخمؼ البرًُاوي ،ونض ؤؾكغ هظه
الترايم غً ويؼ قٌغة غىصة اليهىص بلى بغٍُاهُا– يخمهُض لػىصتهم بلى قلؿُحن -غلى جضوُ
ألاغماُ الهىمي في بغٍُاهُا .لًٌ هظه الكٌغة ولضث بؿُُت ولم ٌؿخُؼ ؤصحابها بنىاع
اإلاجخمؼ البرًُاوي بها ،عؾم ؤنهم اؾخسضمىا في جبرًغها مؿىؾاث هكػُت ججاعٍت.
 اهخمام البُىعٍخاهُىن باليهىص لم ًًٌ اًماها بإقٍاعهم ومػخهضاتهم قهم الًهلىن مكاؾضاغً مكاؾض الٌىِؿت الٍازىلٌُُت واهما جاء طلَ الخهاعب للمهالح اإلاخباصلت ونض ظهغ
طلَ جلُا في نُام جمهىعٍت يغومىٍل وما نضمه لليهىص مً صغم للبُىٍخاهُحن وما خهل
غلُه اليهىص غلى ؤزغ طلَ الخػاون .

اهلىامش
( )2الٌىِؿت الاهٍلٍُاهُت  :هي جهلُض صازل اإلاؿُدُتًً ،م يىِؿت بهٍلترا والٌىاجـ التي جغجبِ
بها جاعٍسُا ،ؤو جدمل مػخهضاث طاث نلت وزُهت بها  ،وحػىص الٌىِؿت الاهٍلٍُاهُت بلى الهغن
الؿاصؽ غكغ للمُالص  ،مؼ اإلالَ هجري الثامً الظي ؤغلً غام  ،2645ؤبُاُ ؾلُت اؾهل
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ّ
عوما في اهٍلترا  ،مػخبرا ؤن اإلالَ وخضه بػض اإلاؿُذ عثِـ الٌىِؿت  .ؤًىب ؤبى صًت  ،الػلم
والكلؿكت الاوعوبُت الحضًثت  ،بحروث  ،311: ،م.:1
(2) B. L. Abrahams , The Expulsion of the Jews from England in
1290, University of California ,1894, p. 14.

(ً )4ازغًٍ مً ؤعاؾىن غاقذ ملٌت بهٍلترا هي الؼوجت ألاولى للملَ هجري الثامً ًاهذ البيذ
الهؿغي لكغهاهضو الثاوي مً ؤعاؾىن وبًؼابُال ألاولى مً نكخالت وؤهجبذ ماعي ألاولى ملٌت
بهٍلترا .جىقُذ غام . 2647
Carolly Erickson, The Spanish Queen: A Novel of Henry VIII and
Catherine of Aragon,New York, 2013.

( )5ؤن بىلحن  :ملٌت اهٍلترا مىظ غام  2644وختى غام  2647بىنكها الؼوجت الثاهُت للملَ
هجري الثامً  ،غاقذ لكترة مً الؼمً في قغوؿا  ،زم غاصث بلى بهٍلترا ألجل ؤن جتيوج بإبً غمها
جُمـ بخلغ اًغُ اوعمىهض  .لًٌ هظا الؼواج لم ًخم  .وقض غملذ بػض طلَ ونُكت لضي اإلالٌت
ًاجغًٍ اعاجىن الؼوجت الاولى للملَ هجري الثامً  .ؤغضمذ ؤن بىلحن غام  . 2647اخمض نالح
غبىف  ،اإلالٌت بلحيابِ  ، 2714 -2669اإلاٌخب الػغبي للمػاعف  ،3126 ،م.8
http://www.jewishvirtuallibrary.org/united-kingdom-virtual-jewish-history-tour.
Accessed in 16\1\2018.
(5) https://www.marefa.org .
( )8ههال غً  :مدمض الؿماى  ،الههُىٍىت اإلاؿُدُت ،بحروث  ،3115 ،م .48
( )9هى وٍلُام قٌؿبحر ولض غام  2675يبحر الكػغاء ؤلاهٍلحيً ،ان ممثال ومالكا مؿغخُا  ،حػمو
في ونل الىكـ البكغٍت زالُ ؤغماله ونضم لها جدلُال غمُها  .ؤلل  48مؿغخُت غلى الانل ،
ًٍاص ًخكو الىهاص غلى جهيُكها في زالزت اهىاع هي  ،اإلالهاة ( الٌىمُضًا)  ،واإلاإؾاة (التراجُضًا) ،
واإلاؿغخُت الخاعٍسُت  .مً ؤقهغ ؤغماله عومُى وجىلُِذ  26:5م ،جاجغ البىضنُت ، 26:7
وهاملذ  ، 2711ومايب  .2716ماث قٌؿبحر  ،وصقً في صازل يىِؿت ابغقُت ؾتراجكىعص غام
 . 2727مىحر البػلبٍي  ،معجم اغالم اإلاىعص مىؾىغت جغاجم  ،بحروث  ،2::3 ،م 378؛
Alan Hager, The Age of MiltonAn Encyclopedia of Major 17thCentury British and American Authors , London , 2004, P. 296-297.
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( ):هي بخضي ؤقهغ مؿغخُاث الٍاجب ؤلاهٍلحيي وٍلُام قٌؿبحر ،زالنتها ؤن ؤهُىهُى الخاجغ
الكُىِس ي ٌؿخضًً مً اإلاغابي اليهىصي قاًلىى زالزت آالف نُػت طهبُت جمٌُىا لهضًهه باؾاهُى
مً الؼواج مً بىعقُا الثرًت الجمُلت .وَكترٍ اإلاغابي غلى الخاجغ ؤن ًهخُؼ عَال مً لحمه بطا لم
ًغص بلُه اإلااُ في اإلاىغض اإلادضص لظلَ .وٍىاقو ؤهُىهُى ولٌىه ٌعجؼ غً عص اإلااُ .قُهغ قاًلىى
غلى جىكُظ ما ؤلؼم به الخاجغ هكؿه ،وهى اإلاىاقهت غلى انخُاع عَل مً لحمه ،وؤزىاء اإلادايمت
جىاقو بغوقُا غلى هظا الانخُاع قغٍ ؤال ًاصي طلَ بلى بعانت ههُت صم واخضة مً ؤهُىهُى .إلاؼٍض
مً الخكانُل ًىظغ :
Harold Bloom, Bloom’s Modern Critical Interpretations William
Shakespeare’s The Merchant of Venice , America , 2010.

