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 داءـــإه
    

 ألنهم لم يضجروا يوما، ولم يتأففوا مرة، ولم يشكو أبدا...

 قراءاتي...رغم أني أخذت حقهم في وقتي، وأعطيته لمطالعاتي و

 وألني اقتطعت من قوتهم ومتعهم الغالية، ألستكمل مصادري وأوراقي ....

 وألنهم آمنوا أن قبضهم على الجمر هو مساهمتهم من أجل الحلم اآلتي ...

  ..لهذا ... فهم وحدهم األحق بكل ما أنجزت داخل غرفتي الصغيرة المغلقة    

حددوون همسدا، ويتشدوقون للقدابي  بدان خروجدي عنددما ادانوا يتحرادون علدى أنداملهم، ويت    

 النادر والمنهك  ليهم!!

 منذ بداياتها األولى.. لى رفيقة دربي وشريكة مسيرتي 

  ..محمد، نشوى، غادة، رغد األعزاء.. لى أحبابي     

 

 ...فلهم أنا وما اتبت، وما حباني  ياه هللا من جهد وعطاء

 

 مقدمة المترجم
 (1عدنان أبو عامر)

ليهود اأاثر من خمسة عقود على  قامة دولة الكيان اإلسرابيلي على أرض فلسطين، أوبت بعد 

 صدق المقولة التي قيلت بحقهم، وهي أنهم ال ينسون رجالهم!!

ذي األمدر الدشهدنا ذلك خالل تجارب اثيرة ومراحل عديدة من الصراع العربدي اإلسدرابيلي، 

اعدده، ع اددل يهددودي، مهمددا اانددت جاقتدده ومجددال  بديشددير  لددى الرغبددة اإلسددرابيلية الجامحددة بتجميدد

 للمساهمة في هذا المشروع اإلحاللي..

ليؤادد  )ألف يهودي فدي التداريا الحدديال الصدادر باللغدة العبريدة يأتي هذا الكتاب الموسوعي

سديطة بتلك المقولة، من خالل استعراضه للسير الذاتية أللف شخصية يهودية قدمت مساهمة ولدو 

ة إللقداء تعطي للقدار  فرصدة ذهبيدسد ة الكتدابالكيان اإلسرابيلي، والحقيقة ان ترجمدلصالح  قامة 

 قيام هذا الكيان..بالضوء على هذه الشخصيات التي أورت وساهمت في مجموعها 

ة أاثددر مددن ذلددك، فدد ن قددراءة السددير الذاتيددة لهددذ الشخصدديات األلددف، تتضددمن  جاللددة تاريخيدد

تدده مجدداالت التددي أحاجددت بالمشددروع الصددهيوني منددذ بداياتفصدديلية علددى الكثيددر مددن المحدداور وال

لحراددة ااألولددى، وتقدددم للقددار  امددا هددابال مددن المعلومددات التاريخيددة التددي تهددم اددل متددابع لتطددور 

 الصهيونية وصوال  لى قيام دولة  سرابيل.

 ةت التاليدالبدء بقراءة ترجمة الكتاب، االجالع سريعا على المالحظاوربما يجدر بالقار  قبل 

 الصفحات التالية:مطالعة لعله تفيده في 

ن مددالسددير الذاتيددة لشخصدديات الكتدداب األلددف، قددراءة تاريخيددة تفصدديلية للكثيددر تقدددم  -1

لعاصدفة االجوانب التي قد تكون خافية عن القار  العربي، السيما الخالفات الداخلية 

، تنوعددت بددين خالفددات سياسددية، دينيددةوالتددي اددادت تطدديح بالمشددروع الصددهيوني، 

شخصددية، أي أن مشددروع دولددة  سددرابيل لددم يقددم فجددأة فددي هددذه المنطقددة، بددل سددبقته 

 صراعات ونزاعات غلب عليها الطابع الدموي في اثير من األحيان.

 ليده  النفدوذ الهابدل الدذي وصدلتتشير السير الذاتية لهذه الشخصيات األلف  لى مددى  -2

ذ، تعدددت أوجده هدذا النفددووقيدادات الحرادة الصدهيونية، فدي أبعدداد األرض األربعدة، 

لدوجن سياسيا، اقتصداديا، أااديميدا، ماليدا، األمدر الدذي قدد يفسدر سدرعة تطبيدق حلدم ا

 على أرض فلسطين.القومي اليهودي 
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لتي ااألمر األاثر وضوحا في هذه الترجمة، أن الغالبية العظمى من هذه الشخصيات  -3

تددت جميعهددا مددن شددتى سدداهمت بدداحتالل أرض فلسددطين و قامددة الكيددان اإلسددرابيلي، أ

أصددقاع األرض ولدديا لهددا جددذور تاريخيددة فددي هددذه األرض، امددا تحدداول الحراددة 

 الصهيونية االدعاء بذلك.

م ألن أيقن اليهود منذ اللحظة األولى أن  قامة دولتهم في أرض فلسدطين، يحتدام مدنه -4

جد القدار  يكونوا موزعين في شتى المجاالت، وذوي تخصصات متعدددة، حيدا سدي

ات اليهددودي السياسددي، االقتصددادي، عددالم االجتمدداع، الممثددل، النحدد الترجمددةفدي هددذه 

 ،توالرسام، المؤرخ، الصحفي، األمر الذي مكنهم من دخول العديد من هذه المجداال

 وخدمة المشروع الصهيوني من خاللها.

فسدر أن سيلحظ القار  أن تغيير الديانة اليهودية أمدرا لديا غريبدا عدن اليهدود، ممدا ي -5

 فدي توييدف الددين اليهدوديونجحدت يل والحراة الصهيونية من قبلها اجتهدت  سراب

ا لخدمدة برنامجهدا السياسدي، حتددى لدو بدرروا ذلدك بددالحمالت المناهضدة لليهوديدة ومدد

حملتده مددن قددوانين وتشددريعات حدرمتهم مددن تددولي بعددا المناصدب جالمددا بقددوا علددى 

 ديانتهم األصلية.

جمتددي لصددفحات هددذا الكتدداب الموسددوعي، مالحظددة أوددارت انتبدداهي اثيددرا خددالل تر -6

تكمدددن فدددي حجدددم الحقدددد الدددذي تكنددده الحرادددة الصدددهيونية للدولدددة العثمانيدددة، بسدددبب 

 اإلجددراءات التددي اتخددذها العثمددانيون إلعاقددة تنفيددذ المشددروع الصددهيوني، فددي ذات

الوقدت اشدف الكتداب عدن حجدم عالقدات ةحميميدةة ربطدت قدادة الحرادة الصدهيونية 

 الزعماء العرب! لكتاب، ببعافي هذا االواردة ترجماتهم 

رات، لم أان يوما من دعاة نظريدة المدؤامرة، رغدم يقيندي بدأن التداريا ملديء بدالمؤام -7

ومددع ذلددك فقددد لفددت نظددري خددالل الترجمددة الكددم الكبيددر مددن اليهددود الحاصددلين علددى 

ريم جوابز نوبل في مختلدف المجداالت، السدالم والفيزيداء والطدب واألدب، وألن التكد

ب تجداه فطر عليه اإلنسان، لكنه حين يأتي مقرونا بعقدة الذنب التي تطارد الغدر جبع

سدابات حاليهود، يجعل الجدابزة بالتأايدد تنحدرن عدن أهددافها العلميدة السدامية باتجداه 

 سياسية صرفة..! 

عثرت الترجمة في متن الكتاب على عدد من المصطلحات والحوادث التي قدد تكدون  -8

عربي، مما استدعى توضيحها في هوامش الصفحة حتدى تكدون غريبة على القار  ال

ونهدا الفكرة متكاملة، علما بأن هذه الهوامش لم ترد في الدن  األصدلي مدن الكتداب ا

 معروفة للقار  اليهودي.

 علدى العديدد مدن المصدطلحات والعبدارات التدي لدن تدروق لده،العربدي سيعثر القار   -9

هددا: لعلميددة، وهنددا يمكددن التنويدده لددبعا منولكددن جددرى تثبيتهددا انطالقددا مددن األمانددة ا

 أرض  سرابيل تعني فلسطين، اإلرهاب العربي.مصطلح البالد يعني فلسطين، 

 

 ضدوء أاثدر،، آمل أن تقدم هذه الترجمة  ضافة نوعيدة جديددة للمكتبدة العربيدة، لتلقدي الوأخيرا

د يعطددي األمددر الدذي قددفدأاثر علددى الكيددان اإلسدرابيلي مددن داخلدده، ولكدن هددذه المددرة بدأقالمهم هددم، 

  الكتاب أهمية خاصة،،،

 

 

أتوجه بالشكر الجزيل للزمالء في مؤسسدة فلسدطين للثقافدة الدذين تبندوا فكدرة وفي الختام،  

 قدد خرجدت فدي أبهدى حلدة، وأفضدل مضدمون،الترجمدة أن تكدون  آمالترجمة الكتاب على الفور، 

 بعددا مددن عدددمها وانيددا، و ن شدداب، ورضددا الوالدددين هددو توفيددق هللا أوالففدد ن تمكنددت مددن ذلددك 

 ل.الوضوح، وصعوبة الوصول  لى المعلومة وتوصيلها، فهو جبع البشر في النق  وعدم الكما
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 عدنان أبو عامر         
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 المؤلفمقدمة 
 (1)يغآل عيالم

ي صددناعة التدداريا مددن صددنع أنددات وشخصدديات بعينهددا، ذلددك أن الدددور الشخصددي مهددم فدد

و تلدك فدي التاريا، ومع ذلك فهو محدد بطبيعة المهمة التي قامت بها، بحيا تؤور هذه الشخصية ا

يدة ، دور الشخصدية التاريختطدور األحدداثاتجداه خدرى تحيدل أوجهة التاريا من جهة، ومن جهة 

تهدم ادنات، يضعون حريتهم و رذه الشخصية من أ ذن وابت، وفي نهاية األمر منوج بمن يحيط به

 بين يدي شخصية ما ويمنحونه ال ما يرغب.

، مدن مثال جيد على هذا النموذم يبدو واضحا في في مراحل معينة مدن التداريا اإلنسداني

إلمكدان وفدي أيامندا هدذه باخالل نجاح عدد من الملوك والحكام في تقرير مصير شعوبهم ودولهدم، 

ل أو ن، سدواء ادانوا راسداء دوينتخبدملء مكان مثل تلك الشخصيات التاريخية على أيددي أندات م

عيندة، القرارات التدي تتخدذ باسدمه لهدا عالقدة أايددة بتطدورات سياسدية م أنذلك راساء حكومات، 

 ستؤور بالتأايد على مصير الشعوب والدول.

ي فدولكن في أعقاب الثورات الجماهيرية التي أسدفرت عدن نشدوء أنظمدة سياسدية قانونيدة 

ة التاريخيد ي العالم الغربي، لم يعد باإلمكان أن تكون لتلدك الشخصديةالشرق، وأنظمة ديمقراجية ف

شخصدية أو اختلفدت الظدرون التاريخيدة للبيادة المحيطدة بهدذه ال فقددالتي تحدونا عنهدا ذات الددور، 

يندون ندات معأبعدا المهدام والمواقدع،  أن تلك، ومع ذلك فليا باإلمكان نسيان حقيقدة هامدة وهدي

ى اغ فيهددا، وفددي نهايددة األمددر فدد ن التدداريا وحددده سدديكون الشدداهد علدديسددتطيعون مددلء الفددرفقددط 

 .صنابعهم، ويتحدث عن حكاياتهم ألن قلة فقط يستطيعون القيام بهذه األدوار التاريخية

للحددديا عددن اختيددار ألددف شخصددية سددترد فددي هددذا  امهمدد اددانمدددخل عددام االددذي سددبق، 

% 80 ، ذلدك أنالصدعوبات مدن ه الكثيدرجتدالمعجم، وبالتأايد ف ن اختيار ألف شخصية تحديدا أحا

ن لن تكون موضع خالن بين القدار  والمؤلدف، ولكدمن الشخصيات التي ستظهر في هذا الكتاب 

د ألدف اعتقددت أنهدم جدديرون بدالظهور فدي هدذا الكتداب، علمدا بدأن اختيدار عدد فقد% 20بالنسبة لـ

 الكتاب.شخ ، ال يعني أن هناك شخصيات اانت مناسبة وجديرة للظهور في 

                                                
 ( بروفيسور في قسم التاريخ والدراسات الثقافية في جامعة بن غوريون. 1
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م  ن عمليدة اختيدار هدذه الشخصديات لدم تتطددرق بالضدرورة  لدى مدواقعهم البدارزة ومهددامه

لجمهدور الظاهرة، بل لقد اان مناسبا ان يتم اختيار شخصيات نظدرا لموقعهدا الشدعبي فدي أوسداج ا

ريدة خاصدة تطدورات فكباليهودي، ولها عالقة مباشرة بميالد شعبنا اليهودي، أو اان لهم تأوير مدا 

ب بنددا، رأيددت مددن الضددرورة أن تددرد أسددمااهم فددي هددذه الموسددوعة، وبالتددالي جددااوا علددى حسددا

 اثر منهم.شخصيات أخرى معروفين بالتأايد أ

يا ن هدذا الكتداب يدؤرخ بصدورة أو بدأخرى لتدارأولذلك سيجد القار  عبر مفداهيم عديددة 

رون شدعبنا خدالل القد حديا عن قضايا شغلتالعبر في العصر الحديا، أته الشعب اليهودي، ونش

 فكرية وفنية.واعية، قتصادية، اجتمااألخيرة في موضوعات هامة، سياسية، 

يتطددرق الكتدداب مددن خددالل التددأريا لتلددك الشخصدديات األلددف  لددى مددا قدددموه مددن  نجددازات 

ت سدداعدت فددي تطددوير الكيبددوتا اليهددودي، وجبيعددة االختالفددات والتطددورات فددي جبيعددة الفعاليددا

 لثدامن عشدرات خالل التاريا الحديا، ويؤرخ لهذا التاريا الذي يبدأ في القدرن اليهودية التي برز

 حتددى نهايددة القددرن العشددرين، وعددن الحراددات السياسددية المختلفددة داخددل الشددعب اليهددودي، وعددن

 التغيرات الجوهرية التي حلت بالتاريا اليهودي الحديا.

ر، ن أاتب وعمن أغا النظومع ذلك فقد أصابني  رباك شديد في  عداد هذا الكتاب، عم

عمددن أسددتفيا وعمددن أختصدددر، ومددع ذلددك فقدددد تطددرق الكتدداب علددى سدددبيل المثددال  لددى جميدددع 

ر  ذلك قدد يشدعر القداالشخصيات اليهودية التي حصدلت علدى جدابزة نوبدل علدى سدبيل المثدال، ولد

مدر قدد يثيدر أخدرى، وهدو أوجدزت فدي موضدوعات أأنني أجلت الحديا في موضوعات معيندة، و

ن، واب القدار ، فمدنهم المخرجدون السدينمابيون والممثلدون، ومدنهم رجدال الجديش العسدكرياستغر

 ن، وعلمدداء اآلوددار، علمدداء وأجبدداء، هددذه النوعيددات سدديبرز دورهددا اثيددرا وبصددورةووالرياضددي

 واضحة في هذا الكتاب.

ى صدلة يبدأ الكتداب مرحلتده التاريخيدة مندذ القدرن الثدامن عشدر، وهدذا التداريا بدالطبع علد

العديدد مدن وقدد اسدتعان المؤلدف بوويقة بالحراة التنويريدة للشدعب اليهدودي فدي القدارة األوروبيدة، 

كددان سددرد جميددع هددذه المراجددع، المراجددع والموسددوعات والتددراجم، ورغددم أندده مددن الصددعوبة بم

 ا:سأاتفي بذار بعا المصادر التي قدمت لي مساعدة جد هامة في  عداد هذا الكتاب، ومنهف

 .1972القدت الموسوعة،  -

 .1971لصهيونية و سرابيل، نيويورك موسوعة ا -

 .1974-1950سوعة العبرية، تل أبيب المو -

 .1969التراجم األدبية، لندن  -

 .1962موسوعة نشأة العالم، بوسطن  -

 .1970روسيا السوفيتية، أواسفورد  اليهود في -

 .1965شخصيات في  سرابيل، تل أبيب  -

 .1963الفلسفة اليهودية، القدت  -

 .1969الدة الشعب اليهودي في العصر الحديا، تل أبيب و -

 

 حرف األلف

 م1744-1660أبو العافية، حاييم  -1

 ل اليهودي في جبريدا، ابدن لعابلدة يهوديدة شدرقية،1حاخام وسياسي  سرابيلي، مجدد الييشون)

ى  لد 1699عدام ذهدب لها جذور حاخامية، ولد في مدينة الخليل، وتلقى تعليمده فدي مديندة القددت، 

                                                

وحتدى  1882عدام للداللة على اليهود ومنظماتهم فدي فلسدطين مندذ الهجدرة اليهوديدة األولدى المصطلح استعمل ل 1

اختلدف يهدود الييشدون عدن وقدد  ،، وعرفت هدذه الفتدرة بدـ)فترة الييشدونل1948سرابيل العام  قامة  اإلعالن عن 

شدترااي مدن خدالل تطبيقده فدي بكونهم من ينتمون  لى الفكر الصهيوني، ومتأورين بالفكر اال م،يهود الييشون القدي

نشأت فدي الييشدون األجهدزة اإلداريدة والتنظيميدة لليهدود فدي فلسدطين،  لدى أن اعترفدت حكومدة  ، وقدالكيبوتسات
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وعين  ل،1) لى البالد 1718عام  وم عادحاخاما لمدينة أزمير،  1712عام  وعينمدينة لسلونيكي، 

 حاخاما لمدينة صفد.

ل حداام منطقدة الجليدل، إلعدادة تدرميم مديندة 2لدعوة الشديا يداهر العمدر) 1740عام  استجاب

 جبريا المدمرة منذ سبعين عاما، وتجديد الييشون اليهودي في الجليل.

ل يهود جبريدا تحدت قيدادة أبدو العافيدة، العجدوز المتمدرت، وقدتهم فدي يداهر العمدر خدالوضع 

، وفدي يدوم االنتصدار احتفدل 1743-1742حربه التي خاضها ضد حاام مدينة دمشدق بدين عدامي 

 يهود جبريا عدة سنوات.

 أبو العافية أن تجديد الييشون اليهودي هو بداية نهضة الشعب اليهودي.اعتقد 

 

 1988-1899)مئيروف( أفيغدور  -2

، 1912دوينسددك فددي روسدديا، وصددل الددبالد عددام مدينددة بل ولددد 3مددن راسدداء منظمددة الهاغاندداة)

وانضددم  لددى مجموعددات بحيددرة جبريددا، وددم مددا لبددا أن انضددم  لددى تجمددع حددزب العمددل، وفددي عددام 

ترقددى وأصددبح عضددوا فددي اللجنددة القطريددة للهاغاندداه، عمددل فددي مجددال التمويددل وتنظدديم  1922

 مات التابع للتنظيم.المعلو

 نيدة التديخالل فترة الحرب العالمية الثانيدة ادان مدن بدين منظمدي الهجدرة اليهوديدة غيدر القانو

يدا قدام وصلت عبر الحدود الشمالية، وفي نهاية الحرب عين ربيسا لمؤسسة الهجرة اليهودية، بح

 على تنظيم وتهريب عدد من عمليات تهجير يهود أوروبا.

ادان فدي حينهدا ول قام بمهمة جمع التمويل اليهودي من أوروبدا، 4ستقالل)خالل فترة حرب اال

الصددديق المقددرب لددـةدافيد بددن غوريددونة، ومستشدداره فددي اددل مددا يتعلددق بالشددؤون األمنيددة، حتددى 

منتصف سنوات الخمسينات، ونظرا لخبرته الطويلة وتأويره الهابل، فقد ووق تجربته فدي مذاراتده 

 .1962ع جيل الدفاعل وصدر عام التاريخية التي أسماها )م

 

 2002-1915ا، بإيبان، أ -3

                                                                                                                                       

وتمكن الييشون في بلورة شكل ومستقبل الدولة التي ستقام في  ،االنتداب بـ)انيست اسرابيلل اهياة يهودية تمثيلية

 رجت نسبة عالية من القيادات االسرابيلية. فلسطين، ومن أوساج الييشون خ

ةل، سيمر هذا المصطلح في جميع صفحات الكتاب، ويعندي وفدق رأي الكاتدب أرض  سدرابيل )فلسدطين المحتلدل 2

 حيا يتعمد اليهود  جالق اسم البالد عليها للربط التاريخي بينهم وبينها.

شدمال وجهاء قام ببناء عالقة وجيدة مع عابالت وو 1689أحد حكام فلسطين في فترة الحكم العثماني، ولد عام ل 3

الي فدي هدأللددى دعمده ل 1721صدطدم بالحداام العثمداني عدام اهدا، ودم مما ساعده على بناء حكم مسدتقل في فلسطين

رب حدا، امدا سدتمر بالسديطرة حتدى سداد علدى الجليدل وشدمال فلسدطيناو رفضهم دفع الضرابب المتراامة علديهم،

ا ودمشدق ستطاع السيطرة على صيداشق وتعدى على واليته بمحاولته السيطرة على نابلا، ووالي دموالشهابيين 

لدذي اسدتقالل بمساعدة قوات محمد علي ولكن القوات التراية عدادت لتسديطر علدى تلدك المنداجق وتقضدي علدى اال

 .1775قيادة أحمد باشا الجزار وقتل ياهر العمر عام ب ،تمتع به الكيان الذي أنشأه ياهر

لسدطين في مدينة القدت واان الهدن مدن تأسيسدها الددفاع عدن المسدتوجنات اليهوديدة فدي ف 1921تأسست عام ل 4

جدديش للوبلغددت المنظمددة درجددةل مددن التنظدديم ممددا أهجلهددا لتكددون حجددر األسددات  ،خددارم نطدداق االنتددداب البريطدداني

، يدارهمدوتهجيدر الفلسدطينيين مدن  من المستوجنات اليهودية في فلسدطين 50ساهمت في  نشاء حيا  ي،سرابيلاإل

غم من عددم وبالر، اإلحتياجفي صفون  ألفا 40ومقاتل  آالن 10ه اناغالها عدد أفراد، أصبح 1936بحلول العام و

ألمنيدة الق بالقضايا اناه فيما يتعغوبشكل ابير مع الها تعاونها تن قواتأال  ، بالمنظمةعتران الحكومة البريطانية ا

 وأمور القتال.
 
 

ية عشدية  قامدة أول حرب بين  سرابيل والدول العرب، وقد اانت 1948ل االسم اإلسرابيلي للنكبة الفلسطينية عام 1

ن أ اثدر مدقددرت بدأدت  لدى خسدابر  سدرابيلية ، ومدرت بخمدا مراحدل، و1949الدولة واستمرت حتى يناير عدام 

 .  حسب اعترافات  سرابيلية ،جندي لقوا مصرعهم أربعة آالنبما فيهم أاثر من ، قتيل ستة آالن
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لتدرا، ابدر وتلقدى تعليمده فدي  نجدبلوماسي وسياسي، ولدد فدي مديندة ايبتداون بجندوب أفريقيدا، 

بددين عددامي وعمددل جامعددة اددامبردم،  مددنحصددل علددى تعلدديم متقدددم فددي اللغددات واألدب الشددرقي 

 محاضرا في ذات الجامعة. 1938-1940

اانت والستخبارات البريطاني برتبة مالزم أول خالل الحرب العالمية الثانية، خدم في جهاز ا

ان للدددابرة السياسددية فددي زمددايوبتوصددية مددن  1946عددام  وتددم ضددمهخدمتدده فددي القدداهرة والقدددت، 

 ، حيا عين في قسم المتابعة الصحفية في لندن.ل1)الواالة اليهودية

ل التدي 2االة اليهودية مع لجنة األونسكوب)ضابط اتصال من قبل الوليكون  1947عام انتدب 

تم تعيينها لإلشران على الموضوع اإلسرابيلي، واان عضوا في الوفدد اليهدودي خدالل االجتمداع 

 سفيرا إلسرابيل في األمم المتحدة. 1948عام  وعينالعام للجمعية العامة لألمم المتحدة، 

 1959ودم مدا لبدا أن عداد عدام عين سفيرا إلسدرابيل فدي واشدنطن،  1959-1950بين عامي 

 ل3 لى  سرابيل وتم انتخابه عضوا للكنيست عن حزب ماباي.)

 1966عين وزيرا للتربية والتعليم، ودم ناببدا لدربيا الحكومدة، وفدي  1963-1960بين عامي 

 .1974وزيرا للخارجية حتى شهر مايو من العام 

لدى م وخطاباتده البراقدة مدن عتمكن  يبان من جرح اسمه بصورة قوية من خالل يهدوره الدداب

 منصة األمم المتحدة، ومتحدث حذر باسم  سرابيل أمام الرأي العام العالمي.

، نهضدة 1947، صدوت  سدرابيل 1947مدن اتبده التدي أصددرها: الصدهيونية والعدالم العربدي 

 .1972، بالدي 1968، شعبي 1959القوميات 

 1928إيغم، يعكوب،  -4

ل، وتعلم في معهد )بتسل  يلل بمدينة القدت، وأااديميدة 4يون)فنان، ولد في مدينة ريشون ليتس

الفنددون ببدداريا، تمكددن مددن تددرويا اسددمه فددي الوسددط الفنددي، بحيددا وصددل  لددى مجددال العمددل فددي 

 المسرح.

 

 1969-1903أدورنو، تيودور،  -5

لسدلطة لفيلسون، ولد في مدينة فرانكفورت بألمانيا، وأامل تعليمده بهدا، مدع وصدول الندازيين 

صل ولقطع دراسته األااديمية في جامعة فرانكفورت، حيا هاجر  لى  نجلترا ومن هناك  اضطر

  لى الواليات المتحدة.

باالشددتراك مددع ةنفيددت سددنفوردة اتدداب )الشخصددية المسددتبدةل، حيددا تددرك  1950عددام نشددر 

حيدا  انيدا،عاد  لى ألم 1956بصماته العلمية والفلسفية على علم االجتماع وعلم النفا، وفي عام 

 لماني.وساج اليسار الغربي األأاان له تأوير ابير على جريقة تفكير الجيل الشاب، وخاصة في 

  1937-1870أدلر، ألفرد،  -6

                                                

مدن ، و قامة وجن قدومي يهدودي وحمايدة مصدالح السدكان اليهدود فدي فلسدطينللمساعدة في  1922ت عام اأنشل 2

ملكيدة اشدراء األراضدي فدي فلسدطين ، تطوير حجم الهجرة اليهوديدة  لدى فلسدطين بصدورة متزايددةأهدان الواالة 

ين فددي نشددر اللغددة والتددراث العبددريو ،مبنددى علددى العمددل اليهددوديتشددجيع االسددتيطان الزراعددي ال، ويهوديددة عامددة

 ولدة  سدرابيلدقيدام ، وبعدد اانت الواالة خالل فترة االنتداب أشبه بالحكومة للمستوجنين في فلسطين، وقد فلسطين

 لحكومة اإلسرابيلية.لتحولت معظم االختصاصات التي اانت تمارسها الواالة 

، جية العربالخار جتمعت اللجنة بوزراء، حيا اللتحقيق في أوضاع المنطقةمتحدة ل لجنة دولية شكلتها األمم ال3

اسم عرفا ب ، وتقديم مقترحين خاصين بفلسطينضرورة  نهاء االنتداب في فلسطينب جالباتبت تقريرها الذي و

 مشروع األاثرية ومشروع األقلية.

، ماليةتع بحضور قوي في الهستدروت العل هو حزب عمال أرض  سرابيل، اان من مؤسسيه بن غوريون، وتم1

لقيام  الحق واستطاع السيطرة غلى المنظمة الصهيونية العالمية والتشكيالت العسكرية في فلسطين، وفي قوت

 الدولة غاب الحزب عن الخارجة السياسية اإلسرابيلية بعد عملية اندمام مع أحزاب أخرى,   

لتاسع لقرن اابشكل منتظم خالل  تيهرن المستوجنات األولى التي ل االسم اليهودي لقرية عيون قارة، وهي م2

 .زخرون يعقوب وروش يبنامع مستوجنتين  ضافيتين هما  1882، حيا تم  نشااها عام عشر
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ه جبيدب نفسددي، مؤسددا المدرسددة العقليددة للسدديكولوجية الشخصدية، ولددد فددي فينددا وأامددل تعليمدد

ة عالقدد 1902عددام ن وادووفدق مددذهب البروتسددتانت، التدي اانددت  نتددهديا ومددا لبدا أن غيددرهنداك، 

اتي قطع عالقته معه، وحسب رأيه فد ن قدوة اإلنسدان وسدلواه الحيد 1911، وفي صداقة مع فرويد

 ليا بالضرورة مدفوعا بغريزة الجنا، اما زعم فرويد.

 

 1918-1852أدلر، فيكتور،  -7

علدم الديمقراجي النمساوي، ولد في مدينة براغ، وترعدرع وت االشتراايجبيب، زعيم الحزب 

ادان عنصدرا أساسديا فدي  1888مجلدة أسدبوعية اجتماعيدة، وفدي عدام  1885عدام أسدا فيندا، في 

 توحيد الحزب الذي أصابه االنقسام.

 وانتخدبالمملكدة النمسداوية،  لسدكانبصورة مرازيدة فدي مدنح حدق الترشدح  1907 ساهم عام

فددي لخارجيددة ل اوزيددر عددين 1918، وفددي عددام 1905عضددوا فددي البرلمددان النمسدداوي منددذ عددام 

 الحكومة االشترااية النمساوية.

أى غيددر ديانتدده وعددارض بشدددة القوميددة اليهوديددة، ور فقددداددان حساسددا مددن خلفيتدده اليهوديددة، 

 بضرورة حل مشكلة الشعب اليهودي ضمن اإلجار العالمي اله.

 1940-1863أدلر، سايروس،  -8

بدر ة أرانسدو، امستشرق، من زعماء اليهود المحدافظين فدي الواليدات المتحددة، ولدد فدي مديند

أدار قسدددم  1892درت اللغدددات فدددي جامعدددة هدددوفكينا، وفدددي  1888وتعلدددم فدددي فيالدلفيدددا، عدددام 

يكدية االستشراق في أحد معاهد واشنطن، وفي ذات الفتدرة أسدا ةجمعيدة التداريا اليهدودي األمر

 وترأسها لمدة عشرين عاما.

ي فد أذي بددليهدودي األمريكدي الدقدم للمكتبة اليهودية عدة مؤلفات قيمة منها: الكتداب السدنوي ا

، 1906-1901 لددى النددور بددين العددامي  ، الموسددوعة اليهوديددة التددي خرجددت1899الصدددور عددام 

فظدة ة المحاالصديق والوريا الروحي لـةسلومون شديخترة األب الروحدي لليهوديد هيمكن اعتبارو

 في الواليات المتحدة.

ي فليهودية كية، منها ربيا دار المعلمين اتقلد عدة مناصب في أوساج الجالية اليهودية األمري

حددة فدي ربيسدا للكنيسدة اليهوديدة المووربيا الية ةدروفسدية فدي فيالدلفيدا، امدا عدين نيويورك، 

 أمريكا، ومحررا ربيسيا للفصلية اليهودية.

تدم تعييندده ضددمن المجموعددة القياديددة التددي تمرادزت فددي نيويددورك فددي بدايددة القددرن العشددرين، 

اللجندة  واأسسد الدذينب شيفة وعضوية ال من: الاوي مرشال، فليكا فداربورغ، برباسة ةيعقو

، وعرفت فيما بعد بالقيدادة التاريخيدة لليهدود األمدريكيين، وقدد عدين 1906اليهودية األمريكية عام 

، حيدا دعدم 1919ل الدذي عقدد فدي مديندة بداريا عدام 1فيما بعد ممدثال للجندة فدي مدؤتمر الصدلح)

 ق األقليات اليهودية في أوروبا. المؤتمر مطالب حقو

 

 

 1960 -1879أدلر، فريدريخ،  -9

م تددوهددو ابدن فيكتدور أدلدر،  الدديمقراجي النمسداوي، االشدتراايفيزيدابي، مدن زعمداء الحددزب 

 تنصيره في صغره، وحين ابر اان ناارا للدين بصورة عامة.

ودم عداد  لدى ريا، أامل حياته العلمية في سويسرا، وأصبح محاضدرا فيزيابيدا فدي جامعدة زيدو

التدي انتهجتهدا ، ودخل الحياة السياسية، حيا ادان مهاجمدا عنيددا للسياسدة الحربيدة 1911فينا عام 

حين اندلعت الحرب العالميدة األولدى، امدا هداجم حزبده الدذي وقدف  لدى جاندب  الحكومة النمساوية

ة ربديا الددوزراء الحكومدة فدي سياسدتها الحربيدة، ومددن أجدل  ودارة الدرأي العدام، فقددد تعدرض لحيدا

                                                

 . نيلبريطاا االنتدابفلسطين تحت ضع ل مؤتمر دولي عقد في أعقاب نهاية الحرب العالمية األولى، وقرر و1
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عامددا، وفددي نهايددة الحددرب  18النمسدداوي، روزان شددتورخ وقتلدده، حيددا حكددم عليدده بالسددجن لمدددة 

 العالمية األولى ومجيء النظام السياسي الجديد تم العفو عنه.

 مددع قابمددة مؤسسددي المنظمددة االشددترااية العالميددة فددي فينددا، وخددالل أعددوام 1921عددام عددين 

، ات المتحددةا، ومع اندالع الحرب العالمية الثانية ذهب  لى الواليله أمينا عامااان  1923-1939

 وم عاد للنمسا في أعقاب انتهاء الحرب.

ا بحدل مطالبدل الصهيونية، وعارض مسألة القومية اليهودية امع حراة العمجيدة أقام عالقات 

 مشاال اليهود دون وضعها في  جار قومي.

 

 1944-1906أدلشتاين، يعكوب،  -10

، خالل سنوات الثالوينات اان أحد زعماء حراة ترانزيشتات ل1وني، ربيا غيتو)زعيم صهي

 في تشيكوسلوفاايا، مديرا للمكتب اإلسرابيلي للواالة اليهودية في براغ. العمال الصهيونية

يددة فددي بعددد االحددتالل النددازي لتشيكوسددلوفاايا عددين زعدديم الحراددة الصددهيونية والجاليددة اليهود

قبضدة  ت الحكدم الندازي، وقدد توصدل  لدى قناعدة مفادهدا أن  نقداذ اليهدود مدناألراضي الواقعدة تحد

التدالي النازيين تتمثل في عرض صفقة عليهم تجعل اليهود بموجبهدا عنصدرا مسداعدا للندازيين، وب

 تحول دون  بادتهم.

عميددد اليهددودة حيددا تددرأت المخدديم منددذ عددين ةحينهددا  عددرض  قامددة مخدديم عمددل ضددخم، ومددن

بتهمدة  اعتقدل حيااان موقفه تجاه النازيين مدعاة لالفتخار، و، 1943نوفمبر   لى 1941ديسمبر 

 تاأوشدف معسدكرتزوير ووابق رسمية بغرض  نقاذ اليهود من الموت، حيا أرسل مع عابلته  لدى 

وجتده ، بعدد ان تدم  عددام ز1944، حيا حكم عليه باإلعدام رميدا بالرصداف فدي يونيدو االعتقالي

 ت الطريقة.وابنه أمام عينيه بذا

 

 1919-1876أهرونسون، أهران،  -11

فدي  ، حيدا نمدا وتعلدم1882ولد فدي مديندة بدااو برومانيدا، وصدل مدع عابلتده  لدى الدبالد عدام 

 مدينددددة زخددددرون يعقددددوب، وأامددددل تعليمدددده الزراعددددي فددددي فرنسددددا، حيددددا تقددددرب مددددن البددددارون 

تدم فصدله في البدارون ومويةروتشيلدة، ومن وم تم تعيينه مرشدا زراعيا وم ما لبا أن اختلف مع 

 ن.من العمل، وم اشترك في وفود بحثية زراعية وجغرافية في أرض  سرابيل الغربية واألرد

جندة استدعي للواليات المتحدة من قبدل وزارة الزراعدة، حيدا أقدام عالقدات مدع الل 1909في 

مديندة  ة فديالتجدارب الزراعيداليهودية األمريكية، وهناك نظم حملة تبرعدات ماليدة إلقامدة محطدة 

 .1910عام عتليت 

خاض صراعا مع مشغلي الييشون بسبب سؤاله حول جبيعة ةالعمل العبرية، وقدام بتشدجيع 

معدرون تشغيل العمال العدرب، حيدا تدم تعيينده زعيمدا وناجقدا باسدم الجيدل الثداني فدي الييشدون ال

 باسم )جيل الصبارل.

مقبدول  ع الواليدات المتحددة  لدى وجدهمع اندالع الحرب العالمية األولى تحول بفضل عالقته م

لتدي ان الهجمدة مأمام القيادة التراية، حيا تم تعيينه قابدا للعملية العسكرية لحماية أرض  سرابيل 

 .1915تعرضت لها عام 

هيوني من خالل اتصاالته مع األتراك، وصل  لى قناعة مفادها أنه من أجل تحقيق الحلدم الصد

لتدده أيدددي األتددراك، وقددام بتأسدديا تنظدديم ةنيددلة مددن أبندداء عابيجددب أن يبدددأ بتحريددر األرض مددن 

 وأصدقابه.

                                                

هيددة أجبددر اليهددود بسددبب الكرا حيددا ،1516غيتددو هددو مجلددا مدينددة البندقيددة فددي سددنة أول مددن أدخددل نظددام الل 1

يهددود  تددوالى فددرض الغيتددو علددىو ،المسدديحية التقليديددة لهددم، علددى السددكن فددي أحيدداء خاصددة بهددم وخاضددعة للرقابددة

ة فدي المحافظد م، وعلى الرغم من أن ياهر الغيتدو قدد يبددو سدلبيا،  ال أنده سداهروسيا وبولونياوفيينا وفرانكفورت 

لعديش على بعا الخصاب  التكوينية لليهود، ومنحهم في الوقت نفسه بعا الصفات المكتسبة، وساعدهم علدى ا

 .امجموعات بشرية مميزة ومختلفة،  لى حد ما، عن محطيها
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مددا لبددا أن خددرم مددن الددبالد وغددادر  لددى بريطانيددا، حيددا لبددى البريطددانيون رغبتدده القاضددية 

بتحقيددق الددوجن اليهددودي، ومددن هندداك وصددل  لددى مصددر حيددا تمكددن مددن  رسددال معلومددات أمنيددة 

علومدددات نجدددح البريطدددانيون فدددي دخدددول أرض حساسدددة للسدددلطات البريطانيدددة، وبفضدددل هدددذه الم

 ل1 سرابيل.)

جديش نظرا للشكر الذي حصل عليه من قبل اإلنجليز، وبعد ان وصل  لى مواقع متقدمة فدي ال

حكدم اإلنجليزي، نجح فدي  يصدال معلومدات هامدة حدول المعانداة التدي يتعدرض لهدا اليهدود تحدت ال

 لصالح اليهود.التراي، وترويا حملة لتأليب الرأي العام العالمي 

بدددأت منظمددة ةنيددلة بجمددع تبرعددات ماليددة ابيددرة مددن قبددل يهددود أمريكددا إلقامددة التجمعددات 

ع الجدديش عالقتده مدع اإلنجليددز شخصدا مناسدبا لتوويدق العالقدة مدلن فيده اوايزمد ىاليهوديدة، وقدد رأ

 البريطاني، باإلضافة  لى عالقاته مع المنظمات اليهودية األمريكية.

اشترك اخبير ومستشار خاف لشؤون حدود أرض  سرابيل  1919عام  خالل مؤتمر الصلح

 .1919االنتدابية، وقد قتل حين تحطمت جابرته بين لندن وباريا في مايو 

 

 1917-1890أهرونسون، سارة،  -12

وبعدد ااتشدان سدر شقيقة أهرون مؤسدا تنظديم ةنيدلة، حيدا عينهدا إلدارة شدؤون المنظمدة، 

 ول منفي األاعتقلت أعضاء المنظمة من الهرب بعد وقت، حيا  تمكنالمنظمة، بقيت في بيتها لي

يء شد، على يد األتراك وواجهت قسوة من جرفهم، ومع ذلك فلدم يسدتطيعوا انتدزاع 1917أاتوبر 

 منها، وحينها تم  جالق النار عليها وقتلها.

وقدت ذاتده رفيقها في المنظمة، يوسي ليشنسكي، اعتقل هو اآلخر بعد مطاردة سداخنة، وفدي ال

حيدا قدرروا تصدفيته خوفدا مدن وقوعده بيدد األتدراك،  ل2)جارده رجال تنظديم ةالحدرت اليهدودية

 ولكنه في النهاية مات موت األبطال حيا أعدم شنقا على أحد أعمدة مدينة دمشق.

 

 1961-1869أهرنفرايز، مردخاي،  -13

خدالل وة، يهوديدة واسدع ألمانيدا، تلقدى وقافدةب نوفلفاحاخام وخبير قانون دولي، ولد في مدينة 

 اان حاخاما في ارواتيا، وم في صوفيا عاصمة بلغاريا. 1900-1896أعوام 

نشدددر مقددداالت باللغدددة العبريدددة، ومدددن أشدددد المتحمسدددين لدددـهرتسل، واشدددترك فدددي الكثيدددر مدددن 

االجتماعدددات الصدددهيونية األولدددى، والحقدددا عدددين مدددع مجموعدددة مدددن أقرانددده الدددذين التفدددوا حدددول 

 ضددوا موقددف ةأحدداد عددامة الددذي جالددب بتقلددي  األدب العبددري الجديددد  لددىوعار ةبرديتشيفسددكية

 موضوعات يهودية بحتة.

سدرا أبدى خيبدة أملده مدن فشدل اللغدة العبريدة ألن تكدون جوبدأ لديه تحول فكري،  1908عام 

ليهوديددة ابددين الثقددافتين اليهوديددة واألوروبيددة، امددا خدداب أملدده فددي الصددهيونية وتمسددك بالحاخاميددة 

 العامة.

ة الحاخددام الربيسددي للجاليددة اليهوديددة فددي السددويد، وقددام بنشددر اتددب باللغدد 1914عددام  عددين

يدز بتميطالدب ت، وقد تبنى ما عرفه بـةالقومية الروحيةة، التي سويدية، ومنها الموسوعة اليهوديةال

 الشعب اليهودي بين األمم األخرى، بغرض  يصال رسالته الروحية.

 

                                                

ين، فلسط ل سيلحظ القار  تكرار اسم أرض  سرابيل في جميع صفحات الكتاب، وهي االسم اإلسرابيلي ألرض1

 حرف المترجم على بقاء الكلمة اما هي حفظا لألمانة العلمية. وقد

، لسدطينفمن أوابل المنظمات الصهيونية المتخصصة بالدفاع وحراسة المسدتعمرات والممتلكدات اليهوديدة فدي ل 1

وة قدم تحولدت  لدى ، ودمجموعدة مدن المهداجرين اليهدود ألغدراض الحراسدة واألعمدال المسدلحة 1909أسستها عام 

ف أنحداء نظمة مهمتها الدفاع عن المستعمرات الصهيونية في الجليل ودم عدن هدذه المسدتعمرات فدي مختلدمحاربة م

 ريطداني واصدلتأوناء االنتداب البوتعرضت  بان الحرب العالمية األولى للمطاردة من قبل األتراك، ، وقد فلسطين

 .يةات عن المستعمرات الصهيونالقيام بمهامها العسكرية ضد العرب والبريطانيين واشترات في صد الهجم



 11 

 1963-1906أوديتس، كليفورد،  -14

 مسددرحي أمريكددي، مددن المسددرحيين األمددريكيين البددارزين خددالل سددنوات الثالوينددات، ولددد فددي

 ح.، وبدأ يمثل على خشبة المسر15في نيويورك، ترك مدرسته في سن الـ وترعرعفيالدلفيا، 

د لمديندة عا 1949في سنوات األربعينات انتقل  لى هوليوود، وبدأ بكتابة السيناريوهات، وفي 

 يته الشهيرة ةالسكين الكبيرةة، ودارت حول التأوير الحاسم لهوليوود.برودوي بمسرح

 

 1904-1838أوتولنجي، جوزيف،  -15

تلقددى  قابددد جدديش ووزيددر حددرب، ابددن لعابلددة يهوديددة ابيددرة، ولددد فددي مدينددة سددافيونتا ب يطاليددا،

ي شددارك فددي حددرب التحريددر والوحدددة التددوتعليمدده فددي األااديميددة العسددكرية فددي مدينددة تددورين، 

 .1859اضتها  يطاليا ضد االحتالل النمساوي عام خ

، وفددي عددام 1860األول الددذي دخددل هياددة أراددان قيددادة الجدديش اإليطددالي عددام  ياددان اليهددود

اان عضو اللجنة الدولية لترسيم الحدود بين ترايا ومونتينيغرو في أعقاب الحرب التراية  1878

 ل1)الروسية.

ابعدة، عدين قابدد الكتيبدة الر 1902كرية ااملدة، وفدي عين جنراال وقابدا لفرقة عسد 1895عام 

 وفي ذات العام تم تعيينه سناتورا ووزيرا للحرب.

 

 1880-1798أوستروفوللر، هارشلي،  -16

ن مهرم ونجم فلوالوري يهودي، التفاصيل عن حياته الشخصية ضبابية، لكن اسمه مستقى م

ليهوديدة مدراء الجاليدة اأى أن جدرده في مهندة ذبدح الطيدور،  لدبلدة أوستروفوللر، حيا عمل هناك 

 بعد ان فشلوا في  يقافه عن التهكم على زعماء الجالية.

 

 1941-1863أوسيشكين، أبراهام مناحيم،  -17

زعدديم صددهيوني، أجلددق عليدده لقددب ةالرجددل الحديدددي للصددهيونيةة، ولددد فددي مدينددة دوفروفنددا 

جنددوب روسدديا عددام بروسدديا، نمددا وتعلددم فددي موسددكو، ومددع يهددور أحددداث الشددغب التددي عمددت 

 .هال أمينا عاماوعين ل 3انضم فورا  لى حراة أحباء صهيون) ل2)1881

واتخذ موقفا وسطا بين ةمدوهليفرة ربديا أحبداء صدهيون  1887حضر القمة الصهيونية عام 

ل وقدال أن األسدات بدين المدوقفين 2، وبين ةبينسكرة ربيا أحباء صدهيون العلمدانيين)ل1)المتدينين

                                                

الروسدددية والعثمانيدددة بشدددكل متقطدددع فدددي القدددرون  تينمجموعدددة مدددن عشدددر حدددروب قامدددت بدددين االمبراجدددوريل 1

ي معظددم األوقددات اانددت تلددك الحددروب تتمحددور حددول السدديطرة علددى شددبه جزيددرة القددرم، البحددر ، وفدد19و18و17

نة س 241فترة  ت في تاريا أوروبا وذلك المتدادها علىوتعتبر واحدة من أجول النزاعا ،األسود أو منطقة البلقان

لسدلطنة اأنهكدت هدذه السلسدلة مدن الحدروب ، لتدرا وفرنسداجوبذلك تكون امتدت أاثر من حرب المادة عدام بدين  ن، 

 .العثمانية واانت من أهم أسباب انهيارها مع بداية القرن العشرين

يخية ول تار، واعتبرت نقطة تحابح الشهيرة ضد اليهوددت  لى المذوأمقتل القيصر الروسي  ل أحداث أعقبت2

 في هجرة اليهود نحو أرض فلسطين.

ذت لهدا وقدد اتخد ،محاربدة انددمام اليهدود فدي المجتمعدات التدي يعيشدون فيهدا، والعدودة  لدى صدهيونل هدفت  لى 3

 ،ندداكهان اليهددودي السددتعداد للهجددرة لشددراء األراضددي فيهددا، ومسدداعدة االسددتيطلودعددت ، ة سددرابيلشددعارال ة لددى 

نية الصدهيونية فدي منتصدف القدرن التاسدع عشدر وبدايدة الصدهيو واانت همدزة الوصدل بدين مدا أجلدق عليده جالبدع

ين حراددة بددالوقددد انتشددرت ، 1897السياسددية مددع يهددور تيددودور هرتددزل وانعقدداد المددؤتمر الصددهيوني األول سددنة 

راودتهدم  دة األمريكيدة، و ن ادان بعدا أعضدابها قدداليهود في روسيا ورومانيا وغربدي أوروبدا والواليدات المتحد

الغربيدة واان يغلب على الحراة في دول أوروبا الوسدطى و ،المخاون من الشك في وجنيتهم ومن ازدوام الوالء

ية جابع وقدافي نظدري، غيدر أنهدا سداهمت بددور ابيدر فدي مكافحدة االنددمام، ووضدعت األسدات للحرادة الصدهيون

ة حاولدت صدياغة أفكارهدا صدياغة علميدة، و عطاءهدا صدف، امدا لدى منبدر الصدهيونيةالسياسية ويهدور هرتدزل ع

يداة حعدة،  قامدة قومية: حلم التخل  مدن المنفدى، بعدا الحيداة القوميدة، الثقافدة العبريدة، العدودة  لدى األرض والطبي

 اقتصادية لها جذورها في التربة لوضع نهاية التجول اليهودي في العالم.
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انضدم  لدى منظمدة ةبندي موشديهة التدي أسسدت  1889ن فدي أرض  سدرابيل، وفدي أهمية االستيطا

 .فيما بعد ةأحاد هاعامة

مددع بددروز نجددم هرتسددل انضددم  ليدده، علددى الددرغم مددن مواقفدده المعلنددة مددن مسددألة الصددهيونية 

ل، جالددب بدد خرام نسددخة حددذرة اددي ال تثيددر غضددب 3السياسددية، وفددي تعقيبدده علددى خطددة ةبددازلة)

 ة.الحكومة العثماني

 انتخب عضوا في اللجندة التنفيذيدة للحرادة الصدهيونية، ومدن حينهدا أصدبح عضدوا 1898في 

م فقدد فاعال في النقاشات التي تدور حول شؤون الصهيونية، ومن خدالل يهدوره الجمداهيري الدداب

 جالب بضرورة األخذ بالجانب التنظيمي للصهيونية.

هودي في البالد، الذي شكل نقطة قدوة أخذ تصريحا من هرتسل بتنظيم الييشون الي 1903في 

وقف أوسشكين مع تيار ةصدهاينة  ل4)للحراة الصهيونية فيما بعد، وفي أعقاب بروز خيار أوغندا

األوابدل  لدى ةالصدهيونية الدداعين صهيونة المعارضين لذلك الخيار، وبعد وفاة هرتسل ادان مدن 

انب البرناما االستيطاني لتحقيدق الحلدم الترايبيةة التي دعت  لى تبني خيار العمل السياسي  لى ج

 الصهيوني، وهو ترايب يجمع الصهيونية السياسية مع الصهيونية العملية.

مدان ضدد موقدف زايول وقدف  لدى جاندب 5خالل الجدال الذي دار حول هوية الجامعة العبرية)

 .ةغابوتنسكية

ي ليدة اليهوديدة فدالحرب العالمية األولى على جريق أوسشدكين حيدا عدين عميددا للجاشوشت 

نتقدل وقدل روسيا، وبعد انتهاء الحرب والثورة الروسية أسدل الستار علدى اليهدود الدروت، وهكدذا ا

  الحراة الصهيونية باتجاه الغرب، تحديدا  نجلترا والواليات المتحدة.

                                                                                                                                       

 أن، وختدارالم هللا ليهدود هدم شدعبة الدينية اتيار ربيسي يقوم على أسدا عقابديدة تدؤمن بدأن ال برزت الصهيوني1

 المتددينون ويبني اليهود، بعودة اليهود  لى وجنهم األصلي، والمسيح سون يرسله الرب لتخلي  شعبه واإلنسانية

سدبب المقدسدة ب قدماء أضاعوا األرضآمال المستقبل من العبرة بالماضي، فهم يفسرون التوراة بأن اإلسرابيليين ال

نة الصددهايوال يددرى  ،ارتكددابهم المعاصددي ضددد اآلخددرين، وبسددبب تخلدديهم عددن  لههددم الواحددد مددن أجددل آلهددة أخددرى

ل للعودةوالمتدين عسدكرات وهم، أاثر من ذلك، ال يدرون حتدى فدي الهولواوسدت وم ،ن في أي مؤتمر سياسي جريقا

ل للعودة، فالعودة  ن ل ن وبالتالي فد  ،ودة باجلةم تقترن باإلرادة اإللهية، أي بقدوم المسيح الجديد، هي عالنازية، سببا

 متددينون أنلصهيونية الدينية، نها يصعب ترجمته  لى حراة سياسة فاعلة، ومن هذا المنطلق، يدرى الصدهاينة الا

ل لشروج  ي.الوعد اإلله قيام ) سرابيلل الدولة قيام باجل، ألنه جاء بناء على قرار سياسي ال تطبيقا

ول التددي تحقيددق المسدداواة بددين اليهددود واألوروبيددين فددي اددل الددديكمددن فددي حددلج مشددكلة اليهددود ل يددؤمن هددؤالء أن 2

 لدى لددعوة بددأ هدذا التيدار با، 1881في ولكن في أعقاب االضطرابات التي تعرض لها يهود روسيا  ،يعيشون فيها

ا لبحدل تمراتعقدوا عددة مدؤ ولتحقيق هذه األفكار ،ياة مستقلةتحرر الشعب اليهودي وليقظة قومية وللعودة  لى ح

 في مشاال اليهود والتحديات التي تواجههم وايفية التصرن تجاهها. 

زعيمدا  204، وحضدره 1897فدي أواخدر آب أغسدطابازل الصهيوني األول الذي عقد في المؤتمر ل خرم بها 3

ي فدي خلدق وجدن للشدعب اليهدودلصدهيوني الدذي يكمدن فدي وخدرم المدؤتمر بالبرنداما ادولة،  15، يمثلون يهوديا

لمهنيددين، تعزيددز االسدتيطان فددي فلسدطين بدداليهود المدزارعين، والحددرفيين، واالخطدة بوسددابل ن، وتددم تحديدد فلسدطي

 المالبمدة، تنظديم اليهدود اافدة، وتوحيددهم بواسدطة  نشداء المؤسسدات المحليدة والعامدة، ووبناء على قواعد صالحة

ل للقوان يرية وات التحضد تخاذ الخط، وتقوية الشعور اليهودي القومي والضمير القومي، وين السارية في ال بلدوفقا

 ول عليها، لتحقيق هدن الصهيونية.للحصول على موافقة الحكومات، التي يجب الحص

حكدم  قدةتمثدل فدي  نشداء منطى عرضدا تلق ،جوزيف تشامبرلين وزير المستعمرات البريطانيل بعد لقاء هرتسل ب4

قدود  لدى يواداد أن الصدهيوني أودار عاصدفة فدي المدؤتمر عدرض ال أن ال،  ذاتي لليهود في شرق  فريقيا فدي اوغنددا

دا فدي وفي نهايدة المطدان رفضدت الحرادة الصدهيونية خطدة أوغند، انقسامات وانشقاقات داخل الحراة الصهيونية

 .1905مؤتمرها السابع في العام 

الصهيونى  عندما أصدر المؤتمر 1901لعام  بهاوترجع فكرة انشا، 1925ابريل  25تم افتتاحها فى القدت فى ل 1

شددراء ب حددادى عشددر انشدداء الجامعددة وبدددأ بالفعددلالقددرر المددؤتمر  1913وفددى عددام  ،الخدداما قددرارا بتأييددد الفكددرة

ر صددحدين و ،ولكن اندالع الحرب العالمية األولدى حدال دون تحقيدق ذلدك المشدروع ،األرض ووضع التصميمات

بانشداء  1918الصهيونية التى جاءت الى فلسطين عام  وعهد الى اللجنة ،بعثت الفكرة من جديد 1917وعد بلفور 

 .1925ام حيا وضع وايزمان الحجر األساسى لبنابها فوق جيل الزيتون فى القدت وم افتتحت رسميا ع ،الجامعة
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، حيدا ألقدى خطابدا مدؤورا باللغدة العبريدة حدول حدق الشدعب 1919شارك في مدؤتمر الصدلح 

 مدان، وفددي ذات الوقدت لددم يندل رضددا الصددهاينةوايزذلدك فشددل فدي تجدداوز زعامددة  اليهدودي، ومددع

 األمريكان، الذين رأوا فيه شخصية فات زمانها ولم يعد يناسب الظرون الجديدة.

وادان علدى خدالن استوجن في أرض  سرابيل، ووقف على رأت تيار الصدقور،  1919عام 

بيعدة العالقدات مدع اإلدارة البريطانيدة، وفدي مان بشأن توزيدع الصدالحيات وجزايحاد مع مقربي و

تم  بعاده من مواقع متقدمة في الحراة الصهيونية بسبب معارضته العلنية للخطة الموسدعة  1923

مدان، وددم تددم زايوللواالدة اليهوديددة مدن جهددة، ومددن جهدة أخددرى لمواقفدده المضدادة للسياسددة العامددة ل

سدك بده بكدل مدا أوتدي مدن قدوة حتدى يدوم وفاتده، وهدو موقدع تم ل1)تعيينه ربيسا للـةاارين اييمتة

 ألف دونم.  561ألف دونم  لى  22وفي عهده توسعت األراضي المستوجنة من 

 1954-1887أوفتوشو، يوسي مائير،  -18

بعندوان  هاجر  لى الواليات المتحدة، نشر أول رواياتده 1907ااتب، ولد في بولندا، وفي عام 

 ين عامدا، حيدا سدخر معظدم راوياتدهعداباته لمدة أرب، واستمرت ات1912عام  ةلصوف الخيولة

ات من أجل يهود بولندا ونيويدورك، وقدد حقدق شدهرة واسدعة مدن خدالل روايتده الشدهيرة ةفدي غابد

 بولنداة، وقدم فيها عرضا مفصال لحياة يهود بولندا في منتصف القرن التاسع عشر.

يهدود ه للواقدع الدذي عاشده الامتازت اتاباته بالواقعية بددون لمسدات عاجفيدة، وخاصدة تصدوير

 دبيدة قددمفي الواليات المتحددة األمريكيدة فدي بددايات القدرن العشدرين، ولكنده فدي أواخدر حياتده األ

ر، عدام  ضافات رومانسية تاريخية وخاصة في اتابه األخير الذي جاء تحت عنوان: التمرد األخيد

 الذي قاده باراوخبا. د، نسبة  لى التمر1952

 1880-1819أوفنباخ، جاك،  -19

موسدديقي، وهددو ابددن لمسددرحي يهددودي مشددهور، ولددد فددي مدينددة الددن الفرنسددية، وتلقددى تعلدديم 

قدديم توشدارك فدي عين قابد الفرقة الموسيقية للمسرح الفرنسي،  1849الموسيقى في باريا، عام 

 .1866، حياة باريا 1865تسعين عرضا موسيقيا، منها: هيلينا الجميلة 

ي الباريس حانه السهلة، المثيرة، التي القت  قباال من قبل المجتمعحظي بشهرة واسعة بسبب أل

ديدة، وخاصة زمدن ندابليون الثالدا، وفدي سدنوات حياتده األخيدرة توجده نحدو الموسديقى األاثدر الج

، وقددمت وتمثل أفضلها في القطعدة الموسديقية األاثدر أهميدة بالنسدبة لده بعندوان: حكايدات هوفمدان

 وفاته. ألول مرة بعد عام واحد من

 1967-1904أوفنهايمر، روبرت،  -20

ه فددي فيزيدابي، يلقدب بدـةأبو القنبلدةة، ولدد فدي نيويددورك، عدرن فتدى المعدا، وأامدل تعليمد

حصدل علدى  1927جامعة هافارد في الفيزياء والكيميداء، وأتقدن اللغتدين الالتينيدة واليابانيدة، وفدي 

يرا عدين مددد 1934ليفورنيدا، وفدي لقدب البروفيسدور مدن جامعددة برالدي ومعهدد التكنولوجيدا فددي اا

 .1945م لمختبر  نتام القنبلة النووية، واان  نجازه هذا حاسما،  ال أنه استقال من عمله عا

ه أن وددم عددين ربدديا اللجنددة االستشددارية لهياددة الطاقددة النوويددة، ووصددل  لددى اسددتنتام مفدداد

 ة، وتطويرها.في الصراع الدولي على حيازة األسلحة النوويهناك حسما يجب أن يكون 

، حيدا تدم  بعداده عدن ةعميل أمنيـةبعا األوساج امن  وكشك 1954أويرت ضده عام 

قضدايا التطددوير الندووي، وخاصددة فددي يدل عالقاتدده الواضدحة التددي ربطتدده مدع الحددزب الشدديوعي 

ل مددنح جددابزة قيمددة علددى  نجازتدده فددي مجددا 1963األمريكددي فددي أواخددر سددنوات الثالوينددات، وفددي 

 ة.األبحاث النووي

 1783-1698أوفنهايمر، يوسي جيسكيند،  -21

                                                

ي مختلدف فدأنشدات لده فدروع وم ا المقر األول له نت فيين، واا1903، أنشئ عام الصندوق القومي اليهوديل هو 2

دينددة هدداغ ومددع اندددالع الحدرب العالميددة نقدل مقددره  لدى م ،اشددراة بريطانيدة هتددم تسدجيل 1907وفدي  أنحداء العددالم،

 1947ة وااندت حصديلة نشداجاته حتدى نهايد، نقل المكتب الربيا للصندوق  لى القددت 1922وفي عام  ،البولندية

 .دونم اان يمتلكها اليهود في فلسطين آنذاك 1,734,000دونم من أصل  933,000 امتالك أراض مساحتها
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نكفدورت، قام ب دارة الشؤون التجارية لعابلتده فدي فرامصرفي، ابن لعابلة تجارية غنية، رجل 

ليددة ، وأدار سياسددة ما1733عدام  عدين وزيددرا للماليددة فدي عهددد الدددوق مدويرتمبرغ اددارل ألكسددندر

ي حينه، حدة من أسا النظام الحاام فحكيمة، حيا رفع من قيمة االقتصاد المحلي، واانت هذه وا

لدى  ، أدى 1737عدام السدريعة لددوق امما جعل منه رجال يهوديدا ذو تدأوير مرمدوق، ولكدن وفدات 

 سقوج نجم أوفنهايمر.

يع أمواله، وروته وجم اصادرو حيامالي، الفساد والبالما بالدولة،  هماتهالتم اعتقاله، الحقا 

ا وقفدا راسدخقددم مفسة منحته عفدوا شدرج تغييدر ديانتده اليهوديدة، وحكم عليه باإلعدام،  ال أن الكني

 ال الجهود التي قامت بها الجالية اليهودية هباء. تفي الثبات على ديانته، وذهب

 1943-1864أوفنهايمر، فرانس،  -22

امدل أعالم اجتماع واقتصادي، صاحب نظرية ةعلم االجتماع الليبرالية، ولد في بدرلين، 

لسياسدي، طب، وم ما لبا أن تحول  لى علم االجتماع، ومن ودم  لدى االقتصداد ادراسته في مجال ال

حصدل  1933-1919عمدل محاضدرا اقتصداديا فدي جامعدة بدرلين، وبدين العدامي  1909وفي عام 

 على لقب البروفيسور من جامعة فرانكفورت.

نداك هبعد وصول النازيين للسلطة، هاجر مدن ألمانيدا  لدى الواليدات المتحددة، حيدا ااندت 

ي اللهدا تدأتته الواضحة في المواجهة العلمية التي دارت بين الوسابل االقتصادية، التي من خابصم

 المدددخالت والمخرجددات، وبددين الوسددابل السياسددية التددي تسدديطر علددى المدددخالت والمخرجددات مددن

 لحر.خالل القوة، والقوة فقط، حيا دعا بقوة  لى فتح السوق الحرة، والتعاون االقتصادي ا

 تقرب مدن الحرادة الصدهيونية مدن خدالل تدأوير هرتسدل، وحداول تطبيدق نظرياتده العلميدة

همددة االقتصدادية فدي أرض  سدرابيل، ولكنهددا ااندت محداوالت فاشددلة، ومدع ذلدك فقددد أوالدت  ليده م

  تأسيا عدد من التجمعات االستيطانية في البالد.

 1931-1861أوري، ليسر،  -23

قدل فدي انيدا، عداش فدي أوضداع فقيدرة معظدم أيدام عمدره، وتنرسام، ولد في مدينة بيرنباوم بألم

مدره، سنين حياته بين برواسل وبداريا و يطاليدا،  لدى أن بددأت شدهرته حدين بلدن السدتينات مدن ع

حيا ترادزت رسدوماته فدي مشداهد المددن والهضداب، وبعدا رسدوماته مدا زالدت معروضدة فدي 

 عن فناني عصره.متحف تل أبيب، وقد حاول فيها  ضافة بصمة قوية تميزه 

 1968-1888أورلوف، حنا،  -24

ت غدادر 1909نحاتة، ولدت في أوارانيا، ووصلت البالد في جيل السادسة عشرة، وفي عدام 

نظمددت أول معددرض فنددي لهددا، عرضددت أعمالهددا الفنيددة فددي الواليددات  1910 لددى بدداريا، وفددي 

 اعتبرت من أشهر النحاتين في عصرها.و ،1938، 1929المتحدة عامي 

ته يمثدل الكفداح الدذي خاضد وسدط تدل أبيدب ها الذي ما زال فدي سداحة مديندة رامدات غدانتمثال

 التنظيمات اليهودية ضد السلطات البريطانية. 

 1839-1775أورنشتاين، يعكوب،  -25

 حاخام، عاصر انتشار الحرادة التنويريدة الصدهيونية مدن جهدة، ويهدور حرادة الحسديديم

كتوا لم يسد ، حياحراة التنويريين، وأعلن مقاجعتهموقف موقفا معارضا بقوة لومن جهة أخرى، 

ر أمدر محظدو ألندهعنه وقدموا وشداية للسدلطات ضدده، التدي أرغمتده علدى رفدع المقاجعدة بحقهدم، 

 اعتبر في حينه من ابار رجال الشريعة اليهودية. بموجب قوانين الدولة،

 1875-1846أورشنسكي، إلياهو،  -26

يدداز مددن لتعلدديم اليهددودي، أنهدى دراسددته القانونيددة بامتقدانوني ومددؤرخ، ولددد فددي روسديا، تلقددى ا

كنده رفدا الجامعة الجديدة في مدينة أوديسا، قدمت له منحة دراسدية مكلفدة شدرج تغييدر ديانتده، ل

  العرض بقوة.

ة اليهودية الروسية ةدانة، ونشدر ديعين محررا ربيسيا في الجر 1871-1869خالل سنوات 

وضدح الددور الكبيدر أواالجتماعي واالقتصادي ليهود روسيا، و فيها مقاالت حول الوضع القانوني
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الذي يقدمونه لدعم االقتصاد الروسي، ومع ذلدك فقدد تطدرق  لدى األبعداد الحقيقيدة للتحرشدات التدي 

 ، توفي متأورا بمرض السل.اان يجدها اليهود في تعامل الروت معهم

 1806-1724أزوالي، حاييم،  -27

يم سدفاردان حاخاما وسدليل عابلدة حاخامدات مدن جوابدف الوالده احاخام، ولد في القدت، 

وغ مندذ ، ابر وتعلدم فدي القددت، بدرزت عليده عالمدات النبديرة، وأمه ابنة ألحد رجال الهجرةالشه

الصددغر، وقضددى اثيددرا مددن سددنوات عمددره فددي السددفر  لددى  يطاليددا ودول غددرب أوروبدددا ودول 

 القدت.ولية اليهودية في مدينتي الخليل االمبراجورية التراية، من خالل انتدابه ارسول للجا

اعتبدر وفي مدينة ليفرندو ب يطاليدا، وهنداك لقدي معجبدين اثيدرين بأفكداره،  1778 أقام عام

أ لكثيددرة قددرحكدديم الجاليددة اليهوديددة فددي االمبراجوريددة العثمانيددة ويهددود  يطاليددا، وخددالل سددفرياته ا

اها م التدي أسدمأهمها موسوعة التراج ،الكتاباتالعديد من الكتابات القديمة النادرة، وألف عددا من 

 .1774أصدرها عام وةأسماء الكبارة 

 1918-1869أزاف، يبنو،  -28

ل وورية بعالقته بأعما 1892عام اشتبه ، ولد في مدينة ليسكوبو الروسية، اان عميال للشرجة

 علديهموعدرض  وهرب  لى ألمانيا، وللدتخل  مدن حالدة الفقدر التدي ألمدت بده، ذهدب  لدى الشدرجة

حدد الدديمقراجي، وبدرز الحقدا اأ االشدتراايتقديم خدماته اعميل لهم، حيا دخل صدفون الحدزب 

 قادة الحزب الناشطين في أوساج الطالب.

اددان عمدديال  1908 عددام بعددد ان أنهددي تعليمدده الهندسددي، وحتددى عدداد  لددى روسدديا 1899فددي 

داخليددة حاولدة اغتيدال وزيدر المزدوجدا، حيدا نظدم الكثيدر مدن العمليدات اإلرهابيدة، بمدا فدي ذلدك م

 ، وفي ذات الوقت سلم الكثير من رفاقه الثوار في التنظيمات السرية.ةفون فالفاة

دمه أحد قرويدا رويدا اانت الشكوك باتجاهه تتزايد،  لى أن تم اشفه اليا بعد اعتران واضح 

العالميددة ، وخددالل الحددرب ادداختبوبقددي مراسدداء الشددرجة السددرية، حيددا هددرب مددن روسدديا مجددددا 

ة زا للخيانداألولى تم اعتقاله على يد األلمان، وهناك مات في السجن، وقد بقي اسمه في روسيا رم

 والتحريا.

 1927-1856 ،هاعام ،أحاد -29

حدي صداحب تيدار المرادز الروو، خبير في القانون الدولي وااتب في الشؤون االجتماعية

 يددة، تلقددى تعليمددا محافظددا مددع بعددافددي الحراددة الصددهيونية، ولددد فددي مدينددة سددكويرا األواران

فدي عدام اإلضافات التنويرية، بقي مقيما في بيت والده حتى بعد زواجه فدي سدن السدابعة عشدرة، و

 حاول  امال تعليمه األااديمي في فينا وبرلين. 1886

، حيدا انضدم حينهدا 1884تدخالته في موضوع الصهيونية بدأت فدي مديندة أوديسدا عدام 

يطرة علدى ، وقد عارض مندذ البدايدة تلدك السدةبينسكر وليلينبلومةون بقيادة  لى منظمة أحباء صهي

أودار  ، وقددتحذيري بعنوان: هذه ليست الطريدق أحباء صهيون، ونشر موقفه المعلن هذا عبر مقال

 هذا المقال ردود فعل صاخبة وجدل واسع بين قيادة أحباء صهيون وأحاد هاعام.

لصدهيوني فدي أرض  سدرابيل جالمدا أن األرض تلخ  موقفه فدي معارضدة االسدتيطان ا

تيجددة ون ولهددذا يجدب أن يسددبق عمليدة االسددتيطان هدذه عمليددة تعليميدة تربويددة ممنهجدة،غيدر آمندة، 

لمدددة  لمقالده الشددهير فقددد أسسدت فددي أوديسددا منظمددة ةأبنداء موشدديهة التددي بقيددت سدرية فددي تشددكيلها

 وماني سنوات.

 تعالددت انتقاداتده ضددد 1893، وفدي 1891ام رض  سدرابيل عددأل ااندت الزيددارة األولدى لدده

قدة هدا ةالحقيجريقة االستيطان اليهودي في البالد، وأعلن مواقفه الناقددة هدذه فدي مقداالت عديددة من

 من أرض  سرابيل، الحقيقة الثانيةة.

اان قد أقامه، حيا ذهب  تجاري، بعد فشل مشروع قتصادياال هتدهور وضع 1896في 

لهدا  ، وبقدي محدرراةشديلوحة الشدهرية المطبوعدة الفكريدةوهناك أسدا   لى وارسو وم  لى برلين،

 ، وعلددى صددفحاتها أوددار جددداال حددادا فددي أوسدداج القددراء اليهددود الصددهاينة علددى1902حتددى عددام 

 صعيدين هامين:
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يدا دعدا وبين جيل الشباب حول الهوية المطلوبة لألدب العبري، ح هالجدال األول دار بين

ذي تزعمده ري  لى القضايا اليهودية الخالصة، فيما رأى جيل الشباب الدلتقلي  مساحة األدب العب

 ، رأيا معااسا.ةميخا يوسيف برديتشسكية

وخاصدددة هرتسدددل  وبدددين زعمددداء الصدددهيونية السياسدددية هالجددددال الكبيدددر الثددداني دار بينددد

جدد ونورداو، حيا رأى فيها مخاجر ابيرة أاثر من تلدك التدي رآهدا فدي أحبداء صدهيون، بحيدا و

 لد.ها منقطعة عن جذورها اليهودية الحقيقية، اما أدار حربا حقيقية مع البارون روتشيأن

توجدده للعمددل فددي لندددن واسددتقر هندداك لمدددة أربعددة عشددر عامددا، أبدددى  عجابدده  1907فددي 

 اعدام معلمدهمدانة، الدذي رأى بددوره فدي أحداد هزايوبالطريقة العملية واإلدارة السياسدية لدـةحاييم 

 حاخامه الروحي.و

حما تجدداه وعددد بلفددور، وتوقددع صددعوبات جمددة سددتعترض الحراددة تيدد لددمالغريددب أندده 

 الصهيونية لتحقيق هذا الوعد لصالح الشعب اليهودي، ومن وم بروز المشكلة العربية.

عاد  لدى تدل أبيدب، حيدا تراجعدت صدحته بصدورة خطيدرة، ومسدتوى أعمالده  1922في 

 ن نال  عجابا واحتراما ابيرين.، بعد ا1927توفي عام وانخفا  لى مستوى قليل، 

 1945-1872أتينغر، عكيبا يعكوب،  -30

سدك مصممي التجمعات االستيطانية اليهوديدة فدي أرض  سدرابيل، ولدد فدي مديندة فيتبأحد 

شددارك فددي وفددد بحثددي للمددزارعين  1898بروسدديا، أامددل تعليمدده فددي معاهددد غددرب أوروبددا، وفددي 

 عددين 1911دراسددي للمددزارعين اليهددود، وفددي اليهددود جنددوب روسدديا، وتددم تكليفدده بتأسدديا معهددد 

 مستشارا زراعيا للواالة اليهودية جنوب الواليات المتحدة.

 استدعي من قبل الهستدروت لتقديم تدريبات واستشارات اسدتيطانية فدي أرض 1914في 

 هرة واسدعة سرابيل،  ال أن اندالع الحرب العالمية األولى أعاقت وصوله، وفي هذه الفترة ندال شد

ضدددل مقددداالت نشدددرها ترادددزت الهدددا حدددول الطدددرق المفضدددلة لالسدددتيطان فدددي أرض  سدددرابيل، بف

 والمشاال االقتصادية التي تعترض هذا االستيطان، والحلول المناسبة لها.

االسددتيطان الزراعددي فددي  مددان، وددم تددرأت قسدمزايوعددين مستشددارا  لددى جاندب  1918فدي 

لة، الذي دار حول جرق االستيطان المفضشارك بصورة فاعلة في النقاش الساخن و، الهستدورت

واددان مددن الددداعين  لددى ضددرورة توويددق عددرى التعدداون بددين اقتصددادات التجمعددات االسددتيطانية 

 مجتمعة في أرض  سرابيل للتغلب على ما تواجهه من مشاال اقتصادية.

 1942-1913أتالس، يحزقيئيل،  -31

دى دا وروسيا، ولد في  حاليهود في مدن بولن حرب العصابات التي خاضهاجبيب، زعيم 

لقدرى اوتدم  رسداله للخدمدة اطبيدب فدي  حددى عابلته على أيددي الندازيين،  أبيدت ضواحي بولندا،

ة، ةدريتشدين البولندية، وقام بتنظيم مجموعة مقاتلين من بين الشبان اليهود الذين هربدوا مدن غيتدو

ر مقدار وحددات الحدرت مقداتال، حيدا أشدرن علدى تددمي 120وترأت تنظيما مسدلحا قددر عددده بدـ

 األلماني، وتخريب جرق السكك الحديدية والطرق المؤدية  لى نهر نايمان.

 .1942في رجال العصابات اليهود سقط في معراة تطهير قام بها األلمان ضد 

 1764-1690إيبشيتس، يهوناتان،  -32

 1715حاخدام، مددن ابدار حاخامددات القدرن الثددامن عشددر، ولدد فددي ارادون ببولندددا، وفددي 

وااتسدب  مل في براغ امدير لمجموعات من التالميذ اليهود، حيا تتلمذ على يديه آالن اليهود،ع

حاخامدات شهرة واسعة، وأقام عالقات جيدة مع راساء الكنيسة في براغ، مما أوار حفيظدة بداقي ال

 لدى أنع ،على  خرام نسدخة جديددة مدن التلمدودفي ألمانيا، خاصة بعد أن اتفق مع اادرينال براغ 

 تخلو هذه الطبعة من الفقرات التي تهاجم المسيحية.

ندددا دار جددال عاصدف بددين الحاخامدات أدى  لددى انقسدام حداد فددي الطابفدة اليهوديددة فدي بول

ضدال عدن وألمانيا، حين وقف حاخامات بولندا  لى جانبده، فيمدا عارضده حاخامدات ألمانيدا بشددة، ف

 سهم ملك الدانمرك.ذلك فقد حظي بدعم بعا األجران المسيحية وعلى رأ

 1837-1761إيغار، عكيبا بن موشيه،  -33



 17 

ر عليده وتلقى تعليما عاليا جدا، وم عمل في مجدال التددريا ود، ولد في آيزنشتاتحاخام، 

ة أن رجدددال الحرادددتدددم جلبددده ليكدددون حاخامدددا ابيدددرا لمديندددة فدددوزان،  ال  1814مددداال وفيدددرا، فدددي 

، رار تعييندهفقدموا احتجاجا لدى السدلطات علدى قد والتنويريين خافوا من تأويره البالن،اإلصالحية 

يدة مدن جهدة فدي الدياندة اليهودنه ال يتقن اللغة األلمانية مدن جهدة، وأنده يعدارض أي تجديدد أبحجة 

 أخرى، ومع ذلك فقد أقر تعيينه، ولكن بشروج معينة.

خاض سنوات حياتده صدراعات مريدرة مدع الحرادة اإلصدالحية والتندويريين، حيدا حداز 

:  جابدات ، مدن اتاباتده الشدهيرةةفريدريك فيلهدالم الثالداةتاب شكر وتقدير من ملك بروسيا على ا

 .1834صدر عام  ،وفتاوى مكتوبة

 1938-1882إيدلزون، أبراهام تسابي،  -34

، أامدل موسيقي، يلقب بدـةأبو الموسديقى اليهوديدة الحديثدةة، ولدد فدي مديندة فليكسدبرغ بروسديا

عمددل فددي القدددت، وانشددغل بالبحددا فددي الموسدديقى  1905وفددي دراسدداته الموسدديقية فددي بددرلين، 

يدة، وادان أصددر أول ألبدوم لده بأغداني وجنواليهودية وجذورها التاريخية، السديما الشدرقية منهدا، 

 ا.اإلصدار الموسيقي األول الذي يطبع في أرض  سرابيل، وعمل على ربط الموسيقى باألوبر

ا مدة، ودم سينسدينتيةضرا جامعيدا فدي اليدة امح غادر  لى الواليات المتحدة، وعمل 1922في 

 بصورة أقعدته عن العمل، حيا توجه  لى جنوب أفريقيا وهناك توفي. أن هاجمه المرضلبا 

 1921-1865إيدلسون، أبراهام،  -35

 تدداجر صددهيوني، ولددد فددي مدينددة ايشددني الروسددية، تلقددى تعليمددا متنددورا، ودرت القددانون

انضدددم  لدددى التنظددديم الصدددهيوني بقيدددادة  1887، وفدددي والتددداريا واالقتصددداد فدددي جامعدددة موسدددكو

 ، اما لحق بتنظيم أبناء موشيه بقيادة آحاد هاعام.ةأوسشكينة

مددع يهددور هرتسددل، انضددم  لددى الصددهيونية السياسددية، ولكددن سددرعان مددا وجددد نفسدده فددي 

ين عد 1905المعارضة، ومع بروز أزمة أوغندا اتخذ موقفا وسدطا بدين األجدران المختلفدة، وفدي 

 را لبعا المطبوعات الصهيونية.محر

ح أن أصدب يرون اليهود االقتصادية، وما لبامن خالل نظرته لألمور، دعا  لى تحسين 

خدرم لالشدتراك  1917ورة شخصية مرازية للحراة الصهيونية فدي روسديا، ولكدن فدي أعقداب ود

 محدرراعدين رسدميا  1920 لى مؤتمر الصلح فدي بداريا، وفدي  المتوجهةضمن الوفود اليهودية 

 ته.عه هذا حتى وفاية المسماة )العالمل، وبقي في موقربيسيا للصحيفة األسبوعية الصهيون

 1936-1865إيدر، ديفيد،  -36

ب زعديم صدهيوني، ولدد فدي لنددن لعابلدة مضدطربة، ويعتبدر التلميدذ المقدرو محلل نفسداني

لدى يدد ليهوديدة عاالمسألة  األوابل في بريطانيا، تنبه مبكرا  لىمحللين النفسانيين لـةفرويدة، أحد ال

ر انضم  لى الهستدروت مبكرا وسداف، ةجوزيف ارانة، وصهره ةيسرابيل زنغويلةعمه األديب 

  لى ليبيا لبحا  مكانية االستيطان اليهودي هناك.

لالنضددمام للوفددود الصددهيونية المتوجهددة  مددانزايواسددتدعي بندداء علددى جلددب  1918فددي 

ا ونظددرا لحماسددته الصددهيونية البددارزة فقددد عددين قابمدد ألرض  سددرابيل، ممددثال عددن الهسددتدروت،

 مان لرباسة الوفود الصهيونية.زايوبأعمال 

اددان الشخصددية الصددهيونية المرازيددة خددالل فتددرة الحكددم العسددكري البريطدداني فددي أرض 

ت ة العالقدا سرابيل، وفعل الكثير من الجهود الستيعاب الفوم الثالا من الهجدرة اليهوديدة، وتسدوي

قددا مددان مسدداعدا وموووزايوشددون اليهددودي والسددلطات العسددكرية البريطانيددة، حيددا رآه بددين اليي

زال ، بعددها قدرر االعتد1928بقي في مواقدع متقدمدة فدي الحرادة حتدى عدام وللحراة الصهيونية، 

 من الحياة السياسية والعودة لمهنته الطبيعية األولى في مجال الطب.

 1919-1867إيزنر، كورت،  -37

كفدورتر نترااي فدي ألمانيدا، ولدد فدي بدرلين، عمدل محدررا لجريددة ةفرازعيم وسياسي اشد

، وم التحدق للعمدل فدي جريددة الحدزب االشدترااي الدديمقراجي، ويعتبدر 1891تسايتوننة منذ العام 

مددن واضددعي السياسددات العامددة للحددزب، حيددا اددان داعمددا فددي أول األمددر للسياسددة الحربيددة التددي 



 18 

ل الحرب العالمية األولى، وم ما لبا أن غير موقفه وعارض بشدة انتهجتها الحكومة األلمانية خال

 سياسة االحتالل اإلمبريالية.

 وعدين ربيسدا لحكومدة ،وقف على رأت الثورة االشترااية فدي ميدونيا 1918في نوفمبر 

ر رايدفدي فب الجمهورية البابارية الجديدة التي أعلن عن قيامها، ولكن خالل االنتخابات التدي جدرت

ات، با االنتخابددافددي جريقده  لدى مقدر البرلمددان بعدد  عدالن نتدندي حزبده بهزيمدة منكدرة، وم 1921

 فالي، وهو يهودي.-الوزير أراو قتل على الفور، على يدو يهالنار عل تجلقأ

 

 

 1948-1898إيزنشتاين، سيرغي ميخائيلوفيتش،  -38

اء، سدة البندمخرم سينمابي من االتحاد السوفيتي، ابدن ألب يهدودي، أامدل تعليمده فدي هند

، 1924ولكندده توجدده  لددى الفنددون السددينمابية، اددان فيلمدده األول بعنددوان: اإلضددراب، أخرجدده عددام 

ه مدن واعتبر نقطة تحول فدي تداريا السدينما مدن ناحيدة اإلخدرام واإلنتدام، حيدا عدرن الحقدا بأند

 ر المنتجين في عالم السينما.بأا

ثددورة المكسدديكية، ولكنهددا وحدداول  خددرام أفددالم عددن ال ،دعددي  لددى هوليددوود 1931فددي 

ن مدن أهدم خرى  لى االتحاد السوفيتي وأنتا هناك اونيأمحاوالت لم تكلل بالنجاح، حيا دعي مرة 

لمرتقبدة االذي تنبأ فيده بوقدوع المواجهدة ، 1938عام  ةألكسندر نايفسكيةأفالمه وأضخمها وهما: 

جدزء األول الذي تمكن من با ال ،1946بين الروت واأللمان، والفيلم الثاني ة يفان الرهيبة عام 

 نظام حكم ستالين.ضد فقط في حينه، ألن اثيرين رأوا فيه تحريضا وتلميحا 

 1948-1855إيزيكس، ألفرد،  -39

دا، ولد في ملبدورن بأسدتراليا، وهدو ابدن عابلدة يهوديدة مهداجرة مدن بولندقاضي وسياسي، 

حداد ادافح جدويال لقيدام االتانتخدب عضدو برلمدان عدن واليدة فكتوريدا،  1892درت القانون، وفي 

لبرلمدان درالي للواليدات االسدترالية، شدغل منصدب عضدو اللجندة القانونيدة الفدراليدة، وعضدو ايالف

بدب النا أصدبح 1931، وفدي 1906، عدين قاضديا للمحكمدة العليدا عدام 1900الفيدرالي األول عدام 

 .1936العام، وبقي فيه حتى عام 

ة، ن معارضددا بشدددة للقوميددة اليهوديددة والصددهيونيحددافظ علددى هويتدده اليهوديددة، ولكندده اددا

 .1947-1945خالل سنوات  ةبوينةودعم بقوة السياسية الالصهيونية لـ

  1860- 1808 ،ناثانيل ،أيزاكـس -40

يقيدا من أوابل من فتحوا  قليم ناتال في جنوب أفر ،تاجر ومستكشف جنوب أفريقي يهودي

القريبدة   لدى جزيدرة سدانت هيليندا 1822ته أسرته عام لالستيطان األوربي، ولد في  نجلترا وأرسل

 من أفريقيا ليكتسب خبرة تجارية في تجارة عمه. 

ة ، أبحر  لى الساحل الجنوبي الشرقي من أفريقيدا وقدام علدى رأت مجموعد1825في عام 

 حريقيدة ونجدمن األوربيين باستكشان المناجق الداخلية مدن الدبالد، حيدا التقدى بقبابدل الزولدو األف

، األراضددي وامتيددازات اثيددرةفدي  قامددة عالقددة جيبدة مددع ملكهددم الددذي منحده مسدداحات واسددعة مدن 

ألسدلحة مكافأة له على تعاونه معهم في حروبهم ضدد القبابدل األخدرى التدي انتصدروا فيهدا بفضدل ا

 األوربية. 

لدو وسدـاهم فدي تعليدـم الزو ،خاصدة تجدارة العدام ،ل التجدارةاعمدأأمضى سبعة أعوام فدي 

تغل واشد 1821وقدد رحدل بشدكل نهدابي عدام  ،راعة وتربية الماشـية، اما أسدا مديندة دوربدانالز

 ةسدفريات ومغدامرات فدي شدرق أفريقيداة، أصددر اتابده 1836وفدي عدام  ،بالتجارة في سديراليون

 عن حياة وتقاليد قبابل الزولو األفريقية.  مرجعا يعتبرالذي 

 1909-1856إيمبر، نفتالي هريتس،   -41

، نشدأ فدي جفولتده فدي أوروبدا ن مؤلفي النشديد الدوجني المعدرون باسدم ةاألمدلةم ،شاعر

لددزعيم الصدددهيوني الشددرقية، ارتقددى فدددي مواقعدده اإلداريدددة  لددى أن أصدددبح السددكرتير الشخصدددي ل

عداد ألوروبدا مدرة أخدرى، ودم  1888، وفدي 1882ةأوليفانتة وعاد معه  لى أرض  سرابيل عدام 
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اتهددم بتغييدر ديانتدده  ، حيداتبشدديريةالرسداليات إلك انضددم لهنداو وصدل  لددى دول الشدرق األقصددى،

 ذهب  لى الواليات المتحدة. 1892اليهودية، وفي 

 فددي أواخددر سددني حياتدده وجددد حددال لمشددااله االقتصددادية والمعيشددية مددن خددالل عالقتدده مددع

 القاضي ةمابير سولتا بيرغرة، الذي منحه  عانة مالية دابمة.

 1955-1879أينشتاين، ألبرت،  -42

ندذ مانيدا، وميزيابي، أبو النظرية النسبية، حابز على جابزة نوبل، ولدد فدي مديندة أوالم بألف

امي أنهدى تعليمده فددي اليدة زيدوريا، وبدين العدد 1900جفولتده ادان منجدذبا نحدو الرياضدديات، عدام 

نشددر مقالدده الشددهير الددذي أحدددث  1915وفددي عددين فددي وييفددة راقيددة فددي المدينددة،  1901-1908

 نظرية النسبية.انقالبا في ال

ع مداإلنجاز الدذي قدمده لعدالم المعرفدة أمدر عظديم، لدرجدة تسداوى معهدا معملده المخبدري 

ل ة، حيا ندامعامل غاليلي ونيوتن، وقد مهد الطريق بنظريته تلك لدخول العالم عهد الطاقة النووي

 احتراما ابيرا في حياته ومع ذلك بقي  نسانا متواضعا في عالقاته مع المحيطين به.

ة فدي مع وصول النازيين للسلطة هاجر للواليات المتحددة وبقدي فدي معمدل للعلدوم المتقدمد

را علدى ادان أحدد األشدخاف األاثدر حسدما وتدأوي ةوالية برينستون، وخالل الحدرب العالميدة الثانيد

لمدان في التفكير جديا بضرورة تطوير القنبلة النوويدة بوقدت يسدبق وصدول األ الربيا ةروزفلتة

 ختراع.لهذا اال

مصدير يتعلق بتدخلده فدي موضدوع الصدهيونية و هاألمر األاثر شيوعا في السيرة الذاتية ل

نية، مدان عليده فقدد جدذب أينشدتاين للعمدل مدن خدالل الصدهيوزايويهود أوروبدا، ومدن خدالل تدأوير 

مددع  أن قدداموخاصددة  قامددة الجامعددة العبريددة، واددان ذلددك فددي بدددايات القددرن العشددرين، وددم مددا لبددا 

 .1921 عامان بجولة في الواليات المتحدة لتأسيا الصندوق القومي، مزايو

ظدام معداداة السدامية وخاصدة ضدد النلاان صهيونيا فاعال، وقضى ال أيام حياتده مهاجمدا 

مدان فدي أن زايوالنازي، ومع ذلك فقد رفا في أواخر عمره عرضدا قدمده بدن غوريدون بخالفدة 

 يكون الربيا الثاني لدولة  سرابيل.

 

 1928-1850لرود، فيبل بيروسوفيتش، أكس -43

رجددل وددوري، مددن مؤسسددي الحددزب االشددترااي الددديمقراجي الروسددي، ولددد فددي مقاجعددة 

اضددطر  1874الفوضددوية، وفددي تشدديرنيغون الروسددية، وحددين اددان جالبددا انجددذب  لددى الحراددة 

فددي حراددة ةأرض وحريددةة ولكندده انخددرج للهددرب مددن روسدديا واسددتقر أربددع سددنوات فددي جنيددف، 

 ما ترك صفوفها بعد ان قامت بتنفيذ أعمال  رهابية.سرعان 

 اان من بدين 1883، وفي 1881انضم  لى حراة أحباء صهيون خالل فترة المذابح عام 

مؤسسدي حراددة سياسددية جديدددة تكونددت داخددل صددفون الحددزب الددديمقراجي االشددترااي الروسددي، 

 وعمل محررا ربيسيا في صحيفة الحزب باسم ةالشعاعة.

، حيدا للثورة البلشفية وللنظام الشيوعي الذي حكم روسيا بعدد ودورة أاتدوبربقي معارضا 

   خرم منها بعد نجاح البالشفة وعاش في ألمانيا حتى وفاته.

 1977-1890ألباك، حانوخ،  -44

عمدل و، وتلقى تعليمه في جامعة فيندامن ابار محققي التلمود في عصرنا، ولد في بولندا، 

 .1936-1926ي للعلوم اليهودية في برلين بين األعوام معلما وباحثا في المعهد العال

م ى عداحتدالجامعدة العبريدة بفدي علدم التلمدود  ا، وعمل بروفيسور1936وصل البالد عام 

النسدا  ، وفي أبحاوه العميقدة حداول  يجداد حلدول حقيقيدة للخالفدات والتناقضدات الدواردة فدي1956

 مدا يجدب، بدللدم يقدم بعملده اته أن من قام بكتاب المتعددة من التلمود، حيا وصل  لى قناعة مفادها

 قاموا بعملية جمع من هنا وهناك للنصوف المتناورة.

آرااه أوددارت ردود فعددل صدداخبة فددي أوسدداج نظرابدده مددن علمدداء التلمددود، ومددع ذلددك فقددد 

 ااتسبت استنتاجاته وقة ابيرة بعد ااتشان مخطوجات البحر الميت.
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 2004-1910ألداد، يسرائيل،  -45

 لوجي ورجل عصابات، صاحب نظرية ةمملكة  سرابيلة ولد في مديندة فودليتشديك،أيديو

 تعلم اللغة العبرية في المدرسة الثانوية، وتلقى تعليما حاخاميا في جامعة فينا.

 ل1)هرب من المنطقة المحتلة في روسيا ووصل الدبالد، وانضدم لمنظمدة ليحدي 1941في 

عدن رغبتده  اعربدمالمنظدر األيدديولوجي للمنظمدة،  واعتبدرةمحاربون من أجدل حريدة  سدرابيلة، 

 بمواصلة شن حرب على السلطات البريطانية رغم مواجهتها لمعراة مسلحة مع النازيين.

ء جدرا 1944عدام  وأصديبعمل في مهنة تحرير الصحيفة التابعة لليحي واسمها الجبهة، 

 ه بعيددا عدن األعدين،امين نصب له، وتمكن من الهرب من المستشفى وواصدل عالجده لددى رفاقد

تدي عرفدت وبعد قيام الدولة راز ال جهوده وأعماله في تحشيد الجانب اليميني من منظمة ليحي ال

 .نادوتةالقانون بعد حادث مقتل ةبرباسم ةجبهة الوجنة، وفيما بعد تم  خرام هذه المنظمة من 

 1980-1918ألون، يغآل فيكوفيتش،  -46

انضددم  لددى ايبددوتا  1937الزراعيددة، وفددي  سياسددي وقابددد عسددكري، تعلددم فددي المدرسددة

اان من  1941، وفي 1939-1937عامي  بينغينوسار، وخدم في الوحدات المسلحة الصهيونية 

قابدا للخطدة السدرية التدي أوالدت  ليهدا  نعي 1942، وفي ل2)بين القادة المؤسسين لمنظمة البالماخ

 قب نحو األراضي السورية.مرتالماني لاألمهمة توفير التمويل الالزم لمنع التقدم 

حدين  أصدبح القابدد العدام للمنظمدة  لدى 1945لقابد البالماخ، وفدي  اعين مساعد 1942في 

ه مهددام وأوالدت  ليد ،عددين قابددا تفكيكهدا اليدا بصدورة عمليدة، ومددع  قامدة جديش الددفاع اإلسدرابيلي

  دارة العمليات العسكرية في جميع أنحاء البالد. 

ح اعددين قابدددا للمنطقددة الجنوبيددة، وأدار بنجدد لحددرب االسددتقاللخددالل المراحددل األخيددرة 

الت فدي النهايدة لتحريدر أراضدي النقدب حتدى منطقدة  يد تي أدمواجهة هجمة القوات المصرية التد

 لجيش اإلسرابيلي  لى أراضي سيناء.ودخول قوات ا

عددارض بقددوة قددرار حددل منظمددة البالمدداخ، وأنهددى أعمالدده مددن الجدديش مددع انتهدداء حددرب 

انشدددغل بالعمدددل األاددداديمي فدددي الجامعدددة العبريدددة وجامعدددة  1960-1950بدددين عدددامي ، و1948

 لعمل.أواسفورد، باإلضافة  لى العمل في الميدان السياسي باعتباره أحد زعماء توحيد حزب ا

اددان وزيددرا  1968-1961انتخددب عضددوا فددي الكنيسددت، وبددين عددامي  1954منددذ عددام 

ذ عدام تربية والتعليم، ودم أصدبح وزيدرا للخارجيدة، ومندوزيرا لل 1974-1969للعمل، وبين عامي 

 بقي ناببا لربيا الوزراء. 1969

باعتبداره أحدد المؤسسدين األساسديين لنظريدة الحدرب اإلسدرابيلية، حيدا يمكن النظدر  ليده 

تبددين ذلددك مددن خددالل جريقددة الحددرب التددي أدارتهددا البالمدداخ، والمواجهددات الحربيددة التددي خاضددها 

األيدددام  بعبدددر اسدددتراتيجية عملدددت بموجبهدددا  سدددرابيل  لدددى أن انددددلعت حدددر الجددديش اإلسدددرابيلي،

                                                

 ةعناصدرها ضدرور عتقددة ليحدي العسدكرية، وامنظمدأقيمدت و منظمة  يتسل،حصل  نقسام في  1940في سنة ل 1

ودي, ليهداداخدل اإلسدتيطان  ةشدديد ةأعمدالهم معارضدأودارت  ،محاربة البريطانيين بالرغم من حربهم ضدد األلمدان

 ةمدتفككدت المنظاإلسدرابيلي جديش التأسديا ، مدع بعضدهموقتدل  ،لدى يدد البريطدانيينوسجن اثير من عناصدرها ع

 جيش.صفون النضم أعضااها  لى او

لسياسدي الدذي بدرجدة عاليدة مدن التثقيدف ا هداز أفراديدتمو ،ارتبطت منذ البداية بحراة الكيبوتا وحزب المابامل 1

ل فدي مجداالت الطيدران والبحريدة و ،عماليةيراز على مباد  الصهيونية ال ل مناسدبا رادار اسدتخدام الدامدا تلقدوا تددريبا

ل علددى أيدددي خبددراء الجدديش البريطدداني للقيددام بامددا  ،وأعمددال المخددابرات ل مكثفددا عمليددات خلددف تلقددى أفرادهددا تدددريبا

اخ تضدم نحدو ااندت البالمد وعندد نهايدة الحدرب،، احتالل فلسدطينبد ةقوات النازيالالخطوج األلمانية في حالة نجاح 

ل مدن الفتيدات 11فرد موزعين على  2000 ضدد  شدارات فدي أعمدال عسدكريةودم  ،سرية، واان ولا القوات تقريبدا

لسدفن االقوات البريطانية في فلسطين شملت نسف خطوج السكك الحديديدة والكبداري ومحطدات الدرادار، و غدراق 

ة التدي تصددت ، ااندت البالمداخ القدوة الربيسدي1948وفي عدام ، ةالبريطانية فيما عرن باسم حراة المقاومة العبري

رادهدا للجيوش العربية في الجليل األعلدى والنقدب وسديناء والقددت، وخسدرت فدي تلدك المعدارك أاثدر مدن سددت أف

 مقاتل. 5000البالن عددهم آنذاك نحو 
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وبعد اندالع هذه الحرب قدم اقتراحدا عمليدا لحدل مشدكلة الحددود األمنيدة إلسدرابيل التدي ، ل1)الستة

مدع تواجدد سدكاني  ،قامت على أسات الشعار المعلن: ةحفظ الوضع األمني على أعلدى المسدتويات

 ، ولكن اقتراحه هذا لم يحظ بالقبول اإلسرابيلي.ةعربي على أدنى المستويات

ودع المسددرح ، وقددد 1968، شاشددة الفضدداء 1958البالمدداخ مددن اتبدده الشددهيرة: معددارك 

 .1980الها عام السياسي اإلسرابيلي والحياة 

 -1921إلياف، أرييه لوبه،  -47

د سياسي المع، من راساء حزب العمل في  سدرابيل، ولدد فدي موسدكو، وهداجر  لدى الدبال

ي فدد، انضددم  لددى منظمددة الهاغاندداة وأنهددى تعليمدده الجددامعي وقددرر التطددوع 1924مددع والديدده عددام 

 الجيش البريطاني، حيا خدم في وحدة سالح المدفعية في مصر و يطاليا.

م ضدبطها تم تعييه قابدا لحملة الهجرة اليهودية  لى الدبالد التدي تد 1947-1945في أعوام 

 ل شددواجئ الددبالد، وخددالل حددرب االسددتقالل خدددم فددي الجدديشمددن قبددل الجدديش البريطدداني مقابدد

منطقددة القدددت، ومددن وددم أصددبح مسدداعدا ب اإلسددرابيلي برتبددة مسدداعد جنددرال فددي سددالح البحريددة

 لـةأشكولة.

يهدود بدور  التي الفدت ب نقداذواصل تعليمه في لندن، تم تعيينه قابدا لعملية ةادشة بعد أن 

فددي  عددين سددكرتيرا للسددفارة اإلسددرابيلية 1960-1958م خددالل أعدوا، وسدعيد ونقلهددم  لددى  سددرابيل

ين موسددكو، وهندداك اتددب عددن لقاءاتدده مددع الجاليددة اليهوديددة الروسددية فددي اتدداب نشددره بعنددوان: بدد

 اه.ارتبط اسمه ب قامة منطقة قزوين في  يران وتطويرها خالل حكم الشوالمطرقة والمنجل، 

ة وانتخدب عضدوا مابدايةلحدزب  في منتصف سنوات الستينات عدين ربيسدا لقسدم التنظديم

وزير لدبددأ يرتقدي فدي مواقعده السياسدية فدي الدولدة، مدن خدالل تعيينده مسداعدا  في الكنيست، حيا

 انتخب سكرتيرا لحزب العمل. 1970وزير االستيعاب، وفي ل االتجارة والصناعة، ومساعد

 سياسددة خددالل الفتددرة التددي أعقبددت حددرب األيددام السددتة خددرم بحملددة انتقددادات حددادة تجدداه

د الم، وقدلسداالحكومة فيما يتعلق بمسدتقبل المنداجق الفلسدطينية، العالقدة مدع الفلسدطينيين، وعمليدة 

 عنوان: أرض الجمال.بنشره  نشر أفكاره هذه في اتاب

 1889-1817إلياشبيرغ، مردخاي،  -48

 حاخام وتاجر، من أوابدل الدذين انضدموا  لدى منظمدة أحبداء صدهيون فدي روسديا، ولدد فدي

ن دعددم حراددة التنددويريين الصددهاينة  لددى مددا قبددل  عالنهددا لمواقددف ضددد الددديويكشددوك، مدينددة تش

 يل، وساندواألخالق اليهودية، وبفعل تأوير اتاب الحاخام ةاليشرة دعم فكرة العودة ألرض  سراب

 .1862الالزمة لتسهيل هذه العودة في ألمانيا عام  المؤسسات قامة 

قدوق هدود فدي روسديا يتعلدق بفدرض المسداواة فدي الحآمن منذ البداية أن تسوية أوضداع الي

 1881وتحسين الظرون االقتصادية، وفي أعقاب أعمال الفوضى التي وقعت جنوب روسديا عدام 

 قا.اان من بين األوابل الذين انضموا  لى أحباء صهيون، ودعم أفكارها في اتاب نشره الح

 1797-1720إلياهو، بن شلومو زلمان،  -49

نفسده،  راة في عصره، ولد في مدينة سيليتش، تعلدم التدوراة مدن تلقداءمن ابار حكماء التو

 دينيدة، ودمولذلك شعر بنوع من الحرية في تعلمها بعيدا عن القيود التي ااندت تفرضدها المؤسسدة ال

 د.درت علم الفلك والجغرافيا للتعرن عن قرب حول بعا المفاهيم الواردة في اتاب التلمو

حيدداة الترحيددل والنفددي فددي بولندددا وألمانيددا، وخددداض عدداش  1745-1740خددالل أعددوام 

ن قوتده صراعات جويلة مع بعا الفرق الدينية اليهودية، ولم تكن مواقفده الصدارمة هدذه نابعدة مد

قددديم الروحيدة، فهدو لدم يؤلدف اتابدا واحدددا فدي حياتده قدط، و نمدا مددن قدوة شخصديته وقدرتده علدى ت

 أن التددوراة اتدداب سددليمفددي وقفدده الددديني اإلجابددات علددى جميددع تسددااالت بنددي عصددره، وتلخدد  م

 .وأبدي، وسيجد اليهودي فيه ال ما يبحا عنه من تسااالت واستفسارات العصر الذي يحياه

                                                

الل خدتحقيدق انتصدار ااسدح  ، حيا تمكن الجيش اإلسدرابيلي مدن1967ل االسم اإلسرابيلي لحرب حزيران عام 1

 فترة زمنية قصيرة، مما جعل العرب يطلقون عليها حرب النكسة.
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يددام حدداول االسددتفادة مددن تعلمدده لددبعا العلددوم المعرفيددة فددي خدمددة التددوراة، وفددي أواخددر أ

 حياته حاول الوصول  لى أرض  سرابيل، ولكنه عاد من منتصف الطريق.

 1949-1888يليزفتا جيركوبا، ع، ليشإ -50

شددداعرة باللغدددة العبريدددة، ولددددت ألب يهدددودي وأم ااووليكيدددة، نشدددات فدددي مديندددة ريدددازان 

ة  ، واقتربددت مددن بعددا األوسدداج اليهوديدد1907الروسددية، وبدددأت الكتابددة باللغددة الروسددية عددام 

 دبه.وانضمت  لى حراة اإلحياء اليهودية وبدأت تتشرب أفكار الشعب اليهودي ومبا

ندذ عدام تعلمت اللغة العبرية، لغة القلدب امدا وصدفتها، وبددأت نشدر أشدعارها بهدذه اللغدة م

ان، ، امدا قامددت بترجمددة بعدا األشددعار باللغددة العبريدة لشددعراء يهددود أمثدال بيرنددر، شددوفم1921

 غانسين،  لى اللغة الروسية.

ى ضمت عمليدا  لدوانهاجرت  لى البالد مع زوجها، وأقامت في مدينة جبريا،  1925عام 

، أشعارها ومجموعاتهدا القصصدية عدن عميدق حبهدا إلسدرابيل واليهوديدةعبرت الشعب اليهودي، 

، أشدعار 1928، قصد  1926ومن بين اتبها: الكأت الصدغيرة )مجموعدة شدعريةل نشدرت عدام 

 .1946متفرقة 

 1922-1858بن يهودا,  ،أليعازر -51

 ،سدرابيل ممكن أن يحدث فقط في دولة  ةلعبريا ةآمن بأن تجديد اللغ ة،محيي اللغه العبري

 لبيتا أوجد , وهكذابالقدتفي بيته  هاأن يزاول قرر ةفقط في الصال ةمتداول ةلعبريا بعد أن اانتو

 .ألولاالعبري 

مددن اددل فتددرات  ةضددم الكلمددات العبريددولتدداريخي, العبددري القدداموت الدده الكبيددر اددان عم

 .ةالعبري ةمحيي اللغمي وبفضل عمله هذا س ،وجبقاتها التاريا

 1967-1885ألماليخ، أبراهام،  -52

لقددت، صحافي وتاجر، من زعماء الطابفة اليهودية الشرقية في  سرابيل، ولد في مديندة ا

ة يدة الشدرقيالقدت ودمشق، وتعلم اللغة اآلراميدة، ادان مدن زعمداء الشدبيبة اليهود تينيتنقل بين مد

لمدأخوذة ومدن بدين المطدالبين بتغييدر الصدورة النمطيدة ا الذين انضموا للحرادة الصدهيونية مبكدرا،

 عن اليهود الشرقيين.

ابدل بعد أحداث وورة ةاألتراك الشبانة أسا صحيفة يومية أسماها ةالحريةة وهي مدن أو

ة قددنطعدين مددديرا ألحددد المواقدع اليهوديددة فددي م 1914الصدحف العبريددة الحديثددة فدي الددبالد، وفددي 

 دمشق بأوامر من السلطات العسكرية البريطانية.تم نقله  لى  1916غزة، وفي 

الوفدد الصدهيوني المشدارك فدي مدؤتمر الصدلح عين ربيسدا لقسدم الصدحافة فدي  1919في 

لمنتخدب المنعقد في باريا، وأسندت  ليه مهدام الدعايدة الموجهدة للجمهدور العربدي، ادان العضدو ا

، ة القوميدةالدبالد، وادان عضدو اللجند من قبل الطابقة الشرقية في المنظمة األولى التدي مثلدتهم فدي

 وعضو مجلا بلدية القدت.

قية اعنصر في بارز في جميع المحداوالت الهادفدة لتنظديم شدؤون الطابفدة الشدربرز اسمه 

لدى وخاصدة خدالل فتدرة الحدربين العدالميتين األو ،في  سرابيل وضمن صفون الحراة الصهيونية

 والثانية.

 1948، وعندد  قامدة الدولدة عدام 1932عدام  عمل محدررا لدوريدة ةشدرق وغدربة حتدى

ن لكنيسددت األولددى، واانددت لدده صددداقات عديدددة مددع العديدددين ممددن يتحدددوون اللغتددياعضددو  انتخددب

 العربية والفرنسية.

فصديل من اتبه الشهيرة:  سرابيل وسوريا خدالل الحدرب العالميدة، وهدو اتداب يتنداول بالت

 .1918-1914لعالمية األولى مراحل االستيطان اليهودي خالل فترة الحرب ا

 1967-1891ألمان، موشيه،  -53

عازن موسيقي، ولد في مدينة تيلينري األوارانية، ومنذ سنواته الست األولدى بدرز اولدد 

نددابن، حيددا تددم قبولدده فددي األااديميددة الموسدديقية فددي أوديسددا، ومددن وددم  لددى المعهددد العددالي لتعلدديم 
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ر الذي حظر على اليهود فدي حينده اإلقامدة فدي هدذه الموسيقى في بطروسبورغ، خالل عهد القيص

 المدينة.

ت قام ب عدداد بعدا القطدع الموسديقية التدي حظيدت ب عجداب ابيدر بعدد أن أداهدا فدي حفدال

 .1908، ونيويورك عام 1905، ولندن عام 1904ناجحة في برلين عام 

 نزفيعداالبدر وهناك أعلن عدن اونده واحددا مدن أا ،ما لبا أن هاجر  لى الواليات المتحدة

 المؤلفات الموسيقية التاريخية.عدد من في عصره، واشترك في  نتام 

 1878-1788ألكالعي، يهودا حي،  -54

فددي  حاخدام، مددن المبشددرين بالحراددة الصدهيونية، ولددد فددي مدينددة سدراييفو، ابددر وتلقددى تعليمدده

لت حيدا شدك ،عين حاخاما في مدينة زملين في هنغاريا 1874-1825بين العامي ومدينة القدت، 

ألودر علدى اة خالن بين ترايا والنمسا وصدربيا، األمدر الدذي ادان لده أابدر طالمدينة بالذات نقهذه 

حاخدام لخدرى أسدبق وأن تدأور بأفكدار قوميدة  علمدا بأندهه، ديدجبيعة تطور الفكر القومي والوجني ل

ي التوبة فد لمفهومالذي أصدره قدم تفسيرا جديدا  في اتابه األولةيهودا بيباتة، و مدينة مااورفو

 التلمود، على أنها العودة ألرض  سرابيل.

