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يكنسله ةعماج
 

 مي8ماين8ب ن8ب نوس8تر( ي8حابص8لا ة8قد8ص ح8لا8ص ن8ب ني8مألا ن8ب ي8ضار ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف

 ة88فاقث88لا ييح888ُم ،ن88ير88شعلا نرق88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ةف88ئاط88لا ي88ف ميك88ح زر88بأ ،١٩٩٠-١٩٢٢ ،يرفص88ه ه88كد88ست حل88ش ن88ب

 ةي888مارآلاو ةم888يدق888لا ة888يربع888لا ،ةي888برع888لا ،ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ن888م نّكمت888م ،ةاروت888لا ةوالֵت نقت8888ُم ،ث888يد888حلا ير888ماس888لا بدألاو
 ي88هو ا8ً8بات88ك ني88ثالث88لا ة88بار88ق رد88صأ ب88يدأ ،عرا88ب ّصا88ق ،ساّم88ش  ،ةال88ص خي88ش ،ل8ّ8تر88م ،ةم88يد88ق دي88لاقت88ل ع88ما88ج ،ة88ير88ماس88لا
 ن8ع هن8م اومّلع8ت نوريث8ك نوث8حا8بو  ،ةدوش8نأو ةديص8ق ٨٠٠ ي8لاو8ح مظ8ن ر8عا8ش ،ن8ير8صاع8م خاّس8نو بّاتك8ل ردص8م ة8باثم8ب
 ن8ب ڤي8ئز ،ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا ي8ف نيث8حاب8لا ّدي8س هاّم8س يذ8لا دي8حو8لا ير8ماس8لا نا8ك .ير8ماس8لا يلي8ئار8سإلا ديلقت8لا
 ،اهحّق8ن هرود8ب يذ8لا ،) -١٩٤٤( ة8قد8ص )مي8ماين8ب( ني8مألا هن8با ع8ماس8م ىل8ع ة8يربع8لا8ب )يد8شر8مو يمّلع8م :م8سا8ب مي8يا8ح
 .ص ،٢٠١٧ بآ ١ ،١٢٤٥-١٢٤٤ دد888ع ،ةر888ماس888لا راب888خأ -.ب .أ ة888ير888ماس888لا ة888يرود888لا ي888ف ا888هر888شنو اه888بول888ُسأ888ب ىنت888عا

 لمعت8ست اه8ّنإ ــ اه8عو8ن ن8م ةد8ير8ف ،بي8بأ ل8ت ي8بون8ج نو8لو8ح ةن8يد8م ي8ف ا8ًير8هش ني8تّر8م ردص8ت يت8لا ة8يرود8لا هذ8ه .٧٨-٧٨
 موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا يربع888لا ّط888خلا888ب ة888ير888ماس888لا ةي888مارآلا وأ ة888يربع888لا :تا888يد888جبأ ع888برأ وأ طوط888خ ةع888برأ888ب تاغ888ل ع888برأ
 ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ن88هار88لا يربع88لا ّط88خلا يأ ،يرو88شألا/ع8ّ8بر88ملا ّط88خلا88ب ةث88يد88حلا ة88يربع88لا ؛ة88ير88ماس88لا فور88حلا88ب
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةيلاغتربلاو ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ( ةيزيلجنإلا

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م عَّزو88ت ،ماظت88نا88ب ردص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 نيث88حاب88لا ن88م اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،ةمس88ن ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف نّيت88سلاو ة88ئا88ملا ن88م ير88ما88س تي88ب
 لضف88ب رّوطت88تو ل88ب ال ،قزر8ُ8ت ةّي88ح ت88لاز ا88م ة88يرود88لا هذ88ه .م88لاع88لا ءا88جرأ ّىت88ش ي88ف ،ة88ير88ماس88لا تا88سارد88لا ي88ف نيّمت88هملاو
 ٢٢( ة8قد8ص )نوس8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل8888ْجن ،)تف8يو مي8ماين8ب( ينس8888ُحو ني8مألا ،نيَقيقش8لا ،ن8ْيرّر8حملا ةر8باث8مو صال8خإ
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش

 ن8م سل8با8ن و8ير8ما8س هّط8خي ا8م خس8نو ةم8جر8ت ي8ف ا8نأو سل8با8ن ي8ف ة8قد8ص )ستي8عو8ي( حوص8ن يّم8ع ن8با لمع8ي نا8ك ةدا8ع ”
 ن8ب بوقع8ي رب8كألا ن8هاك8لا هوأ8ش ّولع8ب زر8ب بّاتك8لا ك8ئالوأ ني8ب ن8مو .ةر8ماس8لا راب8خأ .ب .أ ة8يرودل8ل ةز8جو8م تا8بات8كو تالاق8م
 ةي8برع8لا ةغل8لا زونك8ب ة8ير8ث ة8فرعم8بو ،ىصح8ي ال رارك8ت نود8ب ا88888ًسأر راك8فألا ن8ع ريبعت8لا ةق8يرط8ب ةلص8ب ّتُم8ي ا8م ّلك8ب قيف8ش
 .ةبّكرملا ميهافملاو  تافدارتملاب ةينغلا

 اونّس8ح امّل8ك ّنس8لا ي8ف او8مّدق8ت امّل8ك ن8يذ8لا ،بّاتك8لا  ن8م ردان8لا فنص8لا ك8لذ8ل قيف8ش ن8ب بوقع8ي رب8كألا ن8هاك8لا ىمت8نا
 تمّلع8ت ل8ب ب8سحف ًائي8ش ه8ل حِّح8ُصأ م8ل يذ8لا ،ةي8برع8لا ةغل8لا بّات8ك ني8ب ن8م دي8حو8لا نا8ك .مه8ئارآو م8هراك8فأ ءار8ثو مهت8بات8ك
 .ةيبرعلا ةغللا ءارث عم لماعتلا ةيفيك صوصخب ريثكلا هنم

 لو88ح نّيع88م ي88ناط88ير88ب فّقث88م بات88ك ثحب88ل ،نييسل88با88ن بر88ع ءا88بدأ ءاق88ل ي88ف قيف88ش ن88ب بوقع88ي ن88هاك88لا كرت88شا ،مو88ي تاذ
 ،ماح88م ،ّشتف88مو مّلع88م ،١٩٩٦-١٩٠٩[ رتي88عز رم88ع مر88كأ ،ةي88برع88لا ةغل88لا ى88لإ باتك88لا م88جرت88م ءاقل88لا رادأ .ة88هو88لألا ىنع88م
 ي88ف ي88موق88لا لمع88لا ةبص88ع سي88سأ88ت ي88ف كرا88شو نيط88سلف ي88ف لالقت88سالا بز88ح يس888888ّسؤ88م ن88م .ب88يدأو ي88مو88ق ي88ساي88س
 ا888888يرو888888س ي888888ف ندرألا ريف888888س ؛ةد888888حتملا م888888مألا ي888888ف ندرألا لثم888888م ؛١٩٣٦ ماع888888لا ةرو888888ث ي888888ف زرا888888ب رود ه888888ل نا888888ك ؛ا888888يرو888888س
 :هبت8ك ن8م .سدق8لا نوؤش8ل ةي8ندرألا ةيكل8ملا ةنجل8لا سي8ئر ؛ةي8ندرألا ةي8جراخل8ل ر8يزو ؛نا8نوي8لاو نانب8لو نار8يإو نات8سناغ8فأو



 يود8ب ؛١٩٧٩ .ة8نا8مأ مكح8لا ؛١٩٧٩ ،١٩٣٩-١٩١٨ ،ةينيط8سلفلا ةين8طو8لا ة8كر8حلا ق8ئا8ثو ؛١٩٥٥ ،ةينيط8سلفلا ةيضق8لا
 مر88كأ تار88كذ88م ن88م ،لاضن88لا ري88كاو88ب ؛١٩٨٠ ،١٩٣٩-١٩٣٥ ،رتي88عز مر88كأ تاي88مو88ي ؛١٩٨٧ ،ا888ًما88ع نيع88برأ ءا88خإو ليج88لا
 ن88هاك88لا ىق88لأ د88قو  ]١٩٩٣ ؛١٩٤٦-١٩٣٩ ،رتي88عز مر88كأ تار88كذ88م ن88م ،يت888ّمأ ل88جأ ن88م ؛١٩٩٣ ،١٩٣٩-١٩٠٩ ،رتي88عز
 .ةملك

 ن88هاك88لاو م88جرت88ملا ،ف88لؤ88ملا ،باتك88لا ىوتح88م اًّدي88ج اومه88ف ة88ثال88ث ّنأ ي88ل نّيب88ت” :ه88لوق88ب رتي88عز صّخ88ل ث88حابت88لا ة88ياه88ن ي88فو
 .“قيفش وبأ ،بوقعي