(ً )21ىدؿب الٍالكىُىن بلى خغيت ؤلانالح الضًجي ( الٍالكىُت ) بؼغامت جىن ًالكً John
 )2675-261: ( Calivinوالظي ولض في هىٍىن Nayonوًان والضه ٌكؿل مىهبا مغمىنا قيها
حػلم ًالكً في مضاعؽ اإلاضًىت زم حػلم في جامػت باعَـ زم اهخهل بلى الؿغٍىن لضعاؾت الضًً
وفي غام  2639اججه بلى اوعلُاهؼ لضعاؾت الهاهىن وازظ بلى جاهب صعاؾت الهاهىن صعاؾت الػلىم
ؤلاوؿاهُت وغاص ؾىت  2642بلى باعَـ خُ اهه وجض ايُغاباث في خؿاباث الٌىِؿت الهاثم
غليها قىنػذ الٌىِؿت غلُه بالحغمان وغىضما بضؤث مىجت مً الايُهاص يض البروحؿخاهذ في
قغوؿا ؾىت  2645هغب ًالكً بلى باػُ بؿىَؿغا واجهل هىاى ببػٌ الػلماء البروحؿخاهذ
وانضع هىاى يخابه الكهحر (حػالُم الضًً اإلاؿُخي ) وؤيض ؤن ًٌىن يخاب اإلاهضؽ هى الص يء
الىخُض للمؿُدُحن في ؤنىُ غهُضتهم يما ؤيض بان ال ًىجض ؾحر اإلاؿُذ قكُػا للىاؽ غىض هللا
ووجىب الاغخهاص وؤلاًمان بان الخبرًغ ًٌىن باإلًمان ولِـ باإلغماُ ووجىب ؤلاًمان بالهًاء
والهضع ووجىب قهل الٌىِؿت غً ؾلُت الضولت  ،يما بضا ًالكً بخإؾِـ يىِؿت اإلاضًىت غلى
ألاؾـ التي ويػها بال ؤن هظه ألاؾـ لم جلو جغخُبا مً الكػب مما ؤصي بلى هجغة ًالكً ؾىت
 2649بال اهه غاص مغة ؤزغي بػض زالر ؾىىاث  2652وغمل ًالكً غلى وكغ مظهبه في اهٍلترا
وبىلىضا واؾٌخلىضا وألاعاض ي اإلاىسكًت وفي ؾىىاجه ألازحرة اهظم بلُه عجل ًضعى جُىصوع صي بؼ
والظي ؤَلػه ًالكً غلى ؤؾـ مظهبه وجػله الُض الُمجى في اُ3ؤًاصًمُت التي ؤؾؿها ًالكً
وؤنبذ جُىصوع بػض طلَ ؤوُ عثِـ لألًاصًمُت الٍلكىُت  .للمؼٍض مً الخكانُل ًىظغ:
Bossert.A, Calvin,Paris,1906,P.7-30 .
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( )22نهاص مدمض ؾػضي الكُش  ،صوع بغٍُاهُا في بلىعة اإلاكغوع الههُىوي ،2:28 -2767
عؾالت ماجؿخحر ؾحر ميكىعة  ،جامػت ؤلاؾالمُت ؾؼة ً ،لُت الاصاب  ،3114 ،م.64
( )23غبض الىهاب اإلاؿحري  ،مىؾىغت اإلاكاهُم واإلاهُلحاث الههُىهُت  :عئٍت ههضًت  ،ج ،3
الهاهغة  ،م .48:
( )24اإلاهضع هكؿه  ،م.48:
(14) Henry Gee ,William John Hardy , Henry Gee and William
John Hardy , Documents Illustrative of English Church History ,
London , 1914,P.508.
(15)Renee Levine Melammed,A Question of Identity : Iberian
Conversos in Historical Perspective, Oxford Univerity,2004.P.96.