 دود فعدل صداخبة فدي األوسداج األرووذاسدية التدي أودارت مدن جديدد قصدةادان لتفسديره هدذا ر

ن مواقفه ، األمر الذي دفعه إلعال1840مساولية اليهود عن دم السيد المسيح في مدينة دمشق عام 

كدون ول لكدي تته، واعتبر أن العودة إلسرابيل هي المفتاح األالصهيونية المسبقة في اتاباته ومقاال

 يهوديا.

 أدار صددراعات سدداخنة مددع الحاخامددات اإلصددالحيين فددي ألمانيددا، الددذين ألغددوا مددن صددلواتهم

اوالت مفاهيم صهيون والقدت، بل وعارضوا مبدأ االستيطان في  سرابيل، ومع ذلك ف ن ال المح

لدى لنددن  قدام بزيدارات بعدد ان شدجيع االسدتيطان بداءت بالفشدل، التي بذلها إلقامة تجمدع يهدودي لت

د  لدى أقدام فدي القددت وبقيدت آمالده بعدودة اليهدو 1874وعواصم عديدة في أوروبدا الغربيدة، وفدي 

 أرض صهيون تراوده حتى أواخر أيامه.

 1970-1910ألترمان، نتان،  -55

رسدو، ولدد فدي مديندة وا على  حياء األغنية العبرية خدالل األجيدال األخيدرة، عملشاعر، 

 .أنهى تعليمه الجامعي في جامعة نانسي الفرنسية ،1925هاجر  لى البالد مع والده عام 

 ةعناوينة، وسداهم فدي ترسديا في األسبوعية الصحفية 1931أغنيته األولى عام يهرت 

 صحف أخرى مثل ةدافار، هآرتا، غازيت، سطور، أزمنة، معاريفة.

ة ، فرحد1941ضمت أغنياتده، ومنهدا: نجدوم فدي الخدارم عدام  نشر العديد من الكتب التي

 ، أفدراح الصديف عددام1957، مديندة الحمدام عدام 1944، أغداني مصدرية عدام 1941الفقدراء عدام 

1963. 

ذه احتوت أغانيه علدى معداني اثيدرة االحدب، الطبيعدة، والمبداد  الوجنيدة، وقدد بدرزت هد

لى الوسدط عى التي اان لها تأوير حتجيل السابع، المباد  بالذات في أبرز أغانيه وهي: لحظات، ال

ذا امددا تطددرق  لددى واقددع الصددهيونية وتدداريا اليهددود، ومددن أغانيدده فددي هددالسياسددي فددي  سددرابيل، 

جفددال لددم يهمددل فددي أغانيدده األق األرواح، محاامددة فيتدداغورت، امددا فندددالسددياق: جبريا..جبريددا، 

 .ةة العاشرةدالورةواهتماماتهم، فغنى لهم 

كبدار لر أيام حياته اتب مقاالت في قضايا سياسية بحتة، وقام بترجمة مسدرحيات في أواخ

ء الدذين المؤلفين مثل شكسبير، راسين، موليير، و لى جانب ةشلونسكية فقد اان من ابار الشدعرا

 على أدب وأغنية عصره. اابير وا تأويراأور

 1892-1840أمينفخه، يتسحاق إدوارد شنيتسر،  -56

تنصدر فدي بدايدة ،  حددى مددن ألبانيدا دارة، ولد ألبوين يهوديين في جبيب، سابح، ورجل 

عمددل جبيبددا خاصددا للحدداام األلبدداني، وغيددر اسددمه  لددى ةأمددين  1874-1870حياتدده، وفددي سددنوات 

انضم  لى مديرية الجنرال ةغوردونة ونال وقته، وحين عدين الجندرال حاامدا  1876أفندية، في 
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حااما إلحدى التجمعدات السدكانية فدي بدالد مصدر، حيدا عمدل لبالد السودان أصدر قرارا بتعيينه 

 بصورة واضحة في محاربة تجارة العبيد.

 بقدي صدامدا حتدىوقطدع اتصداله بالعدالم الخدارجي،  1888خالل فترة ودورة المهددي عدام 

كومدة أخذ على عاتقه مساولية  رسال وفد بحثي باسدم الح 1890وصله الدعم من ةستانلية، وفي 

ته علدى ، وهناك اختلف مع مسداوليه اثيدرا، واصدل تقدمده وتوسدعابحيرة فيكتورياوب جناأللمانية 

 ه الشخصي ودخل أراضي الكونغو، حيدا لقدي هنداك مصدرعه قتديال علدى أيددي تجدار العبيددقعات

 الذين نصبوا له امينا مسلحا.

 1927-1868أنغيل، يوآل،  -57

ديانسددك دة، ولدد فدي مديندة براملحدن موسديقي، أحيدا الموسديقى اليهوديدة اإلسدرابيلية الجديد

 سيقيين فيبروسيا، لسنوات عديدة عمل ناقدا موسيقيا في موسكو، حيا اعتبر من ابار النقاد المو

وخاصددة توجدده للبحددا فددي تدداريا الموسدديقى اليهوديددة الشددعبية،  1900روسدديا فددي عصددره، وفددي 

 جذورها وأورها الفني.

 1912لموسديقى فدي موسدكوة، وفدي ةاللجندة اليهوديدة لاان مدن بدين مؤسسدي  1908في 

خرم فدي وفدد موسديقي رفيدع  لدى جندوب روسديا، وهنداك انشدغل بجمدع وتوويدق ادل مدا لده عالقدة 

ن أن ة حديثدة دوآمن منذ البداية أنه ال  مكانيدة لقيدام موسديقى يهوديدوبالموسيقى الشعبية اليهودية، 

 يكون لها جذور تاريخية، وحاول  وبات ذلك بصورة عملية.

حدان أقام في تل أبيب، ومن حينها حاول  نتدام أل 1924استقر في برلين، وفي  1922في 

 عبرية  سرابيلية أصلية، ومن ألحانه الشهيرة: يقولون أن بالدنا قديمة.

 1902-1843أنتوكولسكي، مارك مردخاي،  -58

فدي  نحات، ولد ألبوين فقيرين، برزت مواهبه األولى فدي فدن النحدت مندذ نعومدة أيفداره،

ذهبيدة حداز علدى الميداليدة ال 1864تم قبوله في األااديميدة الوجنيدة فدي بطروسدبرغ، وفدي  1862

 جابزة له على نحته لمشهد يصور الحياة اليهودية.

، 1871استمد معظم أعماله الفنية من التاريا الروسي، ومن أهمها ة يفان الرهيدبة عدام 

بعا ي الربددة تددم نقلدده إليطاليددا لددوتددم انتخابدده عضددوا فددي األااديميددة الروسددية، وبسددبب مرضدده فدد

حيددا أعددد عمددال فنيددا رابعددا حددول ةوفدداة سددقراجة، عدداد  لددى بطرسددبورغ،  1875الوقددت، وفددي 

الروسدية  والمسيح الصليب، وتماويل أخرى، اما قام ب عداد أعمدال تاريخيدة ابيدرة خاصدة بالعابلدة

 المالكة، واألديب تولستوي.

ديددة تددأور اثيددرا باألعمددال المعاواليهوديددة، اددان يهوديددا فخددورا، ومحافظددا علددى عاداتدده 

ل للسدامية، ويهددر ذلددك بصدورة جليددة فددي أعمالده الفنيددة، مددع تفشدي تلددك األعمددال فدي روسدديا خددال

، فدي روسديا احتجاجا على المعاملة التي تلقاهدا اليهدودالثمانينات من القرن التاسع عشر، و سنوات

ديدددة جيهددود الشددبان، وجالددب بمنهجيددة فنيددة انتقددل للعدديش فددي بدداريا، وهندداك اعتنددى بالنحدداتين ال

 خاصة باليهود ورعايتها.

 1943-1919أنيلبيتش، مردخاي،  -59

ة قابددد التمددرد اليهددودي فددي وارسددو، ولددد فددي مدينددة بريجيكددو ببولندددا، انضددم  لددى منظمدد

ا عشدية فشدلت محاوالتده للهدرب مدن بولنددوةالحرت الصغيرة مع اندالع الحرب العالمية الثانيدة، 

 ل األلماني للبالد، وما لبا أن عاد لتنظيم عمل حراته السرية.االحتال

عمل جوال سني حياته على تنظيم أعمال مسلحة ضد النازيين، وحدين أعلدن عدن تأسديا 

ابددا قيين، عدين ةالمنظمة اليهودية المقاتلةة بعد أعمال اإلبادة التي اسدتهدفت اليهدود مدن قبدل النداز

قتدل فدي امدين  ،  لدى أن1943وقابدا للتمرد الذي اندلع في أبريدل  اان قابدا للغيتو اليهودي،ولها، 

 نصبه له األلمان.

 أجلق على  حدى جادات  سرابيل اسم ةيد مردخاية نسبة  ليه.

 1920-1863آنسكي، شلومو،  -60
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ما وأديب ومسرحي وفلوالوري، ولد في روسيا، تلقى تعليمه األساسي في مدارت دينية، 

سياسدية ار اإلصدالحي بزعامدة سمولينسدكي، انجدذب الحقدا  لدى الحرادة اللبا أن تأور بأفكدار التيد

الروسدددية، وذهدددب للعددديش بدددين األدبددداء الدددروت، وادددان مقربدددا مدددن األديدددب الروسدددي الشدددهير 

 ةأوسفنسكية وشارك في تحرير الدورية التي صدرت هناك في بطرسبورغ.

عمدل مسداعدا اسدتقر فدي بداريا وهنداك  1894اضطر لمغادرة روسديا، وفدي  1892في 

يدداة شخصدديا للثددوري ةبيددوتر الفددرونة، وخددالل هددذه الفتددرة نشددر باللعددة الروسددية اتابددا حددول الح

ييم بدددأ اتاباتدده بلغددة اإليدددش بتددأوير مددن صددديقه الشخصددي ةحددا 1904اليهوديددة فددي روسدديا، وفددي 

 لحزب االشترااي.لفي األعمال الثورية  ارااشمعاد لروسيا  1905جيتلوفسكية، وفي 

وفدد ذه الفتدرة انضدم  لدى التجمدع اليهدودي للفلوالدور الشدعبي، وادان علدى رأت الخالل هد

ن يهوديدة بدياليهودي الذي أرسل ب يعاز من البارون ةغينسبورغة، لتنظيم التجمعات االستيطانية ال

ل بفعد ينتضدررالموخالل الحرب العالمية األولى قدام علدى مسداعدة اليهدود ، 1914-1911عامي 

سدا عداد  لدى وارسدو، وهنداك أ 1917فدي  ةروسديالالع وورة أاتدوبر الشديوعية الحرب، وبعد اند

 حزبا يهوديا جديدا.

بياليدكة الروسدية، وقدام علدى ترجمتهدا للغدة العبريدة ة ةأحد رواياته القصصية اتبهدا باللغد

وتم  خراجها على شكل عمل درامي في موسكو، بحيدا حدازت علدى شدهرة عالميدة دفعدت العديدد 

سدتوى ملعدة لغات أجنبية، وتكرر عرضها في أعمال درامية وسدينمابية ابيدرة علدى  لى ترجمتها 

 العالم.

 1943-1880آستر، مالكا ليفشيتس،  -61

زعيمدة الوحددة اليهوديدة فدي الحدزب الشدديوعي الروسدي، ولددت فدي مديندة مينسدك، تلقددت 

ي نخرجدت فدديهوديدا محافظددا، وأاملدت تعليمهدا الجددامعي فدي معاهدد بددرلين وبطرسدبورغ، اتعليمدا 

انضمت  لى منظمدة ةالبونددة وهدي  1897صفون الحزب االشترااي الديمقراجي الروسي، وفي 

يدديشة، ودعمت بقوة تعليم ةاإلاختصار للحزب االشترااي اليهودي، الذي تم تأسيسه عما قريب، 

لجندة اانت ةآسترة عضو ال 1917واعتقلت مرات عديدة الشترااها في أعمال وورية، وبعد وورة 

 للحزب.لمرازية ا

أصددرت اتابدات علنيدة وبعد انتصار الشديوعيين فدي ودورتهم، غدادرت صدفون الحدزب، 

هيدر فدي  جدار حمدالت التط تاعتقلد 1938بلغة اإليدش وخاصة عن حياة لينين، وفي بدايات عدام 

وهنداك  ، حيدا حكدم عليهداضت اإلقرار بالتهم الموجهة  ليهدارفوالكبرى التي وقعت بحق اليهود، 

 حتفها في أحد معسكرات سيبيريا. لقيت

 1775-1703أفرايم، فيتل هيينا،  -62

وسديا والده مرافقا شخصيا لملدك براان رجل مصرفي، زعيم الجالية اليهودية في برلين، 

حظددددي بموقددددع متقدددددم فددددي قصددددر فريددددديريك الثدددداني، المعددددرون وةفريدددديريك فيلهددددالم األولة، 

، ادان مفوضدا 1763-1756سدتمرت سدبع سدنين بـةفريدريك الكبيدرة وخدالل فتدرة الحدرب التدي ا

ندة، بتمويل الحرب التدي خاضدتها مملكدة بروسديا، مدن خدالل اتباعده سياسدات ماليدة وضدريبية معي

 وخاصة تخفيا قيمة العملة.

ظدي حسياساته هدذه عدداوات الكثيدرين، الدذين أوداروا ضدده سدكان بروسديا،  ال أنده أوارت 

 هخي عينداتده االقتصدادية، ومكافدأة لهدذا الموقدف التداريبدعم ابير مدن قبدل الملدك الدذي سداند خطو

 قادها بمستوى عال. حيالية اليهودية في برلين، ازعيما للج

 1959-1880أفشتين، يعكوب جيكوب،  -63

مده فدي نحات، من ابار النحاتين في القرن العشرين، ولد في مدينة نيويدورك، وأامدل تعلي

از علددى جددابزة بسددبب عملدده الفنددي الشددهير حدد 1907اسددتقر فددي لندددن، وفددي  1905بدداريا، وفددي 

 ةوالدة الطاقةة.

الك ، يعكدوب والمد1927، األمهدات 1912من أعماله الفنيدة الشدهيرة: حيداة أوسدكار فيلدد 

 وقد اعتبر من ابار مصممي التماويل النصفية في عصرنا.، 1942
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 1943-1862أفشتين، يتسحاق،  -64

سة أرسل مع خم 1886ا البيضاء، في مدرت وعالم لغويات، ولد في مدينة بلوبان بروسي

بدل قصبيان آخرين  لى أرض  سرابيل، بغدرض التوعيدة الزراعيدة فدي تجمعاتهدا االسدتيطانية مدن 

وددم لجليدل، م العلدوم الزراعيددة  لدى منطقدة ايتدم تكليفدده بالتوجده لتعلد 1890البدارون روتشديلد، وفدي 

 .ر مدرسة في مدينة سلونيكيأدا 1915-1908وبين العامي ذهب لمواصلة دراسته في فرنسا، 

مدن ودم تدم مديرا لمدرسة دينيدة، و بالد حيا عمللبعد انتهاء الحرب العالمية األولى عاد ل

حة نشددر مقدداال فددي مجلددة ةشدديلو 1907، وفددي مدددارت التابعددة للواالددة الصددهيونيةمددديرا عامددا لل

 1908ي ه اليهدود، وفدبعنوان: السؤال الخفدي، وفيده نداقش المسدألة العربيدة بدتمعن أاثدر مدن سدابقي

عميمهدا فدي بتوسيع التعليم باللغدة العبريدة وتفيه جالب ونشر مقاال آخر بعنوان: عبري في عبري، 

 المعامالت الرسمية بين اليهود.

بدا ، ونشدر اتبعد ان أنهى أعماله اإلدارية، اتجه  لى االنشدغال بدالعلوم اللغويدة واللسدانيات

ري، عدام سدان، أبحداث فدي سديكولوجية اللسدان والتعلديم العبدعديدة في هذا المجال منهدا: منطدق الل

1947. 

 1992-1896أردون، برونشتاين مردخاي،  -65

ي تلقد 1925-1920من ابار الرسامين في  سرابيل، ولد في بولندا، خالل سدنوات رسام، 

لين، شارك في المظاهرة الفنية ةمجموعدة ندوفمبرة فدي بدر 1926، وفي تعليمه في الية باوهاوت

وصددول النددازيين للسددلطة وصددل  لددى أرض  سددرابيل، حيددا عمددل فددي مجددال التدددريا فددي ومددع 

 عين مديرا لها. 1941مدرسة ةبتسل  يلة، وفي 

 األعمددال الفنيددة التددي احتددوت علددى الكثيددر مددن معددانيبخددالل سددنوات الخمسددينات انشددغل 

ي لشدهيرة فداالعدالم  ذارى الكارودة والبطولدة، ونظدرا لقيمتهدا الفنيدة فقدد اقتنتهدا الكثيدر مدن متداحف

وحدداز علددى  1954لندددن ونيويددورك، وشددارك فددي معددارض فنيددة ابيددرة مثددل معددرض فينيسدديا فددي 

 حاز على جابزة  سرابيل لألعمال الفنية. 1964جابزة المعرض، وفي 

 1905أرون، رايمون،  -66

حدرةة خدالل الحدرب العالميدة الثانيدة حدرر نشدرة ةفرنسدا العالم اجتماع، ولد في باريا، 

قدت عين بروفيسورا في جامعة السوربون، واتبه التدي نشدرها حق 1956اان في لندن، وفي حين 

ي الفكدر فد، مبداد  عامدة 1938له شهرة واسعة، ومن اتبه: االنتقال من الفلسفة  لدى التداريا عدام 

 .1962االجتماعي 

ع صدراتحدد بناء على نتيجدة اليوحسب رأيه ف ن المشهد العام للمجتمع الصناعي الحديا 

، 1957بين األنظمدة السياسدية، ومدن اتبده فدي هدذا المجدال: األمدل والخدون فدي العصدر الحدديا 

، 1962، حددرب السددالم بددين األمددم 1961، المعددارن التاريخيددة 1957الصددناعي  تطددور المجتمددع

 مددع شددارل ديغددولةنشددر اتابددا ناقدددا حددول عالقددة ة 1969، وفددي عددام 1968التقدددم وخيبددة األمددل 

 اليهودي في أعقاب حرب األيام الستة. سرابيل والشعب 

 1851-1791آرتر، يتسحاق،   -67

أديددب مددن مرحلددة التنددوير، ولددد فددي قريددة اونيشددك، فددي بدددايات حياتدده انضددم  لددى حراددة 

اإلصدالحيين بزعامددة ةشدلومو يهددودا ربوبدورتة حيددا فرضدت علدديهم مقاجعدة مددن قبدل الحاخددام 

 أن اان معلما. فقدانه لمصدر دخله بعدمما أسفر عن ةأورنشتاينة، 

عددام  عمدل معلمددا للغتددين العبريدة واأللمانيددة فددي المدرسدة التددي أقيمددتللذهدب  لددى بددرودي 

ات الدذين اان موجها باألسات  لى الحاخامدو، وهناك نشر اتابه األول بعنوان: آذان العقل، 1823

د عدا تعلم الطب في جامعة بودابست، حيا 1829-1825فرضوا المقاجعة عليه، وخالل األعوام 

  لى برودي وعمل جبيبا حتى وفاته.

ل بعد ان نشر خمسة مدن أهدم اتبده التدي لخصدت مواقفده السياسدية والفكريدة، ماشتهر بالع

اليهدودي وأهمها: النظر  لى بيت  سرابيل، مدن المديالد  لدى الخدالف، حيدا جالدب بتطدوير الددين 

توسديع مجدال التعلديم اليهددودي بمدا يتفدق مدع روح العصدر، باإلضدافة  لدى تطدوير اللغدة العبريدة، و
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والعبددري ليشددمل موضددوعات يهوديددة وغيرهددا، وهكددذا حدداول نشددر أفكدداره اإلصددالحية بددين أبندداء 

 عصره من خالل هذه الكتابات.

 1933-1899أرلوزوروف، حاييم،  -68

سياسدي صدهيوني، مدن قدادة حرادة العمدل التدي تحولدت الحقدا  لدى حدزب، ولدد فدي مدينددة 

 .تلقى تعليمه في ألمانياروماني بأوارانيا، نما و

مددن العناصددر الفاعلددة منددذ انضددم  لددى حراددة ةالوحدددةة فددي بددرلين، واعتبددر  1918فددي 

نشدر مجموعدة مقداالت بعندوان: االشدترااية اليهوديدة العالميدة، وحداول فيهدا  1919فدي بدداياتها، و

  سرابيل ل في1)1921 يجاز المباد  االشترااية اليهودية غير الماراسية، وفي أعقاب احداث 

يعمل علدى سدوصل  لى قناعة مفادها أن اتفاقا فقط بدين الحدراتين الدوجنيتين، اليهوديدة والعربيدة، 

  نجاح المشروع الصهيوني.

 شدارك فدي االجتمداع الصدهيوني العددالمي وانتخدب عضدوا فدي اللجندة التنفيذيددة 1922فدي 

تمويدل  رح اقتراحدا بتقدديمقدم أفكارا جديددة تتعلدق بتمويدل المشدروع الصدهيوني وجدوالصهيونية، 

 دولي بضمانات دولية وسلطة االنتداب البريطاني.

فدي عدة بدرلين، ومدن جامللبالد بعدد  نهداء دراسدته الجامعيدة فدي االقتصداد عاد  1924في 

أرسددل بعثددات مددن  1929-1927عددين سددكرتيرا لحددزب ةالعامددل الصددغيرة، وبددين العددامي  1926

سدلبية ، حيدا لخد  انطباعاتده الللواليدات المتحددةدروت قبل الصندوق القومي والهست العمال من

 عن يهود أمريكا في مقالين بعنوان: الصهيونية األمريكية، وبين نيويورك والقدت.

اني، مدان مدن خدالل مواقفده السياسدية وعالقتده بسدلطات االنتدداب البريطدزايواان مقربدا ل

ن مدن مدازايوأجديح ب 1931عام  17ـخالل المؤتمر الصهيوني الورأى فيه وريثا سياسيا جديرا، و

لعالقددات لجندداح السياسددي للواالددة اليهوديددة وأدار بكفدداءة ابيددرة ال اعددين ربيسددليرباسددة الحراددة، 

 السياسية مع السلطات البريطانية في البالد، وخاصة مع المندوب السامي ةوااهوبة.

ن ر اليهددود مددبددذل جهددودا إلنجدداح الحملددة المعروفددة باسددم ةالترانسددفيرة لتهجيدد 1933فددي 

جندداح مددن قبددل الألمانيددا  لددى  سددرابيل بالتنسدديق مددع الحكومددة النازيددة، حيددا هددوجم بصددورة قاسددية 

 بسبب سياسته ةالناعمةة مع سلطات االنتداب.المتشدد في الحراة الصهيونية 

قتل على شاجئ تدل أبيدب فدي يدرون لدم تعدرن حتدى يومندا هدذا، علمدا  1933في يونيو 

ون ألخيددرة تحقيددق أهدددان الصددهيونية مددن خددالل االتفدداق مددع العددرب، وبدددبأندده حدداول فددي أيامدده ا

الميدة المواجهة مع القوى الغربية على ضوء التطورات في أوروبا، حيدا تنبدأ بنشدوب الحدرب الع

القددوة  الثانيددة التددي لددم يشددهدها، ونتيجددة لددذلك اعتبددر الددبعا أندده قددد يبدددي تنددازال مددا بشددأن فددرض

 هودية على أرض  سرابيل.لدولة اليالعسكرية إلقامة ا

 1915-1854أرليخ، باول،  -69

بدل، ايميابي، من ابار الباحثين في علم الطدب علدى مسدتوى العدالم، حدابز علدى جدابزة نو

 1896عددين بروفيسددورا فددي جامعددة بددرلين، وفددي  1890ولددد فددي مدينددة سددترهيلين ببولندددا، وفددي 

وتنداول  لمعهدد الطدب فدي فرانكفدورت،مديرا للمعهد الملكي ألبحاث األدوية في بدرلين، ودم مدديرا 

 1909فددي ومسدألة الدددورة الدمويددة، وأجددرى عمليدات تعتبددر األولددى مددن نوعهدا فددي هددذا المجددال، 

 ااتشف مراب األدوية الخاف بعالم ناجح لمرض الزهري المزمن.

ه عالقدة فضال عن حياته العلمية والطبية، فقد اان قريبا من شؤون اليهودية، بل واانت لد

 الحراة الصهيونية.ما مع 

 1967-1891أرنبورغ، إيليا غريغوربيتش،  -70

بددن لعابلددة مضددطربة، منددذ صددغره اددان اأديددب وصددحفي، ولددد فددي مدينددة اييددف بروسدديا، 

خددرم مددن  1909انضددم  لددى الحراددة الثوريددة، وفددي  1905حساسدا لمسددألة معدداداة السددامية، وفددي 

                                                
ا على هود الذين استولوحين وار الفلسطينيون على سياسة االنتداب البريطاني وتحيزه لصالح الي 1921ل المقصود فيها وورة يافا عام 1

 مساحات جبيرة من أراضيهم الزراعية.
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أعقاب وورة أاتوبر، وانضم  لى ، حيا عاد  لى روسيا في 1917روسيا، ومكا في باريا حتى 

 الثوار الشيوعيين، علما بأنه اان قد عارضهم في السابق. 

، نشدر 1941خرم مرة أخرى من روسيا وعاش في أوروبا الغربية حتى عام  1921في 

ى فيتي، أبددتدي يعديش فيهدا االتحداد السدوهناك عددة روايدات أدبيدة انتقدد فيهدا حالدة البيروقراجيدة ال

عداش فدي أسدبانيا  بدان الحدرب ونه مدع سدتالين بعدد أن قضدى علدى ادل خصدومه، اعتزازه وتضام

 األهلية.

ي نشر روايته الشهيرة ةسقوج بارياة حيا صور فيها حياة المجتمع الفرنسد 1941عام 

لدى رجدل عشية اندالع الحرب العالمية الثانيدة، وحدين اجتداح األلمدان األراضدي الروسدية، تحدول  

و هدني الجيدد يين في االتحاد السوفيتي، وقدال حينهدا شدعاره الشدهير: األلمداالدعاية األول ضد الناز

عر األلماني الميت! بحيا عبر عن مشاعره اليهودية، وفدي ذات الوقدت عبدر عمدا يجدول مدن مشدا

، حدربهم الكبدرى ضدد المحتدل الندازيفي قلوب المواجنين الدروت التدي أحسدوا بهدا حدين خاضدوا 

 وابل الذين تنبأوا ببداية تهاوي النظام السوفيتي.عد وفاة ستالين، اان من األوب

فدي مذاراتده الشخصددية التدي نشدرها خددالل سدنوات السدتينات أعطددى صدورة صدادقة عددن 

ن لواقعدة بديامستوى الحياة الفكرية والثقافية في روسيا السوفيتية ودول غرب أوروبا خالل الفتدرة 

 الحربين العالميتين األولى والثانية.

 2003-1906 أرندات، حنا، -71

لجامعيدة من علماء السياسة واالجتماع، ولدت مدينة هدانوفر األلمانيدة، وأاملدت دراسدتها ا

ش فدي في جامعتي فراي بورغ وهيدل بيرغ، غادرت ألمانيا مع وصول هتلر للسلطة وانتقلت للعي

 باريا.

، وبعددد االحددتالل 1938-1935يهددود  لددى الددبالد خددالل األعددوام لعملددت فددي مجددال جلددب ا

عملددت فددي مجددال  دارة المؤسسددات  حيددا، 1941لواليددات المتحدددة عددام للنددازي لفرنسددا هربددت ا

عدامي اما عملت في جامعة شديكاغو بدرجدة بروفيسدور بدين ال، 1952التربوية اليهودية حتى عام 

 ، وم باحثة ربيسية في معهد األبحاث االجتماعية في نيويورك.1963-1967

ان، هودية  ور نشدر اتابهدا الشدهير حدول محاامدة  يخمدأوارت ضجة ابيرة في األوساج الي

ا بأنهدا اتهمدت القيدادة اليهوديدة فدي أوروبدو، 1963وجاء بعنوان:  يخمان في القددت ونشدرته عدام 

 تخلت عن اليهود هناك، ولم تقدم لهم يد العون والمساعدة في مواجهة التهديد النازي.

 1957-1880إيش، شالوم،  -72

فدا ينة اوتانو البولندية، ترك بيته فدي سدن مبكدرة وعداش يروأديب ومسرحي، ولد في مد

األولدى  وارت اتبهأوقاسية جدا، بدأ الكتابة باللغة العبرية وم ما لبا أن تحول للكتابة بلغة اإليدش، 

 انتباه الكثيرين، حيا استمدت أفكارها من حياة القرى اليهودية وسكانها.

رين، نشرها في العقد األول من القرن العشد ااتسب شهرة واسعة من خالل الروايات التي

ت معظدم ترازوحيا تحولت الكتابة من حياة القرية اليهودية  لى مستقبل ومصير اليهود برمتهم، 

 رواياته الشهيرة حول حياة اليهود في القرن العشرين وباقي مراحل التاريا.

ه للعدديش فددي توجدد 1938قددام فددي فرنسددا، وفددي أعقددب اندددالع الحددرب العالميددة األولددى 

ات نشددر الواليددات المتحدددة، وهندداك أنددتا معظددم أعمالدده األدبيددة والروابيددة، وفددي سددنوات األربعيندد

ة، امدا رجل من الناصرة، حيا قوبلت ب عجاب ابير من قبل الصدحافة اإلنجليزيد: روايته الشهيرة

 .ةبيالن ها الرابحة اليهودية قبوال رابجا، مثل رواية ةموشيه،القت رواياته التي برزت في

 اعتبددر مددن ابددار الددروابيين اليهددود الددذين اتبددوا بلغددة اإليدددش، حيددا عمددل علددى توسدديع

 موضوعاتها بدون حدود، وفي أواخر عمره عاش في مدينة بات يام ب سرابيل.

 1969-1895أشكول، شكولنيك ليفي،  -73

 مدن زعمداء حدزب العمدل، ربديا الحكومدة الثالثددة فدي  سدرابيل، ولدد فدي مديندة فلخكييددف

قلندديا ا، ، عمل فدي مديندة بتداح تكفد1914روسيا، انضم  لى شبيبة الصهيونية، وهاجر للبالد عام ب

 وريشون لتسيون.
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انضدددم للكتيبدددة المحليدددة اإلسدددرابيلية رغدددم معارضدددة قيددداد حزبددده، وخدددالل  1918فدددي 

م خددالل األعددواواالجتماعددات الصددهيونية المتعددددة اددان يمثددل حددزب ةالعامددل الصددغير الموحدددة، 

 عمل مديرا لشراة ةمكوروتة إلدارة مصادر المياه في البالد. 1937-1951

هدا، عين عضوا في الواالة اليهودية وربيا قسدم االسدتيطان الزراعدي التدابع ل 1949في 

 مسددتوجنة وتجمعددا اسددتيطانيا جديدددا، وحددين بدددأت 371وخددالل مسدداوليته هددذه تمكددن مددن تأسدديا 

عدامي  بدين لدوزراة الددفاععامدا قيدام الدولدة عمدل مدديرا ب قدأفوام الهجرة اليهودية تدأتي للدبالد ع

تدى حوزيدرا للماليدة، وبقدي فدي منصدبه هدذا  ومعين وزيرا للزراعة والتطوير،  وم، 1950-1951

، وخددالل موقعدده هددذا اددان مسدداوال عددن التطددوير االقتصددادي 1963لحكومددة عددام عددين ربيسددا ل

 % سنويا.10قت نموا اقتصاديا ابيرا بنسبة قإلسرابيل، التي ح

ورث رباسة الحكومة من بن غوريون، بعد مشكلة سياسية داخلية عاصفة فدي  1963في 

الدة دولددة تدده حلقددة جديدددة فددي تدداريا وأعقدداب ةأزمددة لبنددانة، وقددد اعتبددرت فتددرة رباسددة حكوم

 ل1 سرابيل، حيا خاضت في عهده حرب األيام الستة، وأواخر حرب يوم الغفران.)

 1925، موشيه، سأرن -74

 مدن الواليددات المتحددة حيددا 1948وهداجر  لددى  سدرابيل فددي  1925لدد فددي ليتوانيدا فددي و

اددان و، علددم الهندسددة الميكانيكيددة فددي معهددد ماساتشوسدديتا للتكنولوجيددا وهندسددة الطيددران، تنشددأ

لدربيا  ونابلدا ،بروفسورا مساعدا في قسدم هندسدة الطيدران فدي معهدد الهندسدة التطبيقيدة التخنيدون

 ونشدددر مقددداالت فدددي مجدددالت أااديميدددة حدددول ميكانيكيدددة الددددفع ،ة اإلسدددرابيليةالصدددناعات الجويددد

 والطيران. 

ن عدفي الكنيست  اخب عضوتان 1974، وفي تلقجى جابزة  سرابيل للدفاع  1971نال عام 

ن ، وبديلجندة االقتصداد التابعدة للكنيسدت في اعضوعين  1977-1974، وبين عامي حزب الليكود

 سددرابيل لدددى الواليدداتإل اسددفير، وددم عددين جنددة الخارجيددة واألمددنلل اربيسدد 1982-1977عددامي 

 .1983-1982بين عامي  المتحدة

، والخارجيددة بددين 1992-1990، 1984-1983تقلددد منصددب وزيددر الدددفاع بددين عددامي 

 اعتزل الحياة السياسية.  1992، وفي 1990-1988عامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرف الباء

 1938-1882باورار، أوتو،  -75

عرن وي في النمسا، خالل فترة شبابه انضم للحراة االشترااية النمساوية، زعيم اشتراا

اأحددد زعمابهددا وأحددد منظددري الحددزب الددديمقراجي االشددترااي النمسدداوي، أقلقتدده اثيددرا مسددألة 

                                                

شين السوري ، حيا منيت  سرابيل خاللها بهزيمة عسكرية أمام الجي1973لحرب أاتوبر  ل االسم اإلسرابيلي1

 والمصري.
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القومية في دولة متعددة القوميات مثل النمسا، ونشر اتابه الشهير ةالمسألة القومية في االشدترااية 

 ، وفيه قرر أن من حق ال قومية  قامة حكم ذاتي وقافي خاف بها.1907م الديمقراجيةة عا

عددين وزيددرا للخارجيددة فددي  1918الهنغاريددة فددي أواخددر -مددع سددقوج المملكددة النمسدداوية

وصدل  لددى بعددد فشدل جهددوده التدي بددذلها للت 1919الجمهوريدة النمسداوية،  ال أندده قددم اسددتقالته فدي 

 وحدة نمساوية مع ألمانيا.

وقف على رأت الهبة الشعبية ضد نظدام حكدم ةدولفدوتة فدي فيندا، وبعدد قمدع  1934في 

لمحتددل التمددرد هددرب  لددى تشيكوسددلوفاايا، وبعددد اجتيدداح األراضددي النمسدداوية والتشدديكية علددى يددد ا

راون النازي هرب  لى بداريا، وهنداك لقدي حتفده بعدد أن ندادى بضدرورة  نقداذ يهدود النمسدا مدن بد

 النازيين.

الفكددرة االشددترااية العالميددة، وهددي الفكددرة التددي عارضددت النظريددة  اعتبددر مددن منظددري

ميات  ال البلشفية وخاصة تجاه ما له عالقة بالنظام االقتصادي، ورغم انه راز على موضوع القو

ات أنه جالب بضرورة انددمام اليهدود فدي المجتمعدات الغربيدة، وهدي الفكدرة التدي واجهدت صدعوب

 روبا.شتى في يل احتالل النازيين ألو

 1956-1887بارون، ديبورا،  -76

جدت ، تزو1911روابية، ولدت في مدينة باجيدا في روسيا البيضاء، هداجرت للدبالد عدام 

 من ةيوسي أهارونيفيتشة قابد منظمة ةالعامل الصغيرة.

ين ، ومدن بد1934عدام بياليك  في األولىبالجابزة  تفازو 1927نشرت اتابها األول عام 

 يهودية.، التي رازت فيها على حياة جفولتها والقرية ال1943حظة عام  صداراتها: حتى هذه الل

 1961-1887باروس بوستو، كالوس دي،  -77

رجددل عسددكري، زعدديم حراددة اإلحيدداء اليهوديددة فددي البرتغددال، ولددد فددي مدينددة أمارنتددا 

وديدة ياندة اليهوبعد الحرب العالمية األولى عاد للد 1910، شارك في الثورة الشعبية عام ليةالبرتغا

 بصورة علنية، تعلم اللغة العبرية وأعلن عن تأسيا حراة اإلحياء اليهودية.

تمكدن مدن جمدع شدعبية و قامدة انديا ابيدر وأسا فروعا أخرى للحراة شمال البرتغدال، 

 خاف باليهود، ورغم أفكاره الطموحة، ف ن حراته لم تصمد جويال، وغاب نجمها.

 1941-1894بيبل، يتسحاق عمانويئيل فيتش،   -78

ديددا أديددب، مددن رواد القصددة القصدديرة، ولددد فددي مدينددة أوديسددا الروسددية، تلقددى تعليمددا يهو

 ةتشديكاة وهدي الشدرجةصدفون محافظا، وبعد اندالع الثورة البلشدفية عمدل لدبعا الوقدت ضدمن 

 السرية السوفيتية.

لدم  انصب على العمل الروابي واألدبدي، ورغدم ان الروسدية 1923بعد  نهاء خدماته عام 

لددم تدب اثيدرا وفدي الكتابدة الروسدية الحديثدة، لدم يكن اللغدة األم لده،  ال أنده ابتددع جريقدة جديددة تكد

حياتده  ل فيهوراز أفكاره في اتابين صغيرين: األول تنا ومع ذلك فقد تصدر له مطبوعات اثيرة،

 مدا اتدب، ااألمنية والعسكرية، والثاني عدن أوديسدا، حيدا تنداول الحيداة اليهوديدة فدي هدذه المديندة

 روايتين قصيرتين صور فيهما الحرب األهلية في روسيا.

ا مع مقتل ربيا الشرجة السرية، حيا أعلن عن  عدامده الحقد 1939اعتقل واختفى عام 

 .1941عام 

 1992-1913ين، مناحيم، غبي -79

د فددي ، والقابدد السدابق لمنظمدة ة يتسديلة، ولدوزعديم الجنداح اليميندي فدي  سددرابيلسياسدي 

نذ صدغره ريست ليتوفسكي البولندية، أامل تعليمه في مجال القانون من جامعة وارسو، وممدينة ب

 انضم  لى منظمة ةالحارت الصغيرة وعرن من حينها أنه من زعمابها المشاهير.

الدذي جالدب  ةجابوتنسدكية اثر من مدرة مدع زعمداء المنظمدة وخاصدةخاض صراعات أ

ارسدو مدن لبريطانية في أرض  سرابيل، وبعد احتالل وباالنتظار ألاثر وقت ممكن تجاه السياسة ا

 وأرسددل  لددى معسددكر وهندداك اعتقددل مددن قبددل السددلطات الروسددية ،قبددل النددازيين هددرب  لددى روسدديا

 الروت. على يدبعد تجنيده في صفون الجيش البولندي  1941أجلق سراحه عام للعمال، وم 
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اما ا عدوعلى الفور أصبح قاب، وتم تسريحه من الجيش البولندي، 1942وصل البالد عام 

يدادة اعا مسدلحا مدع البريطدانيين، رغدم معارضدة القخاض نز 1944ة الوجنية  يتسل، وفي للمنظم

 الصهيونية.

 لددى حددد الحددرب  لوهاغاندداه ل يتسدد)العالقددات المتدددهورة بددين منظمتددي فددي عهددده وصددلت 

 ن األخوة.منعت اندالع حرب اهذه بيى األقل، وبفضله األهلية خالل حادوتين عل

أسا مع رفاقه حزب ةحيروتة، الوريا الشرعي لحدزب  1948بعد تأسيا الدولة عام 

ي فدد ممددا جعلدده، سددابقه األفكددار التددي أعلنهددااقددف متطرفددة أاثددر مددن مو مثددل حيددا، ةجابوتنسددكية

لخاصدة االقضايا الخارجيدة واألمنيدة  منصفون المعارضة لفترة جويلة من الزمن، نظرا لمواقفه 

 ب سرابيل.

وقددد تطددورت هددذه المعارضددة  لددى حددد القيددام بددبعا األسدداليب غيددر المعهددودة مددن قبددل 

لبدذل جهدود مضدنية لتحسدين صدورته، ش على صورة حزبه، األمر الذي دفعه مناصريه، مما شو

 وأن حزبه ينتها أساليب ديمقراجية وبرلمانية.

ين إلقامدة ادان مدن بدين المبدادر 1967رأت حراة ةليبراليي حيروتة، وفي ت 1965في 

ال وزارة، تسدلم فيهدا حقيبدة وزيدر بدحكومة الليكود الوجنية عشية اندالع حرب األيام الستة، حيا 

وقددف علددى رأت الليكددود لخددوض انتخابددات  1973غددادر صددفون الحكومددة، وفددي  1970وفددي 

 الكنيست الثامنة.

عددام حتددى واسددتمرت  1977نجددح فددي أن يصددبح سددادت ربدديا وزراء إلسددرابيل عددام 

، 1977ترأت الوفد اإلسرابيلي في مباحثات اامب ديفيد مع الجاندب المصدري عدام حيا  ،1983

ن وهددي أول معاهدددة صددلح بددي 1979عددام  المصددرية وانتهددت بتوقيددع معاهدددة السددالم اإلسددرابيلية

  سرابيل ودولة عربية.

صدف ق، ليتخذ قرارين هدامين أولهمدا 1981أعيد انتخابه لرباسة الوزراء مرة أخرى عام 

 .نيفلسطينيضرب قواعد الل 1982وم اجتياح لبنان عام  ،1981مفاعل النووي العراقي عام ال

لته ادان مفاجأة للجميع، غيدر أن اسدتقامما شكل استقالته وهو في ذروة عمله السياسي قدم 

وجتده زخاصدة بعدد أن ماتدت  ،فقد بلن السبعين من عمره وتدهورت حالته الصحية ،لها ما يبررها

نتيجدة أزمدة قلبيدة عدن  1992، واستمر في صراعه مع المدرض حتدى مدات عدام 1983أليزا عام 

 عاما. 78

 1965-1878بوبر، مارتين،  -80

جامعدات عددة  وتلقدى تعليمده فديفيلسون صهيوني، صاحب نظرية الحوار، ولد في فينا، 

عدين محدررا فدي  1901انضدم للحرادة الصدهيونية، وفدي  1898في فينا وزيوريا وبرلين، وفدي 

 حدددى الدددوريات الصددهيونية، ومددا لبددا أن اسددتقال مددن عملدده بعددد ان وجددد نفسدده فددي صددفون 

 المعارضة لهرتسل في الجانب الفكري.

ولاك أمان وفيبول، زايوالديمقراجي، الذي انضم  ليه الحقا الحزب  اان من بين مؤسسي 

اللتددزام اقيقيددة تعنددي الطددالب الددذين وجدددوا أنفسددهم تالميددذ ألحدداد هاعددام، ورأوا أن الصددهيونية الح

 باألفكار اليهودية وخاصة في السلوك السياسي.

عدددين معلمدددا للجيدددل اليهدددودي الصددداعد فدددي قضدددايا الشدددريعة  1911-1909بدددين عدددامي 

يدداء اليهوديدة، وألقددى محاضددرات قيمددة فدي جامعددات أوروبيددة حددول المسدألة اليهوديددة وحراددة اإلح

 القومي.

دي دية التي استوعبت ادل أفكدار الجيدل اليهدوأسا الدورية األسبوعية ةاليهو 1916في 

الشددداب، ورأى مدددن خاللهدددا أن تحقيدددق الحلدددم الصدددهيوني يكدددون علدددى أرض  سدددرابيل، ولددديا 

ان ذلدك بالضرورة  قامة الدولة، وخالل االجتماع الصهيوني األول الذي أعقب تصريح بلفور، وا

شدتراة ه فيهدا ب قامدة دولدة م، صاغ خطابا موجها للشعب العربدي جالبد1921عام  12االجتماع الـ

 دامشددي، فلسددفته الحواريددة تلددكفيدده شددر اتابدده الشددهير ةأنددا وأنددتة، شددرح ن 1923للشددعبين، وفددي 

 خرى.من قيمة الحوار أاثر من أي ديانة أ بهاعال تتلخ  في التي عظمة الديانة اليهودية ب
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ا فدي بروفيسدور بعد ان حظر النازيون نشاجاته في ألمانيا، وعين 1938هاجر للبالد عام 

ادت ، وادان مددن بدين راسداء حرادة ةالوحددةة التدي ندد1959الجامعدة العبريدة  لدى أن اسدتقال عدام 

 بدولة ونابية القومية يهودية عربية في أرض  سرابيل.

 1940-1865بودينهايمر، ماكس إيزيدور،  -81

عدة جام من زعمداء الصدهيونية فدي ألمانيدا، ولدد فدي مديندة شدتوتغارت، وتعلدم القدانون فدي

لمنظمدة الين، انضم لمنظمة أحباء صهيون في شبابه، وبالتعاون مع ةدافيد ولفسونة أسا فرعا ل

 في الجامعة.

الصددهيوني  المددؤتمرمددع بددروز نجددم هرتسددل انضددم  ليدده فددورا، وسدداعده فددي تأسدديا عقددد 

 تسدلاألول، والهتسدروت الصهيونية العالمية، واان من بين معدي خطدة مدؤتمر بدازل، رافدق هر

 في جولته ألرض  سرابيل لاللتقاء بالقيصر األلماني.

، 1914-1907اان من بين مؤسسي فكرة الصندوق القومي، وعمل مديرا له بدين عدامي 

ى ووصول ، وبعد اندالع الحرب العالمية األول1921وعضوا للجنة التنفيذية الصهيونية حتى عام 

 ي وصل  ليها.تم  بعاده عن مواقعه التمان لزعامة الصهيونية زايو

 .1935هاجر  لى البالد واستقر فيها عام 

 1962-1885فوهر، نيلس هنريك ديفيد،  -82

اغن ألم فيزيابي، من مؤسسي فكرة القنبلة النووية وحابز على جابزة نوبل، ولد في اوبنه

ة مددن يهوديدة، واددان تلميددذا لعلمدداء الطاقددة الكبددار ةتومسددونة مددن جامعددة اامبريدددم، وةروتفددورد

ل نشددر مقاالتدده التددي شددكلت انقالبددا فددي المجددا 1915-1913عددة أواسددفورد، وخددالل األعددوام جام

 النووي.

ية لعلدم  لدى األصدول الفلسدفية والرياضدفيده في سنوات الثالوينات قددم  نجدازا ابيدرا، عداد 

ة علدى جدابز الفيزياء، وحاول جسر الهدوة بدين الفيزيداء التقليديدة والفيزيداء الحديثدة، وبعدد حصدوله

ل أسدا مرادزا فدي اوبنهداغن ألبحداث الطاقدة، وعندد احدتالل الددانمارك مدن قبدد 1922وبدل عدام ن

يدات أخيدرا للوال لإلنجلتدرا ودم وصدين هرب مع عابلته للسويد فدي قدارب صديد، ومدن هنداك النازي

 المتحدة.

ميدة فدي أعقداب الحدرب العالجالدب رغم انه اان من بين من جور السالح الندووي  ال أنده 

مدع  زار  سدرابيل عددة مدرات، وااندت لده عالقدات وويقدة 1953وقدف التسدلح الندووي، فدي الثانية 

 مان.زايومعهد 

 1911نيك، ميخائيل، تببو -83

فددي ، بطددل العددالم لقتددرة جويلددة، ولددد فددي بطرسددبورغ، مهندددت اهربددابي العددب شددطرنا

 حترن.مهني المال، حظي برضا وتكريم الحكومة السوفيتية على  نجازاته في هذا المجال األسات

العبددي لفددت أنظددار العددالم  ليدده خددالل سددنوات الثالوينددات، مددن خددالل تنافسدده مددع ابددار 

لتين ، وبعددد الحددرب العالميددة الثانيددة حدداز علددى بطولددة العددالم وحددافظ عليهددا خددالل بطددوالشددطرنا

مهدا فقد هذه البطولة لصالح ةميخابيدل تدالة وهدو يهدودي أيضدا، ومدن يو 1950متواصلتين، وفي 

 زل التنافا على الصعيد العالمي.اعت

 1919-1891بوسيل، يوسي،  -84

وجد  ، صاحب فكرة الكيبوتا في  سرابيل، ولد في مدينة ليخوبتسيا الروسية،منقذ بحري

أراضي  فا في مزارع أوارانيا، هاجر  لى البالد واشترك مع رفاقه في تطويررنفسه مزارعا محت

ا مدا عدرن فدي حينده بدـةالكيبوتا المشدتركة ومدن وشدارك فدي تأسدي، 1908نطقة جبريا عدام م

وتعلديم  ة مطلوبدة مدن النسداء فدي العمدل،ارا: عمل زراعي بمشاراة ااملة، مشامبادبه التي أعلنه

 مشترك لألوالد.

ة سدكان يهود الجليل األسدفل لمسداعد لنظم حملة من قباألولى خالل فترة الحرب العالمية 

 جبريا حين انقلب قاربه في لحظة عاصفة.تل أبيب ويافا، مات غرقا في بحيرة 

 1942-1858بوعاز، فرانس،  -85
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د فددي أنثروبولددوجي، مددن ابددار علمدداء األنثروبولوجيددا الحديثددة فددي الواليددات المتحدددة، ولدد

هدددذا فدددي علدددم  تخصصدددهاسدددتفاد مدددن حيدددا  ، جغرافدددي باألسددداتوهدددو مديندددة مينددددين بألمانيدددا، 

نديدة تعرن عدن قدرب علدى الثقافدة اله حياالمتحدة، وصل الواليات  1887األنثروبولوجيا، وفي 

 مال الغربي للمحيط الهاد .األسكيمو على ساحل الش وأفكار

ي بيادة فدوصل  لى قناعة باختالن األفكار التي يحملها األبناء المهاجرون الدذين يعيشدون 

ى الجدنا علد معينة عن أفكار آبابهم، ومن خالل أبحاوه جالب ب بعاد الشدعارات العنصدرية القابمدة

 والقوميات في أوروبا.

افدة عدام ، عنصدرية، لغدة، وق1932من اتبه الشهيرة: األنثروبولوجيا والحياة المدنية عدام 

 .1945، العنصرية والمجتمع الديمقراجي عام 1940

 1917-1881بوروخوف، بار دوب،  -86

قدى انيدا، تلزولوتونتشدا بأوار ةزعيم وأيديولوجي لمنظمة ةعمال صهيونة، ولدد فدي مديند

 1900ي في صغره، وحين منع من دخول الكلية الروسدية تعلدم مدن تلقداء نفسده، وفد تعليما علمانيا

هوديدة انضم  لى الحزب االشترااي الديمقراجي الروسي، لكن رفا الحزب لإلقرار بالمشدكلة الي

 دفعه للخروم منه وتأسيا المنظمة الصهيونية االشترااية.

الفرصددة  همنحددعدددم و ،مددن أرضدده هجدداخر كمددن فددي يهوديددة أسددات المشددكلة الييددرى أن 

يهددودي أرض  سدرابيل، وهددذا هددو الحددل الوحيدد الددذي يكمددن فدي  نقدداذ الشددعب ال  لددىللعدودة  ليهددا، 

عددد أن لنفسده، ولددذلك رأى أن الهجدرة اليهوديددة الكبيدرة  لددى أرض  سدرابيل تثبددت صدحة مقولتدده، ب

 ه المسألة.به في الحزب حول هذالخاض جداال ابيرا مع زم

واجدده صددعوبات شددتى فددي  قندداع رفاقدده وخاصددة مددن اليهددود الشددبان، الددذين احتدداروا بددين 

يقدي فدي أقنعهم بأن يكون لهم دور حق حياابهم الحزبي الماراسي، م حساسهم الصهيوني وبين انت

  سرابيل.  قامة الوجن اليهودي ليكونوا جيش اإلنقاذ الذي يسهل هجرة اليهود الجماعية  لى أرض

رة بصورة ابيرة على الصهاينة االشتراايين الروت، حيدا بدذل جهدودا ابيده مواقفأورت 

لشددرح مواقددف الحراددة الصددهيونية فددي روسدديا وأوروبددا ضددمن الحفدداي علددى مبدددأ العددودة ألرض 

  سرابيل.

فدي  خالل فتدرة انددالع الحدرب العالميدة األولدى ادان فدي الواليدات المتحددة وهنداك شدارك

ه ي األمريكدي، وبعددد وددورة مددارت عداد  لددى روسدديا وعمدل ليددل نهددار، لكنددهددودتأسديا المجلددا الي

 .1963أصيب بمرض ربوي ومات في مدينة اييف، حيا نقلت جثمانه  لى البالد عام 

 1969-1886بورال، يهودا،  -87

ل أديددب وقدداف، ولددد فددي مدينددة القدددت، تلقددى تعليمدده فددي معهددد المعلمددين بالمدينددة، خددال

ي فددولددى خدددم فددي الجدديش التراددي امتددرجم، وبعددد انتهدداء الحددرب نقددل للعمددل الحددرب العالميددة األ

 دمشق، حيفا وتل أبيب.

ن وخالل سنوات الثالوينات وقف على رأت القسم العربي فدي الهسدتدروت، تدرأت لفتدرتي

 الشدرقية فدي اليهوديدةالطابفدة ترازت جميع اتاباته األدبية حول حيداة واتحاد اتاب اللغة العبرية، 

 يل والدول العربية، بحيا اانت آمالها و حباجاتها مراز الحديا في رواياته. سراب

يرة: يعتبددر القدداف األاثددر شددهرة للطابفددة اليهوديددة الشددرقية فددي  سددرابيل، مددن اتبدده الشدده

 .1929، سقوج اإلنسان 1928زوجته المكروهة عام 

 1970-1882بوران، ماكس،  -88

راسدلو، بر الفيزيابيين في عصرنا، ولد في مدينة فيزيابي، حابز على جابزة نوبل، من ابا

 وتلقى تعليما متخصصا في الرياضيات، وقدم  نجازات عظيمة في مجال تخصصه.

 حدادا توسع في معارفه العلمية  لى مجال الفلسفة، ومنها البحا الفيزيابي، وخاض جداال

ديدة، ولكدن عدن القضدية اليهواختار أن يبقى منعزال يقه أينشتاين، حول مسألة النسبية، اما مع صد

لدى عداد   1953مع وصول النازيين للسلطة، جرد من عمله، واضطر للهجرة  لدى  نجلتدرا، وفدي 

 ألمانيا.
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 1999-1903بوتلهايم، برونو،  -89

 1938عدالم نفسداني، ولدد وتعلدم فدي فيندا، وبعدد وقدوع النمسدا تحدت السديطرة النازيدة عددم 

لواليدات جلق سراحه بعد عام وسدمح لده بدالخروم  لدى اوقد أ ى أحد المخيمات االعتقالية،أرسل  ل

 المتحدة.

عدين بروفيسدورا فدي  1952في تربية األجفدال وتعلديمهم األساسدي، وفدي هناك تخص  

م ضنشر اتابا  1960بحا في قضية األصول النفسية لظاهرة العنصرية، وفي وجامعة شيكاغو، 

 ة.ترة الكاروفخالل الذين لم يثوروا ضد الحكم النازي مقاالته التي انتقد فيها أبناء شعبه اليهود 

 سرابيلي. نشر اتابه ةأوالد الحلمة، تناول فيه ايفية تربية األوالد في ايبوتا  1969في 

 1934-1873بياليك، حاييم نحمان،  -90

شدداعر وأديددب، يعتبددر ابيددر شددعراء العبريددة فددي العصددر الحددديا، ولددد فددي قريددة رادي 

ام ت آحداد هاعدمن أبويه منذ صغره، تلقدى تعليمدا دينيدا، وقدد أودرت فيده اثيدرا مقداالالبولندية، تيتم 

 رأى فيه معلمه األابر في الصهيونية.و

خدرم  لدى  1891األدب الروسدي، وفدي وتعرن  لى اتاب وشعراء الحرادة التنويريدة  وم

ي ر القدومعدرن علدى أنده الشداعوأوديسا حيا تقرب من أجواء أحباء صهيون، وبدأ يكتب الشعر 

 األول.

اسددتقر فددي وارسددو وحددرر دوريددة ةشدديلوحة، وددم اتجهددت أشددعاره قلدديال نحددو  1904فددي 

 الجوانب الشخصية، رغم بقابه شاعر األمة.

سمح له بالخروم من روسيا بمعاونة من ةمكسيم غوراية، حيدا وصدل  لدى  1921في 

 ي حياته.برلين وم جاء البالد، واستقر في تل أبيب وعاش فيها حتى آخر يوم ف

 1934-1874بيليس، مناحيم مندل،  -91

 ، ولدد فدي اييدف الروسدية، اتهدم بقتدل صدبي روسدي عثدرضحية الكراهية الروسية لليهود

نظمدة الم، ورغم عثور الشرجة على دالبل تثبت براءته،  ال أن رجدال 1911على جثته في يوليو 

مدا لجريمة، ااود متورجة في هأيدي الي المعادية للسامية المعروفة باسم ةالقرن األسودة أعلنوا أن

 ا مستعدين للتغاضي عن أدلة الشرجة.نأن وزير القضاء الروسي والنابب العام اا

أوددارت محاامتدده ضددجة ابيددرة فددي روسدديا، ابددار المحددامين الددروت، يهددودا وغيددر يهددود، 

ضداهما قمين تطوعوا للدفاع عنه، حيا فندوا مزاعم النيابة، واستغرق أمدر  وبدات براءتده مددة عدا

واليدات في السجن، وبعد اإلفرام عنه غادر روسيا مدع عابلتده، وصدل  لدى الدبالد ودم هداجر  لدى ال

 .1920المتحدة عام 

 1937-1864بيرينبويم، نتان،  -92

يندا، من مؤسسي الصهيونية الحديثة، والحقا من زعماء رابطة  سرابيل، ولدد فدي ف ،فكرم

فاقده رأفكار الحرادة التنويريدة وأحبداء صدهيون، وأسدا مدع وتلقى تعليما محافظا، وم تعرن على 

 وبا.الطالب رابطة ة لى األمامة وهي الرابطة الطالبية القومية الصهيونية األولى في أور

ولدى جريدة دورية بتأوير من ةبينسكرة وبددأ يدذار فدي مقاالتده للمدرة األ 1885 أسا عام

وسدط  للجاليدة اليهوديدة تبدر الدزعيم الروحديالمة ةالصهيونيةة، و لى حين بدروز نجدم هرتسدل اع

 هرتسل شخصية صهيونية من الطراز األول.في رأى وأوروبا، 

خالل عقد المجلا الصهيوني األول عدين سدكرتيرا للمكتدب الصدهيوني المرادزي، ولكدن 

 يهودية.، وبدأ ينادي بالقومية الل، حيا أنهى أعماله من الهستدروتما لبا أن تجادل مع هرتس

ليهدود ا لى حلول للمسألة اليهودية، وقدال أن الصدهيونية السياسدية تقدف حدابال بدين تطرق 

حددل مشدديرا  لددى أن الحكددم الددذاتي الثقددافي الخدداف بيهددود أوروبددا هددو الكفيددل ب وأرض  سددرابيل،

 مسألتهم، اما جالب بأن تكون لغة اإليديش هي اللغة القومية لليهود.

ض، وليا ين اليهودي، وجالب اليهود بالعودة لألرقدم جوال أيام حياته خدمة لليهود والد

ة، مدن العمل السياسي، وقال أن الزعامدة القوميدة يجدب أن تسدتمد مدن التدورامن خالل بالضرورة 

 .1919، من الكفر  لى اإليمان 1917، حديا المهاجرين 1917اتبه: مع هللا 



 35 

 1906-1853، ألفريدبيت،  -93

 سدميتشريك سيسل رودت في تأسيا رودسيا التي من رجال المال في جنوب أفريقيا، و

ل ت، ودم انتقدم تجارة الما، وانتقل  لى أمستردام حيا تعلغلد في هامبورو ،زمبابوي بعد استقاللها

مدات حقق في فترة وجيزة مكانة مهمدة فدي مجدال تطدوير منداجم الو 1875 لى جنوب أفريقيا عام 

 والذهب. 

ل  ،التقى بسيسل رودت وترسدخت عالقتهمدا ي  بالنشداج المدالويدل مندذ ذلدك الحدين مرتبطدا

ا أسسدوقدد  ،ا بفرع عابلة روتشديلد فدي لنددنينستعمووقف  لى جانب رودت  ه،لرودت وبطموحات

ت للتعدين والتدي أصدبحت الشدراة المسديطرة علدى تجدارة المدا ةدي بيرزةشراة  1888عام  معا

 في جنوب أفريقيا وفي العالم أجمع. 

فيمدددا بعدددد باسدددم  تعدددرنرة وتطدددوير المنطقدددة التدددي أصدددبحت اشدددترك مدددع رودت فدددي  دا

ل ةرودسياة يدة تبدة الثانويدأتي فدي المر ،، من خالل شراة جنوب أفريقيا البريطانية التي أسساها معا

نده لك ،بعد رودت في مساهمته في استعمار رودسيا وتطويرها وترسيا وجود الرجل األبيا بهدا

ق حقدبعدد أن  ،1895النظدام الحداام فدي رودسديا عدام ة التي دبرهدا رودت ضدد امرورج في المؤت

 .، واان له العديد من المساهمات الخيرية، وبخاصة في مجال التعليمراوراء ابي

 1970-1892بالوشتين، يعكوب،  -94

، رجددل صددناعي، مددن زعمدداء يهددود الواليددات المتحدددة األمريكيددة، ولددد فددي مدينددة بلتيمددور

اشدترك  وسديعها، واعتبدر أحدد أغندى االقتصداديين فدي أمريكدا،ورث عن والده مملكة النفط وقام بت

، امدا 1945لتأسديا األمدم المتحددة عدام  يفي الوفد األمريكي امستشدار خدالل االجتمداع التأسيسد

، و لدددى مددؤتمر المنظمدددات 1946تددرأت الوفددد األمريكدددي اليهددودي لمددؤتمر الصدددلح فددي بدداريا 

 اليهودية الذي عقد في ذات العام بلندن.

للجندة اوال حياته في القضية اليهودية من خالل اللجندة اليهوديدة األمريكيدة، وهدي عمل ج

همدا م، وادان عنصدرا 1954-1949األاثر نفوذا بين يهود أمريكا، وترأت اللجندة خدالل األعدوام 

 لنازية.افي المفاوضات التي جرت بين اليهود والنمسا وألمانيا حول التعويضات الخاصة بضحايا 

أاثدر مدن مددرة مدن قبدل راسداء حكومددات  سدرابيل، بدن غوريدون وأشددكول،  تدم اسدتدعااه

 للوقون على االحتياجات االقتصادية إلسرابيل.

 -1915بلو، سول،  -95

ي فددأديددب، ولددد فددي  قلدديم اويبددك بكندددا، نمددا وتعلددم فددي مونتريددال وشدديكاغو، درت األدب 

، 1947، مدن اتبده: الضدحية جامعتي فرينستون وشيكاغو، بدأت شهرته خالل سنوات األربعينات

 .1964هارتصوغ 

 دابمدا  انطلدق منهدايعتبر اليوم من أاثر األدباء شهرة فدي الواليدات المتحددة، وقدال المدات 

مدا تتطلدب في اتاباته: الرواية في عصدرنا لدم تكدن تحتدام لقدوانين وأسداليب، و نمدا يجدب الكتابدة ا

 الكتابة ذاتها.

 1974-1894بلوي، عمرام،  -96

 ولددد وتعلدم فيهددا، وفددي صددباهزعدديم جماعددة ةنداجوري اارتدداة فددي مديندة القدددت،  حاخدام،

 ،  وددر حمددالت الهجددرة اليهوديددة التددي1935لرابطددة  سددرابيل، ولكندده تددرك صددفوفها عددام انضددم 

نية وصلت الدبالد مدن بولنددا حيدا جالبدت الرابطدة بضدرورة فدتح الحدوار مدع التجمعدات االسدتيطا

 والمؤسسات الصهيونية.

لدى أن  رفاقه تجمعا آخرا أجلقوا عليه ةصداقة الحياةة، التي تدحرجت فيما بعدد  أسا مع

وصددلت  لددى جماعددة ةندداجوري اارتدداة، وهددي جماعددة متطرفددة بقيددت دابمددا تقددف ضددد التجمعددات 

فضدت يل رالصهيونية ودعت  لى  بقاء المحافظة علدى اليهوديدة ادياندة، وحدين قامدت دولدة  سدراب

 رازون في حي ةمابة شعاريمة بمدينة القدت.تاالعتران بها، وأفرادها ي

 1959-1880بلوخ، آرنست،  -97
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ه بعد أن عدارض ذوو 16ملحن موسيقي، ولد في مدينة جنيف، ترك بيت والده في سن الـ

اد عد 1904ميدونيا وبداريا، وفدي وتوجهاته الموسيقية، أامل تعليمه فدي برواسدل وفرانكفدورت 

  لى بيته.

خدالل مسدرحية ةماابداة التدي قوبلدت بصدورة حسدنة عدام عرض أول عمل موسديقي لده 

 1925أسددا المعهددد الموسدديقي، وفددي  1920ذهددب للواليددات المتحدددة، وفدي  1916، وفدي 1910

 عين رسميا ربيسا للمعهد العالي لتعليم الفنون المسرحية في سان فرانسيسكو.

علمددا بددأن قددام بجددوالت عديدددة فددي أوروبددا بغددرض تددرويا أعمالدده الموسدديقية وعرضددها، 

لمجدد، ا، ومنهدا: العمدل المقددت، لحظدات ت لقضايا اليهدودمعظم ما أنتجه من أعمال و بداع تطرق

 والث قرى يهودية.

 1923-1850بلوخ، يوسي شموئيل،  -98

عليمدا ت، تلقدى ولد في مدينة بددواا ،رجل سياسي من النمسا، محارب عنيد لمعاداة السامية

 ما لمدينة فلوريدسدرون، بجانب فينا.توراتيا جامعيا، وعين الحقا حاخا

لمان عارض ياهرة العداء لليهود في بعا أجزاء البالد، وم انتخب الحقا عضوا في البر

ملده وحول الموضوع اليهودي  لى قضية مرازية لعملده البرلمداني، وممدا ع 1884النمساوي عام 

 37وبقيددت تصدددر لمدددة  فددي هددذا المجددال  صدددار مجلددة أسددبوعية لمحاربددة يدداهرة معدداداة السددامية

ي النمسددا، فددسددلبية علددى عالقتدده مددع القيددادة اليهوديددة  ااددان آلرابدده المعاديددة لآخددرين آودداروعامددا، 

اانددت  اسدتفاد مددن األجدواء التددي ااندت سددابدة هنداك حيددا بعدا األقليددات العرقيدة والقوميددة التديو

 تطالب لحكم ذاتي خاف بها في البالد.

قوميدة را بالل واألفكدار الصدهيونية، ولكنده لدم يقتندع اثيدفي البداية وقدف  لدى جاندب هرتسد

لسدامية الظداهرة معداداة ، وجبعا لم يستطع االتفاق معه حول عدم وجود حل السياسية التي جرحها

 أرض  سرابيل. ةاريزقام بقبل وفاته في أوروبا، و

 1944-1886بلوخ، مارك،  -99

مدددل بروفيسدددورا فدددي جامعدددة المجتمدددع الفيددددرالي، عمدددؤرخ، مدددن ابدددار البددداحثين فدددي 

مدن  1939اعتبر اتابه الشهير ةالمجتمع الفيدرالية الذي نشدره عدام وشتريسبورغ وم السوربون، 

تمدع مدن فضل الكتب التي ناقشت هذه القضية، حيا استعاد من خاللده األسدا الحقيقيدة لهدذا المجأ

ع لشدددروحات للمجتمددداعتبدددر البددداحثون هدددذه اوالندددواحي االقتصدددادية، االجتماعيدددة، والعسدددكرية، 

 الفيدرالي  نجاز نادر في الكتابة التاريخية واالجتماعية.

 يهدر ذلدك جليدا مدن خداللوأدرك منذ البداية جبيعة المشكالت التي تعتدرض أي مدؤرخ، 

 نشر بعد وفاته.واتابه الذي جاء بعنوان: مهنة المؤرخ، 

رد عمداء حرادة التمدحين خدم في الجيش الفرنسي في الحربين العدالميتين ادان مدن بدين ز

 م  عدامه.وهناك تم تعذيبه ومن و، الفرنسية ضد النازيين، حيا اعتقل من قبل رجال ةالغوستابوة

 1912بلوخ، كونرد،  -100

عليددا فددي ايميدابي، حددابز علدى جددابزة نوبددل، ولدد فددي ألمانيددا، وتعلدم فددي المدرسددة التقنيدة ال

مددن ة ليمدده الجددامعي فدي الواليددات المتحدددوأامددل تع 1936، غددادر ألمانيددا عدام 1934ميدونيا عددام 

 جامعة اولومبيا.

فددي بدايددة سددنوات األربعينددات بدددأت أبحاودده تظهددر فددي مجددال الكوليسددترول، ووصددل  لددى 

الكبيدرة  نتابا جد هامة في مسألة المرابات العضدوية فدي جسدم اإلنسدان، ونظيدر  نجازاتده العلميدة

 .1964حاز على جابزة نوبل في مجال الطب عام 

 1950-1872بلوم، لياون،  -101

وربدديا وزراء سددابق فددي فرنسددا، ولددد فددي  ،مددن زعمدداء االشددترااية الفرنسدديةسياسددي، 

 باريا، درت القانون في جامعة السوربون، وأجلق يده في اتابة األدب والمسرح.
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ان للبرلمد قضية درايفدوت وآوارهدا الكبيدرة علدى زعمداء اليهدود هنداك، انتخدبعلى خلفية 

 واعتبر مدن بدين مؤسسدي الحدزب االشدترااي الجديدد بعدد خدروم الشديوعيين 1919م عا الفرنسي

 منه.

، ودعددم بقددوة  قامددة أي جسددم ةميلددران وفرانكددراةوقددف فددي موقددع المعارضددة لحكددومتي 

سدية سياسي يساري، وفي أعقاب وصول النازيين والفاشيين للسلطة في أوروبا واجده صدعوبات قا

ابا  لى خاض انتخابات البرلمان مرة أخرى، وقادته النت 1936 في تأسياةالجبهة الشعبيةة، وفي

ألهليدة مقعد رباسة الحكومة، حيا حقق حزبه  صالحا اجتماعيا بعيد المدى، ولكدن آودار الحدرب ا

 التي عاشتها  سبانيا وصلت  لى الحدود الجنوبية لفرنسا خالل عهده.

 ك سلوك أسداليب السدامية،بما في ذلصراعات عنيفة ضد حكومته اليمين الفرنسي خاض 

عدت اسدتقال مدن رباسدة الحكومدة بعدد ان مندي بهزيمدة فدي البرلمدان، وبعدد أن وق 1937وفي عدام 

رب، حيدا فرنسا تحت الحكم األلماني اقتيد  لدى المحاامدة، واعتبدر اأحدد المسداهمين بانددالع الحد

ل خديم اعتقدال فدورا  لدى مدافع عن نفسه دفاعا مستميتا أدى في النهاية  لى  بطال المحاامة، وأرس

رة قصديرة ألماني، وبقي حيا حتى انتهاء الحرب، وتمت  عادته  لى فرنسا عودة األبطال وعين لفتد

 .1946ربيسا للوزراء عام 

الواالدة  مان في جهوده التي بذلها إلقامدةزايودعم جوال حياته الفكرة الصهيونية، وساعد 

لددب ويدف تدأويره الكبيدر لجو، 1929لواالددة عدام اليهوديدة الموسدعة، وجلدب االنضدمام لمؤسسدي ا

 .1947تصويت فرنسي  يجابي في األمم المتحدة لتأييد  قامة دولة  سرابيل عام 

 1963-1884بلومنفيلد، كورت يهودا،  -102

لشدرقية، ، ولدد فدي بروسديا اي الفترة بدين الحدربين العدالميتينزعيم صهيوني من ألمانيا، ف

تددرة رلين، فرايبددورغ، انيسددبورغ، انضددم للحراددة الصددهيونية خددالل فتعلددم القددانون فددي جامعددات بدد

عددين سددكرتيرا للهسددتدروت الصددهيوني فددي ألمانيددا،  1909، وفددي 1904دراسددته الجامعيددة عددام 

انتخدب عضدوا فدي  1920حرر الجريددة التدي أسسدها هرتسدل، وفدي  1914-1913وخالل أعوام 

لدى عا لمنظمدة الهسدتدورت، وهدو منصدب بقدي عين ربيس 1924اللجنة التنفيذية الصهيونية، وفي 

 .1933رأسه  لى حين عودته للبالد عام 

فدي   مان، حيا ساعده بجهود جبدارةزايواان من بين المؤيدين بال حدود ألفكار وسياسة 

فدي  تأسيا الصندوق القومي والواالة اليهوديدة، علمدا بدأن هنداك أوسداجا غيدر صدهيونية شدارات

 ان من بين األوابل الذين أسسوا فروعا للواالة في ألمانيا.اومساعدة ودعم الواالة، 

 1949-1887بلومنفيلد، ليونارد،  -103

لمتحددة، اعالم لغويات، تلقى تعليمه الجامعي في عدد من الجامعات المختلفة في الواليدات 

 .1940فييل منذ وعين بروفيسورا في جامعة 

ا عهددا ، حيا فتح اتابده هدذ1914ره عام اتابه األول جاء بعنوان: والدة علم اللسان ونش

 جديدا في علم اللغويات.

 1901-1863بليوخ، إيفان غوتليف،  -104

نده أ،  ال رجل مصرفي، اقتصدادي، ولدد فدي مديندة رادوم البولنديدة، ابدن ألبدوين يهدوديين

 روسيا.بنوك والمصارن وفي تطوير أعمال المعادن بغير ديانته في صباه، عمل في مجال ال

حيددا هددزة أرضددية  ةمسددتقبل الحرب..هددل الحددرب ممكنددة بعددد ةأحدددث اتابدده  1898فددي 

ل أراد  وبدددات أن الخسدددابر االقتصدددادية الناجمدددة عدددن الحدددرب تفدددوق األربددداح الناجمدددة عدددن احدددتال

 األراضي الجديدة، فضال عن الثمن الباهظ الذي يدفع من دماء النات.

للددعوة  حقيقيدة علدى ةنيكدوالي الثدانيةقيل يومها أن هذا الكتاب اان من بين المدؤورات ال

ي ، وقدد عدين الحقدا مستشدارا للقيصدر الروسد1899لقمة الصلح التدي عقددت فدي مديندة هداغ عدام 

 الذي توسط لديه لتحسين يرون معيشة اليهود الروت.

نشددر اتابددا جديدددا تندداول بالتفصدديل أوددر حيدداة اليهددود علددى مسددتقبل االقتصدداد  1901فددي 

الكتاب ومنع مدن النشدر بواسدطة الرقابدة العسدكرية، علمدا بأنده ادان مدن  حيا حظر هذاالروسي، 
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، لرفع الضرابب 1899بين من ساعد هرتسل على فتح خطوج تفاوض مع الحكومة الروسية عام 

 التي اانت تفرض على التجمعات االستيطانية اليهودية في روسيا.

 1918-1857بلين، ألبرت،  -105

امبورغ، ارين المقربين للقيصر ةفيلهالم الثانية، ولدد فدي هدربان سفن ألماني، من المستش

عمددل علددى توسدديع وتطددوير واالددة السددفريات التددي أسسددها والددده، وتمكددن مددن توييددف عالقاتدده 

 يدةاليهود رةالتجارية مع وااالت السفر اإلنجليزية واألمريكية، ونجح نجاحا ابيرا في أفدوام الهجد

 ن القدرن التاسددع عشدر، حيدا دخدل فدي شدرااة مدع شددراة لدى أمريكدا خدالل سدنوات الثمانيندات مد

لعالم، هافاغ، لتصبح شراته أابر شراات السفر في ألمانيا، ومن ابريات الشراات على مستوى ا

 حيا اان خبيرا في دما الشراات والمشاريع االقتصادية.

 تهأنتا أول مشروع للتجارة البحرية مع الشراة األمريكية ةمورغانة، وبصدف 1901في 

 عدد ان فدرضبيدة أللمانيدا، بمستشارا مقربا من القيصر فقد أوالدت  ليده مهمدة اسدتيراد المدواد الغذا

 مسدألة تحديددعلدى صدلة بعليها حصار بحري خدالل الحدرب العالميدة األولدى، وقبدل الحدرب ادان 

ري أعضدداء المجلددا الددوزا عددين مددن، وبعددد اندددالع الحددرب بددين فرنسددا وألمانيدداالبحريددة القددوات 

ون بعدد تددهور يدرها اليهودي الوحيد في هدذا المجلدا، ر المقرب من القيصر، واان حينالمصغ

 سوى االنتحار. هلم يكن أمام ،ب القيصروع الثورة وهرألمانيا واندال

 1931-1859بلوسكو، ديفيد،  -106

ي منتا ومسرحي في الواليات المتحدة، ولد فدي واليدة سدان فرانسيسدكو، نمدا وترعدرع فد

عمال مل مديرا ألحد المسارح في منطقة الشاجئ الغربي واستنتا أفكارا خالقة ألجو مسرحي، ع

 مسرحية قادمة.

صدة نقل أعماله  لى نيويورك، واحتل موقعا متقدما بدين مخرجدي المديندة، وخا 1879في 

 أنه استعان بما توفر بين يديه من  مكانيات ووسابل تقنية متوفرة في مسارح المدينة.

 من المخرجين األوابل في بداية القرن. ، واعتبروض المسرحيةأنتا ماات العر

 1929-1861بلكيند، يسرائيل،  -107

معلددم ومربددي، ولددد فددي بولغليفسددكي الروسددية، تعلددم فددي جامعددة خراددون، وفددور اندددالع 

اليهددود مددن أجددل ة، أسددا مددع رفاقدده الطددالب رابطددة 1881أحددداث الفوضددى فددي روسدديا عددام 

 هود روسيا، ليا ألمريكا، ولكن ألرض  سرابيل.، وجالب بهجرة ية سرابيل

ره علدى األرض مدن خدالل اصدطحابه لمجموعدة مدن الفتيدان اليهدود اتمكن من تطبيق شع

ق ة تخللهددا جدددل عميددق تعلددملددحعلمددا بددأن هددذه الجالددب عدداد بهددم إلسددرابيل،  500قدددر عددددهم بددـ

 ر وأتى.بضرورة أخذ  ذن سياسي من قبل الحراة الصهيونية أم ال، ولكنه غام

مدل فدي انتقدل للع 1892أقام في ريشون ليتسيون وم في يافا وعمل في مجال التعليم، وفدي 

 خدالل فتدرة الحدربولكنها لم تصدمد جدويال، وأسا مدرسة زراعية  1903مدرسة بالقدت، وفي 

 العالمية األولى أقام في الواليات المتحدة.

 1899-1823بومبرغر، لودفيغ،  -108

رة ء الحزب الليبرالي األلماني خدالل فتدرة بيسدمارك، اشدترك فدي ودواقتصادي، من زعما

ل وعمدل محددررا لجريدددة الحددزب، ودعدا لتوحيددد ألمانيددا و قامددة نظدام ديمقراجددي، ومددع فشدد 1848

 الثورة هرب  لى سويسرا، وحكم عليه باإلعدام غيابيا.

مستشدارا بعد صدور عفو عام، انضم لحدزب بيسدمارك وعدين  1866عاد  لى ألمانيا عام 

ا فدي ، ودخدل ناببد1871خاصا له لشؤون التعويضات بعد انتهداء الحدرب البروسدية الفرنسدية عدام 

 الحرة. عارض سياسات بيسمارك أحيانا، ودعا لسياسة التجارة، 1871 البرلمان عام الرايخستانن

معددارض لبيسددمارك، وخاصددة فددي حددزب أسددا مددع عدددد مددن رفاقدده الحددزب الليبرالددي، ا

نده أياسي واالقتصادي، ورغدم عددم تدخلده بصدورة واضدحة فدي الشدأن اليهدودي،  ال المجالين الس

عبر عن ضديقه لدبعا الظدواهر الالسدامية، وخاصدة مدن قبدل المدؤرخ ةفدون ترتشديكهة الدذي رد 

 عليه في اتاب شهير بعنوان: األلمانية واليهودية.
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 1943-1882بن آبي، إيتامار،  -109

عتبدر سسي الصدحافة العبريدة الحديثدة، ولدد فدي القددت، اخبير في القانون الدولي، من مؤ

لتعليميدة مؤسسدات االفي حينده الولدد اليهدودي الوحيدد الدذي نطدق باللغدة العبريدة، تلقدى تعليمده فدي 

 جامعة برلين. منباريا، وأامل تعليمه المتخص  في تاريا الشرق ب

ب وفدي فتدرة الحدر ،وسداعد والدده فدي تحريدر جريددة ةالندورة 1908عاد  لى الدبالد عدام 

التي تحولت  عاد فور انتهاء الحرب وأسا جريدة ةبريد اليومة،والعالمية األولى أقام في أمريكا، 

 بعد قليل  لى الجريدة األاثر انتشارا في البالد.

ن بددذل جهددودا ابيددرة فددي تشددكيل أجسددام سياسددية ونقابيددة لليهددود الشددرقيين، واددان مددن بددي

مثلدة موبرزت جريدته السان حدال لمعارضدة القيدادة الصدهيونية  مؤسسي منظمة ةأبناء بنيامينة،

 ق الحياة.مان، وخالل فترة الحرب العالمية الثانية أقام في الواليات المتحدة وهناك فارزايوب

اددان صدداحب مددزام عاصددف، وأفكددار مسددتقلة، وارتددبط اسددمه بمسددألة تقسدديم التجمعددات 

لندزاع اي جاءت في  جدار الحلدول السياسدية لحدل السكانية في أرض  سرابيل، يهودية وعربية، الت

 اليهودي العربي.

 1906بن أهارون، يتسحاق،  -110

رلين، من زعماء حراة العمل في  سرابيل، تعلم االقتصاد والعلوم السياسدية فدي جامعدة بد

، وعندد 1933، عضدو ييشدون مندذ 1928انضم لمنظمة ةالحرت الصغيرة وعاد  لى البالد عدام 

العالميددة الثانيددة تجنددد فددي صددفون الجدديش البريطدداني، واددان مددن بددين مؤسسددي  اندددالع الحددرب

وحيددد الييشددون الددذين اعتقلددتهم السددلطات البريطانيددة فددي ةالسددبت األسددودة، واعتبددر مددن زعمدداء ت

 .1944عن ماباي عام  عمل بعد أن انفصلحزب ال

 ر خالفاتدهعين وزيرا للمواصالت واالتصاالت، وم اسدتقال  ود 1962-1956خالل أعوام 

ة مددع زمالبدده الددوزراء، وخاصددة  وددر سددلواياتهم التددي ابتعدددت بددالمجتمع اإلسددرابيلي عددن جبيعدد

 المجتمع االشترااي.

اولي ووجه بحملة انتقادات ابيرة من قبل مسدوقد عاما للهستدروت،  أميناعين  1969في 

 .1973قال عام استوالهستدورت اآلخرين، الذين رأوا فيه انقالبيا في أفكاره االقتصادية، 

بعددد حددرب األيددام السددتة يهددر اأحددد المحدداربين المهدداجمين ضددد فكددرة ةأرض  سددرابيل 

 سدةالكاملةة، وبعد حدرب يدوم الغفدران بدرز امعدارض حداد مدع السياسدي ةآرييده  ليدانة ضدد سيا

 ربيسة الحكومة ةغولدا مابيرة.

 

 1973-1886بن غوريون، ديفيد،  -111

تلقدى  يا دولة  سرابيل، ولد في مدينة فلونسدك ببولنددا،حكومة في تار أول سياسي، ربيا

، تعليما صهيونيا منذ صغره، انضم  لى ةعمال صهيونة، صاحب وجهة نظر اشترااية ماراسدية

 عمل في تنظيم ودعاية األفكار الصهيونية في مدينته ومحيطها.

ا وصل  لى الدبالد، وبعدد شدهر فقدط مدن وصدوله شدارك فدي قمدة الرملدة، حيد 1906في 

ا فدي أقرت المباد  األولى لعمال صهيون فدي أرض  سدرابيل، وخدالل سدنواته األولدى التدي أقامهد

  سرابيل، بدأ بتحقيق أحالمه الخاصة بالمجتمع االشترااي الصهيوني.

د، في الدبال اعتقد منذ اللحظة األولى أنه لتحقيق الحلم الصهيوني البد من تنمية االستيطان

انضدم  لدى حدزب  1910جبريا، وفي وبتاح تكفا وريشون ليتسيون حيا عمل اناشط زراعي في 

عمدال ن لاالحقيقيد نمداياعتبدرا الزعحيدا  ،الوحدة، واان  لى جانبه صديقه الشخصي ةبن تسدابية

 النظدام اعتقددا أنده ال بدد مدن عقدد اتفداق مدع 1908صهيون، وبعد قيام وورة األتراك الصدغار عدام 

 دي في أرض  سرابيل.والحصول على حكم ذاتي يهو التراي

يين مع ذلدك عرضدا علدى العثمدانونشوب الحرب العالمية األولى تنفيذ مخططاتهما، أعاق 

التراي  اأن يقدما خدمات أمنية وعسكرية لحماية أرض  سرابيل لصالح األتراك,  ال أن جمال باش

 ا بهذا العرض، وفي أول فرصة سانحة تم  جالاهما من البالد.لم يثق اثير
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ي الدبالد، لمرحلدة انتهداء الحدرب لمعداودة البنداء فد دستعدالاللى الواليات المتحدة، خرجا  

علمدا  ومع  عالن تصدريح بلفدور وبدايدة تشدكيل الوحددات العسدكرية اليهوديدة انضدما  لدى  حدداها،

بدادة بأنهما عارضا فكدرة الوحددات العسدكرية خدالل فتدرة الحدرب خشدية مدن  قددام األتدراك علدى  

 اتهم االستيطانية.اليهود وتجمع

تصدال بن غوريون من جهته الذي أقام في البالد وبددأ بتنظديم العمدل الصدهيوني، بدادر لال

، علمدا 1919ا على توحيد النقابات الصغيرة فدي ومع ربيا الهستدروت والعمال الزراعيين واتفق

 بأن منظمة ةالعامل الصغيرة رفضت االنضمام لهذا االتحاد.

 عاما للهستدروت، وعمل في منصبه هدذا بكدل قوتده وجهدده، وفدي أميناانتخب  1921في 

اة أيامه تم وضع األسا األولى ألفكار الهستدروت وقوتها التنظيميدة، وادان صداحب خطدة ةشدر

لسدوفيتي وحاول من موقعه هذا فتح خطوج مع روسديا السدوفيتية، وقدام بزيدارة االتحداد االعمالة، 

 .1923عام 

جهددوده نحددو توحيددد التيددارات الصددهيونية، وخاصددة داخددل  خددالل سددنوات الثالوينددات راددز

ابداي علدى تم توحيد جميع األجسام النقابية وأقيمدت م 1930العمل في البالد وأوروبا، وفي  حراة

  ورها.

ولكددن االتفدداق اسددتبعد  وددر خالفددات دبددت بددين  ،حدداول الوصددول التفدداق مددع جابوتنسددكي

نده وحتدى سياسدي فدي الواالدة اليهوديدة، ومندذ تعييأعضاء الهستدروت، وم تسلم مسداولية الجنداح ال

وصدددول مددان، وحدداول الزايوانتهدداء الحددرب العالميددة الثانيدددة أدار العمددل السياسددي بالتعدداون مدددع 

 لمفاوضات مع القيادة الفلسطينية دون أن تسفر عن نتابا.

 يطانيدةلبراتفق الرجالن على القبول بحل التقسيم الذي اقترحته اللجنة الملكيدة ا 1937في 

مجدال إليجاد حل لهذا المأزق على األرض، ولكن معظم رفاقهما عارضوا المقتدرح، مدع  فسداح ال

 أمامهما إلجراء مفاوضات مع االنتداب البريطاني.

نيين، الحقا أعلنت بريطانيا ةالكتاب األبياة الدذي عارضده بكدل قدوة، ممدا فاجدأ البريطدا

 الصهيونية واالنتداب.  لى قطع العالقات بينالمقترح  تهعارضوأدت م

لصدهيوني، نشوب الحرب العالميدة الثانيدة وقتدال الندازيين  لدى  عاقدة تنفيدذ البرنداما اأدى 

نحارب ومن يومها أعلن شعاره الشهير: سنحارب الكتاب األبيا اما لو أنده ال وجدود لهتلدر، وسد

اعدة صدهيونية لمسدهتلر اما لو أنه ال وجود للكتاب األبياة! ولكدن فدي نهايدة األمدر اضدطرت ال

منظمدات  العسدكرية مدن قبدل البريطانيين في التغلب علدى الندازيين، ولدذلك اسدتعد لتقدديم الخددمات

 تسل لصالح البريطانيين.ليحي و ي

 وفي ذروة الحرب، اان مشغوال بخطة بلتيمور التي دعت فدور انتهداء الحدرب 1942في 

اقعيدة، ا رمزية أاثر من اونها عمليدة وإلقامة اومنولا يهودي في أرض  سرابيل، واانت معانيه

وبعددد توقددف الحددرب أدار صددراعا سياسدديا مددع البريطددانيين، ألندده عددارض الدددخول فددي مواجهددة 

 رة معهم.يمكشوفة وخط

جعدا ترا تبعد قيام الدولة تولى مناصب متقدمة في الحكومة، ولكن سنوات الستينات شدهد

اقتدرح و 1963ارجية واألمنية، واسدتقال عدام في موقعه الرسمي بعد انتقادات وجهت لسياسته الخ

 على أشكول وراوته.

ودم غددادر حددزب العمدل مددع بعددا مؤيديده أمثددال شددمعون بيدريا وموشدديه ديددان، وشددكلوا 

 %8علدى نسدبة  تدهانتخابدات الكنيسدت وحصدلت قابم جديدا باسم ةعمال  سدرابيلة، وخداضحزبا 

، الوجنيددة خددالل حددرب األيددام السددتةمددن أصددوات الندداخبين، وانضددمت القابمددة لحكومددة الليكددود 

 وسرعان ما غادر العمل السياسي اليا.

ا حتى آخر أيدام حياتده بقدي يحظدى بداحترام و عجداب ابيدرين االسياسدي األابدر فدي تداري

 دولددددددددة  سددددددددرابيل، الددددددددذي تددددددددرك بصددددددددماته علددددددددى جبيعتهددددددددا خددددددددالل العقددددددددد األول مددددددددن

 وبقيت بصماته حتى هذه اللحظة. تأسيسها
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عي، وتدرك حددود  سددرابيل مفتوحدة، امدا جالدب بجعدل القددت عاصددمة آمدن بدالفكر التوسد

 اجعدة العدربواان من مؤيددي مق، ولعب دورال ربيسيًّا في بلورة الفكر الصهيوني يهودية،الدولة ال

ة علددى حددل اددل المنظمددات العسددكرية الصددهيوني وبعددد  قامددة الدولددة أقدددم ،وجددردهم مددن أراضدديهم

 ي، وأواله اهتمامدده وشددغل منصددب وزيددر الدددفاع فددي معظددموحولهددا  لددى جدديش الدددفاع اإلسددرابيل

 الوزارات التي اان يرأسها.

حاميدة ابعدد أن أادد دور  سدرابيل عالميدة اعتمد في سياسته على التحالف مع القدوى الاما 

 ضددد 1956حددرب فددي المنطقددة العربيددةل فتحددالف مددع بريطانيددا وفرنسددا، واشددترك فددي  هالمصددالح

 .مصر

 

 1884-1811ا فيليب، بنيامين، يهود -112

نمدا فدي  ،قاضي وسياسي في الواليدات المتحددة، مدن زعمداء الجندوب فدي الحدرب األهليدة

 1852والية تشارلستون جنوب اارولينا، درت القدانون فدي نيوأورليدانز، ودم عمدل محاميدا، وفدي 

ات يددمددن زعمدداء انفصددال الوالاددان اليهددودي األول الددذي انتخددب سددناتورا فددي الواليددات المتحدددة، 

 الجنوبية عن االتحاد األمريكي، وحين أقيمت اونفدرالية واليات الجنوب انضم  ليها.

عددين وزيددرا  1861عمددل مستشددارا شخصدديا للددربيا ةجيفرسددون ديفددياة وفددي سددبتمبر 

، حيددا عيندده الددربيا وزيددرا 1862للحددرب ولكندده فشددل فددي مهمتدده وقدددم اسددتقالته فددي مددارت 

 مية الموجهة له بعد فشله في مهمة  دارة الحرب.للخارجية على الرغم من حملة الالسا

استصددددار اعتدددران مدددن  نجلتدددرا وفرنسدددا مدددن خدددالل فدددي المهمدددة الدبلوماسدددية  نجدددح

 .1865ولكنه فجأة خرم من الواليات المتحدة وذهب  لى  نجلترا عام بالكونفدرالية، 

ليهدودي اعتبدر امؤسسة قانونية وحظيت اتاباتده القانونيدة بجدوابز عالميدة، وقدد هناك أقام 

 األبرز خالل القرن التاسع عشر في الواليات المتحدة.

 

 1811-1764بن زئيف، يهودا لييف،  -113

فسده نعالم لغويات عبري، ولد في اراون ببولنددا، تلقدى تعليمدا محافظدا واعتندى بتثقيدف 

ي فد وقافة عامة، انضم  لى مجموعة حرادة التندوير التدي بدرزت فدي بولنددا، ومكدا لدبعا الوقدت

 عاد  لى مدينته ولكنه سرعان ما غادرها بسبب مطاردة األرووذاسيين له.وم ، برلين

 الكتددداب األاثدددر 1796اتابددده الشدددهير ةتلميدددذ اللسدددان العبدددرية الدددذي نشدددره عدددام يعتبدددر 

 با.تخصصا في اللغة العبرية الحديثة، حيا استعان بطرق البحا في علم اللسانيات في أورو

 -انياأللمدداني، األلمدد -الددذي قدمدده اددان القدداموت اللغددوي العبددري اإلنجدداز األاثددر أهميددة

 .1807العبري، وأنجزه عام 

 

 1994-1897بن حاييم، باول،  -114

د عدام ملحن موسيقي، ولد في مدينة ميونيا، ومع وصول النازيين للسلطة هاجر  لى البال

سديقى قى الغربيدة والموالدربط بدين الموسدي حداوالم، وعمل هنا فدي مجدال تعلديم الموسديقى، 1933

ابزة حداز علدى جد 1957الشرقية، وعمل على تأهيل جيل من الموسيقيين اإلسرابيليين، وفدي عدام 

  سرابيل.

 

 1922-1858بن يهودا، فيرلمان إليعازر،  -115

ولدد فدي  عالم لغويات، مجدد اللغة العبرية والصحافة العبرية فدي الدبالد،و ااتب اجتماعي

 ية.عليما محافظا، وبدأت أفكاره تبرز بضرورة  حياء القومية اليهودمدينة ليشكي، تلقى ت

ذهب  لى باريا لدراسدة الطدب، وبددأ هنداك يؤسدا لنظريدة اإلحيداء اليهوديدة  1878في 

التي قال أنهدا تقدوم علدى أساسدين:  قامدة تجمدع اسدتيطاني جديدد فدي أرض  سدرابيل يعتبدر المرادز 
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آحاد هاعام، واألسات الثاني  حياء اللسان العبدري الغدة  الروحي لليهود، وهو بذلك يكون قد سبق

 للشعب اليهودي.

فددي مقددال لدده بعنددوان: سددؤال محتددرم، نشددره فددي صددحيفة ةالفجددرة لصدداحبها ةبيددريتا 

 لمواقفه الصهيونية. سمولينسكية قدم نظرته المتحمسة

فدي  كلمداتعاهددا أن يتوواستوجن فدي القددت،  1881قدم  لى البالد مع زوجته دبورا عام 

لكدنهم وحداول االقتدراب مدن بعدا األوسداج األرووذاسدية فدي المديندة والبيت اللغة العبريدة فقدط، 

 تصدوا له وشككوا في نواياه.

 أسا مع آخرين رابطة ةتحيا  سرابيلة التدي دعدت  لدى االسدتيطان الزراعدي، والتصددي

أفكدداره  عملدده الصددحفي نشددر لنظدام التقسدديم، التعلدديم القددومي العبدري، واللغددة العبريددة، ومددن خدالل

السياسددية وخدداض صددراعا مريددرا مددع زعمدداء االسددتيطان القددديم، السدديما وأندده جالددب بالتصدددي 

سددعة للسددلطات العثمانيددة، ممددا أدى  لددى اعتقالدده ومددن وددم  جددالق سددراحه بعددد حملددة احتجاجددات وا

 النطاق من قبل اليهودية العالمية.

نده اعتقدد ألأبعد الحددود، فقدد دعدم فكدرة أوغنددا، من الناحية السياسية، اان براغماتيا  لى 

ألولدى اسدنوات الحدرب العالميدة يستطيع اليهود فيها  قامدة دولدتهم، وقضدى س -وهي فقط -انها هي

 في.عاد للبالد وواصل نشاجه السياسي والصح 1919عابلته في الواليات المتحدة، وفي مع 

 

 1864-1818بنيامين الثاني، يسرائيل يوسي،  -116

ى باحا سياحي، ولد فدي مديندة مولددافايا الروسدية، عمدل فدي تجدارة األخشداب وفقدد  حدد

قرر الخروم في رحلة استكشان عالمية، حيا وصل  لى بدالد مصدر، أرض  1845قدميه، وفي 

ندا، اد  لدى في سرابيل، سوريا، أرمينيا، العراق، اردستان،  يران، الهند، الصين، أفغانستان، ودم عد

 االستكشافية مرة أخرى ليصل  لى ليبيا، تونا، الجزابر، المغرب. وم عاود جولته

يهودية في ال جولة من جوالته سجل مالحظاته الدقيقة عن أوضاع الجاليات الالمثير أنه 

 في تلك األقطار، وصور جبيعة حياتهم هناك.

وقددد نشددر اددل مذاراتدده هددذه فددي اتدداب بعنددوان: رحلددة الخمددا سددنوات فددي بددالد الشددرق، 

لى فيما بعد  لى مصدر أصلي وأساسي للتعرن ع، حيا تحول 1856الفرنسية عام باللغة  وصدر

شدرق الجبيعة الجاليات اليهودية ويدرون معيشدتها فدي تلدك البلددان، وخاصدة فدي شدمال أفريقيدا، 

 األوسط، والشرق األقصى.

حدددة، مأاثر من ذلك، فقد انتبه  لى المستوى المتدني الذي وصل  ليده اليهدود فدي منداجق 

 ،ةمدن األجدران العالميدد ديددوخاصدة فدي المغدرب، اردسدتان،  يدران، وأوددارت مالحظاتده هدذه الع

 السيما السلطات العثمانية ونابليون الثالا والملكة فكتوريا.

مريكيدة، قام بجولة جديدة هذه المرة  لى الواليات المتحدة األ 1862-1859خالل األعوام 

هدو يعداني ث سنوات في أمريكا، وم عاد  لى  نجلترا وهنداك مدات وواتب خاللها اتابه الشهير: وال

 من فقر مدقع.

 

 1963-1884بن تسابي، يتسحاق،  -117

ولدد  المؤسسين لحراة العمل فدي  سدرابيل، والدربيا الثداني لدولدة  سدرابيل، ءزعماالمن 

ن ، واان مذ صغرهفي مدينة فولتوبا األوارانية، تعلم في معاهد روسية، وتلقى تعليما صهيونيا من

 .1905األوابل الذي قام بتنظيم األعمال المناهضة للنظام التي اندلعت خالل وورة عام 

بالتعاون مدع صدديقه ةبدار بوروخدونة أسدا منظمدة ةعمدال صدهيونة، وحداول  ضدفاء 

 1906صددبغة صددهيونية علددى الحددزب الددديمقراجي االشددترااي الماراسددي الروسددي، وفددي عددام 

اد ا بعد مطداردة سداخنة لده مدن قبدل الشدرجة القيصدرية التدي اعتقلدت أفدراضطر للهرب من روسي

 عابلته.
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وصددل  لددى أرض  سددرابيل، وعلددى الفددور انخددرج فددي أعمددال تنظيميددة لصددالح  1907فدي 

شارك في تأسيا منظمة ةالحارتة وهي منظمة الحدرات  1909منظمة ةعمال صهيونة، وفي 

مايددة  سددرابيل، وأخددذوا علددى عدداتقهم تددوفير الح أبندداء الجاليددة اليهوديددة التددي هدداجرت  لددى أرض

 الشخصية لهم في تجمعاتهم االستيطانية.

للدراسددة فددي اآلسددتانة  لبددن غوريددون ويسددرابيل شدداخت)توجدده مددع أصدددقابه  1912فددي 

 لدبالد،  اللوهناك أقام عالقات جيدة مع األتراك الجددد، ومدع انددالع الحدرب العالميدة األولدى عداد 

شددارك فددي االجتمدداع العددالمي لمنظمددة  1920منهددا مددع بددن غوريددون، وفددي أندده سددرعان مددا جددرد 

 ةعمال صهيونة وفيه وقع االنقسام بين الجناح الصهيوني والجناح البلشفي.

ن أحددد عندد  قامدة اللجنددة القوميدة الصدهيونية تددم انتخابده ليمثددل حدزب العمدل الموحددد، وادا

ا تقلددد سددلطات االنتددداب البريطدداني، امدد المتحدددوين البددارزين باسددم التجمعددات االسددتيطانية أمددام

انتخدب ربديا  1931مناصب رفيعة في منظمدة الهسدتدروت، ومجلدا بلددي مديندة القددت، وفدي 

 اللجنة القومية.

ب انتخدد 1948عملده الجمدداهيري خدالل سددنوات األربعيندات، وفددور  قامدة الدولددة عدام بددأ 

 يداوان ابيسدرمان انتخدب زايومع وفاة و 1952نية للكنيست، وفي للدورتين البرلمانيتين األولى والثا

ل قدواه بقدي فدي رباسدة الدولدة لدثالث فتدرات رباسدية متتابعدة، وتدوفي وهدو بكامدولدولدة  سدرابيل، 

 لة.اان شخصية محببة مقربة من ال األجران السياسية في الدورباسته وعطابه، وخالل فترة 

 

 

 1982-1886بن تسابي، راحيل،  -118

علدوم مل في  سرابيل، ولدت في مديندة مدالين األوارانيدة، وتعلمدت المن زعماء حراة الع

واانددت أبددرز العددامالت فددي منظمددة ةعمددال  1908الزراعيددة بفرنسددا، هدداجرت  لددى الددبالد عددام 

انية من بين مؤسسي منظمة ةالحارتة، وفور احتالل البالد من قبل السلطات البريطوصهيونة، 

ةأهددارون ، مددن خددالل الوسدداجة التددي قامددت بهددا لدددى عملددت علددى  عددادة توحيددد عناصددر المنظمددة

 اهرونسونة الذي اان يمتلك عالقات مميزة مع الجنرال اللنبي.

ان اانت على رأت المتطوعات في الكتيبة العبرية، ووسيطة أساسدية للتددخل بدين األجدر

ي فدقياداتهدا  دت في النهاية  لى تأسيا منظمة الهاغاناه، واانت من بدينأالصهيونية المختلفة التي 

ة عددام محاولددة اغتيدال ربدديا الرابطدة اإلسددرابيلية ةدي داهدانبمديندة القدددت، حيدا ارتددبط اسدمها 

1923. 

يدق انتخب زوجها الربيا الثاني لدولدة  سدرابيل، حيدا وقفدت  لدى جانبده لتحق 1952عام 

أرض  قامت بتأسيا معهد لرعاية االسدتيطان اليهدودي فدي 1963أهدافها، وفي أعقاب وفاته عام 

 بقيت على رأت  دارته.و سرابيل 

 

 1760-1700باعل، يسرائيل بن إليعازر،  -119

ت مددن مؤسسددي حراددة الحسدديديم الدينيددة اليهوديددة،  ال أن تفاصدديل حياتدده الشخصددية بقيدد 

لتدي ا ةحنداةغامضة، تيتم في جفولته، توفيت زوجته األولى واضطر للزوام مدرة أخدرى بالسديدة 

بفدة ، حيا نال بفضل قدوة شخصديته احترامدا شدعبيا ابيدرا فدي أوسداج جاساعدته في مشوار حياته

 الحسيديم.

 لفات.رغم أفكاره الجديدة في عالم الديانة اليهودية  ال أنه لم يترك خلفه اتبا ومؤ

 

 1874-1797باك، يسرائيل،  -120

صدداحب مطبعددة، مددن مؤسسددي االسددتيطان الزراعددي فددي أرض  سددرابيل، وممددن أحيددوا 

فدي منطقدة  وصل الدبالد وأقدام 1831في وعبرية، ولد في أوارانيا لعابلة لديها مطبعة، الصحافة ال

 صفد وافتتح مطبعة عبرية خاصة، وهي المطبعة األولى في البالد منذ مابة عام.
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ولكدن مشدروع المطبعدة انهدار بعدد قصدف تلقى قطعة أرض من سكان قريدة ةالجرمدكة، 

ت، حيدا عداد مدع عابلتده  لدى القدد، 1838لددروز عدام القنابل الذي تعرضدت لده صدفد  ودر ودورة ا

ز ، التددي تحولددت فيمددا بعددد  لددى أحددد المراادد1841وهندداك أسددا المطبعددة اليهوديددة األولددى عددام 

 المعرفية في المدينة.

ليهودي االكنيا  ةنيسانةفي القدت، وقد بنى مع ابنه  اان أحد زعماء الجالية األشكنازية

 .1948ل حرب االستقالل عام هدم فيما بعد خال الذيالكبير، 

 

 1956-1873باك، ليو،  -121

مدينددة  حاخدام وصداحب آراء المعدة، زعديم الجاليدة اليهوديدة التقدميدة فدي ألمانيدا، ولدد فدي

تبدر ، حيدا اعفدي بدرلين لشنو البولنديدة، تعلدم فدي المدرسدة الليبراليدة لتلقدي علدوم الدياندة اليهوديدة

 .التلميذ المقرب من الفيلسون ديلتي

 خددالل الحددرب العالميددة األولددى اددان ضددابطا عسددكريا، وعددين ربيسددا التحدداد الحاخامددات،

 1893ام عدوعضو لجنة اتحاد ةالمواجنين األلمان من معتنقي الديانة اليهوديةة وهو اتحاد تأسا 

 مان.لمحاربة يواهر معاداة السامية في المجتمع األلماني، وللدفاع عن مصالح اليهود األل

، يهوديةالزعماء غير الصهيونيين الذين أسسوا الصندوق القومي، والواالة ال اان من بين

رفددا  نحدداء ألمانيدا، وقددأزعيمدا للجاليددة اليهوديدة فدي جميدع  ومدع وصدول الندازيين للسددلطة عدين

 مغادرتها ما دام فيها يهودي واحد.

ة، لنازيدأرسل  لى أحد معسكرات االعتقال ا 1943حذر، وفي بشكل ن معه وتعامل النازي

ات وم الوالي الزعيم الروحي للمعتقلين اليهود، وفي أعقاب انتهاء الحرب انتقل  لى  نجلتراوأصبح 

 المتحدة، وبقي ربيسا لالتحاد اليهودي التقدمي حتى وفاته.

بددى نشر اتابده الشدهير ةماهيدة اليهوديدةة، ورغدم أنده لدم يكدن صدهيونيا، فقدد أ 1905في 

عاديدة ية، وعارض جميع محاوالت التهجم عليه من قبل العناصدر المتضمامنه مع الفكرة الصهيون

 للسامية.

 

 1966-1912بار، يسرائيل،  -122

، 1938عميددل للمخددابرات السددوفيتية، وصددل الددبالد قادمددا مددن فينددا عددام محلددل عسددكري، 

 تفاصديل حياتده الشخصدية ليسدت معلومدة للكثيدرين، خدددم فدي صدفون منظمدة الهاغانداه فدي مجددال

لحدرب اب وعرن منذ بداياته األولى اخبير عسكري، من خالل الخبرة التي ااتسبها خدالل التدري

 األهلية التي اندلعت في أسبانيا.

في رباسة األراان بدرجدة مسداعد جندرال، وادان  1948خالل حرب االستقالل عام خدم 

 يل. سراب مستشارا مقربا من بن غوريون، ومن بين الخبراء األول الذين تناولوا مسألة أمن

الدف رسدميا حيدا حصل على لقب األستاذية في التاريا العسكري من جامعدة تدل أبيدب، 

ة عالقدات اعتقدل بتهمدة  قامد 1961بكتابة الرواية التاريخية الرسمية لحرب االسدتقالل، وفدي عدام 

 حيدا لقدي عاما، 15أمنية مع المخابرات السوفيتية، وأدين بالتهمة وصدر عليه حكم بالسجن لمدة 

 حتفه في السجن.

 أمددن  سددرابيل..أما واليددومةخددالل فتددرة قضددابه مدددة محكوميتدده فددي السددجن اتددب اتابدده: 

أزمدة عاصدفة فدي الدولدة، خاصدة وأنده ااندت تربطده عالقددات  تهوغدداة، وشدكلت قضدية جاسوسدي

 حميمية مقربة من صناع القرار في الدولة وخاصة بن غوريون.

 

 1959-1909بار، ماكس،  -123

حددة، ولد فدي الواليدات المتحترن، حصل على لقب بطل العالم في الوزن الثقيل، مالام م

م بعددد فددوزه علددى المالادد 1933، وبدددأت شددهرته عددام 1929وبدددأ حياتدده فددي عددالم المالامددة عددام 

 العالمي األلماني ةمااا شمليننة بطل العالم السابق.
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زه بعدد الي، ولكنده فقدد مرادحاز على بطولة العالم بعد تغلبه على البطل اإليط 1934عام 

لم عددام فقددط، وخدداض معددارك تنافسددية سدداخنة مددع عدددد مددن أبطددال العددالم، وفددي النهايددة اعتددزل عددا

 .1941المالامة عام 

على  اثير من اليهود رفضوا ادعاءه اليهودية على الرغم من وضعه لنجمة داود الحمراء

 مالبسه، وزعمه أن والده اان يهوديا.

 

 1949-1880ائير، بار إيالن، م -124

، بعد وقت قصير من تأسيسها يهامن زعماء منظمة ةمزراحية ولد في روسيا، وانضم  ل

 .1905وشارك اعضو في المجلا الصهيوني السابع عام 

كدرة فمن بين المصوتين ضد اقتراح أوغندا معارضا لمعظم آراء رفاقه الذين دعموا برز 

عدين  1912وحدرر أسدبوعية ةالعبدرية ، وفدي أقدام فدي بدرلين، حيدا أنشدأ  1910هرتسل، وفدي 

 واان ممثال لها في جميع اجتماعات المؤسسات الصهيونية.سكرتيرا للمزراحي العالمي، 

بشدددة، وقدداد حملددة المعارضددة لهددا ممددثال لصددوت  1937عددارض اقتددراح التقسدديم عددام 

يم دهزة لتقتكن جا الصهيونية الدينية الذي لم يكن منسجما بالضرورة مع الصهيونية السياسية، ولم

  جابات شافية الحتياجات الشعب اليهودي في العصر الحديا.

مددع  قامددة الدولددة اددان مددن بددين المبددادرين لتأسدديا حددزب ةالمفدددالة، اوريددا لمنظمددة 

 المزراحي، وتم  جالق اسمه على جامعة بار  يالن.

 

 1952-1884بريغلسون، ديفيد،  -125

لد في ر من ابار اتاب القصة في القرن العشرين، ومن اتاب القصة بلغة اإليديش، واعتب

ألولدى، اشتهر حين نشدر روايتده ا 1913أوارانيا، نما وتربى في بيت أخيه في مدينة اييف، وفي 

 وفي  ور الثورة الروسية سمح لع بمغادرة روسيا.

سكن في برلين، وسدافر  لدى عددد مدن الددول األوروبيدة خدالل سدنوات العشدرين، وخدالل 

 فيتية.ترة تقرب أاثر فأاثر للنظام السوفيتي الحاام، وعرن عن نفسه بأنه ةروابي سوهذه الف

للجندة استقر في موسكو، وعند اندالع الحرب العالمية الثانية، اان عضوا في ا 1934في 

حكددم  اعتقدل مددع عددد مددن األدبداء اليهددود، ودم صدددر ضدده 1949اليهوديدة المعاديددة للفاشدية، وفددي 

 من قبل نظام ستالين. 1952ا باإلعدام في أغسط

 

 1979-1883بيرغمان، شموئيل هوغو،  -126

ضدم فيلسون، ولد في مدينة براغ، أامل تعليمده الجدامعي فدي جدامعتي بدراغ وبدرلين، وان

الميدة التحاد جلبة الصهاينة، وحاول االقتراب من بعدا األجسدام الصدهيونية، وخدالل الحدرب الع

ية بعدد انتهداء الحدرب عمدل علدى تجميدع المؤسسدات الصدهيوناألولى خدم في الجيش النمسداوي، و

 في جسم موحد.

دت، وصدل  لددى الدبالد، وعدين األمددين األول للمكتبدة القوميدة الجامعيددة فدي القدد 1920فدي 

عددين ربيسددا لجامعددة  1935وفددي عددين محاضددرا جامعيددا فددي قسددم الفلسددفة بالجامعددة،  1928وفددي 

 ين: فلسفة العلوم وفلسفة الدين. نجازاته الحقيقية في جانبالقدت، تمثلت 

 

 1992-1897بريغنر، إليزابيث،  -127

لم، ممثلدة سدينمابية ومسددرحية، اختدارت لهدا اسددما ألمانيدا واشدتهرت بدده علدى مسدتوى العددا

تخصصت بصورة مرازة في العمل الكوميدي الخاف بمسرحيات شكسدبير، خدالل حفالتهدا التدي 

 نظمتها في لندن ونيويورك.

ا زيين للسدلطة اضدطرت لمغدادرة ألمانيدا، وأقامدت حفدالت لهدا فدي  نجلتددرمدع وصدول الندا

 لنجاح.والواليات المتحدة، علما بأن عروضها السينمابية في األفالم لم تحظ بذات الشهرة وا



 46 

 ومع ذلك فقد اعتبرت من أشهر النجمات السينمابية في عصرها.

 

 1941-1859برغسون، أنري ليفي،  -128

داياتده ريا وتعلم الفلسدفة فدي جامعتهدا، وحقدق نظريتده الفلسدفية مندذ بفيلسون، ولد في با

رة ، وحقق شدعبية ابيد1900األولى، حيا عين بروفيسورا في الية ةدي فراناة في باريا عام 

 مؤيدة آلرابه.

 فددي أواخددر عمددره أبددددى  عجابدده بالديانددة الكاووليكيددة، ورغدددم مطدداردة اليهددود مددن قبدددل

 نه العلني مع مصير اليهود.النازيين، فقد اتهم بتضام

 

 1921-1865برديشيبسكي، ميخا يوسي،  -129

عليمدا أديب صهيوني، ولد في روسيا، لعابلة سليلة مدن حاخامدات جابفدة الحسديديم، تلقدى ت

 ولكنه ما لبا أن تعرن على وقافة التنوير، مما أدى  لى جرده من بيت صهره.توراتيا، 

علدم سافر أللمانيدا، وهنداك ت 1890لدوريات، وفي بدأ يكتب مقاالته في بعا ا 1887في 

ه بدديا تدأورمالفلسفة، وهناك حقق نظريته الفلسفية حول ةالفرد والمجتمع، الصدهيونية واليهوديدةة، 

يدرن، عدين محاضدرا فدي قسدم الفلسدفة التدابع لجامعدة ب 1896بالفلسفة األلمانيدة فدي عصدره، وفدي 

حديثدة، فيما يتعلق بطبيعدة اليهوديدة ال ةاد هاعامآحةحيا خرم في حرب فكرية ضارية مع أفكار 

حقيددق وبدددأ بطددرح آراء مغددايرة فددي اليهوديددة والتدداريا اليهددودي واألدب العبددري، امددا رأى أن ت

 بدأ بتحرير الفرد اليهودي من قيود القيم اليهودية.يالقومية اليهودية 

مشدوار حياتده  سداعدته فديالتدي ةراحيدل رومبدرغة،  سناناأل جبيبة تزوم من 1920في 

ا، عداش وحيددا ومنعدزال نسدبيالحسديدي، و جول عمره، وخدالل حياتده تمسدك بدالفلوالور اليهدودي

عصدره،  صراعا داخليا بين الفلسدفة األوروبيدة فدي صرفضال عن أزمته المالية التي مر بها، وعا

 المفاهيم اليهودية، واتب في حياته عشرين اتابا. نوبي

 

 1931-1877بروالد، ألكسندر،  -130

لد في ومهندت معماري، من أوابل المهندسين المعماريين في التجمع اليهودي في البالد، 

سيسدها تم دعوته من قبل منظمة ةمساعدةة وهي منظمة يهوديدة ألمانيدة وتدم تأ 1910برلين، وفي 

أى لتعويا اليهود عن أحداث روسديا، وذلدك إلعدداد مخطدط بنداء معهدد التخنيدون بحيفدا، حيدا ر

 فرصة حقيقية للنموذم المعماري في أرض  سرابيل.فيه 

ع المدنها بعد  قامة التخنيون أعد عددا من المباني فدي حيفدا، تدل أبيدب، العفولدة، حيدا اتبد

 األوروبي الحديا خالل سنوات الثالوينات.

 

 1968-1884برود، ماكس،  -131

ن مدن بديويوني، أديب، ولد في براغ، ودرت القانون، اان له شأن ابيدر فدي العمدل الصده

ة قوميدة أخذ على عاتقه نقل مطالدب اليهدود اأقليدومؤسسي المجلا القومي ليهود تشيكوسلوفاايا، 

 في الدولة الحديثة.

اتددب مقدداالت، روايددات، قصدد ، أغدداني، واعتبددر واحدددا مددن أهددم اتدداب القصددة باللغددة 

 .طباعة أعمالهاأللمانية في عصره، واان صديقه للكاتب ةفرانا اافكاة وبعد وفاته قام ب

وصددل  لددى الددبالد واسددتقر فددي تددل أبيددب، ومددن اتبدده: الطريددق  لددى هللا عددام  1939عددام 

 .1925، ملك اليهود عام 1916

 

 1902-1851برودس، راؤوبين آشر،  -132

قدداف، مددن محيددي قصدد  اإلحيدداء العبددري، تلقددى تعليمددا توراتيددا وااتسددب شددهرته مددن 

 الكرمل.والفجر، ك نشرها في مجالت عبرية ومقاالته التي تخصصت في موضوع التلمود، 
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 همدا، وفي1888، المجمدوعتين 1885اشتهر بعدد نشدر روايتيده الشدهيرتين: الددين والحيداة 

 ية.حاول اإلجابة عن تسااالت أبناء جيله حول اليهودية األخالقية وحراة اإلحياء اليهود

ذي لمرحلدة، األمدر الداحتا على حراة القيدود التدي فرضدت علدى اللغدة العبريدة فدي تلدك ا

 يحرمها من التكيف مع لغة العصر.

 منددددددذ البدايددددددة عددددددارض الحراددددددة الصددددددهيونية، وحراددددددة اإلحيدددددداء القوميددددددة ولكددددددن 

 اشترك في المجلا الصهيوني األول.و ما،غيرت من آرابه حوله 1881أحداث روسيا عام 

 عاش ال حياته في فقر مدقع برزت آواره من خالل أعماله.

 

 1946-1883تسحاق، برويار، ي -133

اليددة ان زعديم الجوالدده اددمحدامي، زعديم رابطددة  سدرابيل، ولدد فددي مديندة فافددا الهنغاريدة، 

 سددميا باسددماألرووذاسددية فددي ألمانيددا، وتلقددى تعليمددا تنويريددا وتوراتيددا فددي آن واحددد، واددان ناجقددا ر

 رابطة  سرابيل.

وصدل الددبالد،  1936فددي تعزيدز آرابده السياسدية، وفدي  ةواضدحبصدورة وعدد بلفدور أودر 

ر امهمدا آودااان ألدابه أمو ،وأجرى مفاوضات مع لجنة ةبيلة ولجنة التحقيق األمريكية اإلنجليزية

، 1925، الدددوجن القدددومي اليهدددودي 1923مدددن اتبددده التدددي نشدددرها: جريدددق الصدددهيونية  يجابيدددة، 

 .1934الخزري الجديد 

 

 1965-1870باروخ، برنارد مينس،  -134

تعلدم ولد في مدينة اامدان شمال والية اارولينا األمريكية، نما رجل مصرفي وسياسي، و

 1896فدي  وأصدبحواالدة تصدنيع الدورق فدي وول سدتريت، انضم  لى  1899في نيويورك، وفي 

 والوة ماليين دوالر. لى عضوا في البورصة، حيا وصلت وروته حينها 

تده فقدد را لخبرتده وافاءفي دخوله عالم سوق الذهب، ونظدديه سر القوة االقتصادية لتمثل 

صددنيع عدين مستشددارا للددربيا ةولسدونة خددالل فتددرة الحدرب العالميددة األولددى، ودم ربيسددا للجنددة الت

 العسكري، وهو منصب يمسك بزمام سوق الحرب األمريكية.

فددي أعقدداب الحددرب عددين فددي موقددع مرمددوق لترتيددب اإلجددراءات االقتصددادية تحضدديرا 

صدة مستشدارا لجميدع راسداء الواليدات المتحددة، وخاعمل ر الصلح في باريا، ومن يومها لمؤتم

 للربيا ةروزفلتة.

 1946خالل الحرب العالمية الثانية بقدي مستشدارا إلدارة سدوق الحدرب األمريكيدة، وفدي 

 ممثال للواليات المتحدة في لجنة الطاقة النووية لبحا مسألة التسلح النووي. عين 

كدرة وفي ذات الوقت لم يعارض الفاليهودية، حرف على  براز هويته األمريكية ومن وم 

 ودددر  1939الصددهيونية، لكنددده رأى أنهدددا تحقدددق جدددزءا يسددديرا مددن حدددل المشدددكلة اليهوديدددة، وفدددي 

ت : الواليداالتهديدات المتصاعدة ضد يهود أوروبا عشية الحرب العالمية الثانية، قدم خطدة بعندوان

 الالجادين ر ملجأ في  جار سياسي جديدد لكدلالمتحدة األفريقية، بحيا يكون مرازها أوغندا، لتوفي

 ممن هم بدون مأوى، ومن ضمنهم اليهود.

 

 1899-1872باروخ، يوسي ماركو،  -135

ي فدي مغامر صهيوني، ولد في اآلستانة، تلقى تعليمه فدي مدارسدها وأامدل تعليمده الجدامع

جالددب مددع  سويسددرا وهندداك أصدديب بجددروح بعددد ان تعدداركبجامعتهددا، وددم ذهددب  لددى مدينددة بيددرن 

 معادي للسامية.

يدا ، حالصدهيونية ة لدى األمدامة وانضم  لى رابطدة الطدالب 1893عام  توجه  لى فيناوم 

ليهدود االتجدار ذهب  لى الجزابر وهناك روم لمبادبه القومية  لى أن نشدب خدالن حداد بينده وبدين 

 ي بلغاريا.والسلطات المحلية، مما اضطره لمغادرة البالد، حيا عاد  لى فينا واستقر ف
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انضددم لرابطددة الفتيددان الصددهاينة ةالفجددرة، وأسددا جريدددة صددهيونية بعنددوان: الكرمددل، 

 اعتقل وم أجلق سراحه. حياوصدرت باللغة الفرنسية، 

ام عدتوجه  لى مصر وروم لدعايته الصهيونية في مدن بور سدعيد، االسدكندرية، القداهرة 

 قبددل أن ينشددأ اتصددال بينهمددا، وبعددد بعددا مددن أفكدداره مددع أفكددار هرتسددل، حتددىتطابقددت ، و1896

 التقابهما خشي هرتسل منه ورأى فيه  نسانا متهورا وخطيرا.

م فددي جزيددرة اريددت عدداانضددم للمنظمددة اليونانيددة السددرية التددي حاربددت السددلطات الترايددة 

ني وحلم بتحرير أرض  سرابيل من االحتالل التراي، شارك في المجلدا الصدهيوني الثدا، 1897

 في  يطاليا وهناك وضع حدا لحياته عبر انتحاره بسبب قصة حب لم تكتمل.والثالا، عاش 

 

 1810-1757باروخ، بن ياحيئيل،  -136

ه، ، جالب برفع شدأن الطابفدة الحسديدية، وبنداء علدى ذلدك أدار شدؤون حياتديهودي ديقص  

 احتجام وغضب حاخامات الطابفة الحسيدية.ومع ذلك أوارت بعا سلواياته 

 

 1985-1895لوم فيتمائير، بارون، ش -137

ليددة مدؤرخ، ولدد فددي مديندة ترندون، أامددل تعليمده الجدامعي فددي فيندا، وتعلدم التدداريا فدي ا

 المعلمين اليهود، سافر  لى الواليات المتحدة بناء على دعوة وجهت له وبقي هناك.

ن ، وتخرجت على يديده أجيدال عديددة مد1930جامعة اولومبيا منذ عام بعين بروفيسورا 

، ة العبريةترجم للغوب والمؤرخين، ومن اتبه الشهيرة: التاريا االجتماعي والديني لليهود، الطال

 ومن أهم األحداث في حياته استدعااه اشاهد تاريخي في محاامة  يخمان.

 

 1927-1867بروندس، يوسي،  -138

المتحدة ت زعماء الصهيونية في الواليات المتحدة، من مواليد أوارانيا، هاجر للوالياأحد 

م اإلضددراب يظددوشددارك فددي تناعتبددر مددن منظمددي صددناعة المالبددا اليهددود هندداك، و، 1888عددام 

راحه سدجلدق أاعتقل وحدوام لمخالفتده القدانون،  ال أنده بسبب ذلك ، و1890الشهير للخياجين عام 

 بعد مظاهرات التضامن معه من قبل جمهور الخياجين وصدور عفو عنه.

نية انضم للحراة الصدهيو 1903في الحزب االشترااي، وفي الحقا انضم للجناح اليميني 

الل في أمريكا واعتبر أحدد نشدطابها الفداعلين، ومدن بدين مؤسسدي المجلدا اليهدودي األمريكدي خد

 .1919فترة الحرب العالمية األولى، واختير لعضوية الوفد اليهودي لمؤتمر الصلح في باريا 

 لعديدد مدن راسداء الهسدتدروت الصدهيونيةمسداعدا لأصدبح خالل سنوات حياته األخيدرة، 

 في أمريكا.

 

 1939-1862براينين، رؤوبين،  -139

عددد وااتددب فددي الشددؤون اإلنسددانية، ولددد فددي روسدديا، تلقددى تعليمددا توراتيددا، اشددتهر بقدداف 

بيريتا ـة، التددددي صددددورت األيددددام األخيددددرة لدددد1888صدددددور روايتدددده ةالنددددزع األخيددددرة عددددام 

ول ى فينا، وهناك اتدب اتابده ةمدن الشدرق للغدربة، وفيده حداتوجه  ل 1892، وفي ةسمولينسيكي

 التقريب بين موضوعات األدب األوروبي واألدب العبري.

سمولينسددكي،  لعدددد مددن الشخصدديات منهددا:اتددب العديددد مددن التددراجم والسددير الشخصددية 

اددان مقربدا مددن هرتسدل واشدترك معدده فدي اجتمدداع المجلدا الصددهيوني األول، وهرتسدل، مدافوو، 

 نهاة.توجه  لى برلين وأسا هناك ةالهستدروت العالمي إلحياء اللغة العبرية وفنو 1900وفي 

ر جريدددتين بلغددة اإليدددش، وخددالل يددحرفددي ت وعمددلتوجدده للواليددات المتحدددة  1909فددي 

للوحددات  اليهودي األمريكي، وحراة المتطوعين المؤتمرالحرب العالمية األولى دعم فكرة  قامة 

دا لديعلن تى أن ابنه يوسي انضم  ليها، وحاول التأوير على ربيا حكومة ان، ح1917العبرية عام 

 د فتيان يهود من اندا في هذه الوحدات.يدعمه العلني بتجن
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 1983-1888برلين، إيرفينغ،  -140

 ، وبقدي1893 عدامملحن موسيقي شهير، ولد في قيرغيزيا ووصل  لى الواليدات المتحددة 

 لنجاح.ارغم وصوله لمرحلة متقدمة من  ،م بتلحين أغانيه األولىدون تعليم موسيقي حتى حين قا

داليدة أنجز تلحين أاثر من ألف أغنية خالل سنوات عمله الطويلة، وحداز علدى جدابزة المي

 الذهبية بيد الربيا ةأيزنهاورة نظير تلحينه األغنية الشهيرة: يارب بارك أمريكا.

 

 -1909برلين، يشعياهو،  -141

لتددرا، ل التدداريا والعلددوم السياسددية، ولددد فددي التفيددا، ونمددا وتعلددم فددي  نجفيلسددون فددي مجددا

دم فدي خااتسب شهرة من خالل عالقته الوجيدة مع اارل ماراا، وخالل الحرب العالمية الثانية 

ي فدواالجتمداع عدين بروفيسدورا فدي العلدوم السياسدية  1956صفون المخابرات البريطانية، وفي 

 جامعة أواسفورد.

وضددوعاته بصددورة أساسددية فددي مسددألة الحريددات فددي التدداريا والبعددد القددانوني، تراددزت م

لنددات ابمعنددى أندده ال يمكددن الحددديا عددن القواعددد الثابتددة للتدداريا بصددورة مسددبقة، قبددل أن يددتمكن 

 الفاعلين في التاريا من  حداث تغيير حقيقي يؤور في مسار األحداث.

هدذا  عدين فدييوهدو اليهدودي األول الدذي  ربيسا لألااديميدة البريطانيدة، 1974عام اختير 

 المنصب.

 

 1893-1817برلين، نفتالي يهودا،  -142

ن حاخام، من ابدار الحاخامدات فدي عصدره، ادان علدى رأت الجاليدة اليهوديدة لمددة أربعدي

ة، امدا ارض بقوة ال محداوالت الحرادة التنويريدة إلحدداث تغييدرات فدي الثقافدة اليهوديدوععاما، 

ة لهدا ألرووذاسدية التدي جالبدت بتحويدل اليهدود  لدى جابفدة ارووذاسدية ال عالقدعارض التوجهات ا

 ب سرابيل.

، حيا جالدب ب عدادة 1887تضامن مع منظمة أحباء صهيون، وحضر قمتها األولى عام 

 قدماء.فتصر الهجرة على اليهود الاليهود العلمانيين المهاجرين  لى بالدهم األصلية، وأن ت

عددد  نبعدت مدن قدرار السدلطات بتقييددتيجة للخالفات الحادة التدي وانأسا مدرسة دينية، 

، 1892عدام  الطالب المنتمين لهذه المدرسة، وتعليم اللغة الروسدية فيهدا، أغلقدت المدرسدة أبوابهدا

  لى وارسو، وهناك توفي بجلطة قلبية.واضطر للمغادرة 

 

 2000-1901بريمن، يعكوب،  -143

 دي، ولدد فدي مديندة وارسدو، تعلدم القدانون وعمدل فديمن زعمداء الحدزب الشديوعي البولند

ي مجال البحا االقتصادي واالجتماعي، وفي أواخر سنوات العشدرين انضدم  لدى الحدزب الشديوع

 البولندي، واعتبر من نشطابه الفاعلين.

د لثانيدة وجدافي هذه الفترة عمل في واالة األنباء اليهودية، وخالل اندالع الحرب العالمية 

 حمددري االتحدداد السددوفيتي، وهندداك شددارك فددي تنظدديم الوحدددات البولنديددة فددي الجدديش األلدده ملجددأ فدد

 ب.در النظام الشيوعي بعد الحرمن زعماء حراة التحرر الوجني، الذي أصبح أحد مصاأصبح و

 شغل مناصب متعددة، من بينها عضو المجلا الوزاري المصغر، ووزير الداخلية خدالل

ا عين ناببا لربيا الدوزراء، واعتبدر مدن يومهد 1956-1952ي ، وبين عام1952-1945األعوام 

 ة.ةالرجل القوية للنظام الشيوعي في بولندا، والصديق المقرب للربيا ةبولوسالن فايروت

بعدد عدن ادل مناصدبه السياسدية، وبعدد حدرب أمع وصدول ةغومولكداة للسدلطة فدي بولنددا 

 ة.رة ال مواقعه الشعبية والرسمياضطر لمغاديواهر معاداة السامية  األيام الستة وبروز
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ن عمدال صدهيون مندذ صدباه، وخدالل الحدرب العالميدة الثانيدة ادافي شقيقه ةأدولفة نشط 

ة البولنديد من بين نشطاء المنظمة السرية اليهودية البولندية في وارسو، وشارك في أحداث الثدورة

 .1944عام 

 1947برلمدان البولنددي، وفدي بعد تحرير بولندا من الغدزو األلمداني انتخدب عضدوا فدي ال

مابدامة عداد  لدى الدبالد وانضدم  لدى حدزب ة 1950عين ربيسا للجنة المرازية ليهود بولنددا، وفدي 

 .1951وانتخب عضوا في الكنيست عام 

 

 1923-1844برنار، سارة،  -144

قدت ممثلة سينمابية في فرنسدا، ولددت خدارم  جدار الدزوام ألم يهوديدة وأب فرنسدي، اعتن

 في جفولتها، ولكنها أعلنت دابما جذورها اليهودية. المسيحية الديانة

، وحظيددت بتقدددير ابيددر يهددرت أول مددرة علددى مسددرحي ةاوميدددي فرانسددو، وأوديدداونة

وخاصددة بفضددل دورهددا فددي مسددرحيات ةراسددينة، وقامددت بجولددة عالميددة واسددعة، وخاصددة فددي 

حية ر ابيدرة وخاصدة فدي مسدرالواليات المتحدة، حيا وصلت شهرتها للقمة، بعدد أن قامدت بدأدوا

 ةهاملتة.

رت أقامت مسرحا خاصا بها، قامت ب دارته حتى يوم وفاتها، علما بأنهدا اضدط 1899في 

لتدي امرض عضال، ومع ذلك بقيت تؤدي بعا األدوار المسرحية بلبتر أحد قدميها بسبب اشتباه 

 .أدتها وهي جالسة على خشبة المسرح

 أشهر ممثالت المسرح في عصرها.من بين في عيون الكثير من المراقاعتبرت 

 

 1941-1856برنديس، ليفي دمبيتس،  -145

ل ني أمريكدي خدالقانوني، عضو محكمة العدل العليا في الواليدات المتحددة، زعديم صدهيو

 .مانوايزاألولى، وترأت الجناح اليميني ل يةمفترة الحرب العال

فدارد، مجال القانون من جامعة هارولد في والية انتااي، وأنهى بتفوق واضح تعليمه في 

يرة ا في والية بوسطن، ومن يومها أجلق عليه العديدون لقب ةمحامي الرجدل الصدغاميوعمل مح

 ألنه اان يتبنى قضايا المواجنين البسطاء في المجتمع األمريكي.

غة راديكاليددة، واددان مقربددا مددن الددربيا ويلسددون وعددين بصددب مواقفدده السياسدديةتميددزت 

لعددل اضغط الدربيا باتجداه تعيينده قاضديا فدي محكمدة  1916للشؤون القانونية، وفي مستشارا له 

 العليا، حيا اان اليهودي األول الذي شغل هذا المنصب.

ن أخددالل العقددد األول مددن القددرن العشددرين بددرزت المعددالم اليهوديددة لشخصدديته، ومددا لبددا 

لدذي دفعده وتقدمت عليها، األمدر ا بحيا أورت على انتماءاته األمريكيةانضم للحراة الصهيونية، 

 ء.في االنتما في ذلك ازوداجيةيكون لمطالبة يهود أمريكا ب عالن هويتهم اليهودية، نافيا بشدة ان 

وسدداج الحراددة الصددهيونية فددي الواليددات أهددذه اآلراء شخصددية مقبولددة فددي جعلددت مندده 

ت مدن ابدار الشخصديا المتحدة األمريكية، التي اانت حينها حراة صدغيرة، بحيدا جمدع مجموعدة

 .هدا جديداالعامة وتملك تأويرا شعبيا في أوساج يهود أمريكا، الذين وهبوا الحراة الصهيونية ع

أمددوالل وفددي عهددده -أفكددار-رفددع برنددديا شددعارا أساسدديا فددي عملدده الصددهيوني: )تنظدديم

ألدف  176، ليرتفدع عددد منتسدبيها  لدى 1914ألف عضو عام  14توسعت منظمة الهستدروت من 

 .1919عضو عام 

 حيدا شدكلزعامته للحراة الصهيونية اانت حاسمة خدالل فتدرة الحدرب العالميدة األولدى 

بددا بسددبب اللجنددة التنفيذيددة إلدارة الشددؤون الصددهيونية، فددي حددين توقفددت اللجنددة المماولددة فددي أورو

 يرون الحرب.

ا ويلسدون الدربي دوره البالن التأوير تمثل في  صدار وعد بلفور حدين مدارت تدأويره علدى

إلخرام هذا الوعد  لى حيز الوجود، وقد اتفق مع راساء الطوابف اليهودية غير الصهيونية علدى 
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 ضافة بند أساسي في الوعد يتعلدق بعددم تدأور أوضداع اليهدود السياسدية واالجتماعيدة المقيمدين فدي 

 الدول األوروبية  ور صدور الوعد.

 ألرض  سرابيل لفحد  جبيعدة األوضداعفي أعقاب انتهاء الحرب العالمية األولى وصل 

 فيهددا، بحيددا أعددد خطددة جاربددة للبدددء بتنفيددذ المشددروع الصددهيوني مددن خددالل تشددجيع االسددتيطان

تمويددل هددذا المشددروع اليهددودي مددن جهددة، ومددن جهددة أخددرى ترغيددب بدداقي اليهددود فددي العددالم ل

ديولوجيدددة والمشددداراة فيددده، وألجدددل ذلدددك ادددان علدددى اسدددتعداد أن يغيدددر بعضدددا مدددن المبددداد  األي

 ع.للمشاراة في  قامة هذا المشروللهستدروت إلتاحة الفرصة لباقي اليهود غير الصهاينة 

ن مدعددد  هرويدا رويدا بدأت الخالفات تبرز داخدل قيدادة الحرادة الصدهيونية، حيدا اتهمد

مددع ذلددك قادتهددا أندده يريددد االنحددران بمبدداد  الحراددة ألن تكددون مواليددة أاثددر للتوجدده األمريكددي، و

ءت  ال أن محاولتدده بددا ، قامددة صددندوق مددالي لجمددع التبرعددات لدددعم المشددروع االسددتيطاني حدداول

ت مددان، وقدداجع جميددع المددؤتمرازايوحتددى آخددر أيددام حياتدده بقددي معارضددا قويددا لسياسددة بالفشددل، 

روع، داعمدا للفكدرة الصدهيونية امشدي الواليدات المتحددة، ومدع ذلدك يدل الصهيونية التي عقدت ف

 وقف موقفا معارضا بشدة لتقسيم أرض  سرابيل. 1937طة التقسيم وفي تعقيبه على خ

 

 1927-1842برنديس، موريس كوهين،  -146  

ي قدداف وناقددد أدبددي، مددن ابددار النقدداد فددي أوروبددا فددي أواخددر القددرن التاسددع عشددر، ولددد فدد

قدد والنا وتدأور اثيدرا بأفكدار المدؤرخاوبنهاغن لعابلة يهودية مضطربة، أامل تعليمه فدي بداريا، 

  األدبي ةتانة.

بيدرة أصدر اتابه األول بعنوان: البذور األولدى ألدب القدرن التاسدع عشدر، وأودار ضدجة ا

لفيلسدون نظدرا للمعارضدة التدي لقيهدا مدن قبدل المحدافظين اليهدود، ومدع ذلدك أبددى تدأوره الكبيدر با

غيتدده،  لتير،ةنيتشدهة، وبددأ بالبحددا عدن ابدار األدبدداء والحكمداء األوروبيدين ومددنهم: شكسدبير، فدو

 انتقادات اثيرة على األدب األوروبي.حمل وغيرهم، و

مية، حاول االبتعاد عن شؤون اليهود، ومع ذلك فلم يحتمدل بعدا الظدواهر المعاديدة للسدا

ي حادودة محاامدة ةدرايفددوتة، وادان تعاملدده فددبحيدا خدرم ضدددها بصدورة واضدحة وتمثددل ذلدك 

ال تحمل آمدا  ال أن وعد بلفور ااد أن هذه الحراة المبدبي مع الصهيونية تعامال رايكا دون جدية،

 ودعما أخالقيا ابيرا للشعب اليهودي في ال العالم.

 

 1935-1843برانت، زوريخ،  -147

مستوجنة بتاح تكفدا، هداجر خاصة من مؤسسي االستيطان اليهودي في أرض  سرابيل، و

أسا مدع وعاد  لى البالد،  1871هناك حقق وروة من عمله في عالم التجارة، وفي و لى  نجلترا، 

 ي ةمابة شعاريمة خارم جدار المدينة القديمة.آخرين ح

بتداح ة شدارك فدي تأسديا 1878تنقل من و لدى الدبالد أاثدر مدن خمسدة عشدر مدرة، وفدي 

 أصبح عضوا في أحباء صهيون في فرعها اإلنجليزي في قمة ايتوبيتش. 1884وفي  ةتكفا

عداش و ةنافيده شدالومةنة يافا، وبندى الحدي اإلسدكاني خالل سنوات التسعين استقر في مدي

 فيه، وحتى أواخر أيام حياته بقي مخلصا لالستيطان اليهودي في أرض  سرابيل.

 

 1959-1865برونسون، برنارد،  -148

صدره، عناقد ومؤرخ للفن اإليطالي، اعتبر في حينه من ابار الخبراء في هذا المجال فدي 

تعلدم فدي وى الواليدات المتحددة مدع عابلتده حدين ادان فدي سدن العاشدرة، ولد في لتوانيا، وم هاجر  لد

 جامعة هارفارد.

األصددل ةيوسدديف دوبددينة، فددي تجددارة الصددور  ياشددترك مددع التدداجر اإلنجليددزي اليهددود

والرسومات الفنية، ورغم تغيير ديانته ف نه لدم ينكدر يومدا واحددا أصدوله اليهوديدة، وخدالل نشدوب 

عليده مدن قبدل الندازيين فدي اختفى مع رسوماته الفنية خوفا من  لقاء القبا الحرب العالمية الثانية 
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الحقا تحول منزله ومعرضه الفني في  يطاليا  لى متحف حقيقي للفن حيا منح ادل ذلدك  يطاليا، و

 لجامعة هافارد لخدمة العمل الفني.

 

 1921-1881برنر، يوسي حاييم،  -149

ألولدى نيا، وتعلم في الييشون، وبددأ محاوالتده اولد في أواراأديب وصاحب آراء فكرية، 

ور اثيددددرا بكبددددار األدبدددداء الددددروت أمثددددال ةتولسددددتوي أتدددد، وفددددي اتابددددة القصدددد  والروايددددات

 نشر روايته األدبية األولى. 1900ودوستويفسكية، وفي 

ب خددالل خدمتدده اذهوالددف بالددخدددم فددي الجدديش الروسددي،  1903-1902خددالل عددامي 

سدتقر فدي  ال أنده هدرب مدن الجديش  لدى  نجلتدرا، وا اليابانيدة الروسديةالعسكرية  لى جبهة الحدرب 

 ، وهناك أسا جريدة أسبوعية، وم ذهب  لى بولندا.1908لندن حتى عام 

وصدددل الدددبالد واسدددتقر فددي القددددت، بعدددد ان عمدددل لددبعا الوقدددت فدددي مديندددة  1909فددي 

سددليا، لددم فدي معهددد هرتالخضديرة، وخددالل فتدرة الحددرب العالميدة األولددى ذهددب  لدى مدينددة يافدا وتع

دة، وشددارك فددي جميددع المنظمددات التددي شددكلتها الحراددة الصددهيونية ومنهددا: العامددل الصددغير، الوحدد

ذهدب  لدى منطقدة الجليدل وعداش هنداك بدين أعضداء وحددة  1920وحرر جريدة ةاألرضة، وفدي 

ل زقتدل علدى يدد العدرب فدي بيدت منعد 1921عاد  لى يافا وخالل أحداث مايو  1921العمل، وفي 

 قرب تل أبيب.

 .1920، الفشل 1911من هنا وهناك ، 1910النهر والبحر بين من اتبه الشهيرة: 

 

 1932-1850برنشتاين، إدوارد،  -150

انضددم للحددزب االشددترااي الددديمقراجي  1872زعدديم اشددترااي، ولددد فددي بددرلين، وفددي 

نتهجهددا اترااية التدي اضدطر لمغدادرة ألمانيدا بعددد التشدريعات المعاديدة لالشد 1878األلمداني، وفدي 

 بيسمارك.

لسياسدية، خالل  قامته فدي زيدوريا ولنددن أقدام العديدد مدن الفعاليدات واللقداءات الفكريدة وا

 حيا عبر عن مواقفه من أفكار ماراا، وعبر عن رفضه لها.

شددؤون بمددا لبددا ان انضددم للحددزب الصددهيوني االشددترااي وبدددأ يراددز جهددده فددي البحددا 

 .1899المعروفة: المهام الديمقراجية االشترااية ونشره عام  الشعب اليهودي، ومن اتبه

 

 -1918برنشتاين، ليونارد،  -151

ملحددن موسدديقي، ولددد فددي واليددة ماساشوسدديتا األمريكيددة، وتلقددى تعليمدده الموسدديقي فددي 

ورك، عدين موسدديقيا ربيسديا للمعهدد الموسدديقي فدي نيويدد 1943، وفدي جدامعتي هارفدارد وفيالدلفيددا

 .ة  سرابيلة ابيرة بين الموسيقيين األمريكيين، وقد اعتاد بين الحين واآلخر زيارحيا حقق شعبي

 

 1879-1825بروفمان، يعكوب،  -152

لدد فدي مرتد عن الديانة اليهودية، من اارهي  سرابيل وصاحب اتابات معادية للسدامية، و

ا متبعددا ان ذلدك نظامدروسديا، وتيدتم فدي جفولتده، وأرسدلته الجاليدة اليهوديددة للخدمدة العسدكرية، واد

لجديش خاصا باألجفال األيتام والفقراء خالل عهد القيصر نيكوالي األول، وم هدرب مدن صدفون ا

 وسبب له ذلك ارها شديدا ألبناء شعبه، وتطور ذلك  لى تغيير ديانته اليهودية.

فددي جميددع المناسددبات هدداجم مؤسسددات الجاليددة اليهوديددة واتهمهددا بأنهددا تشددكل خطددرا علددى  

لمخططدات ة الروسية، وعلى صعيد المقاالت لم يهمل فرصة واحدة  ال ونشر فيها ما يسميه االدول

ت اليهوديددة للسدديطرة علددى ةالغددوييمة والددتحكم فدديهم، حيددا ترجمددت مقاالتدده هددذه  لددى عدددة لغددا

وسداج واعتبرت سالحا فعداال لمعدادي السدامية الكثيدرين، فدي حدين سدببت خيبدة أمدل ابيدرة فدي األ

 اليهودية.
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 1809-1770باراك، يوسلوفيتش بن يوسيف،  -153 

دعدا وم فدي وارسدو، البولنديدة، ولدد فدي لتوانيدا، وأقدا قابد عسكري، بطل حرب االسدتقالل

 السكان اليهود للوقون ةوقفة األسودة  لى جانب مقاتلي الحرية البولنديين.

لندددي فددي حددين فشددلت الثددورة هددرب للنمسددا، ومددن هندداك لفرنسددا، وانضددم  لددى الجندداح البو

 الجيش الفرنسي تحت قيادة نابليون، وترقى في مناصبه العسكرية في الجيش الفرنسي.

، خالل الحرب التي جرت بين النمسا وبولندا، لقي مصرعه بالقرب مدن مديندة ةاوتسدكة

 واعتبر من أبطال بولندا القوميين.

 

 1967-1885بركوبيتش، يتسحاق،  -154

 1903وفدي عليكمة باللغة العبرية، ولد فدي روسديا،  محرر ومترجم اتاب ةالسالمأديب، 

 وقتة.اان المحرر الربيسي لجريدة ةال 1905نشر رواياته األولى وحاز على جابزة قيمة، وفي 

 سافر للواليات المتحددة، وهنداك حدرر بعدا الددوريات ومنهدا ةالملجدأة، وفدي 1913في 

ن مدالحدديا، وبدرزت قوتده األدبيدة أقام في  سرابيل، واعتبدر مدن مؤسسدي األدب العبدري  1928

 خالل أسلوب القص  القصيرة.

اسددتمدت اددل حكايددات رواياتدده مددن أحددوال الشددعب اليهددودي فددي روسدديا فددي أوابددل القددرن 

ه العشرين، ومعاناة المهاجرين اليهود من أمريكدا إلسدرابيل، حيدا ترادزت جميدع سداحات قصصد

اشدرة، تمتع أسلوبه بالوضدوح والمبحيا  موت المسيح،  سرابيل وروسيا وأمريكا، ومن أهمها في

 ومع ذلك فلم تكن آوار أسلوبه على أبناء جيله من األدباء واضحة.

 

 1952-1889براش، آشر،  -155 

هر بددأت تشدت 1908، وفدي عامدا غدادر بيتده 16أديب، ولد في مدينة لوفداتين، فدي سدن الدـ

فدي وحاضدرا فدي معهدد هرتسدليا، وصل  لى البالد، وعمدل م 1914رواياته وأغانيه األولى، وفي 

 أعقاب الحرب العالمية األولى عمل معلما في مدرسة حيفا.

 تدع بالوضدوحاتخذ لنفسه أسلوبا مميزا تمواعتبر في حينه من ابار األدباء باللغة العبرية، 

بريددة والبسدداجة، واددان مددن بددين مؤسسددي اتحدداد األدبدداء العبددرانيين، وأسددا معهددد اتدداب اللغددة الع

 اسم ةدار المحفوياتة، ويحمل اليوم اسمه.المعرون ب

 

 2003-1904بشبيس زينغر، يتسحاق،  -156

رسدو، تعلدم وأامدل تعليمده الجدامعي التدوراتي فدي والدد فدي بولنددا، غة اإليديش، ولقاف ب

الروابيدة و، وحاز على جابزة عاليدة نظدرا ألعمالده األدبيدة 1935هاجر  لى الواليات المتحدة عام 

 عابلة موشكات. ل روايته الشهيرة:الوينات، من خالخالل سنوات الث

لددى حددرف علددى  بقدداء الهويددة اليهوديددة فددي بولندددا خددالل فتددرة الحددربين العددالميتين األو

 والثانية، رغم أن معظم قرابه اانوا من اإلنجليز.

سسدي اعتبر من قبل النقداد رابدد القصدة القصديرة، وينظدر لده اليدوم علدى أنده مدن ابدار مؤ

 .1962، العبيد 1960مريكي أاثر من اونه قاصا بلغة اإليديش، من قصصه: الساحر األدب األ

 

 

 

 

 

 

 حرف الجيم

 1942-1877جبيرتيغ، مردخاي،  -157
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بلغدة اإليدديش، عمدل نجدارا، ولدد فدي ارادون الروسدية، مدن اليهودي من شعراء الشعب 

 شعراء وملحني األغاني اليهودية.

محيطون اليحظ بذلك االهتمام،  ال انه سرعان ما أقر  بقي فترة جويلة شاعرا مغمورا ولم

سدتقاة م 1938بفضله و نجازاته فيما بعد، ومن قصصده الشدهيرة ةقريتندا المحروقدةة واتبهدا عدام 

 من أوضاع اليهود في بولندا وأوروبا خالل فترة الكاروة.

يتدو م الغاان وعابلته من ضمن ضحايا الكاروة، وتم حفظ أغانيه وأشدعاره وتهريبهدا خدار

 بمعجزة حقيقية.

 

 -1909جودمان، بيني،  -158

متخصد  فدي موسديقى الجداز األمريكيدة، واعتبدر مدن أاثدر الشخصديات ملحدن موسديقي 

 م استخرامتالمشهورة في عالم الجاز في الواليات المتحدة، حيا اانت ألحانه األاثر جودة ومنها 

 الكثير من األلحان الموسيقية األمريكية.

خي ريكدا، وهددذا  نجدداز تدداريلحاندده مدن دمددا األلحددان البيضداء والسددوداء فددي أمتمكدن فددي أ

 حيا دان له الكثير من الموسيقيين على مستوى العالم. يحسب له

 

 1883-1813جودفروي، ميخائيل هنري،  -159

ا خالل وزير القضاء في حكومة هولندا، اليهودي الوحيد الذي تقلد هذا المنصب في هولند

ية حذرة عشر، ولد في مدينة أمستردام، درت القانون وأبرز شخصية قانونية وسياس القرن التاسع

 .1796تمكنت من تقديم خدمات ابيرة للجالية اليهودية  لى حين  صدار قانون عام 

ا الجاليددات اليهوديددة مددن عالقاتدده الوويقددة وشخصدديته الفددذة فددي تحسددين يروفهدد تاسددتفاد

رفدا التوقيدع علدى اتفداق تجداري مدع سويسدرا شدرج أن  1857االقتصادية في بدالد شدتى، وفدي 

 لسبب.اما ألغى اتفاقا مماوال مع رومانيا لذات اتعلن عن تحسين يرون معيشة اليهود فيها، 

 

 1879-1856جوتليف، موريتسي مردخاي،  -160

مدده رسددام، مددن ابددار الرسددامين اليهددود البولنددديين خددالل القددرن التاسددع عشددر، أامددل تعلي

ا، عدانى أااديمية اراون،  لى أن اشتهر بصورة ابيرة في أوساج الفندانين فدي بولنددالجامعي في 

 جوال أيام حياته من الممارسات المعادية للسامية ضده.

غدم رحاز على جابزة ميونيا نظير لوحته الفنية الشهيرة ةشايلوك وجيسديكاة،  1876في 

 روفدة باسدمانت أاثر لوحاتده شدهرة المعاالحتجاجات العريضة التي تقدم بها المعادون للسامية، وا

 ةصالة اليهود في يوم الغفرانة.

 

 1874-1795جوتماخر، إلياهو،  -161

يدا عامدا، حاخام، من مبشري الصهيونية، ولد في مدينة بدوراك البولنديدة، تلقدى تعليمدا وقاف

، وباغرب أور وفي يل عهده نمت حراة الحسيديمعين حاخاما لمدينة غراتا،  1841ومنذ عام 

قدوم دعم  قامة االستيطان الصدهيوني فدي أرض  سدرابيل، حتدى قبدل أن تورغم عدم رغبته بذلك، 

 د.حراة أحباء صهيون، وتشجيع شراء األراضي من أيدي العرب و عادة  عمارها لصالح اليهو

 

 1999-1898جوتمان، ناحوم، -162

د مدع ووصل  لدى الدبال ولد في رومانيا ،رسام، ابن األديب اليهودي ةبن تسيون جوتمانة

الل خددوخدددم فدي الوحدددة العسددكرية العبريددة  ةبتسددل  يددلة، تلقددى تعليمدده فدي اليددة 1905أهلده عددام 

 الحرب العالمية األولى، وم ذهب  لى برلين الستكمال دراسته.
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 الددذي عقددد عددام واشددترك فددي مددؤتمر ةالفنددانون الحددداويونة 1926عدداد  لددى الددبالد عددام 

ألوانده  برز لمشهد الطبيعة في  سرابيل وتل أبيب الصغيرة، حيا ااندتاعتبر الرسام األو، 1927

 ياهرة، وواضحة، تتخللها أشعة الشما واللون األزرق للبحر المتوسط.

فضددال عددن رسددوماته الطبيعيددة، فقددد اهددتم اثيددرا برسددومات األجفددال الصددغار، وزاد مددن 

 اهتمامه ب عداد قص  لهم.

 

 -1908جولدبرغ، آرثور يوسيف،  -163

قاضي قانوني، وزير العمدل فدي حكومدة الدربيا ةاينددية وعضدو محكمدة العددل العليدا، 

 وسفير الواليات المتحدة في األمم المتحدة.

هنيدا مولد في والية شيكاغو، وأامل دراسته في العلوم القانونية، وتمكن من فدرض اسدمه 

مدن جهدة والمنظمدات في مجدال عملده فدي حدل الخصدومات القانونيدة، وخاصدة بدين أربداب العمدل 

 ينات.في رغبة منه لتحسين يرون العمال خالل سنوات الثالو النقابية العمالية من جهة أخرى

عده مع وصول ةاينيدية لموقع رباسة الواليات المتحدة، عين وزيدرا للعمدل، وخدالل موق

ات بدالوزاري حاول سن تشريعات لتنظيم النزاعات العمالية، وبسبب ذلك خداض صدراعا مدع النقا

 العمالية.

عددين قاضدديا فددي محكمددة العدددل العليددا بدددال مددن ةفلدديكا فرانكفددورترة، وفددي  1962فددي 

دة، وفدي استقال من موقعه القضابي بسبب تعيينه سدفيرا للواليدات المتحددة فدي األمدم المتحد 1965

وفددي  األمريكددي خدالل حددرب األيدام السددتةموقعده الدبلوماسددي الرفيدع هددذا دافدع بقددوة عددن الموقدف 

ل قابها، وتبنى الموقف اإلسرابيلي بصورة واضحة ويتلخ  في عدم ضرورة انسدحاب  سدرابيأع

بدين ومن األراضي التي تم احتاللها خالل هدذه الحدرب  لدى حدين  جدراء مفاوضدات سياسدية بينهدا 

 الدول العربية إلنجاز اتفاق سالم بين الطرفين.

 ن ربيسدا للجندة األمريكيدةعدي 1970-1968، وبدين العدامي استقال من وييفتده 1968في 

 فشل في انتخابات محافظ والية نيويورك. 1970اليهودية، وفي 

 

 1970-1911جولدبرغ، ليئا،  -164

وبعدد  شاعرة، ولدت في بروسيا الشرقية، وخالل جفولتها انتقلت مع عابلتهدا  لدى روسديا،

 ون.تعلمت في جامعتي برلين وبواندالع الثورة البلشفية عادت  لى لتوانيا، 

وصلت البالد، واسدتقرت فدي تدل أبيدب وانضدمت  لدى رابطدة الشدعراء الشدبان  1935في 

ول، ودم الذين التفوا حول الشداعر ةأبراهدام شلونسدكية، وفدي ذات العدام نشدر ديوانهدا الشدعري األ

 عملت محررة للقسم األدبي في جريدة ةعل همشمارة.

ا لجامعددة العبريددة بالقدددت، حيددتددم تعيينهددا ربيسددة لقسددم ةشددعر الكاروددةة فددي ا 1952فددي 

 في مواضيع الحب، الطفولة، الموت. ترازت أشعارها

 

 1974-1882جولدفين، صموئيل، -165

ة فدي وراسدو، هداجر للواليدات المتحددمديندة من رواد صناعة السينما األمريكية، ولدد فدي 

م جدا الفديل، وأنتسن الثالثة عشر، وحين بلن الثالوين دخل عالم صناعة السينما بالتعداون مدع صدهره

 األول لهما في هوليوود.

، واعتبددرت مددن ةسدديلفينةأسددا شددراة ةجولدددفينة باالشددتراك مددع األخددوين  1915فددي 

 بدأ العمل امنتا مستقل. 1923ابرى شراات الصناعة السينمابية في هوليوود، وفي 

 

 1940-1869جولدمان، إيما،  -166
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اددان وهدداجرت  لددى الواليددات المتحدددة، وخبيددرة فددي القددانون الدددولي، ولدددت فددي ليتوانيددا، 

 ثقدف نفسدهاتآلرابها الجرياة دور في استبعادها من بعا المواقع العلمية، األمدر الدذي دفعهدا ألن 

 دون االعتماد على أحد.

أسست جريدة ةاألرض أمية، ورفضت بشدة المشاراة األمريكية في الحدرب  1908في 

نيدة مدن صدحيفتها، امدا تمكندت بعدا المؤسسدات القانوالعالمية األولى، حيا تم اعتقالها و غدالق 

يددات التشددكيك فددي مواقفهددا الوجنيددة وهويتهددا القوميددة ممددا دفددع بالسددلطات ألن تطردهددا مددن الوال

 المتحدة ووصلت  لى روسيا.

ت ن لدم تدتمكن مدن التعدايش مدع النظدام البلشدفي، وندادربت من روسيا، بعدد أه 1921في 

 لحب، الصدق. فشاء معاني الحرية، ابضرورة 

 

 1994-1895جولدمان، ناحوم، -167

ولدة زعيم صهيوني، ربديا الهسدتدروت الصدهيونية العالميدة فدور الفتدرة التدي تلدت قيدام د

ي فدولدى عمدل  سرابيل، ولد في ليتوانيا، نما وتعلم فدي ألمانيدا، وخدالل انددالع الحدرب العالميدة األ

ة بالنصدر ا منده بضدرورة ربدط مسدتقبل الصدهيونيالقسم اليهودي لوزارة الخارجية األلمانية اعتقداد

 الذي ستحرزه ألمانيا في الحرب.

 بعد انتهاء الحرب عزم مع صديقه ةيعكدوب التسدكينة علدى  صددار الموسدوعة اليهوديدة

 ر للسلطة أعاق  امال الموسوعة بعد صدور عشرة أجزاء منها.لالكبرى،  ال أن وصول هت

، ء الحزب الراديكالي في الهستدورت الصهيونيخالل سنوات العشرينات أعلن مع راسا

 مان.زايومعارضتهم لخطة الواالة اليهودية الموسعة ل

ش ، وفدي النقدا1936اليهودي العالمي وعين ربيسا له عدام  مجلااان من بين مؤسسي ال

م وبدن غورويدون فدي مدوقفه مدانزايودعدم مواقدف  1937الحاد الذي دار حول خطة التقسيم عدام 

 من الخطة.

غيدرت تعامدا لمنظمدة الهسدتدروت الصدهيونية العالميدة، التدي أميندا قيام  سرابيل عدين مع 

لتدي جدرت اجبيعتها ووييفتها بالتأايد بعد قيام الدولة، امدا عدين فدي موقدع متقددم فدي المفاوضدات 

 لتحصيل التعويضات من ألمانيا.

مددل ينخدرج فدي العمندذ البدايدة فضدل أن يبقددى فدي  جدار العمددل اليهدودي العدالمي علددى أن 

تدي تشدكلت السياسي داخل  سرابيل، ولذلك رأيناه يصدر انتقادات حادة، وحادة جدا، ضد الهويدة ال

جراء مزيدد انتقدد عددم قيدام الدولدة بد حيدا لدولة  سرابيل، بل وضد سياساتها األمنيدة والخارجيدة، 

ياسددتهم فددي مددن المفاوضددات مددع العددرب، وتصددعيد العالقددات مددع الددروت سددواء احتجاجددا علددى س

 في االتحاد السوفيتي. يةالشرق األوسط، أو بناء على موقفهم من الهجرات اليهود

يل، المستقلة عليه غضبا ابيرا مدن قبدل أوسداج الحكدم والصدحافة فدي  سدراب همواقفجلبت 

 وخاصة  ور حرب األيام الستة.

 

 1904-1846جولدسميد، ألبرت إدوارد،  -168

بة، نمدا نة في  نجلترا، ولد في الهند لعابلة يهودية مضدطرمن أوابل الصهايقابد عسكري، 

 ، زار1894وابددر فددي  نجلتددرا، دخددل مرحلددة الخدمددة العسددكرية ووصددل  لددى رتبددة اولونيددل عددام 

 وبدا صهيونيا متحمسا. 1883أرض  سرابيل عام 

خدرم  1892، فدي ومدن زعمابهدا األوابدلمن بين مؤسسي ةأحباء صدهيونة فدي  نجلتدرا 

 تين بطلدب مدن البدارون ةهيدرشة، بغدرض  عدادة تنظديم أوضداع االسدتيطان الزراعدي لى األرجن

 اليهودي هناك.

ادة تنظيم أوضاع الحروجلب منه من أوابل داعميه في  نجلترا،  اعتبريهور هرتسل مع 

رشدديحا تالصدهيونية فيهددا، وحدين علددم برتبتده العسددكرية الرفيعدة رأى فيدده الرجدل السياسددي األاثدر 

 الصهيونية. لخدمة الحراة
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ن مددأسددا فددي  نجلتددرا رابطددة ةالفتيددان اليهددودة بغددرض تدددريب الشددبان اليهددود وتثقدديفهم، 

شددارك فددي الوفددد الصددهيوني الددذي وصددل  لددى  1903الندداحيتين الروحيددة والجسدددية معددا، وفددي 

 صحراء سيناء لفح  مدى  مكانية تأسيا االستيطان اليهودي في منطقة العريش.

 

 1908-1840ام، جولدفدان، أبراه -169

مدن ي أوارانيدا، تلقدى تعليمدا محافظدا مسدرحي وملحدن، ولدد فدمؤسا المسرح اليهدودي، 

 مختلف المؤسسات اليهودية العلمية.

 أسددا فددي رومانيددا المسددرح 1876أندتا عددددا مددن القطددع الموسدديقية بلغددة اإليدديش، وفددي 

لدى  د رومانيا ووصلت نجاحات ابيرة تجاوزت حدو هوحقق مسرحلغة، هذه الاألول الذي تحدث ب

، لغدةهدذه الروسيا، األمر الذي دفع السلطات الروسية إلصددار قدرار يحظدر عدرض المسدرحيات ب

ن أاثر من ذلك فقد انتشر ممثلوه فدي عواصدم شدتى، وأنشدأوا هنداك مسدارح عددة وخاصدة فدي لندد

 وباريا ونيويورك.

ا دراميددة، قددم فيهددمسددرحية، اوميديدة و 60حددد  نجدازه لكتابددة أاثدر مدن  نجاحاتدهوصدلت 

عروضا مفصلة عن حيداة الشدعب اليهدودي فدي مختلدف األقطدار، وحتدى اليدوم فد ن بعدا أعمالده 

 ومسرحياته ما زالت تعرض في بعا المسارح العالمية وبلغة اإليديش.

 1921-1850جولدتسيهر، يتسحاق يهودا،  -170

سددت، فدي جامعدة بودابأامددل تعليمده مستشدرق، مدن ابدار البدداحثين فدي الثقافدة اإلسدالمية، 

عيدة وقام بجوالت عديدة في دول الشرق األوسط وخاصة في مصر، حتى قبل  نهاء دراسدته الجام

سدورا حيا عين محاضرا فيها وهو ما زال جالبدا جامعيدا، وادان اليهدودي األول الدذي عدين بروفي

 في الجامعة، وم أصبح قابما على شؤون الجالية اليهودية المحلية.

بددارزا  الهامددة فددي اللغددة العربيددة، وتطددور الثقافددة اإلسددالمية، حقددق لدده اسددمابسددبب أبحاودده 

مسدلمين عالميا لديا فقدط فدي أوسداج البداحثين الغدربيين فدي اإلسدالم، و نمدا فدي أوسداج الطدالب ال

 أنفسهم، ونظرا ألعماله تلك فقد انتدب للتدريا في جامعة فؤاد المصرية.

سدالم ريدة بشدأن اليهوديدة، وخاصدة عالقتهدا باإلبحداث الفكعلدى األ بداياتده األولدىرازت 

ي العدالم فدنظدرا لموقعده –ظرت  ليه قيادة الحراة الصهيونية نوالمواقف بشأن التلمود والتوراة، و

رفدا  فقدديونيا نه لم يكن صدهوناء الجالية اليهودية، ولكليأخذ الدور التثقيفي الرابد ألب -اإلسالمي

 هذا العرض.

يدة ضدرات عدن اإلسدالم، تدرجم للغدة العبريدة، وضدمت مكتبتده الثرأحد اتبه الشهيرة: محا

 بعد وفاته  لى المكتبة الوجنية بالقدت.

 1920-1825جولدشميدت، هنرييته،  -171

ة عددام ناشدطة فدي مجدال الحقدوق النسدابية فدي ألمانيدا، مدن مؤسسدات اتحداد المدرأة األلمانيد

ت جهودهدا رجال والنساء فدي ألمانيدا، ورادزاان االتحاد األول المطالب بالمساواة بين الو، 1865

يدا قافدة العلالحثيثة في مجال التثقيف والتوعية لألجفدال والنسداء، حيدا أقامدت المؤسسدة األولدى للث

 .1911للنساء في ألمانيا عام 

 1947-1888تس، يروجولدشميدت، فيكتور م  -172

لدم فدي تعورا، نمدا عتبر األب الحديا لعلم المعادن، ولد في زيدوريا بسويسديعالم معادن، 

فدي  أامل تعليمده األاداديمي 1929عين بروفيسورا في جامعة أوسلو، وفي  1914النرويا، وفي 

طدر، حيدا تعرضدت حياتده للخبعدد أن ترك ألمانيا النازية وعاد  لى الندرويا،  1935ألمانيا، وفي 

 .1942ترا عام تم تهريبه من قبل المنظمة السرية النرويجية للسويد، ومن هناك نقل  لى  نجل

انتهداء  اشترك في الجهود الداعمة للحلفاء في تطوير مشروع القنبلة النووية، وفي أعقداب

 الحرب عاد  لى ألمانيا، واعتبر أحد ابار العلماء في مجال تخصصه في عصره.

 1945-1893جولومب، إلياهو،   -173
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ني، اب البريطدامن مؤسسي القوات الدفاعية عن الييشون اليهودي فدي الدبالد زمدن االنتدد

 .1909 عامولد في روسيا، ووصل البالد مع بيت والده 

ادي، في أعقاب اندالع الحرب العالمية األولى عارض بشددة تجندد اليهدود فدي الجديش التر

 وحددين احتلددت نصددف الددبالد بأيدددي البريطددانيين اددان مددن بددين مؤسسددي حراددة المتطددوعين اليهددود

ارم بريطددانيين الددذين أرادوا  خددرام هددذه الحراددة خدداإلسددرابيليين، ويهددر اقابددد للتمددرد ضددد ال

 .القانون

شارك في تأسديا تنظيمدات متعدددة ادـةالحرتة والهاغانداه، حيدا عدارض بشددة موقدف 

وديددة ةغابوتنسددكية الددداعي ألن تكددون حراسددة التجمعددات االسددتيطانية اليهوديددة بقددوات رسددمية يه

اه  لدى عمليدة، األمدر الدذي حدول الهاغاندأنها غيدر  تهوب شران الجيش البريطاني، حيا أوبتت خط

 منظمة الحراسة األمنية غير القانونية لليهود خالل فترة االنتداب.

معظددم قددادة رأى أاثددر مددن أي شددخ  آخددر فددي تحديددد جبيعددة الهاغاندداه، ولددذلك شددارك 

ة شدكل يدة الثانيدما بعد تالميذ أمامه، وأقروا بأحقيته عليهم، وخدالل الحدرب العالميالتنظيم أنفسهم ف

 الروح الحقيقية لعملية  نقاذ يهود أوروبا من االحتالل النازي.

 بعد وفاته تحول بيته في تل أبيب  لى متحف خاف بالهاغاناه والجيش اإلسرابيلي.

 1967-1893جولنتس، فيكتور،  -174

ا لبدا ابن لعابلة يهودية محافظة، شخصية مثقفدة مسدتقلة، ومدااتب اجتماعي في  نجلترا، 

 لددى  ت، الددذي سدرعان مددا تحولد1928، أسدا دار اتددب خاصدة بدده عدام المسدديحيةى ان انجدذب  لد

 أشهر دور الكتب في بريطانيا.

ة خالل سدنوات الثالويندات بددأت دار النشدر تصددر اتابدات اجتماعيدة وسياسدية ذات صدبغ

 من وتهددريبه نقداذ ضددحايا النددازيي للنازيددة، وخددالل الحدرب العالميددة الثانيددة حدداول ةاشدترااية معاديدد

 إلنجلترا.

خالل حرب االستقالل وقف على رأت منظمة لمساعدة الالجاين العرب وجندد مؤسسدات 

سددابات ة عربيددة، بعيددا عددن حيهوديدة  سددرابيلية واسددعة إلجدراء مصددالحة يهوديددة ألمانيدة، ويهوديدد

بشدددة محاامددة أاثددر مددن ذلددك فقددد أضددان  لددى عداواتدده عددداوات جديدددة حددين عددارض الماضددي، 

 سرابيل.ة يخمانة في  

 1909-1838جومفلوفيتش، لودفيغ،  -175

ة ولد فدي مديندة ارادون، تعلدم القدانون فدي جامعدمن مؤسسي الفكر االجتماعي الحديا، 

ير ديانتده غوم ، 1863فينا، وشارك في حراة تحرير بولندا في  جار التمرد الذي وقع بالبالد عام 

 السياسية من جامعة غراتا.حصل على تعليم متخص  في العلوم  1882اليهودية، وفي 

لمسألة اااتشف شياا جديدا في  حيااان من بين األوبل الذين دخلوا مجال علم االجتماع، 

د وذلدك ان اليهد ،  ال أنه لم يؤمن ب مكانية قيام قومية يهوديدة،دخل المسيحيةاليهودية، حتى بعد ان 

 عهم.لغة واحدة مشتراة تجم حسب قوله يفتقدون لمقومات هذه القومية، وعلى رأسها عدم وجود

 1924-1850جومفرس، صموئيل،  -176

ام عددلندددن، وهداجر مددع بيدت والددده  لدى الواليددات المتحددة ب، ولدد أمريكددازعديم عمددالي فدي 

، عمددل فددي صددناعة السددجابر وأدار صددراعا نقابيددا لتحسددين يددرون شددراات السددجابر مددع 1863

 الدولة.

عتبددر وا ودداني أابددر اتحدداد نقددابي فددي أمريكددا،اتحدداد النقابددات العماليددة،  1886عددام تددرأت 

 وجها نقابيا مرازيا هناك، ووقف موقفا معارضا لالشترااية.

لحدرب خالل الحرب العالمية األولى دعم سياسة الدربيا ويلسدون الحربيدة، وبعدد انتهداء ا

 تحسددين يددرون العمددال وحراددةدعددم فكددرة تقييددد حراددة الهجددرة للواليددات المتحدددة، للددتمكن مددن 

 للصهيونية. تهعن الشؤون اليهودية، بل ومعادا هعانقطفهم، عرن عنه اتويي

 

 1922-1856وردون، أهارون ديفيد، ج -177
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لقدداء تمدن رواد الهجدرة اليهوديددة، ولدد فدي روسدديا، تلقدى تعليمددا محافظدا ووقافدة عامددة مدن 

ارون البد نفسه، بعد أن رفا من الخدمة العسكرية نظرا لحالته الصحية، انضم للعمل في مدزارع

 ةغينتسبورغة ألاثر من عشرين عاما.

سدن  في، وأبقى زوجته وابنته هناك، و1904المزارع قرر العودة للبالد عام  توحين بيع

 عمل مزارعا في بتاح تكفا، وريشون ليتسيون، ومستوجنات الجليل. 48الـ

نهم نيدة، ولكدلديآمن بوحدة الشعب واألمة اليهودية،  ال أن أتباعه لم يؤمنوا بهذه النظريدة ا

فدي أرض  االستقاللقدروا اثيرا احترامه لقيمة العمل والكد، وصوال لتحقيق الحلم الصهيوني في 

  سرابيل، لذلك أجلق على نظريته هذه اسم: دين العمل.

 1892-1831جوردون، يهودا لييف،  -178

ة جويلدة شاعر، اعتبر ابار شعراء العبريدة فدي أواخدر مرحلدة التندوير، عمدل مدرسدا فتدر 

ين عدمن عمره في عدد من المدارت والمعاهد التعليمية، وم وصل  لدى مديندة بطروسدبرغ وهنداك 

 للجالية اليهودية. أمينا

ن مددبمحاولددة المددا بالنظددام الحدداام وتددم اعتقالدده، وخابددت آمالدده اثيددرا  1879عددام اتهددم 

 ه.ر عفو بحقضه بعد ان صدالسلوك الجبان لقادة الجالية اليهودية في أزمته، حيا لم يحاولوا تعوي

اليين بدوادر معداداة السدامية فدي روسديا، أبددى شدكواا ابيدرة حدول نوايدا الليبدريهدور بعد 

لقومية الروت في تخفيف حدة هذه الظواهر على يهود روسيا، اما أبدى شكواا مماولة في قضية ا

 م  لددى الغددرباليهوديددة وأحبدداء صددهيون، بحيددا رأى أن حددل المسددالة اليهوديددة يكمددن فددي هجددرته

 وأمريكا.

 1909-1853جوردين، يعكوب،  -179

مخددرم مسددرحي، مددن مؤسسددي المسددرح الندداجق بلغددة اإليددديش، ولددد فددي أواارنيددا، تلقددى 

 تعليما ووقافة بصورة شخصية، وحاول  قامة تجمع استيطاني زراعي ولكنه فشل في ذلك.

 لددى الواليددات غددادر روسدديا بعددد ان زادت عليدده يددرون المضددايقات وذهددب  1891عددام 

المتحددة، وألجددل تددوفير مصدددر دخدل لدده عمددل صددحفيا ومخرجدا مسددرحيا، حيددا أخددرم مسددرحية 

اتدب  عاما 18، وخالل 1892شهيرة باسم ةالملك ليا اليهودية التي حازت على نجاح ابير عام 

 .مسرحية، حاول خاللها  دخال أحوال اليهود في جميع مسرحياته 100أاثر من 

لعمدل االيهودية، بحيا أن ابدار ممثلدي المسدرح بلغدة اإليدديش جلبدوا  اعتز اثيرا بأصوله

 معه، ورأى بنفسه ان مسرحياته هذه تبشر بانتشار لغة اإليديش في مختلف المجاالت.

 

 -1923جوري، حاييم،  -180

 لدى  شاعر، وممثل حقيقي لجيل البالماخ في األدب اإلسدرابيلي، ولدد فدي تدل أبيدب، انضدم

ع مد، وتدم اختيداره ليكدون 1942مدن مؤسسديه عدام واعتبدر فدي صدفون البالمداخ  الهاغاناه، ونشط

 رفاقه المظليين للقيام بمهمات عسكرية خاصة.

غانيده أاان من بين مقاتلي البالماخ وجيش الدفاع اإلسرابيلي في حرب االسدتقالل، ونشدر 

، 1949عددام الوجددود فددي ديواندده الشددعري بعنددوان: ورد النددار، وخددرم  لددى  1943األولددى عددام 

ن وعددرن مددن أشددعاره علددى أندده المعبددر األاثددر وضددوحا لمسددتقبل اليهددود والتدداريا اليهددودي، ومدد

، دفدداتر مقدسدددية 1965، صددناعة الشددواواله 1950دواويندده الشددعرية: حتددى جلددوع الفجددر عددام 

 .1972، الكتاب المجنون 1968

 -1917جورن، شلومو،  -181

فدي و، 1925لد فدي بولنددا، وصدل الدبالد عدام الحاخام الربيا األشكنازي في  سرابيل، و

مة، سن الثانية عشر انضم للمدرسدة الدينيدة فدي الخليدل، والقددت، وادان مدن نشدطاء حدزب ةرمبدا

انخددرج فددي منظمددة الهاغاندداه، وبعددد  قامددة الدولددة وتشددكيل الجدديش عددين مددن قبددل  1936وفددي 

 الحاخامين الربيسيين.
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 تلقدى جدابزة  سدرابيل علدى 1961ناز، وفدي عين حاخامدا ربيسدا لطابفدة االشدك 1972في 

 شرحه للجزء األول من التلمود المقدسي.

 1918-1835جيدمن، موريتس،  -182

 الدولدة اليهوديدة، ولددب الخاصدةحاخام ومؤرخ، المعدارض الدربيا لهرتسدل حدول فكرتده 

 1892 في بروسيا، وتعلم في المعهد اليهدودي، وادان حاخامدا فدي عددد مدن المددن األلمانيدة، وفدي

السدامية  عين حاخاما للجالية اليهودية فدي فيندا، وهنداك نظدم حملدة دعابيدة مضدادة لظدواهر معداداة

 ضد اليهود.

ت فدي ومع أنه اان ليبراليا نسبيا، فقد عارض فكدرة اإلصدالح التدي ندادت ب حدداث تغييدرا

 أداء الصلوات اليهودية.

 1874-1810جيجير، أبراهام،  -183

لقدى ادة اإلصدالحية فدي الدياندة اليهوديدة، ولدد فدي فرانكفدورت، تحاخام، من زعمداء الحر

 1837وأجرى بعا التغييرات على انيا الصالة، وفي  1832تعليما توراتيا، عين حاخاما عام 

مدا عدين احاخدام  صدالحي م 1840للحاخامدات اإلصدالحيين، وفدي بادر  لى عقد االجتماع األول 

ي فددارم  جددار الجاليددة، واددان مددن نشددطاء المشدداراين أدى  لددى انعددزال الطابقددة األرووذاسددية خدد

 اجتماعات الحاخامات اإلصالحيين الكبار في فرانكفورت.

نده مدن جالب بأن تبقى مصادر اليهودية فدي  جدار التلمدود والتدوراة والتداريا اليهدودي، أل

 خالل تلك المصادر فقط سيتم استنتام الحراة اإلصالحية في الديانة اليهودية.

 -1926سبرغ، ألن، جين -184

 شاعر، ولد فدي واليدة نيوجيرسدي، وتعلدم فدي جامعدة اولومبيدا، أودار ضدجة ابيدرة بسدبب

التددي اددان مرازهددا واليددة سددان  ممددا حولدده  لددى زعدديم لحراددة ةالبيددتة ،تصددريحاته التحرريددة

ين فرنسيسكو، حيا أور بصورة فاعلة في جيدل موسديقى البدوب األمريكيدة خدالل السدنوات العشدر

 ، وأعطى نموذجا لحياة الفرد في المجتمع التكنولوجي.األخيرة

ام أخبدار مدن الكوادب السديار عد، 1960من دواوينه الشعرية: القديا وأغاني أخرى عام 

1968. 

 1909-1833جينسبورغ، بروخ، -185

رجل مصرفي، من زعماء يهود روسيا، ابن لعابلدة مصدرفية مدن أغندى عدابالت روسديا، 

فية ممدا من أعماله البنكية والمصدرفية، وجداء هدو لتوسديع أعمالده المصدرواون والده وروة ابيرة 

لدذي جعله يحظى بمكانة متقدمة في مدينة بطرسبرغ، فضدال عدن مكانتده المرموقدة لددى القيصدر ا

 منحه لقب ةبارونة واان اليهودي األول الذي يحظى بهذه المكانة الرفيعة في روسيا.

ألوسداج اقافية واالقتصادية الروسدية، وخاصدة مدن قبدل بيته مكان اجتماع النخبة الث ناا  

ات وحاول توييف موقعه المتقددم لتحسدين يدرون يهدود روسديا، ومندع  صددار تشدريعالليبرالية، 

 وقوانين مؤيدة لحراة معاداة السامية ضد اليهود.

وفضددال عددن ذلددك، فقددد قدددم هبددات ومددنح ماليددة ابيددرة مددن وروتدده الكبيددرة لصددالح تحسددين 

 1881هود االقتصدادية، وعدارض فكدرة هجدرة اليهدود مدن روسديا خدالل أحدداث ودورة يرون الي

ني ، ألنه اعتقد أن تحسين يرون اليهدود فدي روسديا أمدر ممكدن، علدى الصدعيدين القدانو 1905و

 واالجتماعي.

  -1926جلزر، دونالد أرثور،  -186

معهدد  ه الجدامعي فديفيزيابي، حابز على جابزة نوبل، ولد في والية أوهايو، وأامل تعليم

 في جامعة ميتشيغان. أااديمياجامعة االيفورنيا، وعمل محاضرا 

اصدة خدالل  نجازاته العلمية عن فتح آفاق جديدة أمام العلماء الذين أتدوا بعدده، وخأسفرت 

 .1960سنوات الخمسينات والستينات، حاز على جابزة نوبل جراء هذه االاتشافات عام 

 1992-1896جلتشتاين، يعكوب،  -187
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شدداعر بلغددة اإليددديش، مددن ابددار شددعرابها فددي القددرن العشددرين، ولددد فددي بولندددا، هدداجر 

د ، وجالددب رواأمريكدداالخدداف بأغنيددة اإليددديش فددي ، أسددا المعهددد 1914للواليددات المتحدددة عددام 

د أفكدداره المعهدد ب فسداح المجددال لحريدة التعبيدر بددأي لغدة ااندت دون أيددة قيدود، واسدتقى هددذا المعهد

 رية من األغنية األوروبية.التحر

يدة الشخصدية المرازمؤسسده أدخل هذا المعهد أفكارا جديددة علدى أغنيدة اإليدديش، وادان 

حدداث فيه، وأودرت أحدداث الكارودة علدى جبيعدة أغنيدة اإليدديش، وقددم أشدعارا معبدرة عدن هدذه األ

ن عداد مدا لبدا أتصبح على خير أيهدا العدالمة.. وفيده عبدر عدن رفضده للقديم األوروبيدة، وةومنها: 

 وانحسر  لى المجتمع اليهودي الضيق.

 -1910جليلي، يسرائيل، -188

 مددن زعمدداء حراددة العمددال فددي  سددرابيل، ولددد فددي أوارانيددا، ووصددل الددبالد مددع أهلدده عددام

 انضم لقيادة الهستدروت. 1941من مؤسسي حراة ةالفتى العاملة، وفي  1924، وفي 1914

عدين ربيسدا للجنداح اإلقليمدي  1947وفدي اي، بدادان مدن مؤسسدي حدزب الما 1944وفي 

اض للهاغانداه، وحدين قامددت الحكومدة المؤقتددة فدي  سددرابيل عدين مسدداعدا لدوزير الدددفاع، حيدا خدد

  نزاعا مع بن غوريون.

مددن خددالل عملدده فددي تنظيمددات البالمدداخ والهاغاندداه فددي زمددن واحددد، حدداول بددن غوريددون 

لى، السديما يامها األود قيام الدولة في أيهدوتباالستقالة  ، مما حدا بعدد من قادة الدولة للتهديده بعاد

  لى تراجع نفوذه األمني. ىوان تفكيك منظمة البالماخ أد

عدن تشدكيل شدارك فدي اإلعدالن  1967مدن مؤسسدي ةالمعدراخة، وفدي اعتبر  1961في 

وضددع السياسددة الخارجيددة واألمنيددة شددارك فددي حددزب العمددل، وفددي أعقدداب حددرب األيددام السددتة 

 رابيل.إلس

 خالل حكومتي أشكول وغولدا مابير عين وزيرا للدعاية، ووزيرا بال وزارة.

 -1929جالمان، مورييه،  -189

مة في فيزيابي، حابز على جابزة نوبل، ولد في نيويورك، وعمل في معهد لألبحاث المتقد

 برينستون ومعهد أبحاث الطاقة في جامعة شيكاغو.

 ، ووصدل صدديقهد التكنولوجي في جامعة االيفورنياعين بروفيسورا في المعه 1956في 

ا ةيوفددال نامددانة الددذي عمددل فددي لندددن، بصددورة غيددر متوقعددة لددذات االاتشددافات التددي وصددل  ليهدد

جدال حداز علدى جدابزة نوبدل فدي مو ،1964جالمان، وقام االهما بنشر اتاب حول ااتشافهما عدام 

 .1969ه عام اتالفيزياء على  نجاز

 1918-1886ئيل، جلعادي، يسرا -190

وصدل الدبالد، وفدي  1905من راساء تنظيم ةالحراتة ومؤسسيه، ولد في صربيا، وفي 

شارك في تأسيا الحرت السري برباسة ةيسرابيل شوحاجة، وبعد أن خدرم للدراسدة فدي  1907

 ب لرباسة تنظيم ةالحراتة.مع بن غوريون وبن تسابي، انتخ 1913اآلستانة 

ة تطدوير خالل فترة الحرب العالمية األولى، بغي تنظيم، وخاصةأدار عمال مكثفا لصالح ال

ذي اقتدرح علدى رفاقده  قامدة تجمدع اسدتيطاني زراعدي، وهكدذا أقديم افدر جلعدادي، الدد حيداعملده، 

 سمي على اسمه، بعد أن أصيب بسكتة قلبية مفاجاة.

 1913-1881جينسين، أوري نيسان،  -191

لبددايات ايا فدي مدرسدة والدده الدينيدة، حيدا بددأت ولد في روسيا، تلقى تعليما توراتأديب، 

 خرم  لى وارسو. 1900األولى إلبداعاته األدبية، وفي 

عمدل خرم  لى لنددن لل 1907وفي نشر اتابه األول ولكنه لم يحظ بأي اهتمام،  1904في 

 .سرابيلهناك في تحرير دورية أدبية،  ال أن وضعه الصحي تدهور اثيرا، وفي ذات العام عاد إل

 بطدال قصصدهاعتبره النقاد من أوابل األدبداء الدذين اتبدوا باللغدة العبريدة الحديثدة، وادان أ

 آواره على جيل األدباء في عصرنا اليوم. تبرزحيا ورواياته من اليهود المحيطين به، 

 .1913،  يتسل 1906، بين الحين واآلخر عام 1905من رواياته األدبية: الصيد عام 
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  -1910م، جراداه، حايي -192

ي شاعر وأديب بلغة اإليديش، من رواد القصة اليهودية في عصرنا، بدأ بنشدر قصصده فد

ة والوينددات القددرن العشددرين، واعتبددر أحددد الشخصدديات المرازيددة المددؤورة فددي تطددور القصددة بلغدد

 اإليديش.

د خددالل الحددرب العالميددة الثانيددة تمكددن مددن الهددرب و نقدداذ نفسدده فددي وصددوله  لددى االتحددا

قصصده  وضدح فديوأ ال أن زوجته وأمه فقدتا خالل حوادث اإلبدادة والكارودة النازيدة، ي، السوفيت

لعديددين اوأغانيه الهموم الشخصية التي عانى منها مدن أنقدذوا مدن الممارسدات النازيدة، ممدا جعدل 

 يعتبرونه: شاعر الكاروة.

، 1949 أقام في نيويورك، حيا نشر اتابات جديدة لده منهدا: وصدية أمدي عدام 1948في 

ه حدول ، وخالل سنوات الخمسينات والستينات نشر أابدر رواياتد1950أضواء النجوم الخافتة عام 

ضدافة لقدرن، باإلحياة اليهود في أوروبا، وجبيعة المدارت الدينية اليهودية في ليتوانيا في بددايات ا

  لى فترة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية.

 1940-1866ر، جروزنبرغ، أوسكا -193

محدامي ورجدل أعمددال، ولدد فددي روسديا، أامددل تعليمده فددي جامعدة اييددف، رفدا عرضددا 

 للتدريا في الجامعة بعد ان جلب منه تغيير ديانته.

وددم توجدده  لددى بطرسددبرغ وعمددل فددي مهنددة المحامدداة، وخاصددة فددي قضددايا قانونيددة جنابيددة 

د ليهدودي، حيدا ترافدع عدن يهدووسياسية، ولكن قمة شهرته يهرت وهدو يددافع عدن أبنداء شدعبه ا

 اثيرين في مرحلة معاداة السامية التي انتشرت في روسيا في تلك الفترة.

 اان مستعدا للتعاون مع الحراة الصهيونية، حيا عدين 1917بعد صدور تصريح بلفور 

وقددف علددى  1919، وخددالل الحددرب األهليددة الروسددية عددام ةارانسددكيةسددناتورا علددى يددد حكومددة 

 لمستقل للدفاع عن الجاي الحرب اليهود.رأت المجلا ا

 بداريا، اواحددبمدؤتمر الصدلح لمشاراة فدي انتخب ممثال عن يهود أوارانيا ل 1919في 

 من زعماء الجاليات اليهودية.

اشددترك  1929مدع سدديطرة البالشدفة علددى روسديا غددادر الددبالد، واسدتقر فددي بدرلين، وفددي 

عددام  موسدعة، وأحضدرت جثتدده للددفن فدي  سدرابيلاممثدل عدن يهدود التفيدا فددي الواالدة اليهوديدة ال

1950. 

 1964-1888جروسمان، مائير،  -194

صددحفي وزعدديم صددهيوني، ولددد فددي روسدديا، وعمددل فددي الصددحافة فددي وراسددو وبددرلين، 

ل وخالل نشوب الحرب العالميدة األولدى وصدل  لدى اوبنهداغن، وهنداك التقدى بجابوتنسدكي، وعمد

شدرة ن، حيا حدرر 1915تحقيق فكرة الوحدات العبرية عام مساعدا وذراعا أيمنا له في صراعه ل

 أسبوعية خاصة بالوحدات.

ة عاد  لى روسيا وبدذل جهدودا مضدنية لتوحيدد جميدع األجسدام الصدهيوني 1917بعد وورة 

شدفية واليهودية في أوارانيا وروسيا، ولكن جهوده وصلت  لى جريدق مسددود بوصدول الثدورة البل

 للبالد.

لدة تحدة لجلب تبرعدات ليهدود أوارانيدا، وهنداك شدارك فدي تأسديا وااأرسل للواليات الم

 لم.تحولت  لى مصدر أساسي لمعرفة أحوال اليهود في ال دول العاالتي األنباء اليهودية، 

الصدهيونية  مدان، وحدين خدرم جابوتنسدكي مدن قيدادة الحرادةزايووقف بشدة ضد سياسدة 

عبريدةة، ه ةحزب الدولة ال، حيا أسا حزبا أسماواعتبر الرجل الثاني في الحراة انضم بدال عنه

 مان بشدة.زايوواصل معارضته ألفكار  حيا

 1970-1897جرينبويم، يتسحاق،  -195

و، تعلدم خالل فترة الحربين العالميتين، ولدد فدي وراسد زعيم الحراة الصهيونية في بولندا

نظمها  ي االجتماعات التيشارك فوالطب وم درت القانون، بدأ ممارساته الصهيونية منذ صغره، 

 المجلا الصهيوني في روسيا.
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انتخب عضوا في البرلمان البولندي، ووقف على رأت نضال سياسدي لتحقيدق  1919في 

ليددات نجددح فددي  درام قابمددة انتخابيددة خاصددة باألق 1922العدالددة لصددالح اليهددود، وفددي انتخابددات 

 العرقية وعلى رأسها األقلية اليهودية.

ضدددد وهجومددا علددى اددل مددا مددن شددأنه اإلضددرار بمصددالح اليهددود،  اددان يهددوره يعنددي

ولنددا بالممارسات الالسامية، ولكنه مع الوقت أدرك ان الصراع على استرجاع حقوق اليهدود فدي 

 ذهب  لى باريا وم وصل البالد الحقا. 1932أمر غير ممكن، وفي 

دا يهدود فدي بولند، حدرب ال1942من اتبه التي نشرها: الحراة الصهيونية وتطورهدا عدام 

 .1963، خطابات في قاعدة بولندية عام 1922عام 

 1982-1894جرينبرغ، أوري تسابي،  -196

، 1912شاعر، من ابار شعراء العبريدة فدي عصدرنا، أغانيده األولدى يهدرت خدالل عدام 

 .1917وفي الحرب العالمية األولى تم تجنيده في الجيش النمساوي، وسرح من الجيش عام 

صغير، ل البالد، وفي سنواته األولى انتمى  لى حراة العمال، وم العامل الوص 1924في 

لوجنية اوبدأ يكتب في بعا الصحف وخاصة ةدافارة، علما بأن مقاالته هذه لم تبرز فيها الروح 

 بصورة بارزة.

 ادندة التديتنبأ بقيام الحرب العالميدة الثانيدة قبدل سدنوات مدن انددالعها، وهداجم سياسدة المه

ي بددأ ها الحراة الصدهيونية ضدد العدرب، وأبددى تضدامنه المعلدن مدع الجديش اإلسدرابيلي الدذعتبات

 يؤسا لقيام الدولة.

 1951فور اإلعالن عن قيدام الدولدة انتخدب عضدو انيسدت عدن حدزب ةحيدروتة، وفدي 

نددال  1957نشددر اتدداب ةشددوارع النهددرة، وتحكددي قصددة يهددود أوروبددا خددالل فتددرة الكاروددة، وفددي 

ة ةأرض ل لألدب، وبعد حرب األيام الستة اان أحدد النداجقين الرسدميين باسدم منظمدجابزة  سرابي

  سرابيل الكاملةة.

 1921جرينشفن، هيرشل،  -197

لدى فرنسدا  أحد المنتقمين من األلمان الدذين الحقدو اليهدود، ولدد فدي هدانوفر بألمانيدا، عبدر 

ندتقم يالده، وفدي تلدك الليلدة اتعدرض لحيداة السدفير الندازي فدي بداريا بهددن اغتحيا ، 1938عام 

ن مددن اعتقددال عشددرات اآلالوالندازيون مددن اليهددود شددر انتقددام مددن خددالل تدددمير الكددنا اليهوديددة، 

  رسالهم  لى معسكرات االعتقال، وعشرات آخرون قتلوا وجرحوا.واليهود، 

مكدن مدن ل من قبل السلطات األلمانية حين احتلت األراضي الفرنسية، لكنده تاعتقجاله اال

دار  ، ورغددم ان حددديثالد اعتقالدده مددن قبديدعأالهدرب  لددى منطقدة جنددوب فرنسددا، ولكنده مددا لبددا أن 

 حينها عن محاامة عادلة له فقد اختفت آواره حتى اليوم.

 

  1891-1817جراتس، هنريخ تسابي،  -198

، مددؤرخ، ولددد فددي بولندددا، تلقددى تعليمددا توراتيددا، وعمددل علددى تثقيددف نفسدده بصددورة فرديددة

ينددا، وعددين محاضددرا فددي مدرسددة الحاخامددات، وفددي فشددهادة الددداتوراة مددن جامعددة وحصددل علددى 

، ودم وديدة التدي أسسدت فدي بولندداسدة اليهسعين محاضرا في قسم التاريا اليهودي في المؤ 1853

 بروفيسورا في جامعة البالد األولى. عين

 أجددزاء مددن موسددوعة ةأحددداث فددي أيددام  سددرابيلة، 9أصدددر  1870-1853بددين العددامي 

ابا أاثدر حققت له هذه الزيارة اقتر حيا، 1872أنهى الجزأين المتبقيين حين وصل  سرابيل عام و

 من مشاال االستيطان اليهودي في البالد.

حبداء خرم بانتقادات حادة ضد القرارات الداعيدة  لدى تقسديم  سدرابيل، وتقدرب أاثدر مدن أ

 حدة. الطابع السياسي بصورة أاثر صهيون، ولكنه ما لبا أن غادر صفوفها بعد أن تغلب عليها

ي اسدتمد منده المصددر األساسدي الدذالموسدوعة التدي أصددرها حدول تداريا اليهدود شكلت 

ميددة التددي اليهددود فددي هددذا العصددر والدة تدداريخهم منددذ فجددر التدداريا، نظددرا للمددادة التاريخيددة والعل

 .احتوت عليها، علما بأن المراجع التي استعان بها اانت قليلة ومحدودة
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خصي في اان من تيار التنوير داخل الحراة الصهيونية، األمر الذي جعله يمنح البعد الش

مدا سديؤدي تاريا اليهود شأنا ابيرا، ورأى أن نزاع الشعب اليهودي تكمدن فدي رسدالته العالميدة، م

ادية حي االقتصدبالتأايد  لى مواجهة مع العالم المسيحي، ولذلك ال تراه يراز في اتاباته على الندوا

 واالجتماعية، وال يعطي اإلنجازات التي قدمها يهود أوروبا حيزا يناسبها ويليق بها.

علدى وعلدى الجمهدور اليهدودي فدي عصدره، ور تدأويرا ابيدرا عليده التاريا اليهودي أوأور 

ؤرخين مددأوددار عليدده حملددة انتقددادات حددادة مددن قبددل ممددا مجمددل الكتابددة التاريخيددة التددي أتددت بعددده، 

تاباتدده اامية وأبددرزهم المددؤرخ األلمدداني ةاتريتشددكهة الددذي هدداجم النزعددة القوميددة فددي معددادين للسدد

 وددار جدددال عاصددف بينهمددا ممددا اشددف بالتأايددد عددن عمددق التددوترووالددروح المعاديددة للمسدديحية، 

 الحقيقي بين اليهودية واأللمانية في تلك الفترة.

 1937-1898جرشوين، جورج،  -199

ن مدرك، وعمل ملحنا في شراة إلنتام األغداني، أعدد عدددا ملحن موسيقي، ولد في نيويو

عا األلحان الموسيقية الكبيدرة التدي أودرت علدى وضدع الموسديقي فدي أمريكدا، واتدب موسديقى لدب

ثيدر مدن ا، 1928األفالم السينمابية، والمسرحيات الموسيقية، من بينهدا: أمريكدي فدي بداريا عدام 

 ة.ة، علما بأنه اتبها مع شقيقه ة ييرا جرشونالملحنين أخذوا منه بعا األعمال المشهور

 1908-1870جرشوني، غريغوري أندريبيتش،  -200

رجددل وددوري، زعدديم الجندداح اإلرهددابي للحددزب االشددترااي، ولددد فددي روسدديا، واسددتقر فددي 

اعتقددل ومورسددت عليدده ضددغوج ابيددرة  1900مينسددك، وعمددل فددي  جددار المنظمددة السددرية، وفددي 

لتخريبيدة ية،  ال أنه رفا وقام بالتخطيط وتنفيدذ عددد مدن األعمدال الالنضمام  لى الشرجة الروس

 الثورية.

دتده حين أعلدن عدن  نشداء الحدزب االشدترااي قدرر قيدادة الجنداح العمليداتي لده، وتحدت قيا

 نفذت عدد من العمليات، وخاصة محاوالت اغتيال عدد من قادة النظام في تلك المرحلة.

ة، مكانه وتبدين فيمدا بعدد انده عميدل للشدرجة الروسديعمل  لى جانبه ةأزونة الذي ورث 

 اعتقددل وحكددم عليدده بددالموت، وددم تددم تخفيفدده للسددجن المؤبددد، وحددين نقددل  لددى صددحراء 1903وفددي 

منهدا ويابدان، لبمساعدة أصدقابه وصل عبر جابرة  لى الصين، ومنهدا لوسيبيريا، نجح في الهرب 

  لى الواليات المتحدة.

ه لح حزبدده وأفكدداره، وسددافر ألوروبدا لددذات الغددرض،  ال أنددحملددة دعابيددة لصداهندداك نظدم 

خددالل عقددد القمددة الثانيددة لحزبدده أصدديب بوعكددة صددحية تددوفي علددى  ورهددا فددي  حدددى مستشددفيات 

ة شعبي ةزيوريا، حيا دفن في باريا  لى جانب الثوري ةالفرونة وتحولت جنازته  لى مظاهر

 لصالح دعم الثورة في روسيا.

م تددجعان العظددام فددي تدداريا الثددورة الروسددية، اتابدده ةذاريدداتة، اعتبددر أحددد الرجددال الشدد

 ترجمته للغة العبرية على يد المؤرخ ةرابينوفيتشة.
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 حرف الدال

 1772-1710دوب بار، ممزريتش،  -201

من  عمل أاثروللطابفة الحسيدية، الحراة الحسيدية، رجل دين، عرن أنه ابير  من رواد

 رة.في بولندا، وتمكن من تحويلها بالفعل  لى حراة شعبية ابي لطابفةاأي شخ  آخر لصالح 

ر أدخل أساسا جديدا في الحرادة الحسديدية، يتعلدق بالجاندب الروحدي وعدززه بصدورة أاثد

أن  وضوحا في تعاليمهدا وبدين أتباعهدا، وندادى بضدرورة نشدر أفكارهدا علدى مسدتوى العدالم، دون

ن وبددي ،صددحية بدين أتبدداع الحرادة الحسدديدية وأنصدارهايثيدر حفيظدة خصددومه، وبدذلك أقددام عالقدة 

 خصومهم من الطوابف األخرى.

 1914-1852ده لياون، دانيئيل،  -202

اندت ا، ولدد فدي  حددى الجدزر الهنديدة التدي ب االشترااي في الواليات المتحدةزعيم الحز

ي الشدتراا، وانضدم للحدزب ا1872عدام  أمريكاخاضعة للحكم الهولندي، تعلم في أوروبا ووصل 

فدي  ، وعدين محدررا لجريدتده الرسدمية ةالشدعبة، وادان ممدثال حقيقيدا للتيدار اليسداري1890عام 

 الحزب.

 ترااية فيدافع عن السياسة االش ،بخالن جميع أرباب العمل والنقابات العمالية األمريكية

 التعامل مع العمال، وعدم الوصول  لى تسوية بينهم وبين النظام الرأسمالي.

 ضرورة العمل السياسي والتنظيمي في  جدار تحقيدق الهددن األسدمى بالوصدول  لدىآمن ب

أن السدلطة، ولديا الوصدول  لدى تسددويات مدع السدلطات الحاامدة فدي هددذه القضدية او تلدك، علمدا بدد

مدن  اتيدة أاثدرهناك الكثير الكثير من الزعماء االشتراايين األمريكيين الذين اانت لهدم آراء براغم

فصدال عددد بقي معتقدا بأن الحزب االشترااي سينتصر في أمريكا على الرغم من انآرابه،  ال أنه 

 من قياداته عنه.

  1787-1715، إسحاق، دي بنتو -203

أصدل  مدن ،أحد أورياء اليهود، وأحد أابدر المسداهمين فدي شدراة الهندد الشدرقية الهولنديدة

لفددات لدده مؤ ،1751اءل مدن عددام فدي هولندددا واسددتقر بددين بداريا ولندددن ابتددد ولدددمداراني برتغددالي، 

 .فلسفية عن المادية، ودراسات عن البورصة والترن والثورة األمريكية

نشدر  ،عارض الثورة األمريكية، وعبَّر عدن تأييدده للحقدوق االقتصدادية للددول المسدتعمرة

 لددرد علددىل، 1761دراسدة عددن الدددورة الماليدة واالبتمددان بدددأ اتابتهددا أونداء  قامتدده فددي بداريا عددام 

روة حيا يذهبون  لى أن الزراعة ومن وم األرض هدي المصددر األساسدي لثد ،نظرية الفيزيوقراج

سدية فدي ودافدع عدن االبتمدان ودورة رأت المدال باعتبارهمدا األشدكال األسا ،األمم وليا الصدناعة

 االقتصاد مقابل ما سماه جنون األرض.

ل ن اليهود، اتدب دي بنتدملحوياته السلبية ع ةفولتيرةنشر وحين  في الفترة ذاتها، و خطابدا

ل له عام  عدات اليهوديدة أن الجما، قال فيده: بعنوان دفاع األمة اليهودية: تأمالت نقدية 1762مفتوحا

القدة لدذلك، ال ع وأنهدا في العالم ااتسبت خصابصها الحضارية مدن المجتمعدات التدي تعديش فيهدا،

ال  هددمألنالبرتغداليين،  يمن السددفاردويددف هدذه األجروحددة فدي الدددفاع عدو ،للواحددة منهددا بداألخرى

 لذوق. يختلفون عن شعوب أوربا المستنيرة  ال في العقيدة، بل يتنافسون معهم في األناقة وا

لدى عالذي يحاول تفسير تددهور أحدوال اليهدود  التنويرومرة من ومرات عصر  هفكريعتبر 

 أسات تدهور أوضاعهم. 

 1988-1892دوبينسكي، ديفيد،  -204

مدال، حين ادان صدبيا نظدم  ضدرابا للعالي في الواليات المتحدة، ولد في روسيا، زعيم عم

، 1910، تمكدن مدن الهدرب وسدافر للواليدات المتحددة عدام 1909اعتقل وأرسل  لدى سديبيريا عدام 

 ة المالباوهناك بدأ العمل في صناعة المالبا، وبعد قليل تقلد موقعا هاما في اتحاد عمال صناع

 النسابية.
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، 1966وبقدي فدي موقعده هدذا حتدى عدام  1932يسا التحداد النقابدات العماليدة عدام عين رب

 وعرن اواحد من أبرز زعماء الحراة العمالية في الواليات المتحدة.

ا ادأبرز داعمدي الدربيلم يقتصر نشاجه علدى العمدل النقدابي فقدط، بدل عمدل فدي السياسدة 

 ، ولكدن1936العمل األمريكي عدام من مؤسسي حزب  وهوخالل سنوات الثالوينات،  ةروزفلتة

ناحيدة حين سيطر عليه الشيوعيون انفصل عنه، وساعد على قيام حزب ليبرالدي، علمدا بأنده مدن ال

 المبدبية اان معارضا عنيدا للشيوعية.

را داعمددا متحمسددا للصددهيونية ودولددة  سددرابيل، ونظدد أصددبحبعددد الحددرب العالميددة الثانيددة 

 يم في مدينة بار السبع مستشفى أجلق عليه اسمه.لمساهماته لصالح الدولة، فقد أق

 1941-1860دوفونوف، شمعون،  -205

مؤرخ وصاحب آراء متنورة، صداحب نظريدة ةالحكدم الدذاتي القدومية، ولدد فدي روسديا، 

جابفدة  تلقى تعليما توراتيا واهتم بتثقيف نفسه، سكن فدي بطروسدبرغ وأوديسدا، وهنداك اقتدرب مدن

 آحاد هاعام.

ا وات الثمددانين ب صدددار أبحدداث ودراسددات خاصددة بالتدداريا اليهددودي، السدديمبددأ خددالل سددن

وفددي  أعلدن نظريتدده حددول القوميددة اليهوديدة والتدداريا اليهددودي، 1890تداريا يهددود أوروبددا، وفددي 

 ن له تأوير في أوساج اليهود هناك.ويكدون أن أسا حزب الشعب اليهودي،  1906

ب اليهددودية مكونددة مددن عشددرة أجددزاء، الحقددا أصدددر موسددوعة ةأحاديددا فددي أيددام الشددع

لعبريددة ، باللغددة األلمانيدة فددي بداد  األمددر، ودم باللغددة ا1929-1923خدرم  لددى الندور بددين عدامي و

 وترجم  لى لغات أخرى.

لنازي ابعد حكم النظام السوفيتي خرم من روسيا، وأقام في برلين، وفي أعقاب االحتالل 

أحدد  بيد ضابط من جهداز الغسدتابو، الدذي ادان 1941خرم  لى التفيا حيا قتل هناك في ديسمبر 

 تالميذه في السابق.

جالدب  ندهأ ال منذ البداية أن اليهود يجب أن يعتبدرون ان العدالم الده وجدنهم،  هدااعتقرغم 

ية في ادل بالمحافظة على القومية اليهودية وتحصيل ما يمكن من حقوق وامتيازات لهم اأقلية قوم

 دولة من دول العالم.

 1881-1808دويتش، إيغنتس،  -206

جهددا  ابفة اليهودية األرووذاسية في فينا، لم يددخرطرجل مصرفي، الزعيم المتطرن لل  

ن لوقددف أي تقدددم للحراددة اإلصددالحية اليهوديددة، وحدداول  قندداع السددلطات بددأن حراددة اإلصددالحيي

لدوالء فدي منتهدى استؤدي فدي النهايدة  لدى ودورة داخليدة، فدي حدين أن الطابفدة األرووذاسدية ااندت 

 والثقة بالنظام القيصري الحاام في النمسا.

للتنددازل عددن بعددا  دهسددتعداا أبدددىبغددرض التحددالف والتعدداون مددع السددلطات النمسدداوية 

م الحقدوق واالمتيددازات التددي حصددل عليهددا يهددود النمسددا، مثددل حددق حيددازة وتملددك األراضددي، ودعدد

الددذي أجبددر علددى التنصددر، وهددي قضددية موقددف االمبراجددور النمسدداوي فددي قضددية الولددد اليهددودي 

 أوارت ردود فعل صاخبة في العالمين اليهودي والمسيحي.

فدي وعرن أمام السلطات ممثال عن يهود القدت الذين يحيون برعاية القيصر النمساوي، 

ة اء الجاليدسنوات الستينات بعد ان اشفت عالقته الوويقدة مدع السدلطات اهتدز موقفده اثيدرا أمدام أبند

 .اليهودية

  1820-1751، كريستياندوم،  -207

درت  ،ااتددب ومددؤرخ ألمدداني وأحددد المدددافعين عددن  عتدداق اليهددود و صددالحهم ودمجهددم

ل علدى األرشديف الملكدي حيدا قابدلوعالالهوت وانخرج فدي سدلك الحكومدة الروسدية،   مدل مشدرفا

 مندلسون ونشأت بينهما صداقة. 

بندداءل علددى جلددب أحددد  1781ام ف اتابدده بخصددوف  صددالح مكانددة اليهددود المدنيددة عددأل دد

ل مدن فكدرة جدو ،أصددقابه لمناقشدة أحدوال يهدود األلدزات واللدورين والددفاع عدنهم رح فكدره منطلقدا

ل مددن هددذا المفهددوم الليبرالددي العلمدداني، بدددأ فددي النظددر  لددى المسددألة  المنفعددة ونفددع اليهددود، وانطالقددا
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تدددني فددي المجتمددع، وضددعف اليهوديددة مشدديرال  لددى أن شخصددية اليهددود الشددريرة، ووضددعهم الم

 خدماتهم لالقتـصاد القومي، ليـست نابعة منهم أنفـسهم وال من دينهم. 

لتفرقدة ا ألغيتأن اليهود من الممكن أن يصبحوا مواجنين يدينون بالوالء لوجنهم  ذا  رأى

 اقترحددم ،ةضدددهم واضددطهادهم، و ذا تددم تلقيددنهم القدديم العلمانيددة الجديدددة التددي تضددمن الددوالء للدولدد

تحسدين وضددع اليهدود، ومدن ودم  صدالح شخصديتهم، فدداقترح أن لاستصددار عددة تشدريعات تهددن 

ادية، ، و لغداء القيدود المفروضدة علدى حدراتهم االقتصدلدى حقدوقهم المدنيدة ااملدةيحصل اليهدود ع

 مامهم. و تاحة فرف التعليم العلماني أ، وأن يتم تشجيعهم على االشتراك في الثقافة السابدة

 1937-1872هاز، يعكوب، دي  -208

، سلناشط صهيوني، ولد في لندن، مع يهور اتاب ةدولة اليهودة بدا اداعم أساسي لهرت

 السلطات اإلنجليزية في لندن.بين حيا عين اضابط اتصال بينه و

توجدده  1902، وفددي 1905اللجنددة التنفيذيددة الصددهيونية منددذ تأسيسددها وحتددى فددي عضددو 

لسدان بللفدرع الصدهيوني، وحدرر جريددة ةالمكدابية الناجقدة  ديرامدللواليات المتحددة وعدين هنداك 

 حال يهود أمريكا.

 األخيدرتعرن على برنديا وتعلم على يديه المبداد  الصدهيونية، وحدين عدين  1910في 

و شدعبية ذراعه اليمنى، ورغم انه لم يكن ذ ةدي هازعين ةلحراة الصهيونية في أمريكا، لزعيما 

 راره والناجق باسمه.ابيرة، فقد عينه ااتم أس

اددان مددن بددين واضددعي السياسددية الصددهيونية فددي الواليددات  1921-1914وبددين العددامي 

حداد مدع مان، وحدين اعتدزل برندديا العمدل السياسدي بعدد خالفده الزايوالمتحدة، لم يتشجع ألفكار 

 معه. ةدي هازةمان، اعتزل زايو

وفددي السياسددة العامددة  خددالل سددنوات العشددرينات حددارب علددى قيددادة الحراددة الصددهيونية

ريثددا وللواالددة اليهوديددة الموسددعة، وفددي سددنوات الثالوينددات تقددرب مددن غابوتنسددكي الددذي رأى فيدده 

 شرعيا لهرتسل.

 1936-1861ديزنغوف، مائير،  -209

شدون من مؤسسي مدينة تل أبيب وربيا بلديتها األول، ومن ابار رجال األعمال في اليي

 ي أعمال وورية منذ صباه، وانضم  لى أحباء صهيون.اليهودي، ولد في صربيا، وشارك ف

شديلد أامل تعليمه في مجدال الهندسدة الكيميابيدة فدي فرنسدا، وأرسدل مدن قبدل البدارون روت

حاولدة ،  ال أن المالخاصدة بشدراة الخمدور التدي يملكهداإلقامدة مصدنع لتصدنيع العبدوات الزجاجيدة 

 فشلت.

أسدا شدراة ةغدؤوالة  1904ية، وفدي عاد  لى روسيا وشدارك فدي المدؤتمرات الصدهيون

ا عاد  لى الدبالد واسدتقر فيهدا، وادان مدن مؤسد 1905لشراء األراضي في أرض  سرابيل، وفي 

، وفدي 1909الحي اليهودي األول خارم مدينة يافا، التي تحولت فيما بعد  لى مدينة تل أبيب عدام 

 انتخب ربيسيا لبلدية المدينة. 1911

لميدة كانها مدن قبدل السدلطات الترايدة خدالل فتدرة الحدرب العاجرد من المدينة مع بداقي سد

 األولى، وبعد انتهاء الحرب عاد للبالد بعد فترة قضاها في دمشق.

رة عمددل اثيددرا لتجنيددد أمددوال وتبرعددات ماليددة لليهددود فددي الواليددات المتحدددة، وخددالل فتدد

 .1936فا عام االنتداب حصل على رخصة قانونية ب قامة ميناء بحري منفصل على ساحل يا

 1981-1915ديان، موشيه،  -210

ة، عسكري وسياسي، ربيا هياة أراان الجديش اإلسدرابيلي ووزيدر الددفاع فدي الدولد دقاب

 .1939-1937ل فترة وورة الفلسطينيين عام خدم في صفون القوات اليهودية خال

 وحكدم من رفاقده فدي الهاغانداه خدالل تددريب ادانوا يقومدون بده، 42اعتقل مع  1939في 

، أجلدق سدراحه وعدين علدى 1941عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام، ومكا فدي السدجن حتدى عدام 

فقددد  ، وهندداكرأت القددوات التددي اجتاحددت األراضددي اللبنانيددة والسددورية بددالقرب مددن نهددر الليطدداني

  حدى عينيه.
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عددين الحقددا ضددابط اتصددال بددين الهاغاندداه والجدديش البريطدداني فددي القدددت، وخددالل حددرب 

ي سديطرت قالل أوالت  ليه مهمة صد هجوم القوات السورية، وعين قابددا للقدوات البريدة التداالست

 على مدن الرملة واللد وقضى على المقاومة التي اانت فيهما.

تفداق وم عين قابدا للقدوات علدى الجبهدة المصدرية، وقابددا للدواء القددت، حيدا وقدع علدى ا

ابيلي ي عبددد هللا التددل، وشددارك فددي الوفددد اإلسددرلوقددف  جددالق النددار مددع القابددد العسددكري األردندد

 لمحادوات وقف  جالق النار مع األردن في رودت.

 قابدددا للمنمطقددة الجنوبيددة، وددم للمنطقددة الشددمالية، وفددي أصددبح 1953-1951بددين عددامي 

يددة، عين ربيسا رابعا لهياة أراان الجيش اإلسرابيلي، حيدا مدنح الجديش روحدا جد 1953أواخر 

 ب االستقالل من حيا تطوير سدالح المظليدين وجدرق  دارة المعدارك الحربيدة،وخاصة عقب حر

طاع وصلت شهرته الحربية ذروتها خالل عملية ةااديشة التي احتلت خاللها صحراء سيناء وقو

 غزة.

قددت، ودم في أعقداب نهايدة خدمتده العسدكرية تلقدى تعليمدا أااديميدا فدي الجامعدة العبريدة بال

 من قبل حزب ماباي، وعين وزيرا للزراعة. 1959م انتخب عضوا للكنيست عا

بددرزت شخصدديته القويددة خددالل حددرب األيددام واسددتقال مددن حكومددة أشددكول،  1964وفددي 

الستة، حين جولب تحت ضغط شعبي ورسمي بأن يكون وزيرا للدفاع، وهدو المنصدب الدذي ادان 

 لحدرب مدن واضددعيحتدى هدذه اللحظددة مدن مهدام ربدديا الحكومدة، األمدر الددذي جعلده بعدد انتهدداء ا

 السياسة الخارجية واألمنية إلسرابيل  لى حين اندالع حرب يوم الغفران.

ل تسددبب بالمددأزق التدداريخي الددذي وقعددت بدده الدولددة خددالل الحددرب مددن خددالالاتهددم الحقددا ب

اوضدات نهداء المف أنهدى مهامده الرسدمية فدي أعقداب وتقرير لجنة التحقيدق التدي شدكلتها الحكومدة، 

 .1974لقوات المتحاربة مع مصر وسوريا عام التي جرت لفصل ا

عدد بتدوفي  ،نصرا دبلوماسديا بدالتوقيع علدى اتفاقيدة سدالم مدع مصدر هبعد عامين من تحقيق

 .ناألبناء الحقيقيين ألفكار بن غوريومن عتبر ، وا1981ابته بسرجان في القولون عام  ص

 1973-1884دينور، دينبور بنتسيون،  -211

 ، وعمددل1921فددي  سدرابيل، ولددد فددي أوارانيدا، وصددل الدبالد عددام مدؤرخ، وزيددر التعلديم 

 .، حيا عين بروفيسورا في الجامعة العبرية في ذات العام1948مدرسا في القدت حتى عام 

انتخددب عضددوا للكنيسددت مددن قبددل حددزب المابدداي، وعددين وزيددرا للتعلدديم خددالل األعددوام 

مي، الددذي وضددع حدددا للتدددخالت ، وفددي عهددده سددنت الكنيسددت قددانون التعلدديم الرسدد1951-1955

 الحزبية والشخصية في المناها التعليمية.

ي أصدددر اتبددا هامددة فددي تدداريا الشددعب اليهددودي، وفيهددا تندداول تفاصدديل حياتدده مددن النددواح

 السياسية، االجتماعية، الدينية، القانونية، وعالقته بالعالم الخارجي.

خيدة، يهودي  لى خما مراحدل تاريفي تقسيمه لتاريا الشعب ال برز نتاجه األاثر غزارة 

لشدعب لبحيا بدأت ال مرحلة فيها بعالمدة فارقدة أو أزمدة مصديرية، وقدد بددأت المرحلدة الحديثدة 

ض حين يهرت الحراة الحسيدية وبدأت الهجدرة اليهوديدة ألر 1700اليهودي حسب تقسيمه عام 

  سرابيل.

 1898-1817ديسكين، موشيه يهوشاع،  -212

ين عددلجاليددة األشددكنازية األرووذاسددية فددي الييشددون القددديم بالقدددت، حاخددام، مددن زعمدداء ا

اختلددف مددع السددلطات ممددا اضددطره  1877حاخامددا فددي بعددا المدددن البولنديددة والروسددية، وفددي 

 لمغادرة البالد واالستقرار في القدت.

 بمكانددة متقدمددة  لددى جانددب الحاخددام ةسددلينترة وتددزعم الطابفددة األرووذاسدديةهنددا حظددي 

 مريرا مع بعا األصوات الجديدة التي يهرت في أوساج الييشون القديم، حيا وخاض صراعا

صددل اثددر مددن ذلددك فقددد فأجع وحظددر اددل المدددارت الدينيددة التددي أقيمددت بمعارضددة الحاخاميددة، اقدد

ة لثانية سداراأسا معهدا لأليتام وسمي على اسمه، اتهمت زوجته الطابفة الدينية عن العلمانية، وم 

 به المتطرفة.بأنها تقف خلف آرا
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 1893-1814ديك، إيزيك مائير،  -213

القداف األاثدر شدهرة فدي أدب الحراددة التنويريدة، مؤلدف المجموعدة القصصدية ةقصدد  

صددر أقصيرةة التي صدرت بلغدة اإليدديش، اسدتمر فدي الكتابدة األدبيدة لمددة أربعدين عامدا، حيدا 

 .قصة ورواية قصيرة 300خاللها 

ااه ادان قدروالنشر ةرومة إلنتام قصدة قصديرة أسدبوعيا،  بعد وصوله البالد اتفق مع دار

رات علدى بالعادة من الناجقين بلغة اإليديش، ومن منظري الحرادة التنويريدة، جالدب بد جراء تغييد

 جبيعة الحياة اليهودية، وخاصة  قامة مدارت حديثة، تحسين يرون الطقوت الدينية.