( )27مدمض الىيُل  ،جاعٍش اليهىص في صوُ ؾغب ؤوعبا ،ج ،3الهاهغة  ،3121 ،م.373
( )28مدمض الؿماى  ،اإلاهضع الؿابو  ،م.49
( )29الهُجىهذ  :وهم قئت مً البروحؿخاهذ في قغوؿا اجباع مػخىهي مظهب ًالكً وهي ًلمت
قغوؿُت حػجي ؤههاع الانالح الضًجي  ،ؤؾؿذ هظه الكئت مظهبها بىاءا غلى نغاعاث ماجمغ غام
 266:وظكغث قئت الهُجىهذ بخإًُض الٌثحر مً ألاجباع  ،بط ًاهذ ؤهم مػخهضاتهم غضم الاغتراف
بؿلُان البابا ونبىُ قٌغة الخبرًغ باإلًمان وجىُُم غهُضة الهًاء اإلادخىم وهى اخض اإلاظاهب
الىهغاهُت التي ًُلو غليها اإلاظهب الٍالكجي  .باؾم يؿاع يظم  ،الػالناث الػثماهُت –
الىمؿاوٍت  ، 7-27-2637عؾالت ماجؿخحر ؾحر ميكىعة  ،جامػت اإلاثجى ً،لُت التربُت ،3126 ،
م.97
)19) Samuel Rawson Gardiner, The Constitutional Documents of
The Puritan Revolution 1625-1660, Clarendon Press, Oxford,
England, 1906, P. 66.

( )31ولض في مضًىت قىهضاو مػهل يهىص اإلااعهى في البرحؿاُ غام  ،26:1مً اؾغة يهىصًت جظاهغث
بالٍازىلٌُُت وبُىذ اليهىصًت  ،ؾاصع قىهضاو بؿبب ايُهاص مدايم الخكخِل  ،وطهب بلى جؼع
الٌىاعي  ،وخهل غلى الٌثحر مً اإلامخلٍاث قيها ويىن زغوة يبري لحؿابه الخام  ،ونضم
الػضًض مً الاجهاالث الخجاعٍت مما ؤصي غام  2764بلى اإلاؿاصعة والخىجه بلى لىضن  .وبهُام
الحغب الاهلُت الاهٍلحيًت ونل وصغم الثىاع البُىعٍخان باإلااُ في خغبهم يض اإلالٌُت ً ،اهذ
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مٍاقاجه  ،ؤن جم حػُىه بمجلـ الضولت واخض مً بحن زمؿت اشخام مؿاولحن غً جمىٍل
الجِل الاهٍلحيي بالحبىب .وفي الؿابؼ غكغ مً اب  2766خهل هى وازىحن مً ابىاثه غلى
الجيؿُت الاهٍلحيًت بػض جىاػله غً الجيؿُت البرحؿالُت غام  . 2765جىفي في الػاقغ مً حكغًٍ
الثاوي  .276:إلاؼٍض ايثر الخكانُل ًىظغ :
http://www.ferdinando.org.uk/antonio_fernandes_de_carvajal.htm
( )32مدمض الىيُل  ،اإلاهضع الؿابو ،ج ،3م.375-374
(ً )33غوج الُىم إلاثل هظه الاقٍاع الضًيُت في الىالًاث اإلاخدضة الامغٌٍُت باالصغاء بإن هللا ًىػم
غلى امغٍٍا بالهىة والثروة بؿبب اؾىاصها وجإًُضها لليهىص وصغمها إلؾغاثُل  .قُما ًان اهضالع
الحغب الاهلُت واإلاأس ي التي لحهذ بدٌىمت اهٍلترا ً .غجؼ بلى ؾًب هللا إلاؼٍض خىُ هظا
اإلاىيىع ًىظغ :
Cecil Roths ,A History of the Jewis in England,New York ,1940 ,
P.154- 168.

( )34عٍجُىا الكغٍل  ،الههُىهُت ؾحر اليهىصًت ،جظوعها في الخاعٍش الؿغبي ،الٌىٍذ ، 2:96 ،
م48؛ مدمض الؿماى  ،اإلاهضع الؿابو ،م.49
اللكلغػ  Levellersوحػجي (اإلاىاصون باإلاؿاواة) وهي مجمىغت جمهىعٍت مخُغقت مً
البُىعٍخاهُحن .
( )35عٍجُىا الكغٍل  ،اإلاهضع الؿابو  ،م.48
)25) Eric Nelson, The Religious Origins of Religious Tolerance ,
Foreign Policy Research Institute, Philadelphia, 1955, P.13.

( )37ؾباجاي ؾُكي  :يهىصي اؾباوي الانل ولض في ؤػمحر ؾغب ألاهايىُ غام  ، 2737مً غاثلت
ؾىُت في الخجاعة  ،ولض ألب ؤقٌىاػي ٌكخؿل بالخجاعة ، ،جلهى حػلُمه جلمىصًا قامال وهى في ؾً
اإلاغاههت  ،وانبذ بػضها غًىا في الىسبت الحازامُت  ،وفي نهاًت غمغه مً اإلاغاههت صعؽ
الهبالت  ،وجظب الػضًض مً ؤجباغه في هظا اإلاجاُ  ،وفي غام  2759ؤغلً ؾُكي بإهه مؿُذ بجي
بؾغاثُل ومسلههم اإلاىغىص واؾمه الحهُهي مىعصادي ػٍكي  ،وؤمط ى قترة الخمؿُيُاث مً
الهغن الؿابؼ بحن الُىهان والضولت الػثماهُت ( جغيُا الحالُت )  ،وفي النهاًت جم َغصه مً
اإلاجخمػاث اليهىصًت في ؾالىهٍُا والهؿُىُُيُت الهتهاى الىناًت وؤصاء اغماُ الخجضًل  .وماث
بمضًىت الٌىن  Dolcignoبإلباهُا غام  .2786إلاؼٍض ؤيثر الخكانُل ًىظغ :
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Norman Solomon , Historical Dictionary of Judaism ,New York ,
2015 , P. 417.