 1917-1858ديركهايم، إيميل،  -214

اخامات، من منظري األفكار االجتماعية في أوروبا، ولد في فرنسا لعابلة حعالم اجتماع، 

عدددين بروفيسدددورا فدددي علدددم االجتمددداع بجامعدددة  1902وتعلدددم الفلسدددفة فدددي جامعدددة بددداريا، وفدددي 

 السوربون. 

مع نظر  لى الدين علدى أنده مكدون مدن أفكدار اجتماعيدة نابعدة ويسدتطيع أن يدنها بدالمجت

 هير: األساووضع نظرياته االجتماعية في اتابه الشى درجة األلوهية، الذي يتبنى هذه األفكار  ل

 .1912االجتماعية للحياة الدينية، ونشره عام 

 1881-1804ديشرائيل، بنيامين،  -215

مارية سياسي وربيا حكومة بريطانيا في فترة الملكة فكتوريدا، مدن رواد السياسدة االسدتع

، 13الدـ على يد والده حدين ادان فدي سدن المسيحيةول  لى البريطانية خالل القرن التاسع عشر، تح

 على خلفية نزاع مع الجالية اليهودية الشرقية بلندن.

ي قام بجولة في منطقة الشدرق األوسدط أودرت اثيدرا علدى آرابده السياسدية، وفد 1833في 

 ة.افظانتخب عضوا في البرلمان، ونظرا آلرابه ومواقفه فقد اعتبر مخلصا للفلسفة المح 1837

يالت رويدا وريدا برز اسدمه ادزعيم للسياسديين الشدبان الدذين جدالبوا ب دخدال بعدا التعدد

ن واحدد، على جبيعة العمل الحزبي فدي بريطانيدا انطالقدا مدن النظريدة المحافظدة والتجديديدة فدي آ

 قة االرستقراجية التي تتحكم فيه.برغبة منه في تخلي  الحزب من الط

ية مدن بادر  لدى تنفيدذ سياسدة  صدالح 1867كة فكتوريا، وفي أقام عالقات ممتازة مع المل

خددالل االنتخابددات، بحيدددا عمددل علددى توسددديع رقعددة أصددحاب حدددق االقتددراع، األمددر الدددذي أدى 

 بالضرورة  لى خسارة حزب المحافظين في االنتخابات.

 ربيسدا للدوزراء، وخدالل فتدرة حكمده التدي هوعاد المحافظون للسلطة وعين  1874وفي 

 ست سنوات أعاد  نجلترا  لى موقع الصدارة بين دول العالم. استمرت

 وروبيدة فضدلن للمسديحية والثقافدة األ لم يكن معنيا اثيرا ب براز هويته اليهودية، بل قدال 

 لدى األرض،ابير على اليهودية،  ال أنه من الناحية العرقية اعتقد أن اليهود هم أفضدل الشدعوب ع

يددزي ار  يجابيددة علددى وجددود دور ملمددوت لدده فددي المجتمددع اإلنجلوبالتأايددد اانددت آلرابدده هددذه آودد

 االرستقراجي.

 

 1947-1871دان، فيدور إيليتش،  -216

ووري، من زعماء الحزب االشترااي الديمقراجي الروسي، ولد في بطروسدبرغ، وعمدل 

رة مغدادفي مهنة الطب، اعتقل بسبب آرابه السياسية وأبعد  لى سيبيريا عدة مرات، حيا اضدطر ل

يبددا ، وخددالل فتددرة الحددرب العالميددة األولددى عمددل جب1912والعددودة  ليهددا عددام  1908روسدديا عددام 

 عسكريا.

، عدارض السياسدة البلشدفيةلكنده أحدد راسداء الحرادة السدوفيتية،  أصدبح 1917بعد وورة 

سدا، وفدي أقدام فدي رومانيدا وفرنوالبالشدفة علدى الدبالد،  ةفور سديطرغادر االتحاد السوفيتي حيا 

 وصل الواليات المتحدة وأقام في نيويورك، وعرن عنه معارضته للصهيونية. 1940

 -1925دانيئيل، يولي ماركوفيتش،  -217
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تمكدن مدن تهريدب مجموعدة قصصدية  لدى  1962قاف، ولد في االتحاد السدوفيتي، وفدي 

ولكدن بأسدماء  االتحاد السوفيتي نشرها في دول الغرب بعندوان: صدوت موسدكو وقصد  أخدرى،

 عارة.مست

، الحقدا تدم الكشددف عدن هويتدده حيدا اعتقددل وعقددت لده محكمددة أودارت انتبدداه العدالم أجمددع

حيدا بواتهم بمحاولة تشويه صورة االتحاد السدوفيتي، وخاصدة فيمدا يتعلدق بالموضدوع اليهدودي، 

 وادث معادية للسامية في البالد.حصور الوضع واأنه هناك 

ديددن وحكددم عليدده بالسددجن خمددا سددنوات، علددى الددرغم مددن التضددامن العددالمي معدده، فقددد أ

ي فددأدت محاامتدده  لددى  وددارة المثقفددين الددروت الددذين نظمددوا مظدداهرات ووالنفددي  لددى سدديبيريا، 

ته ومع ذلك فقدد أوصدل صدوالشوارع، حيا اعتقلت زوجته بتهمة المشاراة في هذه المظاهرات، 

 .1970عام  أجلق سراحهوللعالم من داخل المعتقل، في حديثه عن يرون االعتقال، 

 -1916دنتسيغر، يتسحاق،  -218

نحددات، ومعبددر حقيقددي عددن فددن النحددت اإلسددرابيلي، ولددد فددي بددرلين، ووصددل الددبالد عددام 

لدبالد سدافر  لدى بداريا، ودم عداد ل 1945، تعلم فن النحت في الية بيتسل  يدل ولنددن، وفدي 1923

 وتعلم في معهد التخنيون بحيفا.

مثددال تام مشدداريع فنيددة، ومددن أعمالدده الفنيددة الشددهيرة تعدداون مددع عدددد مددن الفنددانين فددي  نتدد

يل ةالصديقات في مكسيكوسيتية وهو موجود حاليا في مدينة سديروت، وحاز علدى جدابزة  سدراب

 .1968عام 

 1989-1892داسو، بلوخ مارسيل،  -219

مهندددت جيددران ومددن مؤسسددي صددناعة الطددابرات الكبيددرة فددي فرنسددا، ولددد فددي بدداريا، 

 ازيين.سعة خالل عمله، خالل فترة الحرب العالمية الثانية اعتقل من قبل النوااتسب شهرة وا

ال بعدد نهايدة الحددرب غيدر ديانتده وتحددول  لدى الكاووليكيددة، وأضدان جهدودا فابقددة فدي مجدد

ر األاثدتصنيع الطيدران وخاصدة ندوع ميدرام، وعمدل علدى تحدديثها وتطويرهدا، علمدا بدأن الدولدة 

مددن غيرهددا خددالل سددنوات الخمسددينات والسددتينات اانددت دولددة أاثددر الفرنسددية لطددابرات شددراء ل

  سرابيل.

، وعضددوا فددي الجمعيددة 1955-1951ربيسددا للجنددة القوميددة الفرنسددية بددين عددامي  عددين

 .1958-1957الوجنية )البرلمانل بين العامي 

 1935-1859درايفوس، ألفرد،  -220

م فدي ي وغير اليهودي، خدضابط في الجيش الفرنسي، أوارت محاامته العالم اله، اليهود

ط فددي هياددة ترقددى ألن يكددون ضدداب 1892دسددة، وفددي الجدديش الفرنسددي اضددابط فددي سددالح الهن

ديندده اتهدم بالخياندة العظمدى بعدد حصدول المخدابرات الفرنسدية علدى وويقدة ت 1894وفدي األرادان، 

 بهذه التهمة، وإلوبات هذه التهمة، فقد أحضرت المخابرات ووابق مزيفة أيضا.

سدتغل االتهمة وحكم عليه تجريده من رتبده العسدكرية والحكدم بالسدجن المؤبدد، وقدد أدين ب

أت تتضددح أن بددد رمددزا للخيانددة اليهوديددة، ومددا لبددا يمثددل هالمعددادون للسددامية الحادوددة لإلوبددات بأندد

تقدارير وبعا شواهد براءته بفضل الربيا الجديد لجهاز المخابرات الفرنسدية الكولونيدل فيكدار، 

نصدبه ديب اليهدودي ةبرندار الزارة، ونظدرا لهدذه الشدهادة فقدد عوقدب ب بعداده عدن مالصحفي واأل

 الجديد.

ليدة، وفدي لمحاامة آوار بعيدة المدى علدى جبيعدة التوازندات السياسدية الفرنسدية الداخاان ل

 نال على عفو عام، بعد أن اشترجوا عليه عدم متابعة القضية إلوبات براءته. 1904

 1878-1815 ، أمرام،درمون -221

بحمددات شددديد بدداالحتالل رحددب لددد فددي الجزابددر لعابلددة يهوديدة مرموقددة، جنددي فرنسددي و

ة ضدد في جميع حمالته الالحقد ارااشم ،وانضم  لى الجيش الفرنسي 1830الفرنسي للجزابر عام 

 .السكان
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ل فدي عد عديننظرال لمعرفته باللغتين العربية والفرنسية وبطبيعة الدبالد،   دة حمدالتمترجمدا

ل ولقب فارتم 1852وفي عام  ،عسكرية تدرأت  1868-1853وفدي الفتدرة بدين عدامي  ،نح وساما

 المكتب العربي في ماسكارا حيا توفى.

طدى الدذي أع 1870نح الجنسية الفرنسية قبل أربعة أعوام من صدور قانون ارميو عام م

عددات أعضدداء الجما للتحددو انموذجدد ويعتبددر ،يهددود الجزابددر حددق المواجنددة الفرنسددية بشددكل تلقددابي

ماعدات جاليهودية في الجزابر وفي المغرب العربي بصفة عامة على أيدي االحتالل الفرنسي  لى 

منوحددة علددى االمتيددازات الموحصددولهم  ،وييفيددة اسددتيطانية مددن خددالل ااتسددابهم الثقافددة الفرنسددية

 .لألجانب

 1950-1884درنستر، بنحاس هونوفيتش،  -222

سده وقافدة ي أوارانيا، تلقى تعليما توراتيا، وعمل علدى تثقيدف نفقاف بلغة اإليديش، ولد ف

فدي  عاش في الخفداء لكدي ال يدتم اسدتدعااه للخدمدة العسدكرية 1914-1905عامة، خالل األعوام 

 بعد انتهاء الحرب العالمية األولى أقام في مدينة اييف.والجيش، 

 عتقدل بسدبباب العالميدة الثانيدة تنقل بين برلين ومدن االتحاد السوفيتي، وبعد انتهاء الحر

 ومات في المعتقل. 1948اتاباته المناهضة للروت عام 

ل اإلخفداء، وحداووتمكن من  دخال أسلوب جديد  لدى األدب اليهدودي مدن خدالل الرمزيدة 

اة فددي جميددع اتاباتدده مراعدداة الوضددع السياسددي فددي االتحدداد السددوفيتي، مراددزا علددى جبيعددة الحيدد

ب وروبددا تحديدددا، حيددا اعتبددر القدداف اليهددودي األاثددر شددهرة الددذي اتدداليهوديددة فددي دول شددرق أ

 قصصه بلغة اإليديش في االتحاد السوفيتي.

 1934-1879دشبيسكي، بنحاس،  -223

انضدم  1902ولدد فدي أوارانيدا، مهنتده األساسدية مهنددت ايمدابي، وفدي صدهيوني، ناشط 

  لى اإلجار الصهيوني االشترااي في اييف.

حددوام بسددبب مظدداهرة نظمهددا مجموعددة مددن الشددبان اليهددود بصددورة بدددأت شددهرته حددين 

 ،1906فردية، حيا حكم بالسجن لمدة خمسدة أعدوام مدع أشدغال شداقة، ولكدن أجلدق سدراحه عدام 

زار أرض  سدددرابيل، وبعدددد انددددالع الثدددورة الروسدددية اسدددتمر فدددي العمدددل لصددددالح  1910وفدددي 

 الصهيونية،  لى أن اعتقل ومات في السجن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرف الهاء

 -1911هآب، هينس،  -224

ثانيدة، قاف، من المشهورين في عالم األدب األلمداني فدي فتدرة مدا بعدد الحدرب العالميدة ال

 ة الثانيدةولد في بودابست، عمل في الصحافة خالل سنوات الثالوينات، ومع اندالع الحرب العالميد

 تطوع في الجيش الفرنسي وسقط في األسر.
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، فدي الجديش األمريكدي هدذه المدرة من جديدالسجن األلماني وتطوع تمكن من الهرب من 

 وبعد انتهاء الحرب أسا جريدة يومية، بدعم أمريكي.

تده روايصدور فدي ، و1937روايته األدبية األولى بعنوان: والوة رجال علدى الحددود عدام 

مانيدا اال ألفيمدا جداءت رواياتده األخدرى لتتحددث عدن مشدالجيش الفرنسدي،  انفالثانية حياته في 

 الحديثة مقابل ألمانيا القديمة.

 1924-1881هان، يعكوب يسرائيل،  -225

ر مددن زعمدداء رابطددة  سددرابيل فددي الددبالد، ولددد فددي هولندددا لعابلددة أرووذاسددية، مددشدداعر، 

 ا.بأزمات نفسية وعابلية ابيرة في جفولته وصباه، وانضم  لى الحزب االشترااي في هولند

ه ذلدك لطدرد ىأدورها أوارت عليه شدكوك بشدأن شدذوذه الجنسدي، رواياته األولى التي نش

 تدزوم مدن جبيبدة غيدر يهوديدة التدي دعمتده وأنفقدت 1907من المدرسة وفصله من الحزب، وفي 

 عليه، تقرب  لى الصهيونية وعاد  لى الدين.

تدرك زوجتده وأبنداءه وجداء  لدى الدبالد، واقتدرب مدن رابطدة  سدرابيل وأصددبح  1918فدي 

رجهدا، مدا لبدا أن تحدول  لدى ناشدط معداد إلسدرابيل داخدل الدبالد وخاوسمها في القددت، الناجق با

مدا حولده مالحراة القومية العربية، وخاصة لقااه بوفد الملك حسين ملدك الحجداز، بووق عالقاته و

  لى عدو رقم واحد في الييشون اليهودي.

ييشدون، جدداال حدادا فدي ال، ممدا أودار هقتل بيد اونين مدن نشدطاء الهاغاندا 1924في يونيو 

 والييشون. هنااوبعدها دار النقاش مجددا حول استخدام السالح الشخصي داخل الهاغ

 1966-1885هبسي، جروج تشارلي،  -226

 ايميددابي، حدداز علددى جددابزة نوبددل، ولددد فددي بودابسددت، وأامددل تعليمدده فددي بددرلين وجامعددة

 النظابر.علم  بدأت أبحاوه العلمية في مجال 1913فريبورغ، وفي 

 افم في صدفون الجديش النمسداوي الهنغداري، مشدردعند اندالع الحرب العالمية األولى خ

انضددم  لددى المعهددد العلمددي لألبحدداث فددي اوبنهدداغن، وهندداك  1920وفددي  علددى تصددنيع األسددلحة،

ستفادة من ، وفي سنوات العشرينات اتب أبحاوا عديدة حول االفي علم الكيمياءااتشف شياا جديدا 

 األدوية في مجال البيولوجيا والطب. تصنيع

 1943مع وصول النازيين للسلطة، اضطر لمغادرة ألمانيا والذهاب  لى اوبنهاغن، وفدي 

بحاوده هرب بقارب صيد من الدانمارك  لدى السدويد، وفدي ذات العدام حداز علدى جدابزة نوبدل لقداء أ

ت أبحاوده هدد الكيميدابي وترادزالعلمية، وبعد انتهاء الحرب بقي في ستواهولم بروفيسورا فدي المع

 فيما بعد في مجال سرجان الدم.

 1934-1868هابر، فريتس، -227

 ايميددابي، حددابز علددى جددابزة نوبددل، ولددد لعابلددة يهوديددة مضددطربة، وبدددأ دراسددته فددي سددن

 يميداء عداممتأخرة نسبيا، أجرى أبحاوا علمية في مجال الكيمياء اسدتحق عليهدا جدابزة نوبدل فدي الك

دراسددة الكيميدداء خطددوات أخددرى متقدمددة فددي ألمانيددا، وخاصددة فددي مجددال تصددنيع ، ومددنح 1918

 األسلحة خالل الحرب العالمية األولى.

ي بدرلين، عين مديرا لمعهد األبحاث العلمية التابع مباشرة للقيصر ةفيلهالمة فد 1911عام 

رة التدي المتطدوفدي دعدم ألمانيدا باألسدحة  ابدارز االمعهدد دور لعدبوخالل الحرب العالمية األولدى 

 استخدمتها في المعارك الدابرة.

بعددد الحددرب تحددول المعهددد  لددى األاثددر شددهرة علددى مسددتوى العددالم فددي مجددال الكيميدداء 

 عالم اله.العالم األاثر صيتا في هذا المجال على مستوى ال ةهابرة، وبالتالي أصبح الفيزيابية

ا لمعهددد، ومغددادرة ألمانيددمددع وصددول النددازيين للسددلطة اضددطر لالسددتقالة مددن العمددل فددي ا

مدرض ألدم  والتوجه  لى سويسرا، وفي أاثر من مرة فكر في العودة  لى البالد،  ال أنه توفي عقب

 به في سويسرا قبل أن يصل أرض  سرابيل.

 1947-1882هوبرمان، برونيسليف،  -228
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فتدى اعازن امان، مؤسا الفرقة الفنية اإلسرابيلية، ولد في بولندا، ااتسدف مندذ صدغره 

نابن، وفي سن العاشرة عزن بعا األلحان بحضدور القيصدر ةفدرانا جوزيدفة فدي فيندا، وفدي 

لفندانين فدي اقام بجولة فنية في جميع العواصم األوروبية، واتخذ لنفسه موقعا بدين ابدار  11سن الـ

 عصره.

عمددل بصددورة أساسددية فددي ألمانيددا، وبعددد وصددول النددازيين للسددلطة رفددا االسددتمرار فددي 

صدمتهم الل خداتهدم المثقفدين األلمدان بالمشداراة فدي األعمدال النازيدة مدن ولفني في البالد، العمل ا

ألولى التدي أسا في تل أبيب الفرقة الفنية اإلسرابيلية ا 1936في عما يحدث لليهود في بالدهم، و

 اتخذت فيما بعد مكانا رفيعا لها بين الفرق الفنية على مستوى العالم.

 1926-1874ايس، هوديني، أريك ف -229

ابير السحرة في عصره، اشدتهر بصدورة خاصدة بسدبب األعمدال المدهشدة التدي قدام بهدا، 

عمالده أبددأت وولد في بودابست، لعابلة من الحاخامات، وهداجر مدع ذويده  لدى الواليدات المتحددة، 

 المثيرة على المسرح حين اان في سن التاسعة فقط.

امددا قدددم بعددا سددما علددى مسددتوى العددالم، بدددأ عددرض أعمالدده فددي نيويددورك، وأاسددبته ا

ليا فدي حدب الطيدران وأول مدن اجتداز اليابسدة باتجداه اسدتراأعروضه في أعمال وأفدالم سدينمابية، 

 .1910رحلة جيران مباشرة عام 

 نشر اتابين يكشف فيهما جرق وأساليب أسحاره التي مارسها على خشبة المسرح.

 1943-1893هاورد، ليسلي،  -230

 بي فددي بريطانيدا، ولددد فددي لندددن، عمدل مويفددا فددي  حددى البنددوك قبددل توجهددهممثدل سددينما

، عدددرض بعدددا أعمالددده علدددى مسدددارح لنددددن 1918للعمدددل فدددي مجدددال التمثيدددل المسدددرحي عدددام 

 ونيويورك.

دمها فدي قد، ومن أدواره الكبيرة التي لن تنسى تلك التدي 1930انتقل للعمل السينمابي عام 

 .1939، ذهب مع الروح عام 1938، فيجملين عام 1935 هذه األفالم: األرض الحمراء عام

حدين  قتدلواألدوار التي قدمها بصدورة أساسدية مدع التوجهدات البريطانيدة العليدا، ارتبطت 

 تحطمت جابرته من قبل جابرة حربية ألمانية بين لندن وبرشلونة.

 1940-1894هوز، دوب،  -231

ويده في وارسو، ووصدل  سدرابيل مدع ذ من زعماء حراة العمل والهاغاناه في البالد، ولد

 لى  ، عين في منصب رفيع في الهستدروت، ومع اندالع الحرب العالمية األولى انضم1906عام 

 الجيش التراي.

مدة حاول استغالل عمله العسكري لتحسين دخله االقتصادي، وم ما لبا أن هرب من الخد

الد علددى يدددد البريطددانيين مدددن و لدددى حددين تحريدددر جنددوب الدددبالعسددكرية واختفدددى فددي تدددل أبيددب، 

ل مدالزم أو العثمانيين، انضم  لى رابطة المتطوعين في الكتيبة اإلسرابيلية، حيا ترقدى  لدى رتبدة

 وأصبح ناجقا رسميا باسهم.

لقدوات بسبب الخالفات األولى التي نشبت بين حرات التجمعات االستيطانية الصهيونية وا

 تقلة، دونوابل المطالبين بتشكيل قوة حراسة يهودية مسالبريطانية حول مهمة الحراسة، اان من أ

 أن يكون لها عالقة مع السلطات البريطانية.

لتثبددت صددق مزاعمدده، بحيدا ادان مددن المؤسسدين األوابددل  1921-1920جداءت أحدداث 

مدددان، ومدددا لبدددا أن أصدددبح مسددداول العمدددل زايولمنظمدددة الهاغانددداه رغدددم معارضدددة غابوتنسدددكي و

 وت.الجماهيري في الهستدر

مدال أرسلته الهسدتدروت  لدى لنددن، لتوويدق العالقدة مدع العمدال اليهدود ونشدطاء حدزب الع

 البريطاني، قتل في حادث سير مع زوجته وابنته.

 

 1860-1806هولدهايم، شموئيل،  -232
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مددا زعدديم الحراددة اإلصددالحية اليهوديددة فددي ألمانيددا، ولددد فددي مقاجعددة بددوزان، تلقددى تعلي

عدددين حاخامدددا  1836، فدددي ةالتنويريدددة ااتسدددب مزيددددا مدددن هدددذه الثقافدددوبفضدددل زوجتددده  ،توراتيدددا

 حيا أجرى بعا التعديالت على الطقوت التعبدية اليهودية.فرانكفورت، ل

هدودة الحكدم الدذاتي للحاخامدات ومبداد  الدزوام لليةبعندوان:  نشر اتابده األول 1843في 

ة رقدا بدين المؤسسدة الدينيددوفيده أفصدح عدن مبداد  حراتدده اإلصدالحية، وحسدب رأيده فد ن هندداك ف

 اليهودية والمؤسسة السياسية القومية.

 أجددرىوحاخامددا ربيسددا للجاليددة اليهوديددة اإلصددالحية فددي بددرلين،  1847تددم تعييندده عددام 

األحدد،  تعديالت  ضافية تعلقت هذه المدرة بيدوم العيدد اليهدودي بددال مدن السدبت، الدذي أصدبح يدوم

الحاخامدات صدفون اته هذه عدن خالفدات حدادة داخدل تغيير جقوت الصالة، وهكذا نجمت  صالح

 رلين.بلدعم بعا ابار رجال الدين اإلصالحيين في  اناطمبقي ممع ذلك وورجال الدين اليهود، 

 1841-1749هومبيرغ، نفتالي هيرش،  -233

وراتيدا تمن نشطاء الحراة التنويرية في وسط أوروبا، ولد بالقرب من براغ، تلقدى تعليمدا 

ة وعقدب السياسد 1872ة بصورة سرية، تأور اثيدرا بأفكدار ةجدان جداك روسدوة، وفدي ووقافة عام

 المعادية للقيصر ةجوزيف الثانية انتقل للعيش في فينا.

مسداعدا تم تعيينه من قبل الحكومة النمساوية مفتشا عاما على جميع المدارت الرسدمية، و

سددلك سددلواا قاسدديا بحددق  احيددللرقيددب الخدداف بمراقبددة المطبوعددات اليهوديددة بصددورة خاصددة، 

يهوديدة، اليهود، وتعاون مع السلطات بصورة مثيرة فدي محاولدة منده لتغييدر بعدا معدالم الحيداة ال

يهددودي، فددي مجددال التعلدديم والهويددة القوميددة، ممددا حولدده  لددى الشخصددية األاثددر ارهددا فددي العددالم ال

مددن  اعددن اسددتيابهم، عبددرا ةمندلسددون ووسددليةالتنددويريين فددي بددرلين وفينددا  يلدرجددة ان زعيمدد

 تصرفاته.

 1938-1859هورسيل، أدموند ألبرخت،  -234

عددات تلقدى تعليمده فددي مجدال العلدوم الطبيعيدة، االرياضدديات والفيزيداء، فدي جامفيلسدون، 

يسده فدي برلين وفينا، ودم تحدول  لدى الفلسدفة، وبددأ بد عالن بعدا نظرياتده الفلسدفية مدن خدالل تدر

 جامعات فراييبورغ، وغيتنغن.

ن، وأنه نظريته الفلسفية يتلخ  في  قامة حكم ذاتي خاف بالمعرفة العقلية باإلنسا أسات

 دون وجود قوانين وقواعد متعارن عليها بين بني البشر. ال مجال لتحقيق هذه المسألة

رايدة  أغايهما أاثر وفي أواخر أيام حياته راقب عن اثب صعود الحكم النازي أللمانيا، 

 نضم للنظام النازي.تلميذه ةهايدغرة وهو ي

 1929-1874هوفمنستيل، هوغو فين،  -235

مندذ وشاعر ومسرحي، ولد في فينا لعابلة مصرفية يهودية، أجبدراه والدداه علدى التنصدر، 

لددراما صغره اتب أشعارا لفتت األنظار  ليه، واسدتندت معظدم أعمالده المسدرحية والشدعرية  لدى ا

 واإلسبانية. اليونانية القديمة، والدراما اإلنجليزية

 من أعماله الشهيرة: موت تشيتيان، ألكترا، يادرمان، البرم.

 1915هوفشتتر، روبرت،  -236

مدل فدي عفيزيابي، حاز على جابزة نوبل، ولد في نيويورك، خالل الحرب العالمية الثانية 

عددين مددديرا لمعهددد القسددم الفيزيددابي فددي جامعددة  1954معمددل لتصددليح أعطدداب الطددابرات، وفددي 

 نفورد.ستا

 حاز على جابزة نوبل بالشرااة مع ةرودولف موسباورة على أبحاوه الخاصدة 1961في 

 في مجال بناء الطاقة النووية.

 1957-1898هوربليشا، ليسلي،  -237

 لددى  وزيدر الحدرب فدي الحكومدة البريطانيدة عشدية انددالع الحدرب العالميدة الثانيدة، انضدم

 1934، وفدي 1931حكومة ةرامدزي مكدونالددة عدام  فيالحزب الليبرالي، وتولى مناصب هامة 

 عين وزيرا للمواصالت.
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عين وزيدرا للحدرب فدي حكومدة ةتشديمبرلينة وأحددث  صدالحات فدي الجديش  1937في 

 ين جددالبوالهدا عالقددة بالجانددب الددديمقراجي فدي اإلدارة العسددكرية، ممددا أوددار عليده قددادة الجدديش الددذ

 بل األربعينات.باستقالته، وبالفعل فقد استقال في أوا

لوصول الكنه فشل في مرحلة الحرب العالمية الثانية،  بقي عضوا في البرلمان  لى أواخر

 اعتزل الحياة السياسية.ف، 1945للبرلمان في الدورة االنتخابية التالية عام 

 1999-1899هوروبيتش، ديفيد،  -238

، 1920د عدام اقتصادي، محافظ بنك  سرابيل، انضم  لى الحرت الصغير ودم وصدل الدبال

 مسداول القسدم االقتصدادي فدي الواالدة اليهوديدة، وشدغل عضدو أصبح 1948-1935وبين العامي 

 وفد الواالة اليهودية  لى مجلا األمن الدولي لمناقشة قرار تقسيم أرض  سرابيل.

ل، عين مسداعدا لدوزير الماليدة، ودم الدف ب قامدة بندك  سدرابي 1952-1948خالل األعوام 

مدددن واضدددعي السياسدددة االقتصدددادية  أصدددبححافظدددا لددده، وخدددالل موقعددده هدددذا عدددين م 1954وفدددي 

 إلسرابيل.

، 1967، اقتصداد  سدرابيل عدام 1948من بدين اتبده: االقتصداد اإلسدرابيلي وتطدوره عدام 

 .1970مذاراتي 

 1973-1898هازز، حاييم،  -239

خدالل و ،16قاف، ولد في روسيا، تلقى تعليما دينيا وعلمانيا، ترك بيت والده فدي سدن الدـ

ر فيهدا وصل  لى اآلستانة واستق 1921فترة الحرب العالمية األولى عاش في غابات روسيا، وفي 

 لبعا الوقت.

، وددم انتقددل للقدددت وأقددام فيهددا، 1930توجدده  لددى بدداريا وبددرلين وسددكن فيهددا حتددى عددام 

أصدر مجموعته القصصية األولى في سنوات العشرينات، حيدا ترادزت حدول الثدورة الروسدية و

 ضاع الحياة اليهودية.وأو

 1914-1830هايزه، باول،  -240

هودية، شاعر وقاف، القاف األلماني األول الحابز على جابزة نوبل، ولد في برلين ألم ي

 ونيا ووقدفنقطع اليا عن الشؤون اليهودية، ومع انتهاء دراسته سافر إليطاليدا، ودم عداد  لدى ميدوا

ة فدي ذلدك اء الذين وضعوا المعالم األولدى للقصداألدبالروابيين والمجموعة األولى من  صدارةفي 

 العصر.

م يعدالا مع بداية الثمانينات، وخدالل صدعود الدروح القوميدة األلمانيدة، هدوجم بحددة ألنده لد

بزة توقفدت هدذه الهجمدات عليده بعدد أن حداز علدى جداوهذه القضية في قصصده ورواياتده األدبيدة، 

 .1910نوبل عام 

 .1875، في جنة عدن عام 1873م عام من قصصه الشهيرة: أجفال العال

 1856-1797هاينه، هنريخ،  -241

غيددر وشداعر، مدن رواد األغنيدة األلمانيدة، ولدد لعابلددة يهوديدة عملدت فدي مجدال التجدارة، 

اء أصدددر أعمالدده األولددى التددي منحتدده موقعددا متقدددما بددين الشددعر 1827، وفددي 1825ديانتدده عددام 

 المعاصرين له.

يبدا يها حتى أواخر أيامه، حيدا وجدد فيهدا اسدتقباال وترحخرم لباريا، وبقي ف 1831في 

 أاثر مما وجده في مسقط رأسه.

 1899-1820هيلدسهايمر، عزريئيل،  -242

 1851 تعلم في جامعدة بدرلين، وفديحاخام، من زعماء اليهودية األرووذاسية في ألمانيا، 

 1869اريدا عدام شدارك فدي المدؤتمر السدنوي لحاخامدات هنغعين حاخاما في  يزنشت النمسداوية، 

اسددية األرووذبددين التوفيددق بددين الحراددة اإلصددالحية و حدداوالمومثددل الجندداح الوسددط فددي اليهوديددة، 

 المتطرفة.

حيدا ، بعد فشل جهوده في هنغاريا ذهب  لى برلين لزعامة الطابفة األرووذاسدية الجديددة

 يرش.الحاخام ه عارض الحراة اإلصالحية التي رأى فيها تحطيما لليهودية، مبديا رفضه آلراء
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السددتيطان فددي أرض  سددرابيل، ودعددم منظمددة أحبدداء صددهيون، وأبدددى فكددرة ايددد بقددوة أ

فدي أرض  استعداده للتأوير على األجران الحكومية والرسمية فدي ألمانيدا لخدمدة الييشدون الجديدد

  سرابيل.

 1927-1877هيلزنر، ليوفالد،  -243

يكيا، حيدا اعتقدل وأودارت حية اتهامده بقتدل جفلدة مسديحية فدي  حددى غابدات تشدذهب ضد

 قضيته العالم اليهودي وغير اليهودي وسط أوروبا.

حية ذبحدت األوساج المعادية للسامية في تشيكيا وألمانيدا، ألن فتداة مسدي وارتوعلى الفور 

دار على يد شاب يهودي، حيا اندلعت أحداث عارمة معادية لليهود، أسفرت فدي النهايدة عدن  صد

 حكم باإلعدام عليه.

وفي  عقاب تقرير الطبيب الشرعي تم تخفيف الحكم الصادر بحقه  لى السجن المؤبد،في أ

ي فدحظي بالعفو العام وأجلق سراحه، وعلى الفور تحول  لى منتقم من ال من وقف ضده  1916

 قضيته التي يلم فيها. 

 1946-1887هيلمان، سيدني،  -244

انجددذب  وتلقددى تعليمددا دينيددا،مددن زعمدداء العمددال فددي الواليددات المتحدددة، ولددد فددي ليتوانيددا، 

جر  لى ، وبعد  جالق سراحه ها1905للنشاج االشترااي الثوري، وتم اعتقاله خالل أحداث وورة 

  نجلترا، ومنها للواليات المتحدة.

م استقر في شيكاغو، ودخل عالم صناعة المالبا، وخالل عام واحد فقط تمكدن مدن تنظدي

 المدينددة، بحيددا تددم اعتبدداره أحددد ابددار الزعمدداء ضددراب عددام لعمددال صددناعات المالبددا فددي اددل 

 العماليين في البالد، وتمكن من تمثيل النقابات العمالية في نزاعاتها مع المشغلين.

فددي  مددا لبددا أن عددين ربيسددا التحدداد النقابددات العماليددة فددي اددل أرجدداء الواليددات المتحدددة

غرض بروزفلتة لشؤون العمل ، وفي فترة الحرب العالمية الثانية عين مستشارا للربيا ة1920

 . دارة اقتصاد الحرب األمريكي

ربدا ادان مقوفي أعقاب الحرب عين ناببدا لدزعيم االتحدادات المهنيدة علدى مسدتوى العدالم، 

 من الهستدروت والعمال في أرض  سرابيل.

 1941-1877هيلفردينغ، رودولف،  -245

لعمدل ا أن تحدول  لدى ازعيم اشترااي في النمسدا، ولدد فدي فيندا، تعلدم الطدب ولكنده مدا لبد

لدذي انشدر اتابده األول  1910السياسي في  جار الحزب االشترااي الديمقراجي النمسداوي، وفدي 

 لقي رواجا واسعا في أوساج أتباع ماراا من الماراسيين النمساويين.

التددي  مدن بدين األقليدة بدرزودم توجده لبدرلين، وفدي أعقداب انددالع الحدرب العالميدة األولدى 

 الحرب التي اتبعتها ألمانيا، ونتيجة لذلك حدث انقسام في صفون الحزب. عارضت سياسة

، 1929، وحكومدة ةميلدرة عدام 1923عين وزيدرا للماليدة فدي حكومدة ةشدترزمانة عدام 

تلددف انتقددل  لددى بدداريا، وبعددد احددتالل فرنسددا مددن قبددل النددازيين تددم تسددليمه لهددم، وتخ 1938وفددي 

 انتحارا أو قتال متعمدا. األقوال حول وفاته في السجن، سواء اان

 1896-1831هيرش، موريس دي،  -246

رجل مصرفي، مؤسا االسدتيطان اليهدودي األول فدي األرجنتدين، ولدد لعابلدة مصدرفية، 

 تمكن من توسيع أعماله االقتصادية، وخاصة من خالل تجارة الحديد من و لى اآلستانة.و

وفدي  ين اليهود فدي أمريكدا،أقام مؤسسات خاصة بالتعليم في شرق أوروبا، لدعم المهاجر

ن مدعم االستيطان الزراعي لليهود المهداجرين أسا جمعية االستيطان اليهودي، بغرض د 1891

 روسيا،  لى األرجنتين والبرازيل تحديدا.

هرتسددل  يددهمليددون دوالر، حيددا توجدده  ل 36خددالل سددنوات معدددودة وصددلت وروتدده  لددى 

هود ستقالل اليالم يستجب لطلبه، فهو لم يؤمن بمسألة   ال أنهلمساعدته في تحقيق الدولة اليهودية، 

 على سطح األرض، أينما اانوا وحلوا. همسياسيا، و نما أراد تحسين يروف

 1964-1893هيخت، بن،  -247
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خرجددت رواياتدده األولدددى للنددور خددالل سدددنوات وقدداف ومسددرحي، ولددد فدددي نيويددورك، 

حددة خددالل سددنوات الثالوينددات وصددل  لددى هوليددوود مددن خددالل بعددا األفددالم الناجوالعشددرينات، 

 لما بالفعل قلة التضامن بالهوية اليهودية من حوله.وتواألربعينات، 

 النداجق الرسددمي اعتبدرأدى وصدول الندازيين للسدلطة ألن يصدبح يهوديددا متطرفدا، بحيدا 

تحداد باسم منظمة ة يتسلة في الواليات المتحدة، ووقف على رأت عددد مدن المنظمدات ومنهدا: اال

 من أجل  سرابيل الحرة، واللجنة العبرية للتحرر القومي.األمريكي 

أدى  على شدوجئ تدل أبيدب تالناةلحاول  يصال السالح إلسرابيل،  ال أن غرق السفينة ةأ

  لى زعزعة وقته ب مكانية نجاح المشروع الصهيوني.

، ما لبا أن غادر صفون الحراة الصدهيونية، ومدن يومهدا بقدي ناقددا حدادا لدبن غوريدون

لكتدب امدن أاثدر  1954الذي نشره عدام  ةاتابه الشهير ةابن القرن وأصبحمؤسسة الصهيونية، وال

  رواجا في أمريكا. 

 1876-1793هلبرشتام، حايين بن ليبوش،  -248

بدداع حاخدام، مددن رواد الحراددة الحسديدية، انضددم لمدرسددته الدينيدة عدددد مددن تالميدذه مددن أت

يقدة حيداة بعدا الحاخامدات ونشدرها فدي عدارض جروالطابفة، ومن معارضديها علدى حدد سدواء، 

 اتاب أوار ضجة ابيرة في أوساج الجالية اليهودية.

بدوا أوار مزيدا من غضب حاخامات أوارانيا، الذين فرضوا عليه مقاجعدة ااملدة، بدل وجل

يدا، تجداوز هدذا الخدالن حددود أوارانيدا ليصدل  لدى بولنددا، هنغارومن السلطات قمعده وحصداره، 

 وأرض  سرابيل.

مدع بعدا  خدالل أحدداث الكارودة النازيدة، وأقدام فدي مديندة نتانيدا 11زوجته وأبناءه الـ فقد

 أتباعه.

 1914-1847هاليفي، يتسحاق،  -249

رة، ودم حاخام، باحا في شؤون التلمود والتاريا اليهودي، عمل في بداية حياتده فدي التجدا

 نيا.تحول  لى عالم البحا والكتابة، وأقام في مدن مختلفة في روسيا وألما

طابفدة جالب منذ البدايات األولى بوضدع حدد للتهجمدات مدن قبدل اليهدود العلمدانيين علدى ال

فدي تدأريا  اتابه األول ةاألجيال األولىة المكدون مدن سدتة أجدزاء، أودرا ابيدرا وأوراألرووذاسية، 

لدذي االشعب اليهودي، مؤادا على ضرورة توحيد الطوابف األرووذاسية في  جار عالمي، األمدر 

 .1912هد الطريق إلقامة رابطة  سرابيل عام م

 2004-1905هيلمان، ليليان فلورنس،  -250

مسددرحية أمريكيددة، ولدددت فددي واليددة نيوأورليددانا، تددم تصددنيفها مددع ابددار المسددرحيين 

 1934م مسرحيتها األولى ةزمدن األجفدالة عدا أورتاألمريكيين في العالم خالل القرن العشرين، 

 حيا عرضت في اثير من مسارح الواليات المتحدة. في نجاح اسمها، اابير اأور

مسدددرحياتها األخدددرى فدددي تقويدددة موقفهدددا المسدددرحي الفندددي فدددي عدددالم المسدددرح سددداعدت 

 نشرت مذاراتها بعنوان: امرأة غير ااملة.  1969األمريكي، وفي 

 1919-1860هيلفرين، ميخائيل،  -251

العشدرين مدن عمدره فدي تداريا المشدروع الصدهيوني، حدين بلدن أحد الشخصديات البدارزة 

صددرن جددزءا ابيددرا مددن وقتدده فددي عمليددة اإلصددالح وانضددم  لددى الحددزب االشددترااي الثددوري، 

 االجتماعي في روسيا.

 ، وجمددع أمدواال لددعم المشددروع1881انضدم  لدى أحبدداء صدهيون بعدد زيارتدده للدبالد عدام 

ها أسا ون، وفيعاد  لى البالد وأقام في مستوجنة ريشون ليتسي 1886االستيطاني اليهودي، وفي 

 رابطة العمال، وهو اتحاد العمال األول في  سرابيل.

علدى مسدتوجنة ةجبعدات اسدمه أجلدق وسنواته األخيرة في مرض ومعاناة وعزلدة، قضى 

 .ميخابيلة

 1970-1890هامائيري، أبيغدور،  -252
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نشدر مجموعتده القصصدية األولدى مدن قبدل  1912قاف وشاعر، ولد فدي هنغاريدا، وفدي 

 هيوني هناك.الهستدروت الص

قدع خالل فترة الحرب العالمية األولى خدم في الجيش النمساوي، أصديب فدي المعدارك وو

 أجلق سدراحه فدي أعقداب الثدورة البلشدفية، حيدا سدكن فدي أوديسدا، ووصدلوفي األسر الروسي، 

 .1921البالد عام 

وددم أسددا دوريددة ةالفجددرة عددام ةهددآرتاة،  جريددة فدور وصددوله انضددم  لددى جدداقم تحريددر

أصدددر مجموعتده القصصددية األولدى خددالل و، فضدال عددن تأسديا المسددرح الدوجني األول، 1932

يدة فتدرة الحدرب العالم سنوات العشرينات ودارت فدي معظمهدا حدول حيداة الجنددي اليهدودي خدالل

 بعنوان: تحت الشما الحمراء. وجاءتاألولى، 

 حاز على جابزة  سرابيل لألدب. 1968في 

 1885-1809فريدريخ غوستاف، هنال،  -253

ه فدي على يد والديه، وأامل تعليم تحول للمسيحيةجبيب، وأحد ابار األجباء في عصره، 

 جامعتي بون وبرلين، وعين بروفيسورا للطب في جامعة زيوريا.

ة فدي أصدر اتابه األول في علم التشريح العام، الدذي أودار فيده معلومدات جديدد 1841في 

 ل علدى تطدوير جريقدة العدالم الطبدي الحدديا بعكداهذا المجدال لدم تكدن معروفدة مدن قبدل، وعمد

 الطرق القديمة التي اانت مقبولة في عصره.

 1875-1812هاس، موشيه،  -254

عليمدا من ابار علماء االجتماع في أوربدا والمبشدرين بالصدهيونية، ولدد فدي بدون، وتلقدى ت

ه ل اتابدااتسدب شدهرة مدن خدال 1841توراتيا في صغره، وم تعلدم الفلسدفة فدي جامعدة بدون، وفدي 

اسددية ةالثالويددة األوروبيددةة الددذي دعددا مددن خاللدده أوروبددا ألن تتوحددد فددي  جددار وددالث تجمعددات أس

 ابرى:  نجلترا، فرنسا، ألمانيا.

 من ماراا وأنجلز خدالل سدنوات األربعيندات، واعتبدر مدن بدين القليلدين هقربعرن عن 

 الذين أقروا بعظمة ماراا وجريقة تفكيره.

وديدة، توجهاتده القوميدة اليهلديده يطالية التي انددلعت فدي عصدره حرب التحرير اإلأوارت 

مجتمعدا  بحيا اعتقد أنه البد من أن يحيا الشعب اليهودي علدى أرضده فدي  سدرابيل، ويقيمدوا فيهدا

ليهوديدة، ايهوديا خالصا، بمساعدة فرنسا والعالم المسديحي، وداخدل هدذا المجتمدع يجدددون الثقافدة 

 هذه التي سبقت عصره بثالوين عاما.أصدر اتابا يضم أفكاره و

 1927-1861هاردن، ماكسيمليان،  -255

 ولد في برلين، أغفل أصوله اليهودية وتنصدر فدي سدن مبكدرة، وأاثدر مدنصحافي المع، 

ر اثددلددى أأسددا جريدددة ة المسددتقبلة التددي تحولددت فيمددا بعددد   1892وفددي يددر اسددمه، يغقددام بتذلددك 

 ر.اعتقل مرتين بتهمة الما بهيبة القيصحيا  ،الصحف انتقادا لسياسات ةفيلهالم الثانية

مانيدا، بعد انتهاء الحرب وذهاب حكم القيصدر، هداجم النظدام الثدوري الدذي قدام للتدو فدي أل

ن أادد معارضدوه أوتوقفت الجريدة عن الصدور، وتعرض هو نفسه لمحاولة اغتيال،  1927وفي 

 أصوله اليهودية ال تمنحه حق انتقاد النظام الثوري.

 1872-1821ان، موريتس، هيرتم -256

نددي شدداعر وددوري، ولددد فددي بوهيميددا واددان مددن بددين اليهددود األوابددل الددذين حظددوا بتعلدديم تق

 شامل، وأبدى تضامنه الحقيقي مع الحراة القومية التشيكية.

غ عداد  لدى بدرا 1847اضطر للهرب  لى باريا بعد مطاردة الشرجة النمساوية له، وفي 

ظداهر اءه مدن المأبدى االتحاد اسدتي حيان الناجقين باللغة األلمانية، وترأت اتحادا للكتاب والمثقفي

 لددى الحراددةالمعاديددة للسددامية التددي أبدددتها الحراددة القوميددة التشدديكية، ممددا جعددل العديددد يتحولددون  

 الليبرالية الثورية األلمانية.

ي ومددع ذلددك فلددم يغيددر ديانتدده ورد بعنددف علددى أ اليهوديددة، جددوال أيددام حياتدده ابتعددد عددن

 ممارسات معادية للسامية.
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 1919-1835هاريخبي، ألبرت أبراهام إلياهو،  -257

مدن  مستشرق ومؤرخ، ولد في روسيا، وتلقى تعليما دينيا، وأامل دراسته في االستشدراق

عدين ربيسدا لقسدم اليهوديدة واالستشدراق فدي  1877جامعات بطرسدبورغ وبدرلين وبداريا، وفدي 

 بعا المعاهد.

تددؤرخ لنشددأة يهددود روسدديا، ورأى ان مؤلفاتدده هددذه جددزء مددن  نشددر ماددات األبحدداث التددي

م اريخيدة لهدالصراع الدابر لتحقيق المساواة في الحقوق لصالح اليهود، من خالل  وبات الجذور الت

 في هذه البالد.

اعتبر من ابار الخبراء في مجدال تخصصده، وحظدي ب عجداب ابيدر مدن جاندب الحكومدة 

 الروسية.

 1950-1887هيرتس، غوستاف،  -258

تعليمده  فيزيابي، حاز على جابزة نوبل، ابن ألب يهودي، ولد في هامبروغ بألمانيا، أامدل

 أصديب بجدروح خطدرة نتيجدة مشداراته فدي الحدربوفي برلين وعمدل فدي المعهدد الفيزيدابي بهدا، 

 العالمية األولى.

 حدداز علددى جددابزة نوبددل بالتقاسددم مددع ةجدديما فرانددكة نظيددر أبحاوهمددا العلميددة 1925فددي 

 ه ال أندلطة، مع وصول النازيين للسداليهودية  نه غير ديانتهأقيمة في مجال االلكترونيات، ورغم ال

 اضطر لمغادرة معهده العلمي العالي في برلين.

لحرب عين خالل فترة الحرب العالمية الثانية لم يمسه النازيون بسوء، وفي أعقاب نهاية ا

 بروفيسورا في جامعة  ليفتسين.

 1847-1764ا، هيرتس، هنرييت -259

ي سن فسيدة مجتمع من الدرجة الولى في برلين، ابنة لعابلة راقية في هامبورغ، تزوجت 

ا الطبيددب والفيلسددون، عرفدت بجمالهددا األخدداذ، ووقافتهدد ،ةمداراوت هيددرشةعامددا مددن  15مبكدرة 

 الواسعة.

، 1803 بيتها بمثابة صالون أدبي ووقافي للنخبة في بدرلين، وبعدد وفداة زوجهدا عدام اعتبر

اضديع عدن مو تعددتبواتغلبت علدى الجاندب االقتصدادي عبدر  تقانهدا للعديدد مدن اللغدات األجنبيدة، 

 غيرت ديانتها. 1817اليهودية، وفي 

لفكدر مذاراتها التي نشرت عقب وفاتها ووقت بصورة تفصيلية للمرحلة الفاصلة لدألدب وا

 ين الثامن عشر والتاسع عشر.في برلين بين القرن

 1946-1872ف هيرمان، هيرتس, يوسي -260

المفاوضات التي سدبقت اإلعدالن عدن الحاخام الربيا ليهود  نجلترا، لعب دورا ابيرا في   

 عددين 1896تصددريح بلفددور، ولددد فددي سددلوفاايا، وهدداجر مددع ذويدده  لددى الواليددات المتحدددة، وفددي 

لمتبعدة اسدة حاخاما للجالية اليهودية في جوهانسبرغ، ودم اضدطر لمغدادرة جندوب أفريقيدا بعدد السيا

 هناك ضد األجانب.

عين حاخاما ربيسا ليهود  نجلترا، وهو موقع بقي فيه حتدى موتده، وتمكدن مدن  1913في  

ة فدي تجلى دعمه األابر للحرادة الصدهيونيوصناعة شخصية شعبية مؤورة في األوساج اليهودية، 

لددى  اعتبداره يهود ادان لدهالجهود التي بذلها إلنجاز وعد بلفور، علما بأن وقله الديني في أوساج ال

 سلطات الحكم في بريطانيا.

أاد ضرورة أن يشمل وعد بلفور نصا يضمن حقدوق اليهدود المقيمدين فدي الدبالد األخدرى  

 دون أن تتعرض لسوء.

 1803-1747هيرتس، ماركوس،  -261

جبيددب وفيلسددون، ولددد فددي بددرلين، اضددطر للعمددل اثيددرا فددي صددباه لإلنفدداق علددى نفسدده، 

ديفيدد فيلسون ةاانتة فدي هدذا المجدال، وانضدم  لدى معهدد ةمندلسدونة وسداعده ةتلميذا لل واعتبر

 فريدلندرة إلامال دراسته األااديمية في مجال الطب.
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عدين جبيبدا فدي المستشدفى اليهدودي ببدرلين، وعدرن اأحدد أشدهر األجبداء فدي  1774في 

 ين.تحول منزله  لى صالون وقافي واجتماعي مرازي للفالسفة في برل حياعصره، 

 أصدر عددا من الكتابات الخاصة بالشؤون اليهودية في عدد من الدوريات.

 1904-1860هرتسل، بنيامين زئيف تيودور،  -262

لددت انتق 1878أبددو الصددهيونية السياسددية، ولددد فددي بودابسددت، تلقددى تعليمددا متنوعددا، وفددي 

ى م فيهدا حتدل الدتعل، والتحق بمدرسدة يهوديدة دون أن يسدتكماغني اتاجر اان والدهعابلته  لى فينا، 

ل  ، ندده لددم يعددرن العبريددة ام دراسددته عدد لكندده التحددق بمدرسددة وانويددة فنيددة وددم بالكليددة اإلنجيليددة منهيددا

ن مدأامل دراسته الجامعيدة فدي جامعدة فيندا، وعمدل فدي المحامداة، ولدم يسدتطع الدتخل  و ،1878

 رواسبه القانونية عندما ألجف مسرحيات وروايات لم تصب حظها من النجاح. 

اجدا انسحب من اتحاد الطلبدة األلمدان احتج 1883وفي وهناك درت القانون في جامعتها، 

 على الممارسات المعادية للسامية التي مورست ضده.

لدى  حصل على درجة الدداتوراة فدي القدانون، وفدي العدام التدالي قدرر االنتقدال  1884في 

هدا ص  والروايات، وتراز معظمعالم األدب والصحافة، ومن حينها نشر عشرات المقاالت والق

 في جوانب اجتماعية، وهي الموضوعات التي شغلته جوال حياته.

ل ، وفي العدام التدالي أصددر اتيبد1895-1891بين  ةنويه فرايه بريسيةعمل في صحيفة  ا

تضدمن ولغدات  5شر في نبع وجمحاولة لحل عصري للمسألة اليهودية، ا ية،دولة اليهودالبعنوان 

فدي دولدة  تقوم عليها الصهيونية في صورتها الجديدة، والتدي تهددن  لدى جمدع اليهدودالقواعد التي 

 خالصة لهم. 

ت بدددأت اهتماماتدده بالمسددألة اليهوديددة علددى خلفيددة الممارسددا 1895-1891بددين األعددوام 

للحلدول  المعادية لليهود في فرنسدا، حيدا أودرت محاامدة درايفدوت اثيدرا فدي تغييدر آرابده بالنسدبة

يتراددوا  ا مناسدبة لحدل المسددألة اليهوديدة، ووصدل  لدى قناعددة مفادهدا أن اليهدود يجدب أنالتدي يراهد

 ويغادروا القارة األوروبية المعادية للسامية والتجمع في مناجق خاصة بهم.

 فددي اتابدده الشددهير أن أرض  سددرابيل هددي المكددان األاثددر مالءمددة للشددعب اليهددودي،جدداء 

 مدن المنظمدات اليهوديدة ومنهدا: أحبداء صدهيون فدي حيا وصلته رسدابل تضدامن وتأييدد مدن عددد

ن شرق أوروبا، اتحاد الطالب الصهيوني في فيندا، ومدن روابدط جالبيدة أخدرى فدي جامعدات ومدد

 في وسط أوروبا.

ام عدبدأ على الفور نشاجه السياسدي، حيدا جلدب لقداء القيصدر األلمداني، ونجدح فدي لقابده 

 يدا عدرض علدى السدلطات حدل المسدألة اليهوديدةح 1896، وتوجه  لى اآلستانة في يونيدو 1898

 تراحده رفدامقابل أن يحدل اليهدود لهدم المشداال الماليدة التدي تعصدف بالدولدة العثمانيدة،  ال أن اق

ل اليا، ومع ذلك فلم ييدأت مدن الحصدول علدى تصدريح بالسدماح بهجدرة اليهدود  لدى أرض  سدرابي

 مبراجورية العثمانية.بحيا تقوم دولة في نهاية األمر لليهود تحت رعاية اال

لددى ودم توجده  لددى لنددن لطلددب دعدم البددارون روتشديلد وبعددا األوريداء اليهددود لالنضدمام  

ل شدعبي لكنهم في البداية لم يسدتجيبوا لده، ومدع ذلدك حظيدت زيارتده باسدتقبا ،المشروع الصهيوني

 لجميددع لعقددد مددؤتمر صددهيوني وةدعللدداسددتغل هددذا الترحيددب ووجمدداهيري مددن األوسدداج اليهوديددة، 

 التجمعات اليهودية في وسط أوروبا.

تددم و، 1897عقددد المددؤتمر الصددهيوني األول فددي مدينددة بددازل السويسددرية فددي أغسددطا 

ريددة جالقبول بالخطة السياسية للحراة الصهيونية وعرفت باسدم ةخطدة بدازلة، وتبدع ذلدك  نشداء 

ثدددل المصدددرن رسددمية ناجقدددة باسدددم المشدددروع الصدددهيوني وتأسددديا أجسدددام صدددهيونية أخدددرى، م

 لجلب الدعم المالي لدعم المشروع االستيطاني في أرض  سرابيل.ني الذي ويف الصهيو

برزت بعا المؤشرات عن  مكانية تحقيدق تقددم فدي المفاوضدات مدع األتدراك  1901في 

لذي دفعه ابشان االستيطان، ولكن على الفور تبين انهم رافضين اليا ألي استيطان يهودي، األمر 

 يوني.بريطانيا وجلب دعم بعا األوساج السياسية البريطانية لدعم المشروع الصه للتوجه  لى
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بدرف قفي بريطانيا جلب مبدبيا أرضا قريبة من  سرابيل ليستوجن اليهدود فيهدا، مقترحدا 

 او سدديناء علددى سددبيل المثددال، وزيددر المسددتعمرات البريطدداني ةتشددمبرلينة رفددا اقتددراح قبددرف

شدروع  لى هناك ولكن سرعان ما سدقط الم ار سيناء، حيا أرسل وفدوأشار  لى  مكانية بحا خيا

يدا يقترح على هرتسل أرضا في شدرق أفريق ومة المصرية، مما دفع الوزير ألنبسبب رفا الحك

 إلقامة دولة يهودية فيها وتقع في أوغندا.

أحضددر هرتسددل افتددراح أوغندددا للمددؤتمر الصددهيوني السددادت حيددا وددارت ضددجة ابيددرة 

 ت.حد االنقسام داخل الحراة الصهيونية، وبصعوبة بالغة تمكن من تهدبة النفو اقتربت من

كدن يالتنظيم، فلدم يكدن هدو أول صداحب فكدرة صدهيونية، ولدم يكمن في  اإلنجاز األابر له

نية، األول الددذي أعلددن عددن والدة الحراددة الصددهيونية، ولكندده أخددرم  لددى العلددن المؤسسددة الصددهيو

ل األجسدام األخدرى التدي حولدت الحرادة الصدهيونية  لدى جسدم فاعد المؤتمر الصهيوني وعددد مدن

 سياسيا، سواء داخل العالم اليهودي أو على مستوى الرأي العام العالمي.

 . 1904أصيب بمرض القلب الذي عمل على تدهور صحته ووفاته في يوليو 

ل في أوروبا، شعب عضدوي منبدو من أفكاره لعدداء ذ بددافع ااألساسية  يمانه بأن اليهود، وخصوصا

 روهدذا هدو جدوه الناجم عن المنافسة التجارية واستقالل اليهود ماليًّا وقدوتهم االقتصدادية الرهيبدة،

فهددو يددرى أن  ،بدداوأصددر علددى ربددط المشددروع الصددهيوني بأورهويددة اليهددود اشددعب، ومددع ذلددك 

ل االنقدددالب الصدددناعي وحرادددة المواصدددالت العالميدددة همدددا ضدددمان حدددل المشدددكلة السدددكانية عمو مدددا

ل والمشكلة اليهوديدة  دية أمدا  قامدة وجدن يهدودي فلدن يعدود علدى أوروبدا بفضدابل اقتصدا ،خصوصدا

 بل سيحقق لها قوة  مبريالية مهمة في المنطقة العربية.  ،فحسب

 1937-1888هرتسفلد، أبراهام،  -263

أبدددى مددن زعمدداء الحراددة العماليددة فددي  سددرابيل، ولددد فددي أوارانيددا، تلقددى تعليمددا دينيددا و

ى اعتقددل وأبعددد  لدد 1908مددا بالحاخاميددة، انضددم  لددى الحددزب االشددترااي الصددهيوني، وفددي اهتما

 هرب من سجنه ووصل البالد. 1914سيبيريا، وفي 

ذهدب  1917أقام في بتداح تكفدا، وأسدا صدندوق االدخدار الخداف بالعمدال، وفدي أواخدر 

شدارك  1920راية، وفدي  لى دمشق للمساعدة في  جالء اليهود الذين اعتقلوا من قبل السلطات الت

 في تأسيا منظمة الهستدروت العمالية.

 ه هدذا واادبلنقابات العمالية أمام المؤتمر الصهيوني واللجنة التنفيذية، وبحكدم موقعدا لمث

 المسيرة التاريخية لحراة االستيطان الزراعي في البالد.

 1924-1845هيرتسكا، تيودور،  -264

مجلددة اقتصددادية، أصدددر اتابددا متخصصددا وعمددل محددررا لاقتصددادي، ولددد فددي بودابسددت، 

لطريقددة الرأسددمالية أم احدول نشددأة المجتمعددات مددن الناحيددة االقتصددادية، سددواء اددان علددى الطريقددة 

 الشيوعية.

أسددا منظمددة عالميددة لتطبيددق أفكدداره االقتصددادية وذهددب مددع وفددد متخصدد   لددى أفريقيددا 

ر حيدا أن هرتسدل حدين نشده، ولم تنجح خطت لفح   قامة مثل ذلك المجتمع، ولكن رحلته فشلت

 اتابه ةالدولة اليهوديةة لم تعجبه خطة هيرتسكا ولم يشر  ليها اليا.

 1973-1907هيشل، أبراهام يهوشاع،  -265

ه دراسدت لمدافيلسون الديانة اليهودية، ولد في بولندا، تلقى تعليما دينيا وعاما، وخدرم إلا

رد جد 1938ي مجدال اليهوديدة، وفدي في برلين، وهناك عمل مدرسا في  حدى المدارت الدينيدة فد

 من برلين من قبل النازيين وهاجر  لى بولندا.

 وصددل  لددى  نجلتددرا ومنهددا للواليددات المتحدددة، وهندداك عمددل بروفيسددورا فددي الفلسددفة فددي

، جامعدة سينيسددتي، حيدا نشددر أبحاودا حددول الفلسدفة اليهوديددة مدن خددالل عددة اتددب هامدة أصدددرها

 .1956، هللا وحرية اإلنسان 1951ومنها: اإلنسان ليا لوحده عام 

 2005-1914، إيسار، هرئيل -266
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بدددـ ة يسددددار الصدددغيرة بسددددبب قامتددده القصدددديرة، األب المؤسدددا للمخددددابرات المعدددرون 

لفتيددة االديمقراجيددة ةعددداء أاالسددرابيلية، الرجددل الددذي بلددور نهددا عملهددا وتعدداليم حربهددا وحددارب 

ي جدةادي  ـى فاة ةمحاام التفتيشة، فاة راسداء الد ل ىنتما فقد، وفي نظر معارضيه، ةاالسرابيلية

ع حكدم مدسدتعد لخدمدة السدلطة بدأي ومدن، وتماودل وابيهة السوفييتي، وعلى رأسهم الجنرال برييه، 

 بن غوريون، وعمل في خدمته. 

 ،ةالصدغير الحدارتوانضم الى حراة ة، ي أسر الصهيونيةفوقع وفي بيالروت،  1912ولد عام 

يبدوتا ا لدى الدبالد وانضدم  لدى لى  ذن من الحكومة االنتدابية بالهجرة حصل ع 1930وفي العام 

قددل ن اتوبعدد خمددا سدنو ،ندداهاغامددع  نددالع الحددرب العالميدة الثانيددة انضدم  لدى اله، وهرتسدليا فدي

 ليخدم في وحدة االستخبارات التابعة للتنظيم. 

جهداز  شداباكة وأدارسنة أدار وقاد بيد صلبة جهداز األمدن االسدرابيلي العدام ةال 15خالل 

دا، وبلددور الجهددازين علددى شدداالتهع 11الموسددادة جيلددة ةالمخدابرات والمهمددات الخاصددة  منددذ و ،امل

 أعطددى للمخددابرات االسددرابيلية، أاثددر مددن اي  نسددان آخددر، صددورتها 1948 قامددة اسددرابيل فددي 

ر تدى األصدعب واألخطدامعدومة األور والكدوابح، مصدممة وحاسدمة، ال تخشدى مدن أيدة مهمدة، ح

 على االجالق.  واألاثر جرأة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرف الواو

 1924-1861وودش، ليوبولد،   -267
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دخددل البرلمددان الهنغدداري، واعتبددر الرجددل  1910قاضددي وسياسددي مددن هنغاريددا، وفددي 

غداري فدي األقوى في هنغاريا عشية الحرب العالميدة األولدى، وعمدل مستشدارا قانونيدا للدزعيم الهن

 .تلك الفترة

يدد خالل فترة الحرب وقف خلف صدور قانون ب عالن أحكام الطوار  التي من شدأنها تقي

صالحيات البرلمان، وسمي على اسمه ةقدانون وودشة، وبعدد انتهداء الحدرب شدارك فدي صدياغة 

 ية.ياة السياسأدى تغير نظام الحكم في البالد  لى اعتزاله الحوالقانون الوجني الجديد لهنغاريا، 

 1821-1749حاييم بن يستحاق،  وولزينر، -268

ل  لدى تحولدت بعدد قليد أسا المدرسة الدينية التدي 1802وزعيم يهود لتوانيا، في حاخام، 

 الحاخامي شرق أوروبا خالل القرن التاسع عشر وأوابل القرن العشرين. مراز التعليم

قدف مثدل الموتة اعتقد منذ البداية أن التعليم الديني هو الطريدق  لدى هللا، ويقدول بدأن التدورا

، 1824ة عدام اإللهي من الكون والحياة، ونشر أفكاره الدينية هذه في اتابده الشدهير :الدنفا والحيدا

 صدر بعد وفاته.و

 1931-1847وولر، أوتو،  -269

عدين بروفيسدورا فدي جامعدة بدرلين، وبدين  1876ايميابي، حاز على جدابزة نوبدل، وفدي 

 بي في جامعة غتينغن.عين ربيسا للمعهد الكيميا 1915-1889العامي 

يميابيدة بفضل أبحاوه وااتشافاته تم وضع  جدراءات وحلدول علميدة لكيفيدة  نتدام المدواد الك

ي مجدال بعيدا عن الفوضدى التدي ألمدت بهدذا العلدم، وبنداء علدى ااتشدافاته هدذه مدنح جدابزة نوبدل فد

 .1910الكيمياء عام 

 1930-1857وولف، لوسيين،  -270

جتماعية ، ولد في لندن، اعتبر نفسه خبيرا في القضايا االمؤرخ، من زعماء يهود  نجلترا

 ومتخصصا في شؤون أوروبا ويهود أوروبا.

لدده مواقددف معاديددة مددن الددروت بسددبب السياسددة القيصددرية التددي اانددت متبعددة آنددذاك ضددد 

ى ة لكبدراليهود، وخالل الحرب العالمية األولدى عدين السدكرتير األعلدى للجندة الخارجيدة المشدترا

خدالل   ألا أنده اتخدذمواقدف هرتسدل، لفدي السدابق  هدعمدت اليهوديدة فدي بريطانيدا، ورغدم المنظما

ة ومارت ضغوجا علدى وزار موقفا غير صهيونيالمفاوضات التي حدوت قبيل  عالن وعد بلفور 

 الخارجية البريطانية للحيلولة دون  صدار التصريح.

 يز.ول تاريا اليهود اإلنجلاألبحاث التي أجراها ح عبرااتسب شهرته العلمية امؤرخ 

 1995-1897وولفسون، سارإيزييك،  -271

ودخدل عدالم التجدارة واألعمدال، تدرأت  حدددى  1922رجدل أعمدال، توجده  لدى لنددن عدام 

لددى عن أابددر الشددراات أابددر الشددراات البريطانيددة وحولهددا  لددى امبراجوريددة اقتصددادية هابلددة، مدد

 البنددوك والمصددارن، الصددناعة، تجددارة توسددعت أعمالدده التجاريددة فددي مجدداالتمسددتوى العددالم، و

 األراضي، المباني وغيرها.

مليدون جنيده  15بقيمدة  1970أنشأ صندوق وولفسون الذي قدم تبرعدات عدام  1955عام 

ح قدم مساعدات مادية ضخمة لصالواسترليني لمؤسسات ومصانع تقدم خدمات لصالح الجمهور، 

لقيمدة الدى نفقتده الخاصدة، فضدال عدن تبرعاتده  سرابيل أيضا، حيا تم بناء خمسدين انيسدا دينيدا ع

 لصالح  نشاء وتأسيا مؤسسات للتعليم العالي في البالد.

 1914-1856وولفسون، ديفيد،  -272

يمدا ولدد فدي لتوانيدا، وتلقدى تعلالربيا الثاني للهسدتدروت الصدهيوني بعدد مدوت هرتسدل، 

 دينيا، وعمل في تجارة األخشاب.

 اتداب ةالدولدة اليهوديدةة اعتبدر ممدن وقعدوا تحدتانضم  لى أحباء صهيون، ومع يهدور 

هدا أضداء لده بعدا الجواندب التدي لدم يعرفوسحر هرتسل، واان ذراعه اليمنى ومسداعده األبدرز، 

 وخاصة في جانب القيم اليهودية التقليدية.
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نده ترات الهستدروت بعدد وفاتده،  ال أ ه لى رفضبلغت درجة الحب التي ربطته بهرتسل 

 اليهودية قبل بذلك بالتعاون مع اونين من رفاقه. تحت ضغوج الواالة

راددة قددام بجددوالت عديدددة فددي العددالم السدديما  لددى جنددوب أفريقيددا حيددا أقددام فرعددا قويددا للح

سددل رأى أنده ال يمكدن للحراددة الصدهيونية ان تجدد بددديال عدن هرتو، 1906الصدهيونية هنداك عددام 

 بمواصفاته ومهاراته السياسية.

دات الهسددتدروت، وتدددهور حالتدده الصددحية بسددبب المددرض بسددبب خالفددات مددع بعددا قيددا

 .1911استقال من منصبه عام 

 1738-1675ووسنتسين، ألكسندر أرتميبيتش،  -273

العمدل بضابط في الجيش الروسي، ما لبا ان اعتقل بسبب آرابه اليهودية المعلندة، واتهدم 

ليده، ن التدي وجهدت  ت ضدده أي تهمدة مدضد مصالح الدولة، حيا واجه تعذيبا شديدا ولكن لم تثبد

 حكم عليه اإلعدام في السجن.، تحت الضغوج التي مارستها الملكة ةآناةو

  -1915ووك، هيرمان،  -274

فددي  اقدداف ومسددرحي، ولددد فددي نيويددورك، وخدددم خددالل الحددرب العالميددة الثانيددة ضددابط

اء أدبد نشر مجموعته القصصية األولى التي منحته مكانا راقيدا بدين 1951الجيش األمريكي، وفي 

 عصره.

رغددم الحظدددوة التدددي نالهدددا والشددهرة التدددي وصدددل  ليهدددا، بقددي متمسدددكا بأصدددوله اليهوديدددة 

 في معظم اتاباته األدبية. هاأيهرواألرووذاسية المحافظة، 

حظيت بروام عدز نظيدره وحاول تغطية فترة الحرب العالمية بأسلوب روابي وقصصي، 

 في الواليات المتحدة.

 1900-1819واين، يتسحاق مائير،  -275

ي فدي حاخام، من مؤسسي اليهوديدة اإلصدالحية فدي الواليدات المتحددة، تلقدى تعليمده الددين

اليدة وعدين حاخامدا للجاليدة اليهوديدة فدي  1854، وفدي أمريكداهاجر  لى  1846براغ وفينا، وفي 

 سينسينتي، وبقي في موفعه هذا حتى وفاته.

 حيدد الطوابدف اليهودديدة،أقدم على بعدا الخطدوات الجريادة التدي ترادزت أساسدا فدي تو

ديدة حاول  نتام صدورة جديددة لليهوواإلصالحية واألرووذاسية، مما جلب عليه غضب الطرفين، 

 أعاق تطبيق فكرته. هناكاألمريكية  ال أن اندالع الحرب األهلية 

ة واعتبدر جدوال أيدام حياتده األب المؤسدا للحراد ،حاخامدا 60تخرم على يديه أاثر مدن 

 واليات المتحدة.اإلصالحية في ال

 1949-1874وايز، ستيفان صموئيل،  -276

 حاخام  صالحي، من زعماء يهدود أمريكدا، ولدد فدي بودابسدت بهنغاريدا، وصدل الواليدات

وراة من المتحدة وهو لم يزل رضيعا، وم عين حاخاما لوالية بورتوالند، وحصل على شهادة الدات

 .1902جامعة اولومبيا عام 

حيدا  ة الصهيونية في أمريكا، أقام عالقات جيدة مدع هرتسدل،من النشطاء األوابل للحرا

ي فددير الهسددتدروت الصددهيوني التقدداه فددي المددؤتمر الصددهيوني الثدداني واتفددق علددى أن يكددون سددكرت

وجددد شددهرة ابيددرة مددن ورأسده، وتأسددا ةالكنديا الحددرة فددي نيويددورك  1907عددام أمريكدا، وفددي 

سده حيدا عدرن عنده تحملسياسدية األميرايدة، خالل خطاباتده وشدعبيته الجماهيريدة فدي األوسداج ا

ر احددد المحدداربين الحقيقيددين لصددالح الحراددة الصددهيونية ونشدد هرااعتبددرغددم للربيسددي ولسددون، و

  ال أنه مع ذلك لم يفلح دابما في قراءة الصورة السياسية على حقيقتها.أفكارها، 

 1928ويزل، إيلي،  -277

ي فدرووذاسديا، عداش مآسدي الكارودة قاف وصحافي، ولد فدي رمانيدا، تلقدى تعليمدا دينيدا أ

ا، مخيمات االعتقال، وخاصة في أوشفتا، وبعد انتهاء الحرب عاش لفتدرة مدن الدزمن فدي بداري

 ومن هناك وصل  لى نيويورك.
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عمدل مراسدال للشدؤون الخارجيدة لجريددة يدديعوت أحروندوت،  1957-1949بين العامي 

ة تدددرجم  لدددى اإلنجليزيدددوة اإليدددديش، نشدددر اتابددده األول ةالعدددالم الصدددامتة بلغددد 1956وفدددي عدددام 

 والفرنسية باسم ةالليلةة.

نشر وماني اتدب تتحددث معظمهدا عدن أحدداث الكارودة، مدن  1970-1960خالل األعوام 

 .1968، القدت 1960بينها: الفجر عام 

 1805-1725ويزل، نفتالي هيرتس،  -278

ى غن، وتعدب علدغ بألمانيدا، ابدر وتعلدم فدي اوبنهدارشاعر، عالم لغويات، ولد فدي هدامبو

دا مدن تدرجم عددونفسه  لى أن أتقن اللغات األوروبية، وعمل في بعا المدن ابرلين وأمستردام، 

 الكتب التي أورت في جيل اامل من التنويريين اليهود.

ات ذ، لكنهدا فدي ارآهدا لغدة منغلقدة علدى نفسده حيدانظر  لى اللغة العبريدة نظدرة  شدفاق، 

 اء بها.مما دفعه لالعتن غير ميتة الوقت

ب يدرا علددى األدبا اريأوتدداتابدده األبدرز الددذي تنداول حيدداة موسدى وخددروم المصدريين أودر 

 ليهود القادمين في عصور الحقة.اوجعله نموذجا لألدباء اليهودي في تلك المرحلة، 

ير، ممددا جلددب عليدده وفددي أواخددر عمددره بحددا عددن مسددوغات دينيددة ومنطقيددة لحراددة التندد

 .رأوا في محاوالته هذه هدما للقيم اليهودية األرووذاسيةغضب األوساج األرووذاسية، و

 1943-1907ويتنبرغ، يتسحاق،  -279

عدة آالن الغيتدو اليهدودي، بعدد ان أبيدد نحدو أربداخدل فدي  نالقابد األول لمنظمدة المحداربي

ة امينددا حيددا نصددبت لدده الشددرج وقددع فددي األسددر األلمدداني 1934وفددي  يهددودي علددى يددد النددازيين،

 بالقوة. ة اليهودية في الغيتو، وبعد اعتقاله تمكن رفاقه من تحريرهيا الشرجمسلحا بواسطة رب

صدل ه، بحيدا ووم أصدر النازيون  نذارا نهابيا ب بادة الغيتو عن بكرة أبيه  ن لم يتم تسليم

فدا ، فيمدا راليهود داخل الغيتو  لى مشارن الحرب األهلية حدين أصدر فريدق مدنهم علدى تسدليمه

ه عدذابا رفا وقوع الحرب األهليدة وقدام بتسدليم نفسده، حيدا واجدديد،  ال أنه فريق آخر ذلك الته

 شديدا بيد النازيين حتى الموت.

 1943-1909وييل، سيمون،  -280

لمهدا حلدت في باريا لعابلة يهودية، عاشت حياتها في معاناة متواصدلة لتحقيدق مفكرة، و

 ب قامة عالم روحاني خاف بها.

وذهبت للعمل في أوساج عمال الصناعة وسدط جدو فقدر ترات عملها امعلمة،  1934في 

الجمهددوريين ضددد جانددب مدددقع، وحددين اندددلعت الحددرب األهليددة فددي أسددبانيا قددررت الوقددون  لددى 

 خصومهم الفاشيين.

فيشية، تحت حكم الجنرال ة توجهت لإلقامة في جنوب البالد بعد احتالل النازيين لفرنسا

 ، وم  لى  نجترا.1942ت المتحدة عام ذهبت مع عابلتها  لى الواليا كومن هنا

تتحدول  رغم استيابها الشديد من السلوك السلبي الذي تصرفه بعا الحاخامات  ال أنها لدم

بير ار يها تأول، وبقيت على دينها اليهودي جوال أيام حياتها، ورأت فيها ديانة قومية  لى المسيحية

 على المسيحية.

 1950-1900وييل، كورت،  -281

ضددل ولددد فددي ألمانيددا، تعدداون مدع الملحددن الشددهير بورتولددد، ولحنددا معددا أف ملحدن موسدديقي،

، لثدامن عشدراأللحان الموسيقية، واعتبر من واضعي البذور األولى لألوبرا اإلنجليزية في القرن ا

 حيا قدم عروضا موسيقية نالت  عجابا عالميا.

ر ن للسدلطة هداجزوجته ةلوتاة حظيت بتقدير ابير وشدهرة عالميدة، وبعدد وصدول الندازيي

  لى الواليات المتحدة، حيا قدم  بداعات ابيرة في عالم الموسيقى األمريكية. اهعم

 1903-1880وينينغر، أوتو،  -282

هادة حصل على شد 1902سفة وعلم النفا في جامعتها، وفي مفكر، ولد في فينا، تعلم الفل

 ة.الداتوراة الفخرية لقاء أبحاوه، وم ما لبا ان غير ديانته اليهودي
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اشددتهر بنظريتدده حددول الجددنا، وقددال فيهددا ان اإلنسددان، أي  نسددان، لديدده وجهددان: وجدده 

ن ذاوري  يجابي، ووجه أنثدوي سدلبي، والمسدتوى الراقدي للدوجهين يصدل ذروتده حدين ال يحتاجدا

 لبعضهما البعا من الناحية الجنسية المادية.

 ن الدياندةأثقافدات، واعتبدر احتل اليهودي مكان الوجه السلبي بين األمم والقوميات وال اما

لهم ضددد اسددتخدمت آرااه هددذه مددن قبددل النددازيين لتبريددر أفعدداواليهوديددة ديانددة سددلبية فددي أساسددها، 

 اليهود.

 1952-1874مان، حاييم، وايز -283

لددربيا ايميددابي، زعدديم الحراددة الصددهيونية بددين الحددربين العددالميتين األولددى والثانيددة، وا

ألمانيدا،  خدرم للدراسدة فدي 1892ا، تلقى تعليما متنوعا، وفي األول لدولة  سرابيل، ولد في روسي

كن حيا انضم التحاد الطالب الصهيوني، ورغدم انتخابده فدي بعدا المجدالا الصدهيونية فلدم يدتم

 .1897من المشاراة في مؤتمر بازل الذي عقد 

، ورويددا رويدددا شددكل مدع بعددا رفاقده تيددارا معارضددا 1898شدارك فددي المدؤتمر الثدداني 

الدذي  ، وأسسوا جسما ديمقراجيا جديدا فدي الصدهيونية يددعو  لدى مواابدة العمدل السياسديلهرتسل

 يقوم به هرتسل، ألن يكون هناك عمل وقافي داخل المؤسسة الصهيونية.

د ، وبعد1903بقي موقفه فترة مدا مرتبكدا مدن خطدة أوغنددا  لدى أن أعلدن رفضده لهدا عدام 

مدان العبددور زريدرة مددن عمرهدا، حيدا قددرر وايوفداة هرتسدل مددرت الحرادة الصدهيونية بمرحلددة م

وبقددي عضددوا منتخبددا فددي اللجنددة ، 1904إلنجلتددرا والعمددل محاضددرا فددي جامعددة مانشسددتر عددام 

لحددرب اشدارك بفعاليدة فدي جميدع المدؤتمرات الصددهيونية التدي عقددت  لدى حدين انتهداء والتنفيذيدة، 

 العالمية األولى.

لعبريدددة فدددي القددددت، وخددداض جدددداال مدددع ادددان مدددن بدددين الدددداعين بقدددوة إلقامدددة الجامعدددة ا

 أن تحقيدق غابوتنسكي حول هوية الجامعة، ومنذ اندالع الحرب العالميدة األولدى أدرك مندذ البدايدة

الصددهيونية ألحالمهددا مرهددون بانتصددار بريطانيددا فددي هددذه الحددرب، وجددرد األتددراك مددن أرض 

  سرابيل.

اخدل دلم بدذلك جميدع األوسداج خالل هذه الفترة تولى زعامة الحراة الصهيونية، ولدم تسد 

لحراددة ال تقويددة عالقاتدده بقددادة الحراددة، ممددا دفعدده للعمددل بقددوة لتثبيددت موقعدده القيددادي، مددن خددال

 الصهيونية في ال من روسيا وفرنسا والواليات المتحدة وبريطانيا.

دوره فددي صدددور تصددريح بلفددور، وتوسدديع الواالددة  عبددرهبددرزت شخصدديته الصددهيونية 

 ضم أجران غير صهيونية  ليها، مما أوار ضده حملة انتقادات واسعة.اليهودية من حيا 

، 1929و1921واجدده سدداعات حرجددة ابيددرة خددالل األحددداث التددي شددهدتها الددبالد عددامي 

بيدة اومدة العروتخوفه من  مكانية تراجع بريطانيا عن التزاماتها تجاه الحراة الصهيونية بفعدل المق

 العنيدة التي يهرت.

وماسددية ابيددرة مددع بريطانيددا وبعددا األجددران الدوليددة المددؤورة فددي خدداض صددراعات دبل

لدى عترومدان  نجاز حققه على الصعيد الدبلوماسي، اتفاقه مع الربياالقرار العالمي،  ال أن أابر  

لدى متحددة،  عخطة التقسيم التي ستعمل الواليات المتحدة بثقلها على  قرارها داخدل أروقدة األمدم ال

 ،جوفيدة بهداتابعة إلسرابيل بعد أن أوبتدت األبحداث العلميدة وجدود الميداه ال صحراء النقبتكون أن 

 ذ على البحر األحمر.فوعلى أن يكون إلسرابيل من

و وهددالكنيسددت األولددى ليكددون الددربيا األول لدولددة  سددرابيل،  هانتخبتدد 1949فددي فبرايددر 

نية فددي اثددر مددن أي شخصددية صددهيوأالشخصددية التددي واجهددت صددعوبات، نجاحددات و خفاقددات، 

 التاريا، ومع ذلك عاش سنواته األخيرة في عزلة موحشة.

ذات  من النظام السياسي اإلسرابيلي الدذي لدم يمدنح الدربيا أيدة صدالحيات جاءت معاناته

ي لتطدور الدذقيمة، مبقيا  ياها بيد الحكومة، مما جعله يعاني من يرون نفسية مؤلمة، ولم يتمكن ا

ضده عدن قيم بالقرب من منزله في تل أبيب، من تعويأباسمه وجرأ على المعهد العلمي الذي سمي 

 معاناته النفسية تلك.
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 2005-1924، عيزر، مانوايز -284

بددأ ، ينر جنراالتهدا العسدكريأحد أراان دوبة  سرابيل، الربيا السدابق للدولدة، وأحدد أابد

ل بأن للقوة العسكرية حد ،بأرض  سرابيل الكاملة امنمؤحياته  آخر  ن ال خياروأ ،ودال وأنهاها معترفا

 .الدول العربيةوسوى تحقيق السالم بين  سرابيل 

ل بدددالفطرة، وزاعتبدددر أحدددد أبدددرز زعمددداء األمدددة أاثدددر ، وأحدددد وصدددهيونيا حقيقيدددا، عيمدددا

سداج الشخصيات السياسية المتعدددة األلدوان التدي حظيدت دون سدواها بشدعبية غيدر مسدبوقة فدي أو

على ارسي ربيا الدولة حين رفا أن يكدون مجدرد خصوصا في سنوات جلوسه  ،اإلسرابيليين

مواقدف  موقع رمزي يستقبل السفراء ويتحدث فقط في القضايا محط اإلجماع، فلم يتردد في اتخداذ

ره في وعُرفت عنه سالجة لسانه وتهو ر،ثار خالن، ما لم يعجب صناع القراسياسية في قضايا م

 فدة فدي المجتمدع اإلسدرابيلي اعتدذر عدنفوقدع فدي زالت بحدق شدرابح مختل ،عدد من التصدريحات

 بعضها ودافع عن األخرى.

الح مؤمندا بقيمدة القدوة العسدكرية وبتفدوق سد خةلمداابةالو ةايتسدلةاان عضدوا فداعال فدي 

ات أول جيار  سرابيلي تدرب في معهد سالح الجو الملكدي البريطداني وصداحب توجهد وهوالجو، 

اع برز مؤسسدي سدالح الجدو اإلسدرابيلي الدذي ذأ، ومن رض  سرابيل الكبرىأتوسعية ومن دعاة 

ن مدفي أعقاب تدميره سدالح الجدو المصدري، مدع التدذاير بأنده ادان  1967صيته بعد حرب العام 

عدن  ابار محرضي ربيا الحكومة  بان الحرب المذاورة ليفي أشكول علدى شدنها مهدددا بالتندازل

 رتبته العسكرية  ذا لم يفعل!

لدى  بزعامدة منداحيم بديغن فقداده ة حيدروتةة انضم  لى حدزب مع اعتزاله الحياة العسكري

ام عدليتسدلم وزارة الددفاع ويشدرن بعدد  1977صعود الحزب  لى سددة الحكدم فدي انتخابدات العدام 

بيا المصدري أشد المتحمسين لمبادرة السالم التي قام بها الرومن  في لبنان، على عملية الليطاني

 صددداقة شخصددية فندداداه األخيددر باسددمه الشخصددي المحبددبأندور السددادات فجمعددت بينهمددا عالقددات 

 ة.عزراة

غدادر فاختلف مع بيغن حول تلكؤ األخير في منح حكم ذاتي للفلسطينيين،  1980في العام 

 زب العمدلحفانخرج في  ،الحكومة وتنحى جانبا قبل أن يقيم حزبا جديدا لم يكتب له النجاح الكبير

لتخلدي قداء ذلدك االتقاء قادة منظمة التحرير الفلسطينية فددفع ل واان أول الداعين الى ،وعُيجن وزيرا

 االضطراري عن عضوية المجلا الوزاري المصغر للشدؤون األمنيدة والسياسدية برباسدة اسدحاق

 شامير.

رافضدا اتبداع مسدلكية رسدمية أو الدولدة شدغل منصدب ربديا  2000- 1993في األعدوام 

يل شخصديات فدي تداريا اسدراب 3واحددا مدن أابدر  ، يعتبدرالتنازل عن التعبير عن رأيده الشخصدي

 .بعد مناحيم بيغن واسحق رابين

 1942-1872ويلشتتر، ريكارد،  -285

اودا ايميابي، حاز على جدابزة نوبدل، اعتبدر أحدد أابدر الكيميدابيين فدي عصدره، أجدرى أبح

ابدل علمية فذة في مجال تخصصه، وخالل الحدرب العالميدة األولدى تدم منحده الصدليب الحديددي مق

 جهوده العلمية في دعم الحرب األلمانية.

ي فداسدتقال مدن عملده  1924تدم تعيينده ربيسدا للمعهدد الكيميدابي الملكدي، وفدي  1915في 

 1939جامعة ميونيا بعد ان انتشرت ياهرة رفا التعيينات لمن يحملدون أصدوال يهوديدة، وفدي 

 هناك توفي.النازيين، حيا ذهب  لى سويسرا و لأجبر على مغادرة ألمانيا من قب

 .1915حاز على جابزة نوبل جراء أبحاوه العلمية عام 

 1926-1862وينوور، مكسيم،  -286

محددامي ورجددل أعمددال، مددن زعمدداء اليهددود الددروت، ولددد فددي وارسددو، وأامددل تعليمدده 

األادداديمي فددي جامعتهددا، أقددام فددي بطرسددبورغ، وصددنع لنفسدده شددهرة علميددة رصددينة مددن خددالل 

 سيما القضاء المدني.تخصصه القانوني والقضابي، ال



 88 

 بقي ينادى فقط بدـةمساعد محدامية بسدبب أصدوله اليهوديدة، وبعدد ودورة 1904حتى عام 

 الذي دخل الحياة البرلمانية الروسية.أسا مع آخرين الحزب الديمقراجي  1905

ن برز اشخصية المعة فدي مجدال تحدديا النظدام البرلمداني،  ال أ 1917بعد وورة مارت 

مدة فدي شدفية جداءت لتخدرم حزبده خدارم  جدار القدانون، ممدا دفعده للهجدرة واإلقاوورة أاتدوبر البل

 فرنسا.

 1932-1856وينشيبسكي، موريس،  -287

التدده فددي الحراددة االشددترااية اليهوديددة، ولددد فددي لتوانيددا، وبدددأ بكتابددة مقارواد مددن أوابددل 

يعات ر التشدر، ذهب  لى ألمانيدا، ولكنده تراهدا بعدد عدام واحدد فقدط  ود1873الصحف العبرية عام 

 .1878غير االشترااية التي أصدرها نظام بيسمارك عام 

ل وصددل لندددن وانضددم للحراددة االشددترااية الماراسددية هندداك، وأسددا االتحدداد األول للعمددا

أ بتأسديا ذهب للواليدات المتحددة وبدد 1894اليهود، وأنشأ أول جريدة يهودية بلغة اإليديش، وفي 

 تبر بأنه ةالجد المؤسا لالشترااية اليهوديةة.بعا التنظيمات اليهودية هناك، واع

قلديال  هدبذحيدا بعد قيام الثورة البلشفية اان آلرابه تأويرات عليها من الجوانب الفكرية، 

  لى اليسار واعتبر أحد منظري النظام السوفيتي فيما بعد.

 1972-1897وينتسيل، وولتر،  -288

، واتخدذ لنفسده 1929عدام  صحافي، ولد فدي نيويدورك، عمدل فدي صدحيفة الدديلي ميدرور

 يرا هناك.موقعا اأحد أبرز اتاب األعمدة في الواليات المتحدة، وأحد الكتاب األاثر شهرة وتأو

فددي صددحف مختلفددة،  ةرونشددمعلددى قددراءة مقاالتدده الصددحفية ال امليددون قددار  وايبددو 35

 ريكية.األم اعتبرت اتاباته الراقية دليال ومؤشرا على المستوى الراقي الذي وصلته الصحافةو

 1964-1894وينر، نوربرت،  -289

رة لم سن مبكبلجامعة اعالم رياضيات، ولد في والية ميسوري األمريكية، ولد نابن، دخل 

 .18عاما، وحصل على درجة الداتوراة من جامعة هارفارد في سن الـ 11يتجاوز الـ

الميدة ل الحدرب العحاث الرياضية الخاصة بخدمة الفيزياء الحديثدة، وخدالبشغل حياته باأل

 اسددتخدمت أبحاودده فددي مجددال تطددوير علددموالثانيددة انهمددك فددي تطددوير أسددلحة مضددادة للطددابرات، 

 االتصاالت.

لسدلبية صدر اتابه الشهير ةاستخدام اإلنسان لإلنسانة، وفيه حذر من اآلودار ا 1950عام 

 .ير المدروت للعلوم الطبيعيةالخطيرة لالستخدام غ

 1957-1877، ويسمندل، ميخائيل -290

حاخددام أرووذاسددي، مددن زعمدداء التنظدديم السددري اليهددودي فددي سددلوفاايا، ومددن منظمددي 

 حمالت المساعدات التي قدمت لليهود األوروبيين تحت الحكم النازي.

ن صاحب االقتراح المعرون باسم ةمشروع أوروباة الذي اقترح مدن خاللده علدى الندازيي

رت اسدتموديدة، مالية هابلة تددفعها المؤسسدات الماليدة اليهوتحرير اليهود من االعتقال مقابل مبالن 

 المفاوضات بين الجانبين لمدة عام.

وفي أبريل  خوانهم من الموت النازي،و غاوية لكل يهود العالم إلنقاذ  أرسل اتبا تحذيرية 

ت نجدا مدن المدووحذر يهود هنغاريا مدن خطدة  بدادة يحضدر لهدا الجندرال الندازي  يخمدان،  1944

 وبة.بأعج

ر، بعدد انتهداء الحدرب هداجر  لدى الواليدات المتحددة، واتدب مذاراتده بعندوان: مدن الحصددا

 بعد وفاته. تونشر

 1912-1876ويتكين، يوسي،   -291

علمدا ، عمل في البداية اعامل زراعي، وم م1897معلم، ولد في روسيا، وصل البالد عام 

 نشددر اتابددا شددهيراوتددابور، رت فددي مدددن الخضدديرة، ريشددون ليتسدديون، افددر امدددبعا الومددديرا لدد

 يطالب فيه الشبيبة اليهودية في شرق أوروبا بالقدوم  لى أرض  سرابيل.
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، لتحقيددق الحلددم الصددهيوني علددى األرض، وتطبيقددا للصددهيونية السياسددية اجدداء ندددااه هددذ

و حيدداء للييشددون اليهددودي القددديم مددن جديددد، ولكددن جلبدده هددذا جدداء فددي وقددت مددرت بدده الحراددة 

 ة.أزمة حقيقيالصهيونية في 

يعتبددر األب الروحددي للهجددرات الصددهيونية القادمددة مددن شددرق أوروبددا وروسدديا فددي فتددرة 

 الحقة، السيما من قبل أبناء الشبيبة.

 1964-1884وولتش، فليكس،  -292

مفكدددر، ولدددد فدددي بدددراغ، خدددالل الفتدددرة بدددين الحدددربين العدددالميتين عمدددل محدددررا للجريددددة 

ي مدارت فدعشية االحتالل الندازي غدادر تشيكوسدلوفاايا الصهيونية األسبوعية ةالدفاع الذاتية، و

 ، ووصل البالد.1939

ام عدقدم نظريات عديدة خدمت المشدروع الصدهيوني، ومدن أهدم اتبده: ديالكتيدك المعانداة  

 .1950، الطبيعة والسياسة عام 1944

 1985-1891وولتش، روبرت،  -293

لدد يونية األلمانيدة، وباحا في القضايا االجتماعية، وصدهيوني بدارز، مدن مؤسسدي الصده

دم خدانضدم التحداد الطدالب الصدهيوني ةباراوخبداة، وخدالل الحدرب العالميدة األولدى وفي براغ، 

 اضابط في الجيش النمساوي، وبعد انتهاء الحرب اان من بين نشطاء حراة ةاالتحادة.

ى موقعه هذا حتدفي عين محررا للجريدة الصادرة عن الصهاينة األلمان وبقي  1920في 

لدداعمين امدن  اعتبدر، وفضال عن موقعه القيادي وسط الجالية اليهودية في ألمانيا، فقد 1938ام ع

 مان خالل العشرينات والثالوينات.زايواألساسيين ل

مدة رغب دابما في الوصول لسياسة المصالحة والحلول الوسط مع العرب، ودعم فكرة  قا

ا باسدم ي ألمانيدا وأصدبح ناجقدللسدلطة بقدي فدومدع وصدول هتلدر  1933 وفيالدولة ونابية القومية، 

 الجالية اليهودية فيها.

نداك بددأ ، وبعد انتهاء الحرب العالميدة الثانيدة سدافر  لدى لنددن، وه1938وصل البالد عام 

 .1974يكتب في الصحف والدوريات حتى عام 

 1913-1832ويمبري، أرمينيوس،  -294

ي هنغاريددا، تعلددم الكثيددر مددن مستشددرق وسددابح، باحددا فددي قضددايا الشددرق األدنددى، ولددد فدد

 اللغات األجنبية، وخاصة اللغات الشرقية، االعبرية، الفارسية، التراية.

ة، أخذ على عاتقه مهمة البحدا فدي أصدول سدكان هنغاريدا مدن المجدر، انتقدل  لدى اآلسدتان

 مستشدارا لدوزير الخارجيدة عدينحيا أعلدن  سدالمه، ودخدل فدي مؤسسدات الدولدة الترايدة، حيدا 

 ونشر هناك عددا من األبحاث الخاصة بسكان الشرق بلغات مختلفة. التراي،

قددام بجولددة جويلددة فددي الصددحراء الترامانيددة، ووصددل بددالد  1864-1863خددالل عددامي 

ني بالد علدى هيادة شديا سدلدا فارت، بخارى، سمرقند، وم عاد  لدى اآلسدتانة، حيدا جدان فدي هدذه

 بلدان وأعد أبحاوا علمية بخصوصها.اعتبر األوروبي األول الذي وصل هذه الوةدرويشة، 

يل مهمدة لعالية لدى الدولة التراية، وأبددى اسدتعداده لتسدهحافظ على عالقته مع ةالباب ا

شدرق نشر مذاراته الرحالة عبر عدة لغات عن الو، 1901هرتسل الذي رغب بلقاء السلطان عام 

 األدنى، والمسألة الشرقية.

 1858-1792ونتورا، روبينو رؤوبين،  -295

جل جيش نظامي، ولد في  يطاليدا، وتجندد فدي صدفون جديش ندابليون، وبعدد هزيمتده لدم ر

ودم سدي، نيجد له مكانا في  يطاليا، وارتقى في الجيش  لى أن وصل رتبة اولونيدل فدي الجديش الفر

 لبالد الهند وقدم خدماته لحاام الهور.وم توجه  ،الد فارتسافر لب

جديش الهنددي، و مدداده بتددريبات عسدكرية، العسدكرية عمدل علدى تطدوير ال خدالل خدمتده

ووقددف علددى رأت الحددرب التددي خاضددها الجدديش ضددد القبابددل األفغانيددة، حيددا نجحددت انتصددارات 

 الجيش في توسيع مساحة الهور.

 قام بتبذيرها في مجاالت شتى.ريا، مع وروة مالية ابيرة، عاد  لى با 1841عام 
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 1940-1903ووست، نتانئيل،  -296

، ولدد القصة القصيرة في الواليات المتحدة خالل سنوات الثالويندات من أبرز اتابقاف، 

 ، وأبرز فيها أسلوبه الخاف.1931في نيويورك، ويهرت روايته األولى عام 

ن تمكن مدديددالشدهرة التددي لدم  ديددة اثيددرا فدي رواياتدده، وفدي يددل عدددملدم تظهددر هويتده اليهو

 ااتسابها في عالم األدب وهوليوود، قتل في حادث سير.

 1933-1873وسرمان، يعكوب، و -297

هدب ذ 1898ألمانيا، مر بطفولة قاسية وصعبة برزت جليا في اتاباته، في قاف، ولد في 

 .1897لإلقامة في فينا، نشر روايته األولى بعنوان: يهود تشيرندرون عام 

شددكل اليهددود مددادة أساسددية ألبطددال رواياتدده وقصصدده، وخاصددة خددالل الصددراعات التددي 

آهدا رعات التي عاشوا فيها، ومدع ذلدك أعلدن رفضده للمبداد  الصدهيونية ألنده خاضوها مع المجتم

 حيزا من تللنازيين للسلطة في ألمانيا واحرأى بعينيه وصول اوة على اليهود، مستأتي بنتابا وخي

 اتاباته.

 1966-1907واكسلر، فالديمير،  -298

ف علددى رأت فيزيددابي، مددن ابددار العلمدداء فددي االتحدداد السددوفيتي، ولددد فددي موسددكو، ووقدد

لطاقدة فدي مشروع الطاقة، وتمثل  نجازه األابدر فدي تطدوير األسداليب العلميدة لالسدتفادة مدن هدذه ا

 المجال النووي.

ة، امدا حاز علدى جدابزة ةالرابطدة األمريكيدة للطاقدة مدن أجدل السدالم مقابل ااتشافاته هذا

لقمر سية في  رسال ابصورة أسا ينساهمالمواحدا من  وأصبح، 1959حاز على جابزة لينين عام 

 .1957الصناعي الروسي ةسبوتنيكة  لى الفضاء عام 

 1982-1888واكسمان، سلمون أبراهام،  -299

تحددة عالم في مجال األحياء، حاز على جابزة نوبل، ولد في روسيا، ووصدل الواليدات الم

 حيدا ااتشدف العديدد مدنمع ذويه حين اان جفدال، تخصد  فدي علدوم األحيداء مندذ فتدرة مبكدرة، 

 المواد الجديدة.

ي، ممدا أدت ااتشافاته الجديدة في علم األحياء  لى تطوير واسع فدي مجدال الطدب الكيميداب

بدل عددام فقددد حداز علدى جددابزة نو ،تدده العلميدة هدذهأفداد علدم الطددب حتدى وقتندا هددذا، ونظدرا إلنجازا

1952. 

 1938-1859تو، ووبورغ، أو -300

 لصدهيونية العالميدة عشدية الحدربزعديم صدهيوني، الدربيا الثالدا لمنظمدة الهسدتدروت ا

 العالمية األولى، ولد في هامبورغ لعابلة مصرفية يهودية.

 قام بجوالت في دول شدتى بغدرض  جدراء أبحداث علميدة فدي قدارتي آسديا وأسدتراليا، بدين

 .1892، وعين بروفيسورا في جامعة برلين عام 1889-1885األعوام 

نظمددة أحبدداء صددهيون، وحددين يهددر عضددوا فددي مواعتبددر صددهيونيا قبددل يهددور هرتسددل، 

 دعدم المشدروع االسدتيطاني العملدي علدى أرض علدىهرتسل وقدف مسداندا لده، لكنده رادز أعمالده 

  سرابيل، مقابل الجهد السياسي الذي بذله هرتسل.

اصدة دعم بشدة جميع األفكار والمشاريع االستيطانية التي قامت حول أرض  سرابيل، وخ

 ودعم فكرة أوغندا.، في بالد العراق، ترايا، قبرف

مددان لقيددادة الحراددة الصددهيونية دعمدده بشدددة، وخاصددة فددي مجددال تددرميم زايوبعددد مجدديء 

توفي  بالوحدة حين تألامتمنظمة الهستدروت الصهيونية ومؤسساتها، لكن سنوات حياته األخيرة 

 على فراش المرض.

 1937-1871فليكس موريتس، ووربورغ،  -301

ا، ولددد فددي هددامبورغ بألمانيددا لعابلددة مصددرفية، رجددل مصددرفي، مددن زعمدداء يهددود أمريكدد

 .1894وصل الواليات المتحدة عام 
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عالقددات جيدددة مددع الحراددة  وربطتددهشددغل منصددب ربدديا اللجنددة اليهوديددة األمريكيددة، 

ل مددن اسددتقا 1930غيددر الصددهيوني، وفددي  التيدداررأت تددومددع  قامددة الواالددة اليهوديددة  ،الصددهيونية

 اليهودية من قبل سلطات االنتداب البريطاني. منصبه احتجاجا على تحديد الهجرة

 ويعدزى لدهخرم ضد خطة التقسيم اما فعدل معظدم قدادة الحرادة الصدهيونية،  1937عام 

 فضل ابير في دعم وتطوير المؤسسات التعليمية اليهودية في أمريكا تحديدا.

 1964-1879وورغا، يفغيني سمولوفيتش،  -302

انضدددم  لدددى الحدددزب الدددديمقراجي  1906اقتصدددادي ماراسدددي، ولدددد فدددي هنغاريدددا، وفدددي 

 لى.عضوا في هياته اإلدارية خالل فترة الحرب العالمية األو وأصبحاالشترااي الهنغاري، 

وفيتي، في هنغاريا هرب لالتحاد السوفيتي، والتحدق بالنظدام السد يمع سقوج النظام الثور

ياغة االقتصددادية فددي صددتدده يأوددرت نظروواعتبددر الحقددا مددن ابددار االقتصدداديين التددابعين للنظددام، 

 المذهب االقتصادي لالتحاد السوفيتي الحقا.

بالد، اختلف مع نظام ستالين حول  مكانيدة التعدايش مدع األنظمدة الرأسدمالية وجدرد مدن الد

 ومع مجيء ةخروتشيفة اتفق معه على هذه النظرة.

 

 1887-1800وورتهايمر، يوسي فون،  -303

عمدل ولدد لعابلدة يهوديدة وريدة فدي فيندا، ومعلم، مؤسا شبكة رياض األجفال في النمسدا، 

 فددي تجددارة والددده، سددافر لدددول غددرب أوروبددا وخاصددة  نجلتددرا حيددا اسددتفاد مددن هندداك فددي  عددداد

 رياض األجفال في النمسا.

اما أسا مؤسسات خاصة برعاية السدجناء المحدررين والمجدرمين الصدغار )األحدداثل، 

نوات ة المسداواة لليهدود فدي الحقدوق خدالل سدأحدد زعمداء حرادابشؤون الطابفة اليهوديدة  واعتنى

لبطولددة ارمدده عليهدا، ومنحدده وسدام اونشداجاته الجماهيريدة علدم القيصددر بعيندات فدي النمسددا، األرب

 .1868الملكي عام 

 1943-1880وورتهايمر، ماكس،  -304

ي متخص  في علم النفا، ولد في براغ، تعلم الفلسفة وعلم النفا وعمل سنوات عددة فد

وصددل جامعددة فرانكفددورت حيددا التقددى بكبددار الفالسددفة فددي  1910تخصصددة، فددي  عددداد أبحدداث م

 عصره أمثال وولفوينن اوهلر، اورت اوفكا.

ا استمر في التدريا في جامعتي برلين وفرانكفورت  لى أن وصل النازيون للسدلطة حيد

 يهدداجر للواليدددات المتحددددة مدددع عابلتدده، وانضدددم هنددداك للمعهدددد الحددديا لألبحددداث االجتماعيدددة فددد

 نيويورك.

 1724-1658وورتهايمر، شمشون،  -305

ثدر غندى وسيط خالفات، زعيم الجالية اليهودية في النمسا القيصرية، اعتبدر اليهدودي األا

ن مدديرا للشدؤو عدين 1709و 1694وبدين العدامي ااتم سره للقيصر ليوبولد األول، وفي عصره، 

 .يف األول، اارل السادتعاصر الملوك ليوبولد األول وجوزوالمالية للمملكة القيصرية، 

حظددي بسددمعة واسددعة جددراء  دارتدده للشددؤون الماليددة بصددورة نزيهددة، وخاصددة  بددان فتددرة 

 .1699-1682، والحرب ضد األتراك عامي 1714-1701حرب الوراوة اإلسبانية بين العامي 

 1937-1868وورسكي، ادولف،  -306

مدن ولدة يهوديدة، من زعماء الحزب الشيوعي البولنددي ومؤسسديه، ولدد فدي ارادون لعاب

 مؤسسي الحراة العمالية البولندية والحزب االشترااي الديمقراجي هناك.

، وبعددد الحددرب العالميددة األولددى اددان مددن بددين 1905اشددترك فددي الثددورة الروسددية عددام 

 جدار الحدزب خدارم عدن  أعلدنمؤسسي الحزب الشديوعي البولنددي وعضدو قيادتده العليدا، وحدين 

 1937االتحدداد السددوفيتي، وخددالل مرحلددة التطهيددر الشددهيرة عددام  هدداجر  لددى 1930القددانون عددام 

 ه بالعمل ضد الثورة وحكم عليه باإلعدام.ماعتقل التها

 1945-1890وورفل، فرانس،  -307
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 ، وخدالل الحدرب العالميدة1911قاف ومسرحي، ولد في براغ، نشر أغانيه األولدى عدام 

 األولى خدم في الجيش النمساوي على الجبهة الروسية.

ي ل سنوات العشرين نشر عددا من الروايات القصصدية التدي القدت نجاحدا ابيدرا، وفدخال

 راك.نشر روايته الشهيرة ةأربعين يوما من المعاناةة وتناول فيها حياة األرمن األت 1933

ووصدل الواليدات  1940هرب من ألمانيا باتجاه فرنسا، ومن هناك هرب عدام  1938في 

منحهددا يادات يهوديددة ومسدديحية القترابدده مددن قضددايا دينيددة دون أن المتحدددة، والقددت رواياتدده انتقدد

 التقدير الالزم.

 1926-1868ووشني، فيلهالم،  -308

لدذي قاضي وسياسي في هنغاريا، خالل فترة دراسته الجامعية انضدم  لدى اتحداد الطدالب ا

عوة والدددعددارض انضددمام هنغاريددا  لددى المملكددة النمسدداوية، عددرن عندده محاربتدده العنيدددة للفسدداد، 

 لتقوية الخدمات المقدمة للجمهور.

 ، وخددالل فتددرة الحددرب العالميددة األولددى عددين وزيددرا1901دخددل البرلمددان الهنغدداري فددي 

ي فدي للقضاء في هنغاريدا، وهدو المنصدب األول الدذي يتدواله يهدودي، لكنده اعتدزل العمدل السياسد

 أعقاب فشله في توسيع حق االنتخاب.

 ؤون اليهودية في حياته الشيء الكثير.رغم شهرته الواسعة فلم تحتل الش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرف الزين

 1940-1880غابوتنسكي، زئيف فالديمير، ز -309

ي فددتعليمددا علمانيددا،  مددان، ولددد فددي أوديسددا، وتلقددىزايول زعدديم صددهيوني، الخصددم اللدددود

 .عاد  لى أوديسا ودخل المجال الصحفي 1901ذهب لدراسة القانون في  يطاليا، وفي  1898

، وصدوت ، وتأور اثيرا بأفكدار هرتسدل1903رك في المؤتمر الصهيوني السادت في اشت

صدهيونية ضد خطة أوغندا، وما لبا أن أخذ موقعه الصحفي بين أقرانه، مما دفع قيدادة الحرادة ال

 الصهيونية في اآلستانة.لدعوته للقيام بمهمة الدعاية 

مشدروع لسداحة الترايدة لدن يفيدد البعد فترة وجيزة وصل  لى قناعة مفادها أن العمدل فدي ا

ب قامدة  الصهيوني بشديء، ألن األتدراك ال يريددون تقدديم مسداعدة للحرادة الصدهيونية، وال يقبلدون

 المشروع على أرض  سرابيل.

فددي يافددا، وشددارك فددي الدددفاع عددن األحيدداء  1920وصددل الددبالد، وعاصددر أحددداث عددام 

ن عددم عاما في سجن عكا، ومع ذلك عبر عد 15اليهودية مما أدى العتقاله، وحوام بالسجن لمدة 

 رضاه عن الدفاع غير المنظم عن األحياء اليهودية مشيرا بذلك  لى منظمة الهاغاناه.
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أجلق سدراحه مدن سدجن عكدا، فدور تعيدين هربدرت صدموبيل منددوبا سداميا لبريطانيدا فدي 

 . 1920 يوليو

مدان، زايوا امندافا حقيقدي لدعي للمشاراة في المؤتمرات واللقاءات السياسية،  لى أن بد

 م يدعدهومع ذلك أصيب بخيبة أمل ابيرة حين أجديح بخصدمه عدن رباسدة الحرادة الصدهيونية، ولد

ا وخدداض أنشددات الهسددتدروت وتددولى فيهددا موقعددا متقدددم 1925فددي يخلفدده فددي رباسددتها،  ألنأحددد 

 خالله صراعا سياسيا عنيدا.

لحداق بهدا، بدذل جهدودا غيدر جبيعيدة إلمع انددالع الحدرب العالميدة الثانيدة التدي لدم يرغدب 

ه ا لدم تحققدالهزيمة بألمانيا النازية، من خالل مشداراة عسدكرية لليهدود المحداربين، واعتقدد بدان مد

 الحرب العالمية األولى لصالح الحراة الصهيونية، ستحققه الحرب العالمية الثانية.