(ً )38اهذ قلؿُحن نبل طلَ الخاعٍش حػِل في ؤطهان اإلاِسحُحن غلى ؤنها ؤعيهم اإلاهضؾت التي
صاقؼ غنها الٌثحر مً ؤلاهٍلحي ببان الحمالث الهلُبُت يض اإلاؿلمحن،وانبدذ حػض وًَ اليهىص
الظًً ًاهذ غىصتهم بليها هي اإلاهضمت الحخمُت لػىصة اإلاؿُذ اإلاىخظغغلُه الؿالم جبػا لىبىءاث
الػهض الهضًم .وبهظا قةن الاهخمام الاهٍلحي بكلؿُحن في هظه الكترة جدضص باغخباعاث صًيُت ؤيثر مما
جدضص باغخباعاث ؾُاؾُت وانخهاصًت .إلاؼٍض ؤيثر الخكانُل ًىظغ  :عٍجُىا الكغٍل  ،اإلاهضع
الؿابو  ،م.39-38
( )39غبض الىهاب اإلاؿحري ،اإلاهضع الؿابو  ،ج ،6م.412 -411
( )3:يهـىصي مً اإلااعاهـى ،وخازـام وماللُ ،ولض في البرحؿاُ غام 2715وغمل قيها ،زم قغ والضًه
َ
مىاس ى خازاما في ؤخض اإلاػابض ( 2733ـ  .)274:ؤؾـ ؤوُ
واؾخهغا في ؤمؿترصام خُ ؤنبذ
مُبػت غبرًت في ؤمؿترصام غام  2737وكغث غضة يخب منها يخاب هدى اللؿت الػبرًت وَبػت
لٌخاب اإلاكىاه ..جلهى حػلُما خضًثا وجهلُضًا وًان ًامً بًماها غمُها بالهبااله ،واوكؿل
بالحؿاباث الهبالُت إلاػغقت مىغض ونىُ اإلاؿُذ اإلاىخظغ  ،ونض ًان هظا اإلاكهىم الهبالي هى
الضًباجت التي اؾخسضمها للضقاع غً يغوعة بغاصة جىَحن اليهىص في بهٍلترا ،وطلَ في يخابه ؤمل
بؾغاثُل الظي جغجمه بلى ؤلاهٍلحيًت غام  .2761غمل مىاس ئ غلى اغاصة اليهىص بلى اهٍلترا غبر
مكاوياث مؼ يغومىٍل  .لًٌ اهتهذ اإلاكاوياث بالككل قٍلُا .إلاؼٍض ايثر الخكانُل ًىظغ:
)https://en.wikisource.org/wiki/Manasseh_ben_Israel_(DNB00
(30)Todd M. Endelman , The Jews of Britain, 1656 to 2000 , London
, 2002 , P.19.
)31) Quoted in: http://www.lovethetruth.com/books/pawns/02.htm .
(32) Ibid .

( )44ههال غً  :ؤمحن غبض هللا مدمىص  ،مكاعَؼ الاؾدُُان اليهىصي مىظ نُام الثىعة الكغوؿُت
ختى نُام الحغب الػاإلاُت الاولى ،الٌىٍذ ،2:95 ،م24؛ غبض الػؼٍؼ مدمض غىى  ،الاَماع
الههُىهُت في الهضؽ ،في اإلاىؾىغت الكلؿُُيُت ،الهؿم الثاوي ،مج  ، 7بحروث، 2::1 ،م.951
( )45ؤمحن غبض هللا مدمىص  ،اإلاهضع الؿابو  ،م .25-24
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)35) Barbara W. Tuchman, Bible and Sword: England and Palestine
from the Bronze Age to Balfour , New York , 1983, P.153.

( )47الهابالة هي مجمىغت الخكؿحراث والخإوٍالث الباَىُت والهىقُت غىض اليهىص ،وهي ًلمت
غبرًت حػجي الهبىُ ؤو الخهبل ؤو ما جلهاه اإلاغء غً الؿلل ،ؤي الخهالُض والترار .وًان ًههض
بالٍلمت ؤنال جغار اليهىصًت الككىي اإلاخىانل قُما ٌػغف باؾم الكغَػت الككىٍت ،زم ؤنبدذ
الٍلمت حػجي مىظ ؤوازغ الهغن الثاوي غكغ الخهىف اليهىصي .غبض الىهاب اإلاؿحري  ،اإلاهضع
الؿابو  ،ج  ،6م . 356
( )48نهاص مدمض ؾػضي الكُش  ،اإلاهضع الؿابو  ،م.72

ُ
( )49اإلاكىاة :هي مجمىغت مىؾىغُت مً الخكاؾحر جدىاوُ ؤؾكاع الػهض الهضًم ،وحػض مهضعا مً
اإلاهاصع ألاؾاؾُت للكغَػت اليهىصًت ،وجإحي في اإلاهام الثاوي بػض الػهض الهضًم .وٍىهؿم يخاب
اإلاكىاة بلى ؾخت ؤنؿام هي :يخاب الؼعاغت ويخاب الػُض ويخاب اليؿاء ويخاب ألايغاع ويخاب
اإلاهضؾاث ويخاب الُهاعة  .غبض الىهاب اإلاؿحري  ،اإلاهضع الؿابو  ،ج  ،6م .254
( )4:مدمض الىيُل  ،اإلاهضع الؿابو ،م.391
( )51اإلاهضع هكؿه  ،م.393
ُ
( )52مىظ ؤن َغص اليهىص مً بهٍلترا غام  23:1لم ٌؿمذ لهم بالخىاجض قيها َُلت الهغون الثالزت
الخالُت وًان الُغص ٌػىص بلى مٌغهم والخب اليهىصي غلى مغ الػهىع  .لًٌ غلى الغؾم مً
الحظغ قهض عنضث بػٌ اإلاهاصع وجىص ؤغضاص يئُلت مً اليهىص حؿللىا بلى اهٍلترا واؾخهغوا قيها،
وفي هظا الؿُام جغص نهت غاثلت آمؼ  Amesؤو آهؼ  Anesالتي صزلذ اهٍلترا غام  ،2642واؾخمغث
هىاى َُلت قترة خٌم اإلالٌت بلحيابِ وٍىدؿب بلى هظه الػاثلت َبِب اإلالٌت وٍضعى عوصجحرو
ُ
( )Roderigoونض ؤغضم هظا الُبِب غام  26:5بتهمت مداولت حؿمُم اإلالٌت .وجغنض اإلاهاصع
مجمىغت ؤزغي مً يهىص اإلااعاهى اؾخهغث في اهٍلترا في زالزُيُاث الهغن الؿابؼ غكغ للمُالص وهي
غاثلت ؤهُىهُى قحرهاهضػ ًاعقاجاُ وغمل هظا الغجل غلى جؼوٍض يغومىٍل باإلاػلىماث الاؾخسباعٍت
قُما ًخػلو بدغبه مؼ هىلىضا .قُما جظيغ الٌثحر مً اإلاهاصع ؤن اليهىص ؾاهمىا بضوع يبحر في هجاح
زىعة البُىعٍخان واؾهاٍ اإلالٌُت وبغضام اإلالَ قاعُ الاوُ  .إلاػغقت ؤيثر الخكانُل ًىظغ :
اإلاهضع هكؿه  ،م.375-374
)42) Heinrich Graetz, History of the Jews from the Earliest times to
the present day , Vol. 5 ,London , 1901 , P,28.
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)43) Lucien Wolf, Menasseh Ben Israel's Mission to Oliver Cromwell
, London ,1901,P.66.
)44) Cecil Roth, A History of The Marranos , The Jewish Publication
Society of America USA , 1932 , P.263.
)45) Heinrich Graetz, Op.Cit, P.33.

( )57عجل صولت وناض ي اهٍلحيي  ،ولض غام  ، 26:9جلهى حػلُمه في جامػت ًامبرًضج  ،واهظم
بلى بػٌ الهُاصاث الكػبُت البُىعٍخاهُت ومنهم جىن بُم غام  ، 2749جؼوج مً ابىت غم اولُكغ
يغومىٍل ( بلحيابِ يغومىٍل )  ،هظا الؼواج ًاهذ هدُجخه الهضانت الحمُمُت مؼ يغومىٍل ،
انبذ غًىا في البرإلاان الههحر والُىٍل  ،واهظم بلى الخدالل الظي قٍله البُىعٍخاهُىن ًل
مً هامبضن وبُم يض اههاع اإلالٌُت  ،وًان له صوع يبحر في اؾخهالت ومدايمت ؾتراجكىعص وفي
اغضاص الهىاهُحن التي انغها مجلـ الػمىم  ،وباهضالع الحغب الاهلُت الاهٍلحيًت انبذ اخض
الهاصة البُىٍخاهُحن الباعػًٍ يض اههاع اإلالٌُت  ،وفي غام  2759غحن عثِؿا للػضالت ويغؽ
هكؿه َُلت طلَ الىنذ لىاجباجه الهًاثُت  .غام  2762اعؾل اخض اإلابػىزحن بلى الهاي مً
اجل الخكاوى غلى اجداص بحن اهٍلترا وهىلىضا  ،الا اهه قكل في اإلاهمت اإلاٍلل بها  ،ولًٌ في
الػام هكؿه ؤجغي بىجاح مكاوياث ممازلت مؼ اؾٌخلىضا .جهاغض غً الػمل في غام 2771
وبهى في مجيله في هىعزامبخىوكحر ختى  ، 2773ومً زم طهب بلى زاعج البالص لُػِل خُاجه بػُضا
غً الهغاغاث الؿُاؾُت والضًيُت في اهٍلترا  .جىقــي في الحاصي والثالزحن مً ًاهىن الاوُ 2784
 .إلاؼٍض ؤيثر الخكانُل ًىظغ :
https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclopædia_Britannica/St_Jo
hn,_Oliver
)47) Cecil Roth, A History of The Marranos , Op.Cit, P. 263; Yoseef
kaplan And others , Menasseh Ben Israel and His World ,New York
, 1989 , P.118.
)48) Todd M. Endelman, The Jews of Britain, 1656 to 2000 , London
, 2002 ,P.22-23.
)49) Heinrich Graetz , Op. Cit, Vol.5, P.33.
(50)Quoted in : Todd M. Endelman , Op.Cit , P.22.
)51) Heinrich Graetz, Op. Cit, Vol.5, P.33.
(52)Todd M. Endelman , Op.Cit , P.23.
( )75نهاد محمد سعدي الشيخ  ،المصدر السابق  ،ص .86
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)54) Heinrich Graetz ,Op. Cit., Vol.5, P.44.
)55)Ibid, P.44.
(56)William E. Burns , A Brief History of Great Britain,
America,2009, P. 115; Todd M. Endelman , Op.Cit , P.15-16.
(57)Todd M. Endelman , Op.Cit , P.22.