، لكنده 1940ة في فبرايدر خرم  لى الواليات المتحدة لترويا المواقف السياسية الصهيوني

 توفي بصورة مفاجاة بأزمة قلبية حادة.

عدد وب، الدولدة الترايدة عن أجهزة الدعاية والصدحافة الصدهيونية فدييته ولعرن عنه مسا

القضددية  يددا  لددى التعامددل مددع، داعاسددة فددرض الواقددع بددالقوة العسددكريةمددن بسيآ ندداهغابالها هقدداالتح

 .و قامة الدولة الصهيونية بالقوة كاليةالصهيونية بالمزيد من الحسم والرادي

ل أن العددالم سدداحة لصددراع الجميددع ضددد  ةومددات هددوبزةتبواقعيددة  هتددأورعددرن عندده  معلنددا

ة وقدددرة الجميددع، امددا تددأور بددالفكر الدددارويني والنيتشددوي والفاشددي، وبأفكددار أنطونيددو عددن اإلراد

 اإلنسان على تغيير المستقبل باإلرادة. 

 1801-1734، زفيتكوفر، شموئيل يوسي -310

اليدة تاجر ومصرفي، قام بتمويل الجالية اليهودية في وارسدو، وتمكدن مدن جمدع وروتده الم

 من خالل تجارة الملح، اللحوم، صناعة الجلود، والخمور.

بينها  أنشأ شبكة عالقات جدا هامة مع السلطات الروسية، والبولندية، والبروسية، وعرن

 خصية اعتبارية لدى هذه السلطات.على أنه ةمختار اليهودة، مما منحه ش

فددي بددراغ بموافقددة السددلطات بفعددل تلددك العالقددات، تمكددن مددن  نشدداء حددي يهددودي مسددتقل 

 الحاامة.

 1967-1890زدكين، أوسيف،  -311

اتده نحات، من ابار النحاتين في القرن العشرين، ولد في روسيا، وعمل معظم سنوات حي

 ة وجد ملجأ له في الواليات المتحدة.في باريا، وخالل مرحلة الحرب العالمية الثاني

ية، وأبدرز  لى الثقافة التلمودية والمسيحموضوعات أعماله الفنية من التماويل معظم تعود 

ى ، إلحيدداء ذاددر1953عمددل فنددي لدده هددو التمثددال الشددهير ةالمدينددة المدددمرةة فددي روتددردام عددام 

 التفجيرات النازية على المدينة خالل الحرب العالمية الثانية.

 1948-1877زولشين، إيغنيتس،  -312

 جبيب، ومفكر صهيوني، محدارب عنيدد للظدواهر المعاديدة للسدامية والعنصدرية، ولدد فدي

ضدبه تلدك أاثدر مدا أودار غوالنمسا، أامل تعليمه في مجال الطب وتوجه  لدى علدم األنثروبولوجيدا، 

ازيدة، يولوجيدة النب الحقيقدي لأليدالكتب التي صدرت للكاتب ةجوسدتون تشدمبرلينة الدذي يعدد األ

 .واعتقد جديا أن هذه الظواهر ال تهدد اليهود فقط، بل تشكل خطرا على السالم العالمي

أي العدام خالل سنوات الثالوينات ومع وصول النازيين للسلطة في ألمانيا، أوار قضية للدر 

ة،  ال خطالعالمي تتعلق بخطة عملية لمحاربة ياهرة العنصرية، ورغم قناعة بعا الدول بهذه ال

 أنه فشل في  خراجها  لى أرض الواقع.

 1932-1849زونوفيلد، يوسي حاييم،  -313

رافدق  1873ولد في سلوفاايا، وتيتم في جفولته، عدام زعيم الطابفة الحريدية في القدت، 

ة معلمه واستقر فدي مديندة القددت، ادان ناشدطا  لدى جاندب الحاخدام ديسدكين وشدكل شخصدية بدارز

 ودي القديم في القدت.ممثلة لالستيطان اليه
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الموقدف  رأت الوفد اليهودي الحريدي الذي التقى بالملك حسين ملك الحجاز، ليقدم أمامهت

، داعما 1920غير الصهيوني للطابفة الحريدية، ومع ذلك قدم شهادته أمام لجنة ةانن ارينة عام 

 الييشون اليهودي في أرض  سرابيل.

 

 

 1817-1732زونفلوس، يوسي بارون،  -314

كدر ومستشدار مقدرب لددى عددد مدن القياصدرة، تحدول  لدى المسديحية بضدغط مدن والددده مف

 بعيدا عن الشأن اليهودي.ا ومترجما في البالج الملكي، وبقي مستشار عملالذي 

 امعة فيناجخدم في الجيش، وتعلم الفلسفة والعلوم السياسية، وتلقى شهادة علمية راقية من 

 .1763عام 

 1943-1865زيتلوفسكي، حاييم،  -315

اث مفكر اشدترااي ومدن الدداعين إلحيداء القوميدة اليهوديدة، ولدد فدي روسديا، وشدكلت أحدد

صدهيونية، ورغم انه لدم ينتمدي للحرادة التحوال في آرابه وجعلته يتمسك بمواقفه اليهودية،  1881

 فقد بقي داعما للقومية اليهودية.

ن عدالشدعب اليهدودي تداه  ادعى فيده أن 1887أوار ضجة ابيرة حوله حين نشر اتابا عام 

با ه، وم ما للالوقت الذي يطالب ب قامة دولة مبادبه الدينية والفكرية، وعن أصوله االجتماعية في 

 أن تراجع عنها.

خذ على خالل الحرب العالمية األولى عين ناجقا باسم المجلا اليهودي األمريكي، الذي أ

 وروبا تحديدا.عاتقه مهمة تحصيل حقوق األقلية اليهودية في شرق أ

ي لفتدرة التدابسبب آرابه الفكرية المتقدمة، اعتبر األيديولوجي األول للقوميدة اليهوديدة فدي 

تدب اسبقت أحداث الكاروة، حيا نشر مقاالت عديدة فدي الصدحف األمريكيدة بلغدة اإليدديش، امدا 

 عن والدة الفلسفة العالمية.

 1938-1886زييد، ألكسندر،  -316

، حيدا 1904ن أوابل المهاجرين في جولتها الثانية للبالد عام حارت، ولد في سيبيريا، م

 عمل مزارعا في مستوجنات ريشون ليتسون وبتاح تكفا.

خالل معرادة مدع العدرب أصديب بجدروح فدي جسدده، وادان مدن مؤسسدي تنظديم الحدرت 

 السري، ومن األعضاء في تنظيم ةالحرتة، عمل جدوال حياتده فدي حراسدة المسدتوجنات األولدى

 ابيل،  لى أن قتل في امين مسلح.في  سر

 1918-1858زيمل، جورج،  -317

ببت االشدترااي، ابدن ألبدوين تحدوال عدن اليهوديدة، ولدد فدي بدرلين، وتسداريا تدفيلسون ال

 أصوله اليهودية في  حداث نزعات عنصرية ضده.

 ، أسددالة1908، االشددترااية عددام 1892مددن اتبدده الشددهيرة: مشددكلة فلسددفة التدداريا عددام 

 .1917االشترااية عام أساسية في 

 

 

 1936-1883زينوفيف، غريغور،  -318

هوديدة، من زعماء الحزب البلشفي ومؤسسي الشيوعية العالمية، ولد في أوارانيدا لعابلدة ي

م ، وشارك فدي انشدقاق الحدزب الشديوعي عدا1901انضم  لى الحزب االشترااي الديمقراجي عام 

1903. 

ض المعدار 1915ر الشديوعي العدالمي عدام اان مقربا من لينين، وساعده فدي عقدد المدؤتم

 علطة تراجدلسياسة المشاراة في الحرب العالمية، ولكن بعد الثورة البلشفية ووصول البالشدفة للسد

، وبعدد قتدل أحدد الشديوعيينباعتقل بتهمة المشاراة  1934في عن مواقفه خشية الفشل في الحكم، 

 اإلعدام.عامين حوام خالل مرحلة التطهير الكبرى وحكم عليه ب
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 1812-1745زينتسهايم، يوسي ديفيد،  -319

ب حاخام ربيسي أول في فرنسا، خالل فترة اإلرهاب التدي اسدتهدفت اليهدود اضدطر للهدر

سددؤاال مددن قبددل السددلطات الفرنسددية زمددن حكددم  12، وحينهددا جلددب مندده اإلجابددة عددن 1793عددام 

 ا جيرانداألن يكوندو ونيصدلح نابليون، وبنداء علدى هدذه اإلجابدات سديتم التقريدر  ذا مدا ادان اليهدود

 لغير اليهود أم ال .

حدداول خددالل  جاباتدده أن يفددرق بددين واجددب اليهددود فددي المحافظددة علددى مبدداد  ديددانتهم 

بين  التوفيق تهحاولمورغم تقرها الدول التي يعيشون فيها،  اليهودية، وبين التزامهم بالقوانين التي

 ة.ى الشعابر اليهودية والطقوت التعبديعارض بشدة  جراء أي تعديالت عل فقدالمسألتين، 

 1947-1869زلتان، فليكس،  -320

قداف وناقدد مسدرحي، ولدد فدي بودابسدت، تعلدم فدي فيندا وورث مكاندة هرتسدل فدي مجدال 

 الكتابة، ومع الوقت يهر في موقع الناقد المسرحي األاثر شهرة في فينا الها.

ام عدد الدبمددا دفعدده لزيدارة الددخدالل سددنوات العشددرين تزايددت اهتماماتدده بالشددأن اليهدودي م

ندازيين هذه اتابا أسماه: أندات جديددون فدي بدالد قديمدة، ومدع اجتيداح ال واتب عن زيارته، 1925

اسددتقر فددي للنمسددا هدداجر للواليددات المتحدددة، وبعددد انتهدداء الحددرب العالميددة الثانيددة عدداد ألوروبددا و

 سويسرا.

 1943-1883زامبا، مناحيم،  -321

عين عضدوا فدي مجلدا حاخامدات وارسدو،  1935و، منذ حاخام، من زعماء غيتو وارس

يددوا فدي وانتخب سكرتيرا لمجلا ابار الحاخامات، وبعد الحملة التي تعرض لها آالن اليهدود وأب

 الغيتو، وقف على رأت الحاخامات الذين أعلنوا المقاومة المسلحة ضد النازي.

ضي بقتدل يسة الكاووليكية تقعشية الهبة التي حدوت في الغيتو وصلت رسالة من قيادة الكن

يتدو، م يغدادر الغبقي وابتا على مواقفه ول ذا رفضوا مغادرة الغيتو،  ال أنه ابار الحاخامات الثالث 

 وارتضى الموت بطال.

 1909زمبروبوسكي، رومان،  -322

 من زعماء الحزب الشيوعي البولندي، انضم  لى شدبيبة الحدزب فدي سدنوات العشدرينات،

 وخالل سنوات الثالوينات اعتقل عدة مرات.زعامتها،  وترقى  لى

نددود جخدالل الحدرب العالميدة الثانيدة وجددد ملجدأ لده فدي االتحداد السددوفيتي، وادان مدن بدين 

عضدو والجيش البولندي األحمر، وبعدد انتهداء الحدرب وقدف علدى رأت اتحداد العمدال البولندديين، 

 اللجنة السياسية للحزب الشيوعي.

جددرد  1964سدكرتير اللجندة المرازيددة للحدزب، وفدي عددين  1963-1956خدالل سدنوات 

 خالفات عاصفة ألمت بالحزب.بعد من العمل السياسي اليا 

 1772-1700زموشيتس، يسرائيل بن موشيه،  -323

وراتيددا، عدالم رياضديات، مدن زعمدداء الحرادة التنويريدة فدي بولندددا وألمانيدا، تلقدى تعليمدا ت

تابده األول وصل  لى ألمانيا، ونشدر ا 1740ية، في تعلم من تلقاء نفسه الرياضيات والعلوم الطبيع

حدداول أن يعددرض بعددا القضددايا الددواردة فددي التلمددود ويشددرحها وفددق العلددوم وةنصددر  سددرابيلة 

 الطبيعية والرياضية.

 عمل في مجال التدريا في بدرلين وادان مدن بدين تالميدذه موشديه مندلسدون، واعتبدر مدن

 بيعية خالل القرن الثامن عشر.ابار رواد الحراة التنويرية والعلوم الط

ن بسبب آرابه تلك جلب على نفسه غضدب الطابفدة األرووذاسدية ممدا اضدطره لالنتقدال بدي

عظددم محدداول  درام القضددايا اليهوديددة فددي اتاباتدده وأبحاودده علددى الددرغم مددن أن والحددين واآلخددر، 

 أعماله نشرت بعد وفاته.

 1917-1859زمينهوف، لودفيك لوزر،  -324

لغدات، ل اوالده معلمعمل يات، ولد في بولندا، تخص  في جب العيون، جبيب وعالم لغو

مندذ  افيما هو بدأ حياته الفكرية ب عداد أبحاث حول لغة اإليديش، وم بدأ بتطبيق فكرة جالما حلم بهد
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الصغر، وهي  نتام لغة عالمية بسيطة تستطيع ربط العالم ببعضه البعا، بكل قومياتده وشدعوبه، 

 به ةلغة عالميةة، وفيها أوضح جبيعة فكرته المدهشة.نشر اتا 1878وفي 

ن أانضم فترة من الزمن لمنظمة أحباء صهيون، ودم مدا لبدا ان وصدل  لدى قناعدة مفادهدا 

 اليهودية ديانة تمثل الفسلفة اإلنسانية الها.

 1926-1864زينغبيل، يسرائيل،  -325

 وفدي الغيتدوتول، قاف، مؤسا الهستدروت اليهودية، ولد في لنددن، ابدر ونمدا فدي بريسد

فدي  اة اليهدودصدور فيده تفاصديل حيدأجفدال الغيتدوة، نشر روايتده ة 1892اليهودي في لندن، وفي 

، رغم أنه نشر العديدد مدن الروايدات التدي تخصصدت فدي موضدوع الغيتدوالجحيم المسمى غيتو، و

 فلم تحظ بذات النجاح الذي حظيت به روايته األولى.

ي، م اليهدودي علدى اونده قاصدا، و نمدا لنشداجه السياسدشدهرته فدي أوسداج العداللم تقتصر 

 لمساعدته في تنظيم الحراة الصهيونية في  نجلترا. 1895حيا استعان به هرتسل في 

 1920زيكوف، فرانسوا،  -326

، بددأ ومن أبطال الحرب الفرنسدية، ولدد فدي نانسدي ،عالم بيولوجيا، حاز على جابزة نوبل

 يون واحتلوا األراضي الفرنسية.دراسة الطب وم توقف حين اجتاح الناز

ة الحددرة تحددت قيددادة الجنددرال ةديغددولة، حيددا أصدديب الفرنسدديقددوات هددرب وانضددم  لددى ال

 بصورة بالغة، وتلقى عدة أوسمة لتضحياته الحربية.

ر علدى واصل أعماله العملية والبحثية في عدالم الطدب، وأجدرى أبحاودا ادان لهدا أابدر األود

بدل بالتقاسدم مدع ةموندو الفلدونة مقا 1965بجدابزة نوبدل عدام صعيد علم الطب مما جعلده يحظدى 

  نجازاته العلمية في هذا المجال.

 1897-1832زيكس، يوليوس،   -327

عدددين  1867عددالم نباتدددات، ولدددد فددي تشيكوسدددلوفاايا، وتعلدددم الطدددب فددي جامعتهدددا، وفدددي 

صد   لدى مرادز عدالمي متخبروفيسورا في جامعة فيرتسبورغ، وبفضل أبحاوه تحولت الجامعدة 

 علم النباتات.في 

 1970-1891زكش، نيلي،  -328

ومدع  شاعرة باللغة األلمانية، حابزة على جابزة نوبل، عاشت في بيادة يهوديدة مضدطربة،

 عثرت على ملجأ لها في السويد. 1940وصول النازيين للسلطة ااتشفت يهوديتها، وفي 

ني ميعهددا فددي معددانشددرت اتابهددا األول بعددد انتهدداء الحددرب العالميددة الثانيددة، وتراددزت ج

نالددت جددابزة نوبددل نظيددر  1966ومصددير الشددعب اليهددودي، وفددي الهددروب والخددون والمطدداردة 

جنددون عأشدعارها بالشدرااة مدع الشداعرة اليهوديدة ةعجندونة، ويومهدا قالدت تعقيبدا علدى الجدابزة: 

 تمثل في أشعارها دولة  سرابيل، أما أنا فأمثل مأساة الشعب اليهودي!

 1989-1891زريتسكي، يوسي،  -329

م رسام، من ابار الرسامين ب سرابيل، ومن مؤسسي رابطة ةآفداق جديددةة الخداف بالرسد

فددي  اإلسدرابيلي، ولدد بدالقرب مدن اييدف فدي روسديا، تعلدم فدي أااديميدة الفندون فدي اييدف، وسدكن

 موسكو.

ة ، وأقددام فددي القدددت، وادان مددن بددين المبددادرين األوابددل إلقامدد1923وصدل  سددرابيل عددام 

وان المابيدة، ، وبقدي يرسدم بداألل1927ول للفنانين اإلسرابيليين، انتقل  لدى تدل أبيدب فدي التجمع األ

ذي الفنددان اإلسددرابيلي األول الدد واعتبددرنظددم معرضددا فنيددا خاصددا بدده فددي أمسددتردام،  1955وفددي 

 ى بتنظيم معرض دولي، وفي ذات العام حاز على جابزة  سرابيل للفنون.يحظ

 

 حرف الحاء

 1911-1819ل، حوولسون، دانيئي -330
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م ودمن ابدار المستشدرقين الدروت فدي القدرن التاسدع عشدر، تلقدى تعليمدا دينيدا، مستشرق، 

تعلديم لروفيسورا بذهب أللمانيا لتلقي الثقافة العامة، عاد  لى روسيا وغير ديانته اليهودية، وم عين 

 اللغات في جامعة بطروسبورغ.

وال نال مكانة هامة بدين نظرابده جد قضى دهرا اامال في علم االستشراق، وبفضل أبحاوه

م دربتهم مدن فترة القرن التاسع عشر، وبالرغم من تغيير ديانته فقد دافع عن اليهود وحقوقهم، وتبد

 المسيح الذي أدينوا به.

ية، بسبب مواقفه هذه حافظ على عالقدات جيددة مدع راسداء الجاليدات اليهوديدة األرووذاسد

د تخفيدف القيدوالحين واآلخر ليمارت تأويره على أنظمة الحكم لتوجه  ليه بين اعتادوا على الالذين 

 التي اانت تمارت عليهم بين فترة وأخرى.

 1928حومسينكي، نوعام أبراهام،  -331

ضدع وعالم لغات، صاحب وورة ابيرة في علم اللغات، ونتيجة لها ابتدع جرقا جديددة فدي 

 الفرضيات الخاصة بالترجمة والنقل من و لى لغة وأخرى.

 1844-1766ين، أهارون، حور -332

دينيدا،  حاخام، من منظري الحراة اإلصالحية في هنغاريا، ولد في مورفينيا، تلقى تعليمدا

 صية.وااتسب وقافة عامة بجهوده الشخ، التلميذ المقرب من الحاخام ةيحزقيل لنداوة واعتبر

 دور نشر اتابا أوار ضدجة ابيدرة قدال فيده أن بعدا الزعمداء اليهدود لديا لهدم 1803في 

راقده صدر بحقه حكدم ب ح مما أدى لحملة غاضبة ضده، حيااغة التوراة والتلمود، يحقيقي في ص

 حكم.الللسلطات التي أبطلت  وءجلل األم الذي دفعهمن قبل محكمة الحاخامات، 

ليهوديدة دعدا لتغييدر معدالم الحيداة ا حيدابقي يعلن آراءه بشجاعة حتى أواخر أيدام حياتده، 

عهم ثقافة العامدة، والعمدل فدي الزراعدة، مدن أجدل المسداهمة فدي تحسدين أوضدامن خالل تشجيع ال

 االجتماعية والقانونية داخل الدولة التي يقيمون فيها.

 1927-1876حيوت، تسابي بريتس،  -333

ولدى، حاخام وزعيم صهيوني، زعيم يهود النمسا في الفترة التدي تلدت الحدرب العالميدة األ

اليدا، ومدا عمل محاضرا للغة العبرية في جامعة فلدورانا ب يط 1904تلقى تعليما دينيا وعاما، في 

 األولى. لبا أن أصبح من راساء الحراة الصهيونية في  يطاليا في فترة ما قبل الحرب العالمية

لعليدا، اوبعد ان أصبح حاخاما لعددد مدن المددن، انتخدب ربيسدا للجندة التنفيذيدة الصدهيونية 

سدطا يهدددها أخدذ موقفدا و باتجرق خوفا من االنقسام الذي وحين وقفت الهستدروت على مفترق 

 مان ربيسا للحراة الصهيونية.زايوفيها  شغلخالل السنوات األولى التي 

اعتبر زعيما فريددا مدن حيدا تدأويره علدى الجمهدور اليهدودي، وخاصدة فدي منطقدة وسدط 

 أوروبا في عصره.

 1906حان، أرنست بوريس،  -334

ود ، ولدد فدي ألمانيدا، وتعلدم فدي جامعدة بدرلين، ومدع صدعايميابي، حاز علدى جدابزة نوبدل

 .هتلر للسلطة هاجر  لى  نجلترا، عمل في مجال األبحاث في جامعتي اامبريدم وأواسفورد

اء عليهدا انضم  لى البروفيسور ةفلورية وأجريا أبحاوا علمية في مجال الكيمياء وحازا بن

 .1948عهد القومي للكيمياء في روما عام ، وعين ربيسا للم1945جابزة نوبل بالمناصفة عام 

انتخب لعضدوية المدؤتمر الصدهيوني العدالمي، وعدين  1967وفي صهيونيا فاعال،  عرن

 مان في رحوبوت.زايوفي معهد 

 1945 -1864حانكين، يهوشاع،  -335

ي فددمددن رواد الهجددرة اليهوديددة األولددى، مددن األوابددل الددذين بددادروا  لددى شددراء األراضددي 

دت الثدورة من قدامعابلته اانت هاجر مع والده  لى البالد،  1882أوارانيا، وفي  سرابيل، ولد في 

 على حكم القيصر.

ز اسدمه فدي مجدال شدراء األراضدي فدي  سدرابيل، جردتده السدلطات الترايدة مدن وبعدد بدر

ألف دونما مدن  51جح في شراء ن 1920، وفي ا  ال بعد انتهاء الحرب العالميةالبالد، ولم يعد  ليه
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ضددي، وفددي أواخددر سددنوات العشددرين قدددم خطددة للواالددة اليهوديددة يددتم بموجبهددا شددراء جميددع األرا

عدين ربيسدا لشدراة شدراء األراضدي، وبفضدل جهددوده  ودمأراضدي  سدرابيل خدالل عشدرين عامدا، 

 ألف دونم من أراضي  سرابيل. 600أاثر من  هامتلكت الحراة الصهيونية في عهد

 2001-1901حيفتس، يشو،  -336

لدددد فدددي ليتوانيدددا، ولدددد ندددابن، مدددن تالميدددذ ليوبولدددد الشدددهير فدددي جامعدددة عدددازن امدددان، و

 شارك في حفلة موسيقية ابيرة في برلين. 11سن الـ بلنبطروسبورغ، وحين 

فسدده مدع نشددوب الثدورة الروسددية هداجر  لددى الواليدات المتحدددة مدع عابلتدده، وهنداك اتخددذ لن

 ، وقدرة فنية رابعة.موقعا اأحد ابار العازفين في العصر، ذو أسلوب شخصي مميز

، وتعرض للطعن من قبل شاب يهدودي اتهمده ب دخدال 1925زار  سرابيل ألول مرة عام 

 بعا األلحان األلمانية زمن الحكم النازي أللحانه.

 في أواخر سنين حياته قلل من أعماله الفنية والموسيقية.

 1930-1860حافكين، فالديمير مردخاي،  -337

األوابددل الددذين ااتشددفوا األمصددال الالزمددة لمعالجددة متخصدد  فددي علددم البكتيريددا، مددن 

م يغيدر امحاضدر جدامعي فدي جامعدة روسديا ألنده لد لم يقبل جلبده للعمدلالجراويم، ولد في أوديسا، 

 ديانته اليهودية.

يدا، أندتا العدالم الدالزم ضدد البكتير 1892جلب للتدريا في جامعة بيستر بباريا، وفي 

حيدا  بريطانيدة لفحد  عالجده الدذي اخترعده،حكومدة الهندد ال ذهب  لى الهند، بناء على دعوةوم 

 قام بجولة في ال أنحاء الهند وأوبت اختراعاته العلمية، وحقق نتابا ممتازة.

دعم المشروع الصهيوني وتحصيل الحقدوق القوميدة لألقليدات اليهوديدة فدي وسدط وشدرق 

 أوروبا.

  1834-1820حتوائيل، سوول،  -338

ين ربيدة، بعدد زيدارة قامدت بهدا لددى بعدا أصددقابها المسددلممدن مواليدد مديندة جنجدة المغ

ف أصدبحت الذين حاولوا  قناعها باعتناق اإلسالم، وحسب القدانون اإلسدالمي ف نهدا فدي هدذا الموقد

 امرأة مسلمة.

اامتهدا لكنها أصرت على يهوديتها رغم أنها أرسلت للقاء السلطان التراي، الذي أمر بمح

لتدراث ، حيدا تحدول قبرهدا  لدى مدزار ليهدود المغدرب، وباتدت رمدزا لوالحكم عليها باإلعددام شدنقا

 وخاصة في فن الفلوالور. ،الشعبي اليهودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرف الطاء

 1799-1732طابان، يعكوب كوفل،  -339
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ن أوسداج الجاليدة، عدر اء فديوسدطراسدبورغ وأحدد ابدار الستزعيم الجالية اليهوديدة فدي 

 وخاصددة فددي يددل موقعدده المتقدددم فددي أوسدداج الددبالج ،يهددودلتحصدديل حقددوق ال اعنيددد اعندده محاربدد

 الملكي النمساوي، وخاصة زمن جوزيف الثاني.

صددة يعدود  ليدده الفضددل فددي  لغدداء الكثيددر مدن القددوانين التددي أجحفددت بأوضدداع اليهددود، وخا

دون أن  بالخدمة العسكرية م، ورفا  لزامهيهمقانون الخدمة العسكرية اإللزامية التي فرضت عل

 لهم المساواة في الحقوق واالمتيازات أسوة بغيرهم من غير اليهود. تتوفر

 1971-1887طابنكين، يتسحاق،  -340

ا، مدن زعمداء حراددة العمدال فددي  سدرابيل، ولددد فدي روسدديا، تلقدى تعليمددا محافظدا وعلمانيدد

 واان من مؤسسي ةعمال صهيونة.

، الميدة األولدى، وانضدم  لدى اتيبدة جبريدا خدالل فتدرة الحدرب الع1912وصل الدبالد عدام 

رااية مدن افتتح عهددا جديددا مدن الصدهيونية االشدتووبعد انتهاء الحرب انضم  لى ةاتيبة العملة، 

 خالل تطوير االستيطان الزراعي في البالد.

ا ، ومدن األوابددل الدذين أعلنددو1937مدن بددين الزعمداء الددذين عارضدوا خطدة التقسدديم  بدرز

د حدرب دا حول مواقفه من األراضي التي احتلت بعدشعار: أرض  سرابيل الكاملة، وأوار جدال حا

 .1967األيام الستة عام 

 1936-1870طاهون، أوزياش يهوشاع،  -341

ن حاخددام وزعدديم صددهيوني، مددن زعمدداء يهددود بولندددا فددي فتددرة مددا بددين الحددربين العددالميتي

 رتسدل،هدر هاألولى والثانية، ولد في الفون، وأامل تعليمه في الفلسفة وعلم االجتمداع،  لدى أن ي

 انضم  لى الحراة الصهيونية وساعده في  قامة المؤتمر الصهيوني األول.حيا 

العبريددة، ااتددب مقدداالت اثيددرة حددول اليهوديددة والصددهيونية فددي الصددحف، بلغددات مختلفددة 

 آحاد هاعام. موقف موقفه من الصهيونية مناقترب واإليديش، األلمانية والبولندية، و

 فددي الصددلحولددى شددارك فددي الوفددد الصددهيوني  لددى مددؤتمر بعددد انتهدداء الحددرب العالميددة األ

 مدن بدين يدل 1931، ممثال عدن الجاليدة اليهوديدة غدرب أوروبدا، وحتدى العدام 1919باريا عام 

البرلمدددانيين المعبدددرين عدددن اليهدددود بصدددورة واضدددحة، بغدددرض تحسدددين يدددروفهم وأوضددداعهم 

 ومعيشتهم.

 1953-1894طوبيم، يوليان،  -342

طعا اليدا ندا في القرن العشرين، ولد في لودم، تلقى تعليما منقشاعر، من ابار شعراء بول

 عبرت عن روح وجنية متفابلة.و، 1918عن اليهودية، أغانيه األولى نشرت عام 

ا حدادا ما لبا أن هاجم النظام الحاام في بولندا فدي أشدعاره وأغانيده، ممدا سدبب لده هجومد

، بولنددا مدن أشدعاره التدي نشدرها: أزهداروة، من قبل أوساج معادية للسامية نظرا ألصوله اليهوديد

 لبولندية.ا القصيدةاعتبر من ابار الشعراء الذين أدخلوا تجديدا في والصالة، نحن يهود بولندا، 

 1935-1890طوكولسكي، كورت،  -343

، خدددم فددي صددفون الجدديش علددى الجبهددة جددوال 1911ولددد فددي بددرلين، غيددر ديانتدده عددام 

 دأ بكتابة المقاالت وانطباعاته السياسية.ألولى، وبية امسنوات الحرب العال

ة هدداجم بقددوة غيددر مسددبوقة النظددام العسددكري والسياسددي األلمدداني، ونظددرا إلصددابته بخيبدد

يب أصد استقر في السويد، ومدع وصدول الندازيين للسدلطة 1929األمل هذه سافر  لى فرنسا، وفي 

أدى فدي األمدة األلمانيدة، و اليأت من مسدتقبلبموجة غريبة من اإلحباج العميق، وصل  لى درجة 

 النهاية  لى انتحاره.

 1939-1893طوللر، أرنست،  -344

ووري ومسرحي، ولد في بروسديا، وادان لديده راى قوميدة متطرفدة وخاصدة  ودر نشدوب 

 الحرب العالمية األولى، حيا مر بأزمة عميقة أدت في النهاية  لى تسريحه من الجيش.

، حيدا الدف لثوري بزعامة ةاورت آيزناورةجي اانضم  لى الحزب االشترااي الديمقرا

بجزء من الثورة الشيوعية ووقف على رأت النظام الثوري الذي قام لبعا الوقدت فدي جمهوريدة 
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تدرأت ةالحددرت األحمدرة، وبعدد انهيددار النظدام اعتقددل وحكدم عليده بالسددجن لمددة خمسددة وبواريدا، 

 أعوام.

ا، بدا، سويسدرا، فرنسدا،  نجلتدرمع وصول الندازيين للسدلطة تنقدل بدين عددد مدن دول أورو

 والواليات المتحدة، وهاجمهم هجوما عنيفا.

 1854-1775طورا، يهودا،  -345

فدي   نسدانية فدي الواليدات المتحددة تاجر، و نساني جددا، عدرن علدى أنده مدن أاثدر اليهدود

 بدأ عمله التجاري. 1801عصره، ولد في والية رود آيلند، توجه  لى نيوأورليانا، وفي 

صيب بجروح خطيرة جراء  صابته بعد أن تطوع في الجيش األمريكي، ومدا أ 1815في 

 لبا أن أصبح أاثر تجار الوالية وراء.

جاليدة ألوضداع الفقدط فدي أواخدر أيامده انتبه  بذل ال وقته لصالح األعمال الجماهيرية، و

يدر وغاليهودية ودعمها باألموال، وبعد وفاتده أوصدى فدي وصديته أن توهدب المؤسسدات اليهوديدة 

 في  سرابيل. ةجوراةاليهودية ماال وفيرا، ومن هذه األموال بني انيا 

 

 

 1927-1861طيومكين، فالديمير،  -346

يدا ح، 1881في أواسدط عدام  ارانيا، تلقى وقافة قومية يهوديةزعيم صهيوني، ولد في أو

صدل على يد المنظمدة فدي أوديسدا، وحدين و1891انضم  لى أحباء صهيون، أرسل  لى البالد عام 

 بنى في يافا مكتبا للجنة التنفيذية ألحباء صهيون في البالد.

ا، شارك في جميع المؤتمرات الصهيونية واعتبر من ابار الناشدطين الصدهاينة فدي روسدي

 مان للحراة الصهيونية.زايوودعا  لى مواصلة سياسة هرتسل، معارضا قيادة 

 1982-1888طايتلباوم، يوآل،  -347

ذين اعتبدر محاربدا عنيددا للحرادة الصدهيونية والحاخامدات الدحاخام حسيدي في هنغاريدا، 

متحددة وقفوا ضده، ونجا من أحدداث الكارودة بأعجوبدة، حيدا وصدل الدبالد ومنهدا  لدى الواليدات ال

 .1947عام 

واصدددل حربددده ضدددد  سدددرابيل والصدددهيونية، ولدددم يكتدددف بدددالمزاعم األرووذاسدددية ضدددد 

القدات أقدام عوعب اليهدودي فدي القدرن العشدرين، الصهيونية، بل زعم أنها تسبب ااروة جديدة للش

 عالقات.جيدة مع جماعة ناجوري اارتا الذين رأوا فيه زعيما لهم، ولكن سرعان ما قطعت هذه ال

 1910طال، يوسيف،  -348

لدبالد ابدرلين، وصدل ببملحن موسيقي، ولد في ألمانيا، تعلم فدي المدرسدة العليدا للموسديقى 

 .1937الموسيقية العليا في القدت عام  ، وانضم  لى األااديمية1934عام 

، وعددين ربيسددا لقسددم 1950عددين محاضددرا فددي الموسدديقى بالجامعددة العبريددة بالقدددت عددام 

 نال جابزة  سرابيل. 1970، وفي 1965الموسيقى بالجامعة عام 

 1916طالمون، يعكوب،  -349

فدي ودت، ، تعلدم فدي الجامعدة العبريدة بالقد1934مؤرخ، ولد في بولندا، وصل البالد عام 

 ية الثانيةومع اندالع الحرب العالمذهب  لى جامعة السوربون إلامال دراساته األااديمية،  1939

 ذهب  لى  نجلترا وتعلم في معهد االقتصاد بلندن.

سياسددية تمكددن مددن اخددذ موقددع متقدددم لدده بددين المثقفددين، ففددي  سددرابيل بدددا معنيددا بالقضددايا ال

 لها باليهودية والصهيونية وعالقتها معا.وعالقاتها مع العرب، وبأسالة مهمة 

ة الددداعين إليجدداد حددل سددلمي مددع العددرب وضددد سياسددمددن  اددانبعددد حددرب األيددام السددتة، 

 .1965، الوحدة عام 1960: المسيحية السياسية عام ةأرض  سرابيل الكاملةة، من اتبه

 2003-1908طللر، إدوارد،  -350

ر يددا، ومددع وصددول هتلددر للسددلطة غددادفيزيدابي، ولددد فددي بودابسددت، أامددل تعليمدده فددي ألمان

 .1935ألمانيا، ووصل  لى اوبنهاغن، وم الواليات المتحدة عام 
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يمرة للطدداقم العلمددي برباسددة ةروبددرت أوفنهدداع الحددرب العالميددة الثانيددة انضددم فددور اندددال

 ربيسده بتدأخيرأوبت من خالل أبحاوه أنها ممكنة الحدوث، مما جعله يدتهم ولتحقيق القنبلة النووية، 

 لة و عاقتها، في حين نجح الروت في  نتام قنبلتهم.ب نتام القن

لنوويدة، اارك في النقاش الذي أواره جملدة مدن ابدار العلمداء حدول أخالقيدة  نتدام القنبلدة ش

 ما لبا أن غير رأيه في فترة الحقة.ووتلخ  رأيه في الجانب األمني العسكري فقط، 

 1931-1869طمريتس، أهارون شموئيل،  -351

م وهداجللحرادة الصدهيونية فدي سدنوات التسدعينات، ومفكر، ولد في بولنددا، انضدم  خامحا

 مواقف الحاخامات األرووذاسيين الذين عارضوا الصهيونية.

، وأبدددى خيبددة أملدده مددن الصددهيونية 1900شددارك فددي المددؤتمر الصددهيوني الرابددع عددام 

ة األولدى قداب الحدرب العالميدنشر اتابه الشهير: اليهودية والحرية، وفي أع 1905السياسية، وفي 

 أصبح موضوع السالم من مواضيعه األساسية التي شغلت اتاباته.

 1943-1916طننباوم، مردخاي،  -352

عددة زعيم متمرد في غيتو بيالستوك، ولدد فدي وارسدو، تعلدم اللغدات فدي جامعتهدا، انضدم ل

ارسددو عدداد  لدى و جمعيدات صدهيونية عديدددة، وبعدد اندددالع الحدرب العالميددة الثانيدة غيدر اسددمه، ودم

 للمشاراة في تأسيا المنظمة اليهودية المقاتلة.

ي فدأرسل مدن قبدل المنظمدة  لدى مديندة بيالسدتيك لتنظديم التمدرد السدري  1942في أواخر 

 ر.، وبعد والوة أيام من القتال مع النازيين نفذت ذخيرته مما دفعه لالنتحا1943أغسطا 

 1943-1879طربيتش، لينكولين،  -353

ل بين انددا ، تنق1900ولد في هنغاريا، غير ديانته اليهودية في ألمانيا عام  ،مغامر عالمي

 و نجلترا وتقلد مواقع مهمة فيهما، أهمها انتخابه عضوا برلمان عن الحزب الليبرالي.

أللمدان، خالل فترة الحرب العالمية األولى عمل رقيبا عسكريا، وم اتهم بالتجسا لصالح ا

مددة والودة تم تسليمه للسلطات البريطانية وحكم عليه بالسدجن لومتحدة، حيا هرب  لى الواليات ال

 أعوام.

توجدده  لددى ألمانيددا بعددد قضدداء محكوميتدده وشددارك فددي محاولددة االنقددالب العسددكري عددام 

ن مكا فدي مديندة شدنغهاي وعمدل هنداك عمديال لليابداو، حيا هرب  لى الصين هذه المرة، 1920

 لمغامر.ها: السيرة الذاتية لمن، كتابات بعدة لغات، أصدر عددا من الحين احتلت الصين

 1920-1880طرومفلدور، يوسي أوسيا،  -354

ي فددوالددده ممدن أخددذوا للخدمدة العسددكرية ادان مدن أبطددال الحدرب، ولددد فدي بددالد القوقدداز، 

ال أنده الجيش الروسي في فترة حكم ةنيكدوالي األولة، ورغدم أن ابنده تعلدم مهندة جدب األسدنان،  

 .1902ام جند في الجيش ع

مع ذلك فقد ذراعه األيسر، و حيا شارك في الحروب الروسية اليابانية، وأبلى بالء حسنا

اني، جلب عودته للجيش رغم اإلصابة، وعين هناك بدرجة مساعد ضابط، وم وقع في األسر اليابد

 وعرن بين رفاقه المعتقلين ارجل منظم مهتم بشؤونهم.

والتقددى ، 1912وددم وصددل  سددرابيل عددام  أجلددق سددراحه وأعيددد  لددى روسدديا، 1906فددي 

م الفرق بوايزمان الذي عرض عليه فكرة الحرت عبر الكتيبة العبرية، حيا تحما لها وبدأ بتنظي

 التطوعية لهذا الغرض من الشبان المهاجرين اليهود.

ه ما لبا أن انضدم للجديش البريطداني، وسدافر  لدى لنددن لمسداعدة جابوتنسدكي، ووقدع معد

ثددورة أقنددع ، وحددين عداد  لددى روسدديا بعدد ال1917الكتيبدة العبريددة المنظمددة فدي أبريددل اتفاقدا إلقامددة 

 الحكومة بتشكيل اتيبة يهودية إلرسالها  لى  سرابيل.

خاض معارك ضارية ضد العرب في البالد،  لدى أن وقدع فدي امدين مسدلح نصدب لده مدع 

الماتدده: الشدديء ، حيددا سددقط قتديال واانددت آخددر 1920خمسدة مددن الضددباج فددي األول مدن مددارت 

 وت في سبيل بالدنا.مأفضل من ال

 1940-1879طروتسكي، برونشتاين دويدوفيتش،  -355
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مددن زعمدداء الثددورة البلشددفية، مؤسددا الجدديش األحمددر، ولددد فددي أوارانيددا، انضددم للحددزب 

جلتدرا ، حيا اعتقل ونفي  لى سيبيريا، وم هدرب  لدى  ن1896االشترااي الديمقراجي الروسي في 

 ينين هناك.وبدأ العمل مع ل

، حيددا اعتقدل مدرة أخدرى ونفدي  لدى سدديبيريا، 1905عداد مدرة أخدرى لروسديا بعدد ودورة 

 ، ومنهدا  لدى فيندا حيدا عمدل مراسدال للشدؤون الخارجيدة1907وهرب مرة أخرى  لدى لنددن عدام 

 لجريدة روسية ليبرالية.

 نفديللزعماء السدوفييت السديما سدتالين، ممدا عرضده للسدجن وال ةعنيدته المعارضب عرن

واانت  ،من الحزب هأاثر من مرة مع عابلته،  لى فرنسا واألرجنتين وتراستان وترايا، بعد جرد

 وقتلوه في بيته بالعاصمة مكسيكوسيتي. هناك حقوآخر محطة له في المكسيك حيا ل

 1935-1870طرايتش، ديفيس،  -356

زعدديم صددهيوني، صدداحب خطددة ةأرض  سددرابيل الكبددرىة، ولددد فددي ألمانيددا، وعدداش فددي 

أعدد  ، إلجراء أبحاث حول الهجرة اليهوديدة ألمريكدا، وهنداك1899-1893نيويورك بين األعوام 

 خطة لالستيطان اليهودي في قبرف.

أجرى على عاتقه الشخصي محادوات مع المفوض البريطاني لغرض استيطان اليهود في 

 يطانيددة حددولالجزيددرة،  ال أن مشددروعه فشددل بعددد أن بدددأ هرتسددل بمفاوضدداته مددع الحكومددة البر

 االستيطان في منطقة العريش، حيا اتهمه بسرقة أفكاره. 

ضدات التدي بعد وفاة هرتسل أقام مكتبا الستعالمات الهجرة اليهودية في يافا، وجددد المفاو

ام فددي بددأها بشددأن العددريش  ال أنهددا فشدلت هددي األخددرى، وخددالل فتددرة الحدرب العالميددة األولددى أقدد

 تدعو للتعاون الصهيوني األلماني المشترك.ونشر مقاالت عديدة  ،ألمانيا

 2001-1902طريسكي، ألفرد،  -357

، عالم رياضيات، من ابار العلماء في عصرنا في هذا التخص  الدقيق، ولد فدي وارسدو

ي فعين محاضرا في جامعتها، ومن وم هاجر للواليات المتحدة وهناك عين محاضرا  1925وفي 

 قسم الرياضيات في جامعة االيفورنيا.

ة ا والفلسدفدعا  لى فكرة الوحدة القومية بين شعوب العالم، وترأت االتحاد العالمي للتداري

 .1957بفضل أفكاره تلك، أصدر اتابه الشهير ةبداية المنطقة الذي ترجم للغة العبرية عام 

 1992-1895طرتسيني، أومبرتو إيليا،  -358

وعددين ، 1921عددام  مددن زعمدداء الحددزب الشدديوعي فددي  يطاليددا، انضددم  ليدده منددذ تأسيسدده

 محررا ربيسا للجريدة الرسمية في ميالنو.

امدا، ع 23وحكدم عليده بالسدجن لمددة  1926اعتقل على يد النظام الفاشتسدي ب يطاليدا عدام 

ا بعدد سدقوج النظدام الفاشسدتي انتخدب عضدووم جرد من الدبالد، وعاما  11حيا قضى في السجن 

 .1965ح لالنتخابات الرباسية عام رشوتفي البرلمان اإليطالي عن الحزب الشيوعي، 

وسديا، حافظ على مواقف مستقلة من المسألة اليهودية، سواء اان ما تعلق بمشاال يهود ر

 أو بشان تأسيا دولة  سرابيل.

 1943-1875طشرني حبسكي،  شاؤول،  -359

يسددا انتقددل  لددى أود 14شدداعر، ولددد فددي روسدديا، تلقددى تعليمددا توراتيددا وعامددا، وفددي سددن الددـ

لغدات اقترب من األوساج الصدهيونية، وأتقدن عددة لغدات، واتدب أشدعاره بال حيااسته، رإلامال د

 األلمانية، الروسية، اإلنجليزية.

مدن  تمكدن 1931تنقل بين روسيا وأوديسا وبرلين لإلقامة والعمدل و امدال دراسداته، وفدي

 الوصول للبالد، حيا عين في جامعة تل أبيب، وأقام في مدينة القدت حتى وفاته.

ضمت أشعاره جميع المراحل التدي مدر بهدا المشدروع الصدهيوني فدي  سدرابيل والصدراع 

اب الددذي خاضدده علددى هددذه األرض، سددواء مددا تعلددق مندده بتنددامي العددداء العربددي لليهددود، او انسددح

 روة.الحكومة االنتدابية، او خطة التقسيم، او نشوب الحرب العالمية الثانية وأحداث الكا
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 حرف الياء

 1961-1884، شموئيل، يبنائيل -360

، مددن رواد الهجددرة اليهوديددة، ومددن زعمدداء حراددة العمددال الصددهيونية، ولددد فددي أوارانيددا

خدرم  لدى  1911، وأصدبح عضدوا فدي اتحداد العمدال الدزراعيين، وفدي 1905ووصل البالد عدام 

 اليمن لترتيب هجرة اليهود من هناك  لى  سرابيل.

ن، ني، ووصل  لدى الجاليدة اليهوديدة فدي عددجان في ال أرجاء اليمن متخفيا ايهودي يم

 صنعاء، الحديدة، حضر موت، حيا أسفرت رحلته هذه عن وصول أعداد غفيرة من يهدود الديمن

 عشية اندالع الحرب العالمية األولى. إلسرابيل

مات علدى مع احتالل القوات البريطانية لجنوب البالد، انضم  لى الكتيبة العبرية وشن هج

 ما تسبب بمشاال للحراة الصهيونية مع سلطات االنتداب.البريطانيين، م

مل، بعد حرب االستقالل شارك في تأسيا عدد من المؤسسات الصهيونية منها: اتحاد الع

 الهستدروت، ماباي.

 1917يدين، يغآل،  -361

دفاع الربيا الثاني لهياة أراان الجيش اإلسرابيلي، ومؤسا نظدام االحتيداج فدي جديش الد

ليدا، وفدي ، وارتقدى فيهدا بمسدتويات ع1933في القدت، وانضم  لى الهاغاناه عام  اإلسرابيلي، ولد

 عين ربيسا لوحدة العمليات في الهاغاناه. 1944

 عند انددالع حدرب االسدتقالل، توقدف عدن  امدال دراسدته فدي الجامعدة العبريدة 1947في 

 1949يش، وفددي عداد مدرة أخدرى  لدى موقعدده الرفيدع فدي الهاغانداه، ومدن وددم دخدل لمؤسسدة الجدو

 شارك في الوفد اإلسرابيلي لوقف  جالق النار في مفاوضات رودت.

 وفددي ذات العددام خلددف الجنددرال ةيعكددوب دورة ربيسددا لهياددة أراددان الجدديش اإلسددرابيلي،

أرض بدوتولى من جديد مدنح الجديش حلدة جديددة وأفكدارا ميدانيدة تناسدب الواقدع الجديدد الدذي حدل 

سدرابيل االحتيداج التدي تتناسدب واالحتياجدات األمنيدة الخاصدة إل ةلفكدر سرابيل، وخاصدة ابتداعده 

 أمام التهديد العربي الماول أمامها.

 1927-1872يهوش، سلومون بلومغرودون،  -362

 عامدا، بددأجم التوراة  لى لغدة اإليدديش، ولدد فدي لتوانيدا، وتلقدى تعليمدا دينيدا ورشاعر ومت

اللغددة بحداول نشددر أشددعاره هندداك و، 1890عددام  ابكتابدة أشددعاره باللغددة العبريددة، هداجر  لددى أمريكدد

 العبرية لكنه لم يفلح في ذلك.

ى الحرب العالميدة األولداضطرته ووصل البالد، واستقر في مدينة رحوبوت،  1914عام 

حيدا  بددأ بنشدر ترجمتده للتدوراة  لدى لغدة اإليدديش، 1922، وفدي 1915للعودة  لى نيويورك عام 

 ته.صدرت الترجمة الكاملة بعد وفا

 1951-1877يهودا، أبراهام شالوم،  -363

لن بمستشرق صهيوني، ولد في القدت، من عابلة يهودية تعود جذورها  لى بغداد، وحين 

 أتقن اللغات السامية.وعاما نشر اتابه األول،  15سن الـ

عمددل محاضددرا فددي معهددد حكمدداء  سددرابيل ببددرلين، وخددالل  1914-1904بددين األعددوام 

رادة ا بدين الحرغب بأن يكدون وسديطوعين بروفيسورا في جامعة مدريد،  الحرب العالمية األولى

 لكنه فشل في ذلك.الصهيونية والعرب، 

 .قام بجوالت ورحالت اثيرة بين أوروبا والواليات المتحدة، ونشر أبحاوا اثيرة

 1907-1831يواخيم، يوسيف،  -364

ادان فدي سدن  عازن امان، ولد في هنغاريا، يهر في عرض موسيقي للمرة األولى حين

عازفين عين ربيسا لمدرسة الموسيقى في برلين، حيا اعتبر من ابار ال 1866السابعة فقط، وفي 

 في العالم، وذو أسلوب فريد.
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ن، أقدام عالقددات جيدددة مددع ابددار الملحنددين فدي القددرن التاسددع عشددر أمثددال: ليسددت، مندلسددو

 ومدع ،ر ديانتده اليهوديدةغي 1855شومن، بيرهاما، وعرن عنه شرحه لمعزوفة بيتهوفن، وفي 

احتجاجدا علدى عددم قبولده فددي  حددى الويدابف نظدرا ألصددوله  1864اسدتقال مدن عملده عددام ذلدك 

 اليهودية.

 1866-1810يولي، ديفيد ليفي،  -365

ي جفولتده السيناتور اليهودي األول في الواليات المتحدة، ولد في جزر الهندد الغربيدة، وفد

ا، فدي فلوريدد فرجينيا، واسدتلم أحدد المحدالت التجاريدة لوالددهأخذ  لى الواليات المتحدة، وتعلم في 

 وعاش فيها وهناك درت القانون.

ممدا  خالل فترة حروب القبابل الهندية عرن عنه دفاعه الحقيقي الستيطان البديا هنداك،

رسدل أ 1841، وفدي 1837النجاح في انتخابات المجلا المحلدي لمديندة فلوريددا عدام  علىساعده 

 سكان الوالية في الكونغرت. ليمثل مطالب

واليدة  أصبح السناتور اليهودي األول في تاريا الواليات المتحدة، وتدزوم مدن ابندة حداام

لواليدات انتااي، وعرفت عنه مواقفه المحافظة، وخالل نشوب الحرب األهلية اتخذ موقفدا مؤيددا ل

 لكن هزيمة الجنوبيين قضت على مستقبله السياسي. ،الجنوبية

 1912يجين، ينسكو، أ -366

يدة عمدل هنداك بداومسرحي، ابن ألم يهودية، ولد في رومانيا، نما وترعدرع فدي بداريا، 

 حياته في المجال األدبي.

، وألول مددرة نشددر 1942، وددم هددرب منهددا  لددى فرنسددا عددام 1940عدداد  لددى رومانيددا فددي 

نشدددر ، حيدددا وصدددل  لدددى الشدددهرة العالميدددة بعدددد 1938باللغدددة الرومانيدددة عدددام  امقددداالت وأشدددعار

الميدة، لغدة ع 30ى أاثدر مدن وترجمدت أعمالده  لدمسرحياته وأشعاره التي هاجم فيها البرجوازية، 

 أعلن أاثر من مرة حماسته إلسرابيل وخاصة عقب حرب األيام الستة.و

 1860 -1793يوست، يتسحاق ماركوس مردخاي،  -367

يددة ة وانورسددمددؤرخ ومعلددم، مددؤرخ الحقبددة اليهوديددة الحديثددة، ولددد فددي ألمانيددا، وأدار مد

 ، ونشر بعضا من الكتب المدرسية.مختلطة، مسيحية ويهودية

أحددد رواد الحراددة اإلصددالحية اليهوديددة، لكندده عددارض التوجهددات المتطرفددة لدددى بعددا 

 اإلصالحيين، وخاصة مطلبهم ب خرام اللغة العبرية من جقوت الصالة.

ا، يومندا هدذ عهدد المكدابي حتدىمن اتبه الغنية في التاريا اإلسرابيلي: أيام  سرابيلية مدن ال

 نشره في ألمانيا في عشرة أجزاء، التاريا الحديا لبني  سرابيل.

 1995-1899يوسيف، دوب برنارد،  -368

ع ولدد فدي مونتريدال بكنددا، وتطدوفدي دولدة  سدرابيل،  محامي وسياسي، وزير االستيعاب

 في الكتيبة العبرية ووصل  لى  سرابيل قادما من أمريكا. 1918عام 

ت سدنوا وفياي، قانون والقضاء، وانضم  لى حزب مابم في القدت، وعمل في مجال الأقا

 مسداوال صدبحأالثالوينات عمل مستشارا قانونيدا للواالدة اليهوديدة، وخدالل الحدرب العالميدة الثانيدة 

 عن تجنيد اليهود المتطوعين في الجيش البريطاني.

 ، وفي ذروة حدرب االسدتقالل1946-1945شغل عضو  دارة الواالة اليهودية بين عامي 

د فدي وجده عين قابدا عسكريا لمنطقة القدت، وبسبب القيادة الحازمة له تمكنت المدينة من الصدمو

 الحصار الذي فرض عليها من المهاجمين العرب.

قدرب مدن بدن غوريدون، وخدالل العدامين ت حيداتولى مناصب عديددة فدي دولدة  سدرابيل، 

تدده توقفددت حياووزيدرا للقضدداء،  1966-1961ا لالسددتيعاب، وفددياألولدين لقيددام الدولددة عدين وزيددر

 .السياسية حين اعتزلها بن غوريون

لدده اتدداب شددهير يصددف حالددة القدددت خددالل حددرب االسددتقالل أجلددق عليدده اسددم ةالمدينددة 

 الواوقةة.

 1913-1838يوسف، هنري،  -369
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ن فددي رجنتديالحاخدام األول للجاليدة اليهوديدة فدي األرجنتدين، ولددد فدي  نجلتدرا، ووصدل األ

قداد  ، لم تكن جذوره دينيدة وال حاخاميدة، و نمدا ادان فدي األسدات رجدل أعمدال نداجح، لكنده1860

 الجالية الهودية هناك باقتدار وتم انتخابه ليكون حاخاما ربيسا لهم.

قددم  هة يزيددور الزارة، ومدن خدالل عملد بموافقة الحاخام األابر في فرنساحظي انتخابه 

بيل خدالل إلسدران، وساعد علدى الهجدرة اليهوديدة منهدا لجليلة ليهود األرجنتيالكثير من الخدمات ا

 سنوات الثمانينات، وخاصة في أعقاب أحداث روسيا.

 1924يوريس، لياون،  -370

ي قدداف، ولددد فددي بلتيمددور بالواليددات المتحدددة، وخددالل الحددرب العالميددة األولددى تجنددد فدد

ى لهداد ، وبعدد انتهداء الحدرب ذهدب  لدصفون المارينز، وشارك في معارك ضارية في المحيط ا

 عالم الصحافة.

نشر اتابه األول حول أحداث الحدرب باسدم ةصدفير المعرادةة وحظدي بشدهرة  1953في 

 عالمية، وم توالت اتاباته األدبية ونشر مجوعاته القصصية.

 1916يزهار، سميلنيسكي،  -371

رك فدي رحوبدوت، شداقاف، القاف األاثر األهمية لجيل البالماخ وحرب االستقالل، ولد 

عدة في حرب االستقالل، ونشر مذاراته عن الحرب فدي روايتده ةاألسدرة التدي حظيدت بمكاندة رفي

 في األدب العبري الحديا.

اقدده احتلددت بطددوالت البالمدداخ مكانددا هامددا فددي رواياتدده، األمددر الددذي يشددير  لددى مدددى اعتن

ب مابداي، لكنده فدي أعقدا للصهيونية امباد  وأفكار، وما لبا أن انتخب عضو انيست عدن حدزب

 حرب األيام الستة اعتزل الحياة السياسية.

 1838-1773ييتليس، يهودا لييف،  -372

 بدن لعابلدةزعيم الجالية اليهودية في براغ، من رواد حراة التنوير القيصرية في النمسدا، ا

يهوديددة محترمددة، قدددمت عددددا مددن أبنابهددا ازعمدداء فددي بددراغ، اتددب ونشددر مجموعددة مددن أغانيدده 

 عاره باللغة العبرية.وأش

المي، آمن أن حل المسدألة اليهوديدة يجدب أن يكدون داخدل المملكدة النمسداوية واإلجدار العد

نتشدرت ورفا األفكار الداعية  لى  يجاد مالجئ خاصدة بداليهود، تنسدب لده حرادة التندوير التدي ا

 في أوساج يهود أوروبا في بداية القرن التاسع عشر.

 1970-1886يلون، حانوخ،  -373

مددا، الم لغويددات، ومددن ابددار بدداحثي اللغددة العبريددة فددي عصددرنا، تلقددى تعليمددا دينيددا وعاعدد

دعي إللقاء محاضرات في تخصصده  1921وتخص  في علم اللغات السامية بجامعة فينا، وفي 

 بالقدت.

و خفي أبحاوه ومحاضراته في هذا المجال الدقيق إلنتام أساليب جديدة في بحا ما هأدت 

 .اللغويةحظي بجابزة  سرابيل نظير أبحاوه  1962ة، وفي في اللغة العبري

 1941-1864يلين، ديفيد،  -374

ا من زعماء اليشون اليهودي، قاف ومعلم، ولد في القددت، تعلدم فدي مدارسدها ومعاهدده

تجمعدات الختيار ممثلين عن ال ةزخرون يعكوبةالدينية، شارك في االجتماع الذي عقد في مدينة 

 تدورت الصهيونية.االستيطانية أمام الهس

 لتجمع االستيطاني اليهودي في القدت، وفي سدنوات العشدرينات عدينل هزعمتعرن عنه 

 االنتدداب مثل الحرادة الصدهيونية أمدام سدلطاتممساعدا لربيا بلديتها، وم ربيا اللجنة القومية و

 البريطاني.

حددول  الجامعددة العبريددة، ونشددر مجموعددة ابيددرة مددن المقدداالتبعددين محاضددرا  1926فدي 

 دب العبري والعربي.األ

 1924-1843يلين، يهوشاع،  -375
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عابلة من مؤسسي الييشون اليهودي الجديد في  سرابيل، ولد في القدت، وتزوم من ابنة ل

يهوديددة عراقيددة، وبفضددل عالقتدده مددع القنصددل البريطدداني اشددترى قطعددة أرض زراعيددة، وحدداول 

جنة بتداح ه  قامدة مسدتوقدحا، حيدا أراد رفاشراء األراضي التابعة للحكومة التراية في منطقة أري

 تكفا هناك.

 ، لكدن المجموعدة التددي أرادت1876محاولتده هدذه علدى يدد السدلطات الترايدة عدام فشدلت 

نة شراءها لم تيدأت، واشدترت بددال عنهدا قطعدة أرض بدالقرب مدن يهدودا وأقامدت عليهدا المسدتوج

  الزراعية بتاح تكفا.

ديا عن ت أحد أبناء القدتة، يعتبر مصدرا أساسيا للحنشر اتابا مهما جدا أسماه ةمذارا

طات لحكددم السدد، ويددرون اليهددود تحددت القددديم والجديددد المرحلددة االنتقاليددة بددين الييشددون اليهددودي

 التراية، والعالقات بين الجماعات اليهودية في المدينة.

 1913يلين مور، فريدمان،  -376

لعسددكرية الداميددة مددع السددلطات زعدديم التنظدديم السددري ةليحددية خددالل فتددرة المواجهددة ا

ة، البريطانيددة، ولددد فددي بولندددا، درت الهندسددة فددي جامعددة وارسددو، وانضددم هندداك لحراددة ةبيتددار

 وتحول للجناح المتطرن فيها الذي دعم أعمال منظمة ة يتسلة.

شدق فدي ذهب  لدى دموم بعد اندالع الحرب العالمية الثانية هرب من بولندا ووصل البالد، 

لحدرب امفاوضة ممثلي النازيين لبحا  مكانية عقد اتفاق معهم، يقضي بددعمهم فدي ة رسمية لممه

  لى أرض  سرابيل.أوروبا ضد بريطانيا، شريطة  يصال يهود 

 1943في الطريق  لى دمشق اعتقل من قبل اإلنجليز وأرسل  لى معسدكر اعتقدالي، وفدي 

ا من دة منظمة ليحي، ونفذ عددنجح في الهروب من السجن عبر نفق أرضي، وأخذ على عاتقه قيا

 العمليات  لى حين  قامة الدولة.

ي اتهم بالمشاراة فدي قتدل الوسديط الددولي ةبرندادوتة، وحكدم عليده بالسدجن لعضدويته فد

وجدده تمنظمدة محظدورة، وبعدد  قامدة الدولددة انتخدب للكنيسدت األولدى عددن قابمدة ةالمحداربينة، ودم 

 الستيطان الزراعي في النقب.لعالم المال واألعمال، وراز مشاريعه في ا

 

 1893-1821يلينك، أدولف أهارون،  -377

ور فيندا وتدأ باحا في شؤون الحكمة اليهودية، ولد في مورفيا، تلقى تعليما دينيا، انتقل  لى

 هناك باألفكار التنويرية، ودرت اللغات السامية والفلسفة.

ي فديدة ليدتم تمثيلهدا شدارك فدي توحيدد جميدع الطوابدف الدين 1848حين اندلعت ودورة عدام 

 لكن محاولته لم تنجح في اللحظة األخيرة.فورت، جسم قومي واحد في فرانك

الحية اعتبر ابار الباحثين اليهود في عصره، حيا اتخذ موقفا وسطا بين الحراتين اإلص

والمحافظة، وعارض  خرام الكتاب المقدت من جقوت الصدالة، وبدذلك مندع حددوث انشدقاق فدي 

 دية في فينا.الطابفة اليهو

 1994-1895ينكو، مارسيل،  -378

شدر رسام، ولد في رومانيدا، وتعلدم الرسدم فدي سويسدرا، أسدا الحرادة الفنيدة للرسدوم، ون

سديطر  لكنده سدرعان مدا تراهدا بعدد أن ،مقاالت فنية تددعو  لدى  يجداد مبداد  أصديلة لهدذه الحرادة

 عليها السرياليون.

 1947وفدي وهنا جددد أعمالده الفنيدة، هرب من رومانيا ووصل  لى  سرابيل،  1941في 

 أسدا قريدة الفندون علدى جبدل الكرمدل، وبقدي 1953جمعية ةآفاق جديدةة، وفي  أسا مع آخرين

 نال جابزة  سرابيل للفنون. 1967ربيسا لها سنين جويلة، وفي 

 1903-1829يستروف، ماركوس مردخاي،  -379

يدا عليمدا دينفدي بولنددا، وتلقدى ت حاخام، وزعيم الطابفة اليهودية في الواليات المتحدة، ولدد

 ودرت الفلسفة في جامعة برلين، وعين حاخاما للجالية اليهودية األلمانية في وارسو.
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ميدة داعمدا للحرادة القو اموقفد اتخدذ 1863-1861خالل فترة التمرد البولنددي بدين عدامي 

علدى  لهلحصدووسديا بعد قليل أجلق سراحه وجدرد  لدى بروالبولندية، ومع فشل التمرد تم اعتقاله، 

 بروسية.الجنسية ال

مدة  لدى خالل سنوات السبعينات والثمانينات بدأ أعماله اإلبداعية وخاصة في مجدال الترج

 الكتب الدينية االتلمود والتوراة. السيمااللغة العبرية ومنها، 

 1924-1847يعكوب، زئيف،  -380

مجددال التجددارة، بعددد فشددله فددي و ،دامددؤرخ، مددن مؤسسددي رابطددة ةالشددرقة، ولددد فددي بولندد

مقصود تحول للكتابة وانضم لمنظمة أحباء صهيون، ومن خالل مقاالته المنشورة أوضح جبيعة ال

 بالصهيونية الدينية.

انتقدل  1890وصل البالد، وسكن لبعا الوقت في بتاح تكفا وزخدرون، وفدي  1888في 

جدزءا،  14سدرابيلة فدي  لى القدت، وبددأ يكتدب مقاالتده باللغدة العبريدة، وأندتا موسدوعة ةوالدة  

وعته هوديدة موسدوأجرى رحالت عالمية عديدة نقلته  لى ألمانيا وهولندا و نجلترا، ليقدم للمكتبة الي

 تلك.

 2001-1904يعبيتس، يعكوب كوفل،  -381

ولددد فدددي نيويددورك لعابلددة مهدداجرة فقيدددرة، تعلددم القددانون فددي جامعدددة محددامي وسياسددي، 

ندددالع لجامعددة نيويدورك، وعمددل فدي مجددال القضداء حتددى ااولومبيدا، وفددي المعهدد القددانوني التدابع 

 الحرب العالمية الثانية.

خددم فدي الجديش األمريكددي ووصدل  لدى رتبددة مسداعد جندرال، وبعددد انتهداء الحدرب دخددل 

 ، ممدثال عدن الحدزب الجمهدوري،1946الميدان السياسي، حيا انتخب عضدوا فدي البرلمدان عدام 

 ويورك.عين مدعيا عاما في والية ني 1954وفي 

 تنافا على موقع نابب الربيا عن الحزب الجمهوري لكنه فشل، وهي المرة 1968عام 

ليهدود فدي ااعتمد أساسا على أصوات النداخبين واألولى التي يتنافا فيها يهودي على هذا الموقع، 

ه نيويورك، وهدم بالعدادة مدن مصدوتي الحدزب الدديمقراجي، لكدنهم منحدوه أصدواتهم بسدبب سياسدت

 لية ودعمه إلسرابيل.الليبرا

 1945-1862يعكوب، بنو،  -382

حاخدام وباحددا فدي شددؤون التدوراة، ولددد فدي برسدديالو، وتعلدم فددي معهدد الحاخامددات وفددي 

 1929-1906عين حاخامدا لمديندة غينتغدان، وبدين العدامي  1906-1891جامعتها، وبين األعوام 

 ة.عين حاخاما لمدينة دورتمند، وم تفرغ اليا للبحا في شؤون التورا

اب مددن خددالل أبحاودده التددي أجراهددا توصددل  لددى قناعددة مفادهددا أن القددراءات الحاليددة للكتدد

غيددر  المقدددت التددي تعددود فددي أصددلها  لددى القددراء اليهددود األلمددان خددالل القددرن التاسددع عشددر، أمددر

 صحيح، بل  نه وجد في بعا هذه القراءات  شارات معادية للسامية.

ير علددى تددوف لمانيددا، الددذي قددامطلبددة اليهددود فددي أحددين اددان جالبددا جامعيددا، أسددا اتحدداد ال

 االحتياجات لهم، وحمايتهم من أي أذى في يل تفشي ياهرة المعاداة للسامية.

 1944-1898يعكوب، بورتوالد،  -383

لحدرب لنظام النازي في ألمانيدا، ولدد فدي بدرلين، شدارك فدي الخبير قانوني، محارب عنيد 

أللمدان ا ضدد لحدرب وقدام علدى تدوفير المعلومدات السدريةالعالمية األولى، اعتز اثيرا بددوره فدي ا

 خالل الفترة بين الحربين العالميتين األولى والثانية.

لمداني فدي النهايدة  لدى  قالدة ربديا هيادة األرادان األ نشر مقاال في  حددى الددوريات، أدى

ضدبط مدن قبدل عميدل ندازي حدين  1935هاجر من ألمانيا، وفدي  1932ةهنا فون سكتة، وفي 

ان فددي زيددارة لسويسددرا، وددم أجلددق سدددراحه بعددد سددتة أشددهر بعددد ضددغوج مارسددتها الحكومدددة ادد

 السويسرية.
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ل هدرب  لدى برشدلونة، ودم اعتقد 1941اعتقل من قبل السلطات الفرنسية، وفي  1939في 

مت مرة أخدرى علدى يدد عمدالء ندازيين، أرسدل للمعتقدل ومدات فيده، مدن اتبده الشدهيرة: لمداذا يصد

  .1937العالم  نشره عام 

 1782-1699يعكوب، يوسيف بن تسابي،  -384

ور الذي تدأ ةحاخام، اعتبر المفكر األول للطابفة الحسيدية، التلميذ األبرز للحاخام ةبعشيت

 به اثيرا في آرابه ومواقفه الدينية.

ولدم  ألف اتابا شهيرا أسماه ةوالدة يعكوب يوسيفة لخ  فيه مبداد  الطابفدة الحسديدية،

 ى آرابه التي جرحها اما القي آخرون في عصره.أي انتقاد عل يقيال

 1815-1745يعكوب، يتسحاق،  -385

نوات حاخام، من مبشري الطابفة الحسيدية في بولندا، تلميذ الحاخام ةممدزريتشة، فدي سد

ومواقفده  التسدعينات بدرز موقعده الهدام فدي بولنددا، لدم يحداول أن يتعدالى علدى اآلخدرين فدي اتاباتده

 بار الحاخامات والمتدينين من تحت يديه.الدينية، ومع ذلك تخرم ا

مدع ذلدك آمن منذ البداية أنه البد من توفير حاجيات الجسد  لى جانب احتياجدات الدروح، و

 ها.سببت له هذه اآلراء ضجة محيطة به، وخاصة من قبل تالميذه الذين جالبوه بالتراجع عن

 1814-1766يعكوب، يتسحاق فشيسخا،  -386

ستقال عن ماختط لنفسه منذ البداية تيارا الحسيدية في بولندا، حاخام، من مؤسسي الطابفة 

 باقي الحاخامات في بولندا، مشابها للتيار الحسيدي السابد في روسيا.

مدات حاول استبدال بعا الطقوت الدينيدة الخاصدة بداليهود، ممدا أودار عليده معظدم الحاخا

 ورجال الدين اليهود من شتى الطوابف والبلدان.

 1877-1805ان، يعكوبي، يوه -387

نشددر آراءه حددول مطالددب  1833لكندده انجددذب لعددالم السياسددة، وفددي طددب سياسددي، تعلددم ال

يغيدر  ، لكنه لدممساواة اليهود وحقوقهم، رويدا رويدا دخل عالم السياسة األلمانية والبروسية العامة

 ديانته اليهودية.

، شدارك عدالم السياسدة فعل مثلما فعل معظم رجال النخبة الثقافية اليهود في تدوجههم نحدو

 ، وانتخب عضوا في البرلمان البروسي.1848في أحداث 

ن بدين مدادان  1849شارك في الوفد الذي توجه للقاء الملك فريدريا فيلهالم الرابع، وفدي 

للحدزب  انضدم 1863اليهود السبعة الذين جالبوا بترسيا القوميدة اليهوديدة فدي فرانكفدورت، وفدي 

له قاق فدي الحدزب انضدم للتيدار الدديمقراجي االشدترااي، ورغدم أصدوالبروسي، وحين وقدع االنشد

 من تقديم مطالبهم أمام ألمانيا الديمقراجية. ىاليهودية فلم يخش

 1851-1804يعكوبي، كارل غوستاف،  -388

ولدددد فدددي بودابسدددت، عدددرن عنددده نبوغددده مندددذ صدددباه، تعلدددم الفلسدددفة، عدددالم رياضددديات، 

 والرياضيات في جامعة برلين.

ل محاضرا في قسم الرياضيات، واضطر لتغيير ديانتده اليهوديدة السدتكما عين 1925في 

ه في مشواره األااديمي، اشتهر بكونه من أابر علماء الرياضيات في عصره، حيا ساعدت أبحاو

مددن  شدق جريددق جديدددة نحدو ارتبدداج علددم الرياضدديات بعلدم الفيزيدداء الحديثددة خدالل النصددف الثدداني

 القرن التاسع عشر.

 1935-1869فيكتور أبيغدور،  يعكوبسون، -389

، ومددع يهددور هرتسددل انضددم زعدديم صددهيوني، انضددم لمنظمددة أحبدداء صددهيون فددي صددباه

 .1906من بين المعارضين لخطة أوغندا و، 1899، عضو اللجنة التنفيذية عام للهستدروت

يزمان اأول من بادر لدعوة ووعمل على توسيع أنشطته الصهيونية الدعابية في اآلستانة، 

 انتخب ليكون في اللجنة الصهيونية المصغرة، وعاد  لى برلين. 1913للبالد، في 
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لدذي خالل الحرب العالمية األولى الف بمهمة تنشيط المكتب الصهيوني فدي اوبنهداغن، ا

 يهدرترازت مهمته فدي التنسديق بدين فدروع الحرادة الصدهيونية فدي العدالم، وفدي أواخدر الحدرب 

 ة وايزمان، وأحد الراغبين في  جراء مفاوضات مع العرب.عمين لسياسأبرز الداا

 1828-1768يعكوبسون، يسرائيل،  -390

، مددن مؤسسددي الحراددة اإلصددالحية اليهوديددة فددي ألمانيددا، تددأور اثيددرا بكتابددات مندلسددون

 ود.وجالب بمنح األجفال اليهود وقافة عامة، وافتتح مؤسسة تعليمية ألبناء الفقراء اليه

ق الحدبالغا أاثر من سواها لدرجة حفزت العابالت المسيحية على   المؤسسة نجاحاحققت 

اء ة بدين أبندأبنابها بها، ونظرا لتجارتده الواسدعة وموقعده التعليمدي البدارز فقدد حظدي بمكاندة متميدز

 عصره.

بعددد سددقوج نظددام نددابليون توجدده  لددى بددرلين، وهندداك حدداول مواصددلة عملدده اإلصددالحي، 

شداجات صدالحية، لكدن بفعدل تدأوير األوسداج األرووذاسدية أوقدف نوأسا انيسا انتها المعدايير اإل

 ه غيروا ديانتهم اليهودية.بهذا الكنيا، علما بأن معظم أبنا

 1971-1902يعكوبسون، آرنه إميل،  -391

 فندان ديكدور، عدرن مدن ابدار الدديكوريين فدي الددانمرك خدالل القدرن العشدرين، ولدد فدي

 علم الديكور  لى الدانمرك.اوبنهاغن، وهناك أدخل المباد  األساسية ل

دد أعد عددا من المعارض العامة والبيوت الخاصة، ونجح في  عداد تصميمات حديثدة لعد

لطيدران من البيوت الفخمة في البالد، حداز علدى جدابزة دوليدة مدن أعمالده الشدهيرة: مبندى شدراة ا

 .1960اإلسكندنافية في اوبنهاغن عام 

 1995-1897يعاري، مائير،  -392

ي يديولوجي لمنظمة ةالحرت الصغيرة وحزب مابام، خدم في الجديش النمسداوالزعيم األ

 خالل فترة الحرب العالمية األولى ووصل  لى رتبة ضابط.

وصدل  1920فدي فيندا، وفدي  بين مؤسسي منظمة ةالحدرت الصدغيرة اان من 1919في 

لدى  صدهيونية البالد، وحاول التكيف في األوضاع المسدتجدة فدي أرض  سدرابيل، وأخدذ الحرادة ال

 جانب الفكر اليساري االشترااي.

شدكلت والحزب، وعرن ادزعيم لده،  أمينا عامامع تأسيا حزب مابام انتخب  1948في 

راد ه، ألنده أالعالقات الدولية إلسرابيل مع االتحاد السوفيتي والثدورة االشدترااية عنصدرا مؤلمدا لد

 .توويق هذه العالقات

، بددين 1957، اختبددار العصددر عددام 1947يلددة عددام مددن اتبدده التددي نشددرها: الطريددق الطو

 .1963الواقع والخيال عام 

 1944-1882ه، أليعازر، يياف -393

ربيا، صدمن رواد الهجرة اليهودية الثانية، مؤسا الييشون العمالي في  سرابيل، ولد في 

ليحقددق لنفسده مصدددر دخدل اددريم مدن خددالل العمدل فددي  1904وخدرم  لددى الواليدات المتحدددة عدام 

 لزراعة.مجال ا

أقدديم  1921نشددر اتابدده حددول أسددا الييشددون الزراعددي فددي  سددرابيل، وفددي  1918فددي  

الحرب  الييشون األول، واان أحد النشطاء األساسيين في منظمة ةالعامل الصغيرة، وخالل فترة

ن هدذا العالمية األولى عدارض بشددة سياسدة التطدوع فدي الجديش البريطداني، انطالقدا مدن قناعتده أ

 ر بمؤسسة الييشون على المدى البعيد.التطوع سيض

 1925-1868يافه، بتسل إيل،  -394

 زعيم صهيوني، من زعماء الييشدون اليهدودي فدي  سدرابيل خدالل فتدرة الحدرب العالميدة

 عام.أعضاء منظمة ةأبناء موشيهة التي أسسها آحاد هابين من  وبرزاألولى، ولد في روسيا، 

ع، وني السددابخددالل المددؤتمر الصددهي 1905عددام انتخددب عضددوا فددي اللجنددة التنفيذيددة العليددا 

وأقددام فددي مدينددة تددل أبيددب، وخلددف ةديزنكددونة فددي زعامددة المؤسسددة  وصددل الددبالد 1909وفددي 

 اليهودية لشراء األراضي.
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فددي أعقدداب انتهدداء الحددرب العالميددة األولددى نشددط اددزعيم روحددي تعبددوي إلعددادة تددرميم 

 لحرب.المؤسسات اليهودية في البالد التي تضررت بفعل ا

 1936-1864يافه، هيلل،  -395

جبيدددب، ولدددد فدددي أوارانيدددا، انضدددم  لدددى منظمدددة أحبددداء صدددهيون، وفدددور انتهددداء دراسدددته 

 .1891األااديمية في جنيف عاد  لى البالد عام 

نداء عمل جبيبا لدى الواالة اليهودية في جبريا، ومن هنداك توجده  لدى زخدرون يعقدوب، ب

ابعدة شفى وجاقما جبيا متخصصا، وقام بمهمة جبيدة رأقام مست حياعلى جلب البارون روتشيلد، 

 لمحاربة وباء المالريا في منطقتي عتليت والخضيرة.

ادان ضدمن  1903رافق هرتسل في جولته التي قادته  لى منطقة يهدودا، وفدي  1898في 

 ته.وصل  لى مدينة يافا، وأقام فيها حتى وفا 1919الوفد اليهودي الذي وصل العريش، وفي 

 1937-1850ونا، يكير، ي -396

جنرال عسدكري، مدن ابدار الضدباج اليهدود فدي الجديش األحمدر خدالل الفتدرة التدي سدبقت 

فيلددمان،  مع آخدرين مدن الضدباج اليهدود )شدتيرن، آيددمان، وساعداندالع الحرب العالمية الثانية، 

 جمرنيددكل فددي تحقيددق انتصددار الجدديش األحمددر خددالل الحددرب األهليددة التددي اندددلعت  وددر الثددورة

 لبلشفية.ا

ت قدرب مدن الجندراالتعمل على ترميم وتأهيل الجيش األحمدر خدالل سدنوات الثالويندات، 

ه ة تدم تعييندفاجأ ابار قادة الجيش بحجم التدريبات التي قدام بهدا جندوده، لدرجدواليهود في الجيش، 

 في قيادة الجيش الروسي.

 همماتهدالباإلعدام،  ن الضباج اليهود، وصدر بحقهم حكمما لبا أن اعتقل مع مجموعة م

 .1945بر  من هذه التهمة عام   ال أنهسرقة أراضي من الدولة، ب

 1979-1887يربلوم، مارك،  -397

زعيم صهيوني اشترااي، ولد في وارسو، من مؤسسي ةعمال صهيونة في بولندا، وفي 

 اعتقل بسبب نشاجه السياسي. 1905

اعتقدل فدي  1911سدي، وفدي للحزب االشدترااي الفرنانتقل  لى باريا وانضم  1907في 

 أعقاب عودته  لى بولندا، وتم تسليمه  لى روسيا، حيا هرب من هناك  لى باريا.

وبدين  خالل الحرب العالمية األولى أقام اتصاالت وعالقات قوية بدين الحرادة الصدهيونية

 ةليون بلومة وزعماء آخرين في اليسار الفرنسي.

حدت األرض فددي جندوب فرنسدا، وددم عبدر  لددى العالميدة الثانيدة نددزل تالحددرب وبعدد نشدوب 

م قدرار سويسرا، وبعد انتهاء الحرب عاد لفرنسا لممارسة ضغوجه وتأويراته علدى السياسديين لددع

 األمم المتحدة الخاف بتقسيم  سرابيل.

 وصل البالد وتقلد مناصب راقية في الهستدروت. 1953عام 

 1943-1878يروسليبيسكي، يليان،  -398

يوعي فددي االتحدداد السددوفيتي، مددن مؤسسددي الحددزب الددديمقراجي مددن زعمدداء الحددزب الشدد

 ، مقرب من لينين زعيم التيار البلشفي.1898االشترااي في روسيا عام 

 قاد حملة المواجهات فدي موسدكو، ومندذ عدام 1917، وفي وورة الـ1905شارك في وورة 

 عين عضوا في اللجنة المرازية للحزب. 1923

االستقرار،  لى أن أصبح عضوا في اللجنة العليا للحزب، وم دعم ستالين في جهوده لدعم  

، حيدا محررا في جريدة ةالبرافداة، وعرن في االتحاد السوفيتي ادربيا للتيدار المنداها للددين

خدددالل فتدددرة الحدددرب العالميدددة  الديانات في االتحاد السوفيتي، و شن حربا ضارية على ال

 زب الشيوعي.للحالثانية وقف على رأت الحملة الدعابية 

 1811-1723يشماعيئيل، أبراهام يتسحاق،  -399

بوا لذين ااتساحاخام الجالية اليهودية في  يطاليا، اعتبر آخر الحاخامات اليهود في  يطاليا 

 مصادقة الحاخامية العليا لليهود، حيا أبدى معارضة ابيرة للحراة التنويرية.
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ام عدؤاال وجهدت  لديهم فدي بداريا س 12اان من بين الحاخامات الذين جلبوا لإلجابة عن 

ون ، وخالل  جاباته عن األسدالة أوضدح حاجدة اليهدود  لدى تكديفهم مدع الظدرون التدي يعيشد1806

 فيها.

 1933-1838يسرائيل، مائير،  -400

حاخام، زعيم محافظ معرون في عصره، ااتسدب شدهرة ابيدرة بدين أبنداء عصدره بسدبب 

رقدوا ت من الصدعوبة علدى المحيطدين بده أن يفشخصيته المحافظة، لدرجة أن أخالقه السامية جعل

 بين ما هو حقيقة وما هو خيال.

 تحددول بيتدده  لددى لقدداء دينددي دوري، وعمددل علددى تقويددة المؤسسددات الدينيددة اليهوديددة فددي

عدام  للرابطدة يواجتهدد فدي افتتداح المدؤتمر التأسيسدأوروبا، من بين مؤسسي ةرابطدة  سدرابيلة، 

 العديد من المؤسسات الدينية. ، وبعد وفاته أجلق اسمه على1912

 1954-1887يسرائيل، بن تسيون،  -401

كفدا ت، عمل في مجال الزراعة في مددينتي بتداح 1906ولد في أوارانيا، وصل البالد عام 

 ما لبا أن عاد  لى روسيا وخدم في الجيش الروسي.وورحوبوت، 

للعددراق الزراعددي فددي الددبالد لغددرض التصدددير أخددذ علددى نفسدده مسدداولية تطددوير الوضددع 

 بالد عربية جلب زراعة التمور إلسرابيل.لومصر وبالد فارت، وخالل سفريات قام بها 

ارودة، مع نهاية الحرب العالميدة الثانيدة ادان مدن بدين منظمدي عمليدة ةالهدروبة ليهدود الك

 قتل في حادث تصادم جابرتين فوق األراضي األوروبية.و

 1911-1824يسرائيلس، يوسيف،  -402

د فدي بسدبب أسدلوبه الفريدونددا، تعلدم فدي أااديميدة أمسدتردام وبداريا، رسام، ولد فدي هول

 األعمددال الفنيدددة و دخددال األحدددداث التاريخيددة فدددي هددذه الرسدددومات، أجلددق عليددده لقددب ةأسدددطورة

 العصرة.

، وفدددي سدددنوات أتقدددن رسدددومات المشددداهد الطبيعيدددة لهولنددددا، وخاصدددة القدددرى السددداحلية

اعتبددر مددن ابددار الرسددامين ون الشددبان فددي هدداغ، السددبعينات التددف حولدده مجموعددة مددن الرسددامي

 الهولنديين في القرن التاسع عشر.
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 رف الكافح

 1989-1893كغنوبيتش، لزر مويسيفيتش،  -403

من زعمداء الثدورة السدوفيتية فدي روسديا، ولدد فدي اييدف، وانصدم للحدزب الشديوعي عدام   

 بصورة سرية. ، وبعد هروبه عمل1915، اعتقل عام 1911

عين عضوا في اللجنة المرازيدة للحدزب  1924، وفي 1917أخذ دورا مرازيا في وورة  

 للحزب في أوارانيا.عاما سكرتيرا  1925الشيوعي، وفي 

عين سكرتيرا للحزب في موسكو، حيا دعدم سدتالين بكدل قوتده، وخاصدة فدي  1930في  

لحدزب ول الذي تقلدد منصدبا رفيعدا فدي االيهودي األ أصبحالحزب، حيا  داخلصراعاته الداخلية 

 على هذا المستوى.

 1971-1885كدوري، شاشون،  -404

 حاخددام، زعدديم الجاليددة اليهوديددة فددي العددراق، ولددد فددي بغددداد، اددان مقربددا مددن الحراددة

ام عدحاخدام الدربيا فدي بغدداد حدين تقلدد منصدب التنكدر الصدهيونية  هالصهيونية مندذ صدغره، لكند

1927. 

لمفاوضددات مددع السددلطات العراقيددة وحظددي بثقددتهم، خددالل سددنوات أدار سياسددة  جددراء ا

 بددذل جهددوداوالثالويندات واألربعينددات وقبددل  قامددة الدولدة اددان زعيمددا للجاليددة اليهوديدة فددي بغددداد، 

 ابيرة لتنظيم األوضاع اليهودية في العراق.

لدك لدم ذمدع السدلطات العراقيدة ضددهم، لكدن  هتعاونبواجه اتهامات قاسية من أبناء جاليته 

بيل، عداد يهز وقته بمدا يقدوم بده، وبعدد وصدول معظدم أبنداء الجاليدة اليهوديدة فدي العدراق  لدى  سدرا

 ليتولى رباسة الجالية هناك.

 1951-1860كوهين، أبراهام،  -405

ي صحافي، محرر وزعيم اشترااي، ولد فدي ليتوانيدا، وتعلدم فدي المعهدد الحكدومي الرسدم

نشدر عددة  لمتحدة، بعد ان اشدتبه بقيامده بأعمدال اشدترااية،هاجر للواليات ا 1882للمعلمين، وفي 

 مقاالت باللغتين اإلنجليزية وبلغة اإليديش.

دعددم بقددوة تحسددين يددرون اليهددود المهدداجرين، وخاصددة فددي أعقدداب زيارتدده للددبالد عددام 

ون التدف حولده جملدة مدن الصدحفيين واألدبداء الدذين يكتبدونه صدهيوني فاعدل، أحيا تبين  1925

 ديش.بلغة اإلي

 1965-1924كوهين، إيلي،  -406

رجددل مخددابرات  سددرابيلي، حكددم عليدده باإلعدددام مددن قبددل السددلطات السددورية بعددد مرحلددة 

 جويلة من سلسلة نقل المعلومات السرية إلسرابيل.

وبرز اناشط صهيوني منذ صباه فدي مصدر، وفدي عدام ولد في مدينة االسكندرية بمصر، 

 من األراضي المصرية.اعتقلته السلطات المصرية وم جرد  1956

اسدتقر فددي  سددرابيل، وتجنددد للعمددل فددي جهدداز المخددابرات اإلسددرابيلي، وصددل  لددى دمشددق 

فدي  ونجح في  قامة عالقات مع مؤسسة الحكم في العاصدمة السدورية،  ال أن أمدره اشدف واعتقدل

 .1965يناير 
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غييدر شكلت محاامته ضجة عالمية، ورغدم الوسداجات التدي أتدت مدن األجدران الدوليدة لت

 .حكم اإلعدام الذي صدر بحقه،  ال أن الحكم نفذ ضده شنقا أمام أنظار اآلالن في دمشق

 عامة.سمه على عدد من الشوارع والمواقع الاأجلق ويعتبرونه في  سرابيل بطال قوميا، 

 1918-1842كوهين، هيرمان،  -407

تجده نحدو البدا أن فيلسون، ولد في ألمانيا، بدأ حياتده الدراسدة فدي التعلديم الدديني، ودم مدا 

ين بددراسة الفلسفة في جامعة برلين، عمل محاضرا جامعيدا ودم بروفيسدورا فدي جامعدة مداربورغ 

 .1912-1873العامي 

ة فدي نظريدة جديدد مخالل سنوات السبعينات والثمانينات انتقد آراء أفالجدون وااندت، وقدد

نده ألصدهيونية ال انتقددومنساني، أن اليهودية تقدم نموذجا واضحا للمجتمع اإل اعتبرمعالم الفلسفة، 

 رأى فيها خيانة للمباد  الرسالية الملقاة على عاتق الشعب اليهودي.

  1960-1881كوهين، يعقوب،  -408

شدر نوشاعر، ولد في روسيا، ابر في بولندا، وتعلم في جامعات بيرن، ميدونيا، بداريا، 

 بعنوان: اتاب السنة. 1900أشعاره األولى عام 

، 1933-1927ا في األدب العبدري فدي جامعدة وارسدو بدين العدامي عمل محاضرا جامعي

ديميدة وصل البالد وأقام في مديندة تدل أبيدب وبددأ يحاضدر فدي علدم اللغويدات فدي األاا 1934وفي 

 العبرية.

 1970-1887كوهين، موريس أبراهام،  -409

، عمدل فدي مجدال 16سياسي وقابد عسكري، ولد فدي لنددن، وهداجر  لدى انددا فدي سدن الدـ

 اسة واستطاع تمثيل المهاجرين الصينيين المقيمين في اندا.السي

انتقل  لى الصين وتجند في الجديش الصديني  لدى أن وصدل رتبدة جندرال، حيدا عمدل فدي 

جيدة لصدالح قام بعدة مهدام دبلوماسدية خارومجال تأهيل الجيش من النواحي اللوجستية والميدانية، 

 الحكومة الوجنية.

اسدتقر وابداني فدي هوندن اوندن وأجلدق سدراحه بعدد عدامين، وقدع فدي األسدر الي 1941في 

 أخيرا في  نجلترا.

 1905-1839كوهين، تسادوق،  -410

ت الحاخدام اليهدودي الرسدمي األخيدر فدي فرنسدا، ولدد فدي ألدزيا، وفدي أعقداب وفاتده ألغدد

سدددة الجمهوريدددة الفرنسدددية بقددداء التنظددديم الرسدددمي للجاليدددة اليهوديدددة فدددي الدددبالد، تعلدددم فدددي مدر

 غ.ستراسبور

عدين الحاخدام الدربيا  1868عين مساعدا للحاخام الدربيا فدي بداريا، وفدي  1866في 

وخاصدة ا، ترافق ذلك مع األحدداث القاسدية التدي مدر بهدا يهدود فرنسدوللجالية اليهودية في فرنسا، 

 محاامة درايفوت، هجرة يهود شرق أوروبا، ويهور الحراة الصهيونية.

ه األجدواء، وخاصدة فدي قضدية درايفدوت، رغدم ومع ذلك اضطر للعمل بحذر في يل هذ

 قناعته األايدة ببراءته.

 1952-1877كوهين، روبرت فيلي،  -411

المعددا فددي األوسدداج ا اعيصددن سددمااشددتهر ورجددل صددناعي، مددن زعمدداء يهددود  نجلتددرا، 

 االقتصادية اإلنجليزية.

ود بعد انتهداء الحدرب العالميدة األولدى يهدر اأحدد الشخصديات األاثدر بدروزا مدن قبدل يهد

 هودية. نجلترا، وأجرى مفاوضات مع وايزمان إلدخال العناصر غير الصهيونية  لى الواالة الي

بعددد قيددام الدولددة خدداض صددراعات مريددرة مددع ابددار رجددال الدولددة، فضددال عددن الحاخددام 

 لبية.الربيسي ليهود  نجلترا، األمر الذي ترك آواره على شعبيته في أوساج اليهود بصورة س

 1921-1859، كهنشتم، أهارون -412
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 معلددم، مددن مصددلحي النظددام التعليمددي اليهددودي فددي شددرق أوروبددا، ولددد فددي بددرلين، وتعلددم

لندددا القددانون، ووصددل  لددى قناعددة مفادهددا أندده ال بددد مددن تحددديا التعلدديم اليهددودي، وخاصددة فددي بو

 وروسيا.

دالع اند  ال أنالف ب قامة المعهد العلمي المتخصد  بتأهيدل المعلمدين اليهدود،  1897في 

 عندده الحدرب العالميدة األولددى، وأحدداث الثددورة فدي روسدديا ، أعداقوا  امددال مخطدط المعهددد، وبددال

 بشبكة من المدارت اليهودية الحديثة في روسيا وبولندا. ترأت جمعية تربوية تعنى

 1992-1895كوهين، ألبر،  -413

قداف، نمددا وتعلددم فدي فرنسددا، درت القددانون فدي جنيددف، وتخصدد  فدي القددانون الدددولي، 

 ل سددنوات الثالوينددات مثددل الهسددتدروت الصددهيوني لدددى عصددبة األمددم، وعنددد اندددالع الحددربخددال

 وجد ملجأ له في لندن. ةالعالمية الثاني

ب تقلدد ممثال للواالة اليهوديدة لددى الحكومدات األوروبيدة، وبعدد انتهداء الحدرهناك أصبح 

 موقعا مهما في األمم المتحدة.

يهددودي والفرنسددي بفضددل أربددع روايددات ابيددرة ااتسددب شددهرة ابيددرة فددي مجددال األدب ال

علدى  أصدرها، أفصح فيها عن جموحاته اليهودية ونظرته لمستقبلهم في عالمندا المعاصدر، وحداز

م هدذا العدال بدا خالل رواياتده أنده يهدودي أصديل لدم يجدد لده مكاندا فديوجابزة األااديمية الفرنسية، 

 المصطنع والكاذب.

 1898-1828كوهين، فرديناند يوليوس،  -414

عدين محاضددرا فدي قسددم  1852مدن علمدداء البكتيريدا المشددهورين، ولدد فددي بروسديا، وفددي 

ول اليهدودي األ واعتبدرالعلوم في جامعة برسيلوا، وبعد مرور عشدرين عامدا أصدبح بروفيسدورا، 

 الذي يحظى في بروسيا بموقع أااديمي اهذا.

ألبحداث علميدا حقيقيدا مدن ا أنشأ المعهد العلمي ألبحاث الجدراويم، وافتدتح عهددا 1888في 

قعددا فدي هددذا المجددال، فضدال عددن التطددور الدذي أحدوتدده فددي علدم الطددب والبيولوجيددا، ممدا منحدده مو

 أااديميا واعتباريا ابيرا في ألمانيا.

 1933-1879كويغن، ديفيد،  -415

لمانيدا، أفيلسون وعالم اجتماع وخبير فدي الدياندة اليهوديدة، ولدد فدي أوارانيدا، وتعلدم فدي 

 وسية.فترة اندالع الحرب العالمية األولى والثورة الرخالل ضا من الوقت في بروسيا قضى بع

لدى  عين بروفيسورا في قسم الفلسفة وعلم االجتماع في جامعة اييف، وم عداد  1921في 

خاصدة وتخص  في مجال الدياندة اليهوديدة ووقافتهدا، وألمانيا إلنتام بعا الكتب واإلصدارات، 

 عليها السيما جريقة هيغل ومااا فيبر. دراسة أور الفلسفة

 1884-1839كونهايم، يوليوس،  -416

ولد في ألمانيا، ومدن واضدعي أصدول علدم الطدب الحدديا، تخصد  فدي  الطب،عالم في 

 مجال الدورة الدموية، وأورها على بنية الجسم وحراته.

ه ا لدأقدامو حيداعدين بروفيسدورا فدي عددد مدن الجامعدات منها:اييدل، برسدالو، ليفيتسدين، 

 نصبا تذااريا تقديرا لجهوده العلمية.

 1863-1840 ،كخييل، شوكرسليم -417

يده، قضى معظم حياتده صدابما وقدال أن النبدي  ليداهو أتدى  ل صنعاء، في ولد يمني، يهودي

 وأبلغه ب خبار أبناء شعبه اليهود ان ساعة الخالف اقتربت.

 ر، وبدداءت جميددع جهددودجددال فددي اددل أجددزاء الدديمن وأبلددن الجاليددات اليهوديددة بهددذا الخبدد

 الزعامات اليهودية لوقف تأويره في أوساج اليهود بالفشل.

 بعد عددةوقتل فيه، وأحضرت رأسه  لى العاصمة،  بعد فترة وجيزة نصب له امين مسلح

ه صديتتجداوز  وقدداألصدلي،  ةاخييدلةي قتل لديا هدو ذأعوام شاعت في أوساج يهود اليمن أن ال

 ن.الحدود الجغرافية لبالد اليم

 1911كاتس، سيربرنارد،  -418
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تعليمده  عالم في الطب، حاز على جابزة نوبل في مجاله، ولد في ألمانيا، وم تراهدا وأامدل

 جسم.وباقي أجهزة الفي لندن، ودارت أبحاوه العلمية حول العالقة بين عمل الجهاز العصبي 

ة نوبدل جدابز حقيستأنتا للمكتبة العلمية أبحاوا هامة جدا في هذه الموضوعات، مما جعله 

 .1970في مجال الطب عام 

 1962-1894كاتس، مانه،  -419

ى وقضذهب للدراسة في باريا، وم عاد  لى روسيا  1913رسام، ولد في أوارانيا، وفي 

 ة الروسديةهناك فترة الحرب العالمية األولى،  ال أن الحرب األهلية التي نشدبت هنداك عقدب الثدور

 اضطرته للعودة  لى باريا.

يددة حداز علددى الجدابزة الذهب 1931بصدورة حقيقيددة ألعمالده الفنيدة، وفددي  فرنسددافدي  تفدرغ

 لوحة ةحابط المبكىة. عنللمعرض للعالمي للفن في باريا 

اليات جلق سراحه وخرم  لى الوالقبا عليه من قبل النازيين، وم أمع سقوج فرنسا ألقي 

 المتحدة، وبعد الحرب العالمية الثانية عاد  لى باريا.

ترادزت  األعمال الفنية التي قام ب عدادها خالل المرحلدة األولدى مدن مشدواره الفنديجميع 

رة اته األخيدفي القضايا اليهودية، وما لبا أن تحول  لى معالم الطبيعة الباريسية، عاش خالل سنو

 في  سرابيل.

 1972-1912كاتس، يوليوس سوحي،  -420

ضدم مبكدرا للحدزب الشديوعي من زعماء الحزب الشيوعي في بولندا، ولدد فدي وارسدو، ان

 وقام بتحرير بعا مطبوعاتها خالل سنوات الثالوينات.

تدولى  خالل اندالع الحرب العالمية الثانية عين ضابطا مساوال عن الشؤون الصدحفية، ودم

نددا فدي عدين سدفيرا لبول 1951-1946منصبا مرموقا في وزارة الخارجية البولندية، وبين العدامي 

 األمم المتحدة.

را ة، ودم سدفيلبا أن أصبح ممثال لبولندا في جميع القمم العالمية واألوروبيدة المختلفد وم ما

 رسو.، وم عين بروفيسورا للقانون الدولي في جامعة وا1962-1957لها في الهند بين العامي 

ندا، ممدا بعد حرب األيام الستة وقع ضحية الظواهر المعادية للسامية التي انتشرت في بول

 د جميع اليهود الذين يتقلدون مناصب رفيعة في الدولة.نجم عن  بعا

ية، ودم وعين مساوال عن قسم الشبيبة الزراعية في الواالة اليهود 1950وصل البالد عام 

 عين ربيسا لجامعة تل أبيب.

 1944-1887كاتسنلسون، بيرل،  -421

 ا،من زعماء ومنظري حراة العمدال فدي  سدرابيل، ولدد فدي روسديا، وتلقدى تعليمدا متنوعد

نظيميدة توصل البالد، وبعد سنوات وصل  لى قناعة مفادها أنه ال بد من  قامة أجسدام  1908وفي 

 لحماية اليشون اليهودي الذي سيبقى معرضا للخطر  ن بقي العمل بدون تنظيم وتخطيط.

اتدب وعرن عنه صاحب الشخصية األاثدر تدأويرا فدي أوسداج حرادة العمدل الصدهيونية، 

 جزءا، نشرت بعد وفاته. 12من  موسوعة يهودية مكونة

 1826-1773كرمونه، يتسحاق ديفيد،  -422

 رجل مصرفي، مدن زعمداء الجاليدة اليهوديدة فدي اآلسدتانة، قدام بتمويدل حمدالت عسدكرية

 .ابيرة للجيش العثماني، مما جعله أاثر الشخصيات تأويرا في صناع القرار في اآلستانة

كم حأدين بتهمة التجسا والخيانة حيا  ما لبا أنوبنى له قصرا على شاجئ البوسفور، 

ذادرى  اءحيد  واعتدادواأقدام عليده يهدود اآلسدتانة حددادا جدويال، وعليه باإلعدام ومصادرة وروتده، 

 مقتله.

 1880-1796كرميه، يتسحاق أدولف،  -423

فدي  محامي وسياسي، ولد في نيا بفرنسا، من بين الطدالب اليهدود األوابدل الدذين درسدوا

اريا، وحددين حصددل علددى  جددازة المحامدداة رفددا أن يقسددم القسددم الخدداف المعهددد الملكددي فددي بدد

 اعتبره مذال لهم. ألنهباليهود، 
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، 1828 لغدداء هددذا القددانون الجددابر ةالقسددم اليهددودية عددام  فددينجددح خددالل سددنوات جويلددة 

واعتبددر مددن يومهددا مناضددال عنيدددا لصددالح الحقددوق اليهوديددة، وتحددول  لددى شخصددية يهوديددة مددن 

 لى مستوى العالم.الطراز األول ع

 دخدددل البرلمدددان الفرنسدددي، لكنددده اسدددتقال بعدددد ان علدددم أن أبنددداءه تحولدددوا  لدددى 1842فدددي 

ر وعدين المسيحية، وبعد وصول نابليون للسلطة أبعد عن مواقعده السياسدية، ودم هداجر  لدى الجزابد

 .ياأصدر قانونا يمنح بموجبه يهود الجزابر الجنسية الفرنسية تلقابولقضاء ل اهناك وزير

 

 

 

 

 

 

 

 رف الالمح

 1960-1897الوترفخت، هيرش،  -424

م قاض دولي في محكمة الهاي، من الشخصيات القضابية األاثر شهرة على مستوى العال

 لقانون فيلفي أيامنا هذه، تعلم القانون في عدد من جامعات لندن وباريا وفينا، وم عين محاضرا 

 جامعة لندن.

ين عد 1955في الهداي، وجامعدة اامبريددم، وفدي  عين محاضرا لألااديمية القانونيةاما 

ن قاضدديا فددي المحكمددة الدوليددة بالهدداي، حيددا وضددع أسسددا جديدددة للمحاامددات أهمهددا التفريددق بددي

 المحاامات الشخصية والمحاامات العامة الدولية.

 1943-1894المبر، رايمون راؤول،  -425

رنسدي م فدي الجديش الفمن زعماء الجالية اليهوديدة فدي فرنسدا  بدان االحدتالل الندازي، خدد

مسدداعدة  خددالل الحددربين العددالميتين األولددى والثانيددة، وعشددية الحددرب الثانيددة عددين سددكرتيرا للجنددة

 الالجاين.

ودم عدين  تخفيف األعباء عن الالجاين اليهدود الفدارين مدن االحدتالل الندازي،باللجنة  الفت

 يهود.سكرتيرا لالتحاد اليهودي الفرنسي، وحظي بسمعة جيبة في أوساج ال

، ألنده تم اعتقاله، بعدد ان اتهدم ربديا الدوزراء الفرنسدي بالتعداون مدع الندازيين 1943في 

شدفتا، صادر الممتلكات اليهودية، حيا أرسل مع زوجته وأوالده األربعة  لى معسدكر اعتقدال أو

 ومن وم  لى غرن الغاز.

 1988-1890النغ، فريتس،  -426

 لدى  ، وبعدد الحدرب العالميدة األولدى ذهدبمخرم سينمابي، ابدن ألم يهوديدة، ولدد فدي فيندا

اهدين المشد لددىبرلين، أخدرم عدددا مدن األفدالم السدينمابية التدي ااتسدبت شدهرة و عجابدا ابيدرين 

 والنقاد على حد سواء.

روب بعد وصول النازيين للسلطة أنتا عدة أفدالم تددحا الدعايدة النازيدة، ونجدح فدي الهد

 انخرج في صناعة أفالم هوليوود. من ألمانيا  لى الواليات المتحدة، حيا

 1956-1893الفر، هورتسيو،  -427

تصداد سياسي، وزير المالية ووزير الخارجية في البرازيل، ولدد فدي سداوباولو، درت االق

 والفلسفة والقضاء، عمل في صناعة الورق.

دوتدراة، القابمدة البرلمانيدة التابعدة للدربيا ة وتدرأتدخل البرلمان البرازيلدي،  1934في 

 .1959عين وزيرا للمالية، وم وزيرا للخارجية عام  1951 وفي
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 التطددوير االقتصددادي الددوجني فددي البرازيددل، وخددالل الحددرب العالميددة كيعتبددر مؤسددا بندد

 1947م التدي لدم تشدترك فدي الحدرب، وفدي عدا ضد النازيين في البرازيدل قاتل عنيدبرز امالثانية 

 سرابيل في األمم المتحدة.مارت تأويره للضغط على البرازيل لتصوت لصالح  

 1936-1905ليب، ريتشارد،  -428

 1937-1904ليوبولد، ناتان، 

 مددن العددابالت المؤسسددةوصددبيان يهوديددان، مددن عددابلتين يهددوديتين وددريتين مددن شدديكاغو، 

 قدتال صدبياحين ااندا جدالبين فدي جامعدة شديكاغو، خطفدا وات المتحدة، وللجالية اليهودية في الوالي

 ط ليثبتا أنهما قادرين على تنفيذ جريمة قتل ااملة.عاما، فق 14يبلن الـ

ابار  محاامتهما أوارت ضجة في جميع أرجاء الواليات المتحدة، حيا تجند للدفاع عنهما

مية، وتخون اليهدود مدن ان تتحدول المحاامدة  لدى بدايدة لظهدور مؤشدرات معاديدة للسداالمحامين، 

 روجهما من السجن مستحيال.عاما لكي يكون خ 99بالسجن المؤبد وعليهما حكم و

خددل فقددد تلقددى وقافددة دا ةليوبولدددةةليددبة قتددل فددي السددجن علددى خلفيددة عالقددات شدداذة، أمددا 

لسدجن، ية من داخدل املغة أجنبية، وشارك في أبحاث ومؤتمرات عل 27السجن أتم بموجبها  تقان 

 عصافير.وأرسل  لى جزيرة بورتوريكو، ونشر اتابا حول ال 1957أجلق سراحه بشروج عام و

 2000-1902لفوف، أندريه ميشيل،  -429

ي فدعالم بيولوجيدا، حداز علدى جدابزة نوبدل، وتدرأت المعهدد العلمدي ألبحداث الميكروبدات 

 لم.استخدمت أبحاوه في جميع التجارب العلمية ذات العالقة في جميع جامعات العاوباريا، 

ود وبعددد الحددرب عدداخددالل الحددرب العالميددة الثانيددة خدددم فددي المنظمددة السددرية الفرنسددية، 

 تدي يقدوم بهدالفدتح آفداق جديددة فدي فهدم المهدام الوأدت أبحاوه أبحاوه العلمية في مجال الفيروسات، 

 .1965الفيروت، حاز على جابزة نوبل في مجال الطب عام 

 1950-1882ليفوفيتش، ديفيد،  -430

يدة، ى والثانولدزعيم الصهيونية االشترااية خالل الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين األ

 وتحول نحو الصهيونية. 1905ولد جنوب روسيا، واقترب من عمال صهيون، زار البالد عام 

سدا رأت حزب العمال االشدترااي اليهدودي الموحدد، الدذي أتخالل فترة الثورة الروسية 

اتهم اما قدم مسداعدات مجزيدة لليهدود لتحسدين يدرون حيدساعد في نجاح الثورة، وفي أوارانيا، 

 يرها.وتطو

 

 

 1985-1904الفون، بنحاس،  -431

 من زعماء حراة العمال فدي  سدرابيل، تعلدم القدانون فدي جامعدة لفدون، نشدط فدي منظمدة

 الحرت الصغير، وصل البالد مع مجموعة من اليهود.

 انتخب سكرتيرا عاما للهستدروت العمالي، وفي ذات العدام انتخدب عضدوا فدي 1949في 

 وزيرا للزراعة، وم وزيرا للدفاع في حكومة شاريت. 1952-1950الكنيست، وبين العامي 

عقبددات اتهددم باتباعدده لسياسددة القددوة، والقددوة فقددط، ممددا أوجددد أمددام  سددرابيل الكثيددر مددن ال

 والمشاال التي لم تكن متفرغة لها، وما لبا أن استقال بعد تزايد االنتقادات ضده.

اسددعة فددي الددبالد ضددد وددار خددالن حدداد بيندده وبددين بددن غوريددون مددا أوددار غضددب أوسدداج و

 ، وأسفرت الخالفات في النهاية عن وقوع االنقسام في حزب ماباي.األخير

 1940-1856ن، زلمان ديفيد، يونتفال -432

 مؤسدا مسدتوجنة ريشدون ليتسديون، ولدد فدي وارسدو، ابدن لعابلدة مدن الطابفدة الحسدديدية،

يا شددكل رابطددة فددي روسدد 1881حددداث أمددن بددين األوابددل الددذين انضددموا ألحبدداء صددهيون، وبعددد و

 لجمع التبرعات المالية لشراء أراضي في  سرابيل.

ه أرسل من قبل الرابطة لزيارة البالد وفحد  فدرف نجداح االسدتيطان فيهدا، وبعدد عودتد

 عا الجتماع عاجل للمنظمات الصهيونية، وقرروا تأسيا مستوجنة ريشون ليتسيون.د
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الميدة ، وخالل فتدرة الحدرب الع1924عين ربيسا للشراة اإلنجليزية الفلسطينية حتى عام 

وع حدداول التددرويا للمشددر حيددااألولددى ذهددب  لددى االسددكندرية، فددي جريقدده مددن لندددن  لددى الددبالد، 

 الصهيوني.

 .ةعن رحالته وجهوده لصالح الحراة الصهيونية نشرك اتابه الشهير ة لى أرض اآلباء

 1936-1882لبيا، شلومو،  -433

ي ، وعمدل فد1905ي بولنددا، وصدل الدبالد عدام ولدد فدمؤسا التجمع االستيطاني الكبير، 

عدة بعدد خالفدات دبدت فدي الحرادة الصدهيونية حدول جبيوالزراعة في مستوجنات يهودا والجليدل، 

االسددتيطان أسددا تجمددع االسددتيطان الكبيددر بحيددا يضددم اددل تجمددع ماددات اليهددود، ويكددون لهددم 

 اقتصادهم الخاف بهم، بشقيه الزراعي والصناعي.