ّ
( )69مػاهضة وؾخميؿتر ُونِـػذ في الخامـ مً آًاع ، 2765لخىهي الحغب ؤلاهگلحيًت الهىلىضًت
ألاولى . 2765-2763وخؿب بىىص اإلاػاهضة قهض اغترقذ اإلاهاَػاث اإلاخدضة بهىاهحن اإلاالخت التي
ويػها يغومىٍل ،التي جُلبذ ؤن الىاعصاث بلى يىمىىل

بهٍلترا ًجب ؤن جٌىن مدمىلت غلى

ؾكً بهگلحيًت ،ؤو ؾكً مً صولت اإلاىبؼ .وإلاا ًاهذ نىاهحن اإلاالخت ؤخض ؤؾباب الحغب ،قهض
قكلذ اإلاػاهضة في خل الخالف بحن البلضًً وببؿاَت هُإث الؿاخت ليكىب الحغب ؤلاهگلحيًت
الهىلىضًت الثاهُت  .2778-2776إلاؼٍض ايثر الخكانُل ًىظغ :
https://www.britannica.com/event/Anglo-Dutch-Wars#ref213161

( )6:مدمض الىيُل  ،اإلاهضع الؿابو ،ج ،3م.393
( )71مدمض الؿماى  ،اإلاهضع الؿابو  ،م .4:
(61)Todd M. Endelman , Op.Cit , P.23.

( )73مدمض الؿماى  ،اإلاهضع الؿابو  ،م 4:؛

An

.

Lucien Wolf,Op.Cit,P.40
(63) Cecil Roth, A History of The Marranos , Op.Cit, P.264.
(64)Todd M. Endelman , Op.Cit , P.24.
))65
Stanley
Sandler
,
Ground
Warfare:
International Encyclopedia ,Oxford England ,2002 , P.248.

( )77نهاص مدمض ؾػضي الكُش  ،اإلاهضع الؿابو ،م.68
( )78عٍا عٍاى خمىص قبلي الؿػضون  ،الجمهىعٍت الاهٍلحيًت وازغها في الؿُاؾت الضازلُت
الهٍلترا  ،2771-275:عؾالت ماجؿخحر ؾحر ميكىعة ً ،لُت التربُت  ،جامػت واؾِ ،3119 ،
م.99
(68) Henry Mechoulan and Gerard Nahon, Menassah Ben Irael The
Hope of Israel , Oxfrd, 1986,p.95; Todd M. Endelman , Op.Cit ,
P.24.
)(69
Quoted
in:
Henry
Mechoulan
and
Gerard
Nahon,Op.Cit,p,P.100.
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( )81عٍا عٍاى خمىص قبلي الؿػضون  ،اإلاهضع الؿابو  ،م.9:

(71) H.Machoulan and G.Nohan,Op.Cit,P.102.
(72)Lucien Wolf, Menasseh Ben Israel's Mission to Oliver Cromwell
, London ,1901,P.44.
)73) Todd M. Endelman , Op.Cit , P.22 ; Timothy Venning,
Cromwellion Foreign Policy,Basing Stoke,1996,P.38-39.
(74) H.Machoulan and G.nahan,Op.Cit,P.169; Cecil Roth, A History
of The Marranos , Op.Cit, P.264.
(75)Ariel Hessayon, Jews and Crypto-Jews in Sixteenth and
Seventeenth Century England ,Goldsiths , University of London ,
Cromohs , 16 , ( 2011) , p. 2.

( )87مدمض الىيُل  ،اإلاهضع الؿابو ،ج ،3م.393
( )88جًمً الالخماؽ ؾبػت ههاٍ هي  -2 :ؤن ججػلىا مىاَىحن جدذ الحماًت الاهٍلحيًت.
والضقاع غىا في جمُؼ اإلاىاؾباث  -3 .الؿماح لىا بخٌىًٍ مػابض زانت باليهىص في اهٍلترا
والؿُاصة لها  -4 .اغُاء اليهىص مهبرة زانت بهم لضقً مىجاهم  -5 .الؿماح لليهىص بمماعؾت
الخجاعة بجمُؼ اهىاع البًاجؼ بدغٍت جامت  -6 .اهخساب شخهُت يهىصًت في اهٍلترا جٌىن مهمتها
الاقغاف غلى غملُاث الؿكغ مً وبلى اهٍلترا  .مؼ اصاء ًمحن الهؿم والىالء (لحامي الغب) -7 .
الؿماح لحازاماجىا بدؿىٍت الجياغاث الضازلُت لليهىص وقها لهاهىن الكؿُكؿا اليهىصي مؼ خو
الُػً في الهاهىن اإلاضوي  -8 .الؿاء جمُؼ الهىاهحن يض الامت اليهىصًت  .والبهاء بإمان في اهٍلترا
جدذ خماًت (خامي الغب) .
Ariel Hessayon Op.Cit, P. 2.
(78)Todd M. Endelman , Op.Cit , P.25.
)79) Heinrich Graetz , Op. Cit., Vol.5, P.40.

( )91عٍا عٍاى خمىص قبلي الؿػضون  ،اإلاهضع الؿابو  ،م.:1
;(81)William E. Burns , Op.Cit, P. 115; Cecil Roth, Op.Cit, P.264
Lucien Wolf,Op.Cit,P.56.
(82)Todd M. Endelman , Op.Cit , P.25.

( )94غبض هللا خؿحن  ،اإلاؿإلت اليهىصًت ،الهاهغة  ، 3123،م.233
)84) Lucien Wolf,Op.Cit,P.54.
(85)Todd M. Endelman , Op.Cit , P.25.
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(86)Lucien Wolf,Op.Cit,P.82.
)87)Ibid,P.58.
(88)Cromwell and the ‘readmission’ of the Jews to England, 1656,
http //www.olivercromwell.org/jews.pdf

،  صعاؾت جاعٍسُت2769-275:  اهجلترا في غهض اولُكغ يغومىٍل، ) اخمض نالح غبىف9:(
.298  م،3126  الهاهغة، اإلاٌخب الػغبي للمػاعف
)90) Graetz, Heinrich, Op. Cit., Vol.5, P.45.
(91)Todd M. Endelman , Op.Cit , P.20 ; Lucien Wolf,Op.Cit,P.28.

،  اإلاهضع الؿابو، ؛ عٍجُىا الكغٍل4: م،  اإلاهضع الؿابو،  مدمض الؿماى: ً) ههال غ:3(
.66م
.76  م،  اإلاهضع الؿابو،  نهاص مدمض ؾػضي الكُش: ً) ههال غ:4(
)94) Heinrich Graetz, Op. Cit., Vol.5, P.46.

.:1 م،  اإلاهضع الؿابو، ) عٍا عٍاى خمىص قبلي الؿػضون:6(
(96) David Hume, The History of England , Vol V , London ,1778
,P.452.
(97)Ibid,P.452.

.393 م،3 ج،  اإلاهضع الؿابو، ) مدمض الىيُل:9(
(99)Cecil Roth, Op.Cit, P.265; Todd M. Endelman , Op.Cit , P.26.
)100) Renee Levine Melammed,A Question of Identity : Iberian
Conversos in Historical Perspective, Oxford Univerity,2004 , P.97.
(101)Cecil Roth, Op.Cit, P.265.
(102)Lucien Wolf,Op.Cit,P.74.
(103)Todd M. Endelman , Op.Cit , P.26.
(104)Heinrich Graetz , Op. Cit., Vol.5, P.47.
(105)Lucien Wolf,Op.Cit,P.76.
(106)Heinrich Graetz , Op. Cit., Vol.5, P.46.

.77  م،  اإلاهضع الؿابو،  نهاص مدمض ؾػضي الكُش: ً) ههال غ218(
.77  م، ) اإلاهضع هكؿه219(
،2:8: ،  الغٍاى،  جاعٍش اوعبا الحضً واإلاػانغ، ) غبض الكخاح ابى غلُت واؾماغُل ًاغي21:(
.265-264 م
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( )221للمؼٍض مً الخكانُل ًىظغ  :عٍجُىا الكغٍل  ،اإلاهضع الؿابو  ،م.52
( )222عاجح ابغاهُم مدمض الؿباجحن  ،اإلاؿُدُت البروحؿخاهدُت وغالنتها بالههُىهُت في
الىالًاث اإلاخدضة (صعاؾت غهضًت جدلُلُت  ،عؾالت ماجؿخحر ؾحر ميكىعة  ،جامػت الاعصن ً ،لُت
الضعاؾاث الػلُا  ،3118 ،م .81
( )223اإلاهضع هكؿه  ،م.82
(113) Leonard Young , Deadlier than H. Bomb, Britons Publishing
Society, London, 1965, P. 18.

( )225عاجح ابغاهُم مدمض الؿباجحن  ،اإلاهضع الؿابو  ،م.73
املصادر :
ً
اوال  /انكرة انىثائقيح .
(1) Henry Gee ,William John Hardy , Henry Gee and William John
Hardy , Documents Illustrative of English Church History , London
, 1914.
(2) Samuel Rawson Gardiner, The Constitutional Documents of The
Puritan Revolution 1625-1660, Clarendon Press, Oxford, England,
1906.

ً
ثانيا  /انكرة انعرتيح واملعرتح .