ست األولى والثانية عن حدزب مابداي، ونشدر عددة اتدب حدول الهجدرة انتخب عضوا للكني

ه ن مددن أبنابدداعتبددر مددن رواد الهجددرة اليهوديددة الثانيددة، فقددد اوندديواليهوديددة والحراددة االسددتيطانية، 

 خالل حرب االستقالل.

 

 1918-1838لبيند، باول،  -434

ن فدي سدم القدانوقانوني، اعتبر ابير القانونيين فدي ألمانيدا فدي عهدده، عدين محاضدرا فدي ق

 عين بروفيسورا في جامعة شترسبورغ. 1872، وفي 1864جامعة اينغسبيرغ عام 

نشددر قوانيندده فددي معجددم وعضددو مجلددا واليددة ألددزت، عددين  1911-1879بددين العددامي 

القضايا  دا في جرحةقوانين الدولة األلمانيةة، باللغة األلمانية الشعبية، وفيها خط لنفسه أسلوبا جدي

 القضابية.القانونية و

 1888-1835ليبندا، أوسيفوبيتش،  -435

قدداف، ولددد فددي مينسددك، تلقددى تعليمددا توراتيددا وعامددا، عمددل لددبعا الوقددت معلمددا فددي 

بقدي ليهودية ومدارسها، وم عين مساعدا لمحافظ المدينة، يساعده فيما يتعلق ب دارة شؤون الجالية ا

 فيه جوال حياته.

بدين  واليهودية وحاول  قامة عالقدة تحدالف نشر العديد من المقاالت في الصحف الروسية

 .1881اليهود والروت، حيا عاصر تغير يرون اليهود في روسيا قبل وبعد أحداث 

 في أواخر أيام حياته عانى من تدهور عصبي، وتوفي في مستشفى لألمراض النفسية.

 1894-1821ليفدوفسيكي، لويس،  -436

ة مدن ألااديميدة الفنيدة، وااتسدب شدهرملحن، ولد في بروسيا، تعلم في بدرلين فدي جامعدة ا

 اونه ملحنا موسيقيا رابعا، اما عمل في معهد المعلمين في برلين.

، أضان  لى عالم التلحين  ضافة جديدة السيما في منداجق غدرب ووسدط أوروبدا وأمريكدا

 ات جويلة بعد وفاته.وبقيت ألحانه سنو

 1873-1794ليبنزون، أبراهام،  -437

نشددر أشددعاره األولددى  1846رواد التنددوير فددي روسدديا، فددي شدداعر مرحلددة التنددوير، مددن 

لنداجقين لتندويريين، وأحدد الزعيم ا يهربعنوان ة شعر اللغة المقدسةة، وفي منتصف األربعينات 

 األقوياء باسمها في روسيا.

ندوير يدف بمرحلدة الترأتقن اللغة العبرية بطالقة مدهشة، وترادزت جميدع أشدعاره فدي التع

 .وشرح لبعا أفكارها

 1852-1828ليبنزون، ميخا يوسف،  -438

بية، واألدب مرحلة التنوير، والده الشاعر أبراهام، تعلم اللغات األوروالكبار شعراء المن 

 والشعر األوروبي.

 تنقددل بددين العواصدددم األوروبيددة السددديما بددرلين، وهنددداك تعددرن  لدددى األوسدداج التنويريدددة

أشددعار ةشددعاره وأشددعار والددده، سددمي والفالسددفة األلمددان فددي عصددره، الحقددا صدددر اتدداب يجمددع أ

 .1895، ونشر عام ةأبراهام وميخا
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 1993-1898ليبتسون، يعكوب،  -439

ات مؤسا الحزب الشيوعي في أمريكا، ولد في ليتوانيا، وأحضدر فدي جفولتده  لدى الواليد

 المتحدة واستقر في نيويورك، وانضم  لى التيار اليساري في الحزب االشترااي.

 روسددية، أسددا الحددزب الشديوعي األمريكددي وعددين سددكرتيرا لدده بددينبعدد اندددالع الثددورة ال

ادبده ، وافتتح عهدا من الشيوعية األمريكية، لكنه سدرعان مدا تحدول عدن مب1929-1927األعوام 

ارات إلقامة شدبكة مدن االسدتخب CIA، لدرجة أنه خدم في صفون المخابرات األمريكية الشيوعية

 العالم. في أوساج النقابات العمالية على مستوى

لعددالمي دعدم بقددوة التددخل األمريكددي فدي اوبددا، فيتندام، ورأى فيهددا حداجزا لمنددع االنتشدار ا

 للشيوعية.

 1925ليدربرغ، يهوشاع،  -440

ف ااتشد 1946حين اان جالبدا فدي جامعدة ييدل عدام و، حاز على جابزة نوبل، عالم وراوة

 شياا جديدا في عالم البكتيريا والفيروسات.

، ومنددذ عددام 1949ي قسددم العلددوم بجامعدة ويسكونسددين منددذ عددام عدين محاضددرا جامعيددا فدد

 ربيسا لقسم العلوم في جامعة ستانفورد. 1959

جدال عين مديرا لمعهد اينيدي ألبحاث البيولوجيا، حاز على جابزة نوبدل فدي م 1961في 

 .1958الطب عام 

 1947-1882الغراديا، فيورلو هنري،  -441

نيويددورك، ابددن ألم يهوديددة وأب  يطددالي، سياسددي، عضددو فددي الكددونغرت، وربدديا بلديددة 

 ناجقا باسمهم، تحدث بلغة اإليديش. وعينعمل في مكتب الهجرة اليهودية 

، وندال دعدم العناصدر االشدترااية 1916لكونغرت بترشيح الحزب الجمهوري فدي ادخل 

ن كن مد، وعاد للكونغرت في العام التالي، وتم1917في نيويورك، جند في الجيش األمريكي عام 

 ا تحديدا.انتزاع دعم أمريكي يندد بالظواهر المعادية للسامية التي انتشرت وسط أوروبا وبولند

سياسدي مواقفه الداعمة للكفاح اليهدودي ضدد الندازيين، ومحاربتده لظدواهر الفسداد ال أورت

 .ثر من مرةونجاحه في االنتخابات التشريعية والبلدية أا يجابية على فوزه بثقة اليهود،  بصورة

 1963-1878الهمان، هربرت،  -442

تقدى فدي التجدارة، ار ترجل مصرفي وسياسي في الواليات المتحدة، ابن لعابلة ورية عملد

ولددى، فدي العمدل السياسددي بعدد ان تدولى منصددبا مهمدا فددي وزارة الددفاع خدالل الحددرب العالميدة األ

 ونال رتبة اولونيل.

أنه عداد  خرج في تجارة عابلته،  الما لبا أن ترك العمل السياسي بعد انتهاء الحرب، وان

تخابدات مرة أخرى ليكون الداعم األساسي لـةسمياة، حاام مدينة نيويورك، الدذي سداعده فدي االن

متحددة ، ومع انتخاب روزفلت لرباسة الواليات ال1928عن الحزب الديمقراجي في انتخابات عام 

رات رى في ذات المنصب أربدع دوانتخب حااما لنيويورك بأغلبية ااسحة، وعاد وانتخب مرة أخ

 انتخابية متتالية.

الدالزم  ر الدعم السياسدييانتخب سيناتورا، وقدم ال ما باستطاعته وتأويره لتوف 1949في 

 لدولة  سرابيل.

 1955-1882لواسين، لودفيغ،  -443

، ، تعلدم فدي جامعدة اولومبيداهصدغر فديقاف، ولد في برلين، وأحضر للواليدات المتحددة 

 جامعة اوهايو.با للغة األلمانية وعين بروفيسور

شدون، رواياته التي نشرها حمالت انتقادات متواصلة، بسبب أسلوبه المباشدر والمكالقت 

اديمي لعمدل األادوالقضايا الشخصية لليهود التي تناولها، وبعد انتهاء الحدرب العالميدة الثانيدة عداد ل

 في جامعة برنديا.

 1948-1881لودفيغ، أيميل،  -444
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غيددر  1902وفددي سددير شخصددية، قضددى معظددم أيددام حياتدده فددي سويسددرا، قدداف، وااتددب 

 ديانته اليهودية، ولكنه في المقابل أعلن عن قطع صالته مع المسيحية.

صدية، التدراجم الشخ ةلم يوفق اثيرا في عدالم القصدة القصديرة، لكنده أبددع فدي مجدال اتابد

، اتراارك، لينكددولين، اليوبدددبيسددم حيددا أرخ لحيدداة الكثيددر مددن زعمدداء العدددالم، ومددنهم: نددابليون،

نيددا، عمددال فيعتبددر رأى ان الكتابددة لتددأريا هددذه الشخصدديات روزفلددت، سدديمون بوليفددار، سددتالين، و

 فضال عن اونه عمال تاريخيا معرفيا.

 1892-1805لودمير، حنا راحيل،  -445

ديقةة، ولدت في أوارانيا، أشيع عنها اتصالها بالعالم الخارجي، وأجلدق عليهدا لقدب ةالصد

 ت أتباع الطابفة الحسيدية وخاصة بناء انا العبادة.شجع

 المسدتوى الروحدي الدذي وصدلت  ليده عباداتهدا وصدلواتها سدمعة راقيدة فدي أرجدداءمنحهدا 

ات وج مارسدها عليهدا حاخامدأوارانيا، فهي لدم تتدزوم  ال عنددما بلغدت سدن األربعدين، تحدت ضدغ

 فيها بقرب مجيء المسيح.وصلت البالد بدأت تهيء نفسها والمحيطين الطابفة، وحين 

  1663-1583 ، سيمون،لوتساتو -446

اليهود  محاولة للدفاع عن في ،1638حاخام  يطالي، من أهم اتبه مقال عن يهود البندقية 

مدا افهم يضطلعون بويابف ال يستطيع غيرهم االضطالع بهدا، مثدل التجدارة،  ،على أسات نفعهم

ل مختلفة من االقتصاد رون فروعا ِّ الدولة  كنهم على عكا التجار األجانب خاضعون لسلطةول ،يطوج

ل، وال يبحثون عن المشاراة فيها، وال ينقلون أرباحهم خارم البالد  .تماما

التددي   لددى الفوابددد مشدديرا مكانيددة زيددادة ريددع الدولددة بتشددجيع النشدداجات اليهوديددة،  أوضددح

ا ي دافدع عنهدة ن ْفدع اليهدود التدسدتخد م أجروحدوهذه ااندت أول مدرة ت ،جنتها الدولة من عالقتها بهم

 . التنوير، اما دافع عنها مفكرو عصر 1714في  نجلترا عام  ةجون توالندةبعد ذلك 

بنداء جللشخصدية اليهوديدة، فوصدف اليهدود بدأنهم  ابدل المدؤلفين الدذين قددموا تحلديالن أوم

لح ون بالصداومخنثون وجهلة ال يمكنهم أن يحكموا أنفسدهم، يهتمدون بمصدالحهم وحسدب وال يهتمد

لماضدي اعن الطمع والجشع، وأنهم يعيشون أسدرى  يعبرن أن سلوك اليهود االقتصادي ي  وب ،العام

 وال يهتمون بالحاضر، اما يبالغون في اتباع تعاليم دينهم وشعابره.

صدمود ، يتمتعون بدبعا الصدفات الحميددة، مثدل الثبدات واالحتمدال والبرأيهلكن اليهود،  

 دين.نظام األسرة، وهم مطيعون ويخضعون ألي شخ   ال  خوانهم في الو والحفاي على العقيدة

 1950-1867ليفا، هينريخ،  -447

هوديدا، مؤرخ وقاف، من مؤسسي الصهيونية األلمانية، ولدد فدي ألمانيدا، لدم يتلدق تعليمدا ي

لطدالب مع مجموعدة مدن ا جامعة برلين، تعلم في معهد لحكماء  سرابيلبوخالل دراسته الجامعية 

 ونيين القادمين من روسيا.الصه

وأسدا مجموعدة مدن المؤسسدات الصدهيونية شغل عدة مناصب فدي الحرادة الصدهيونية، 

 ألمانيا، في جميع المجاالت التعليمية واالقتصادية.ب

عمل محاضرا في جامعة بدرلين، وتدرأت تحريدر ابدرى الصدحف الصدهيونية  1899منذ 

لسدلطة لجنيدة فدي  سدرابيل، ومدع وصدول الندازيين في ألمانيا، وقدام علدى فكدرة تأسديا المكتبدة الو

 وصل البالد وقام على  دارة المكتبة العامة في تل أبيب.

 1952-1878لوزوبيسكي، سلومون أبروموبيتش،  -448

، 1901من زعماء الحزب الشيوعي في االتحاد السوفيتي، انضم للحزب االشترااي عام 

 لدى  ، حيا اعتقل ومن وم هدرب1905ة عام في وور واضح دورب ساهموم اختار الجناح البلشفي، 

 فرنسا.

، عدداد  لددى روسديا، وتددرأت االتحدداد العددالمي للمنظمددات الشدديوعية 1917بعدد نجدداح وددورة 

ومسدداعد وزيددر الخارجيددة، ووزيددر اإلعددالم السددوفيتي، وخددالل هددذه المواقددع حددرف علددى توويددق 

 العالقة مع العالم اليهودي.
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حدين بددأت موجددة  1949زب الشديوعي، وفدي شدغل منصدب عضدو اللجندة المرازيدة للحد

من  24ع م 1952اإلرهاب المعادية لليهود في عصر ستالين، تم اعتقاله وحكم عليه باإلعدام عام 

 المثقفين اليهود.

 1862-1792ليفي، أرويه فيليبس،  -449

مريكي ضابط في الجيش األمريكي، ولد في فيالدلفيا لعابلة محترمة، وتجند في الجيش األ

 .1844لعشرين، ووصل  لى درجة اابتن في في سن ا

ى صدل  لدواهتم اثيرا بتطوير الجيش، ونشر مقاالت عديدة في هذا المجال، حيا ترقدى و

 ان شارك بفعالية في حرب المكسيك.درجة جنرال، بعد 

واة باإلضافة لذلك نشط في الوسط اليهودي، وتمكن مدن  بطدال القدانون الدذي حظدر المسدا

يددة سددمح ب قامددة منظمددات للجالا مددن الكددونغرت ي، وانتددزع قانوندد1850عددام بددين اليهددود وغيددرهم 

 اليهودية في واشنطن، خاصة في ضوء عدم وضوح هذه القضية من الجانب القانوني.

 1935-1863ليفي، سيلون،  -450

ثانيدة، مستشرق، من زعماء يهود فرنسدا خدالل الفتدرة بدين الحدربين العدالميتين األولدى وال

 مددن خددالل أبحاودده فددي مجددال االستشددراق، السدديما فددي  جددار وقافددة الشددرقصددنع لدده اسددما ابيددرا 

 األقصى.

ون، عدين محاضدرا للغدة السنسديكريتية، ومدديرا لمعهدد العلدوم الهنديدة فدي جامعدة السددورب

رباسدة لتقديم الموقف الفرنسي ضمن الوفد الصدهيوني ب دهستعداا أبدىوبعد صدور تصريح بلفور 

 .1918عام وايزمان، التي وصلت البالد 

ر، ة اتهامه بطعن الصهيونية بخنجدر مدن الظهدجوصلت الخالفات بينه وبين وايزمان لدر

نده عمدل ألحين حاول التوفيق بين المصالح الصهيونية والفرنسية، ومع ذلك نال وقة يهدود فرنسدا، 

 بصدق على تحسين يروفهم، هم ومن في مناجق شرق أوروبا بصورة خاصة.

 1920-1887 ليفي، بيانكيني أنجلو، -451

سدكرية، ضابط بحري في الجيش اإليطالي، ولد في فنسيا، تعلم في األااديمية البحريدة الع

 ممدثالبعدد صددور وعدد بلفدور، حيدا اعتبدر برباسدة وايزمدان انضم للوفد الصهيوني الدذي تشدكل 

 هود  يطاليا.لي

يدا  يطالن من  قامة عالقات جيدة مع قادة الجيش البريطاني، دون ان يعدرض مصدالح تمك

 ممثال عن اليهود. 1920ن ريمو عام اللخطر، حيا شارك في مؤتمر الصلح وقمة س

أرسددل بصددورة رسددمية  لددى منطقددة الشددرق األوسددط لفحدد   مكانيددة نجدداح االسددتيطان 

لدى اليهودي هناك،  ال أنه قتدل خدالل امدين نصدبه لده مجموعدة مدن البددو فدي جريقده مدن دمشدق  

 اامل على مقتله.عثر على جثته بعد عام وحيفا، 

 1810-1740ليفي يتسحاق، مائير،  -452

ر من زعمداء الجيدل الثالدا للطابفدة الحسديدية فدي شدرق أوروبدا، وأحدد الشخصديات األاثد

 بروزا في تاريا الطابفة.

دا، وعمدل بعد توليه الحاخامية في عدد من المدن األوربية، اعتبر مؤسسا للطابفة في بولن

اخامدات وبدين الح وأوارانيا، ونظرا للخالفات الكبيرة التي نشدبت بينده الكثير لمد تأويره  لى لتوانيا

 المعارضين ألفكاره، قام بجوالت بين الجاليات اليهودية لجلب الدعم له.

 1994-1898ليفي شتراوس، كلود،  -453

بددين عددامي وبولددوجي، ولددد فددي برواسددل، وتعلددم فددي السددوربون، وفيلسددون وعددالم أنثر

 نسية.لم االجتماع في جامعة ساوباولو، منتدبا عن الجامعة الفرعمل برفيسورا لع 1935-1939

وخدالل  خالل هدذه الفتدرة أجدرى أبحاودا أنثروبولوجيدة علدى القبابدل الهنديدة فدي البرازيدل،

دة وعدين الحرب العالمية الثانية خدم في الجيش الفرنسي، ومع سقوج فرنسا خرم للواليدات المتحد

 باحثا اجتماعيا في نيويورك.

  1854–1782 ، موشيه،ليفي -454
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لعابلدة  لد في المغربو ،من أوابل من استوجنوا والية فلوريدا األمريكيةأمريكي، يهودي 

ي ، اسددتقر فدد1800وفددي عددام  ،والددده وزيددرال للسددلطان وعمددليهوديددة تجاريددة مددن أصددل برتغددالي، 

يدا لدى اوبدا حوم نقدل نشداجه   ،جزيرة سانت تومات في بحر الكاريبي ونجح في تجارة األخشاب

 . 1816أصبح متعهد تموين للحكومة عام 

ة شراء مساحات ابيرة من األراضي في فلوريدا التي اانت خاضدعب، بدأ 1819وفي عام 

 ،1821ام عدوم استقر بها بشكل دابم بعد أن أصدبحت جدزءال مدن الواليدات المتحددة  ،آنذاك إلسبانيا

ن البديا تجارية، اما سدعى  لدى جدذب المسدتوجنيقام باستثمار أمواله في المشاريع الزراعية والو

 ،هدذا الغدرضمن اليهود والمسيحيين للعمل في المزارع الكبيرة التي أقامهدا، وسدافر  لدى  نجلتدرا ل

ن فددي امددا نشددط بددين المهدداجرين اليهددود الجدددد فددي فيالدلفيددا ونيويددورك لتشددجيعهم علددى االسددتيطا

قددر لدم تدنجح فدي جدذب ال هولكن مسداعي ،1821فلوريدا، وأقام في نيويورك مدرسة زراعية عام 

 الكافي من المستوجنين. 

تدب نجح في التخل  من مشااله القانونية، وانخدرج فدي النشداج السياسدي فدي فلوريددا وا

عدا بوبدرغم اهتمامده بدبعا القضدايا اليهوديدة وبالكتابدة حدول  ،عددال من المقاالت فدي الصدحف

ل عن اليهوديدة، وأحددهالمسابل الدينية اليهودية  ال أن ولدي صدبح أول أما ديفيدد ه االونين ابتعدا تماما

 عضو يهودي في مجلا الشيوخ األمريكي. 

األرض  في  جار يهوديته أو هويته السفاردية، فهو يستولي على تهال يمكن فهم سيرة حيا

 يرويطدرد أهلهددا منهددا ويحدارب ضدددهم ويويددف األفريقيـدـين السددـود فيهددا، لديا ألندده يهددودي شددر

 ه يتحدددَّدو نمددا ألندده ينتمددي  لددى التشكددـيل االسددتعماري االسددتيطاني اإلحددـاللي األمريكددـي، وسددلوا

رابده حتدى آلكنه تنازل عدن  شخصيا ضد استخدام العبيد السود،علما بأنه اان  ،داخل هـذا اإلجـار

 يمكنه االستمرار داخل  جار نمط اإلنتام السابد في مجتمعه. 

 1821-1789لويزون، شلومو،  -455

، وبعد قاف وباحا، من رواد الحراة التنويرية في القيصرية النمساوية، ولد في هنغاريا

 تلقيه تعليما دينيا وعاما، توجه  لى براغ وعمل لحسابه الشخصي في الدروت الخاصة.

غرافيدا جنشر دلديال  1819نشر للمرة األولى باللغة العبرية شرحا مستفيضا للتوراة، وفي 

كل قبل وفاته نشدر اتابده ةمحاضدرات عدن التداريا اليهدودي الجديددة، الدذي شدألرض  سرابيل، و

 مصدرا أساسيا للمؤرخين من بعده .

 1906-1861لفيتون، يتسحاق إيليتش،  -456

ا، للرسدم الطبيعدي فدي روسديا، ولدد فدي ليتوانيد ةاألب الحقيقديـةرسام، لقدب فدي عصدره بد

 وتعلم الرسم في المدرسة الفنية بموسكو.

نيدة تعرض لوحاتده الفما زالت موسكو، وببروفيسورا في أااديمية الفنون  عين 1896في 

 العالم. على مستوىورسوماته في أابر المعارض الفنية 

 1925-1844ليفين، يهودا لييف،  -457

تعليمدا  شاعر، من ابار الشعراء االشتراايين التنويريين في روسيا، ولد في مينسك، تلقدى

 الثقافة العامة. دينيا، لكنه تعلم من تلقاء نفسه

م بدأ يتعرض لمشاال اليهدود، وانضد حياعمل في مجال التدريا لدى اليهود في اييف، 

ي محاربدة ترازت فالتي  لى الحراة االشترااية اليهودية، وبدأ ينشر أشعاره في جريدة ةالفجرة، 

 ال م، وفهرغدم مدا قدمده لليهدود وتحسدين يدرية للسامية التي انتشرت في روسيا، والظواهر المعاد

 عاش سنواته األخيرة في فقر وعزلة. أنه

 1935-1867ليفين، شمرياهو،  -458

 عتبددر مددن ابددار المددروجين لألفكددار الصددهيونية عشدديةويمددن زعمدداء الحراددة الصددهيونية، 

م، الحددرب العالميددة األولددى، ولددد فددي بروسدديا، تقددرب مددن أحبدداء صددهيون، وانضددم  لددى آحدداد هاعددا

 وأبناء موشيه.
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لبا صدمر الصهيوني الرابع واان من دعاة الصهيونية العملية، ومعارضا اشترك في المؤت

 ، وأصبح من ابار المتحدوين باسم الصهيونية في روسيا وبولندا.1903لخطة أوغندا عام 

ت اسددتقر فددي الددبالد، وخددالل السددنوا 1924آمددن منددذ البدايددة بانتصددار الصددهيونية، وفددي 

 وي والتعليمي للطلبة اليهود.العشر األخيرة من حياته لجأ للعمل الترب

 1919-1883لفينا، أويغن،  -459

لدى الحدزب ووري، من رواد المحاولة االنقالبية األولى في المانيا، ولد في روسيا، انضم  

 بسبب مرض ألم به.  1908، وم اعتقل وأجلق سراحه عام 1905االشترااي في وورة 

مداني م فدي الجديش األلداجي، وخذهب  لى ألمانيا وانضم هناك للحزب االشترااي الديمقر

 في الحرب العالمية األولى، وتم تسريحه ألسباب صحية.

تدي انضم للحزب الشيوعي األلماني وحرر جريدة ةالعلدم األحمدرة، وشدارك فدي الثدورة ال

مدن  ، وعين ربيا لدوزراء بواريدا الروسدية، وبعدد سدقوج النظدام اعتقدل1918اندلعت في نوفمبر 

 ليه حكم باإلعدام.جديد في فينا، وصدر ع

 1860-1788لوينسون، يتسحاق بار،  -460

ولدد  أجلق عليه لقب ةمندلسون الروسية،قاف، من اآلباء المؤسسين للحراة التنويرية، 

مدا للجديش عمدل مترج 1812في روسيا، وتعلم تعليما دينيا، واهتم ب تقان اللغدات األوروبيدة، وفدي 

 الروسي الذي حارب نابليون.

لدى  حدداث  سرابيلة وقدم فيه جريقة جديدة في التعليم الديني، داعيدا   ةهويةأصدر اتابه 

لدى منحده   صالح حقيقي في الحياة اليهودية، وخاصة في مجال التعليم، ممدا دفدع الدولدة الروسدية 

 جابزة تقدر بألف روبل.

دعدا  اعتمدت عليه الحكومة في مسابل الرقابة على المطبوعات العبرية، وفي ذات الوقت

يش كومددة لتخفيددف الضددغوج علددى الجاليددة اليهوديددة وخاصددة مسددألة التجنيددد اإلجبدداري فددي الجددالح

 الروسي.

 نشر روايات قصصية حول الهجمات التي تشنها المسيحية وأتباعها على اليهودية.

 1909-1835لومبروزو، تشيزرا،  -461

أجددرى أبحاوددا و، عمددل جبيبددا عسددكريا، ةمجرمددون مددن الددوالدةةجبيددب، صدداحب نظريددة 

 الجنود الذي رأى فيهم توجهات  جرامية. ةلمية مدهشة من خالل فحصه لمجموعع

 نعدديوددم ، 1876أبحاودده العلميددة هددذه نشددرها فددي اتدداب اسددمه ةاإلنسددان المجددرمة عددام 

ن أقيمددت أااديميددة علددى اسددمه لهددذا النددوع مددحيددا محاضددرا للطددب القددانوني فددي جامعددة تورينددو، 

 األبحاث والدراسات.

 1926-1871لوندون، مائير،  -462

ى وهدداجر مددع والددده  لددمحددامي وزعدديم اشددترااي مددن الواليددات المتحدددة، ولددد فددي بولندددا، 

 ، تدخل اثيرا في مشاال المهاجرين اليهود في نيويورك.1891عام  أمريكا

من خالل عمله احامي ااتسدب شدهرة ابيدرة بسدبب قضدايا العمدال التدي ربحهدا، وخاصدة 

 عمال مصانع المالبا.

ه حداول مية األولى، لكندلياسية عارض دخول الواليات المتحدة الحرب العامن الناحية الس

لقدي ومن قبل رفاقه في الحزب االشدترااي، الوقون موقفا مهادنا مما عرضه لشن هجمات قاسية 

 حتفه جراء حادث سير مروع.

 1918-1854لونتس، أبراهام موشيه،  -463

يده انيا، ووصدل الدبالد مدع ذوقاف، باحا في تاريا أرض  سرابيل والقدت، ولد في ليتو

يددا فدي خية حول القددت تحد، وحين بدأ يكتب مقاالته يهرت النزعة الجغرافية والتاري1869عام 

مدادة  علدى واحتدوىنشر الدليل الجغرافي األول لمدينة القدت باللغة العبريدة،  1876في اتاباته، و

 علمية غنية عن القدت، تاريخيا وجغرافيا.



 124 

 جزءا  ضدافيا، شدارك فدي  عددادها بداحثون مدن داخدل  سدرابيل 12ر  لى حين وفاته أصد

 وخارجهدا، امدا أسدا مطبعدة لطبدع اتبده وبدداقي الكتداب التدي تتحددث عدن تداريا أرض  سددرابيل،

 بيل.وحتى اللحظة تعتبر اتاباته مرجعا يعود  ليه الباحثون الذين يكتبون عن القدت و سرا

 1746-1707لوتستو، موشيه حاييم،  -464

حيدا أن بالعبرية الحديثة، ولد في  يطاليا، وعدرن افتدى ندابن،  القصيدةعتبر أبو يشاعر، 

ا فدي تداري ح عهددا جديدداتزعماء الحراة التنويرية تلهفوا على أشعاره اثيرا، ألنهم اعتبروهدا تفتد

 العبرية. القصيدة

لدى   وصدل 1735وقوبل مقابلة تليق بده، وفدي  1735انتقل مع عابلته  لى أمستردام عام  

 أرض  سددرابيل، واسددتقر فددي مدينددة عكددا، بعددد ان دب خددالن بيندده وبددين الحاخامددات علددى جبيعددة

خاصدة  حظيت ب عجداب ابيدر رغم أنهاأشعاره والماتها، حيا ان معظم أشعاره أتلفت بعد وفاته، 

 من قبل يهود شرق أوروبا.

 1865 -1800لوتستو، شموئيل ديفيد،  -465

خدالل  ترايسدت لعابلدة فقيدرة، ولكنده اعتداش مدنديندة مفيلسون الديانة اليهوديدة، ولدد فدي 

ماته م بها، وتمكن من جمع وروة شخصية من خدالل أعمالده الفنيدة ورسدواالدروت الخاصة التي ق

 لدرجة أنه تحول  لى أابر الرسامين خالل القرن التاسع عشر.

 دياندةال ما لبا أن تحدول نحدو الكتابدة فدي مجدال التدوراة، ورأى أنده ال مجدال للتفريدق فدي

 ، وبين السلوايات اليومية الحياتية.اليهودية بين القيم األخالقية

نشر عدة اتب وأبحاث حول الظرون التي عاشها اليهود، والضغوج التي مورسدت علدى 

 اللغة العبرية، وجبيعة الطقوت التعبدية للمتدينين اليهود.

 

 1927-1841لوتستي، لويج،  -466

ه يددا، ولددد فددي فينيسدديا، درت القددانون، وبدددأ حياتددسياسددي، ربدديا حكومددة سددابق فددي  يطال

نداء علدى بالسياسية باالنضمام إلحدى منظمدات اإلغاودة اإلنسدانية، ونتيجدة لدذلك جدرد مدن  يطاليدا 

 أوامر السلطات النمساوية.

 عين مديرا عاما لوزارة الزراعدة، وعمدل فدي مجدال التجدارة لصدالح الحكومدة 1869في 

، 1892-1891، وعدين وزيدرا للماليدة بدين عدامي 1871إليطالي عدام اإليطالية، ودخل البرلمان ا

ا مدن وبنداء علدى تلدك السياسدة تمكندت  يطاليد ،اعتبر متخصصا وخبيدرا فدي السياسدة االقتصداديةو

 تخفيف حدة الديون عليها.

بدل أيهدر  رغم أنه لم ينضم للجالية اليهوديدة أبددا، فهدو لدم ينكدر أصدوله اليهوديدة بدالمرة،

 ل لتنفيذ المشروع الصهيوني في أرض  سرابيل.دعمه الكام

 1971-1885لوكاتس، جورج،  -467

لدد فدي فيلسون، وناقد وقافي وفني، من ابار المفكرين الماراسيين في القدرن العشدرين، و

 بودابست، وعشية انطالق الحرب العالمية األولى برز اناقد فني ومؤسا للمسرح الحديا.

ري، انضدم للحدزب الشديوعي الهنغدا 1918يانته، وفدي خالل هذه الفترة أقدم على تغيير د

 وعين وزيرا للتعليم في النظام الفوري، وفي أعقاب سقوج النظام هناك هرب  لى فينا.

ة عرن بكونه شخصية أااديمية بدارزة فدي العدالم الشديوعي، وشدارك فدي األحدداث الداميد

شديوعي الطمدوح اللمية لتحقيدق ، ودعم بقوة أفكار ماراا مطالبا بثورة عا1956في هنغاريا عام 

 من اتبه التي ترجمها للغة العبرية: الرواية التاريخية.على مستوى العالم، و

 1919-1871لوكسمبورغ، روزا،  -468

لنددا، زعيمة عمالية في بولندا وألمانيا، مؤسسدة الحدزب الشديوعي األلمداني، ولددت فدي بو

ي دي، درسدت االقتصدداد السياسددي فددانضددمت للحدزب االشددترااي الثددوري البولندد شددبابهاوفدي فتددرة 

 زيوريا، واانت من بين مؤسسي الحزب االشترااي الديمقراجي البولندي.
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االشدددترااي هددداجرت  لدددى ألمانيدددا، وانضدددمت للجنددداح اليسددداري فدددي الحدددزب  1898فدددي 

 .1905الديمقراجي األلماني، وم عادت  لى بولندا وشارات في وورة عام 

جداءت و الرأسمالي لن يصمد جدويال أمدام حقدابق الواقدع، منذ البداية اعتقدت أن االقتصاد

 ا، اعتقلدتالحرب العالمية األولى لتثبت صدق ما ذهبت  ليه، ومع زوال الحكم القيصري في ألماني

 .1919وقتلت بيد الجيش في يناير 

 

 1971-1887لوكر، بيرل،  -469

ررا ربيسدا من زعماء الصهيونية االشترااية، زعيم ةعمال صهيونة العدالمي، عمدل محد

 .1914-1911للجريدة الرسمية الناجقة باسم المنظمة بين األعوام 

، ودم خالل الحرب العالمية األولى عقد اجتماعا عاما لمنظمة عمال صهيون في ستواهولم

ي فدأعلن آراء اشترااية صهيونية بصورة واضحة، وقضى معظم حياته فدي لنددن، واجتهدد اثيدرا 

 ونة وحزب العمال البريطاني لصالح الحراة الصهيونية.تقوية العالقة بين ةعمال صهي

األعدوام  ممثال للمنظمة في المؤتمرات الصهيونية التدي تعقددها الواالدة اليهوديدة بدين عين

ياسديا أت الواالة اليهودية في لندن، في الفترة التدي شدهدت نقاشدا ستر 1938، وفي 1931-1936

 ته الحكومة البريطانية.عاصفا حول سياسة الكتاب األبيا الذي انتهج

، وبدين 1958بعد قيام الدولة انتخب ربيسا للواالدة اليهوديدة فدي القددت، وبقدي فيهدا حتدى 

 انتخب عضو انيست من قبل حزب ماباي. 1961-1955العامي 

 1878-1821لوريا، حاييم،  -470

د فدي معلم، مؤسا الشراة االستيطانية األولى في  سرابيل خالل القرن التاسع عشدر، ولد

 ألوالد.لدار مدرسة تعليمية ، وم درت الفلسفة في الجامعة، وأفرانكفورت، وتلقى تعليما دينيا

أسا شراة االستيطان اليهودي، وحظدي بددعم قدادة الصدهيونية فدي عصدره،  1860عام 

ية انتقدل  لدى بدرلين وهنداك أسدا أول رابطدة صدهيون، غدورونة، ودم مثل ةاليشر، ألكالعي، هيا

ا جعدل مم ها، ولكن سرعان ما تحللت بسبب الشخصية الداتاتورية التي تملكتمن نوعها في أوروب

 الكثيرين من أنصاره ينفضون عنه.

 1912لوريا، سلفادور إدوارد،  -471

عتهدا، عالم بيولوجيا، حاز على جابزة نوبل، ولد فدي توريندو ب يطاليدا، ودرت الطدب بجام

رب هدبعد سقوج باريا بيد النازيين عمل في المعهد العلمي الفرنسي، و 1940-1938بين عامي 

  لى الواليات المتحدة.

هددد درت فددي عدددد مددن الجامعددات األميرايددة، وخاصددة اولومبيددا،  نددديانا،  يلينددوي، والمع

لدى حداز عوالتكنولوجي في جامعة ماساشوستا، واعتبر من حينها أحد مؤسسي علدم البيولوجيدا، 

 .1969جابزة نوبل في مجال الطب عام 

 1903-1865ر، ليزر، برنا -472

قاف وصحفي، ولد في نديا بفرنسدا، انجدذب نحدو االشدترااية ونشدر مقداالت حولهدا فدي 

 نشر اتابه الشهير بعنوان: الالسامية ..أسبابها ونشأتها. 1894صحف مختلفة، وفي 

مدن بددين األوابدل الددذين خرجدوا لمعارضددة محاامدة درايفددوت، وعمدل علددى اشدف بعددا 

ديدة ليدة اليهوة براءته، في الوقت الذي تراجدع العديدد مدن زعمداء الجاالحقابق التي أوبتت في النهاي

 في فرنسا عن التدخل في هذه القضية خوفا على مراازهم.

 1947-1896ليونارد، بيني،  -473

وى الوزن الخفيدف علدى مسدت فيمالام محترن، بطل العالم، واعتبر من ابار المالامين 

 .1911يقه في عالم المالامة عام ، بدأ جرولد في  يست  يند بنيويوركالعالم، 

، وفددي سددنواته األخيددرة عمددل حكمددا 1935نشددط فددي المنظمددة الرياضددية اليهوديددة عددام 

دى حدإل همديحكخدالل ترياضيا فدي سداحات المالامدة العالميدة، لكنده لقدي حتفده فدي سداحة مالامدة 

 بطوالت المالامة.
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 1999-1902ليفنا، إليعازر،  -474

ال جد، وعمدل فدي م1920جتماعيدة، وصدل الدبالد عدام أيديولوجي وااتب فدي الشدؤون اال

مدن بدين و، 1922الناصرة، وم عين سكرتيرا في اتحاد العمال بحيفدا فدي -البناء على جرق العفولة

وتا مؤسسددي الكيبددوتا الموحددد، وعددرن عندده تنظيددره لمسددألة األيديولوجيددة الدينيددة لفكددرة الكيبدد

 االستيطاني.

ل وال عددن قسددم الدعايددة فددي الهاغاندداه، وددم مسددؤونشددط فددي منظمددة ةالترانسددفيرة، وددم مسددؤ

 أحددد الندداجقين بفكددرة أرضا بددرزالجندداح السياسددي فددي حددزب مابدداي، وبعددد حددرب األيددام السددتة 

  سرابيل الكاملة.

ها، من اتبه التي نشرها: أسدالة االشدترااية فدي عصدرنا، بداب المواجهدة، الدولدة ومصدير

  سرابيل وأزمة التبني الغربي.

 1880-1845رون شموئيل، ليبرمان، أها -475

ت ة مدن الوقدمن مؤسسي االشترااية اليهودية، ولد في ليتوانيا، تلقى تعليما عاما، تعلم فتر

 سداعدته فدي توضديح فلسدفتهوفي مدرسة بطرسبورغ، ودم انضدم لألعمدال الثوريدة التدي عاصدرته 

 اليهودية االشترااية.

ريددة اما نشر مقداالت عددة فدي جأسا الدورية االشترااية ةالحقيقةة في فينا،  1877في 

 جرد من النمسا  لى ألمانيا بعد ان قضى في السجن عاما اامال. 1879الفجر، وفي 

سياسية،  واليات المتحدة حيا حاول  قامة تجمعات صهيونيةللنجلترا ومنها  وم انتقل  لى 

 لكنه وقع في قصة حب لم تكتمل جعلته يضع حدا لحياته من خالل انتحاره.

 1941-1870 ن، هيرمن،ليبرما -476

محددامي وزعدديم اشددترااي فددي بددرلين، وزيددر فددي الحكومددة البولنديددة خددالل فتددرة الحددرب 

 .1907 العالمية الثانية، انضم  لى الحزب االشترااي البولندي، ودخل البرلمان النمساوي في

 ابولندد خالل الحرب العالمية األولى حارب فدي صدفون الجديش البولنددي، وبعدد اسدتقالل

 عمتدزخب عضوا في البرلمان ممثال عن الحزب االشترااي، وخالل فترة حكم ةفيلدوفوسدكية انت

 ، مما أدى العتقاله لمدة والث سنوات.تهمعارض

 .عين وزيرا للقضاء وهو المنصب الذي يتقلده يهودي ألول مرة ، حياتوجه  لى لندن

 1994-1897ليبرمان، ييبسي غريغوريبتيس،  -477

صداحب نظريددة والنفتداح االقتصددادي فدي االتحداد السددوفيتي، اقتصدادي، صداحب سياسددة ا

 اإلصالح االقتصادي.

ي، أفكدداره االقتصددادية رواجددا وقبددوال مددن قبددل صددناع القددرار فددي االتحدداد السددوفيتالقددت 

 وبريجينيف. وخاصة في عهدي خروتشون

 1935-1847ليبرمان، ماكس،  -478

 ه منددذ جفولتدده المبكددرة،رسددام، مددن ابددار الرسددامين فددي ألمانيددا، ااتسددب شددهرة فددي عصددر

 ه.قضى معظم سنوات عمله الفني في هولندا، نظرا للمناير الطبيعية األخاذة التي أعجبتو

ة، وفدور ،  ال أنه لم يحاول مرة  نكار جذوره اليهوديدن المجتمعرسوماته عانشغاله برغم 

 ابقا.تسلم النازيين للسلطة أبعد من جميع المواقع اإلدارية والفنية التي تقلدها س

 1951-1867ليتفينوف، مكسيم،  -479

ألولدى اوزير الخارجية فدي حكومدة االتحداد السدوفيتي فدي الفتدرة بدين الحدربين العدالميتين 

ى ، حيددا اعتقددل وأبعددد، وددم هددرب  لدد1899والثانيددة، انضددم للحددزب االشددترااي الددديمقراجي عددام 

 .1902سويسرا عام 

تهديددد لغربيددة بموقفدده حددول مواجهددة الخددالل الحددرب العالميددة الثانيددة حدداول  قندداع القددوى ا

 النازي،  ال أن جهوده باءت بالفشل بسبب المواقف المعادية للشيوعية في الغرب.
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ير ترقددى فددي مواقددع سياسددية رفيعددة فددي االتحدداد السددوفيتي، أهمهددا وزيددر الخارجيددة والسددف

ة فدور ة ااملدالسوفيتي في الواليات المتحدة، وبعد انتهاء الحرب اعتدزل السياسدة وعداش فدي عزلد

 للسامية. اتهان تحول النظام الستاليني  لى معاد

 1938-1875ليتوكوف، موشيه،  -480

ريا بدابولد في أوارانيدا، تلقدى تعليمدا دينيدا وعامدا، تعلدم فدي جامعدة السدوربون صحفي، 

 ، وانتمى للصهيونية على جريقة آحاد هاعام.1905-1902بين األعوام 

انضددم للحددزب  1919ااي الصددهيوني، وفددي انضددم للحددزب االشددتر 1905خددالل وددورة 

 فيه. الشيوعي، واعتبر واحدا من القيادات البارزة في الحزب الذين يمثلون التيار اليهودي

 عمل محاضرا لألدب اليهودي في جامعة موسكو، واان من بين مدن تدرجم اتابدات ليندين

 ختفى في السجن. لى لغة اإليديش، ولكن في يل مرحلة التطهير اعتقل لكونه يهوديا، وا

 1962-1886لييفيك، هلفرين،  -481

الثوريدة  شاعر ومسرحي، ولد في روسيا، ابن لعابلة فقيرة اثيرة األوالد، اعتقل لنشاجاته

، وذو مواقددف متمددردة يهددرت بوضددوح خددالل محاامتدده، حيددا حكددم بالسددجن أربعددة 1906عددام 

 أعوام والنفي  لى سيبيريا.

دبيددة أت أشدعاره تنتشدر فددي األوسداج الثقافيدة واألهدرب  لدى الواليددات المتحددة، وهنداك بددد

اإليدديش  تم تصنيفه على أنه أحد ابار الشعراء والمسرحيين النداجقين بلغدةو، 1918بدءا من عام 

 العصرية.

وددة الددبالد، وتددأور بمشدداهد الكيبوتسددات وعددودة اليهددود الندداجين مددن الكار زار 1937فددي 

ر ومسدرحياته التدي نشدرها وعرضدها فدي أرقدى دو النازية، وسجل انطباعاته المؤورة في قصصده

 المسرح األمريكية.

 1925-1874ليليان، أفرايم موشيه،  -482

رسام ومصمم ديكور، درت الرسم فدي أااديميدة الفندون فدي فيندا، وعمدل امصدمم ديكدور 

 ااتسب السمعة العالمية.ووم انتقل  لى برلين في ميونيا، 

 الفنددان األول لهددا، صددور اللقدداءات التدديانضددم للحراددة الصددهيونية وعلددى الفددور أصددبح 

دخلددت هددذه الرسددومات معظددم البيددوت وعقدددتها الحراددة الصددهيونية وقادتهددا، وخاصددة هرتسددل، 

 األوروبية.

بدين  يل سدرابوصل البالد وقام بالتدريا في الية الفنون ةبتسل  يلة، واعتاد على زيدارة 

 الحين واآلخر.

 1910-1843ليلينبلوم، موشيه لييف،  -483

ن ف عدشدوساء الحراة التنويرية وأحباء صهيون في روسديا، تلقدى تعليمدا دينيدا، وامن ر

 وقافة قوية، وحين بدأت تواجهه األوساج األرووذاسية تصدى لها بقوة غريبة.

 جالددب بتغييددر بعددا معددالم الحيدداة اليهوديددة، وخاصددة فددي النددواحي التعبديددة، حيددا مثددل

بيدق مال ميددانيا علدى األرض هدو الدذي سديحقق تطمنظمة أحباء صهيون في أوديسا، واعتقد أن ع

 المشروع الصهيوني على أرض  سرابيل.

اعترض علدى جريقدة عمدل هرتسدل، الدذي اشدترج تحقيدق بعدا الظدرون الميدانيدة قبدل 

 ني.المباشرة بتنفيذ مشاريع االستيطان اليهودي، مما يعني  عاقة تنفيذ البرناما الصهيو

 1999-1899ليلينتال، ديفيد إيلي،  -484

محددامي، ورجددل  دارة عامددة، ولددد فددي واليددة  يلينددوي األمريكيددة، درت القددانون وعمددل 

االت واليددة شدديكاغو، فددي  جددار النددزاع الددذي دار بددين الواليددة وشددراة االتصددبمستشددارا قانونيددا 

 المحلية.

قدف اقتدرح خطدة لووعين مدديرا للجندة الطاقدة النوويدة فدي الواليدات المتحددة،  1946في 

 ي ومنع تطويره على مستوى العالم.التسلح النوو

 1882-1815ليلينتال، ماكس مناحيم،  -485
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الل حاخام ومعلدم، مددير خطدة تطدوير التعلديم اليهدودي التدي جلبتهدا الحكومدة الروسدية خد

سددنوات األربعينددات فددي القددرن التاسددع عشددر، ولددد فددي ميددونيا، والفتدده الحكومددة بوضددع خطددة 

 افة األوروبية فيها.للمدارت اليهودية لمنع تفشي معالم الثق

سدينتي، ما لبا أن هاجر للواليدات المتحددة وعدين حاخامدا للجاليدة اليهوديدة فدي واليدة سين

 وتعدداون مددع بعددا رفاقدده لتقويددة الخددط المعتدددل فددي الحراددة اإلصددالحية اليهوديددة، حيددا قوبددل

 بترحيب من األوساج اليهودية وغير اليهودية.

 1868-1806ليسر، يتسحاق،  -486

لدد فدي و، من واضعي األسا األولى للثقافة اليهودية فدي الواليدات المتحددة، حاخام ومعلم

فدي ديدة اندة اليهوا، ويعد من أوابل من نشدر اتبدا عدن الديوالية بوستفاليا، تلقى تعليما دينيا وعلماني

 1859ي أنشددأ المدرسددة اليهوديددة الثانويددة األولددى فددي أمريكددا، وفدد 1849فددي الواليددات المتحدددة، و

 بطة اليهودية األولى لوقف الهجمات على الطالب اليهود.أسا الرا

 لدى  أنشأ مطبعة لطباعدة الكتدب اليهوديدة، ترجمدتواتب عدة اتابات في الدين اليهودي، 

 .1917عاما، وبقيت المراجع األولى ليهود أمريكا حتى عام  17اللغة العبرية لمدة 

  1916ليفتون، موريس،  -487

ي خددالل الحددرب العالميددة الثانيددة، وربدديا وحدددة جيددار، ضددابط فددي سددالح الجددو الكنددد

لعالميدة ، وخدم في سالح الجو خالل الحدرب ا1938العمليات الميدانية، انضم للجيش الكندي عام 

 .1942-1941 الثانية بين العامي

عدين  1957، وفدي 1944نظرا لبطوالته الحربية تلقى وسام الخدمة الناجعة الممتاز عدام 

يا عدين ربد 1959ع االستراتيجية العسكرية لسالح الجو الكندي، وفي الضابط المساول عن وض

 وحدة العمليات في سالح الجو.

 1921-1845ليفمان، غبريئيل،  -488

حداز علددى جدابزة نوبدل، ولددد فدي لواسددمبورغ، عداش وعمدل فددي بداريا، وفددي فيزيدابي، 

 اته.ها حتى وفجامعة السوربون، وم ربيسا لمعمل األبحاث فيبعين بروفيسورا للفيزياء  1883

 1985-1889ليفمان، وولتر،  -489

ورك، ذو تأوير ابير على األوساج اليهودية والسياسية فدي أمريكدا، ولدد فدي نيويدصحفي، 

دا لدوزير اان تلميذه ومساعده للفيلسون ةسنتياناة، وفي خالل الحرب العالمية األولى عدين مسداع

 الدفاع األمريكي.

تدي ويدورك وورلددة، ودم بددأ بكتابدة مقاالتده العدين فدي جداقم تحريدر جريددة ةني 1921في 

دة جريدد 250، حيددا نشددرت لدده أاثددر مددن أمريكدداتنتقددد الفسدداد السياسددي واالجتمدداعي الددذي تحيدداه 

 ردة.: الرأي العام، المجتمع الجيد، الحرب الباة وشهرية، ومن اتبهوصحيفة يومية وأسبوعي

 1990-1899ليفمان، فريتس ألبرت،  -490

ازيين ولد في ألمانيا، واضطر لمغادرتها بعدد وصدول الندزة نوبل، حاز على جابايميابي، 

 .1939للسلطة، وتوجه للدانمرك، وعمل في المعهد البيولوجي في اوبنهاغن عام 

م وم هاجر للواليات المتحدة وعمل في جامعة اورنيدل، ودم عدين محاضدرا جامعيدا فدي قسد

ل حداز علددى جددابزة نوبددل فددي مجددا 1953، وفددي 1949الكيميداء البيولوجيددة بجامعددة هارفددارد فددي 

 عين بروفيسورا في معهد روافللر لألبحاث الطبية في نيويورك. 1957الطب، وفي 

 1963-1876ليفسكي، لويس،  -491

 1914-1899صحافي، زعيم صهيوني أمريكي، ولد فدي واليدة نيويدورك، وبدين العدامي 

تدة يذية المؤقتأسيا اللجنة التنفعمل في الصحافة، وخالل اندالع الحرب العالمية األولى بادر  لى 

 إلدارة شؤون الصهيونية.

خاض صراعات مريدرة مدع رفاقده فدي قيدادة الحرادة الصدهيونية، وخاصدة مدع برندديا، 

ي دهدويوفدي سدنوات الثالويندات شدارك فدي الجهدود التدي بدذلتها أوسداج مختلفدة لتأسديا المدؤتمر ال

  .1927ية األمريكية عام ، من اتبه الشهيرة: والوين عاما من الصهيونالعالمي
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 1973-1891ليفشيتس، جاك،  -492

ن فدلذهب للدراسة فدي بداريا، وصدمم أسدلوبا جديددا  1909نحات، ولد في ليتوانيا، وفي 

 .أقام معرضا فنيا لتماويله التي أعدها ونالت  عجابا و قباال دوليا 1930النحت، وفي 

حددرب أعمالدده الفنيددة بعددد ال حادوددة الكاروددة و قامددة دولددة  سددرابيل حيددزا واسددعا فددي شددكلت

 العالمية الثانية، واعتبر من ابار النحاتين في عصرنا.

 1878-1829ليفشيتس، مردخاي،  -493

ترجمدة بمن ابار األيديولوجيين لحراة اإليديش في أوروبا خالل القرن التاسع عشر، قام 

 ريدة، فقددة والفكفضدال عدن أعمالده األدبيدت من و لى لغة اإليدديش فدي أوروبدا، والعديد من الكتابا

ريدة عرن أنه شخصدية اجتماعيدة القدت  عجابدا ابيدرا، وأبددى تدأوره بدالكثير مدن الشخصديات الفك

 واألدبية في عصره.

  1845-1766ليمل، سيمون فون،  -494

مددن ابددار التجددار اليهددود فددي القيصددرية النمسدداوية خددالل فتددرة حددرب صددناعي وتدداجر، 

يون مدن خددمات جليلدة للنمسدا فدي حروبهدا ضدد ندابل قددمونابليون، عمل في التجارة بفيندا وبدراغ، 

 خالل مساهماته المالية والتجارية في تمويل الحرب.

قدمدة جددا مقابل خدماته هذه التي توجها بتقديم ال وروته لصالح المملكدة، أقدام عالقدات مت

 ن مددنمددع الددبالج الملكددي، واددان مددن بددين الخمسددة اليهددود الكبددار الددذين تمكنددوا مددن انتددزاع قددانو

 لتحقيق المساواة لليهود. 1815الكونغرت النمساوي عام 

 1765-1679المفرونتي، يتسحاق بن شموئيل،  -495

 فة، وم عادتلقى تعليما دينيا، وم تعلم الطب والفلس حاخام وجبيب، من رواد حراة التنوير،

 ا التوراة والتلمود للجالية اليهودية في  يطاليا والشرقية.يدرتل

 يينه حاخاما، وجوال عمله جبيبا لدم يتقاضدى شدياا علدى عملده،صودق على تع 1718في 

ر قددوة أنددتا الموسددوعة الكبيددرة الخاصددة بعلددوم التلمددود، وتعتبددر حتددى يومنددا هددذا المصدددر األاثددو

اء جدجدزءا، فيمدا  120األول فدي  المجلددومنهجية علمية لدراسدة الشدريعة اليهوديدة، حيدا صددر 

 جزءا. 35الثاني في  المجلد

 1959-1901فائيل، ليمكين، ر -496

لمحكمدة درت القانون وعمدل سدكرتيرا ل قانوني، خبير في القانون الدولي، ولد في بولندا،

 العليا في وارسو.

ين فددي خددالل الحددرب العالميددة الثانيددة فقددد جميددع أفددراد عابلتدده، التددي قتلددت بأيدددي النددازي

ل حددول االحددتال 1944، ونشددر اتابددا عددام 1941وارسددو، فيمددا هددرب  لددى الواليددات المتحدددة عددام 

 النازي ألوروبا.

 1909الند، أدوين،  -497

، مددن مصددممي التصددوير الحددديا، ولددد فددي مدينددة اونتيكددت بالواليددات المتحدددة األمريكيددة

 جامعة هارفارد.بأجرى بعا األبحاث العلمية الخاصة بعملية التصوير و

 الملون.خالل فترة الحرب أجرى عملية تطوير حديثة لفن التصوير، وخاصة التصوير 

 1902-1842لنداو، أدولف،  -498

لقدرن صحافي، ممثل واضح للنخبة الثقافية اليهودية في روسيا خالل النصف الثداني مدن ا

 التاسع عشر، ولد في لتوانيا، وتلقى تعليما في المدرسة الدينية وجامعة بطرسبروغ.

فددي نشدر مقداالت عديددة فددي صدحف روسدية ويهوديدة ليبراليددة خدالل سدنوات السدتينات، و

قافيددة ، التددي تحولددت  لدى ناجقددة باسدم النخبددة الثمدنح ترخيصددا إلصددار األسددبوعية الدوريدة 1881

 اليهودية في روسيا.

اب اتخددذ سياسددة هجوميددة ضددد الظددواهر المعاديددة للسددامية التددي اتبعتهددا الحكومددة فددي أعقدد

 ، ومع ذلك جالب بضرورة ان يأخذ اليهود دورهم في المجتمع الروسي.1881أحداث 
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 1793-1713نداو، يحزقيئيل بن يهودا، ال -499

ب جالد 1752لعابلدة وريدة، وفدي حاخامات في عصره، ولدد فدي بولنددا حاخام، من ابار ال

 بوضع حد لحالة االنقسام التي ألمت باليهود في أوروبا.

تمدع قيدة للمجتأور اثيرا بالمفاهيم الحسيدية ورأى أنها تمد اليهود بكثير من المبداد  األخال

ل مثددووديددة، ، وهدداجم بشدددة رواد الحراددة التنويريددة الددذين أرادوا تغييددر معددالم الحيدداة اليهاليهددودي

 الجيل االنتقالي في المسيرة الحاخامية وسط أوروبا.

 1968-1908النداو، دويدوبيتش،  -500

د فدي حاز على جابزة نوبدل، مدن العلمداء المشدهورين فدي االتحداد السدوفيتي، ولدفيزيابي، 

 جامعدة بدااو فدي تخصصداتببدأ يحاضدر  14ه في الرياضيات، وفي سن الـبااو، عرن عنه تفوق

 الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

مدنح لقدب  26معهد خداراون، وفدي سدن الدـبعين مساوال لقسم الرياضيات  24في سن الـ

 الداتوراه، وبعد عام واحد منح درجة البروفيسور.

 خبرتده الطبيدة أنقدذت حياتده،أصيب بجروح خطرة في حادث سير، ورغدم ان  1962في 

 لكنه لم يتمكن من العودة  لى المستوى العلمي الفذ الذي وصل  ليه.

 1928-1892النداو، شموئيل حاييم،  -501

ميددة زعدديم حراددة شددبان الشددرق، ولددد فددي بولندددا، تلقددى تعليمددا دينيددا، وخددالل الحددرب العال

مدة حقده حكدم باإلعددام بتهاألولى عاش يروفا صعبة، حين اعتقدل لددى الجديش األلمداني وصددر ب

 التجسا،  ال أنه نجح في الهروب من السجن.

واستقر في القدت، وعمل على توحيد أجران حرادة الشدرقيين،  1926وصل البالد عام 

لشدبيبة احدداث ودورة فدي المفداهيم لددى الدذي دعدا إلواتخذ شدعارا جديددا أسدماه ةالتمدرد المقددتة، 

 ة والحراة الصهيونية.اليهودية مستمدة من الديانة اليهودي

 1919-1870الندوار، غوستاف،  -502

ترااي، أسدا االتحداد الطالبدي االشد ةجامعيال وأوناء دراستهفيلسون، ولد لعابلة شجاعة، 

 مما سبب له جردا من الجامعة واعتقاله.

الثددورة، دعددوة لالشددترااية،  :نشددر عدددة اتددب هامددة لدده، ومنهددا 1911و1903بددين عددامي 

 الرأسمالية.عارض بشدة المواقف و

إلعدالم، بعد انتهاء الحرب العالمية األولى، شارك في الحكومة االشترااية وعين وزيدرا ل

 وفور أن أجيح بالحكومة اعتقله الجيش وقتله بصورة قاسية.

 

 

 1959-1877لوندوبيسكه، وندا،  -503

موسدديقية، ولدددت فددي وارسددو، وأاملددت الدراسددة الموسدديقية فددي جددامعتى بددرلين وبدداريا، 

 ت اسما شهيرا في عالم الموسيقى.وااتسب

قدمت  نجازات رابعة في تطوير المدذهب الموسديقي الحدديا، وأسسدت فدي بداريا معهدد 

 رنسا.فأدارت المعهد  لى حين اندالع الحرب العالمية الثانية واحتالل والموسيقي القديمة، 

 1957-1869ليندسبرغ، أوتو،  -504

وأونداء مديندة شدلزيا، درت القضداء، سياسدي، وزيدر القضداء فدي حكومدة وايمدر، ولدد فدي 

 انضم لالتحاد االشترااي الديمقراجي األلماني. ةجامعيال دراسته

لميدة لتيدار الماراسدي، وخدالل الحدرب العال اانضم  لى الجناح اليميني في الحزب معارض

وبقدي  األولى تقوى موقفه داخل الحزب، حيا عدين وزيدرا للقضداء، ودم سدفيرا لدبالده فدي بلجيكدا،

الل خدرم  لدى هولنددا، وخد حيداوا في البرلمان األلماني  لى حين وصدول الندازيين للسدلطة، عض

 مختفيا ونجا من الموت. بقيالحكم النازي 

 1943-1868ليندشتاينر، كارل،  -505
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بفده، من ابار علماء الطب في عصرنا، قددم أبحاودا راقيدة فدي قضدايا الددم وترايبتده وويا

 غير ديانته اليهودية.و، حاز على جابزة نوبل، ولد في فينا

 1922عمل في المعهد البيولوجي في جامعة فينا، هاجر للواليات المتحدة فدي  1898منذ 

 وانضم  لى جاقم الباحثين في معهد روافلور لألبحاث الطبية.

فتحدت وفدي الددم،  RHوصل  لى  نجاز علمي تاريخي تمثل بااتشان عنصدر  1940في 

القدة وخاصدة أمدراض األجفدال ذات الع الم الكثيدر مدن األمدراض،ريدق أمدام عدأبحاوه العلمية الط

 المباشرة بالدم.

 1942-1905لينسكي، حاييم،  -506

األولدى  شاعر باللغة العبرية فدي االتحداد السدوفيتي، ولدد فدي سدالونيم، وبددأ بنشدر أشدعاره

 استقر في ليننغراد. 1925باللغة العبرية، وفي 

واعتقددل وأرسددل  لددى معسددكر  ،لغددة العبريددةحظددر عليدده نشددر أشددعاره بال 1934فددي عددام 

 سيبيريا لخما سنوات.في اعتقالي 

هندداك، أعيددد  لددى ليننغددراد، ومددرة أخددرى اعتقددل فددي سدديبيريا حيددا لقددي حتفدده  1940فددي 

 وصلت أشعاره  لى البالد بعد وفاته.و

 1933-1872لسينغ، تيودور،  -507

يدر غ ةجامعيدال ء دراسدتهوأوندافيلسون، ولد في هونوفر، درت الفلسفة والتاريا والطب، 

 أدى بروز الحراة الصهيونية  لى تأوره بأفكارها وعودته لديانته.وديانته اليهودية، 

ي فدتمثل موقفه مدن الصدهيونية بأنهدا جداءت إلعدادة الشدعب اليهدودي  لدى أصدله الحقيقدي 

 نالشددرق،  لددى حيدداة األرض والطبيعددة، ومددع وصددول النددازيين للسددلطة هددرب  لددى تشدديكيا،  ال أ

 األيدي النازية وصلت  ليه هناك وقتلوه.

 1864-1825ليسل، فرديناند،  -508

ن مؤسا الحزب االشترااي األلماني، لم يكمل تعليمه الجامعي بصدورة نظاميدة، وفدي سد

 جمع حوله مجموعة من الشبان المعجبين في برلين. 18الـ

لتحسددين  وجالددب اليهددود بضددرورة تنظدديم أوضدداعهم وصددوالمددن الددداعين لوحدددة ألمانيددا، 

ضدد ادل  ه بقيادة التمرد اليهودييروفهم، وخاصة ممارسة حق االنتخاب، علما بأنه حلم منذ صبا

 .1881ر أحداث وأخذ موقفا سلبيا منهم، وخاصة  و عاداهم من

 1950-1893ليسكي، هارولد،  -509

مددن زعمدداء االشددترااية فددي بريطانيددا، ولددد فددي مانشسددتر، درت فددي عدددد مددن الجامعددات 

 أواسفورد، مااغيل، هارفارد. الراقية مثل

عدددين  1926عدددين محاضدددرا جامعيدددا فدددي المعهدددد االقتصدددادي بلنددددن، وفدددي  1920فدددي 

بروفيسورا في ذات المعهد وبرز فيه اشخصية مرازيدة، مدن خدالل مشداراته فدي وضدع األسدا 

 ثانية.والألولى ااألولى لنظام الحكم العام والمحلي في بريطانيا في الفترة بين الحربين العالميتين 

اعيدا خالل الحرب العالميدة الثانيدة دعدم بقدوة حقدوق اليهدود أسدوة بغيدرهم مدن الشدعوب، د

 إلقامة دولة يهودية في أرض  سرابيل.

 1884-1829ليسكر، إدوارد،  -510

فددي  رت القددانونوسياسددي، حليددف ودود لنظددام بيسددمارك فددي ألمانيددا، تلقددى تعليمددا مثاليددا، 

وحدارب ضدمن صدفون  1848امعيدا اشدترك فدي ودورة عدام جامعدة برسدالو، وحدين ادان جالبدا ج

 الثورة الطالبية في فينا.

أسا الحزب االتحاد الليبرالي المعدارض، ولكدن بسدبب مرضده اعتدزل الحيداة  1880في 

ى حقدوق عد انتخابه لمجلا النواب البروسي تمكن من  قرار قانون يحافظ بموجبه علوالسياسية، 

 اليهود في بروسيا.

 1941-1868ويئيل، ليسكر، عمان -511
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ر العب شطرنا، بطل العالم خالل مرحلدة جويلدة، ولدد فدي بدرلين، فدي بدايدة القدرن هداج

ي ن وخاصة فللواليات المتحدة واستقر في نيويورك، وقام بجولة حول العالم لمنافسة ابار الالعبي

 مدن لندن، نيويورك، بطرسبورغ، باريا، برلين.

ودم عمدل محدررا ، 1921ي متمسدكا بهدا حتدى عدام وبقد 1894حاز على بطولة العدالم فدي 

لمجلددة دوريددة متخصصددة فددي عددالم الشددطرنا، ونشددر عددددا مددن الكتددب فددي الرياضدديات، الفلسددفة، 

 والشطرنا.

 1945-1869ليسكر شيلر، ألزا،  -512

فدة شاعرة، رازت ال أشدعارها فدي عدالم الطفولدة، وانجدذبت  لدى اليهوديدة الشدرقية وجاب

 يين للسلطة هاجرت  لى سويسرا.الحسيديم، ومع وصول الناز

أصديبت بخيبدة أمدل، وعدادت  لدى سويسدرا،  البالد، وحين رأت وضدع اليهدود هنداوصلت 

وم وبقيدت فدي المديندة حتدى يد، 1937وفي النهايدة عدادت  لدى  سدرابيل واسدتقرت فدي القددت عدام 

 الطفولة العبرية، البيانو األرزق.: يةشعرالمن مجموعات وفاتها، 

 1875-1811 ليف، ليوبولد، -513

وتعلدم  حاخام، من اآلبداء المؤسسدين للحرادة اإلصدالحية فدي هنغاريدا، تلقدى تعليمدا دينيدا،

 عددا من اللغات األوربية، اإليطالية والفرنسية والالتينية واليونانية.

حاخدددام اإلصدددالحي األول فدددي هنغاريدددا، واشدددترك فدددي المدددؤتمر الصدددودق علدددى تعيينددده 

جداء ، وشارك في حالدة التمدرد التدي عمدت أر1848صالحيين عام التأسيسي األول للحاخامات اإل

 هنغاريا، واعتقل وبقي في السجن عدة أشهر.

 من اتبه الشهيرة: أصول يهود هنغاريا في العصر الحديا.

 1826-1749ليفين، مناحيم مندل،  -514

ة، بقدي قاف ومعلم، تلقى تعليما دينيا ودرت العلوم الطبيعية وخاصة الرياضيات والفلسدف

مدة واقترب من أجواء مندلسدون، الدذي اعتمدد عليده فدي ترج 1784-1780في برلين بين األعوام 

 أابر دليل جبي للغة العبرية.

ضدب جلدب عليده غ ممدارادز أعمالده األدبيدة فدي الحيداة االجتماعيدة واالقتصدادية لليهدود، 

 التنويريين اليهود ألنه شجع ترجمة بعا الكتابات للغة العبرية.

 1940-1881كوب وولف، ليتسكي، يع -515

 مد ودمن زعمداء الصدهيونية االشدترااية، ولدد فدي اييدف بأوارانيدا، وتعلدم فدي أحدد المعاهد

 .1901جرد الحقا بسبب نشاجاته الثورية عام 

روسدية ، وفدي أعقداب الثدورة ال1908سافر ألمريكا لبحا  مكانية هجرة اليهود  ليها عدام 

د فددي عددين وزيددرا لشددؤون اليهددو 1918مددن مؤسسددي حددزب الشددعب، وفددي  أصددبح 1917عددام 

  الحكومة المؤقتة األوارانية.

سددافر ألمريكددا الجنوبيددة لبحددا مسددألة االسددتيطان اليهددودي،  1925-1923بددين العددامي 

لدبالد اوصدل  1935أن الحدل الوحيدد للمشدكلة اليهوديدة يتمثدل فدي الصدهيونية، وفدي الحقدا اقتندع و

 وعمل في السياسة من خالل حزب ماباي.

 1887-1849سروس، إيما، ليت -516

يدة ،  أورت فيهدا اثيدرا روا1866شاعرة، ولدت في نيويورك، وبدأت بنشر أشعارها عام 

 .1881األديب العالمي ةجورم أليوتة، السيما أنها ترافقت مع أحداث روسيا 

نشدرت مجموعتهدا الشدعرية  1882شكل مصدير اليهدود مدادة أساسدية فدي أشدعارها، وفدي 

 اء.بعنوان: أغاني السم

 1903-1824ليتسروس، موريتس،  -517

ا فدي فيلسون وعالم نفدا، ولدد فدي ألمانيدا، تلقدى تعليمدا دينيدا محافظدا، وعمدل بروفيسدور

الدنفا  وحاضدر فدي علدمالفلسفة بجامعة بيرن، وم توجه  لى برلين وعمل في األااديمية العسكرية 

 والعلوم السياسية.
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جد ر التي توناداته بتطبيق النظريات واألفكااإلنجاز األابر الذي قدمه لليهودية تمثل في م

فددون لدددى الحراددة الصددهيونية  لددى واقددع عملددي، فددي الوقددت الددذي بقددي معظددم الفالسددفة اليهددود يكت

 بالمفاهيم النظرية فقط.

 1902-1880ليكرت، هيرش،  -518

ق الندار  جالبدمن أبطال الحراة االشترااية اليهودية، حاول اغتيال حاام مدينته ألنه أمدر 

 .1902متظاهرا من الشبيبة االشترااية في األول من مايو  26 على

عمل من تلقداء نفسده وبالتعداون مدع بعدا الرفداق علدى مناهضدة ادل مدا مدن شدأنه تدأخير 

اعتقالده  المشروع الصهيوني، األمر الذي أشاع أجواء من اإلرهاب الفردي، وأدى في النهايدة  لدى

 .1902و و صدار حكم اإلعدام بحقه وتنفيذه في يوني

 1932-1882لرين، يوري،  -519

اقتصادي ورجل أعمال شيوعي من بروسديا، انضدم  لدى الحدزب االشدترااي الدديمقراجي 

 ، مما أدى  لى اعتقاله ونفيه  لى سيبيريا.1901الروسي في 

عنصددر مفصددلي فددي تحديددد تحدول  لددى و ،انضددم للجندداح البلشددفي 1917فدي أعقدداب وددورة 

الزراعدي  دعم بقوة االستيطان اماسوفيتي في منتصف العشرينات، السياسة االقتصادية لالتحاد ال

 اليهودي في أرض  سرابيل.

 1966-1876لشينسكي، يعكوب،  -520

ة حدين وتحت تدأوير آحداد هاعدام انضدم  لدى ةأبنداء موشديهعالم اجتماع، ولد في أوارانيا، 

 .17سن الـبلن 

ؤسسدي الحدزب مدن مشارك في المدؤتمر الصدهيوني السدادت ودعدم فكدرة أوغنددا، وادان 

ة الديمغرافيدلكنه انجذب  لى عالم البحا والكتابة في القضايا االجتماعيدة والصهيوني االشترااي، 

 لليهود.

حددة بسبب أبحاوه الداعية لتحسين يدرون اليهدود، جدرد مدن بولنددا وهداجر للواليدات المت

حادودة لذين أرخدوا لوابل امن األ وأصبح، وهناك انخرج في المجلا اليهودي العالمي، 1937في 

 واستقر في تل أبيب. 1959وصل البالد عام الكاروة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 134 

 

 

 

 

 

 حرف الميم

 1923-1849ماوتنر، فريتس،  -521

قددداف ومفكدددر، درت القدددانون فدددي بدددراغ، واسدددتقر فدددي بدددرلين، وبددددأ بكتابدددة مجموعاتددده 

 القصصية، وبسرعة قياسية أخذ موقعه األدبي بين أدباء عصره.

 حدا نقدديب تمتدهالبعدد التداريخي حيدزا هامدا فدي قصصده ورواياتده، ومدع ذلدك فقدد احتدل 

تاريخيدة لدى نظرتده الفلسدفية للحيداة، ولدذلك فقدد أرخ للمرحلدة ال  واضح، األمدر الدذي وجدد جريقده

فددي  التدي شدهدت تحددرر الغدرب مدن سددلطة الكنيسدة، وبسددبب آرابده الناقددة هددذه لدم يتسدن لدده العمدل

 المجال األااديمي.

حا فدي عد عن اليهودية، رغم أن الظواهر المعادية لالسدامية أخدذت مكاندا واضدتبانقطع وا

 اتاباته.

 1909مائير، دانيئيل،  -522

ت صحفي، زعيم االشتراايين في فرنسا، عين وزيرا للعمل، ووزيرا للصحة في الحكوما

ة أعداد الثانيد، ولد في باريا، وخالل فتدرة الحدرب العالميدة 1949-1946الفرنسية خالل األعوام 

 من جديد تنظيم الحزب االشترااي الفرنسي، وانتخب أمينا عاما للحزب.

 ، ومددا لبددا أن اعتددزل الحيدداة السياسددية1958انتخددب عضددوا فددي البرلمددان الفرنسددي عددام 

 ربيا لجنة حقوق اإلنسان في فرنسا.ليصبح 

لمعاديددة ، وبعددد حددرب األيددام السددتة عددارض بشدددة األجددواء اةاليهوديدد وسدداجعمددل فددي األ

 إلسرابيل التي برزت في أوروبا.

 1834-1780مائير، يونيس دانيئيل،  -523

مدنح رخصدة  اليهدودي األول الدذي اعتبدرقاضي، ولد في أمسدتردام، وعدرن اولدد ندابن، 

 لكنه مع ذلك واجه صعوبات جمة بسبب أصوله اليهودية.العمل في سلك القضاء، 

ام عدلقانونيدة لدسدتور هولنددا، وأمدين تولى مناصب رسدمية هامدة، أبرزهدا ربديا اللجندة ا

 اللجنة الرسمية لكتابة تاريا هولندا.

تثمر اسدو، 1809، حيا عين ربيسا للجالية اليهودية بهولندا عام نشط في الوسط اليهودي

خاصدة فدي موقعه في لفت أنظار الحكومة الهولندية  لى الظرون الصعبة التدي يعانيهدا اليهدود،  و

 لتعليمي.المجالين االجتماعي وا

 1957-1885مائير، لويس بيرت،  -524

هدو ومن ابار منتجدي األفدالم السدينمابية فدي هولنددا، ولدد فدي روسديا، وأحضدر  لدى انددا 

 1918صددغير، بدددأ عملدده الفنددي حددين عمددل فددي شددبكة لدددور السددينما، وددم انتقددل  لددى هوليددوود عددام 

 وهناك أسا شراة إلنتام األفالم.

عددد، بتشددان النجددوم السددينمابيين والتعامددل معهددم فيمددا جريقددة جديدددة ونددادرة فددي اا ابتدددع

 واعتبر لفترة جويلة الرجل القوي في صناعة السينما في الواليات المتحدة.

 1953-1862مائير، باولوس،  -525

 لدى  وصدل ولد في بولندا، غير ديانته وتحول  لى البروتستانتية فدي ألمانيدا،مرتد يهودي، 

ا اليهدود معادية للسدامية، وقددم  فدادات غيدر دقيقدة يدتهم فيهدواتصل هناك بأجران  1893فينا عام 

 بارتكاب مجازر في مسقط رأسه.
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ضده استغل من قبل البروفيسور األلماني المعادي للسامية ةأوغسدت روهليندنة، الدذي حر

من بيدنهم وعلى اتهام اليهود بكل ما قد يسيء  ليهم، بل واتهام أشخاف بعينهم بارتكاب فظاعات، 

 بار لهم وضعهم االجتماعي والديني.حاخامات ا

 1990-1895مائير، رانة،  -526

ي ، ولدد فدي بداريا، تعلدم القدانون، وخددم فد1953سياسي، ربيا الحكومة الفرنسية عدام 

 صفون الجيش الفرنسي  بان الحرب العالمية األولى.

 ية فدديخددالل الفتددرة بددين الحددربين العددالميتين األولددى والثانيددة فددي الصددناعات الفرنسددعمددل 

 .ة الفرنسيةالحرب العالمية الثانية انخرج في المنظمة السريور اندالع مواقع متقدمة  داريا، وف

فدي  بعد انتهاء الحرب انتخب للبرلمان عن الحدزب االشدترااي الراديكدالي، وعدين وزيدرا

وزراء ، ودم ربيسدا للد1951-1947حكومات فرنسية متعاقبة، ومنهدا الماليدة والقضداء بدين العدامي 

 .1953ستة أشهر عام  لمدة

 اتب اتابه الشهير بعنوان: ال  سرابيل..أصدقاء.ونشط في األوساج اليهودية، 

 1978-1898مائير، غولدا،  -527

من زعيمدات حدزب العمدل فدي  سدرابيل، ربيسدة الحكومدة خدالل الفتدرة بدين حدرب األيدام 

 .1906تحدة عام الستة وحرب يوم الغفران، ولدت في اييف، وهاجرت أسرتها  لى الواليات الم

، وبدددأت أعمالهددا الجماهيريددة فددي الكيبوتسددات، وعينددت 1921هدداجرت إلسددرابيل عددام 

سددكرتيرة عامددة لمنظمددة عمددال صددهيون، وسددافرت ألمريكددا لمدددة عددامين فددي مهمددة رسددمية عددام 

1932. 

عينددت مسدداولة الجندداح السياسددي فددي الواالددة اليهوديددة، حيددا أدارت صددراعا  1946عددام 

عددم  إلقناعده بالتقدت سدرا بالملدك عبدد هللاوأروقة األمم المتحددة قبيدل قيدام الدولدة، سياسيا حادا في 

 االنضمام للجيوش العربية المهاجمة إلسرابيل.

وزيدرة  لتعين 1949أول سفيرة في االتحاد السوفيتي، وم عادت عام  عينتمع قيام الدولة 

ها وخاصة وسياست يةقيادالمواهبها  للعمل، وم الخارجية، وخالل هذه الفترة تعرن السياسيون على

 عقب وفاة أشكول.

ع عامدا، وادان منصدب رباسدة الدوزارء أرفد 25لمع اسمها في الحياة السياسية علدى مددى 

ي فديوم الغفدران حرب  1974-1969هدت فترة رباستها شحيا  ،المناصب الحكومية التي تقلدتها

 .1973أاتوبر 

ر، براغماتيدة ووافقدت علدى وقدف  جدالق الندا عقب تعيينها ربيسة للحكومة اتخذت سياسة

 242 ي رقدمحيا دخلت مرحلة االستنزان بدين  سدرابيل ومصدر،  لدى حدين صددور القدرار الددول

 المطالب بانسحاب القوات اإلسرابيلية من األراضي المحتلة  لى حدود آمنة.

ام فقدددمت اسددتقالتها مددن رباسددة الحكومددة عدد تها،انتهددت المعراددة وانخفضددت معهددا شددعبي

 تكتب سيرتها الذاتية. 1978، وقضت العام األخير من حياتها 1974

 1939-1856مائير، يعكوب،  -528

ل خدرم  لدى منطقدة بخدارى لتنظديم أو 1882حاخام شرقي، ولد في القدت وتعلم بها، في 

 .هجرة يهودية للبالد من هناك، وم ذهب للجزابر وتونا لذات الغرض

ي طابفددة الشددرقية فددي القدددت، ولكندده منددع مددن تددولعددين قاضدديا فددي المحكمددة الحاخاميددة لل

يدا غدادر الصدهيونية، ح هرباسة الطابفة نظرا لمعارضة الحاخام األابر في اآلستانة بسدبب مواقفد

مددن مؤسسددي التجمددع الشددرقي  وأصددبح لددى سددلونيك وهندداك عددين حاخامددا لهددا، وددم عدداد للقدددت 

 .1919لطابفة عام انتخب حاخاما لو للحاخامات ودخل انتخابات التجمع األولى

 1864-1791مايربر، يعكوب ليبمان،  -529

بالثقافددة  هملحددن موسدديقي، ولددد فددي بددرلين، ابددن لعابلددة مصددرفية وريددة، اهددتم منددذ صددغر

 الموسيقية، وبدأ يعد ألحانا بصبغة  يطالية.
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 خدالل سدنوات األربعدين عدين مدديرا لددار األوبدرا فدي بدرلين، حيدا ااتسدب شدهرة ابيددرة

 بعد وفاته.وبقي صيته  لى ما 

 1951-1884مايرهوف، أوتو،  -530

الدنفا،  عمل في البداية بالفلسفة وعلموايميابي، حاز على جابزة نوبل، ولد في هونوفر، 

 وم توجه الحقا  لى مجال الطب والكيمياء.

حددداز علدددى جدددابزة نوبدددل نظيدددر ااتشدددافه بعدددا القضدددايا المتعلقدددة بالجواندددب  1923فدددي 

ل ألبحداث بدرلين، وتوصدبحاث الكيميابية في المعهد الملكي بلقسم األ االبيولوجية، حيا عين ربيس

يين اضدطر لمغدادرة ألمانيدا بعدد وصدول الندداز 1938ندادرة وجديددة فدي اسدتخدامات الطاقدة، وفدي 

 وانتقل  لى فرنسا، وم  لى الواليات المتحدة بعد سقوجها في يد النازيين.

 1867-1808مافو، أبراهام،  -531

يتوانيدا، لالعبرية، من رواد الحراة التنويرية في شرق أوروبا، ولد في قاف، أبو الرواية 

فسده وقافدة عامدا، تعلدم مدن تلقداء ن 17تلقى تعليما دينيا وتطرق للحسيدية، وبعدد زواجده فدي سدن الدـ

 عامة وأتقن بعا اللغات األوروبية، االفرنسية واأللمانية والروسية.

ر البعد رابه بصورة ابيرة في أوروبا، حيا أواالقاف العبري األول الذي أور في ق اعتبر

 ن األدبداءمالنوازع القومية لدى يهود أوروبا، وترك آواره على الجيل القادم  في قصصه التاريخي

 اليهود، بعد ان احتلت يرون اليهود االقتصادية واالجتماعية حيزا هاما من اتاباته.

 1920ماغد، أهارون،  -532

، انضدددم  لدددى 1926ووصدددل الدددبالد مدددع ذويددده عدددام قددداف ومسدددرحي، ولدددد فدددي بولنددددا، 

حيداة  الكيبوتسات اليهودية في الدبالد، ودم انتقدل  لدى تدل أبيدب، أصددر مجموعدات قصصدية تتنداول

 الكيبوتا من جميع النواحي.

 1948-1877ماغنوس، يهودا ليون،  -533

حاخدددام وزعددديم صدددهيوني، الدددربيا األول للجامعدددة العبريدددة فدددي القددددت، ولدددد فدددي سدددان 

ا ومنهدا خدرم إلامدال دراسداته فدي ألمانيديات المتحدة، عين حاخامدا  صدالحيا، وانسيسكو بالوالفر

 .1903-1900شرق أوروبا بين العامي  لى دول 

ادين صبح من النداجقين البدارزين المعد ،واضحة من الظاهرة النازيةبصورة  همواقف أعلن

ى ترايدا الذين نجحوا في الوصول  لد للنازية، وأسا مع آخرين منظمات لمساعدة الالجاين اليهود

 وقت الحرب.

 خالل زيارة له  لى نيويورك، توفي هناك عن عمر يفوق السبعين عاما.

 1923-1879م، فالديمير، يماد -534

مددن زعمدداء اليهدددود فددي روسدديا وبولنددددا، ولددد فدددي بروسدديا، أجبددره والدددده علددى اعتنددداق 

 المسيحية، وبقي منجذبا للثقافة الروسية.

اضطر للهرب ووجد ملجدأ لده فدي سويسدرا، وبعدد نجداح  1899روسيا عام خالل أحداث 

ادر  لدى وجهت له عدة انتقادات لم يتحمل بعدها البقداء هنداك، حيدا غد 1917الثورة الروسية عام 

 الواليات المتحدة في أوابل سنوات العشرين، وهناك توفي في عزلة تامة.

 1911-1860ماهلر، غوستاف،  -535

دور  بوهيميا، بدأ نشداجاته الموسديقية مبكدرا، وتنقدل فدي عددد مدن ملحن موسيقي، ولد في

، بعدد ان 1897العرض والمسارح يقدم أعماله الفنية،  لى أن عين مدير دار األوبرا فدي فيندا عدام 

 قام بتغيير ديانته.

 استقال من عمله وانتقل  لدى نيويدورك، وأعدد هنداك عشدر قطدع موسديقية، ممدا 1907في 

 خالل سرعة زمنية قياسية، وبعد وفاته أيضا. أاسبه شهرة ابيرة

 1911-1887ماهرشك، صموئيل يكوفليفيتش،  -536

 أبددو أدب األجفددال السددوفيتي، تلقددى لقددبشدداعر، أجلددق عليدده األديددب العددالمي ةغددوراية 

 تعليما دينيا وعلمانيا، وخالل دراسته في يالطا سكن في منزل األديب غوراي.
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عدالم انتمابده الصدهيوني فدي أشدعاره بصددورة نشدط فدي منظمدة عمدال صدهيون، وبددرزت م

ين  لددى بأعمدال الترجمدة لكبددار األدبداء العدالمي هااتسدب شدهرته األدبيددة مدن خدالل قيامددوواضدحة، 

 اللغة الروسية، ومنهم: شكسبير، بلييك، بايرون.

 1920-1884موديلياني، أمدايو،  -537

، 1905لدى بداريا فدي رسام، ولد في  يطاليا، تعلدم الرسدم فدي فينيسديا وفلورنسدا، ذهدب  

 ة اثيرة.وتأور بكبار الرسامين هناك، وعاش في فقر مدقع، وخالل عمره القصير أنتا أعماال فني

أوددار عليدده ضددجة ابيددرة بسددبب اللوحددات  1917المعددرض الوحيددد الددذي أقامدده فددي عددام 

عدد لم يحظ بنجاح ابير، وبوالعارية التي عرضها حيا أقدمت الشرجة على جرده من المعرض، 

 وفاته اختطفت ال رسوماته  لى العديد من المعارض العالمية.

 1898-1824موهليفر، شموئيل،  -538

 حاخام، من مؤسسي أحباء صهيون، ومؤسا الصهيونية الدينية، وحظي بعالقة جيدة مع

راددة التنددويريين ألندده اعتقددد أندده البددد مددن تعدداون جميددع أجددران الحراددة الصددهيونية بمددن فدديهم ح

 التنوير.

 وساعد في  قامة مدينة رحوبوت، وحدين 1890د مع مجموعة من أتباعه عام وصل البال

أودار  ألخيدرمن الداعمين األساسديين لهرتسدل، رغدم ان الظهدور الكبيدر ل اعتبرأقيمت الهستدروت 

 عليه بعا االنتقادات داخل المؤسسة الدينية الصهيونية.

خدب يوني األول، لكنده انتبسبب مرض ألم به، لم يتمكن من المشداراة فدي المدؤتمر الصده

 من قبل المجتمعين عضوا في اللجنة التنفيذية المرازية للحراة الصهيونية.

 1885-1847مويال، أبراهام،  -539

لته وصل البالد مع عابممثل أحباء صهيون في أرض  سرابيل، ولد في الرباج بالمغرب، 

مددع  بب عالقاتدده الجيدددةأدار أعمدداال مصددرفية تجاريددة، وبسددو، أقددام فددي مدينددة يافددا، 1860عددام 

 المهاجرين اليهود األوابل. ةساعدلطات التراية والسكان العرب، نجح في مالس

ر ترخيصددا مددن السددلطات لبندداء مسدداان فدي بلدددة عدداقر قضدداء الرملددة، وعمددل فددي صدداست

حبدداء  دارة المشدداريع االقتصددادية والمصددرفية للبددارون روتشدديلد، وددم مددا لبددا أن أصددبح ممددثال أل

 .1885 صهيون عام

 1952-1878مولنر، فرانس،  -540

قاف ومسرحي، ولد في بودابست، حظي بشهرة واسعة بسدبب أعمالده األدبيدة فدي مجدال 

 .1907قص  األجفال التي بدأ بنشرها عام 

ين معظم أبطالده فدي القصد  والروايدات مدن اليهدود المثقفدين الدذين يبدذلون جهدودا لتحسد

 ن، ليليوم.يروفهم االجتماعية، ومن أهم قصصه: الشيطا

مية، فدي أواخدر الثالوينددات اضدطر لمغدادرة هنغاريددا بسدبب تندامي المشدداعر المعاديدة للسددا

 .هاجر نهابيا للواليات المتحدة 1940حيا استقر لبعا الوقت في فرنسا وم سويسرا، وفي 

 1930-1868موند، ألفرد موريس،  -541

ن دخدل البرلمدازيدة، صناعي، وزير في حكومة بريطانيا، ومن زعماء الصدهيونية اإلنجلي

 .1906البريطاني عام 

يدد لعمدل الشدعبي فدي حكومدة لواعدين مسداعدا لدوزير  ىخالل فترة الحدرب العالميدة األولد

 انتقل لحزب المحافظين. 1926وزيرا للصحة، وفي  1921جورم، وفي 

رأت لجنددة تدد 1928تحمسددا ممددا رآه، وفددي وعدداد م 1921زاد الددبالد مددع وايزمددان عددام 

ام ليهوديدة عدحثت اإلمكانيات االقتصادية للبالد بناء على توصيات أعلنتهدا الواالدة االفح  التي ب

1929. 

 1944-1887موند، برنارد،  -542

 خددالل الحددرب العالميددة األولددى فددي الجدديش النمسدداويخدددم جنددرال فددي الجدديش البولندددي، 

 الهنغاري المشترك على الجبهة الروسية.
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ستقل تجند على الفور في الجيش البولندي الم، وم 1918سقط في األسر وحرر الحقا عام 

 قدداد وحدددة المشدداة ضددد 1920وشدارك فددي صددد الهجددوم الددذي قامددت بدده القدوات األوارانيددة، وفددي 

 الجيش األحمر.

ية، ومع خالل الحرب العالمية عين جنراال في الجيش البولندي في مواجهة القوات األلمان

  فه.وهناك لقي حت ،عسكر اعتقالي في ألمانياسقوج بولندا اعتقله النازيون وأرسلوه  لى م

 1924-1879مونتغيو، أدوين صموئيل،  -543

سياسي، وزير في الحكومة البريطانيدة، معدارض صدلب للصدهيونية، دخدل البرلمدان عدام 

-1910عددن الحددزب الليبرالددي، وعددين وزيددرا لشددؤون المسددتعمرات الهنديددة بددين األعددوام  1906

 الال ذاتيا.، ودعم فكرة منح الهند استق1914

 خالل الحرب العالمية األولى عين وزيرا لالستيعاب، وخاض صراعا عنيدا ضد تصريح

أوروبا  في بريطانيا ودول غربم ن وضعهأل، باليهودبلفور، الذي رأى فيه  يذاء شخصيا وشعبيا 

 سيتأور بالتأايد جراء هذا الوعد.

 1885-1784مونتيفيوري، موشيه،  -544

ي  نجلتددرا فددي القددرن التاسددع عشددر، ومددن أشددهر الشخصدديات زعدديم الجاليددة اليهوديددة فدد

 اليهودية في أوروبا خالل النصف الثاني من القرن.

 ولدد فددي  يطاليددا، وعمددل فدي مجددال التجددارة فتددرة مددن الوقدت، وارتقددى فددي بعددا المواقددع

عبه شد ع أبناءمالرسمية في  نجلترا، لعل أهمها محافظ لندن، وم لقب بالبارون مقابل أعماله الخيرة 

فدال معلقدة فدي ادل بيدت مدن بيدوت اليهدود بأوروبدا، وخدالل االحتغدت اليهود، لدرجة أن صورته 

 بذاراه الماوية أقيمت احتفاالت ابيرة في شتى أرجاء أوروبا.

  1938-1858مونتيفيوري، كلود يوسيف،  -545

بيل رابيدت حكمداء  سدزعيم اليهودية الليبرالية في  نجلتدرا، تعلدم فدي جامعدة أواسدفورد، و

لدذي علمده ادعم فكرة الحوار بين المسيحيين واليهود متدأورا بأفكدار ةبنيدامين غاندتة في برلين، و

 الديانة اليهودية.

غددت م، وعين الحقا ربيا الرابطة اإلنجليزية اليهودية للدفاع عن حقوق اليهود في العدال

او  أخالقده معهدم، شخصيته مقبولة ومرحب بهدا لددى يهدود  نجلتدرا وغدرب أوروبدا، سدواء لدماودة

 بسبب اإلنجازات التي حققها لصالح اليهود هناك.

 من اتبه التي نشرها: أجزاء من اليهودية الليبرالية، التوراة وما بعدها.

 1967-1895موني، بول،  -546

ي سدن ممثل سينمابي، من ابار الممثلين في القرن العشرين، بدأ بالظهور على المسرح فد

 نة وحظي بنجاح باهر.وةنحن األمريكيووي في مسرحية ، وخاصة في مدينة برود12الـ

الغاضدب  قام بأدوار سينمابية لن تنسى، ومن بينهدا دوره فدي الفيلمدين الشدهيرين: اإلنسدان

 األخير، موت العميل.

 1947-1890مونسكي، هنري،  -547

نيدة، ولدد من زعماء يهود الواليات المتحدة، زعيم الحلفاء في مرحلدة الحدرب العالميدة الثا

 جفال صغيرا. وهو ما زالي بروسيا، وأحضر للواليات المتحدة ف

م درت القددانون، انضددم لمنظمددة الحلفدداء اليهوديددة، أابددر منظمددة عالميددة متخصصددة بتقدددي

عددين ربيسددا للمنظمددة فددي أمريكددا، وخددالل الحددرب  1938المسدداعدات واإلعانددات لليهددود، وفددي 

 ومي اليهدوديضدد الندازيين، ولتحقيدق الدوجن القد أحد الناجقين األاثر بدروزاا برزالعالمية الثانية 

 في  سرابيل.

 1931-1865مونش، سر جون،  -548

رن، أامدل قابد عسكري، قابد القوات االسترالية في الحرب العالمية األولى، ولد في مالبو

 تعليمه في الهندسة، اما درت القضاء والطب.
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 ا محترفدا، و نمدا حظديرغم وصوله لمرتبة عسكرية متقدمة، ف نده لدم يكدن رجدال عسدكري

 بهذه الدرجة بفضل انخراجه في صفون الميليشيات.

توريا، بعد انتهاء الحرب عاد  لى عمله الطبيعي في الهندسة، وعمل على تطوير والية فك

لمكانددة االيهددودي األول الددذي يحظددى بهددذه  وأصددبحوربيسددا فخريددا للجاليددة اليهوديددة فددي اسددتراليا، 

 ي.الرفيعة في الجيش اإلسترال

 1933-1867موتسكين، لياو،  -549

ا، ولدد فدي اييدف بروسديزعيم صهيوني، زعيم حراة حقوق األقلية اليهودية فدي أوروبدا، 

 وتلقى تعليما دينيا وعلمانيا، وتخص  في الرياضيات وأرسل  لى برلين.

ألولدى اشارك في تأسيا األااديمية اليهوديدة الروسدية، وهدي المنظمدة الطالبيدة اليهوديدة 

هوديدة  لدى جندة الوفدود اليلسدكرتيرا عامدا ل عدينأوروبا، وبعدد انتهداء الحدرب العالميدة األولدى  في

 مؤتمر الصلح بباريا.

بمدا واصل جهوده إلقامة المجلا الصهيوني العدالمي، وهدو المجلدا الدذي حلدم ب قامتده دا

 وبقي يعمل لتحقيقه بعد الحرب العالمية األولى. 

 1989-1893موك، سلفادور،  -550

 مان ممثالدخل البرل 1928ولد في باريا، وفي م اشترااي ووزير سابق في فرنسا، زعي

ألسدبق، عن الحزب االشترااي القومي، عمل مديرا لديوان ةليون بلومة ربيا الوزراء الفرنسي ا

 نسي.وزيرا للعمل، وفي الحرب العالمية الثانية خدم في صفون الجيش الفر 1938 عاموم عين 

فدي عددة  19651اصدب وزاريدة رفيعدة المسدتوى فدي فرنسدا حتدى عدام عين الحقدا فدي من

ه نفسددرشددح وحكومددات متعاقبددة، ومنهددا: وزيددر الداخليددة، مسدداعد ربدديا الددوزراء، وزيددر الدددفاع، 

 عرن عن دعمه الواضح إلسرابيل، وقام بزيارتها مرات عديدة.لمنصب ربيا الوزراء، 

 1907موربيه، ألبرتو،  -551

ام ى سمعة ابيدرة بعدد نشدره لروايتده الشدهيرة ةاإليدديشة عدقاف، ولد في روما، حاز عل

 ، التي وجه خاللها انتقادات حادة للمجتمع اإليطالي البرجوزاي.1929

بعدد الحدرب العالميدة الثانيددة حظيدت قصصده بشددهرة أابدر حدين تمددت ترجمتهدا  لدى لغددات 

قطع و ف اإليطالية،عدة، وخاصة اللغة اإلنجليزية، اما عمل مراسال للشؤون الخارجية في الصح

 ال عالقاته باليهودية.

 1946-1856مورغنتاو، هنري،  -552

، 1865ولد فدي ألمانيدا، هداجر مدع ذويده للواليدات المتحددة عدام رجل أعمال ودبلوماسي، 

 درت القانون، وما لبا أن تحول نحو تجارة األراضي واون وروة مالية منها.

اعمدا دياسة، وانضدم للحدزب الدديمقراجي مع اندالع الحرب العالمية األولى دخل عالم الس

 الحملة االنتخابية للربيا ويلسون، وم عين سفيرا للواليات المتحدة في اآلستانة.

خددالل عملدده الدبلوماسددي ااتسددب شددهرة ابيددرة السدديما مددن خددالل مددا أنجددزه مددن تسددويات 

ايدا، ان وتردولية، وخاصة مشاراته في تأسيا عصدبة األمدم، وتبدادل السدكان الدذي تدم بدين اليوند

 ا منظمة الصليب األحمر الدولي.يسشاراته في تأوم

ودية من زعماء الحراة اليهأصبح باإلضافة لكل ذلك فقد نشط في المؤسسات اليهودية، و

 اإلصالحية.

 1967-1891مورغنتاو، هنري اإلبن،  -553

ل، خبير زراعي ووزير الماليدة فدي الحكومدة األمريكيدة، تعلدم الزراعدة فدي جامعدة اورند

يدات مدن المددافعين بقدوة لددخول الوال وغددا، 1934ين وزيرا للمالية في حكومة روزفلت عدام وع

 المتحدة للحرب ضد ألمانيا.

ليهوديدة، ااستغل موقعه المتقدم في اإلدارة األمريكية في توفير الدعم السياسي للمنظمدات 

 ا.هود في أوروبوبتأويره أنشأ الربيا منظمة ةلجنة الجاي الحربة لمساعدة الالجاين الي

 في أواخر أيامه أنشأ منظمة ةاللجنة اليهودية الموحدةة لصالح  سرابيل.
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 1967-1885موروا، أندريه،  -554

قدداف، ولددد فددي فرنسددا، تعلددم الفلسددفة وواجدده سددلوايات معاديددة للسددامية خددالل محاامددة 

فدي انتخدب عضدوا  1938بدأ اتاباته القصصية مرادزا علدى الوضدع البريطداني، وفدي درايفوت، 

 .ةاألااديمية الفرنسي

 فضددل البقدداءنشددر روايددات تلخدد  تدداريا الواليددات المتحدددة وتدداريا فرنسددا ومددذاراتها، و

 بعيدا عن اليهودية جوال أيام حياته.

 1940-1852مورترا، إدغاردو،  -555

لدى ليهوديدة  اولد لعابلة يهودية فدي بولونيدا، تدم اختطافده بدأوامر مدن البابدا ليغيدروا ديانتده 

 .وقد اانت هذه عادة متبعة في تلك المرحلة، حيا أوار اختطافه فضيحة دولية ،المسيحية

أوددارت قضدديته العددالم اليهددودي، وخاصددة يهددود الغددرب، الددذين رأوا فيدده عددودة للعصددور 

 الوسطى، واعتداء على حرية العقيدة وفصل للدين عن الدولة.

 

 1937-1855مورترا، لودفيكو،  -556

والددده حاخددام يهددودي معددرون، وممددن جددالبوا بدد جراء قاضددي ووزيددر العدددل فددي  يطاليددا، 

 تعديالت على الديانة اليهودية في أوساج يهود  يطاليا.

يا عمل محاضرا في شؤون القضاء في جامعة نابولي، وعين قاضيا في محكمة العدل العل

دخددل البرلمددان  1920عددين وزيددرا للعدددل فددي الحكومددة اإليطاليددة، وفددي  1919فددي رومددا، وفددي 

ي فددي لي، ومددن بددين المهدداجمين بشدددة للنظددام الفاشسددتي واألخطدداء التددي ارتكبهددا موسددوليناإليطددا

 القانون اإليطالي.

 1924-1859مزاييه، يعكوب،  -557

تعليما  من زعماء اليهودية الصهيونية في روسيا، ولد في موخليف، تيتم في جفولته، تلقى

 دينيا وعلمانيا، ودرت القانون في جامعة موسكو.

سيا عدام لنظام البلشفي في روسيا، شارك بعقد المؤتمر الصهيوني األخير في روبعد قيام ا

ايقات رفا التوقيع على اتاب يعلن فيه ممثلو الديانات المختلفة عدم تعرضهم ألي مضو، 1920

 في االتحاد السوفيتي.

 1939-1869ماتمان، كوهين،  -558

 ليمدا دينيداأوارانيا، وتلقدى تعمعلم، من منظري التعليم العبري في روسيا والبالد، ولد في 

 وعلمانيا، انضم ألحباء صهيون وأبناء موشيه.

ة فدي عمل في  دارة المدارت اليهودية العبرية في روسيا، وأسا بعدا المعاهدد التعليميد

حدول  لدى فدي أواخدر حياتده تمدرسية باللغة العبريدة، وروسيا والبالد، وألف مجموعة من الكتب ال

 األوساج المدنية في الييشون اليهودي. من نشطاءغدا و ،اليمين

 1974-1892ميو، درويس،  -559

مقيمدة  ملحن، من ابار الملحنين في القرن العشرين، ولدد فدي فرنسدا لعابلدة يهوديدة قديمدة

 جنوب فرنسا، ذهب لدراسة الموسيقى في معهد باريا وانضم لمجموعة الشعراء الفرنسيين.

ألوبدرا، مختلفة: سديمفونية، اوميديدة، الجداز، اعرن عنه اتابته أللحان موسيقية بأساليب 

 الموضوعات اليهودية في ألحانه الموسيقية بقوة وفاعلية.حضرت وموسيقى األفالم، و

 1995-1901ميتين، مارك بوسيفيتش،  -560

لددد فددي مددن الراسدداء األيددديولوجيين للنظددام السددوفيتي السددتاليني فددي االتحدداد السددوفيتي، و

 ، وتقلد مناصب رفيعة في الحزب.1919عام  روسيا، وانضم للحزب الشيوعي

رحلدة عرن عنه تنظيره األيديولوجي للفكرة الشيوعية وتسويقها عالميا، ورغدم وقدوع الم

 لدى ديانتدهالتطهيرية الخطيرة ضد اليهود، فقد بقدي مدن الدداعمين الربيسديين لسدتالين رغدم بقابده ع

 اليهودية.

 1870-1798ميزلس، دوب بار،  -561
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ن عين حاخاما لمديندة ارادون، مد 1832مل في التجارة والبنوك، وفي حاخام بولندي، ع

 حيا قدم أمواله دعما لالنقالب. 1844، 1830قادة االنقالب البولندي عامي 

تكررة فدي دعمه لالنقالبات وحوادث التمرد الموبسبب نشاجاته السياسية المعادية للنظام، 

 .1862بولندا، اعتقل عدة مرات اان آخرها عام 

 1968-1878مايتنر، ليزه،  -562

، وبعد عالمة فيزياء، ولدت في فينا، عملت في برلين مع الكيميابي المعرون ةأوتو هانة

 انتقلت  لى ستواهولم. 1938اجتياح النمسا على يد النازيين عام 

قنبلددة النتددام   فددياشددتهرت بأبحاوهددا الفيزيابيددة العلميددة التددي سدداعدت الواليددات المتحدددة 

 في الوقت الذي اانت تسابق فيه الزمن قبل أن تسبقها  ليها ألمانيا.النووية، 

 1923مايلر، نورمان،  -563

قددداف، مدددن ابدددار اتددداب القصدددة فدددي الواليدددات المتحددددة فدددي عصدددرنا الحدددالي، ولدددد فدددي 

 المدارينز نيوجرسي، وتعلم في هارفارد، وخالل الحرب العالمية الثانية خدم لمدة عامين في قوات

 األمريكية.

، ودم ذاراته الحربية في روايتين مشهورتين هما: شاجئ البراري، حلقة العسكرييناتب م

نحدن فدي  وودابق الدربيا، لمداذا تحول لكتابة التوويق العسكري والسياسي، من مطبوعاته الشهيرة:

 جيوش الليل، رجل على القمر.  فيتنام

 1926-1867مايرس، أرثور،  -564

عددين 1909-1905أواالنددد، وبدين عدامي  سياسدي، وزيدر فدي حكومددة نيوزيلنددا، ولدد فدي

 دخل البرلمان النيوزيلندي. 1910ربيسا لبلديتها، وفي 

يدرا عين وزيدرا للماليدة، والددفاع، وفدي فتدرة الحدرب العالميدة األولدى عدين وز 1912في 

لملكيدة لالستيعاب في الحكومة الوجنية، وقضى سنواته األخيرة فدي  نجلتدرا، وعضدو فدي اللجندة ا

 .1924محلية، وتلقى جابزة ملكية عام لإلدارة ال

 1948-1890ميخالس، شلومو،  -565

 ممثل مسرح اإليديش في االتحاد السوفيتي، درت القدانون فدي جامعدة بطرسدبورغ، وفدي

لمسدرح انضم  لى االستديو الدرامي اليهودي، حيا تحولت فرقة االستديو المسرحية  لدى ا 1918

 اليهودي الرسمي في االتحاد السوفيتي.

ة يدة لمحاربدد الحرب العالمية الثانية عين ناجقا باسم يهود روسيا، وربيسدا للجندة اليهودبع

، تعرض لمحاولة اغتيال خدالل حكدم سدتالين، عبدر دهسده بسديارة مسدرعة 1948الالسامية، وفي 

 اعتبرت بداية اإلرهاب الستاليني لتصفية القيادة اليهودية في االتحاد السوفيتي.و

 1931-1852برت أبراهام، ميخالسون، أل -566

 فيزيابي، حداز علدى جدابزة نوبدل، ولدد فدي بروسديا وأحضدر للواليدات المتحددة وهدو جفدل

عمددل بروفيسدددورا فددي جامعدددة  1929-1892صددغير، درت الفيزيدداء فدددي ألمانيددا، وبدددين العددامي 

 شيكاغو في مجال الفيزياء.

ي فده لتخددم الثدورة تخص  في األبحاث العلمية الخاصة بالكرة األرضية، وجاءت أبحاود

 األبحاث الفيزيابية الحديثة ومهد الطريق أمام نظرية النسبية ألينشتاين.

ي األميراددي األول الددذليصددبح ، 1907نظيددر أبحاودده العلميددة حدداز علددى جددابزة نوبددل عددام 

 يحظى بهذه الجابزة.

 1916يوسيف،  ميالو، -567

صددل الددبالد عددام ممثددل ومخددرم سددينمابي، مؤسددا المسددرح فددي حيفددا، ولددد فددي بددراغ، وو

 ، خرم لفينا وبراغ لدراسة الدراما.1921

ت ، حيددا اعتبددر المعلددم األول لجيددل الفنددانين لسددنوا1959ا للمسددرح حتددى عددام بقددي ربيسدد

 األربعينات والخمسينات، من خالل  دخاله لروح جديدة في عالم المسرح العبري الحديا.

 1915ميلر، أرثور،  -568
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ي فدي الواليدات المتحددة خددالل القدرن العشدرين، ولدد فدد مسدرحي، مدن ابدار اتداب الدددراما

نيويددورك وعمددل بالصددحافة، وفددي أعقدداب الحددرب العالميددة الثانيددة اشددتهر امسددرحي مددن خددالل 

 مسرحياته التي نشرها وهي: أبنابي، موت العميل.

رلين تددزوم بالممثلددة السددينمابية الشددهيرة مدداوحدداز مددرتين علددى جددابزة فوليتسددر للدددراما، 

 .1964بعد جالقها منه أنتا مسرحية مؤورة أسماها: بعد السقوج، عام مونرو، و

 1967-1890ميلر، هيرمان جوزيف،   -569

مبيدا عالم بكتيريا، حاز على جابزة نوبل، ولد في نيويورك، وعمل محاضرا في جامعتي اولو

 .، ومن هناك توجه لالتحاد السوفيتي1932وتكسات، وم ذهب إلامال دراسته في برلين عام 

يدا وجدرق على أبحاوه العلمية التي قددمها للعدالم حدول البكتير 1946لقى جابزة نوبل عام ت

 االستفادة منها.

 1962-1875ميمون، يهودا لييف،   -570

بيا، حاخام ومن زعماء منظمة المشرق، وزير التعليم في الحكومدة اإلسدرابيلية، ولدد فدي صدر

 حدة.تراية ومنها  لى الواليات المتوم جرد منها على يد السلطات ال 1913وصل البالد عام 

يددة، أوددارت آرااه ضددجة ابيددرة فددي األوسدداج الدينيددة اليهوديددة لدعوتدده  حددداث تغييددرات قانون

 اعتزل الحياة السياسية بعد توليه لبعا المناصب، وتفرغ للكتابة.و

 1800-1753ميمون، شلومو،  -571

، 14لدـا، وأصدبح أبدا فدي سدن 11فيلسون، ولد في بولندا، تلقى تعليما دينيا، تزوم في سدن الدـ

 .برلينخرم لييرا، جعلته يترك عابلته وباتأويرا بياته الحسيدية المحيطة به أورت 

مة، ومدن الفلسفة التي درسها وراز فيها أبحاوه لم يخصصها لليهودية فقط، بل اانت فلسفة عا

دة عدام ، تجربدة جديد1793، التطور الفلسفي عام 1791أبحاوه المنشورة: الموسوعة الفلسفية عام 

1794. 

 1916-1863مينيستربرغ، هوغو،   -572

مكن مدن عالم نفا، أحد واضعي األسا العلمية لعلم النفا الحديا، غيدر ديانتده اليهوديدة ليدت

فددت لوااتسددبت آرااه العلميددة  1892دخددول الحلبددة األااديميددة، حيددا دعددي لجامعددة هارفددارد عددام 

 أنظار المحيطين به من العلماء.

ل تطدور موقفده الشخصدي وصدوال للعمدولرابطة األمريكية للفلسدفة، ل انتخب ربيسا 1888في 

ة للحدرب، في المجال السياسي حين أدار حملة دعابية لصدالح ألمانيدا لمندع دخدول الواليدات المتحدد

 اما توجه للربيا ويلسون للتوسط بين الدول األوروبية في أعقاب انتهاء الحرب.