 -2اخمض نالح غبىف  ،اهجلترا في غهض اولُكغ يغومىٍل  2769-275:صعاؾت جاعٍسُت  ،اإلاٌخب
الػغبي للمػاعف  ،الهاهغة .3126
 ، __________ -3اإلالٌت بلحيابِ  ، 2714 -2669اإلاٌخب الػغبي للمػاعف  ،الهاهغة .3126 ،
 -4ؤمحن غبض هللا مدمىص  ،مكاعَؼ الاؾدُُان اليهىصي مىظ نُام الثىعة الكغوؿُت ختى نُام
الحغب الػاإلاُت الاولى ،الٌىٍذ.2:95 ،
 -5ؤًىب ؤبى صًت  ،الػلم والكلؿكت الاوعوبُت الحضًثت  ،بحروث .311: ،
 -6عٍجُىا الكغٍل  ،الههُىهُت ؾحر اليهىصًت ،جظوعها في الخاعٍش الؿغبي ،الٌىٍذ . 2:96 ،
 -7غبض الػؼٍؼ مدمض غىى  ،الاَماع الههُىهُت في الهضؽ ،في اإلاىؾىغت الكلؿُُيُت ،الهؿم
الثاوي ،مج  ، 7بحروث.2::1 ،
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.2:8: ،  الغٍاى،  جاعٍش اوعبا الحضً واإلاػانغ،  غبض الكخاح ابى غلُت واؾماغُل ًاغي-8
.3123، الهاهغة،  اإلاؿإلت اليهىصًت،  غبض هللا خؿحن-9
. 3115 ، بحروث،  الههُىٍىت اإلاؿُدُت، ،  مدمض الؿماى-:
.3121 ،  الهاهغة،3ج،  جاعٍش اليهىص في صوُ ؾغب ؤوعبا،  مدمض الىيُل-21
ً
:  انكرة االجنثيح/ ثانثا
1- B. L. Abrahams , The Expulsion of the Jews from England in
1290, University of California ,1894.
2- Barbara W. Tuchman, Bible and Sword: England and Palestine
from the Bronze Age to Balfour , New York , 1983.
3- Bossert.A, Calvin,Paris,1906.
4- Carolly Erickson, The Spanish Queen: A Novel of Henry VIII and
Catherine of Aragon,New York, 2013.
5- Cecil Roths ,A History of the Jewis in England,New York ,1940.
6- Eric Nelson, The Religious Origins of Religious Tolerance ,
Foreign Policy Research Institute, Philadelphia, 1955.
7- Harold Bloom, Bloom’s Modern Critical Interpretations William
Shakespeare’s The Merchant of Venice , America , 2010.
8- Heinrich Graetz, History of the Jews from the Earliest times to
the present day , Vol. 5 ,London , 1901.
9- Henry Mechoulan and Gerard Nahon, Menassah Ben Irael The
Hope of Israel , Oxfrd, 1986.
10- Leonard Young , Deadlier than H. Bomb, Britons Publishing
Society, London, 1965.
11- Lucien Wolf, Menasseh Ben Israel's Mission to Oliver Cromwell
, London ,1901.
12- Norman Solomon , Historical Dictionary of Judaism ,New York
, 2015.
13- Renee Levine Melammed,A Question of Identity : Iberian
Conversos in Historical Perspective, Oxford Univerity,2004.
14- Timothy Venning, Cromwellion Foreign Policy,Basing
Stoke,1996.
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15- Todd M. Endelman , The Jews of Britain, 1656 to 2000 , London
, 2002.
16- William E. Burns , A Brief History of Great Britain,
America,2009.
17- Yoseef kaplan And others , Menasseh Ben Israel and His World
,New York , 1989.

ً
راتعا  /انرسائم واالطاريخ انعرتيح غري املنشىرج :

 -2باؾم يؿاع يظم  ،الػالناث الػثماهُت – الىمؿاوٍت  ، 7-27-2637عؾالت ماجؿخحر ؾحر
ميكىعة  ،جامػت اإلاثجى ً،لُت التربُت .3126 ،
 -3عاجح ابغاهُم مدمض الؿباجحن  ،اإلاؿُدُت البروحؿخاهدُت وغالنتها بالههُىهُت في الىالًاث
اإلاخدضة (صعاؾت غهضًت جدلُلُت  ،عؾالت ماجؿخحر ؾحر ميكىعة  ،جامػت الاعصن ً ،لُت الضعاؾاث
الػلُا .3118 ،
 -4عٍا عٍاى خمىص قبلي الؿػضون  ،الجمهىعٍت الاهٍلحيًت وازغها في الؿُاؾت الضازلُت الهٍلترا
 ،2771-275:عؾالت ماجؿخحر ؾحر ميكىعة ً ،لُت التربُت  ،جامػت واؾِ .3119 ،
 -5نهاص مدمض ؾػضي الكُش  ، ،صوع بغٍُاهُا في بلىعة اإلاكغوع الههُىوي  ،2:28 -2767عؾالت
ماجؿخحر ؾحر ميكىعة  ،جامػت الاؾالمُت ؾؼة ً ،لُت الاصاب . 3114 ،
ً
خامسا  /انذورياخ االجنثيح :
1- Ariel Hessayon, Jews and Crypto-Jews in Sixteenth and
Seventeenth Century England ,Goldsiths , University of London ,
Cromohs , 16 , ( 2011).

ً
سادسا  /املىسىعاخ انعرتيح :

 -2غبض الىهاب اإلاؿحري ،مىؾىغت اإلاكاهُم واإلاهُلحاث الههُىهُت  :عئٍت ههضًت  ،ج ،6
الهاهغة .2:86 ،
 -3مىحر البػلبٍي  ،معجم اغالم اإلاىعص مىؾىغت جغاجم  ،بحروث .2::3 ،
ً
ساتعا  /املىسىعاخ االجنثيح :
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1- Alan Hager, The Age of MiltonAn Encyclopedia of Major 17thCentury British and American Authors , London , 2004.
2- Stanley
Sandler
,
Ground
Warfare:
An
International Encyclopedia ,Oxford England ,2002.

ً
: )  شثكح املعهىماخ انعامليح ( األنرتند/ ثامنا
 Cromwell and the ‘readmission’ of the Jews to England, 1656,
http //www.olivercromwell.org/jews.pdf .
 http://www.ferdinando.org.uk/antonio_fernandes_de_carvajal.htm
 http://www.jewishvirtuallibrary.org/united-kingdom-virtualjewish-history-tour. Accessed in 16\1\2018.
 http://www.lovethetruth.com/books/pawns/02.htm .
 https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclopædia_Britannica/St_J
ohn,_Oliver
 https://www.britannica.com/event/Anglo-Dutch-Wars#ref213161 .
 https://www.marefa.org .
 wikisource.org/wiki/Manasseh_ben_Israel_(DNB00) .
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