 1961-1903مينتس، بنيامين،  -573

زعيم منظمة الرابطة اإلسرابيلية، وزير في حكومة  سرابيل، ولد في بولندا، وصل البالد   

 ع قيددامنقدداذ اليهدود مددن الكارودة، ومدد، وخددالل الحدرب العالميددة الثانيدة نشددط فددي مجدال  1925عدام 

 وزيرا في الحكومة المؤقتة. عينالدولة 

ندذ من ناببدا لدربيا الكنيسدت عديحتدى وفاتده، فيه انتخب عضوا في الكنيست األولى وبقي 

 انضم للحكومة وعين وزيرا لالتصاالت والبريد. 1960، وفي عام 1951عام 

 1999-1905مينتس، هيالري،  -574

اد من زعماء الحزب الشيوعي البولندي، انضم للحرادة الشديوعية مندذ شدبابه، ودرت االقتصد

 ي.في فرنسا خالل سنوات العشرين، وهناك انضم للحزب الشيوعي الفرنس

ة ات السدريخالل الحرب العالمية الثانية وجد ملجأ له في االتحاد السوفيتي، وهناك انضدم للقدو

ا لندازي عدين وزيدروبعدد تحريدر بولنددا مدن االحدتالل ا التي حاربت فدي صدفون الجديش األحمدر،

 للتجارة والصناعة في الحكومة البولندية.

 1909-1864مينكوبيسكي، هيرمان،  -575

ل مدع بار علماء الرياضديات فدي عصدرنا الحدالي، ولدد فدي ليتوانيدا، انتقدعالم رياضيات، من ا

 .حاز على جابزة األااديمية الفرنسية للعلوم الطبيعية 1881عابلته  لى ألمانيا، وفي 
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عددين و، تددأور اثيددرا بالنظريددة النسددبية التددي أعلنهددا ةأينشددتاينة وأجددرى أبحاوددا رياضددية عليهددا

 انيغسبيرغ، زيوريا، غانتيغان.بروفيسورا للرياضيات في جامعات 

 1879-1809مالبي، مائير لييف،  -576

حاخام ومفسر للتوراة، من ابار الحاخامدات فدي عصدره، قدام بجولدة مدن الدرحالت ألغدراض 

 التعليم الديني قادته  لى ألمانيا والنمسا وهولندا.

ي ح التدعين حاخاما ليهود رومانيا، ولكنه سرعان ما تراهدا بسدبب معارضدته لحرادة اإلصدال

 .هسادت في تلك المرحلة، وفي حينها وقفت السلطات  لى جانب اإلصالحيين ضد

، بعدد سرعان ما غادر رومانيا وتوجه  لى اييف، ولكنه توفي الطريق لتولي الحاخاميدة هنداك

 ان اتخذ عالما خاصا به بعد تفسيره التوراة.

 2002-1914برنارد، ميلمود،  -577

ي فديات المتحدة، ولد في نيويورك، وبدأت قصصه تنشر قاف، من أهم اتاب القصة في الوال

 .يةسنوات الخمسينات، وأدخل للقصة األمريكية روحا أوروبية شرقية مستقاة من اليهود

قصصدية اليهودي عنده رمزا للمعاناة، اإلنسانية، ووجد جريقه من خالل المجموعات الاعتبر 

 للغة العبرية.التي أصدرها، وخاصة قصة ةيوم الحسابة التي ترجمت 

 1920مماي، ألبر،   -578

قاف ومفكر اشترااي، ولدد فدي تدونا، وتطدوع فدي صدفون الجديش الفرنسدي خدالل الحدرب 

 التحق بالمعهد العلمي القومي لألبحاث في باريا. 1959العالمية الثانية، وفي 

اة لحيد ترازت أبحاوه في أن األجفال الذين يحيون في مجتمع اولونيالي يعيشون حيداة مشدابهة

 األجفال اليهود، حيا رافقته حياة اليهود جوال مسيرته القصصية.

ر وصددل  لددى قناعددة أايدددة مفادهددا أن  سددرابيل هددي األمددل الوحيددد المتبقددي لليهددود فددي العصدد

 هي الحل الوحيد.والحديا، 

 1916مان، مندل،  -579

ن مدرسام وقاف بلغة اإليدش، ولد في بدولين، تعلدم الرسدم فدي وارسدو، ونظدم فيهدا عدددا 

 المعارض الفنية أوارت انتباه األوساج الفنية عشية الحرب العالمية الثانية.

فددور يهددور النددازيين وجددد ملجددأ لدده فددي االتحدداد السددوفيتي وانخددرج فددي صددفون الجدديش 

األحمر، وبعد الحرب عاد  لى بولندا، حيا نشر مجموعة قصصدية بعندوان: صدراخ الصدمت 

 .1945عام 

سددده فيهدددا، حيدددا عددداد  لدددى بددداريا فدددي أواخدددر سدددنوات وصدددل الدددبالد ولكنددده لدددم يجدددد نف

 ، وبقي في عالم الرسوم الخاف به.الخمسينات

 

 1969-1901مانغر، إيتسيك،  -580

 ، ذهدب  لدى وارسدو،1921شاعر بلغة اإليديش، ولد في رومانيا، نشرت قصصه األولى عام 

 نشر مجموعة ابيرة من قصصه ورواياته. حياومن هناك  لى باريا، 

لصدعبة حقيقيدين فدي رواياتده، فدي حيداتهم وقدراءتهم للتدوراة، واألوضداع ا أبطداالاليهدود  شكل

نداك هالتي عاشوها في مختلف العصور، ومع سقوج فرنسا بيد الندازيين هدرب  لدى  نجلتدرا وبقدي 

 .1967، وم انتقل  لى نيويورك، ومن هناك وصل  لى البالد عام 1951حتى عام 

 1836-1764ماندوزا، دانيئيل،  -581

ن مبكدرة،  نجلترا والعالم، ولد فدي لنددن، وبددأ المالامدة فدي سدفي م، من ابار المالامين مالا

 وابتدع أساليب جديدة في عالم المالامة تتعلق بالدفاع عن النفا داخل الحلبة.

بيدر ادرب فيهدا عددد تدشكل مصدر فخر للجالية اليهودية في لندن، وأسدا أااديميدة للمالامدة 

خسددر بطولددة العددالم، وأصدددر اتابدده  1795طددل إلنجلتددرا، ولكندده فددي مددن المالامددين، وعددرن اب

 .1789الشهير: فن المالامة عام 

 1944-1885مندل، جورجي،  -582
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بدين  ةليمنصوـةاوزير الداخليدة فدي الحكومدة الفرنسدية، الدذراع اليمندى والمسداعد األساسدي لد

 ، عاصر فترة محاامة درايفوت.1919-1906العامي 

يددرا مددن بددين النداجقين المهدداجمين لالحددتالل النددازي، وعددين وزبددرز ت خدالل سددنوات الثالوينددا

ه ، وقدام باتخداذ خطدوات تصدعيدية ضدد ادل مدن يشدتب1940عدام  ةول رينوةبللداخلية في حكومة 

 بتضامنه مع النازيين في فرنسا.

تددي ورغددم سددقوج الدولددة الفرنسددية تحددت االحددتالل النددازي، ف ندده لددم يقبددل بسياسددة الخضددوع ال

تل فدي وأجلق سراحه، وم اعتقل مرة أخرى وق ةفيشيةاعتقل من قبل نظام  حيا، ةباتينةاتخذها 

 .1944السجن عام 

 1917-1835مندل موكر، سفريم،  -583

ايدة التاسدع عشدر وبدقاف، أبو القصة القصيرة بلغة اإليدش خدالل النصدف الثداني مدن القدرن 

أصددر وابدة القصدة بلغدة اإليددش، قام بجوالت عديدة لوضدع األسدا األدبيدة لكتالقرن العشرين، و

 رحالت بنيامين الثالا.مجموعات قصصية رابعة، ومنها: حصاني، 

وا لذين أسسداعتبر منتميا للجيل األخير من الحراة التنويرية في شرق أوروبا، وابير األدباء ا

 ألدب يهودي تنويري خالل تلك المرحلة.

 1953-1887مندلسون، أريك،  -584

تقديمده ر عببرز في أوروبا بعد فترة الحرب العالمية األولى، وانيا، ألمبمهندت معماري، ولد 

 ألساليب جديدة في الهندسة المعمارية، السيما في البيوت العامة والمكاتب اإلدارية.

ن مع وصول الندازيين للسدلطة، حضدر  لدى الدبالد، وهندا قدام علدى تصدميم وبنداء مندزل ةزلمدا

 وبيت وايزمان، والمستشفى الحكومي في حيفا.شواانة، وبنك لاومي، ومستشفى هداسا، 

ددا مدن عدمع نشوب الحرب العالمية الثانية ترك البالد وغادر للواليدات المتحددة، وهنداك بندى 

 الكنا اليهودية في مدن مختلفة بالواليات المتحدة.

 1786-1729ماندلسون، موشيه،  -585

 رض عضدال، تلفدى تعليمدافيلسدون، الدزعيم الروحدي ليهدود ألمانيدا، عدانى فدي جفولتده مدن مد

 .دينيا، ومنذ بداياته األولى عمل على تطبيق الحياة اليهودية في مختلف أماان وجودهم

فتدا نجاحدا ال اعتبر بفضل مساهماته الفكرية والفلسفية ناجقا باسم اليهودية المتنورة التدي القدت

 في أوروبا الجديدة.

ي ر، وتمكدن مدن وضدع حدد للقيدود التدجالب بتحسين يرون اليهود المقيمين في جميع األقطدا

لمنعهم من تحصديل حقدوقهم، ورغدم ذلدك فلدم يدتمكن مدن حدل المشداال التدي علقدت  مفرضت عليه

 بالحراة التنويرية اليهودية.

 1847-1809مندلسون، برتولدي فليكس،  -586

نتده  لدى ملحن موسيقي، حفيد مندلسون الكبير، ولد في هامبورغ، أجبره والداه علدى تغييدر ديا

 لمسيحية، وبدأ حياته الموسيقية مبكرا جدا.ا

فة، من خالل القطعة الموسيقية ةأحدالم ليدالي الصدي برز اسمه في عالم الموسيقى 1829ي ف

 خرم بجولة جويلة قادته  لى  نجلترا، اسكتلندا،  يطاليا، سويسرا، وفرنسا. 1930وفي 

ألمدددر الدددذي أودددار ضدددده الجمهدددور الدددذي اسدددتمع  ليددده فدددي حفالتددده أسدددلوبه الموسددديقي، اأحددب 

 ليهودية.االموسيقيين اآلخرين ممن استغلوا يواهر معاداة السامية إلبعاده عن الجمهور لجذوره 

 1902-1846مندلكرن، شلومو،  -587

انجدذب  ندهأمن الباحثين الكبار فدي شدؤون التدوراة، رغدم نشدأته فدي بيادة جابفدة الحسديديم،  ال 

 في مدارت رسمية حكومية.تعلم للحراة التنويرية، حيا تعلم لغات سامية و

اسددتغرقت مندده  ،ا لهدداجديددد اتوجدده  لددى بروسدديا وأشددرن علددى اتابددة التددوراة ووضددع تفسددير

 ل.منها الباحثون الذين أتوا من بعده وبحثوا في هذا المجا تفادسعشرين سنة متواصلة، ا

 1938-1891مندلشتس، أوسيف،  -588
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ولدى وارسو، وعشدية الحدرب العالميدة األشاعر، من ابار الشعراء الروت الحداويين، ولد في 

 نظم أشعارا لإلشادة بالقوات الروسية المحاربة.

وله لدم يحدداول مدرة واحددة  نكدار أصددة، وشديوع مظدداهر معداداة السدامية، وبعدد الثدورة الروسدي

 اليهودية، رغم ما واجهه من سلوايات وممارسات عدوانية.

تعدرن  مريا وهناك توفي في يدرون لداعتقل دون تهمة واضحة وأرسل  لى سيبي 1934عام 

 حتى اللحظة.

 1912-1839مندلشتس، ماكس عمانويئيل،  -589

ليمده جبيب عيون، من مؤسسي أحباء صهيون، ولد في ليتوانيدا، وتلقدى تعليمدا عامدا، أامدل تع

 في برلين، وافتتح عيادة جبية في اييف ونال شهرة في مجال تخصصه العلمي.

 الصهيوني، واعتبر واحدا من أاثر المسداعدين لهرتسدلانضم للهستدروت مع يهور هرتسل 

 خالصا، وأاثر الرافضين لمشروع أوغندا، وبعد موت هرتسل وقف علدى رأت المكتدب الخداف 

 .بتهجير يهود روسيا

 2003-1907ماندس فرانس، بيير،  -590

سياسي، ربيا حكومة سدابق فدي فرنسدا، ولدد فدي بداريا، درت االقتصداد، وفدي سدن مبكدرة 

 زب االشترااي الراديكالي واعتبر أحد الخبراء االقتصاديين لليسار الفرنسي.انضم للح

بدل قانتخب عضوا في البرلمان الفرنسدي، وفدي الحدرب العالميدة الثانيدة اعتقدل مدن  1932في 

رال حكومة فيشي، لكنه هرب ووصل  لى  نجلترا، وانضم  لى حكومدة فرنسدا الحدرة برباسدة الجند

 ديغول.

محافظدا للبندك الدوجني الفرنسدي، وفدي أصدبح  1946 ، وفي1944اد عام عين وزيرا لالقتص

ا ربيسا للحكومة حيا حظي بدعم البرلمان، رغم محاوالته لحدل مشدكلة مسدتعمرات فرنسد 1954

ه بداءت في شمال أفريقيا بالطرق السلمية، وخاصة في المغرب وتونا والجزابدر،  ال أن محاوالتد

 .1955الة عام بالفشل، األمر الذي اضطره لالستق

 أسا الحزب االشترااي الموحد. 1968لمعارضة، وفي ازعم تخالل فترة حكم ديغول 

 1947-1893مانهايم، كارل،   -591

نشدر اتابده ةالتشدريح  1922اشترااي، ولد فدي بودابسدت، درت فدي جامعدة هايددلبرغ، وفدي 

 إلنسانية.البنابي للمعرفةة، وفيها وضع األسا الفلسفية لمشاال التفكير والمعرفة ا

دية مع وصول النازيين للسلطة، غادر ألمانيدا ووصدل  لدى  نجلتدرا، وواصدل دراسدته االقتصدا

 .1950في جامعة لندن، ومن اتبه الشهيرة: الحرية، القوة، الديمقراجية، نشره عام 

 1865-1793مانهايمر، يتسحاق نوخ،  -592

فدي  رادة اإلصدالحية، ولددمن ابار المفكرين اليهود في القرن التاسع عشدر، ومدن زعمداء الح

مفدداهيم عددين مددن قبددل الحكومددة لتثقيددف اليهددود حددول الواوبنهدداغن، تلقددى تعليمددا دينيددا وعلمانيددا، 

 اإلصالحية.

لدده آراء  صددالحية  تتددرأت الكندديا اليهددودي اإلصددالحي الجديددد فددي فينددا، وااندد 1824فددي 

تدي براليدة الف التحرريدة الليمتطرفة أوارت ضدده قيدادة الجاليدة اليهوديدة، التدي لدم تدرق لهدا المواقد

 أعلنها.

 1916منوخين، يهودا،  -593

 عددازن امددان، ولددد فددي نيويددورك، هدداجرت عابلتدده للواليددات المتحدددة خددالل الحددرب العالميددة

 و.سان فرانسيسكبعزن أمام جمهور ابير في سن الثامنة وولى، عرن منذ جفولته بالنبوغ،األ

نظدم بدا، وحدين بلدن سدن السادسدة عشدر وروعاما خرم فدي جولدة تعليميدة  لدى أ 11في سن الـ

 سبع حفالت على مستوى العالم.

ا نظدم بلغت شهرته حدا أن تحجز حفالته قبل عام أو عامين في بلدان مختلفة مدن العدالم، حيد

 مهرجانات موسيقية عديدة في سويسرا وبريطانيا خالل أعوام الخمسينات والستينات.

 1788-1730مناحيم، مندل،  -594
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يم م فدي لتوانيدا وأرض  سدرابيل، عاصدر الصدراع الدذي دار بدين جابفدة الحسديدزعيم الحسيدي

 ومعارضيهم، األمر الذي اضطره لمغادرة مدينته والذهاب  لى مدينة مينسك.

 أعلن المباد  العامة للفكر الحسيدي وقال أنها الطريق الحقيقي للتعرن  لى هللا.

 1827-1740مناحيم، مندل مشكلوف،   -595

 األشدكنازي فدي القددت فدي بدايدة القدرن التاسدع عشدر، ولدد فدي شديكلون, فديمجدد الييشدون 

 وصل البالد واستقر في مدينة صفد. 1808

ن فددي  سددرابيل اددان زعدديم االشددكنازيين، حيددا دار خددالن حدداد بيندده وبددين جابفددة االشددكنازيي

ة قيالحسددديديم، واتسدددمت العالقدددات بينهمدددا بدددالتوتر الحددداد، فدددي يدددل أن عالقتددده بالطابفدددة الشدددر

 جيدة.بال اتصفتةالسفارديمة 

 1868-1835مانكو، عادا إيزيكس،  -596

روضا عممثلة مسرح في الواليات المتحدة، الممثلة األولى التي اعتلت خشبة المسرح، قدمت 

 أوارت ردود فعل متباينة اونها اانت مخلة باآلداب العامة حسب تصنيف المعارضين.

واجهددت حملددة و، الهددا غيددر العددادي وجرأتهددااسددتثمرت جملددم تكددن ممثلددة معروفددة، ولكنهددا 

ن قدادت مظداهرة ضدد البرلمدا 1857انتقادات شملت معظم الصحف األوروبية واألمريكيدة، وفدي 

 البريطاني الذي حظر في حينه على اليهود المشاراة في االنتخابات البرلمانية.

 1990-1898ماسكين، أهارون،  -597

شدرين، مثلدين النداجقين بالعبريدة فدي القدرن العممثل مسرحي، من أوابل المسرحيين وابار الم

 .في مستقبله مثل أدوارا غاية في اإلتقان وحظيت ب عجاب خدمه اثيرا

جدراء من خالل شخصيته الرابعة، وصوته العميق جعل ابار النقداد السدينمابيين يوجهدون لده  

الم، ن فدي العدر الممثلديلم يوجه لغيره، ومنها ما قاله الناقد البريطداني ةتدايغنة أن ماسدكين هدو ابيد

 ومن األدوار التي قدمها شايلوك في مسرحية شكسبير.

 نظير دعمه للمسرح العبري.حاز على جابزة  سرابيل  1960في 

 1916-1845متشينيكوف، إيلي،  -598

فدي  عالم بيولوجيا، حاز على جابزة نوبل، ابدن لضدابط فدي الجديش الروسدي وأم يهوديدة، ولدد

 ي ألمانيا.تعلم البيولوجيا فروسيا، 

اتشدافات اعاما فقط، بعدد أن قددم  25سورا للبيولوجيا في جامعة أوديسا حين بلن الـعين بروفي

 مذهلة في عالم البيولوجيا.

ال اضطر لمغادرة أوديسدا مندتقال  لدى  يطاليدا، وهندا رادز أبحاوده فدي مجد 1881عقب أحداث 

اسداته جسدم اإلنسدان، فضدال عدن درالحياة تحت الماء، ونشر أبحاوا أخرى حول جهاز المناعة في 

 العلمية في مسألة الكهولة ومشاال المسنين.

 حصل على جابزة نوبل في مجال الطب بالشرااة مع أرليا. 1908في 

 1943-1866ماك، يوليان ويليام،  -599

قاضددي وزعدديم صددهيوني أمريكددي، ولددد فددي سددان فرانسيسددكو، درت القددانون فددي جددامعتي 

 اميا في شيكاغو، وجلب للتدريا في جامعتها.هارفارد وبرلين، عمل مح

نشددط فددي األوسدداج اليهوديددة بصددورة فاعلددة، ومددن أهددم  نجازاتدده نجاحدده فددي توحيددد الوفددود 

 .يهودغرض بحا تحسين يرون الالجتماع القمة اليهودية العالمية، باليهودية من دول أوروبا 

ال قدت شخصديته ترحيبدا وقبدوانتخب الحقا ربيسا للهستدروت الصهيونية فدي أمريكدا، حيدا ال

 في جميع األوساج التي عمل معها في الواليات المتحدة.

 1944-1874رغولين، أليعازر،  - 600

فدي  ولدى، ولددقابد الكتيبة األمريكية واإلسرابيلية في اللواء العبدري خدالل الحدرب العالميدة األ

هدداجر  لددى  1900فددي ، مددع عابلتدده، واسددتقر فددي رحوبددوت 1892روسدديا، ووصددل الددبالد عددام 

 استراليا بعد وفاة والديه، بسبب يرون اقتصادية صعبة مرت عليهم.
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صدل ومع انطالق الحرب العالمية األولى انخرج في الجيش االسدترالي برتبدة مسداعد  لدى ان 

قابدددد ميدددداني وأصددديب بجدددروح فدددي المعرادددة وقضدددى فتدددرة فدددي ا عدددرنرتبدددة مسددداعد جندددرال، 

 المستشفى.

 ة التددي وقعددت بددين الوحدددات العسددكرية اإلسددرابيلية والقددواتشددارك فددي المواجهددات الداميدد

 ومددا تالهددا مددن أحددداث، حيددا دافددع دفاعددا قويددا عددن بعددا 1921العربيددة، السدديما خددالل أحددداث 

ريطداني المستوجنات والمدن، وخاصدة تدل أبيدب،  ال أن السدلوك الدذي انتهجده القابدد العسدكري الب

ع ودة  لددى اسددتراليا حيددا حددافظ علددى عالقاتدده مددأوددار اسددتياءه، ورفضدده مواصددلة القتددال، والعدد

 المشروع الصهيوني.

 1781-1690مارغليوت، موشيه بن شمعون،  -601

تدده حاخددام ومددن البدداحثين فددي التلمددود، ولددد فددي ليتوانيددا، ال تعددرن الكثيددر مددن تفاصدديل حيا

 الشخصية، وبعد جوالت عديدة قام بها أصبح حاخاما لمدينة أمستردام.

تمثلدة جداء فدي جدزأين، وواجهتده مشدكلة مالذي تفسير التلمود، ي  نجاز عمله األساسي تمثل ف

 .افي وجود عدة نسا من التلمود مما جعله يواجه صعوبات اثيرة في التوفيق بينه

 1947-1868مارغليوث، كالورسكي حاييم،  -602

ندذ من مؤسسي االستيطان اليهودي في  سرابيل، ولدد فدي بولنددا، انضدم  لدى أحبداء صدهيون م

 ودرت الزراعة في فرنسا. صغره،

خدذ وعين سكرتيرا لمنظمة أبناء موشيه، وعمل مدرسا للزراعدة، وات 1895وصل البالد عام 

 مواقع  دارية حساسة في المؤسسة االستيطانية اليهودية في البالد.

تمكدن مدن  قامدة عالقدات جيددة مدع زعمداء عدرب محليدين فدي  سدرابيل وسدوريا،  لدى مدا قبددل 

 عالميددة األولددى، وأجددرى مفاوضددات مددع الحكومددة المؤقتددة فددي دمشددق لمنددع شددناندددالع الحددرب ال

 هجمات على التجمعات االستيطانية في الجليل األعلى.

 مكتدب الشدؤون تدرأتو ،عضدو اللجندة القوميدة عدينفي السنوات العشرين األخيرة من عمره 

 العربية في المنظمة الصهيونية.

 1923مارون، حنا،  -603

يهرت  تهالوجففي مثلة األاثر شهرة في  سرابيل، ولدت في برلين، وممثلة سينمابية، الم

 .1933في الفيلم الشهير للمخرم ةفريتا الننة، ووصلت البالد مع أهلها عام 

 درسددت السددينما فددي اسددتديوهات  سددرابيل، وخددالل الحددرب العالميددة الثانيددة انضددمت  لددى

 لددى المسددرح الكوميدددي حددين  وحدددات الترفيدده فددي الجدديش البريطدداني، ومددا لبثددت ان انضددمت

 .1945تأسا عام 

فقدددت  حدددى قدددميها فددي هجددوم شددنه الفلسددطينيون فددي مطددار مدينددة ميددونيا،  1970عددام 

 ورغم ذلك تغلبت على  عاقتها وواصلت العمل المسرحي والسينمابي.

 1955-1926مرزوك، موشيه،  -604

مددن بددين زعمدداء  هرواشددتعتهددا، درت الطددب فددي جامومدن أبطددال  سددرابيل، ولددد فددي القدداهرة، 

ه ليشدكل وم تطوع في صفون أجهزة األمن اإلسرابيلية، وتطور عمل وحدات الدفاع اليهودية فيها،

 فرقة التجسا اإلسرابيلية في القاهرة.

إلعددام وحكم عليده باعاما، ولكنه نجح في الهرب، ولكنه اعتقل الحقا،  13حكم عليه بالسجن 

 شنقا، ولم تفلح جميع محاوالت  نقاذه.

 1923-1873مرتوب، يوليوس،  -605

ه ووري، زعيم الحزب الدديمقراجي االشدترااي فدي روسديا، ولدد فدي اآلسدتانة، وخدالل دراسدت

طالددب انضددم  لددى مجموعددة مددن الثددوريين، حيددا اعتقددل بندداء علددى تشددكيله لمجموعددة ووريددة مددن ا

 اليهود.



 148 

شدكل معارضدة حداول مندع سديطرة البلشدفيين عليهدا، و 1917في أعقاب الثورة الروسدية عدام 

سدب ، حيدا وصدل  لدى بدرلين واات1920عنيدة لهم، مما اضطره لمغادرة االتحداد السدوفيتي عدام 

 سمعة ابيرة حتى مات هنا.

 1923-1865مرموك، ألكسندر،  -606

لمعهدد عالم بكتيريا وزعيم صهيوني في فرنسا، تعلم الطب في جامعة فينا، ودعي للعمدل فدي ا

 العلمي لعلوم البكتيريا في باريا.

 وفديفور يهور هرتسل اعتبر من ابدار المنظدرين لشخصديته السياسدية وأفكداره الصدهيونية، 

ب المقابل عارض بشدة زعامة وايزمان للحراة الصهيونية، ووقف على رأت هذه المعارضة عقد

 الحرب العالمية األولى حتى وفاته.

 1923مارسو، مرسيل،  -607

لعالميدة اين خدالل فتدرة االحدتالل فدي الحدرب رمز التمثيل اإليمابي، قتدل والدده علدى يدد الندازي

 الثانية، وبعد الحرب انضم للفرقة المسرحية الخاصة بالممثل جان لوي.

بعددد سددنتين تددرك الفرقددة، وأسددا فرقددة خاصددة بدده وبدددأ بعددرض مسددرحياته بأسددلوبه اإليمددابي 

 زار مرات عديدة أرض  سرابيل. والجديد من نوعه، 

 1856-1810مارتسبخر، لياو،   -608

ك، وفدي حاخام اإلصالحي األول في الواليات المتحدة، عمل في المدرسة الدينية في نيويدورال

عددين مددديرا لهددا، وفددي أحددد دروسدده جددرح آراء دينيددة جديدددة جلبددت عليدده غضددب الجاليددة  1843

 اليهودية، التي جالبت الحاخامية الكبرى بعزله من موقعه.

خامدا ديدة باسم ةعمانويايلة، وعيندوه حاأعقب ذلك رفا أنصاره لعزله، وتأسيسهم لطابفة ج

 لهم، حيا عرن عنه قيادته للحراة اإلصالحية داخل الديانة اليهودية في تلك المرحلة.

 2002-1910ماركوبا، أليسيا،  -609

ة لنددن، وانضدمت للفرقدة الراقصدراقصة، من ابار الراقصات في القرن العشرين، ولدت في 

 .14في سن الـ

، وفددي فتددرة 1933  العددالمي ةانتددون دولددينة بدددءا مددن عددام اشددتهرت اراقصددة مددع الددراق

قديريدة جدابزة ت 1963تلقدت عدام والحرب العالمية الثانيدة بدرزت اراقصدة فدي الواليدات المتحددة، 

  ، ومددا لبثددت أن عينددت للتدددريا فددي فددن الددرقالكبيددرة لدددعم فددن الددرق  فددي بريطانيددا الجهودهدد

 بجامعة سينسينتي األمريكية.

 1990-1898ت، ماركوزا، هربر -610

لمتحددة فيلسون وصاحب آراء اجتماعية، يعتبر المؤسا الحقيقي لليسار الجديد في الواليات ا

ي ش األلمدانوأوروبا، ولد في برلين وتعلم فيها، وخالل فترة الحرب العالمية األولى خددم فدي الجدي

 .1919-19180بين عامي 

نداك ههدا للواليدات المتحددة، وخددم مع وصول النازيين للسلطة انتقل للعيش فدي سويسدرا، ومن

األبحاث  ب انتهاء الحرب عمل باحثا في معهداعقأالدفاع والخارجية األمريكية، وفي  تيفي وزار

 الروسية في جامعة اولومبيا.

ولدى لقيت آرااه شعبية ابيرة في األوساج األوروبية، حيا تشجع ووضدع األسدا الفلسدفية األ

 وأوروبا. لظاهرة اليسار الجديد في أمريكا

 1948-1902ماركوس، ديفيد دنيئيل،   -611

قابد عسكري، ولد في نيويورك، تعلم القانون وتولى مناصب هامة في سلك النيابة العامدة   

سدداعد مفددي الواليددات المتحدددة، وخددالل الحددرب العالميددة الثانيددة خدددم فددي الجدديش األمريكددي برتبددة 

 جنرال.

لة اليهودية ليكون المستشدار العسدكري لدبن وصل البالد، بناء على جلب الواا 1948عام  

م جهدودا قاد جبهة القدت خدالل حدرب االسدتقالل، وقددوغوريون، ويقدم أفكاره لتطوير الهاغاناه، 

 ابيرة لالرتقاء بدور الجيش اإلسرابيلي بعد قيام الدولة.
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 1898-1831ماركوس، زيغفريد،  -612

مجدال  ، قدم  نجدازات علميدة فدي1852مكتشف ومخترع، ولد في ألمانيا، وانتقل  لى فينا عام 

عرضددها فددي  1875صددناعة السدديارات ومحرااتهددا، وأعددد سدديارة بمواصددفات خاصددة بدده عددام 

 ي.المعرض الصناعي في فينا، ولم يدخر جهدا في استثمار أي اختراع له في المجال التجار

 ه جهددازلدده ااتشددافات أخددرى ال تقددل أهميددة، تمثلددت فددي مجددال الكهربدداء، ومددن أهددم اختراعاتدد

 الميكروفون.

 1952-1895مركيش، فريتس،  -613

ل شدداعر وقدداف بلغددة اإليددديش، تلقددى تعليمددا دينيددا وعلمانيددا، وخدددم فددي الجدديش الروسددي خددال

 الحرب العالمية األولى وأصيب فيها.

 1926غددادر األراضددي الروسددية، وحتددى عددام  1921رحدب بقيددام الثددورة الروسددية، لكندده فدي 

نشدر  حيداي زار  نجلترا و سرابيل، وما لبا أن عاد لالتحداد السدوفيتوم وفرنسا،  ألمانياعاش في 

 بدايات مجموعاته القصصية والروابية.

حكدم ادان اليهدود أبدرز ضدحاياه، ووحدين بددأت سياسدة التطهيدر السدتالينية،  1948اعتقل عام 

غددة لاعتبددر مددن ابددار اتدداب القصددة القصدديرة بوعليدده باإلعدددام مددع مجموعددة مددن األدبدداء اليهددود، 

 اإليديش خالل القرن العشرين.

 1964-1888ماركس، لورد سيمون،  -614

رجدل أعمددال صددهيوني، ولددد فدي مانشسددتر، هدداجرت عابلتدده مدن روسدديا فددي أعقدداب األحددداث 

 .1917، عمل في مجال تجارة والده، وعين مديرا لشرااته عام 1881الساخنة عام 

لح فددي بدداريا عقددب الحددرب اشددترك فددي الوفددد الصددهيوني الددذي توجدده  لددى قمددة مددؤتمر الصدد

ان خدالل عضوا فاعال في الصندوق القومي ببريطانيا، آمدن بسياسدة وايزمد وبرزالعالمية األولى، 

 الفترة بين الحربين العالميتين.

 1961-1891ماركس، تشيكو،  -615

فددي  نظددم حفددالت موسدديقية فددي واليددة بددرودووي، وددم ااتشددفمددن ابددار الفنددانين الكوميددديين، 

 عدد من األفالم خالل سنوات العشرينات.هوليوود، وشارك ب

 حداز علدى نجدداح بداهر خدالل سددنوات الثالويندات واألربعيندات، وااتسددبت بعدا أفالمده صدديتا

 ها.سينمابيا ابيرا، وبقيت تحظى ب قبال الجماهير رغم مرور فترة زمنية جويلة على  نتاج

 1883-1818ماركس، كارل،  -616

غيدر النظام الشيوعي فدي عصدرنا، ولدد فدي بروسديا، وفيلسون، أبو االشترااية الحديثة و

 ة من عمره.سديانته  لى المسيحية بناء على رغبة والده في الساد

ا أعلدن تعلم الفلسفة والتاريا في جامعة بدرلين، وتدأور اثيدرا بدآراء الفيلسدون هيغدل، حيد

 مادي.ألسات الوالوة أسا ألفكاره الفلسفية وهي: األسات الديالكتيكي، األسات االشترااي، ا

ة والسياسدي نقطة البداية في أفكاره تتمثل في عدم اعتماده اثيرا على المؤسسات البرلمانية

داث فدي  حدداث تطدورات حقيقيدة، بقددر مدا ادان للددور الميدداني علدى األرض ذلدك التدأوير فدي  حدد

 التغيير المطلوب.

 1929-1856مارشال، لواي،   -617

 كددا، مؤسددا اللجنددة اليهوديددة األمريكيددة، ولددد فدديفددي أمريقاضددي، مددن أبددرز زعمدداء اليهددود 

 .1894ام عالواليات المتحدة، حيا عمل في مجال القضاء والنيابة العامة وم انتقل  لى نيويورك 

اعدة ألوضاع الصعبة التي عاشدها يهدود أوروبدا دورا ابيدرا فدي  نشدابه لمنظمدات المسدا لعبت

 ن معيشة يهود أوروبا.اإلنسانية من قبل يهود أمريكا لصالح تحسين يرو

ااتسب شهرة  ضدافية مدن خدالل صدراعه الكبيدر الدذي خاضده خدالل فتدرة الظدواهر المعاديدة 

 للسامية التي انتشرت في أمريكا، وشن حملة دعابية مضادة.

 1899-1828موشيه يتسحاق، درشن،  -618
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يم، ونالمنظر األابر لحراة األخالق في شرق أوروبا خالل القدرن التاسدع عشدر، ولدد فدي سدال

 مؤسا حراة األخالق، وجان في بالد عديدة لجلب الدعم السياسي والمالي لها.

مدن  بفضل زياراته المتعددة تمكدن مدن نشدر أفكدار حراتده الجديددة فدي األمداان التدي اعتبدرت

  المناجق نفوذ الحراة التنويرية، ورغم مواجهته لحدرب ضدارية مدن قبدل خصدومه لوقدف تمددده 

 بقوة ابيرة.واجه هذه الحرب أنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرف النون

 1934-1858ون، يوسيف، فنا -619

وتعلدم  في  سرابيل، ولد في القدت لعابلة شرقية قدديرة، دمن مؤسسي الييشون اليهودي الجدي

 في باريا، وم عاد للبالد وعمل في التجارة والبنوك.

بعددد  1888فددي عددام سدداعد المسددتوجنين اليهددود األوابددل فددي شددراء األراضددي مددن العددرب، و

علدى عدزم وب قامدة بعدا المبداني، مفاوضات مضنية مع السلطات التراية حصدل علدى تدرخي  

 ا. قامة ميناء بحري جديد في ياف

 2004-1921، يتسحاق، نافون -620

،  دارة رفيع المستوى ورجدل سياسدة محندكورجل فنون ، الربيا الخاما لدولة  سرابيل

ه فدي وتعديش عابلتد ،سفارديم مشهورة منذ أجيال جويلدة حاخاماتفي القدت لعابلة  1921في ولد 

وبعددد تخرجدده مددن الجامعددة العبريددة حيددا تخصدد  فددي قسددم  ،سددنة 300القدددت منددذ أاثددر مددن 

خدالل  هغانااالدراسات اإلسالمية وقسم مناها وجرق التدريا، أصبح ربيسا للقسم العربي في اله

 التي سبقت قيام الدولة. السنوات الحاسمة 

، لالتينيدةا في السلك الدبلوماسدي فدي أمريكدا اعين نوات األولى من قيام الدولة، الل السخ

ة شغل مناصب  دارية رفيعة في ديوان ربيا الوزراء األول بن غوريدون وفدي وزار 1951في و

 .الخارجية في أيام وزيرها األول شاريت

ر لتأهيددل الماددات مددن بددادو، 1963ن ربيسلددا لقسددم الثقافددة فددي وزارة المعددارن فددي وددم عددي

وليكافحن األمية في صفون القادمين الجدد في المناجق  ،المجندات ليصبحن معلمات للغة العبرية
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 شدغل منصدب، 1978و 1965وفدي الفتدرة مدا بدين  ،البعيدة عن أواسط البالد وفي الفاات المعوزة

وفددي  ،مانيددةالبرلنابددب ربدديا الكنيسددت وربدديا لجنددة الخارجيددة واألمددن  وأصددبحعضددو انيسددت، 

وادذلك  ،في شؤون الشتات وتدرأت اللجندة التنفيذيدة للحرادة الصدهيونية العالميدة نشط الوقت نفسه

  سرابيل للثقافة.–صندوق أمريكا 

ا للفخر لدى اليهود اعت ي فلسفارديم ابر جيلة حياته المهنية في حياته العامة ناجقلا ومصدرل

 يداة اليهدودححياته وببراما التلفزيون التدي تناولدت اشتهر جيلة السنوات بمؤلفاته، مسرو ، سرابيل

  سبانيا وجعلتها تحظى بشعبية.والسفارديم في القدت 

يدا ماعخالل فترة شدهدت اسدتقطابا سياسديا واجت ،الربيا الخاما لدولة  سرابيل خبانت 1978في 

فدي  لحدربحول االنسحاب من سيناء و خدالء التجمعدات السدكنية اليهوديدة هنداك وا، وخاصة ادل حا

 .1982لبنان في 

ا بدددين الفادددات االونيدددة المختلفدددة فدددي  سدددرابيل وبدددين المتددددينين ألسدددعى  ن يكدددون جسدددرل

يهدددود ، وبدددين أنصدددار اليمدددين وأنصدددار اليسدددار وادددذلك بدددين الالعلمدددانيين، األشدددكناز والسدددفارديمو

يدداة ح وعمددل علدى دمددا المدواجنين القدداجنين فددي األمداان البعيدددة عدن أواسددط الدبالد فددي ،والعدرب

ن تعداني وأحيداء داخدل المدد ،التيار المرازي اإلسرابيلي من خالل زيارات لتجمعات سكنية مهملة

ذي وسداهم دنء القلدب الد ،اإلجحان ومن خالل تشدجيع سدكان هدذه األمداان علدى اإليمدان بدالنفا

جدر للتف أيهره وجريقه الدبلوماسي ومكانته المرموقة بشدكل ابيدر فدي ندزع فتيدل األوضداع القابلدة

لدوان اما فدتح مقدر راسداء  سدرابيل أمدام اتداب وفندانين مدن مختلدف أ ،عشية االنسحاب من سيناء

 الطيف الثقافي.

 1984وفدي ،  لدى الحلبدة السياسديةبعد أن استكمل فترة والية دامدت خمدا سدنوات، عداد 

انتخددب مجددددلا للكنيسددت وعددين فددي منصددب نابددب ربدديا الددوزراء ووزيددر المعددارن والثقافددة فددي 

فعاليدات وادان مدن مخططدي ال ،تشكيلها حينادذ بعدد انتخابدات عامدةومة الوحدة الوجنية التي تم حك

رابيل سددنة علددى جددرد اليهددود مددن  سددبانيا ووقجددع أول اتفاقيددة وقافيددة بددين  سدد 500بمناسددبة مددرور 

 و سبانيا.

 1990-1901نيغل، آرنست،  -621

ه ية مشدوارفكار الفلسفية منذ بدافيلسون، هاجر للواليات المتحدة حين اان صغيرا، وتأور باأل

 الفكري والعلمي.

 آمددن منددذ البدايددة بعدددم وجددود فددرق، أو علددى األقددل جالددب بددأال يكددون فددرق، عنددد البحددا عددن

 يا أو علددمالمعرفددة بددين العلددوم الطبيعيددة االرياضدديات والفيزيدداء، وبددين العلددوم اإلنسددانية االتددار

 االجتماع.

 1943-1885نادير، موشيه،  -622

ى فدي عامدا، ونشدر أشدعاره األولد 13اإليديش، هاجر للواليات المتحدة فدي سدن الدـشاعر بلغة 

 .16سن الـ

مامه القت مجموعاته الشعرية الكثيدر مدن االنتقدادات فدي أوسداج يهوديدة مختلفدة، نظدرا النضد

 ، حيا هاجم الصهيونية في بعا أشعاره.1917وعي عقب الثورة الروسية عام للفريق الشي

 1961-1873، نوبوميسكي، موشيه -623

 ايميددابي، مددن رواد الصددناعة فددي  سددرابيل، مؤسددا مصددانع البحددر الميددت، ولددد فددي سدديبيريا،

 وأامل تعليمه في مجال الهندسة بألمانيا.

ندة وصدل الدبالد وأخدذ عي 1911انضم للحزب االشترااي، وم انتقل للحراة الصدهيونية، وفدي 

 دمدر خدالل لكندهمصدنعا ابيدرا هنداك من ماء البحر الميت لفحصها في مختبدرات روسديا، وأسدا 

 حرب االستقالل.

 ألردن.بغرض  قامة مشاريع يهودية في منطقة اأقام عالقات جيدة مع عبد هللا ملك األردن، 

 1831-1776نوخوبيتش، يهودا لييب،   -624
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للغتددين امدن رواد الحرادة التنويريددة فدي روسدديا، ولدد فددي أوارانيدا، وتلقددى تعليمدا عامددا وأتقدن 

 عمل مترجما في المؤسسات الحكومية الرسمية. وموالروسية، األلمانية 

شدية عالقة الدولدة الروسدية بداليهود، وخاصدة تحسدين الظدرون المعيعن من أوابل المتحدوين 

دمه مدن قلهم، ورحب بصورة ابيرة بالسياسة اإلصالحية التي نادى بها ألكسندر األول، ورغم ما 

 .1809عام  اختلف بعد ان غير ديانته اليهوديةأن الوضع   الآراء تنويرية في األساج اليهودية، 

 1851-1785نوخ، مردخاي عمانويئيل،  -625

به عمدل وفدي فتدرة شدباسياسي، صاحب فكرة  قامة دولة يهودية في أمريكا، ولد في فيالدلفيا، 

 في وزارة المالية األميراية.

ال تهامده بداختالت أمدوعدين قنصدال للواليدات المتحددة فدي تدونا، لكنده أعيدد بعدد ا 1813في 

، وبالفعدل حاول تحقيق حلمه القديم ب قامة دولة يهودية في الواليدات المتحددة 1825حكومية، وفي 

ديد شبرفا  ت، لكن دعوته لليهود للقدوم  ليها ووجهاستأجر قطعة أرض بالقرب من نهر نياغرا

 من قبل أوساج الجمهور اليهودي.

 1957-1903نويمن، يوهان لودفيغ فون،  -626

اضية من ابار علماء الرياضيات في القرن العشرين، ولد في بودابست، وااتشف مواهبه الري

 منذ صغره.

 قدم للعلدم الحدديا ااتشدافات جديددة فدي علدم الرياضديات، فضدال عدن مجداالت مهمدة فدي علدم

وعدددين هنددداك بروفيسدددورا فدددي جامعدددة  1931الفيزيددداء الحدددديا، هددداجر للواليدددات المتحددددة عدددام 

 برينستون.

 1927-1876نومبرغ، هيرشه ديفيد،  -627

عددا بقدداف بلغددة اإليددديش، ولددد فددي بولندددا، تلقددى تعليمددا دينيددا ووقافددة عامددة، وبفعددل تددأوير 

 .الحاخامات اتجه نحو لغة اإليديش، عمل لفترة من الزمن محررا في صحيفة عبرية بوارسو

ديش عدن لغدة اإليد من بدين المبدادرين لإلعدالن وبرز، 1908شارك في قمة األدباء اليهود في 

 لغة قومية للشعب اليهودي.

 1826-1757نوناس، بنيامين،  -628

ولددد فددي بددوردو بفرنسددا، خدددم فددي الجدديش األمريكددي، وخددالل حددرب مقاتددل حريددة أمريكددي، 

  لى جانب جورم واشنطن برتبة مساعد جنرال. وقفاالستقالل األمريكية 

بيدد فدي اسية، وعدارض تحريدر ادل العاستقر في فيالدلفيا ودخل الحلبة السي ء الحرببعد انتها

 رأت الجالية اليهودية في الوالية.وتأمريكا، 

 1943-1864نوسيغ، ألفرد،  -629

سددب سددمعة اموسدديقي ونحددات قدداف ونحددات ومفكددر صددهيوني، ولددد فددي لددومبرغ، واات

 حياته الثقافية بمواقف مستقلة شخصية. محترن، عاش

ا يدةة دعدحدل المشدكلة البولندا أسدماه ةبعد أحداث روسيا خالل أعوام الثمانين، أصدر اتاب

 فيه بصورة واضحة إلقامة دولة يهودية في  سرابيل ومحيطها.

 عاش أواخر حياته بصورة تراجيدية، حين وصل النازيون للسدلطة، جدرد مدن بدرلين  لدى

 تفداق مدعبولندا، وواصل أعماله الفنية، وخالل نشوب الحرب العالمية الثانية حاول التوصل ال

يدا ن، األمر الذي جعدل بعدا األجدران اليهوديدة تتهمده بالتجسدا لصدالح الندازيين حالنازيي

 .1943قتل على يد المنظمة اليهودية المقاتلة في فبراير 

 1923-1849نورداو، ماكس،  -630

وتلقدى  ولد فدي هنغاريدا،مفكر صهيوني، الذراع اليمنى لهرتسل في قيادة الحراة الصهيونية، 

 .1880ب، والحقا استقر في باريا عام تعليما دينيا، وم درت الط

دد عدعين مراسال للشؤون الخارجية لدى وخالل دراسته األااديمية عمل في مجال الصحافة، 

 من الصحف الغربية، في عدة بلدان األمانيا، والنمسا، واألرجنتين.
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صددر علددى العمددل الميددداني علددى األرض أانضددم مبكددرا لصددفون الحراددة الصددهيونية، ولكندده 

يجعل ق المشروع الصهيوني، مشيرا  لى أن اقتصار العمل على الجانب السياسي النظري سدلتطبي

ة فددي وعددد بلفددور يددنعكا ضددد اليهددود، مبددديا رغبتدده بزيددادة عدددد التجمعددات االسددتيطانية اليهوديدد

  سرابيل، في معارضة واضحة لسياسة وايزمان.

 1960-1872ناحوم، حاييم،  -631

ن مد، ولد في ترايدا، وابدر وتعلدم فدي جبريدا، وعددد صريةحاخام ربيا في االمبراجورية الم

 المدارت والمعاهد التراية، وم درت القانون في اآلستانة.

تمتددع بوضددع قدددير فددي مصددر خددالل فتددرة حكددم الملددك فدداروق، ولكددن بعددد قيددام دولددة  سددرابيل 

ذه هد قاءه فدي مصدر فدي يدلبتدهور وضع الجالية اليهودية في مصر، األمر الذي جعله يشعر أن 

الظدددرون أصدددبح غيدددر ممكدددن، السددديما بعدددد نشدددوب الصدددراع العربدددي اإلسدددرابيلي، والحدددروب 

 اإلسرابيلية العربية.

 1811-1722نحمان، ميبرتسلوف،  -632

أقدام وزار  سدرابيل،  1898تدزوم فدي سدن مبكدرة، وفدي صديق يهودي، ولد لعابلة حسديدية، 

 قاعدة ألنصاره يزورونه ويتخذونه زعيما روحيا لهم.

أى عدة خالفات بينه وبين عدد من نظرابه، ترادزت حدول نظرتده الخاصدة لنفسده، فقدد رأوار 

 أنه المخل  لشعب  سرابيل بصورة فضل فيها نفسه على باقي الصديقين.

 1892-1831نتونيك، يوسف،  -633

ي فد، وعمدل 1848حاخام ومبشر بالصهيونية، ولد في هنغاريا، ودعدم التمدرد الهنغداري عدام 

 ية في البالد.مدرسة يهودية رسم

أصدددر اتابددا يصددف فيدده أوضدداع اليهددود وينتقددد مسددتوى التدددهور فددي يددروفهم، ممددا اسددتدعى 

 لوحصدلوم انضم لجمعيات صهيونية في أرض  سدرابيل وسدافر لآسدتانة ل، هالسلطات لحظر نشر

 ترخي  لشراء األراضي وتوفير الدفاع عن اليهود المستوجنين.على 

 1882-1826نتور، شارل،  -634

ساء منظمة ةال  سرابيل أصدقاءة، ولد في ستراسدبورغ، وعمدل فدي التجدارة ووصدل من را

 وشارك في أعمال جماهيرية يهودية. 1851 لى باريا عام 

وصل البالد، وحاول الحصول على رخصة من العثمانيين لشدراء أراضدي لصدالح  1868في 

يمة لده فدي لذي قدم مساعدات قتأور اثيرا بدعم البارون روتشيلد ا، المشروع االستيطاني اليهودي

 دعم جهوده، لكنه توفي بعد أيام معدودة من وصوله  سرابيل.

 1955-1883نيغر، شموئيل،  -635

ضدمامه وبفعدل انمن رواد أدب اإليديش، تلقى تعليما دينيدا وانجدذب للصدهيونية واالشدترااية، 

 للحزب الصهيوني االشترااي اعتقل عدة مرات.

بلغدة  عة بيرن بسويسرا، وم عاد إلصدار دورية أسبوعية أدبيةذهب الستكمال دراسته في جام

بعيندات اإليديش، وم هاجر للواليات المتحدة وشارك بدورية أخرى بدذات اللغدة خدالل سدنوات األر

 والخمسينات حتى يوم وفاته.

 1985-1893نيومان، عمانويئيل،  -636

 ألمريكددا وهددو جفددل مددن زعمدداء الصددهيونية فددي الواليددات المتحدددة، ولددد فددي التفيددا، وأحضددر

 .1910صغير، من مؤسسي منظمة ةاليهودي الشابة عام 

يا، خاض الصراعات األولى التي جفت على السطح بين القيادات الصهيونية في بدايدة التأسد

 لكندده عددين مسدداوال عددن القسددم االقتصددادي فددي الواالددة اليهوديددة، وأجددرى مفاوضددات مددع الملددك

 يهودي في األردن.األردني عبد هللا حول االستيطان ال

تعمدل  بادر  لى سياسة الفصل بين الواالة اليهودية وبين حكومة  سدرابيل لكدي 1948في عام 

 ال منهما في مجال يقدم أفضل الخدمات لليهود داخل  سرابيل وخارجها.

 1935-1886نيمسوفيتش، أهارون،  -637
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يدا، وحقددق سددمعة التف العدب شددطرنا، مدن ابددار العبدي الشددطرنا فددي ادل العصددور، ولدد فددي

ااتسددب الشددهرة األاثددر مددن خددالل الطددرق و ،حققددق  نجددازات وبطددوالت عالميددةرياضددية شددهيرة، 

 واألساليب التي اتبعها في مبارياته لتحقيق االنتصار على خصومه.

 1968-1884نير، ناحوم،   -638

ي ، ربيا الكنيست األول والثاني، ولدد فدي وارسدو، ودرت القدانون فدزب العملمن زعماء ح

 في مؤتمر العمال السوفيتي.عمال صهيون  مثل 1917روسبورغ، وفي وورة بط

بعددد االنشددقاق الددذي وقددع فددي عمددال صددهيون، انضددم للجندداح اليسدداري غيددر الصددهيوني، وفددي 

 المجلدا الشدعبيفدي  اعضو وعينوصل البالد ومثل منظمته في الهستدروت الصهيونية،  1925

 .1965عام  المؤقت عند قيام الدولة، وعضو انيست حتى

 1927نيرنبيرغ، مارشال وورن،  -639

، علدى 1968، ولد في نيويدورك، حصدل علدى جدابزة نوبدل فدي تخصد  الطدب عدام ايميابي

 ااتشافاته في مجال العلوم الطبية.

 بحاودهأ وشدكلت، إلنسان من فوابد جمدةترازت أبحاوه أساسا في مجال البروتينات وما تقدمه ل

 علمية في هذا المجال.فاتحة جريق لمزيد من األبحاث ال

 1960-1888نامير، لويس،  -640

عدة هداجر  لدى  نجلتدرا، درت التداريا فدي جام 1908مؤرخ، ولد لعابلة يهودية شجاعة، وفي 

ة فدي أواسفورد، وخالل الحدرب العالميدة األولدى خددم فدي الجديش البريطداني، وتدولى مهمدة قياديد

 لوزارة الخارجية. ةالتابع ةوحدة المخابرات البريطاني

عمدل مستشدارا للحرادة فدي  1932-1927عمل في صفون الحراة الصهيونية، وبين عدامي 

اتدت متبعدة وايزمان لكنه ما لبا أن اختلف معه عشية السياسة البريطانية التدي بمن قرب وتلندن، 

 ومعروفة باسم ةالكتاب األبياة خالل فترة الحرب العالمية الثانية.

 1939-1872نميروبر، يعكوب يتسحاق،  -641

جاليددة عددين حاخامددا لل 1911حاخددام وزعدديم الجاليددة اليهوديددة برومانيددا، ولددد فددي بولندددا، وفددي 

 اليهودية الشرقية في بوخارست.

اليهددودي األول الددذي وصددل لهددذا  وهددوانتخددب عضددوا فددي البرلمددان الرومدداني،  1926عددام 

ل من قبل ولة اغتيالمحا 1936المكان، واان مقبوال من قبل قيادات الجالية اليهودية، تعرض عام 

 عمالء الحزب الفاشي الروماني.

 1958-1882ناتان، جورج جون،  -642

ول مددن بدددأ خددالل العقددد األومدن رواد المسددرح فددي الواليددات المتحدددة، ولددد فدي واليددة  نددديانا، 

 القرن العشرين جريقه نحو تقديم جريقة جديدة وأسلوب حديا للمسرح األمريكي.

 نقديدة فدييين األاثر شهرة على مستوى العالم، ونشرت آرااه الالحقا اعتبر من النقاد المسرح

ليلدة ، صدباح ال1931ومن اتبه التي نشرها: شدهادة ناقدد عدام ابرى الصحف قرابة خمسين عاما، 

 .1938األولى عام 

 1868-1816ناتان، مولى إبراهيم،  -643

 1837وفدي  عميل للمخدابرات البريطانيدة خدالل القدرن التاسدع عشدر، ولدد فدي مشدهد بد يران،

 انضم مع شقيقه للعمل في صفون المخابرات البريطانية في وسط آسيا.

مددن  شددارك فددي جميددع الوفددود األمنيددة البريطانيددة التددي زارت المنطقددة، وسدداعد فددي  نقدداذ عدددد

مدينددة  الجنددود والضددباج اإلنجليددز الددذين وقعددوا فددي األسددر أو تدداهوا فددي تلددك المندداجق، وأقددام فددي

 مراز الثقل للمخابرات البريطانية.بومباي الهندية حيا 

 1927-1857ناتان، باول،  -644

أسدا منظمدة مسداعدة  1901من زعماء يهدود ألمانيدا، عمدل محدررا لصدحيفة ليبراليدة، وفدي 

 يهددود ألمانيددا التددي أخددذت علددى عاتقهددا مسدداعدة يهددود شددرق أوروبددا وروسدديا، وتحسددين يددروفهم

 المعيشية والحياتية.
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ل ، تدم تصدنيفه ارجد1881ة لليهدود فدي روسديا عقدب أحدداث عدام بعد تفاقم األوضداع الكارويد

ه شن حرب على روسيا ألسباب خاصة بهدا، ورغدم اندبمعاد للروت، بل حاول  قناع بعا الدول 

 البالد، ومعهد التخنيون في حيفا.لم يكن صهيونيا، فقد أقام مدرسة في 

 1875-1810ناتانسون، يوسي شاؤول،   -645

من  المشرعين في عصره، ولد في بولندا، تزوم في فترة مبكرة عتبر من ابار، امشرع ديني

للقيدام  اعتبر من المتخصصين في علوم الشريعة اليهودية، ورأى في نفسده األاثدر تدأهيالوعمره، 

 بهذا الدور.

 عبددر عددنخالفددة لتعدداليم الشددريعة، ومددع ذلددك أبدددى معارضددة صددارخة للحسدديدية ورأى فيهددا م

بده رعية فدي اتاأوضح فتاواه الدينية وتعاليمه الشووزعمابهم الدينيين، احترامه الشديد لحاخاماتهم 

 .1890-1865الشهير: سؤال وجواب في ستة أجزاء ونشره بين عامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرف السين

 1988-1914سالك، يونا إدوارد،   -646

حداالت صدمم األجفدال، ولدد فدي لمتخص  فدي علدم األوبادة، مدن مكتشدفي العالجدات األولدى 

 عمل محاضرا في جامعة ميتشغان ضمن جاقم العمدل الطبدي الدذي اجتهدد فدي تطدويرو، نيويورك

 األمصال الالزمة لمرض األنفلونزا.

هدد أقدام مع 1963حاز على عدة جوابز دولية وعمل خبيرا في منظمة الصدحة العالميدة، وفدي 

 سالك الطبي لألبحاث البيولوجية في االيفورنيا.

 1928-1861ساببو، إيتالو،   -647

لتجدارة، د القصة القصيرة اإليطالية الحديثة، تعلم في ألمانيدا وعمدل فدي مجدال اااف، من روق

 وعند بدبه مشواره األدبي لم تحظ رواياته األولى بالنجاح.

، حيدا مدن رواد قصدتها العدالميينحدو العالميدة، وااتشدفت  يطاليدا أنده ما لبا أن شق جريقه ن

ير، قتدل فدي حدادث سدوابا دوليين فاق ال التوقعدات، أصدر عددا من الروايات أخذت شهرة و عج

 .1898الحياة عام  :ومن قصصه الشهيرة

 1915-1861سافسوفتش، هيرش لييف،  -648

مددن راسدداء حراددة ة شددعب العددالمة فددي روسدديا والواليددات المتحدددة، ولددد فددي روسدديا، ودرت 

 .1881ث القانون في أوديسا، من بين مؤسسي فرق الحماية المستقلة لليهود  بان أحدا

لطدب الفه البارون هيرش برعاية التجمعات االستيطانية الزراعيدة، بعدد ان درت ا 1891في 

فده ترادزت أهداوعامدا، حيدا أسدا المدرسدة الزراعيدة اليهوديدة،  15أدارها لمددة وفي سويسرا، 

 في ترغيب اليهود بالزراعة وتشجيعه على العمل بها.

 1919-1885سفردلوبف، يعكوب،  -649

حدددزب البلشددفي، ولددد فدددي غددوراي، وانضددم للحدددزب الددديمقراجي االشدددترااي مددن زعمدداء ال

 الروسي في صباه، وم انضم لجناح لينين في الحزب البلشفي.
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 عداد وشدارك فدي ودورة 1917، وبعدد ودورة فبرايدر 1910أسر الحقدا ونفدي  لدى سديبيريا عدام 

زراء، موقع ربيا الدو، وانتخب ربيسا للجنة المرازية الروسية، وهو موقع يوازي 1917أاتوبر 

 وبدا أحد أبرز رجال الحكم المحيطين بلينين.

 1990-1905سيغارا، أميليو،  -650

 عمل على تطوير الطاقة النووية.وفيزيابي، حاز على جابزة نوبل، ولد في  يطاليا، 

ت آرااه هددذه ترجمتهددا مددن خددالل التجددارب التددي بدددأ  جرااهددا خددالل سددنوات الثالويندداوجدددت 

ى ومع تزايد الضدغوج التدي مورسدت علدى اليهدود فدي أوروبدا هداجر  لد 1938ت، وفي واألربعينا

 الواليات المتحدة.

حداز علدى جدابزة نوبدل فدي علدم  1959عمل هناك محاضرا في جامعدة االيفورنيدا، وفدي 

 الفيزياء نظير أبحاوه المذاورة.

 1980-1902سيدن، شتوك،  -651

يا، ولددد فددي بددرودي، وصددل الددبالد عددام قدداف وناقددد أدبددي للقصددة اليهوديددة فددي العصددر الحددد

 .1927، وانضم  لى جاقم تحرير جريدة ةدافارة عام 1925

ب انتخد 1965عين ربيسدا لقسدم لغدة اإليدديش فدي الجامعدة العبريدة بالقددت، وفدي  1952عام 

دين عضوا للكنيست عن حزب ماباي، ولكنه استقال بعد وقت قصدير، ومدن اتبده الشدهيرة: بدين الد

 .1970، أبناء الجدار عام 1963والحساب عام 

 1917سوزمان، هيلين،  -652

فددي  ةمحاضددر تالحددزب المندداها لنظددام األبارتهايددد فددي جنددوب أفريقيددا، عملدد تمددايمددن زع

 ويترسراند.تخص  االقتصاد بجامعة 

كنهدا دخلت البرلمان ممثلة عن الحزب الموحد، الحزب المعارض الوحيد في جنوب أفريقيا، ل

 ن صفوفه لمعارضتها الحاسمة ضد نظام الفصل العنصري.ما لبثت أن استقالت م

 1943-1893سوتين، حاييم،  -653

بده  رسام، ولد في ليتوانيا، عاش يروفا فقيرة جدا، حيا هرب من بيدت والدده بعدد أن ضداقت

 الظرون، وبدأ بدراسة الفن.

رسدم لتجول بين فرنسا و نجلتدرا والواليدات المتحددة وااتسدب اسدما وشدهرة عالميدة فدي عدالم ا

 والفن، حيا اضطر خالل فترة الحرب العالمية الثانية لالختباء.

 1945-1860سوالد، هنرييته،  -654

تلقدت الصهيونية األمريكية، ولدت في بلتيمدور، عاشدت فدي بيادة عابليدة دافادة، و تمايمن زع

 تعليما راقيا.

وأسسدددت مدرسدددة السدددتيعاب بددددأت بنشدددر مقاالتهدددا فدددي الصدددحيفة اليهوديدددة فدددي نيويدددورك، 

التدي  ، ومع وصول الندازيين للسدلطة أسدا منظمدة الشدبيبة اليهوديدة1888المهاجرين اليهود عام 

 ألف صبي يهودي. 30 سرابيل، حكيا تمكنت من نقل  نقل اليهود  لى أرض أنيطت بها مهمة

 1970-1889سوالد، روبرت،  -655

ام فددي محددامي، مددن زعمدداء الصددهيونية بأمريكددا، درت القددانون وعمددل مسدداعدا للنابددب العدد

 .1919-1915الواليات المتحدة بين عامي 

يا قدرب مدن برنددوتاان ممثال ليهود أمريكا في عدد من الوفود الصهيونية ألرض  سرابيل، 

 أصبح الرجل المرازي في قيادة الحراة. 1930أحد قادة الحراة الصهيونية، وفي عام 

 1918-1853سولفيتشيك، حاييم،  -656

د، في عصره، صاحب نظرية جديددة فدي قدراءة وتعلدم التلمدوحاخام، من ابار علماء الشريعة 

 جمع حوله أنصارا اثيرين وأتباعا جددا من جميع المدارت الدينية.و

 أسدا مدع آخدرين رابطدة  سدرابيل، وبعدد وفاتده فقدط عثدر علدى الكثيدر مدن اتاباتده 1912في 

 شريعة اليهودية وأسا تعلم التلمود.لالخاصة با

 1999-1903سلوفيتشيك، يوسف،  -657
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د فددي حاخدام ومفكددر دينددي، زعدديم اليهوديددة األرووذاسددية المحافظددة فددي الواليددات المتحدددة، ولدد

 بولندا، تلقى تعليما دينيا ووقافة عامة، وتعلم الفلسفة في جامعة برلين.

اووليكيدة متشددة تجاه المسديحيين، لدرجدة أن الددعوة التدي وجهتهدا الكنيسدة الكال همواقفعرن ب

 السدددتينات، رفضددها بصددورة قاجعددة العتقددداده أن أي حددوار بددين اليهوديدددة لليهددود خددالل سددنوات

 والكاووليكية أمر غير ممكن، لعدم وجود قواسم مشتراة بين أتباع الديانتين.

 1957-1883سلوفيتشيك، ماكس،  -658

اددان مددن مؤسسددي  1904باحددا فددي شددؤون التددوراة وزعدديم صددهيوني، درت الفلسددفة، وفددي 

 الرسمية، وخالل الثورة الروسية انتقل  لى لتوانيا.الجريدة الصهيونية الروسية 

وصدل  انتخب عضوا في البرلمان الليتواني، وم وزيرا مفوضا للشؤون اليهودية في الحكومدة،

الخاصدة  تدرأت اللجندة الرسدميةو ،، وراز أعماله في المجال التعليمي والتربوي1933البالد عام 

البدا  قيام الدولة عمل لبعا الوقدت مدديرا لسدلطة، وبعد 1948-1944بتطوير التعليم بين عامي 

 الحكومية.

 1923-1843سولتسبرغر، مائير،  -659

 ،1849قاضددي، مددن زعمدداء يهددود الواليددات المتحدددة، ولددد فددي ألمانيددا وأحضددر ألمريكددا عددام 

 وهناك درت القانون في جامعة فيالدلفيا.

الوقددت، وحدين وصددل شدارك بتأسدديا اللجندة اليهوديددة األمريكيدة وترأسددها لدبعا  1906فدي 

 قامدة بالبالد شارك بتأسديا عددد مدن المؤسسدات التربويدة التعليميدة فدي  سدرابيل، بعدد أن شدارك 

 الكلية التاريخية اليهودية األمريكية.

 1922-1847سونينو، سيدني،  -660

، سياسددي واقتصددادي، ربدديا حكومددة فددي  يطاليددا، ولددد فددي فيددزا ألب يهددودي وأم بروتسددتانتية

 مسيحي في جامعة فيزا. ولكنه تعلم اشاب

لماليدة، وزير الماليدة، ودم وزيدرا للد اعين ناببد 1893، وفي 1880دخل البرلمان اإليطالي عام 

 وأخيرا ربيا الحكومة، وخالل الحرب العالمية األولى شغل منصب وزير الخارجية.

 

 1959-1873سوسكين، أويغان،  -661

انضدم ألحبداء صدهيون، و، 1896تعلدم فدي ألمانيدا ووصدل الدبالد عدام رجل أعمال صهيوني، 

 شارك في الوفد االستكشافي  لى منطقة العريش. 1903وفي 

ة أسا مدين 1934وفي فترة الحقة عين ممثال للهستدروت الصهيوني في عصبة األمم، وفي 

 نهاريا، وأقام هناك للعمل في تطوير االقتصاد الصهيوني.

 1839-1762سوفير، موشيه،   -662

ة ألرووذاسددية وسددط أوروبددا، ومددن أوابددل المحدداربين لصددالح الفكددرحاخددام وزعدديم اليهوديددة ا

 وعين حاخاما في عدد من المدن األوروبية.التنويرية، ولد في فرانكفورت، 

لددى تددرك بصددماته الدينيددة علددى اليهوديددة األرووذاسددية بفضددل قددوة شخصدديته وتددأويره الكبيددر ع

 اته.ودية في سبعة أجزاء بعد وفخرجت فتاواه الدينية وتعاليمه في الشريعة اليهوأتباعه، 

 2000-1913سوتسكفر، أبراهام،  -663

ني عشدية شاعر بلغة اإليديش، تلقى تعليما دينيا وعاما، هربت عابلتده خوفدا مدن الجديش األلمدا

، فدي عددة اندالع الحرب العالمية األولى، نشر أشعاره األولى في الصحف المتحدوة بلغدة اإليدديش

 صحف أوروبية وأمريكية.

ن الغيتدو نجح في الهروب م 1943الحرب العالمية الثانية اعتقل في غيتو بألمانيا، وفي خالل 

 والوصول  لى غابات بعيدة، بعد ان عرض أمام المحاام األلمانية لمحاامته.

 1915سوكولوف، آنا،  -664

وبدأت الرق  خالل سدنوات معلمة رق ، من خريجات الراقصة الشهيرة ةمارتا غراهامة، 

 وأقامت فرقة خاصة بها.الثالوينات، 
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فرقدددة فنيددة، واعتبدددرت  حددددى أهدددم  ذهبددت  لدددى المكسددديك وأقامدددت هندداك بمسددداعدة الحكومدددة

 الراقصات على مستوى العالم، زارت البالد عدة مرات.

 1936-1859سوكولوف، ناحوم،  -665

ي فدصحافي وزعيم صهيوني، تزوم في سن مبكرة، وبدأ بنشر مقاالته في جريدة الصفير، واتب 

 ت عدة االعلوم الطبيعية، الجغرافيا، النقد األدبي.مجاال

حرادة رحدب بانتقدال قيدادة ال 1935قام بجوالت عديدة في العالم لخدمة الصدهيونية، وفدي 

ن مدن بدييدة، لتعليمدي التدابع للواالدة اليهود لى وايزمان، وأخذ على نفسه تسدلم الجاندب التربدوي وا

 .1935أجزاء عام  3، شخصيات في 1919اتبه التي نشرها: والدة الصهيونية عام 

 1944-1871ستوليارسكي، بيتر،  -666

رن عازن امان، تعلم أساليب العزن الحدديا فدي االتحداد السدوفيتي، ولدد فدي أوارانيدا، وعد

 عنه شغفه بالعزن من صغره.

قى، تقلددد مواقددع أااديميددة رفيعددة المسددتوى فددي المعاهددد والجامعددات الروسددية لتدددريا الموسددي

علدديم الموسدديقى، حيددا قوبلددت جريقتدده فددي العددزن بترحيددب ابيددر مددن أوسدداج وأسددا مدرسددة لت

 الموسيقيين باالتحاد السوفيتي.

 1981-1891ستوتشيفيسكي، يوهيخيان،  -667

نددون ملحددن وخبيددر الموسدديقى اليهوديددة، ولددد فددي أوارانيددا، لعابلددة شددغوفة بالموسدديقى، درت ف

ن يقية عدددا مدن المؤلفدات غددت مدأصدر للمكتبة الموسدوالموسيقى في معاهد روسية متخصصة، 

 تي تدرت في الكثير من دول العالم.المواد ال

اسدتقر فدي فيندا، ودم  1938-1924عداش فدي سويسدرا، وبدين عدامي  1924-1918بين عامي 

 ، وأصدر عددا من القطع الموسيقية اليهودية.1938وصل البالد في 

 1946-1864ستيغليتس، ألفرد،  -668

 1905القددرن العشدرين، ولدد فدي واليدة نيوجيرسدي، وفددي مصدور، مدن ابدار المصدورين فدي 

افتددتح المعهددد التصددويري األول فددي نيويددورك، وعددرض فيدده لوحاتدده  لددى جانددب لوحددات ابددار 

 المصورين في التاريا، مثل بيكاسو.

 1946-1874ستيين، غرتورد،  -669

ني عقد الثداالقاصة وناقدة أدبية، ذات موقع متقدم بين ابار األدباء األمريكان في باريا خالل 

 من القرن العشرين.

اليدات ولدت لعابلة ورية، عاشت جفولتها بين فينا وباريا، تعلمت الطدب وعلدم الدنفا فدي الو

اة عدام وم اتجهت لمجال األدب، وأنتجت عدة مجموعات قصصية هامة منها: والويدة الحيدالمتحدة، 

 .1945تها عام ، الحروب التي رأي1934، أربعة قديسين في والث معارك عام 1909

 1935-1878سيتروان، أندريه غوستاف،  -670

مهندددت وصددناعي، مددن رواد صددناعة السدديارات فددي فرنسددا، ولددد فددي بدداريا، انضددم مبكددرا 

 بدأ الخطوات األولى في صناعة سيارة المسافرين. 1908لصناعة السيارات، وفي 

ا يده، ولكددن نظددرقددم لعددالم الصدناعات أسدداليب غيدر عاديددة ممددا لفدت أنظددار شدراات عالميددة  ل

 ألزمات مالية متتالية عاشها في أواخر حياته اضطر لبيع مصنعه العالمي.

 1904-1822سييه، ليوبولد،  -671

اديميدة جنرال في الجيش الفرنسي، ولد في  قلديم ألدزيا لعابلدة يهوديدة قدديرة، خدريا األا

 ي.الفرنس العسكرية الفرنسية، وانضم للوحدات العسكرية التي تضم الجزابريين في الجيش

، وأدار معدارك ضدارية هنداك، أصديب عددة 1954شارك في قمدع الثدورة الجزابريدة عدام 

 مرات، واعتبر من أبطال حروب فرنسا.

ة شارك في المعارك اإليطاليدة ضدد النمسدا، وخدالل الحدرب البروسدية الفرنسدي 1859في 

 أصيب بجروح ووقع في األسر.

 1992-1906سايفين، ألبرت بروس،  -672
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جددال ، بدددأت أبحاوده الطبيدة فدي م1921فدي بولنددا، هدداجر للواليدات المتحددة عدام  جبيدب، ولدد

  عداد أمصال خاصة بصعوبة الكالم عند األجفال.

سدرابيل،  ااديمية راقية في الواليات المتحدة، فضال عن خدماته الجليلة لصدالح تقلد مناصب أ

معهددد عددين ربيسددا ل 1970، وفددي السدديما الحملددة اإلعالميددة التددي قددام بهددا علددى المسددتوى العددالمي

 وايزمان للعلوم في  سرابيل.

 1956-1911سايمور، ديفيد،  -673

 1931هدم المصددورين الصدحفيين علددى مسددتوى العدالم، ولددد فدي وارسددو، وفددي أمصدور، مددن 

ث في ضوء األحددايهرت صور الواالة في مختلف أنحاء العالم وأسا واالة للتصوير الصحفي 

 المتالحقة في تلك الفترة.

ة رافددق الحددرب األهليددة فددي أسددبانيا، وعمددل فددي سددالح الجددو األمريكددي خددالل الحددرب العالميدد

 الثانية، وجاءت صوره معبرة عن تلك الوقابع ألجفال الجاين، أيتام.

 حين قام بتغطية الحرب وخاصة معراة سيناء من الجهة اإلسرابيلية. 1956قتل عام 

 1964-1898سيالرد، لياو،  -674

سددت، القنبلددة النوويددة، وتمكددن مددن تطددوير السددالح النددووي، ولددد فددي بودابفيزيددابي، مددن رواد 

 وخدم في الحرب العالمية الثانية، ودرت العلم النووي في جامعة برلين.

ام ة واسدتخدتن لألبحاث النووية، لكنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيدمن مؤسسي معهد مانها

 .نتشار السالح النووي في العالمية لمنع ابضرورة وضع رقابة دول ىالسالح النووي، ناد

 1739-1705سيلفا، أنتونيو، -675

ة يهوديتهدا بصدورمده بالمحافظدة علدى ريودي جانيرو بالبرازيل، اشدتهرت أمسرحي، ولد في 

 أزعجت السلطات واستدعت منها  رسالها للتحقيق في البرتغال.

جدال، لمي ابيدر فدي هدذا المذهب باتجاه المسرح وسريعا أصبح لديه اسم عدا ومدرت القانون، 

 كوميدي وااتسبت شهرة عالمية، ومنها مسرحية ةاليهودية.ال الطابع اتهيمسرح وغلب على

 1963-1893سيلفر، آبا هيلل،  -676

توانيدا، حاخام، من زعماء الصهيونية واليهودية اإلصدالحية فدي الواليدات المتحددة، ولدد فدي لي

 .1915خامات عام حالمعهد ال وهناك انضم 1902وهاجر للواليات المتحدة عام 

د ضددااتسددب شددهرة فددي أوسدداج الجاليددة اليهوديددة بأمريكددا، السدديما مددن خددالل مواقفدده المعلنددة 

ح ا لشددن هجددوم ااسددكددسددلطات االنتددداب البريطدداني والنظددام النددازي حيددا اسددتغل وجددوده فددي أمري

 عليهما.

 1897-1818سايمون، سر جون،  -677

 ولدد فددييددة فدي  نجلتددرا فدي القددرن التاسدع عشددر، قاضدي وسياسددي، مدن زعمدداء الجاليدة اليهود

 جامايكا، ودرت القانون في  نجلترا.

 1861اليهودي األول الذي يسمح له بالعمدل امحدامي وقاضدي فدي المحداام البريطانيدة، وفدي 

 عين مستشارا قانونيا لدى الملكة.

ن ع عددنهم مددأسددا مددع آخددرين اللجنددة اليهوديددة اإلنجليزيددة للحفدداي علددى حقددوق اليهددود والدددفا

 الهجمات التي تعرضوا لها وخاصة في شرق أوروبا.

 1969-1875سايمون، يوليوس،  -678

 اقتصددادي وزعدديم صددهيوني، ولددد فددي ألمانيددا، قبددل الحددرب العالميددة األولددى اددان مقربددا مددن

 الصهيونية العملية، وخالل فترة الحرب توجه  لى سويسرا، ومن هناك  لى هولندا.

يدذ رض  سدرابيل لبحدا  مكانيدة االسدتيطان اليهدودي فيهدا، وتنفالوفدد الدذي وصدل أ شارك في

 واسددعة فددي أوسدداج صددهيونية عديدددة داخددل المشدروع الصددهيوني، ووجهددت آرااه بحملددة انتقددادات

  سرابيل وخارجها.

 1985-1899سايمون، عكيبا أرنست،  -679
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، 1928معلم ومفكر، ولد في برلين، ساعد فدي تأسديا جريددة صدهيونية، ووصدل الدبالد عدام 

 أصبح من ابار المعلمين والمربين في البالد.و

 ازي، وفدياان من بين الراغبين بمنح اليهود في ألمانيا تعليما يهوديا حتدى فدي يدل الحكدم الند

 انضم  لى الجامعة العبرية بالقدت، وأصبح بروفيسورا في الفلسفة والتاريا. 1935

 1943-1874سيروتا، غرشون،  -680

نبؤ على الت في ال األجيال، عمل في مجال التنبؤ في أوديسا واعتاد من ابار علم التنبؤ اليهود

 سنويا في عهد نيكوالي الثاني.

 1927-1908، وبدين عدامي 1903المتنبئ األول الذي سجل تنبؤاته على جريقدة حديثدة عدام 

 ه.عمل في وارسو، وحين وصل النازيون للسلطة احتجز في غيتو وارسو مع جميع أفراد عابلت

 1924-1868، نحمان، سيركين -681

ن بداء صدهيوأبو الصهيونية االشترااية، ولد في روسيا، تلفى تعليما دينيا وعاما، انضم  لى أح

 حين اان جالبا جامعيا، وانخرج في عدد من المنظمات الثورية الروسية.

الب هنداك إلنشداء اتحداد الطدبدادر ، و1888ذهب لدراسة علم النفا والفلسدفة فدي بدرلين عدام 

 شتراايةة.صدر اتابه األول: المسألة اليهودية والدولة اليهودية اال 1898ني األول، وفي الصهيو

 1968-1890سيلفينيسكي، إيليه لفوفيتش،  -682

شداعر، مدن أهدم شددعراء االتحداد السدوفيتي، ومؤسدا األسددلوب الحدديا فدي الشدعر الروسددي، 

 وقدم نماذم جديدة في موضوعات القصيدة الشعرية.

لمعرادة، العالمية الثانيدة ندال اإلعجداب نظدرا لمواقفده البطوليدة فدي سداحة اخالل فترة الحرب 

لثانيدة، اوبعد الحرب اتب اتابا مؤورا حول الظرون المأساوية التي مر بها اليهدود خدالل الحدرب 

 .1942ترجمت بعا قصابده  لى اللغة العبرية عام 

 1873-1796سلودور، يوسيف،  -683

ت الطب ألم ااووليكية وأب يهودي، ولد في مونوفليا، در جبيب، ومؤرخ لتاريا األديان، ابن

 أتها.لكنه لم يكمل مشواره العلمي في هذا المجال، حيا بدأ العمل في التأريا لألديان ونش

عدا ، وفيه دنشر اتابه الشهير: ةباريا..روما..القدت...المسألة الدينية في القرن التاسع عشرة

مسدديحية، مددن العناصددر األساسددية مددن الددديانتين اليهوديددة والإليجدداد ديانددة جديدددة عالميددة، مكونددة 

 سيطرت هذه الفكرة على المجتمع األوروبي المعاصر فترة من الزمن.و

 1776-1747سلودور، فرنسيس،  -684

محددارب حريددة أمريكددي، اليهددودي األول الددذي دخددل الجسددم التشددريعي األمريكددي، والشددهيد 

قية ابفة الشر، ولد في لندن لعابلة تجار قديرة من الطاليهودي األول في حرب االستقالل األمريكية

 هناك.

ر رفاقده شارك منذ شبابه في المنظمات الثورية األمريكية في جنوب والية اارولينا، حيا تدأو

سدتقالل بقدراته وانتخبوه عضوا في المجلا الثوري للمنظمة الذي أعلن علدى الفدور عدن ودورة اال

 في الوالية.

 18785-1740سلومون، حاييم،   -685

 ، وخدالل فتدرة1775تاجر ومحارب حرية أمريكي، ولد في بولندا ووصل  لى نيويورك عدام 

لتجسدا مدن خدالل ا لهداوقدم الددعم الدالزم  ،حرب االستقالل األمريكية انضم للثورة في نيويورك

 على الجيش البريطاني و يصال المعلومات الالزمة للثوار.

صدال قام بتهريب عدد من األسرى األمدريكيين و يو انيبريطاستغل وييفته امترجم للجيش ال

حكم عليده ، وفي النهاية ألقي القبا عليه واشف أمره، وات أمنية وعسكرية هامة للمقاتلينمعلوم

 باإلعدام، بعد ان تبرع بكل وروته لصالح الثورة األمريكية.

 1912-1838سلومون، يوآل موشيه،  -686

، وتعلم  سرابيل، ابن للييشون القديم، ولد في القدتمن مؤسسي الييشون اليهودي الجديد في 

  لى بروسيا لتعلم الطباعة. 1859في مدارسها، وانتقل عام 
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برية فدي عاد  لى البالد وأسا دار الطباعة العبرية في القدت، وم أنشأ أول مطبوعة دورية ع

 .ي البالدشكنازية فتطوير أوضاع الطابفة الغربية األ ة سرابيل، وأوالت  ليه مع بعا رفاقه مهم

 1943-1917سلومون، كارلوتا شارلوت،  -687

عددم لسدن مبكدرة جددا، األمدر الدذي دفعهدا  فديرسامة، ولدت فدي بدرلين، بددأت معالمهدا الفنيدة 

 ها التعليمي في المرحلة الثانوية.مواصلة مشوار

ودم  هاجرت  لى فرنسا وتزوجت من الجئ يهودي ألماني قبل الغزو النازي للدبالد، 1939في 

 ما لبا أن اعتقل الزوجان، وأرسال  لى معكسر اعتقال أوشفيتا وهناك قتال.

 1909-1836سلومونس، جوليان عمانويئيل،  -688

، 17الدـ قاضي وسياسي في استراليا، ولد في بيرمنغهام ب نجلترا، وهاجر  لى استراليا في سدن

لجاليدة تى أرسل من قبدل اوعين سكرتير الكنيا اليهودي الكبير في سيدني وبقي في موقعه هذا ح

 اليهودية  لى لندن لدراسة القانون.

لعليدا، ااتسب شهرة ابيرة من عمله في مجال المحاماة، وما لبا أن عين قاضيا في المحكمة ا

 وربيسا للجنة التشريع في البالد.

 1873-1797سلومونس، ديفيد،   -689

 بورصة عامقديرة، دخل عالم ال ربيا بلدية لندن، ابن لعابلة تجاريةاليهود األول الذي يصبح 

 ، واحتل موقعا متقدما في تحسين عمل المصارن.1823

طر ، لكنده اضد1851انتخب مرتين في المجلا البلدي وم عضوا في البرلمان البريطداني عدام 

 لالستقالة بعد أن رفا أداء القسم المسيحي.

 1977-1895سلونميسكي، أنتونيو،  -690

ااتسدب والدياندة المسديحية، فدي لدده ديانتده اليهوديدة فنشدأ شاعر وناقد مسرحي وأدبي، غير وا

اء شهرة خالل الحرب العالمية األولى عبدر األشدعار التدي نشدرها مدع مجموعدة أخدرى مدن الشدعر

 الشبان في تلك المرحلة.

 خددالل سددنوات العشددرينات والثالوينددات يهددر اناقددد مسددرحي وأدبددي فددي بولندددا، ومددع احددتالل

تدي حاربدت رب  لى  نجلترا، وم وصل  سرابيل ونظم الكثير من القصدابد الالجيش النازي لبولندا ه

 الدعوات العربية المطالبة ب بادة  سرابيل، وخاصة عقب حرب األيام الستة.

 

 1904-1810سلونيمسكي، حاييم،  -691

وا اتبدمدن اتداب القصدة األوابدل الدذين قاف شهير خالل مرحلدة التندوير، ولدد فدي بيالسدتوك، 

 ة خالل فترة الحراة التنويرية.باللغة العبري

نشددر مجموعتدده القصصددية ةوالدة السددماءة وأوددارت موجددة غضددب عارمددة فددي  1938فددي 

د اتابدة فدي ، وبعد1842ج األرووذاسية، وم نال الجابزة الروسية نظير رواياته األدبيدة عدام ااألوس

 حاخامات.الصحف لعدة أعوام توقف عن الكتابة حين تم تعيينه مراقبا رسميا لمدرسة ال

 1966-1871سلوشتس، ناحوم،  -692

وسدط أحبداء صدهيون باحا ومؤرخ، ولدد فدي روسديا ودرت فدي أوديسدا، فدي بيادة صدهيونية 

 في مهمة رسمية وم عاد  لى أوديسا. 1891وآحاد هاعام، وصل البالد عام 

 ومنهددا توجدده نحددو سويسددرا لدراسددة اللغددة الفرنسددية، وشددارك فددي عددادة مددرة أخددرى إلسددرابيل

قددرب مددن هرتسددل، وتوجدده  لددى فرنسددا إلامددال دراسددته فددي تر الصددهيوني الثدداني، حيددا المددؤتم

 اللغة الفرنسية واللغات السامية.في  متخصصاالسوربون 

أول مددن أجدددرى حيددا أندده  ،وبدددأ بدد جراء بعددا األبحدداث 1919وصددل الددبالد أخيددرا عددام 

 األردن.الحفريات في جبريا وااتشان الكنيا اليهودي وحفريات أخرى في منطقة 

 1965-1902سلزنيك، ديفيد أوليفر،  -693

تجدين فدي من ابار منتجي األفالم في هوليوود، ولد في بيتسبورغ، واعتبر والده من ابدار المن

 بدأ حياته امساعد منتا وم عين مساوال عن قسم اإلنتام.وعصره، 
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تلددك  م فدديأنددتا أابددر األفددال 1939آنددا ارنيكددا، رافكددا، وفددي مددن أبددرز األفددالم التددي أنتجهددا: 

 المرحلة الذي أسماه: ذهب مع الروح.

 1866-1786سلينت، يوسيف بنيامين،  -694

فدي  حاخام، أبو الحراة األخالقيدة التدي بدرزت فدي لتوانيدا خدالل القدرن الثدامن عشدر، وعداش

 المدينة وعمل في تجارة صغيرة.

نجدا  1831ي من خالل أفكاره األخالقية التي دعا  ليها، ااتسب شهرة بين المحيطين فيده، وفد

وأسدا  عين حاخاما في القددت، 1837من الموت، حين اتهم بالخيانة زمن التمرد البولندي، وفي 

 في المدينة المحكمة الخاصة بالطابفة الغربية األشكنازية.

 1909-1816سلنت، شموئيل،  -695

لتاسدع حاخام ربيا في القدت، من زعماء الييشون اليهودي القديم في  سرابيل خالل القدرن ا

ام ، والتقدى فدي اآلسدتانة مدع موشديه مونتفيدوري، وأقد1840عشر، وصل البالد عقب زواجه عدام 

 معه عالقة ودية جدا.

 ون، وخاصدةاليهدود إلقامدة الييشدخالل فترة  قامته في البالد رأى بأم عينيه الجهد الذي بذلده 

نسدمة  ألدف 30 لدى حدين وصدل الدبالد  نسدمة 500التي ازدادت من أبناء الطابفة الغربية، من قبل 

 في أواخر العقد األول من القرن العشرين.

 1883-1810سلنتر، يسرائيل ليفيكين،  -696

ن تجديدد مصل  لى قناعة مفادها أنه البد الحراة األخالقية في ليتوانيا، ومن مؤسسي  ،حاخام

 أن يتولى المهام الدينية بصورة مبدبية. افضارالقيم األخالقية للشعب اليهودي، 

فقدد  محددودا، ورغدم ذلدك بقيأقام في فرنسا لمدة عامين،  ال أن نجاحه في الغرب  1880في 

 التف حوله الكثير من الطالب والتالميذ، بفعل االنتشار الجارن للحراة األخالقية.

 1952-1901سلينسكي، رودولف،   -697

كمدة حبعد الحدرب العالميدة الثانيدة، وادان ضدحية لم الحزب الشيوعي في تشيكوسلوفاايا أمين

 .1952براغ خالل الفترة التاريخية الستالينية في 

وحكم  هذه المحكمة بالتجسا لصالح  سرابيل مع سبعة من رفاقه، أربعة منهم يهود،أدين في 

 .عليه باإلعدام، وخاصة في الفترة التي شهدت يواهر معادية للسامية ومناهضة لليهودية

 1925سالرس، بيتر،  -698

تسددب اا 1952المدده بعددد انتهدداء الحددرب العالميددة الثانيددة، وفددي ممثددل سددينمابي، بدددأ بعددرض أف

 الكوميدية. هشهرة ابيرة بعد عرض أحد مسلسالت

ااي فتدرة أدى أدوارا تحدوقدم عروضا سينمابية لن تنسى من ذاارة التاريا التمثيلي العدالمي، 

ة لشخصددي الحددرب البدداردة بددين األمريكددان والددروت، والعددداء النددازي لليهددود، فضددال عددن تمثيلدده

 ايسنجر خالل مرحلة الستينات.

 1963-1870موئيل، هربرت لويس، س  -699

ريطداني سياسي، من زعماء الحزب الليبرالي البريطاني، والممثل األول لسدلطات االنتدداب الب

 في  سرابيل، ولد في ليفربول، وتلقى تعليما محافظا.

رالدي ع آخرين الحزب الليب، لكنه فشل، وم أسا م1895حاول دخول البرلمان البريطاني عام 

ت ، وددم تقلددد مناصددب راقيددة فددي وزارة الداخليددة، وعدددد مددن الحكومددا1902دخددل البرلمددان عددام و

 البريطانية المتعاقبة.

ية التدي ا لبريطانيا في  سرابيل عارض بشدة المواقف المعادية للصدهيونعين مندوبا ساميحين 

نيدة بددذل بدوين، وخددالل الحدرب العالميدة الثا اتبعتهدا  نجلتدرا، وهداجم بشددة سياسددة ربديا الحكومدة

لددى  جهددودا ابيددرة للمسدداعدة فددي  نقدداذ يهددود ألمانيددا، وخاصددة األوالد مددنهم وعمددل علددى جلددبهم 

 بريطانيا.

رأى أنهددا تخدددم المصددلحة البريطانيددة فددي المنطقددة  حددين 1914الفكددرة الصددهيونية عددام تبنددى 

لدك باتدب و ،جدرة اليهوديدة عدن أوربدا الغربيدةالعربية، عالوة على أسباب تتعلدق بتحويدل سديل اله
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هزم فددي تالبريطانيددة تنطلددق مددن أن ترايددا سدد حكومددةمررهددا علددى أعضدداء ال 1915مددذارة عددام 

ل االسدتيطان اليهدودي  العالمية األولى، الحرب ل  نشاء محمية  نجليزية فدي فلسدطين ومشدجعا مقترحا

ل من ربيا الوز  .ةاسكويتةراء فيها، لكن هذه المقترحات لم تجد تشجيعا

 سدامي بريطدانيأول منددوب اد صدموبيلوبعد تعيين  ،وحين تولى لويد جورم رباسة الوزراء

يهددودي بدددخول  16.500يسددمح لددـ الددذي لهجددرة اقددانون أول قددرار يتعلددق ب أصدددر، 1920عددام 

حدرك فدي وبدأت تت ،عدلت بريطانيا عن سياستها قليالل  ل العربي الرافابسبب رد الفعو،  سرابيل

 ر مفهوم القوة االستيعابية للبلد. جا

ل أل 118آالن  لدى  105مدن  1925-1918بين  زاد عدد السكان اليهود في الفترةفي عهده   ،فدا

 سدداعد النشدداج االسددتيطاني علددى مسددتويات أخدرى عديدددة، مددن بينهددا االعتددران بالمؤسسدداتحيدا 

سدتوجنات زاد عددد المويدة، السياسية الصهيونية، واالعتران باللغة العبريدة ا حددى اللغدات المحل

 مستوجنة. 100 لى  44في عهده من 

لكهربدداء الشددراة  هسددارت مددن خدداللتددابع االهتمددام بالمسددتوجنين حتددى بعددد ترادده منصددبه، 

 ،نيةاجم السياسددات المعاديددة للصددهيو، وهدد1939هدداجم الكتدداب األبدديا عددام ولجامعددة العبريددة، او

ندذ مسدرابيل باعتباره أول حداام يهدودي إل ةمن أعضاء بعا الجماعات اليهودي قطاعات هفتصنو

 وبيل، والوهذا التصنيف ال يأخذ في اعتباره التكوين الثقافي أو السياسي لددى صدم ،سقوج الهيكل

هدود، ولديا نددوب اإلمبراجوريدة البريطانيدة لددى اليمفقدد ادان  ،اإلجار الذي تم فيه تقليده منصبه

 مندوب اليهود لدى اإلمبراجورية البريطانية.

ها مطالدب بأناألخير أخبره  ،الشيء األهم الذي يذاره وايزمان أنه حين تقدم بطلباته لصموبيل

 .لوهمما أصابه بالذمتواضعة للغاية وأن عليه أن يفكر بشكل أابر، 

 1972-1895موئيل، موريس، س  -700

قدداف، مددن زعمدداء الحراددة الصددهيونية فددي الواليددات المتحدددة، ولددد فددي رومانيددا، وأحضددر 

 جفل صغير، عاش في مانشستر وتعلم في جامعتها. وهوا إلنجلتر

ونية، حديدة بدين المسديحية والصدهيال بدهآرااشدتهر ب، و1914هاجر  لى الواليدات المتحددة عدام 

أحدد اعتبدر و وفي الفترة بين الحربين العالميتين تقلد مواقع مهمة فدي الحرادة الصدهيونية بأمريكدا،

 المنظرين األيديولوجيين للحراة هناك.

مبدرى عدام ، الكراهية ال1927، أنا اليهودي عام 1924من اتبه التي نشرها: أنتم الغوييم عام 

 .1952، الشيطان الفاشل عام 1941

 

 1900-1820موئيل، شاؤول، س -701

سياسي في أسدتراليا، ولدد فدي لنددن، وأحضدر ألسدتراليا فدي سدن مبكدرة، وانتخدب عضدوا فدي 

 الذي ينتخب لهذا الموقع في أستراليا.، وهو اليهودي األول 1854البرلمان عام 

، وتلقدى 1859سدتراليا فدي لنددن عدام وممثال العين وزيرا لوزارات المالية، البريد، التجارة، 

 لواالة اليهودية في سيدني.ازعم ت حيا، 1882جابزة تقديرية عام 

 1915ومئيلسون، بول أنتوني، س -702

تدرة فخدالل ونا فدي الواليدات المتحددة، اقتصادي، حاز علدى جدابزة نوبدل، ولدد فدي واليدة  ندديا

 الحرب العالمية الثانية عين مستشارا لدى اإلدارة األمريكية.

عدين بروفيسدورا فيهدا،  1960عمل محاضرا في المعهد التكنولوجي فدي ماساشوسدتا، وفدي 

 شدارك اقتصداديين آخدرين فدي  ال أندهوهو  ن لم يكدن صداحب نظريدة خاصدة فدي علدم االقتصداد، 

 ه على الدورة االقتصادية العالمية.وضع بصمات

ظريدة تدرجم اتابده ةالنو، 1970حداز علدى جدابزة نوبدل عدام نظير أبحاوه العلميدة االقتصدادية 

 االقتصاديةة  لى اللغة العبرية.

 1885-1842سمولنيسكين، فريتس،  -703
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بداء قاف ومفكر، المنظر الربيا للحراة الوجنية اليهودية شرق أوروبا مع يهور منظمدة أح

 روسيا ومر بطفولة قاسية، حيا تيتم في جفولته وعاش لدى أخيه الكبير.بهيون، ولد ص

نحداء أعرن منذ شبابه بحبه لعالم القصة واألدب وخاصة في مرحلة التنوير، وقام بجولدة فدي 

، وترادزت مجموعدات القصصدية فدي مهاجمدة أعدداء 1862روسيا  لى أن استقر في أوديسا عدام 

 نهم فقط ليهوديتهم، وخاصة في بولندا.اليهود الذين يستهدفو

له،  لمعاصرينااان مقاتال مثقفا لم تر الصهيونية مثله، وذو تأوير ابير على المثقفين واألدباء 

 رغم بعا االنتقادات التي اانت توجه لبعا قصصه بين الحين واآلخر.

 1993-1905سمولر، هيرش،   -704

لى  ي شبابه فنية، ولد في أنحاء بولندا، وانضم من زعماء يهود بولندا بعد الحرب العالمية الثا

 .1928-1920الحزب الشيوعي، وعاش في االتحاد السوفيتي بين العامي 

عتقدل وقضدى احيدا  آندذاك، اقانونيدلدم يكدن الحزب الشيوعي البولنددي  حين نشط في صفون

لتمددرد قددادة ابددين مددن  عددرنفددي السددجن أربددع سددنوات، وعنددد احددتالل بولندددا مددن قبددل النددازيين 

 المرازيين اليهود.

 1953-1874سميلنيسكي، موشيه،  -705

قدداف، مددن زعمدداء الييشددون اليهددودي، ولددد فددي اييددف بروسدديا، ووصددل الددبالد مددع أشددقابه 

 ، ومن مؤسسي مدينة الخضيرة.1890وشقيقاته عام 

بعددد انتشددار مددرض المالريددا واسددتقر فددي رحوبددوت، ونشددط فددي  1893غددادر الخضدديرة عددام 

 ريطاني. هيونية وأبدى رفضه للسياسة التي اتخذتها الحراة  زاء االنتداب البصفون الحراة الص

أصدر عددا من المجموعدات القصصدية، ومنهدا: حلقدات فدي والدة الييشدون سدتة أجدزاء عدام 

 .1953-1943، محكمة األرض أربعة أجزاء عام 1959

 1973-1909سينه، موشيه،  -706

ي جامعدة فدم الدولة، ولد في بولنددا، وتعلدم الطدب من زعماء اليسار اإلسرابيلي خالل فترة قيا

 وارسو، لكنه لم يعمل في مجاله، موجها ترايزه نحو العمل في صفون الصهيونية.

دا تقلد مناصب هامة في الحراة الصدهيونية، أهمهدا سدكرتير الهسدتدروت الصدهيوني فدي بولند

 دية. دارة الواالة اليهوفي  اعضو عين 1945، وفي 1939-1935بين عامي 

اسددتقال مددن الهاغاندداه وانضددم  لددى حددزب مابدداي، متزعمددا الجندداح اليسدداري فددي  1947فددي 

 .1953الحزب، وم ما لبا أن غادر صفون الحزب وأسا الحزب اليساري االشترااي عام 

 المعة ومقنعة.وصية مقبولة لدى جميع األوساج السياسية في  سرابيل، خشا عرن

 1944-1921سنيش، حنه،  -707

معدادي لجدو الا وأودرالشعب اليهودي خالل الحرب العالمية الثانية، ولدت فدي بودابسدت، بطلة 

 .تتحول  لى صهيونية من الدرجة األولىل را ابيرايأوعلى شخصيتها تللسامية واليهودية 

مددع  للددبالد، وددم انضددمت  لددى جندداح المظليددين فددي قددوات الهاغاندداه بالتعدداون تانتقلدد 1939فددي 

 وبقيددت هندداك عدددة أشددهر، وددم ذهبددت  لددى 1944رسددلت  لددى يوغسددالفيا عددام البريطددانيين، حيددا أ

 هنغاريا.

بعد تعذيب شديد مرت به فدي المعتقدل الهنغداري، حوامدت وصددر ضددها حكدم اإلعددام رميدا 

 .1950أحضر جثمانها للبالد ودفنت في جبل هرتسل عام وبالرصاف، 

 1939-1884سافير، أندريه،  -708

 وهدو ص  في علم اللغات، ولد في ألمانيدا وأحضدر للواليدات المتحددةعالم أنثروبولجيا ومتخ

 العمل والعدل بفرنسا. لقانون وتولى مناصب هامة في وزارتيجفل، درت ا

قف  لدى اان لمحاامة درايفوت دورا ابيرا في تأوره بالصهيونية، ومن خالل عمله القانوني و

بلفددور أسددا فددي فرنسددا منظمددة  وحددين صدددر وعدددجانددب درايفددوت وحدداول جمددع أدلددة براءتدده، 

 أصدقاء الصهيونية.
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ي فدي أواخدر مشددواره انقطدع عدن الصددهيونية بعدد أن لدم يجددد لسدانا مشدتراا مددع وايزمدان، وفدد

 الحرب العالمية الثانية وجد ملجأ له في الواليات المتحدة.

 1885-1822سافير، يعكوب،  -709

نددة شدرة واسدتقر مددع عابلتده فدي مديقداف وسدابح، ولدد فددي ليتوانيدا، وصدل الدبالد فددي سدن العا

 انتقل لإلقامة في القدت. 1836صفد، وفي 

صدر تعلم في مدارت الطابفة الغربية األشدكنازية، حيدا درت علدوم التدوراة، ودم خدرم  لدى م

 .1873-1869ومنها  لى الهند وم اليمن، وم قام بجولة أوروبية بين عامي 

 1858-1795سافير، موريتس غوتليف،  -710

ذ ولد في ضواحي بوادبست، وتلقى تعليما دينيا، درت األدب في جامعة بيسدت، وأخد صحفي،

 شهرته لكتابته القصة بلغة اإليديش واللغة األلمانية.

انتقددل  لددى فينددا، وأخددذ شددهرته الصددحفية مددن خددالل الكتابددة فددي بعددا الصددحف، وهدداجم فيهددا 

 ي بولندا.، التي يعيشها اليهود فالمتسببين بتدهور الظرون االقتصادية، السياسية، االجتماعية

 2000-1907سافير، بنحاس،  -711

جلدة عمن زعماء حزب العمل، وزير المالية وربيا الواالة اليهودية، وممن ساهموا في دفدع 

 االقتصاد اإلسرابيلي.

جميع  داخلاثيرون جمع أأوارت سياسته االقتصادية الكثير من الخالفات حوله، ومع ذلك فقد 

 ا حددادا مددنى القيمددة الثمينددة التددي قدددمها لالقتصدداد اإلسددرابيلي، علمددا بأندده اتخددذ موقفدداألوسدداج علدد

سياسدية سيطرة  سرابيل على المناجق الفلسطينية، ألنده رأى فدي ذلدك اسدتمرار لتشدويه الصدورة ال

 واألمنية إلسرابيل.

 1896-1817سفيكتور، يتسحاق إلحنان،  -712

فدي شدرق  ةبدارزبصدورة  اشط سياسديونوسيا، من ابار الحاخامات في عصره، ولد في ر

 لروسية.أوروبا، وتمكن من وقف العمل ببعا التشريعات التي تقيد تعلم اليهود في المعاهد ا

 خدالل موجددات الهجدرة اليهوديددة  لدى غددرب أوروبددا والواليدات المتحدددة عمدل علددى تددأمين

ء ة فددي منظمددة أحبدداحيدداة اليهددود المقيمددين فددي روسدديا، وبددرز اأحددد الحاخامددات األاثددر شددهر

 .1884صهيون عام 

 1974-1894سكوندا، شالوم،  -713

يقى ، بددأ دراسدة الموسد1908ملحن موسيقي، ولد في أوارانيا، وصل الواليدات المتحددة عدام 

 في نيويورك، ويهر املحن موسيقي في الفرق الموسيقية األبرز في الوالية.

ا فدي ابدرى الواليدات األميرايدة، حيد التدي يهدرتاان له عالقة بجميع العروض الموسديقية 

اليدة عين مديرا للمراز اليهودي في و 1950لحن عشرات األلحان والمسرحيات الموسيقية، وفي 

 لموسيقي بجامعة نيويورك.لأصبح محاضرا  1967بروالين، وفي 

 1971-1881سيكر، هاري،  -714

 مددل فددي مجدداللقددانون وعمددن زعمدداء الصددهيونية اإلنجليزيددة العالميددة، ولددد فددي لندددن، درت ا

 المحاماة في مانشستر.

تح وصل البالد وافت 1920في خروم تصريح بلفور  لى حيز الوجود ، وفي  فاعال ادور لعب

 نتداب.للدفاع عن قضايا اليهود أمام سلطات اال مكتب محاماة

 1989-1902سروت، نتالي،  -715

وسديا، رلرواية الحديثدة، ولددت فدي قاصة أدبية، من األديبات اللواتي تران بصمة مؤورة في ا

 جفلة. وهيوأحضرت  لى فرنسا 

ندازيون درست القانون وعملت في مجال المحاماة حتى الحرب العالمية الثانية، وحدين احتدل ال

 األراضي الفرنسية انضمت  لى المنظمات السرية لمحاربتهم.

 1969-1891سيرنوف، ديفيد،  -716
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ا، ت وترأسهديثة في الواليات المتحدة، أقام شراة  لكترونيامن رواد الصناعة االلكترونية الح

 .1900ولد في روسيا، وأحضر للواليات المتحدة عام 

 وصلت أرباح شراته خاللوتخص  في صناعة األجهزة التلفزيونية وأجهزة الترانزستور، 

مدن  اثدربليدون دوالر فدي السدنة، ووصدل عددد المدويفين فيهدا  لدى أ 2اثدر مدن ألأعوام السدتينات 

 ألف مويف. 100

 1844-1905سيرني، أنسو حاييم،  -717

مددا مددن ابددار زعمدداء الحراددة العماليددة والييشددون اليهددودي خددالل فتددرة االنتددداب، ولددد فددي رو

 من رواد المجتمع اإليطالي. وأصبح

معددة تلقددى شدهادة الددداتوراة فدي الفلسددفة بجاوااتشدف يهوديتدده مدن خددالل الحرادة الصددهيونية، 

 .1927، ووصل البالد مع زوجته عام 1924روما عام 

ي بغداد أرسل للعراق لتنظيم صفون الهاغاناه هناك بين أوساج الشبيبة اليهودية ف 1941عام 

 ومدن عراقية أخرى.

 1916ساتر، مردخاي،  -718

، وتعلددم فددي بدداريا، وتخصدد  فددي 1926موسدديقي، ولددد فددي روسدديا، أحضددر للددبالد عددام 

 ة السيما الشرقية واليمنية.الموسيقى اليهودية المحافظ

 حدداز علددى جددوابز عدددة مقابددل أعمالدده الموسدديقية، مددن  يطاليددا و سددرابيل، حيددا اعتبددر أحددد

 الممثلين األاثر أهمية إلنتام الموسيقي في  سرابيل.

 

 

  1944-1921 ، حانه،سنيش -719

 ام،شددوت يدنضدمت لكيبدوتا وا ،عدام18الدـبسدن  1939اريا عدام غمت  لى  سرابيل من هنقد

أونداء  زيالناالجيش لتحارب  ةقيمت على يد المخابرات البريطانيوحدة المظليين التي أ وعملت في

 .ةالثاني ةالحرب العالمي

 ماعدوعدذبت وقتلدت  ألقي القبا عليهاحيا  ،فيا ومن هناك  لى هنغارياسالولى يوغلت  سأر

 ياد حنا.ا مستوجنة سمهاعلى  ميتوس لى  سرابيل,  جثمانهارت أحض 1950في عام و ،1944
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 حرف العين

 1970-1888جنون، شموئيل يوسف، ع -720

مي، منذ لنظاقاف، حاز على جابزة نوبل، تلقى تعليما خاصا على يد مدرسين، ولم يدخل التعليم ا

في  شبابه نشر عددا من األشعار والمجموعات القصصية، باللغتين العبرية ولغة اإليديش

 حف المحلية.الص

، عاش في ألمانيا 1924-1913، وسكن في يافا والقدت، وبين عامي 1907وصل البالد عام 

القدداف اليهددودي  أصددبح 1966وحدداز علددى جددابزة  سددرابيل مددرتين ألعمالدده األدبيددة، وفددي عددام 

 ز على جابزة نوبل.بالعبري األول الوحيد الحا

 1953-1880عوزيآل، بن تسيون مائير،  -721

 عدين 1920-1912 سرابيل الربيا، ولد في القدت، وتعلم في مدارسها، وبدين عدامي حاخام 

 الحاخام المحلي ليهود يافا، وم لليهود الشرقيين في تل أبيب.

شددارك فددي جميددع الوفددود الصددهيونية للخددارم، وشددارك فددي المفاوضددات التددي تمددت فددي عهددد 

 األحداث التي شهدتها.االنتداب واللجان الدولية التي وصلت البالد للتحقيق في 

 1776-1697مدان، يعكوب، ع -722

ى حاخام، من ابار علماء الشريعة اليهودية في عصره، ااتسب معرفدة ابيدرة ويهدر ذلدك علد

 شخصيته وفي حواراته مع خصومه.

سدون، أخذت جريدق المراسدالت المتبادلدة بينده وبدين موشديه مندل ،أوار حوله بعا االنتقادات

 بشرا بعهد حراة التنوير التي يهرت الحقا.وهناك من رأى فيه م

 1918-1869عنتابي، ألبرت أبراهام،  -723

لحدرب رجل أعمال، زعيم الييشون اليهودي والناجق باسمه أمام السلطات العثمانيدة، عشدية ا

 العالمية األولى.

صدب ولد لعابلة حاخامات في دمشق، تعلم في مدارسها وأامدل دراسدته فدي بداريا، وتقلدد منا

امددة فددي الهسددتدروت، وحددين اندددلعت الحددرب األولددى نجددح فددي وقددف قددرار جددرد بعددا زعمدداء ه

 اليهود في  سرابيل واستبداله بقرار  قامة جبرية.

 

 

 

 

 

 

 حرف الفاء

 1960-1890فاوكر، آنة،  -724

زعيمدددة شددديوعية ووزيدددرة خارجيدددة رومانيدددا بعدددد الحدددرب العالميدددة الثانيدددة، ولددددت فدددي 

رت ية، تلقددت تعليمددا محافظددا وبدددأت بتدددريا اللغددة العبريددة فددي مدددابوخارسددت لعابلددة أرووذاسدد

 الجالية اليهودية هناك.

-1936 بدين عداميبعد انضدمامها للحدزب الشديوعي المحظدور اعتقلدت وأودعدت السدجن 

 في صفون الجيش الروسي. وانخرجت، وبعد  جالق سراحها ذهبت لالتحاد السوفيتي 1941
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ي، الخارجية وربيسدة اللجندة المرازيدة للحدزب الشديوعتقلدت مناصب رفيعة منها وزيرة 

عليهدا  وخالل الفترة التي واابت الحملة الستالينية ضد اليهود، أقصيت عن ال مناصبها وفرضدت

 اإلقامة الجبرية عدة سنوات.

 1994-1901فالييه، وليام صموئيل،  -725

د فدي األمريكيدة، ولداألاثدر شدهرة فدي وسدابل اإلعدالم  cbsمديرة شدبكة البدا التلفزيدوني 

 شيكاغو، وانضم  لى والده في صناعة السجابر.

ا في أواخر العشرينات وجد في نفسه القددرة علدى العمدل فدي مجدال وسدابل اإلعدالم، حيد

 يرة.خالل فترة زمنية قص cbsمحطة تلفزيونية محلية، حولها في النهاية  لى شبكة  16أنشأ 

 1914فاست، هاورد،  -726

ويندات أواخدر الثاللكدن يورك، لم تحظ رواياته األولى بالنجاح المتوقدع، قاف، ولد في نيو

 تظهر في األفق.التي أخذت نجوميته ل ايةبدشهدت 

، ونشدددر رواياتدده التاريخيدددة عدددن خددالل الحدددرب العالميددة الثانيدددة عمددل مراسدددال عسددكريا

لليهدود  لمعاديدةالحرب، وبعد انتهابها انضم  لى الحزب الشديوعي، لكنده انفصدل عنده بعدد الحملدة ا

 من قبل نظام ستالين.

 1899-1835فوغل، يوليوس،  -727

هب ربيا حكومة نيوزيلندا، ولد في لندن، ذهدب  لدى اسدتراليا خدالل مرحلدة ااتشدان الدذ

 ، وأقام في مدينة مالبورن.1852عام 

منيدة تمكن من انتزاع بعا الحقوق من بريطانيا، وعين ربيسا لحكومدة نيوزيلنددا لمددة ز

 سفيرا لنيوزيلندا في المملكة المتحدة.ة، ومنح بعا األوسمة الملكية، وم عين قصير

 1944-1891فوغل، ديفيد،  -728

دة العبريدة الحديثدة، ولدد فدي روسديا، واعتقدل خدالل يصدشاعر وقاف عبدري، مؤسدا الق

 الحرب العالمية األولى ومكا في السجن لمدة سنتين.

اتده القصصدية والشدعرية، ومنهدا: فدي عيدادة ، ونشدر هندا مجموع1929وصل الدبالد عدام 

 الطبيب، حياة الزوام، وبعد عام واحد ترك البالد وعاد ألوروبا.

ات في باريا حيا أقام اعتقل مدن قبدل الندازيين الدذي احتلدوا فرنسدا وأرسدل  لدى معسدكر

 االعتقال، حيا اختفت آواره في المعتقل.

 1958-1884فويختاونغر، ليون،  -729

 لروايددات التاريخيددة، ولددد فددي ميددونيا لعابلددة أرووذاسددية، تعلددم اللغدداتقدداف، صدداحب ا

 والفلسفة في جامعتي برلين وميونيا.

ب لكنده حدرر الحقدا بسدبلى خدم في صدفون الجديش األلمداني، خالل الحرب العالمية األو

 قط.فوضعه الصحي، وتقرب من النظام الثوري الحاام، ودعم النظام الذي لم يصمد لعدة أيام 

غيرهدا ن رواياته الشهيرة: حدرب اليهدود، األبنداء، سديأتي اليدوم، الشديطان فدي فرنسدا، وم

 مما أرخ خاللها لحياة اليهود ويرون معيشتهم في القارة األوروبية.

 1997-1905فلوتسكي، يعكوب،  -730

ة بددرلين، وددم مستشددرق وعددالم لغددات، ولددد فددي زيددوريا، وتعلددم اللغددات السددامية فددي جامعدد

 .1934وواصل تعليمه في الجامعة العبرية عام  وصل البالد

ة واآلراميدة تخص  في الكشف عن أصول اللغات الشدرقية، وخاصدة اليونانيدة والسدوري

 .1965حاز على جابزة  سرابيل عام والتراية واألويوبية، و

 1920-1835فوليتسر، آدم، -731

امعدة فيندا، وفدي مؤسدا علدم جدب األذن الحدديا، ولدد فدي هنغاريدا، وتعلدم فدي ججبيب، 

 عين بروفيسورا في جامعة فينا لتدريا جب األذن. 1870

جاتده فدي أنتا للعالم أجهزة وآليات تقنيدة علميدة حديثدة لمعالجدة أمدراض األذن، ونشدر  نتا

 اتب علمية حظيت بترجمتها للعديد من لغات العالم.
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 1911-1847فوليتسر، يوسف،  -732

ب ألثة في الواليات المتحدة، ولدد فدي هنغاريدا، محرر صحفي، ومن رواد الصحافة الحدي

 يهودي وأم ااووليكية.

 ، وشارك في الحدرب األهليدة ضدمن جديش الشدمال،17هاجر للواليات المتحدة في سن الـ

 وبعد انتهاء الحرب استقر في سانت لويا وبدأ العمل في الصحافة.

ي فدون العمدل الصدحفي في أواخر عهده الصحفي أنفق وروته على  قامة مدرسة لتعلديم فند

 تمنح جابزة سنوية ألفضل عمل صحفي في الواليات المتحدة. وباتتجامعة اولومبيا، 

 

 

 1913فونتكوربو، برونو،  -733

 فيزيداء فديفيزيابي، من ابار الفيزيابيين األساسيين في عصرنا، ولد فدي  يطاليدا، وتعلدم ال

 جامعة روما.

لواليدات علمدي لألبحداث الفيزيابيدة، ودم انتقدل ل انتقل  لى فرنسا للعمل في معهد 1936في 

 عمل ضمن الطاقم اإلنجليزي الكندي للبحا في الطاقة النووية. 1843المتحدة، وفي 

 1967-1884فونك، كزيمير،  -734

أامل وايميابي، مكتشف الفيتامين، ومن واضعي نظرية التغذية الحديثة، ولد في وارسو، 

 .1904تعليمه الجامعي في برلين عام 

فدال، بعدد ااتشف الفيتامينات الغذابية، وعمل على توفير المكونات الغذابيدة الخاصدة باألج

 الواليات المتحدة وفرنسا وبولندا.دعوته للعمل في مختبرات 

 1921-1838فوفر، يوسف،  -735

 .راغفيلسون، من ابار المفكرين في العصر الحديا، ولد في بوهيميا وتعلم في جامعة ب

 للعمددل األادداديمي منعتدده هويتدده اليهوديددة مددن العمددل، ممددا اضددطره للعمددل فدديحددين ذهددب 

د يدرتبط  لى قناعة مفادها أن حل المظاهر الالسامية ضد اليهدو التجربة مجاالت أخرى، وأوصلته

 أساسا ب قامة دولة لليهود، رغم عدم انضمامه لصفون الحراة الصهيونية.

 1989-1902فوفر، كارل ريموند،  -736

رسدا مدل مدون، ولد في فينا، ابن ألبوين يهوديين ما لبثا أن تحوال  لى المسيحية، وعفيلس

 للرياضيات، وم محاضرا للفلسفة في جامعة اانتربري االسترالية.

 عدين بروفيسدورا للمنطدق فدي جامعدة 1949بعد انتهاء الحدرب توجده  لدى  نجلتدرا، وفدي 

 .ابتدعها آينشتاينأبدى تأوره الواضح بنظرية النسبية التي ولندن، 

 1979-1910فرويتس، آييف،  -737

رت محامي، من مقربي الربيا جونسون، قاضي المحكمة العليا في الواليات المتحددة، د

رة القددانون فددي جامعددة ييددل، وفددي منتصددف الحددرب العالميددة الثانيددة تقلددد مناصددب رفيعددة فددي وزا

 الداخلية األمريكية.

 لدى سدان فرانسيسدكو للتباحدا بشدأن تأسديا األمدمشارك في الوفدد األميرادي   1945في 

سدعا بفضدل المتحدة، وبعد انتهاء الحرب أسا مكتبا للمحاماة فدي الواليدات المتحددة وندال صديتا وا

 مرافعاته القانونية، وخاصة في القضايا الجنابية.

 

 

 1922فاتنكين، دان،  -738

 ولدد فدي، ن اإلسرابيلييناقتصادي، يعتبر المعلم الكبير ألبناء جيله من االقتصاديي

 .1949شيكاغو، وعمل محاضرا في جامعتها، وصل البالد عام 

د علدى بدأ يدرت في الجامعة العبرية بالقدت، وتقدم بآراء جديدة في علم االقتصا

 المستويين، األااديمي والمهني.
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 1957-1890فيادا، موشيه،  -739

لددـةتيتوة، ولددد فددي  مددن زعمدداء الحددزب الشدديوعي اليوغسددالفي، ذراعدده اليمنددى

 بلغراد، تعلم الرسم وعمل مدرسا في هذا التخص  في الجامعة.

قضى معظم سنوات حياته في السجن بعد انضمامه للحزب الشديوعي المحظدور، 

، وبعد تحرير يوغوسالفيا عين ربيا لجمهورية صربيا، وربيا البرلمدان اليوغوسدالفي

  لى يوم وفاته. وبقي يتقلد زعامة الحزب الشيوعي اليوغوسالفي

 1991-1903فياتيغورسكي، غريغور،  -740

ل المهدرم األو واعتبرمهرم، من ابار المهرجين في عصرنا، ولد في أوارانيا، 

 في األوبرا الروسية.

تدرك االتحدداد السدوفيتي، وخددالل سدنوات الثالويندات قدددم عروضدا فددي  1921فدي 

سديقى حاضدرا لفدن الموتحدة وعمدل مأقام في الواليات الم 1929جميع أنحاء العالم، وفي 

 في جامعة بوستون.

 1899-1874فياربيرغ، مردخاي زئيف،  -741

 قداف عبددري، ولددد فدي روسدديا لعابلددة حسديدية، تلقددى تعليمددا دينيدا، وحظددي بثقافددة

 تنويرية، وم ذهب  لى وارسو لكتابة قصصه هناك.

 سدالة ابيددرةوحدداول تقدديم  جابدات عمليدة وشدافية ألانضدم هنداك  لدى آحداد هاعدام 

 جرحها أبناء جيله حول اليهودية والقومية.

 1917فيدلر، ليسلي أهارون،  -742

 من أهم األدباء في الواليدات المتحددة فدي عصدرنا الحدديا، ولدد فدي نيوجيرسدي،

 ألدب اإلنجليزي في جامعة نيويورك.لوتعلم في جامعة مونتانا، عين بروفيسورا 

باتده حتل الموضوع اليهودي حيزا هاما في اتاوانشر عددا من الروايات األدبية، 

، 1959ومجموعاتدده القصصدددية ومنهدددا: الشخصدددية اليهوديدددة فدددي األدب األميرادددي عدددام 

 .1966، الحب والموت عام 1966اليهودي األخير في الواليات المتحدة عام 

 

 1937-1875فيبل، بارتولد،  -743

فينددا، وتعددرن علددى مددن زعمدداء الصددهيونية، شدداعر، درت القددانون فددي جامعددة 

 مجموعة من الطالب الصهيونيين وخاصة مساعدي هرتزل.

، وخدالل وجدوده 1897ساعد في التحضدير لعقدد المدؤتمر الصدهيوني األول عدام 

لدذي افي روسيا عثر على وويقة خطيرة تفيد بالتحضير إليقاع مذبحدة ضدد اليهدود، األمدر 

 أوار موجة شديدة من الرأي العام في وسط أوروبا.

لبددا ان أصددبح الددذراع األيمددن لوايزمددان وخاصددة فددي التخطدديط االقتصددادي  مددا

 والتنظيمي في الهستدروت الصهيونية.

 1986-1902فيغل، هربرت،  -744

ة فيلسون، ولد فدي بوهيميدا، وتعلدم فدي جامعدة فيندا، وسدخر نفسده لدراسدة الفلسدف

 والعلوم المنطقية.

ن بروفيسددورا للفلسددفة فددي عددي 1940هدداجر للواليددات المتحدددة، وفددي  1930عددام 

 جامعة مينسوتا، التي تحولت بعد قليل لمراز عالمي لدراسة الفلسفة والعلوم.

 1955-1881فيتلوفيتش، جاك،  -745

ي مستشرق، باحا في شؤون اليهود الفالشا، ولدد فدي بولنددا، تعلدم االستشدراق فد

 .1904باريا، وذهب  لى أويوبيا عام 

رت حيداتهم عدن اثدب، ووصدل  لدى قناعدة أن عاش معهم عاما ونصف العدام ود

 الفالشا هم يهود أصال، عزلوا عن بياتهم األصلية واضطروا للعيش في يرون ضاغطة

 مسيحية، وخاصة بعد االحتالل اإليطالي ألويوبيا والحرب العالمية الثانية.
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 1937-1860فيلين، إدوارد ألبرت،  -746

ة ةفيلددينة التجاريددة فددي رجددل اقتصددادي واجتمدداعي، مددن مؤسسددي امبراجوريدد

 بوسطن بالواليات المتحدة.

  نجازات عالمية فدي مجدال التجدارة وأسداليبها، ومدا يتعلدق بهدا مدن عقدود صاحب

وتأميندددات خاصدددة، علمدددا بأنددده أبددددى تدددأوره الكبيدددر بدددالربيا روزفلدددت، حيدددا ادددان مدددن 

 نواتالصددناعيين الوحيدددين الددذين تماشددوا مددع السياسددة االقتصددادية األمريكيددة خددالل سدد

 الثالوينات.

 1917-1889فينبرغ، أبشلوم،  -747

أبدددى الييشددون، مددن مؤسسددي تنظدديم الحددرات األوابددل، والددده مددن أوابددل حددرات 

فدي و عجابه بأهارونسون في مجال االستيطان الزراعدي، ورأى فيده قابددا صدهيونيا فدذا، 

 ذهب  لى مصر وأقام عالقاته األولى مع البريطانيين. 1915

 1902-1855يوسف،  فينبرغ، -748

د درت الكيميدداء فددي سويسددرا وألمانيددا، واددرمددن رواد الهجددرة اليهوديددة األولددى، 

 ومعه مبلن مالي ابير. وصل البالد 1881فعل على أحداث 

مددن  بددداهرتسددل  قدددم مسدداعدات للحراددة الصددهيونية فددي بددداياتها، ومددع يهددور

 ه، وفقددد وروتدده، ومدداتتدددهورت صددحت حيدداالمعجبددين بدده،  ال ان نهايتدده اانددت مأسدداوية 

 بالقرب من مدينة أريحا.

 1918فاينمان، ريتشارد فيليبس،  -749

فيزيابي، حاز على جابزة نوبل، ولد فدي نيويدورك، وخدالل الحدرب العالميدة الثانيدة عمدل  

 ضمن الطاقم العلمي الذي أعد القنبلة النووية.

حداز  1965وفدي اليفورنيا، عين بروفيسورا للفيزياء في المعهد التكنولوجي لك 1950في  

 على جابزة نوبل ألبحاوه في مجال الفيزياء واألشعة الليزرية.

 1986-1907فيرلس، رودولف أرنست،  -750

العلمدي  فيزيابي، من آباء القنبلة النووية، ولد في برلين، وعمل لدبعا الوقدت فدي المعهدد

 هاجر  لى  نجلترا.، 1933في سويسرا، ومع وصول النازيين للسلطة في ألمانيا عام 

عمل في مجدال األبحداث فدي جامعدة مانشسدتر، ودم عدين بروفيسدورا فدي علدم الرياضديات 

ذين عملدوا وعين ربيسا لطاقم العلمداء الد 1943بجامعة بيرمنغهام، وم خرم للواليات المتحدة عام 

 في معهد مانهاتن.

 1958-1881فيخمان، يهكوب،  -751

لددده تدرك بيددت وا 14تلقدى تعليمددا دينيدا، وفددي سدن الددـ، روسددياشداعر وناقددد أدبدي، ولددد فدي 

 ا.تعليما عاما، وم ذهب  لى أوديس ىتلقيل

حيدا عمدل فدي دار لنشدر الكتدب،  1903بدأ بنشر قصابده، والحقا وصل  لى وارسو في 

 جابزة  سرابيل. 1957ونال عام 

 1963-1882فيلدرمان، ويلهالم،  -752

ا عدام وتعلم القانون في باريا، عداد  لدى رومانيدزعيم يهود رومانيا، ولد في بوخارست، 

 ، وعمل في سلك النيابة العامة.1909

فدي  خالل الحرب العالمية األولدى خددم فدي الجديش الرومداني، ودم تدزعم االتحداد اليهدودي

 رومانيا، ومثل الجالية اليهودية الرومانية في مؤتمر الصلح بباريا.

ور وحاربهددا مددن خددالل البرلمددان،  ال أن تطدد لالسدداميةالمعاديددة مظدداهر الوقددف بقددوة ضددد 

م وبالتدالي اضدطراره للخدرو ،االحداث في رومانيدا جعلتده يدرفا التعداون مدع الحدزب الشديوعي

لدى بداريا ، بعد ان علم ان هناك تعليمات باعتقاله واتهامه بالخيانة، حيا هدرب  1948منها عام 

 وبقي  فيها حتى وفاته.

 1890-1818فين، شوئيل يوسيف،  -753
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 ةمن راسداء الحرادة التنويريدقاف عبري، مؤسا الصحافة العبرية الحديثة في روسيا، 

 وأحباء صهيون في روسيا.

ريدة فدي ، وعمل معلما للغدة العب1841أسا المدرسة اليهودية األولى في مديمة فيلنا عام 

يدددة مدرسددة الحاخامددات الرسددمية، وسدداعد فددي  قامددة مؤسسددات يهوديددة تنويريددة، وددم أسددا دور

 ةالكرملة الناجقة بلسان اليهود باللغة العبرية في رورسيا.

 1787-1717فينتو، يتسحاق،  -754

ش اقتصددادي مددن الطددراز األول فددي هولندددا، مددن دعدداة النظريددة االقتصددادية الحديثددة، عددا

م عالقدات هر في األوساج الثقافية الغربية خدالل القدرن الثدامن عشدر، وأقداتشواوعمل في هولندا، 

 مع مجموعة من الموسوعيين الفرنسيين. واسعة

رنسدي دافع عن اليهود أمام حملدة التشدويه التدي تعرضدوا لهدا، وخاصدة مدن قبدل العدالم الف

 الذي وجه لهم اتهامات شديدة في اتابه ةاليهودة. الشهير ةوولترة

 1930فينتر، هارولد،  -755

م ودوبددأ عملده اممثدل، مسرحي، من أهم المسرحيين اإلنجليز في عصرنا، ولد في لنددن، 

 بدأ يجسد شخصية المنتا المسرحي األاثر أهمية في  نجلترا.

لددى األدوار عاعتداد فددي مسددرحياته علددى عدددم االعتمدداد علدى الشخصدديات، بقدددر مددا راددز 

 والوقابع التي يمثلونها.

، عصددور قديمددة عددام 1965، البيددت عددام 1964مددن أعمالدده الشددهيرة: حفلددة شدداي عددام 

1971. 

 1913-1843، يحيئيل ميخال، فينس -756

لدد فدي فدي  سدرابيل، و دمن الزعماء األوابل للصدهيونية الدينيدة واليشدون اليهدودي الجديد

 روسيا لعابلة أرووذاسية محافظة.

انضم ألحباء صهيون، وما لبا ان جالدب بضدرورة  دخدال  صدالحات حقيقيدة فدي الحيداة 

انقدالب  انية المتطرفة التدي جالبدت ب حدداثاليهودية، وفي ذات الوقت عارض بشدة المواقف العلم

 في حياتهم.

 1959-1872فينسكي، ديفيد،  -757

ي مسرحي وقاف بلغة اإليديش، ولد في روسيا، وعاش وتعلم في موسكو، أامل تعليمه ف

 فينا، وانتقل  لى وارسو، وهنا بدأ خطواته األولى في عالم اتابة القصة.

ذهددب للدراسددة مددرة أخددرى فددي بددرلين  1896، وفددي 1894نشددرت قصصدده األولددى عددام 

انيدة، ترجمت عدد من قصصده ومسدرحياته الفنيدة للغتدين اإلنجليزيدة واأللموواستقر في سويسرا، 

 وصل البالد وأقام في مدينة حيفا. 1949وفي 

 1891-1821فينسكر، لياون،  -758

ن وادان مدزعيم منظمة أحباء صهيون، ولد في بولنددا، وتعلدم فدي أوديسدا، درت القدانون 

 بين الطالب اليهود األوابل في جامعة أوديسا.

هدود ي ال أنها ووجهت برفا شديد من قبل  ،قدم آراء جديدة في الفكر الصهيوني الحديا

 ألمانيا وفرنسا، ورغم ذلك اجتهد في وضع حلول لمشكلة معاداة السامية ضد اليهود.

وسدية بطدرد اليهدود مدن وصدلت األمدور  لدى ذروتهدا حدين أمدرت الحكومدة الر 1891في 

 لدى  موسكو، حيا تجددت عهد الهجرة اليهودية إلسرابيل، ونتيجة لدذلك توصدل فدي أواخدر أيامده

 تحقيق االستيطان اليهودي في أرض  سرابيل.بأمل ابير 

 1967-1903فينكوس، غريغوري غودوين،  -759

ي مل باحثا فدعالم بيولوجي، مكتشف الدواء الخاف بمنع الحمل، ولد في نيوجيرسي، وع

 جامعة اامبريدم ببريطانيا، والمعهد الملكي في برلين، ومحاضرا في هارفارد.

ة تراددزت أبحاودده فددي قضددايا الحمددل والددوالدة واإلخصدداب والعقددم، وأدت  لددى نتددابا بعيددد

 المدى على الجنا البشري.
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 1903-1830فيسرو، كاميل،  -760

بعا هاجرت لفرنسا، عمل لدية شرقية فرنسا، ولد لعابلة يهودرسام، من رواد الرسم في 

 .1855القوت في أعمال والده، وم استأذنه لدراسة الفن في باريا عام 

تدي أسسدت عدام لمدن رواد جمعيدة الرسدامين ا وأصدبحتدأور بكبدار الرسدامين فدي عصدره، 

 ، ومن بينهم رينوار، سوزان، مونا، وترك بصماته الفنية على عالم الرسم الحديا.1874

 1890-1834وتو، بنيامين فرانكلين، فيكس -761

محددامي ودبلوماسددي خدددم فددي الحكومددة األمريكيددة ولصددالح الشددعب اليهددودي، ولددد فددي 

 نيويورك، وابر وتعلم في اليببالند.

درت القدانون، وسدافر  لدى سدان فرانسيسدكو، وددم عدين القنصدل األمريكدي فدي بوخارسددت 

ون ريكا، حيا عمل هناك علدى تحسدين يدربفضل الضغوج التي مارستها الجالية اليهودية في أم

 معيشة اليهود في رومانيا.

 1992-1900فيكارد، لياو،  -762

ووصدل  عالم جيولوجي ومن الخبراء العالميين في األبحاث الجيولوجيدة، ولدد فدي ألمانيدا،

 .1925، ودرت في الجامعة العبرية عند افتتاحها عام 1924البالد عام 

ي فددليعددين ربيسددا لقسددم الجيولوجيددا  1936انيددا، وعدداد عددام سددافر إلامددال دراسددته فددي ألم

 ية.الجامعة العبرية، وأجرى أبحاوا جيولوجية على مستوى العالم بدعم من الواالة اليهود

أسدددا المعهدددد العلمدددي لألبحددداث  1967ندددال جدددابزة  سدددرابيل العلميدددة، وفدددي  1958فدددي 

 الجيولوجية في الجامعة العبرية بالقدت.

 1997-1904 فيرس، يان، -763

وفدي عازن أوبدرا، ولدد فدي نيويدورك، درت الطدب، وبددأ حياتده الموسديقية اشداب هداو، 

 وقع على عقد مع  حدى اإلذاعات المحلية في نيويورك للعزن على أويرها. 1933

علدى  دعي لتولي قيدادة األوبدرا، ودم أخدذ شدهرته العالميدة اأحدد أبدرز العدازفين 1941في 

 برا.باألداء العملي على منصة األوميز فقط بصوته القوي، و نما مستوى العالم، حيا لم يت

جدأ يدة، امدا لاعتاد السفر في جميع أنحاء العالم ليمثل الواليات المتحدة فدي الحفدالت العالم

 اثيرا  لى تلحين بعا األلحان اليهودية الشعبية.

 1874-1786فيركوفيتش، أبراهام،  -764

انددة خر ادل حياتدده للعمددل البحثدي إلوبددات أسددبقية الديزعديم صددهيوني، ولددد فدي بولندددا، وسدد

 اليهودية على سواها من األديان في تلك المرحلة.

يل نبعت أبحاوه هذه من دوافع سياسية باألسات، ألنه أراد تحسدين يدرون اليهدود وتحصد

 حقوقهم من الحكومة الروسية.

نهدا ميهدا يسدتلهمون برزت أهميدة أبحاوده التدي أجراهدا بعدد وفاتده حدين انكدب البداحثون عل

 الكثير من األفكار والقضايا.

 1893-1816فيشهوف، أدولف،  -765

ت قددومي افددي النمسددا، وصدداحب نظريددة الحكددم الددذاتي علددى أسدد 1848 ةمددن زعمدداء وددور

 داخل المملكة النمساوية األلمانية، ولد في بودابست وتعلم الطب في فينا.

 الثدورة، وحدين فشدلت قددم للمحاامدة رأت الجهاز األمني الدذي حدركت 1848خالل وورة 

ب ورغددم محاوالتدده الدابمددة لتأسدديا حددزوأيهددر براءتدده،  ال أن حقوقدده السياسددية صددودرت مندده، 

 ليبرالي في جميع أنحاء المملكة النمساوية،  ال أن جهوده باءت بالفشل.

 -1943فيشر، روبرت،  -766

 عدرن بشدغفه بالشدطرنا، العب شطرنا، بطل العالم خالل مرحلة السبعينات، منذ صباه

 عاما. 16وحظي بمكان متقدم في االتحاد الدولي للشطرنا وهو في سن الـ

وت فاز ببطولدة الواليدات المتحددة، ودم تندافا علدى المسدتوى الددولي، حيدا رأى فيده الدر

 الخطر الوحيد الذي قد يعرض احتكارهم لبطوالت الشطرنا العالمية.
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 نه وقته بنفسه، وترايزه في اللعبة.فاز ببطولة العالم، عرن ع 1973عام 

 1963-1874فيلغ، إدموند،  -767

شاعر ومسرحي، ولد في جنيف، وتعلدم فدي جامعدة بداريا، ومدر بظدرون صدعبة خدالل 

 محاامة درايفوت والظاهرة الصهيونية.

 نشدر 1913تخص  أاثر في تعلم اليهوديدة ومسدتقبل اليهدود فدي التداريا الحدديا، وفدي 

 األولددى بعنددوان: اسددمع  سددرابيل، ومددن يومهددا لددم ينقطددع علددى اإلجددالق عددنمجموعتدده الشددعرية 

 الموضوعات اليهودية، التي غلبت على أشعاره ومقاالته.

 1914-1853فيلز، يوسيف،  -768

بددأ رجل صناعي ومليونير ذو توجهدات اشدترااية، ولدد فدي واليدة فيرجينيدا األمريكيدة، و

 ة فيالدلفيا.حياته التجارية في صناعة الصابون بوالي

ية فدي دعدم الحرادة الصدهيونون وروة هابلدة، يكوقام بتمن أبرز الصناعيين األمريكيين، و

 وخاصة  ور مرت زوجها.، زوجته ماري في صفون الحراةنشطت الواليات المتحدة، حيا 

 1944-1897فليشمان، جييز،  -769

، وفدي ابلدة أرووذاسديةزعيم الحراة الصهيونية فدي سدلوفاايا خدالل فتدرة الكارودة، ولدد لع

 أوابل سنوات العشرينات انضم للحراة الصهيونية.

سدتدروت يتدزعم الهمع اندالع الحرب العالمية الثانية أرسل ابنتيه إلسدرابيل، وبقدي هنداك 

 عمليات تهجير اليهود من تشيكلوسلوفاايا  لى  سرابيل. الصهيوني، وقاد

 1944أجلدق سدراحه،  ال أنده فدي عدام تم اعتقاله عددة مدرات مدن قبدل االحدتالل الندازي و

، ومدات  لدى مخديم اعتقدال أوشدفيتا وأرسدلوخالل حملة التصفية النهابيدة ليهدود سدلوفاايا اعتقدل 

 هناك.

 -1925فليستكيا، مايه،  -770

 من أشهر راقصات الباليه في روسيا، ولدت في موسكو، وتعلمت الدرق  فدي مدرسدة ةبولشدية،

ا فدي يحدين أدت دورا ربيسد 1947لدى الدذروة عدام  شهرتها  ، ووصلت1943وبدأت الرق  عام 

 .1964 حدى المسرحيات، وحازت على جابزة لينين عام 

 1973-1906فان، ألكسندر،  -771

شدرة شاعر، ولد في القاجع الشمالي من روسيا، ابر وتعلدم فدي بيدت جدده، وحدين بلدن العا

 ى والده.ر علوعثفي ال ، ونجحتجول في شوارع روسيا بحثا عن ذويه

ل وصل الدبالد وعمد 1927انتقل  لى موسكو، وبدأ بنشر أشعاره األولى، وفي  1920في 

ويددا أخدت في زراعة الحقول والبنيان والحراسدة، ودم بددأ ينشدر أشدعاره باللغدة العبريدة، ورويددا ر

 ة.ن أشعار على صفحات جريدة ةدافارتوجهاته الفكرية والسياسية تبرز من خالل ما نشره م

 1960-1890فاسترنك، بوريس،  -772

 بورغماهدشاعر، من رواد القصيدة الروسية، ولد في موسكو، ودرت الفلسفة فدي جامعدة 

 .1917رأت قصابده األولى النور خالل الثورة الروسية عام وبألمانيا، 

وم بددأ يكتدب األشدعار بصدورة سياسدية واضدحة، مدن خدالل مدا اتبده عدن الحدرب األهليدة 

ت عقددب الثددورة، حيددا حظددرت السددلطات عليدده نشددرها، ممددا اضددطره لتهريددب الروسددية التددي نشددب

 أشعاره  لى الغرب ونشرها هناك.

ألدب تمكن االتحاد السوفيتي من ممارسة ضغوجه الكبيرة وحرمانه من نيل جابزة نوبل ل

 .لكفاح ضد نظام القمع السوفيتيل االغرب رمز هاعتبرو، 1958عام 

 1945-1862يتش، فاسترنك، ليونيد أوسيفوف -773

يدة ذهدب  لدى ميدونيا األلمان 1883رسام، ولد في أوديسا، وتعلم الطب في موسدكو، وفدي 

 لدراسة الرسم.



 175 

 عاد  لى أوديسا وخدم في صفون الجيش لمددة عدام، ودم اتجده نحدو الفدن والرسدم، وحظدي

ن ندوبنجاح ابير خالل سدنوات الثمانيندات جعلده يتوجده  لدى موسدكو، حيدا أسدا مدرسدة لتعلديم ف

 الرسم.

مها زار  سرابيل مع زوجته واستمتع بالمشداهد الطبيعيدة الموجدودة فيهدا، ورسد 1924في 

 بصورة رابعة، فضال عن الرسومات التي صورت حجم المعاناة التي تعرض لها اليهود.

 1854-1784فسيفيكن، ديفيد،  -774

لمغدرب انصدال لهدا فدي تاجر ودبلوماسي، ولد في البرتغال، وم عينته الحكومة البرتغالية ق

 ، وم قنصال في اليونان.1837-1835بين عامي 

تعرض بيته في أوينا للهدم والحدرق بسدبب مواقدف أعلنهدا أودارت غضدب السدكان، وحدين 

 جلددب تعويضددا مددن السددلطات اليونانيددة، لددم تكتددف بددرد جلبدده، و نمددا صددادرت قطعددة األرض التددي

 يملكها.

، رت الحكومددة اليونانيددة علددى دفددع تعويضدداتهتدددخلت الحكومددة البريطانيددة لصددالحه وأجبدد

 حيا رضخت للطلب بعد حصار فرضته حكومة بالمرستون على الموانئ اليونانية.

 1930-1885فسكان، جيول،  -775

 رسددام، مددن ابددار الرسددامين اليهددود فددي بدداريا، ولددد فددي بلغاريددا، وبعددد  نهدداء دراسددته

 ن األااديميات المتخصصة.النظامية، تجول في أوروبا لدراسة الرسم في عدد م

 وا مكاناالذين اتخذ ،عاد  لى باريا وأخذ له موقعا بين ابار الرسامين األجانب في فرنسا

 دابما لعرض رسوماتهم في الجادة اليسارية للمدينة.

اريا، بدخالل الحرب العالمية األولى استقر في الواليات المتحددة، ومدا لبدا أن عداد  لدى 

مدره بعدد فقد عقله فدي أواخدر ع  ال أنهوالنوادي الليلية، صور النساء،  حيا رازت رسوماته على

 معاناة ابيرة عاشها.

 1952-1900فافير، إيتسيك،  -776

 انضدم للحدزب الشديوعي وانخدرج فدي 1919شاعر بلغة اإليديش، ولد في أوارانيا، وفي 

 صفون الجيش األحمر.

ا شيوعيين المعدودين فدي روسديمن الشعراء ال واعتبريهرت قصابده األولى،  1920في 

صددورة بالددذين اتبددوا أشددعارهم بلغددة اإليددديش، وخددالل الحددرب العالميددة الثانيددة عبددر عددن يهوديتدده 

اب مع عدد آخر مدن المثقفدين اليهدود مدع بددء مرحلدة اإلرهد 1948واضحة جدا، حيا اعتقل عام 

 .1952الستالينية ضد الثقافة اليهودية وقادتها، وتوفي في أغسطا 

 1919فاتشيرسكي، ألكسندر،  -777

اعتقدال  من زعماء اليهود خالل الحرب العالمية الثانية، قابدد التمدرد اليهدودي فدي معسدكر

التحداد سوفيفر، ولد في روسيا، وانخرج في الجيش الروسي مع بداية االجتياح الندازي ألراضدي ا

 .1941السوفيتي عام 

يه من هناك، ومن وم ألقي القبا عل، حيا تمكن من الهرب 1941في أاتوبر  اريوقع أس

مدع  مجددا، وعلى الفور بدأ يفكر في ايفية الخالف مدن هدذا السدجن، حيدا قداد حملدة احتجاجدات

 ستة من قادة اليهود المعتقلين.

معتقددل  600مددن أصددل  400تمكددن مددع رفاقدده مددن قتددل عدددد مددن ضددباج السددجن، ونجددح 

م ن أللغدايمدظدة الهدروب حيدا وقعدوا فدي امدنهم لح 200يهودي من الفرار من السجن، فيمدا قتدل 

 أرضية حول المعتقل، فيما نجح هو في الفرار وعاد مرة أخرى للجيش الروسي.

 -1908فكريس، حاييم لييف،  -778

بز عالم رياضيات، حاز على جابزة ةووتلسونة من جامعة اولومبيا، وهي من أهم الجدوا

 العلمية في العالم.
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ل فدي وعمدالواليدات المتحددة عقدب الحدرب العالميدة األولدى، ولد في ليتوانيا، وهاجر  لدى 

وصددل الددبالد  1948، وفددي 1940-1936المعهددد التكنولددوجي لجامعددة ماساشوسددتا بددين عددامي 

 وأسا المعهد العالي لعلوم الرياضيات.

 

 

 1916-1860فروغ، شمعون شموئيل،  -779

لغددة وجنيين اليهددود بالشدداعر بدداللغتين الروسددية واإليددديش، يعتبددر مددن ابددار الشددعراء الدد

 على جمهور القراء الروت. اابير اأشعاره في تلك المرحلة تأوير أورتالروسية، حيا 

عبدر بصددق عدن معانداة واما لحنت بعا قصدابده بلغدة اإليدديش، وتحولدت  لدى أغداني، 

واخدر عداش أون سلسلة جويلة من الفقر وقلة المال، محياته  وتكونت، 1881اليهود خالل أحداث 

 امه في أوديسا.أي

 1984-1895فرويد، آنه،  -780

ت صدلت جريدق والددها فدي علدم نفدا األجفدال، حيدا رافقداابنة العالم سيغموند فرويدد، و

 والدها في جريقه العلمية وساعدته في أيامه األخيرة.

خاصدة بدأت ب جراء األبحداث الوهربت من فينا فور احتالل النازيين لها، ووصلت لندن، 

يدة فهدا العلمأبدرزت مواقوال الذين ترازا بيوتهم بعدد انددالع الحدرب العالميدة الثانيدة، بسلوك األجف

 .1942أوالد في زمن الحرب  ،1943أجفال بال عابالت  من خالل اتب:

 1939-1856فرويد، سيغموند،  -781

 1885وفدي األب الحقيقي لعلدم الدنفا الحدديا، ولدد فدي موريفيدا، وتعلدم الطدب فدي فيندا، 

 باريا للعمل في  حدى مستشفيات األمراض النفسية. خرم  لى

وسداج أحدث انقالبدا علميدا ابيدرا فدي األونشر اتابه ةأبحاث حول الهستيرياة،  1895في 

قضدة حتدى أصدر عددا من األبحاث العلمية األخرى التي أوارت ردود فعل متناوالطبية والنفسية، 

ا العليدا عدام ، األند1904النفا في يومياتنا عدام  ، علم1900يومنا هذا، ومنها: تفسير األحالم عام 

1923. 

تجمدددع حولددده مجموعدددة مدددن الطدددالب والبددداحثين التدددي أخرجتددده مدددن عزلتددده  1905فدددي 

ينددا عددام األااديميددة التددي عدداش فيهددا، وفددور اندددالع الحددرب العالميددة الثانيددة هددرب مددع ابنتدده مددن ف

 ، ووصال لندن وهناك توفي بعد عام من مرض السرجان.1938

ودية ويته اليههورغم أبحاوه العلمية البحتة التي ال عالقة لها بالتاريا والسياسة، فقد أبرز 

 دون مواربة.

 1925-1860فرويس، هوغو،  -782

عمدل حداق بالعتهدا، ولكنده لدم يدتمكن مدن اللقاضي، ولد فدي بدرلين، وتعلدم القدانون فدي جام

 األااديمي فيها نظرا ألصوله اليهودية.

لمجلدا المحلدي لبددرلين واقتدرح  حدداث  صددالحات فدي أسدداليب اإلدارة عضدوا فددي ا عدين

نيددا المحليدة، وبعددد اندددالع الحدرب العالميددة األولددى عدارض بشدددة الشددروج التدي فرضددت علددى ألما

 خالل مؤتمر الصلح في باريا.

 1996-1900فروم، آريخ،  -783

لطة الندازيين للسدمفكر صهيوني، ولد في ألمانيدا، وهداجر للواليدات المتحددة فدور وصدول 

 هناك، عمل محاضرا في جامعتي ميتشغان ونيويورك.

 وقدف علدى جرفدي نقديا مدعوله آراء جدا مهمة في توضيح أور الدين في مسيرة األمم، 

فكددري وحظددي بمكانددة هامدة بددين موبددين ادل األديددان مددنح الدياندة اليهوديددة مكانددة خاصدة، فرويدد، 

 .1956، فنون الحب عام 1947 ، ومن أهم اتبه: اإلنسان ونفسه عامالغرب

 1914-1850فرومكين، يسرائيل،  -784
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 ان الجديدددد فدددي أرض  سدددرابيل، ولدددد فدددي روسددديومدددن رواد الصدددحافة العبريدددة، والييشددد

 وأحضر البالد في سن التاسعة.

ي بدأ بنشدر مقاالتده باللغدة العبريدة، وعمدل محدررا فدي وداني صدحيفة عبريدة فد 1870في 

ة عديدددة فددي مجددال  دارة المؤسسددات اليهوديددة فددي  سددرابيل، وخاصدد الددبالد، امددا قدددم  نجددازات

 المؤسسات التعليمية.

اسدية مثيرة للجددل، أهمهدا انتقداده ألحبداء صدهيون، ورفضده للصدهيونية السي همواقفاانت 

 التي أعلنها هرتسل.

 1922 -1871فروست، مارسيل،  -785

ن، ولددد فددي بدداريا، ألم قدداف، مددن أشددهر اتدداب القصددة الفرنسدديين خددالل القددرن العشددري

 يهودية وأب جبيب غير يهودي.

مره عاما من ع 17 بدأ بكتابة القصة،  ال أنه عانى من مرض عضال ألم به، قضى بسببه

، في الفدراش، وخدالل هدذه المددة أنجدز مجموعتده القصصدية الضدخمة: فدي أعقداب الدزمن المفقدود

ما صدر في األدب الفرنسي  ، واعتبرت من أفضل1922-1913جزءا بين عامي  15وصدر في 

 عبر مختلف األجيال.

 1971-1877فروسكاور، يوسف مائير،  -786

يدام دولدة محامي، ربيا اللجنة اليهودية األمريكيدة خدالل فتدرة الحدرب العالميدة الثانيدة وق

 أابر مكتب محاماة في نيويورك. بتأسيا ركاشو سرابيل، ولد في ألباما، 

ح بدر مقربدا مدن حداام الواليدة، وفدي سدنوات العشدرين رشداعتواتجه نحو العمل السياسدي 

راددة يمقراجي، وقدددم خدددمات جليلددة للحنفسدده النتخابددات الرباسددة األمريكيددة مددن قبددل الحددزب الددد

 الصهيونية من خالل الجهود التي بذلها في مجلا األمن الدولي عشية قيام  سرابيل.

 1914فروتس، ماكس فرديناند،  -787

العمدل  وبددأ 1936ابزة نوبل، ولد في فينا، وهاجر  لى  نجلترا عدام ايميابي، حاز على ج

 في جامعة اامبريدم.

ة، قضى في مختبرات األبحاث ما يقرب من والوين عامدا يبحدا فدي قضدايا ايميابيدة معقدد

بعدة اة الت، عدين بعددها ربيسدا للمعاهدد العلميدة والبيولوجيد1962 لى أن حاز على جابزة نوبل عام 

 اث الطبية في بريطانيا.لمجلا األبح

 1820-1745فرخييه، حاييم،  -788 

ن سياسي  سرابيلي، ابن لعابلة مصرفية من دمشق، عمل في خدمة حاام مدينة صيدا زمد

 حكم أحمد الجزار في عكا.

ام عدمساوال عن خزينة الجزار، وساعده في تدوفير التمويدل الدالزم لحصدار ندابليون  عين

 وبعد وفاة الجزار في ذات العام أجلق سراحه. ،  ال أنه اعتقل الحقا،1799

يدا شارك في حدوادث االنقالبدات التدي شدهدتها أرض  سدرابيل بدين الحكدام العثمدانيين، ح

 .1820اعتقل وحكم عليه باإلعدام عام 

 1994-1909فرتوش، عيدن،  -789

، اعدين ملحندا ربيسديا فدي هنغاريدا وألمانيد 1924ملحن موسيقي، ولد في بودابسدت، وفدي 

ألااديميدددة  اعدددين مددددير 1953وصدددل الدددبالد وانضدددم لفدددرق موسددديقية عديددددة، وفدددي  1938وفدددي 

 الموسيقى في تل أبيب.

التدي ة، أبدى تأوره بالموسيقى الشدرقيوفي ذات العام حاز على جابزة  سرابيل للموسيقى، 

 ية لدى الطوابف الشرقية واليمنية فقط في البالد.وبقيت محف

 1921-1864ان، فريد، ألفرد هيرم -790

مفكددر، حدداز علددى جددابزة نوبددل للسددالم، ولددد فددي فينددا، وعمددل لددبعا الوقددت فددي سددلك 

 الدبلوماسية النمساوية.
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ي بدأ العمل اناشط في قضايا السالم، وأسا عدددا مدن الجمعيدات الناشدطة فد 1891وفي 

قيدق ى تحمقدال فدي الصدحف النمسداوية واأللمانيدة الداعيدة  لد 2000نشدر أاثدر مدن وهدذا المجدال، 

 .1911حاز على جابزة نوبل للسالم مقابل نشاجاته هذه عام والسالم في العالم، 

 1834-1750فريدليندر، ديفيد،  -791

يدة، ولدد زعيم اليهود في ألمانيا بعد وفاة مندلسون، ومدن دعداة الحرادة اإلصدالحية اليهود

 في مدينة اينغسبرغ، والده تاجر يهودي وري.

حسددن يددرون معيشدة اليهددود، مرهددون بضددرورة  دخددال  صددالحات آمدن منددذ البدايددة أن ت

 حقيقية في الديانة اليهودية والبحا عن قواسم مشتراة مع الديانة المسيحية.

رأت الجالية اليهودية في بروسديا، التدي بحثدت تحسدين يدرون معيشدتهم فدي ت 1787في 

 البالد.

 

 1920-1876فريدليندر، يسرائيل،  -792

 لكندهلين، وأعد نفسه للحاخاميدة فدي بدر ندا، تلقى تعليما دينيا وعاما،مستشرق، ولد في بول

ة تحول فجأة لدراسة اللغات السامية وحصل علدى شدهادة الدداتوراة فدي هدذا التخصد  مدن جامعد

 .1901شترسبورغ عام 

اهدا بعدة الظدرون التدي يحيارأت الوفد اليهودي  لى روسيا وبولندا لبحدا ومتت 1919في 

، لكنده حيدا أخدذ معده مبلغدا ابيدرا مدن المدال فدي رحلتده هدذهلعمل على تحسدينها، اليهود هناك، وا

فددي منتصددف الطريددق لكمددين مددن اللصددوف األواددرانيين الددذي سددرقوا المددال وقتلددوه مددع تعددرض 

 أعضاء الوفد.

 1912فريدمان، ميلتون،  -793

يددات اقتصدادي، مدن ابدار المفكدرين االقتصداديين فددي عصدرنا، ولدد فدي نيوجيرسدي بالوال

 المتحدة، عمل بروفيسورا لالقتصاد في جامعة شيكاغو.

لحرادة  جالب في أفكاره االقتصادية بعددم التددخل الكامدل للدولدة فدي السياسدة االقتصدادية

 نشددر أفكدداره فددي اتددابوالسددوق، شددرج أال يكددون ذلددك تنددازال عددن حاجيددات المجتمددع األساسددية، 

 .1962ةاألومانة عام 

 1925-1840فريدمان، باول،  -794

 زبددرء، ولددد فددي روسدديا لعابلددة يهوديددة وصدداحب مبددادرة االسددتيطان اليهددودي فددي سددينا

 امسيحي بروتستانتي، حيا عمل في اتابة التاريا.

 نشر اتابه الذي جالدب فيده بوضدع األساسدات األولدى لالسدتيطان اليهدودي فدي 1891في 

مع حوله ، حيا ج1881عد أحداث سيناء اتعويا لهم بعد المعاناة التي القاها اليهود في روسيا ب

 مجموعة من الشبان اليهود الذين اقتنعوا بأفكاره االستيطانية.

ن بعددد زيددارتهم ألرض سدديناء، بدددأ التخطدديط الحقيقددي لالسددتيطان هندداك، ولكددن مددا لبددا ا

 توقفت الفكرة بعدما تبين ان األتراك يرفضون دخول عناصر غير مسلمة  ليها.

 1941-1882فريلوتسكي، ناخ،  -795

وعمل  مفكر، من زعماء حراة  حياء اإليديش في بولندا، ولد في أوارانيا، درت القانون

غدة لاعتبرهدا  تابة الصحفية و حياء لغة اإليديش، التديفي مهنة المحاماة، وما لبا أن اتجه نحو الك

 قومية للشعب اليهودي.

ية علدى عاتقده مسداولفي أعقاب الحرب العالمية األولى أسا الحدزب اليهدودي الدذي أخدذ 

زيدة قدوات الناالعمل على استرداد حقوق األقلية اليهودي في بولندا، وبعد احتالل بولنددا مدن قبدل ال

با ، وواجده تعدذي1941هرب  لى األراضي الروسدية المحتلدة، حيدا ألقدي القدبا عليده هنداك عدام 

 شديدا مما أدى  لى وفاته على يد عناصر الغستابو.

 1989-1902، فرينتس، يوآخيم -796
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ا عددين حاخامدد 1926حاخددام، مددن زعمدداء يهددود الواليددات المتحدددة، ولددد فددي ألمانيددا، وفددي 

 للجالية اليهودية في برلين.

يهدر أدى نشاجه الصهيوني  لدى مماحكدات متواصدلة بينده وبدين قدادة الجاليدة اليهوديدة، و

 .1937معارضا عنيدا للنظام النازي، وم هاجر للواليات المتحدة عام 

 لددد مناصددب عديدددة فددي الحراددة الصددهيونية أهمهددا ربدديا المددؤتمر الصددهيوني العددالمي،تق

 .1962ومن اتبه المنشورة: الخيال اليهودي الحديا عام 

 1922-1859فريشمان، ديفيد،  -797

ي فدقاف وناقد أدبي، مدن رواد القصدة العبريدة الحديثدة، بددأ بنشدر مجموعاتده القصصدية 

 ه األدبية ليا فقط اقاف، و نما اناقد أدبي.يهرت شخصيتوعاما،  15سن الـ

اسددتدعي للعمددل فددي الطدداقم الصددحفي للجريدددة العبريددة األولددى ةاليددومة فددي  1886فددي 

 لكنها ما لبثت أن أغلقت الصحيفة. ،بطرسبورغ

،ونشر عدة مجموعات قصصية منها: الزمن، الجيدل، فدي 1912-1911زار البالد عامي 

 لعالمية األولى غادر  لى أوديسا، ونشر قصصا أخرى.الصحراء، وبعد اندالع الحرب ا

 1839-1773فيرل، يوسيف،  -798

الحراددة  مدن رواد الحراددة التنويريدة األوابددل، تلقدى تعليمددا دينيددا وتعداجف منددذ البدايدة مددع

 الحسيدية، لكنه ما لبا أن تحول ليصبح أحد مقاتلي الحراة التنويرية الشجعان.

 اتخدذ جريقدا وسدطا فدي األفكدارو، امدن نوعهد ىيدة األولدأسا المدرسدة اليهود 1813في 

ا وبعضده ،تدهالتنويرية، معظم الكتب التي أوضح فيها أفكاره ونظرياته اليهودية تم نشدرها بعدد وفا

 دته خالل فترة الكاروة.تم  با اآلخر

رسددالة أرسدلت بدين الحاخامددات أنفسدهم، وتكشدف عددن  151مهمددا جمدع خاللده  نشدر اتابدا

 حياة الطابفة الحسيدية.جانب خفي من 

 1833-1771فرانهاغن، راحيل،  -799

صدولها سيدة مجتمع بارزة، ولدت لعابلة يهودية تجارية ورية ومحافظة، عانت اثيرا من أ

 منذ يوم والدتها. اليهودية

ندبالء تحول منزلها  لى صالون محلي لتجمع المثقفين في برلين، وبعد زواجهدا مدن أحدد ال

حراددة  بمددا فدديهم ممثلددو ،صددالون  لددى مراددز حقيقددي للحيدداة الثقافيددة والفكريددةالبروسدديين تحددول ال

 ةألمانيا الشابةة خالل سنوات العشرينات والثالوينات في القرن التاسع عشر.

 بعد وفاتها نشر زوجها رسابلها في اتاب أسماه: راحيل..رسابل لألصدقاء.

 

 1945-1929فرانك، آنة،  -800

فتددرة قصدديرة فددي مرحلددة الكاروددة  لددى رمددز حقيقددي للشددباب فتدداة يهوديددة تحولددت خددالل 

 اليهودي خالل مرحلة الكاروة، بفضل المذارات التي تراتها خلفها.

مددع وصددول  1953ولدددت فددي فرانكفددورت بألمانيددا، وهدداجرت عابلتهددا  لددى هولندددا عددام 

وبقيدت  ضاألرالنازيين للسلطة، وحين بدأ النازيون ب رسال اليهود لمخيمات االعتقال نزلت تحت 

 .1944 لى أغسطا  1942في مخبأ سري من يوليو 

ة  لدى بعد تعقب الجواسيا اشف أمرهم، وتم اعتقال جميع أفدراد العابلدة، فيمدا أرسدلت آند

 .1945معسكر أوشفيتا وبقيت هناك ومرضت وتوفيت بمرضها في مارت 

 1964-1882فرانك، جيمس،  -801

 هدامبورغ، درت الكيميداء فدي بدرلين ودم ذهددبفيزيدابي، حداز علدى جدابزة نوبدل، ولدد فددي 

 لدراسة الفيزياء.

حداز علدى جدابزة  1925عدين بروفيسدورا فدي الفيزيداء بجامعدة منتديغن، وفدي  1922فدي 

ل ومددع وصددول النددازيين للسددلطة انتقدد 1933نوبددل مقابددل أبحاودده فددي المجددال االلكترونددي، وفددي 

 واصل نشر أبحاوه العلمية.للواليات المتحدة وعمل في جامعة جوهان هوفكينا حيا 
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 1957-1889فرانك، جيروم،  -802

قاضي ومفكر، ولد في نيويورك، ودرت القانون في نيويورك وشديكاغو، وخدالل مرحلدة 

 حكم الربيا روزفلت تقلد مناصب رفيعة.

عتبر عمل قاضيا في محكمة العدل العليا ومحاضرا للقانون في جامعة ييل، وا 1941منذ 

راءات ساسديين للقضداء فدي الواليدات المتحددة، مدن حيدا ابتداعده لعددد مدن اإلجدأحد المنظرين األ

 القضابية التي البد من القيام بها في ال محاامة.

 1791-1726فرانك، يعكوب،  -803

ابلدة ولد في اورولوفكا، واعتبدر مدن رجدال الددين اليهدود البدارزين شدرق أوروبدا، ولدد لع

 د.ق بالتلمونيا، وم توجه بصورة سريعة نحو دراسة ال ما يتعلتجار يهود مقتدرين، تلقى تعليما دي

لشرقية وضع لنفسه جريقة جديدة في تفسير الشريعة اليهودية وخاصة لدى أتباع الطابفة ا

 .يةالحاخامالمؤسسة ضجة ابيرة في أوساج  1756)السفارديمل، أوارت آرااه عام 

 1915-1884فرانك، لياو ماكس،  -804

سدات، المعادية لليهود في الواليات المتحدة، عمل مهندسدا، ولدد فدي تك ضحية الممارسات

 .م المااينات في أتالنتاتعلم الهندسة في نيويورك وم انتقل للعمل في مصنع إلنتا

اعتقل  1913واليته، وفي بنشط في أوساج الجالية اليهودية وأسا فرعا للواالة اليهودية 

خاف تمرا بددون ذندب، وأخيدرا انقدا عليده عددد مدن األشدبتهمة قتل جفلة، مما سبب له  يذاء مس

 وقتلوه وسط الشارع.

 1792-1713فرانكو ماندس، ديفيد،  -805

ت ولدد فدي أمسدتردام لعابلدة يهوديدة هداجرشاعر عبري خالل مرحلدة الحرادة التنويريدة، 

 للبرتغال، تلقى تعليما دينيا وعاما وأتقن سبع لغات.

يددين أحددد الددرواد الحقيق واعتبددرعبددرانيين فددي هولندددا، انضددم مبكددرا لمجموعددة الشددعراء ال

 نشددر مقدداال مهمددا جالددب فيدده بوضددع خطددة 1785للشددعر العبددري خددالل المرحلددة التنويريددة، وفددي 

خدط بنمدا بقيدت جديدة تفصيلية للموسوعة العبرية، علما بأن اتبه التي ألفها لم تخرم  لى النور، و 

 يده حتى وفاته.

 1762-1707تالي، فرنكل، ديفيد بن نف -806

 1737سدر التلمدود المقدسدي، ولدد فددي بدرلين، ابدن لعابلدة مدن الحاخامدات، فددي حاخدام، مف

 عين حاخاما في مدينة ديساو.

ي فدعين حاخاما ربيسدا للجاليدة اليهوديدة  1743ن تالميذه موشيه مندلسون، وفي عرن م

 برلين، وم واصل تخصصه في مجال تفسير التلمود.

 1875-1801ا، فرنكل، زخاري -807

راغ، بدحاخام، مؤسا الجنداح المحدافظ فدي الجاليدة اليهوديدة بالواليدات المتحددة، ولدد فدي 

 تلقى تعليما دينيا ووقافة علمانية واسعة.

مدن قبدل الحكومدة النمسداوية، ودم رفدا عرضدا قدمتده الحكومدة  1831عين حاخاما عام 

اع أصدددر اتابدده األول حددول الصددر 1840البروسددية بتعييندده حاخامددا ربيسددا لمدينددة بددرلين، وفددي 

 الدابر حول جبيعة الديانة اليهودية.

 1996-1903فرانكلين، سيدني،  -808

، وبدددأ 18ولددد فددي بددروالين بنيويددورك، هدداجر  لددى المكسدديك فددي سددن الددـمقاتددل عددالمي، 

 يناضل من أجل السكان ذوي األصول الالتينية.

نست ، وهناك تعرن على أر1929عام  سبانيابدأت شهرته العالمية تتسع حين سافر  لى أ

 .1959همنغواي وعينه في مكان راق في التنظيم، لكنه سرعان ما ترك صفوفه عام 

 1965-1882فرانكفورتر، فليكس،  -809

ندديا، زعديم الجاليدة اليهوديدة فدي عهدد بروقاضي المحكمة العليا فدي الواليدات المتحددة، 

 .1894ولد في فينا وأحضر للواليات المتحدة عام 
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درت القدانون فدي جامعدة هارفدارد، ومدع تخرجده عدين مسداعدا لهندري ستيمسدون النابدب 

 العام األمريكي في حينه، وحين عين ستيمسون أصبح ناببا عاما مكانه.

هداء عين مستشارا قانونيا للوفد الصهيوني  لى مؤتمر الصلح ببداريا عقدب انت 1919في 

يصدل، وويقة مع بعا الزعماء العدرب وخاصدة الملدك ف عالقاتب وارتبطالحرب العالمية األولى، 

 واعتبر ذلك  نجازا دبلوماسيا نوعيا يحسب له.

ي فد، وبقدي 1939من الداعمين لسياسة روزفلت، الدذي عينده قاضديا للمحكمدة العليدا عدام 

 .1962موقعه هذا حتى عام 

 -1923يريس، شمعون، ب.ف -810

 الممثدل الحقيقدي للزعامدةابزة نوبدل، حداز علدى جدسياسي، وزير فدي حكومدات  سدرابيل، 

 الجديدة في دولة  سرابيل، بعد جيل الهجرتين الثانية والثالثة.

عددين  1944-1941وخدالل أعدوام ، 1934ولدد فدي بولنددا، وصددل الدبالد مدع عابلتده عددام 

 1952-1949انضم للهاغاناه، وبدين أعدوام  1947لمنظمة ةالشباب العاملة، وفي  سكرتيرا عاما

 سالح الجو اإلسرابيلي، ومديرا لمكتب وزارة الدفاع في الواليات المتحدة.قابدا ل

لبدددء النافدذ فددي ا هدور مدن خددالل اعتبدر المنظددر الربيسدي للتحددالف بدين  سددرابيل وفرنسددا،

لغفدران بالمشروع النووي في ديمونا، وبعد الهزة األرضية التي ألمت ب سرابيل عقدب حدرب يدوم ا

 ب العمل منافسا إلسحاق رابين.رشح لقيادة حزت، 1973عام 

تين يدة الثانمدرة الو،  1986 -1984المدرة األولدى بدين عدامي  ،ربيا وزراء  سدرابيل مدرج

خسددر اإلنتخابددات  1996مددارت فددي و ،بعددد  غتيددال ربدديا الددوزراء  سددحاق رابددين 1995عددام 

 وزيدر، امدا شدغل منصدب اهو مدن حدزب الليكدود ادربيا وزراءامين نتانيديدبن هوحل محلد ،العامة

بدددين عدددامي و، 1988-1987بدددين عدددامي خارجيدددة الوزيدددر ، و1977-1974بدددين عدددامي الددددفاع 

1992- 1995 . 

بيل ين  سدراعملية التسوية بددورا ربيسيا في تحريك  لعبفي أوابل ومنتصف التسعينات، 

ي حدداز علددى جددابزة نوبددل للسددالم بالشددرااة مددع ياسددر عرفددات و سددحاق رابددين فددوالفلسددطينيين، و

 هودهم في تحقيق السالم في الشرق األوسط.لج، 1994

 العمليدة العسدكرية ضدد حدزب هللا جندوبشدجعه علدى قيدادة ممدا ال يمتلك شهرة عسدكرية 

خسددر  2000منتصددف عدام ، وفدي 1996 منتصددففدي اسددم ةعناقيدد الغضددبة  اأجلددق عليهدلبندان 

 الدولة مقابل منافسه موشيه اتسان. ةساانتخابات رب

 1915-1852يف، فيرتس، يتسحاق لي -811

ى تعليما قاف وشاعر بلغة اإليديش، ومن رواد القصة اليهودية بلغة اإليديش الجديدة، تلق

 دينيا ووقافة عامة رغم معارضة ذويه.

دى بدددأ بنشددر مجموعاتدده القصصددية األولددى بدداللغتين البولنديددة والعبريددة، وأبدد 1878فددي 

ة اتبه بلغد نشروحقيق حلم الييشون اليهودي، خاللها ضرورة انخراج اليهود في الثقافة العالمية لت

-1948أجدزاء بدين العدامي  10، وباللغدة العبريدة فدي 1947جدزءا عدام  11اإليديش وجداءت فدي 

1960. 

 1967-1893فاركر، دوروتي،  -812

هدا قاصة، ولدت في نيوجيرسدي بالواليدات المتحددة، ابندة ألب يهدودي، بددأت مشدوار حيات

 ألدبي في عدد من الصحف والمجالت، وخاصة ةالنيويورارة.في العمل الصحفي والنقد ا

ات موعدد، وددم بدددأت ب نتددام قصدد  قصدديرة ومج1926بدددأت بنشددر قصصددها األولددى عددام 

 شعرية، واعتبرت من األديبات المعدودات في الواليات المتحدة واألدب اإلنجليزي.
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 (1)حرف الصاد

 1963-1896صارا، تريستن، ت -813

 ، وادان الشداعر األاثدر تعبيدرا1912شاعر، ولد في رومانيدا، نشدر قصصده األولدى عدام 

 رنسا التيفلذي قاده في عصره في تلك المرحلة، اما لفتت أشعاره أنظار المهتمين في عن التيار ا

 وصلها عقب الحرب العالمية األولى.

أسدا مدع آخدرين وبعدد نشدره لمجموعاتده الشدعرية،  1920خالل وجوده فدي فرنسدا عدام 

مكنده جمعية ةداداة التي دعت  لى منح الشاعر والقاف جميدع مدا يلزمده مدن مفدردات وتعبيدرات ت

 في النهاية من التعبير عن أهدافه ورغبته من العمل األدبي.

 1883-1816دربويم، ألكسندر، صت -814

لدى قاف ومحرر صحفي، مؤسا الصحافة العبرية في روسديا، ولدد فدي بولنددا، وانتقدل  

 من بين التنويريين البارزين في المدينة. واشتهر، 1840أوديسا عام 

  لده مدنح تدرخيعلدى واضح الر يأوفي التعالقاته الجيدة مع السلطات المحلية  استقاد من

لتأسدديا صددحيفة عبريددة أسددبوعية، أولددى الصددحف العبريددة فددي روسدديا، لكندده اضددطر إلغددالق 

 بسبب مصاعب مالية. 1873الصحيفة عام 

 1968-1887ويغ، أرنولد، تص -815

 خدداللقداف ومسدرحي، مدن ابدار اتدداب القصدة األلمدان فدي تدداريا ألمانيدا الحدديا، خددم 

تدأوره  الحرب العالمية األولى في الجيش األلمداني، ونشدر قصصده األولدى فدي هدذه المرحلدة مبدديا

 باألدب األوروبي.

قصصه، حيا حداز علدى  عقب انتهاء الحرب، احتل الموضوع االجتماعي حيزا هاما في

 زيارة  سرابيل.لأبدى رفضه الشديد عقب حرب األيام الستة و، 1958جابزة لينين عام 

 1942-1881ويغ، ستيفان، صت -816

قدداف ومسددرحي، مددن أابددر اتدداب القصددة األاثددر شددهرة خددالل النصددف األول مددن القددرن 

جدداح سددريع مددن خددالل العشددرين، ولددد فددي فينددا بالنمسددا، وبدددأ حياتدده اشدداعر رومانسددي حظددي بن

 المقاالت والقص  التي نشرها في بداية القرن العشرين.

                                                
 ل حرن الصاد ينطق باللغة العبرية ويكتب على هذه الشاالة: صادق تكتب تصادق، هرصوغ تكتب هرتصوغ.1
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لسدفر بدين ممدا جعلده اثيدر ا تأور اثيرا بالمواقف المعادية للسامية ضد اليهود فدي أوروبدا،

 ة.ية الثاني، خالل فترة الحرب العالمدول العالم، وخاصة القارة األمريكية، الشمالية والجنوبية

 1984-1887مان، تسوندك، هير -817

 .خبير نفساني، ولد في روسيا، وعمل بروفيسورا لعلم النفا في جامعة برلين

ا، مدع وصدول الندازيين للسدلطة، هداجر  لدى  نجلتددر، ومدديرا للمستشدفي النفسداني ودم عمدل

، عمددل فددي  دارة المستشددفيات التخصصدديةللومنهددا  لددى  سددرابيل حيددا اسددتقر فددي مدينددة القدددت، 

 عة العبرية بالقدت.ومحاضرا في الجام

 1913-1836ونزر، إلياكوم، صت -818

ملحن، من ابار ملحني الشعب اليهودي في روسيا، انخرج فدي صدفون الجديش الروسدي 

 .1856عام 

يددة بدددأ بكتابددة أشددعاره وتلحينهددا وهددو فددي الجدديش، وتقددرب مددن الحراددة األخالقيددة الموال

ية، ومنحهدا بعضدا مدن ألحانده الموسديق تقرب من الصدهيونية 1881للحسيديم، وفي أعقاب أحداث 

 هاجر للواليات المتحدة وأقام في نيويورك. 1889وفي 

 1886-1794ونتس، ليوبولد، تص -819

يميدة مؤسا حراة ةحكماء  سرابيلة، ولد فدي ألمانيدا، وتلقدى تعليمدا فدي المؤسسدات التعل

 .1819-1815ألعوام ا نالتابعة للحراة التنويرية في ألمانيا، وتعلم في جامعة برلين بي

 نشر اتابه ةشيء عدن األدب الحاخدامية، واعتقدد أن جسدر الفجدوة بدين األدب 1818في 

ينهمدا، اليهودي التقليدي من جهة، وبين األدب األوروبدي األوروبدي الحدديا مدن شدأنه أن يقدرب ب

 لكنه في أواخر عمره أغلق على نفسه العالم اليهودي الداخلي.

 1988-1896وكماير، كارل، تص -820

وخدددم  مسددرحي معددادي للنازيددة فددي ألمانيددا، ولددد ألم يهوديددة، تعلددم الديانددة الكاووليكيددة،

 اضابط في الجيش خالل الحرب العالمية األولى.

ونشر  عقب انتهاء الحرب أامل تعليمه الجامعي، وأصبح مديرا للمسرح األلماني ببرلين،

 .1925المسرحية الكوميدية األولى له عام 

ل النددازيين للسددلطة، هددرب  لددى سويسددرا، وددم ذهددب ألمريكددا، حيددا عمددل عقددب وصددو

 مستشارا تربويا للجيش األمريكي في ألمانيا والنمسا.

 1929-1899يزيك، أفرايم، تص -821

تده وهدو من أبطال الهاغاناه والييشون اليهودي، ولد في أوارانيا، ووصدل الدبالد مدع عابل

 في سن الثامنة.

شدارك فدي  1929رابيل شارك في الدفاع عن تدل أبيدب، وفدي في  س 1921خالل أحداث 

 أقام مزرعة في هرتسليا. 1932القوات المدافعة عن القدت، وفي 

 1982-1898تسيتلين، أهارون،  -822

ر شدداعر وقدداف بدداللغتين العبريددة واإليددديش، ولددد فددي روسدديا، تعلددم فددي وارسددو، بدددأ بنشدد

 مقاالته وقصصه في الصحف العبرية.

، 1921الدراميدة، ووصدل الدبالد عدام  تدهانب التاريخي في نشدر قصصده وروايااهتم بالج

لدى ع ياليهدودالشدعب لنزاع الذي خاضده اتصدر ونشر روايته األولى بلغة اإليديش،  1937وفي 

 مر األجيال ضد خصومه.

 1942-1871يتلين، هيلل، تص -823

ن تلقداء مدتعليمدا علمانيدا  مفكر، ولد في روسيا، تلقى تعليمدا دينيدا بصديغة حسديدية، وتلقدى

 نفسه، انجذب للصهيونية وشارك في المؤتمر الصهيوني الخاما .

تده بلغدة بددأ ينشدر مقاال 1906خالل المرحلة الصهيونية نشر مقاالته باللغة العبرية، وفي 

 وصل البالد. 1925اإليديش في الصحف الدورية، وفي 

 1978-1892يتلين، شلومو، صت -824
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هددد ين لمرحلددة الهجددرة اليهوديددة الثانيددة، ولددد فددي روسدديا، تعلددم فددي معمددن ابددار البدداحث

 بطروسبورغ، ومدرسة الحاخامات في باريا.

ا، وعدين هاجر للواليات المتحدة خالل الحرب العالمية األولدى وأامدل تعليمده فدي فيالدلفيد

لدة مرح يدة التدي تناولدتعة عالميدة مدن خدالل أبحاوده التاريخااتسدب سدمو، 1921بروفيسورا عام 

 الهجرة اليهودية الثانية.

 1939-1873ينبرغ، يسرائيل، تص -825

ا تنويريدا، العبرية واإليدش، ولدد فدي فيلينيدا، وتلقدى تعليمدباللغتين مؤرخ األدب اليهودي، 

 .وم ذهب  لى ألمانيا وأامل تعليمه في الهندسة الكيميابية، وعمل مهندسا في بطرسبورغ

وعة ألدب اليهودي فدي أوروبدا، واتدب ذلدك فدي الموسدليخي في المقابل اتجه للبحا التار

 ، وجدداءت فدي ومانيددة أجددزاء1914-1907اليهوديدة الروسددية التدي خرجددت  لدى النددور بددين عدامي 

 باللغتين الروسية واإليديش.

 1942-1870يخ، لودفيغ، صت -826

، تهدازعيم الحزب الدديمقراجي االشدترااي األلمداني فدي تشيكوسدلوفاايا، وزيدر فدي حكوم

 مبورغ، درت القانون في فينا، ودخل الحزب الديمقراجي.ولد في ال

ام قدد حظيدت ألمانيددا باالسدتقالل عامدة الحدزب، وحددينبعدد الحدرب العالميددة األولدى تددولى ز

 .بتحديد معالم سياسة بالده تجاه الجمهورية التشيكية

لخانقدة الماليدة ا عين وزيرا في الحكومة للمساعدة في  نقاذ الدبالد مدن األزمدة 1929وفي 

 التي مرت بها خالل سنوات الثالوينات واألربعينات.

 1870-1812يلفي، موشيه، صت -827

 فيلسون من رومانيا، تلقى تعليما تنويريا، وصنع له اسما في بوخارست.

االته، بدأ بكتابة مذاراته وجمع مق 1858، وفي ااتسب شهرته من خارم الجالية اليهودية

ور اتصددف بأندده فيلسددون عددالمي، وقددام بصددياغة المعددالم األساسددية للفولكلددو وحظددي بنجدداح ابيددر،

 الروماني.

 1918-1863يلنوف، يحيئيل، صت -828

، تعلدم من زعمداء الصدهيونية فدي روسديا، ولدد فدي أوارانيدا، وتلقدى تعليمدا دينيدا وتنويريدا

ها فددي مدن أبدرز نشدطاب واعتبدر 1881الطدب فدي موسدكو، وانضدم ألحبداء صدهيون عقددب أحدداث 

 موسكو.

انضدددم للهسدددتدروت الصدددهيوني   ال أندددهعددددم  عجابددده بدددالظهور السدددريع لهرتسدددل، رغدددم 

 وانتخب عضوا في لجنتها التنفيذية، وشارك في المؤتمر الصهيوني ليهود روسيا.

جالب بضرورة  نصدان يهدود روسديا فدي حقدوقهم، وفدي ذات الوقدت شدجع هجدرتهم  لدى 

 يوني.أرض  سرابيل من خالل المشروع الصه

 1939-1887يمح، ناحوم، تص -829

رجدل أعمدال نداجح فدي موسدكو، قبدل أن ا وبدرزممثل ومخرم مسرحي، ولد في روسيا، 

 يقرر االنضمام للمسرح العبري.

 أقددام فرقددة فنيددة مسددرحية لمجموعددة مددن الممثلددين اليهددود الددذين قدددموا عرضددا 1912فددي 

 هيوني الحادي عشر في فينا.أمام المؤتمر الص ةاليهودي المنتصرةمسرحيا بعنوان 

 كي.ذهب  لى الواليات المتحدة واستقر هناك، وعمل على تطوير المسرح العبري األمري

 1981-1886يمح، شلومو، صت -830

 ىر فدي الدبالد، ولدد فدي بلونسدك، تلقدقاف وناقد أدبي عبري، من مؤسسي العامل الصدغي

 ل البالد.هرب من بيت والده ووص 18الـ بلنتعليما دينيا، وحين 

، خرم للدراسة في فرنسدا 1909عمل في الزراعة في ريشون ليتسيون وبتاح تكفا، وفي 

 وم عاد لالنخراج في الهتسدروت الزراعي.حيا تعلم الفلسفة واألدب من السوربون، 
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ام عدنال جابزة  سرابيل في األدب وعن اتبه التي نشرها، ومنهدا: عدن الجمدال  1965في 

 .1954، النقد عام 1948، الممثل عام 1939

 1942-1880يرنياكوف، آدم، صت -831

وديدة زعيم الجالية اليهودية في وارسو، عمل مهندسا، وم انخدرج فدي صدفون الجاليدة اليه

 في وارسو بين الحربين العالميتين األولى والثانية.

ليدة بلدية وارسو خالل سنوات العشرينات والثالوينات، وأصبح زعيم الجاا في عضوعين 

 بسبب اجتياح األلمان لوارسو.اليهودية بعد هروب الزعيم السابق 

ن ومدا مدر بده اليهدود مدن يدرو ،خالل فتدرة زعامتده للجاليدة اليهوديدة اتدب ادل مذاراتده

 خاصة في غيتو وارسو. ،ومعاناة

 1945-1906يرنياكوفسكي، إيفان، صت -832

وأنهدى  نية، ولدد فدي روسديا،قابد عسكري وبطل االتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثا

 دراسته في األااديمية العسكرية في اييف.

ك فدي خالل الحدرب العالميدة الثانيدة عدين قابددا لكتيبدة مشداة فدي الجديش السدوفيتي، وشدار

، حيدا تمكددن مدن تحريددر بعدا المدددن مدن االحددتالل 1943الهجدوم العسدكري الكبيددر فدي صدديف 

 .1945النازي، وقتل في فبراير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرف الكاف

 1961-1889كاوفمان، جورج سيمون،  -833

ودم عمدل منددوبا للمبيعدات، وفدي مسرحي أمريكدي، ولدد فدي بطرسدبورغ، درت القدانون، 

 بدأ بكتابة المسرحيات. 1918توجه للعمل الصحفي، وفي  1908

تراددزت معظمهددا فددي الجانددب ومعظددم مسددرحياته باالشددتراك مددع اتدداب آخددرين، اتددب 

 يا.اعتبر من أابر المسرحيين األمريكيين خالل العصر الحدوميدي وحظيت بنجاح ابير، الكو



 186 

 1958-1877كاوفمان، ريكارد،  -834

اب مصمم هندسي، من مصممي االستيطان اليهودي الزراعي في البالد خالل فترة االنتدد

لمانيددا البريطدداني، ولددد فددي فرانكفددورت، ودرت فددي ميددونيا، وتخصدد  فددي تصددميم المدددن فددي أ

 والنرويا.

وعمل في اإلدارة الصدهيونية لتخطديط المسدتوجنات، امدا خطدط  1920وصل البالد عام 

 ونهاريا.إلقامة مصانع البحر الميت 

 1978-1882كالن، هوراس مائير،  -835

لزيا، مفكر ومعلم، ممثدل الفلسدفة الشدعبية األمريكيدة فدي أوسداج يهدود أمريكدا، ولدد فدي شد

 جفل صغير. وهوحدة وأحضر للواليات المت

يسكونسددين، وأسددا المعهددد العددالي للدراسددات وعمددل محاضددرا فددي جددامعتي هارفددارد و

 االجتماعية في نيويورك وقضى فيه عشرات السنين، بعد ان أعلن بوضوح أصوله اليهودية.

التربية  ،1932، اليهودية عام 1921من اتبه الشهيرة: الصهيونية والسياسة العالمية عام 

 .1949بناء العصر عام الحرة أل

 1945-1872كان، يعكوبوس هنريكوس،  -836

ي زعيم الصهيونية في هولنددا، ومدن المعارضدين بقدوة لسياسدة وزعامدة وايزمدان، ولدد فد

 الهاي لعابلة غنية مصرفية.

هيونية انضم للصهيونية بعد نشر اتاب ةالدولة اليهوديةة لهرتسل، ويهر داعما قويا للص

 عها هرتسل، وأسا الهستدروت الصهيوني في هولندا وترأسها.السياسية التي اتب

 استقر في  سرابيل اقنصل هولندي عام فدي الدبالد، وشدارك 1927-1923خالل األعوام 

 دت  ال أن الحدددرب العالميددددة الثانيددددة أ فدددي العديددددد مدددن األنشددددطة االقتصددددادية لصدددالح  سددددرابيل،

 أحد معسكرات االعتقال النازية.  لى اعتقاله من قبل النازيين ومقتله مع زوجته في

 

 

 1954-1913كافا، روبرت،  -837

مصدور حربدي، ولدد فدي بودابسدت، انتقدل  لدى بداريا وعمدل فدي مجدال التصدوير هندداك، 

ي أفضدل صدورة لده لجنددي أصديب بعيدار ندارب واشدتهرذهب لتغطية الحدرب األهليدة فدي أسدبانيا، 

 يلفظ أنفاسه األخيرة.

ثانيددة، حددرب الصددينية اليابانيددة التددي سددبقت الحددرب العالميددة الوددم انتقددل للصددين لتغطيددة ال

 اانت جبهته في التصوير منطقة شمال أفريقيا.و

 1932-1850كافاخ، يحيا بن شلومو،  -838

ده، جدمنظر الحراة التنويرية في اليمن، ولد في صنعاء، تيتم في جفولته وعاش في انف 

 وسخر حياته لدراسة الشريعة اليهودية.

 وانجذبن  قامة عالقات جيدة مع بعا الشخصيات اليهودية خارم حدود اليمن، تمكن م

ي أوسداج فدنحو اآلراء التنويرية التي انتشرت بين اليهود في بعا األقطار، مما تسبب لده بثدورة 

 حاخامات اليمن.

 1944-1880كاباك، أهارون أبراهام،  -839

و الحراة م ذهب  لى أوديسا وانجذب نحقاف عبري، ولد في ليتوانيا، تلقى تعليما دينيا، و

 التنويرية.

عمدل في وارسو بعنوان: لوحدها، وم ذهب  لدى اآلسدتانة و 1905نشر روايته األولى عام 

 وعمل مدرسا في هرتسليا. 1911في مجال التعليم، والحقا وصل البالد عام 

حيددا  ،1921وعدداد للددبالد عددام  ،خددرم  لددى بددرلين وسويسددرا إلامدال دراسددته 1914فدي 

 عمل مدرسا لألدب في القدت.

 -1932كوان، يوسيف،  -840
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أمددين  واعتبددرمدن مؤسسددي وزعمدداء الحراددة الصددهيونية فددي بريطانيدا، ولددد فددي  نجلتددرا، 

 سر الخاف لهرتسل.ال

، وشددارك هرتسددل فدي رحلتدده  لددى اآلسددتانة 1897حضدر المددؤتمر الصددهيوني األول عدام 

 فدييهدورا خصديات الصدهيونية األاثدر شمدن ال بدرز وخالل الحرب العالميدة األولدى، 1902عام 

 سكية.من داعمي ةجابوتن واعتبربريطانيا، حيا دعم فكرة  قامة الوحدات العبرية المقاتلة، 

 -1918كوبنر، آبا،  -841

غير، من نشطاء الحرت الصوشاعر، من قادة التمرد اليهودي في الغيتو، ولد في روسيا، 

 لمان وجد ملجأ له في روسيا.وحين احتلت مدينته من قبل األ

لتدي اعمليدة التهريدب  مدع آخدرين يهر امقاتل عنيد ضد القوات النازية، وبعد الحرب قداد

 هدفت  لى نقل آالن اليهود ممن نجوا من الكاروة  لى  سرابيل.

، بكدل 1949، انفصال عن الجندوب عدام 1947من أشعاره التي نشرها: بدون ضوء عام 

 حصل على جابزة  سرابيل وانتخب ربيسا التحاد الكتاب. 1970، وفي 1965الحب عام 

 1909-1842كوبنر، أبراهام أوري،  -842

نجددذب واأبددو النقددد األدبددي العبددري الحددديا، ولددد فددي روسدديا، وتلقددى تعليمدده فددي ليتوانيددا، 

 للحراة التنويرية منذ بداياتها.

مددن جهددة، واألدب مددن النددزاع الددذي دار بددين األدب األوروبددي والروسددي  هموقفدد أعلددن

 لتدأقلم مدعاالعبري من جهة أخرى، بحيا وجه انتقادات حادة لألدباء اليهدود الدذين لدم يتمكندوا مدن 

 الواقع االجتماعي والسياسي الذين يعيشون فيه.

سلسددلة منددايرات مددع األدبدداء الددروت أجددرى فددي أواخددر عمددره غيددر ديانتدده اليهوديددة، و

 وخاصة دوستوفسكي، وتولستوي.

 1926-1843ر، كاوفمان، كوهل -843

لددم فددي حاخددام، مددن رواد اليهوديددة اإلصددالحية فددي الواليددات المتحدددة، ولددد فددي ألمانيددا، تع

 معاهد مقربة من الطابفة األرووذاسية.

د تنقل في عدد من الواليات األمريكيدة وخاصدة ديترويدت، نيويدورك، ويهدر خاللهدا اأحد

 صالحيين.عقد اجتماعا للحاخامات اإل 1885وفي  التنويريين األاثر تطرفا في الواليات المتحدة،

 1998-1901كوزنتس، سيمون،  -844

 اقتصددادي، نددال جددابزة نوبددل، ولددد فددي روسدديا، ابددر وتعلددم فددي الواليددات المتحدددة، عمددل

عددددين  1960، وفددددي 1954-1936محاضددددرا لالقتصدددداد فددددي جامعددددة بنسددددلفانيا خددددالل األعددددوام 

 بروفيسورا في جامعة هارفارد.

عدالمي، مشاال االنفتاح االقتصادي في االقتصاد الو اياقضبت الخمسينات انشغل منذ سنوا

علدى  حاز 1971بحل بعا المشاال االقتصادية التي علقت بها  سرابيل، وفي عام  وارتبط اسمه

 جابزة نوبل في االقتصاد.

 1963-1889كويفمان، يحزقيئيل،  -845

امعدة جتعليمدا دينيدا وأامدل تعليمده فدي  باحا في شؤون التدوراة، ولدد فدي أوارانيدا وتلقدى

 .1918بيرن متخصصا في الفلسفة واللغات السامية عام 

 ، وعمدل1929، ووصدل الدبالد عدام وعمل في معهد الموسوعة اليهودية يناستقر في برل

بريدة وم عين بروفيسورا فدي مجدال تددريا الكتداب المقددت بالجامعدة الع ،مدرسا في مدارت حيفا

 .1939بالقدت عام 

ا يمكددن ادة العددالم، والعددالم الدده، بحيدديدداعتقددد أن اليهوديددة اديانددة هددي التددي تصددلح فقددط لق

 التفريق بين اليهودية اديانة وتعاليم، وبين اليهود اشعب.

 1939-1886كون، بيله،  -846

، انضدم للحدزب االشدترااي 1919زعيم شيوعي وربيا النظام الثدوري فدي هنغاريدا فدي 

 شبابه. الديمقراجي الثوري في
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ي فدخدم في صفون الجيش النمساوي الهنغاري خالل الحرب العالمية األولى، لكنده وقدع 

 .األسر الروسي، وخالل اعتقاله نشط في أوساج المعتقلين للتحضير لعمل ووري في البالد

حداول بعد نجاح الثورة البلشفية أجلق سراحه، وعاد  لى هنغاريا وأسا جريدة شديوعية و

تقلدد فدي وعسكري، لكنه فشل واعتقل مرة أخرى، وما لبا أن سقط النظدام الحداام،  القيام بانقالب

نغاريدا وزيدر الخارجيدة، ودم تهداوى النظدام الشديوعي فدي ه أبرزهدامواقدع هامدة، الحكومة الجديدة 

 .1919وهرب  لى االتحاد السوفيتي عام 

حايا سددتالين ضددمن ضدد ، وقددعخددالل مرحلددة التطهيددر السددتالينية خددالل سددنوات الثالوينددات

 .1939وأعدم في أواخر عام 

 1951-1874كوسبيتسكي، سيرجي،  -847

 لدى  من ابار الملحنين في عصره، ولد في روسيا، وتعلم الموسيقى في موسكو، ودم انتقدل

 .1909لتعليم الموسيقى عام  ةبرلين ليقدم عروضه الموسيقية هناك وأسا مدرس

أعطدى للموسديقى الروسدية صدبغة جديددة، قدم عروضا فدي عددد مدن الددول األوروبيدة، و

انتقدل  ومن أهم عروضه ما قدمه على سطح سفينة في نهر الفولغدا، وبعدد الحدرب العالميدة األولدى

 ذهب للواليات المتحدة وعمل هناك في المجال الموسيقي. 1925 لى باريا، وفي 

 1960-1873كوسبيسكي، حاييم يهوشاع،  -848

القدرن  ايدةفي القدت، وتعلم في مدارسدها الدينيدة، ومندذ بد من معلمي الكتاب المقدت، ولد

 ى حدال دوننشدر التعلديم التلمدودي،  ال أن انددالع الحدرب العالميدة األولد أخذ على عاتقده مسداولية

ؤسسدات  امال مشروعه، اما أنه لم يحظ بدعم المؤسسة الحاخاميدة، ولدم يدنجح فدي حشدد تأييدد الم

 الجماهيرية.

 1988-1900ن، كوبالند، أهارو-849

رك، ملحن، من ابار الملحندين فدي الواليدات المتحددة فدي القدرن العشدرين، ولدد فدي نيويدو

ك م تلدق ذلدانده لدحوتعلم في أوساج موسيقية راقية، مما أاسبه تدريبا عمليا على ذلدك، علمدا بدأن أل

 النجاح والتأييد في أوساج الجمهور المحافظ.

بيل ية ومنهدا: أوروبدا، جندوب أمريكدا،  سدرايقسدوقام بجدوالت عالميدة لتقدديم عروضده الم

 التي زارها عدة مرات.

 1941-1886كوفكا، كورت،  -850

ن مدعاصر عددا  حياعالم نفساني، ولد في برلين، وتلقى تعليمه في جامعة فرانكفورت، 

 ابار علماء النفا في العصر الحديا.

ا لبحد  ا  لدى أوزبكسدتانرافدق وفددا بحثيد 1932فر للواليات المتحدة، وفي سا 1924في 

تدده العالقددة بددين النددواحي الروحيددة ألي شددعب، وبددين الظددرون االقتصددادية التددي يعيشددها فددي بيا

 الجغرافية، أيا اانت هذه البياة.

 1935-1865كوك، أبراهام يتسحاق،  -851

 حاخددام ربدديا للطابفددة الغربيددة األشددكنازية فددي  سددرابيل خددالل مرحلددة االنتددداب، ومددن

 ارزين للصهيونية الدينية.الزعماء الب

 صدل الدبالدوعدد من المدن الروسية، وم ل ولد في التفيا، وتلقى تعليما دينيا، وعين حاخاما

 وأصبح حاخاما لمدينة يافا. 1904عام 

تهداء سافر ألوروبا للمشاراة في اجتماع رابطة  سرابيل، وعداد للدبالد عقدب ان 1914في 

فدي ادل  لمديندة القددت، ودم أصدبح حاخدام الطابفدة الغربيدة الحرب العالميدة األولدى، وعدين حاخامدا

 أنحاء البالد، وعرن بتأويره السريع في ال المحيطين به.

 1956-1893كوردا، ألكسندر،  -852

عمدل مخرم ومنتا سينمابي في بريطانيا، ولد في هنغاريدا وبددأ عملده اصدحفي، وانتقدل لل

 في بودابست. 1925 عامفي اإلخرام السينمابي 
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رلين ب الحددرب العالميددة األولددى التقددى بكبددار المخددرجين والمنتجددين السددينمابيين فددي بددعقدد

ا: ااترينا أقام في بريطانيا وقدم وجها جديدا لصناعة األفالم، ومنه 1929وفي وروما وهوليوود، 

 .1955، ريتشارد الثالا عام 1950، اإلنسان الثالا عام 1934الكبرى عام 

 1970-1892كورتنر، فريتس،  -853

 ممثددل ومخددرم مسددرحي، مددن ابددار الممثلددين األلمددان، ولددد فددي فينددا، وقددام بددأداء أدوار

 ةشكسبيريةة واعتبر الممثل الكالسيكي األابر في عصره.

هوديددة مدع وصدول الندازيين للسدلطة وشديوع المظداهر المعاديدة للسدامية بددأ بتقدديم أدوار ي

عداد وهاجر للواليات المتحدة،  1933وفي صرفة، مثل شايلوك، البروفيسور براندي، درايفوت، 

الميددة دور ريدادي فددي المسدرح األلمدداني فدي مرحلددة مدا بعددد الحدرب الع لتبددوء ،1948أللمانيدا فدي 

 الثانية.

 1884-1812كورندا، إيغنتس،  -854

ا ليمدا دينيدزعيم الحزب الليبرالي الديمقراجي األلماني في النمسا، ولد في بدراغ، وتلقدى تع

 وعمل لبعا الوقت في اتابة المسرحيات. 1834 لى فينا عام وعاما، ذهب 

سددل، مددن مؤيدددي القوميددة األلمانيددة ووقافتهددا بقددوة، وفددي سددنوات األربعددين أقددام فددي بروا

 وعمل محاضرا لألدب األلماني في أوساج اللليبراليين المعارضين في النمسا.

ليبرالددي األلمدداني، انتخددب عضددوا فددي البرلمددان النمسدداوي، وتددرأت الحددزب ال 1861فددي 

فدي  اليهوديدة م الجاليدةزعتدالذي دعا لتوحيد النمسا وألمانيا بقيادة بروسيا، وفي سنوات السبعينات 

 لكن زعامته تضعضعت بعد ان حاول  دخال  صالحات في دور العبادة اليهودية.فينا، 

 1942-1879كورتشيك، يانوش،  -855

مشداال األجفدال، وأصددر عدددا مددن تعلدم الطدب، وتخصد  فدي معلدم، ولدد فدي وارسدو، 

 الكتب لمعالجة مشاالهم.

ومده عين مديرا لمدرسة األيتام اليهود في وارسو، وبقي في موقعه هدذا حتدى ي 1911في 

 بوية له.تحولت المدرسة  لى نموذم تربوي في ال أنحاء بولندا بفضل اإلدارة التر حيااألخير، 

بعدد يعدة الحيداة فدي الكيبدوتا اليهدودي، وزار البالد، وتدأور بطب 1936-1934بين عامي 

 ل الغيتدو،احتالل بولندا و رساله مع آالن اليهدود  لدى غيتدو وارسدو بقدي يددير مدرسدة األيتدام داخد

 رن الغاز.ورغم مساومته على تغيير معتقداته للنجاة بنفسه،  ال أنه أصر عليها حتى أرسل  لى غ

 1942-1861كتافي، يوسف أسالن،  -856

سدلمت وزير في الحكومة المصرية، ابن لعابلدة عريقدة ت ،لية اليهودية في مصرزعيم الجا

 زعامة الجالية على مدار جيلين متواصلين.

ندات، تعلم الهندسة في باريا وتقلدد مناصدب رفيعدة فدي العمدل العدام خدالل سدنوات الثماني

انيدا وجده لبريطشارك في الوفد المصدري الدذي ت 1915وأقام عددا من المصانع في القاهرة، وفي 

 إلجراء محادوات حول استقالل مصر.

 ،1925، ووزيدرا للمواصدالت عدام 1924عين وزيرا للمالية في الحكومة المصرية عام 

 عين عضوا في البرلمان حتى أواخر أيامه. 1927وفي 

 -1913كيين، داغي،  -857

سدرحية ولد في نيويورك، ممثل سدينمابي ومهدرم، ااتسدب شدهرته مدن خدالل أدابده فدي م

 فتح له هذا الدور أبواب الشهرة واالنتشار. حيامرأة في الظالمة، اة

ة عرن عنه قدرته الفريدة على تسلية الجمهور و ضحااه لوحده على خشدبة المسدرح لمدد

، واعتبدر ساعة وأاثر، حيا عين الحقا سدفيرا لمنظمدة اليونيسديف لألجفدال التابعدة لألمدم المتحددة

 وخاصة في أوقات الحروب واألزمات. ،تي زارها عدة مراتداعما متحمسا إلسرابيل ال

 1921-1843كيس، يوسيف، -858

 فدي األدب الشاعر اليهودي األاثر بروزا في القصيدة الهنغارية، من األدباء األاثر أهميدة

 الهنغاري في أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين.
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ظدار ابدار نه واصل  نتاجه األدبي  لى أن لفدت أنلم تحظ أشعاره األولى بنجاح باهر،  ال أ

أنحداء  يهودية فدياألدباء الهنغاريين الذين أتاحوا له الفرصة، وأصبح معلما لألدب ألبناء الجالية ال

 هنغاريا.

  -1923كيسنجر،هنري ألفرد،  -859

خداف بروفيسور في العلوم السياسدية، وزيدر الخارجيدة األمريكيدة األسدبق، والمستشدار ال

 لسياسة الخارجية واألمنية للربيا ريتشارد نيكسون، حاز على جابزة نوبل للسالم.ل

الميدة ، وخدالل الحدرب الع1938ولد في ألمانيا، هداجر للواليدات المتحددة مدع عابلتده عدام 

ة فددي الثانيددة خدددم فددي صددفون أجهددزة المخددابرات األمريكيددة، وددم عددين بروفيسددورا للعلددوم السياسددي

 .1959جامعة هارفارد عام

ت شددارك فددي العديددد مددن المشدداريع الدوليددة، وأعددد خطددة لحددل المشدداال الدفاعيددة للواليددا

ي وزارة فدالمتحدة، وفي سنوات الستينات عمل مستشارا لواالة الرقابة على التسلح، ودم مستشدارا 

 الخارجية، ومستشارا للربيا انيدي لشؤون األمن القومي.

كسددون، وأخددذ شددهرته الواسددعة مددن خددالل عددين وزيددرا للخارجيددة فددي  دارة ني 1972فددي 

ثدل  نهداء حقق  نجازات دبلوماسدية واسدعة النطداق، مواتابه: السالح النووي والسياسة الخارجية، 

جدالق حرب فيتنام، والتقدارب مدع الصدين و قامدة عالقدات دبلوماسدية معهدا، و نجداز اتفداق وقدف  

عتبدر ، وهدو االتفداق الدذي ي1973 النار بين  سرابيل ومصر وسوريا بعد حدرب يدوم الغفدران عدام

 اإلنجاز الدبلوماسي األشهر في القرن العشرين.

مده ادارتر بددأ نجيدوم الغفدران، ومدع مجديء وجه اهتمامه نحو المنطقة العربية مع حدرب 

للدون أن يرى المحو ،في األفول، ومع ذلك استمر في تقلد مناصب أااديمية وتجارية ومالية رفيعة

ع السدالم فاالستقرار يصن ،محور حول مفهوم النظام الدولي الشرعي المستقراإلستراتيجي يت هفكر

 من خالل وجود شرعية دولية تقبلها األجران األساسية في النظام الدولي.

ل فدي ممارسدته السيا سدية، بدل اما لعب الصراع الدولي بين الدولتين الكبدريين دورال حاسدما

اتده وهدو ذ ،و ترايدا لقبدرف ونزاعهدا مدع اليوندانفي أفول نجمه ال سديما بعدد فشدله فدي أزمدة غدز

 الذي يفسر اهتمامه الحثيا بقضايا فيتنام والشرق األوسط واألمن األوروبي.

 1943-1888كيش، فريدريك هيرمان،  -860

 قابدد عسددكري، ربدديا الجهدداز السياسددي فددي الواالدة اليهوديددة فددي  سددرابيل خددالل سددنوات

 .العشرينات

طداني األااديمية العسكرية الملكية، ودخل صفون الجديش البري ولد في الهند، وتخرم من

 اضابط في وحدة الهندسة.

متده الجبهة الغربية وأصيب عدة مدرات، وأنهدى خد فيخالل الحرب العالمية األولى خدم 

فدي  العسكرية برتبة اولونيل، وشارك في الوفدد البريطداني اضدابط مخدابرات  لدى مدؤتمر الصدلح

 .1919باريا 

 عرض عليه وايزمدان  دارة الشدؤون الصدهيونية فدي  سدرابيل، فوافدق انطالقدا 1922في 

لطات سددمددن عالقاتدده الحميمددة مددع السددلطات البريطانيددة، األمددر الددالزم إلدارة هددذه العالقددات مددع 

 االنتداب.

 عددين 1941 وفددي ،يددد للجدديش البريطددانيدمدع انطددالق الحددرب العالميددة الثانيددة عدداد مدن ج

 العلمين. معراة في قتل حيا بريغادير، برتية الثامن الفيلق في يالربيس الهندسة ضابط

 1958-1874 غاداليا، يوسف كلويزنر، -861

 نمدا حيدا أدويسدا،  لدى عابلتده هداجرت 1885 وفدي ليتوانيدا، في ولد العبري، األدب مؤرخ

 الصهيونية. القومية والحراة العبرية، واللغة صهيون، أحباء أوساج في وتعلم

 وارسدو  لدى ذهدب ودم السدامية، واللغدات والفلسدفة التداريا لدراسدة ألوروبا خرم 1897 في

 يدةالعبر للغدة حقيقدي امرادز المرحلدة هدذه فدي المديندة بدرزت حيدا هاعام، آحاد لوراوة 1920 عام

 اإليديش. ولغة
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 عددام حددي لسددان العبريدة اللغددة ،1936 عددام حريتهدا أجددل مددن األمددة تحدارب حددين اتبدده: مدن

 .1956 عام والعلم األدب مشاال ،1948

 1998 -1912 ملفين، كلوين، -862

 وعندد فيهدا، الجدامعي تعليمه وأامل مينسوتا، والية في ولد نوبل، جابزة على حاز ايميابي،

 النووية. القنبلة افتتح الذي الطاقم ضمن عين الثانية العالمية الحرب اندالع

 يداءللكيم نوبدل جابزة على وحاز نيا،االيفور جامعة في للكيمياء بروفيسورا عين 1947 في

 .1961 عام

 1978-1881 هانس، كلزن، -863

 لدومع فدي دراسدته وأامل فينا، في وتعلم براغ، في ولد العشرين، القرن في القضاة ابار من

 وهيدلبرغ. وبرلين فينا جامعات في والقضاء القانون

 بعدد الجامعدات، مدن دعدد فدي والفلسدفة القدانون في محاضرا عمل 1929-1919 عامي بين

 اسدتقال طةللسدل الندازيين وصدول ومدع بالنمسدا، العليدا المحكمة في قاضيا وم اليهودية، ديانته غير ان

 عمله. من

 

 1874-1795 هيرش، تسابي كليشر، -864

 وبقددي 1824 فددي جهددران فددي وأقددام بروسدديا، فددي ولددد بالصددهيونية، المبشددرين مددن حاخددام،

 عمره. جوال أجر دون حاخاما

 لتحقيدق مسدبوق غيدر دعمدا وأبددى ألمانيدا، فدي اليهوديدة اإلصدالحية الحرادة بشددة ارضع

 تدده قام  مكانيددة بعدددم قالددت التددي تالحمددال اددل علددى ورد  سددرابيل، أرض فددي الصددهيوني المشددروع

 . سرابيل أرضب تحيط التي للمخاجر

 1953-1882 أمريخ، كلمان، -865

 هدا،أااديميت فدي موسديقية وقافدة وتلقدى ودابسدت،ب فدي القدانون درت هنغاريا، في ولد ملحن،

 فراغه. أوقات في الموسيقى على وتدرب للمحاماة، مكتب في عمل

 هافي ومكا فينا  لى توجه حيا ،1908 عام شهرة وااتسب عديدة حفالت خالل يلحن بدأ

 والياتلل ذهب النازيين بيد فرنسا سقوج ومع وفرنسا، سويسرا  لى خاللها انتقل ،1936 عام حتى

 وأوروبا. أميراا أرجاء في ابيرا نجاحا القت موسيقية أعماال وأنتا ،المتحدة

 1948-1882 يعكوب، كلتشكين، -866

 مانياأل في للدراسة ذهب وعاما، دينيا تعليما تلقى روسيا، في ولد صهيوني، ومفكر فيلسون

 .1912 عام بيرن جامعة من الفلسفة في الداتوراة شهادة على وحصل

 وأسدا وألمانيدا، سويسرا في الصهيونية العبرية الصحف في االمع اصحفي برز 1909 منذ

 ةاليهوديدة ةالموسدوعة الضدخم العمدل ب نتام بدأ 1924 وفي أشكول، همشمار، عل هما: صحيفيتين

 .1934 عام حتى أجزاء عشرة وأصدر

 1873-1785 أبراهام، كموندو، -867

 صرفيام بنكا أسا شرقية، أصول من يهودية لعابلة ابن اآلستانة، في اليهودية الجالية زعيم

 .1856 عام ترايا حروب خالله من دعم

 لدىع ةملموس بصورة أور ،التراية للسلطات امستشار وعمله اليهودية للجالية زعامته عبر

 أمدام المجدال وأفسدح اآلسدتانة، فدي حديثدة يهوديدة مدرسة أسا حيا االمبراجورية، أوضاع مجمل

 سياسي.ال عملال مزاولةل عليهم فرض الذي حظرال بعد السياسية نشاجاتهم ارسةلمم اليهود

 1979-1899 إيدا، كمينسكه، -868

 ألولا العقدد فدي اإليدديش بلغدة المسدرح فرقدة أسسا اللذين وأستر أبراهام ابنة مسرح، ممثلة

 العشرين. القرن من
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 العدالم، مسدتوى على ابعةر عروضا وقدمت أمها، موت بعد الفرقة في المعة نجمةا عرفت

 الفندي عملهدا لمواصدلة بولنددا  لدى عدادت الحدرب انتهاء وبعد ،روسيا  لى رحلت بولندا احتالل وبعد

 اإليديش. بلغة وخاصة التمثيلي

 1936-1883 بوريسوفيتش، كمنيف، -869

 األعمدال  لدى شدبابه مندذ وانضدم موسدكو، فدي ولدد روسديا، فدي البلشدفي الحدزب زعمداء من

 .1901 عام االشترااي الديمقراجي الحزب خالل من ةالثوري

 وفددي البلشددفي، الحددزب قددادة معظددم مددع سويسددرا  لددى هددرب 1908 وفددي ،لينددين أنصددار مدن

 هناك. الحزب شؤون تنظيم إلعادة لروسيا رسمية بمهمة أرسل 1914

 بهدا قدام التدي هيرالتط مرحلة جاءت أن  لى مراحله، مختلف خالل السوفيتي النظام قادة من

 لندارا بد جالق قتدل ودم ملفقدة، اتهامدات لده ووجهدت اعتقدل اليهدود الزعمداء جميدع مثدل ومثله ستالين،

 عليه.

 1989-1899 ماكس، روبرت كمفنار، -870

 عدواماأل وبدين ألمانيا، في ولد نيرنبرغ، محاام في األمريكي العام المدعي ومؤرخ، محامي

 البروسية. خليةالدا لوزارة قانونيا مستشارا عمل 1926-1933

 مددن ب خراجهددا وجالددب بددداياتها فددي اانددت التددي النازيددة الحراددة مددع داميددا صددراعا خدداض

  لددى ذهددب سدراحه  جددالق وبعددد الغسدتابو، قبددل مددن اعتقدل للسددلطة النددازيين وصدول وفددور القدانون،

 .1939 عام المتحدة للواليات هاجر ومنها  يطاليا

 غنيرنبدر امامحد فدي عاما مدعيا عين 1946 وفي رفيعة، وقضابية قانونية مهام هناك تولى

 روة.الكا تاريا في اخبير للشهادة استدعي  يخمان محاامة وخالل النازي، النظام قادة لمحاامة

 1964-1892 آدي، كنتور، -871

 فددي ولددد المتحدددة، الواليددات فددي العددالميين الممثلددين أشددهر مددن وسددينمابي، مسددرحي ممثددل

 الهواة. الممثلين مسابقات في فوزبال حظي 1907 وفي نيويورك،

 دخل وم المتحدة، الواليات مستوى على العروض أشهر من عروضه أصبحت رويدا رويدا

 رومدا فدي  فضديحة ،1933 عدام أسدبانيا من الفتى ة فيلم خالل من عالمية دواراأ وأدى ،السينما عالم

 .1934 عام

 1915-1849 لييف، يهودا كنتور، -872

 للحاخامددات مدرسددة فدي وتعلددم روسديا، فددي ولددد األولدى، اليوميددة عبريدةال الصددحيفة مؤسدا

 برلين. في الطب لدراسة ذهب وم الحكومية،

 بتأسديا جرياة خطوة  لى بادر 1886 وفي ،واليهودية الروسية الصحف من عدد في عمل

 أن ال  ،آنذاك وشهرية أسبوعية اثيرة عبرية صحف وجود ورغم ةاليومة، األولى العبرية الصحيفة

 يومي. بشكل الصدور من تمكنت صحيفته

 ارةالقدد فددي لليهددود اليوميددة الشدؤون بكددل اإلحاجددة علددى العبريددة اللغدة قدددرة فددي تحددديا واجده

 بريدةع أسدبوعية صدحفا شدجع ممدا ذلدك، علدى اللغة هذه قدرة  رداته خالل من أوبت لكنه األوروبية،

 تقليده. محاولة على

 1918 أدريان، كنتروبيتش، -873

 المعهدد فدي وعمدل نيويدورك، فدي ولدد العدالم، مسدتوى علدى المشدهورين القلدب جراحدي من

 نيويورك. جامعة في بروفيسورا وعين بروالين، في الطبي

 الربتين. وخاصة أمراضه، عالم وأساليب ومشااله القلب في معمقة أبحاوا أجرى

 1980-1894 لياو، كينر، -874

 النمسددا فددي ولددد المتحدددة، الواليددات فددي ألجفددالل النفسددي الطددب مؤسسددي مددن نفسددي، جبيددب

 .1924 عام ألمريكا وهاجر
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 فددي المتخصصددة الكتددب مددن عددددا ونشددر ،تخصصدده فددي هددوفكينا جددون جامعددةب عمددل

 وهدم االسيم الطفولة، عالم تخ  التي بالقضايا يتعلق ما ال على العلمية بصماته وترك الموضوع،

 بهم. المحيط العالم مع اصلللتو أداة أي يملكون الو مبكرة مرحلة في

 1997-1905 أرثور، كاستلر، -875

 فدي وتعلدم بودابسدت، فدي ولدد العشدرين، القدرن فدي القصدة اتداب أشدهر مدن ومفكدر، قاف 

 قرن.ال بداية في عاشها التي السياسية التطورات ضوء على األولى قصصه قامت وألمانيا، النمسا

 ناصبم فيه وتقلد ،السوفيتي االتحاد في وأقام الشيوعي للحزب انضم الثالوينات سنوات في

 وهنداك فرنسدا  لدى سدافر حيدا اليهدود، اسدتهدن الدذي السدتاليني العهد بفعل فقدها أن لبا ما رفيعة،

 يينالنداز بيدد فرنسدا سدقطت وحين الثانية، العالمية الحرب خالل الفرنسي الجيش صفون في  تطوع

 الملكي. الجيش في وخدم لبريطانيا ذهب

 عاقدتأ التدي البريطداني االنتدداب  دارة وانتقد ،االستيطاني المشروع أجل من افاحه صلوا

 رأيه. حسب الصهيوني المشروع تنفيذ

 1957-1906 يسرائيل، رودولف كاستنر، -876

 رومانيدا، فدي ولدد وهنغاريدا، رومانيدا فدي الصدهيوينة الحراة زعماء من وصحفي، محامي

 المرازية. صحيفتها في حررام وعمل صهيونيال العمل في نشطو

 ود،اليهد  نقداذ إلمكانيدة  يخمدان أدولدف مدع مفاوضات في دخل لهنغاريا النازي الغزو خالل

 قدداذ ن مددن وتمكددن ،النددازي النظددام مددع الصددفقة هددذه إلبددرام مددرات عدددة وألمانيددا سويسددرا  لددى وسددافر

 الموت. من يهودي 1700

 لعليدداا ةالمحكمدد أن  ال بالسددجن، عليدده وحكددم ،النددازييين مددع بالتعدداون اتهددم الدولددة قيددام بعددد

 ب.أبي تل في منزله مدخل أمام يهودي شاب يد على قتل فقد ذلك ومع ساحته، وبرأت الحكم أبطلت

 1945-1874 أرنست، كسيرر، -877

 الجامعدة فدي بروفيسدورا وعين ،1906 عام برلين بجامعة التدريا في العمل بدأ فيلسون،

 .1919 عام بهامبورغ الجديدة

  لدى ومنهدا  نجلتدرا،  لدى وسدافر للسدلطة، الندازيين وصدول بعدد عملده مدن عزل 1933 عام

 .1941 في اولومبيا جامعة في محاضرا عمل حيا المتحدة الواليات  لى وم ،1935 عام السويد

 1989-1898 يوسف، كاسل، -878

 العالميدة بالحدر فدي خددم بداألرجنتين، هيدرش البدارون مدزارع أحدد فدي ولد فرنسي، قاف

 الجو. سالح في اضابط األولى

 العالميددة الحددرب وفدي الحددرب، مجريددات عدن قصصدده مدن عددددا نشددر الحدرب انتهدداء وبعدد

 الحرة. لفرنسا الجو سالح في رابع عسكري أداء تقديم بعد البريطانية السلطات  عجاب نال الثانية

 عددن قصصددية عدداتمجمو عدددة اتددب أندده  ال الصددهيوني، المشددروع عددن بعيدددا بقابدده رغددم

 .1947 عام السماء اتابب ،1944 عام الشجعان جيش الحب، أرض ومنها:  سرابيل

 ابيلإلسددر األساسدديين الددداعمين مددن بددرز  سددرابيل دولددة  قامددة الثانيددة العالميددة الحددرب بعددد

 لها. والمتحمسين

 1976-1887 صموئيل، كاسن، -879

 فدي القدانون درت فرنسدا، فدي لددو للسدالم، نوبدل جدابزة علدى حاز فرنسي، وسياسي قاضي

 الشجاعة. وسام ونال خطيرة،  صابة وأصيب األولى العالمية الحرب في خدم باريا،

 ينالعدالميت الحدربين بدين الفتدرة وخدالل ليدل، جامعدة فدي للقانون بروفيسورا عين 1920 في

 قداتلينالم نظمدةلم ربيسدا وانتخدب وأوروبدا، فرنسا في العالمية الحرب مصابي بمعالجة اثيرا انشغل

 فرنسا. في القدامى

 تالمنتددديا جميددع فددي فرنسددا ومثددل الهدداي،ب ةيددالدول األااديميددة فددي لقددانونل محاضددرا عمددل

 وفددي لندددن، فددي ديغددول للجنددرال انضددم الثانيددة العالميددة الحددرب اندددالع وعنددد السددالم، حددول الدوليددة

 للسالم. نوبل جابزة نال 1968
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 1902-1837 موريتس، كافوشي، -880

 لميدة،ع أبحداث في همع وعمل ،فينا في هابراة ةفرديناند لبروفيسورا تلميذ هنغاريا، في ولد

 الحديا. الجلد جب علم في جديدة ااتشافات  لى وتوصال

 جلددد مجددال فددي أبحاودده وأصددبحت وأااديميددة، علميددة مناصددب لتقلددد ديانتدده لتغييددر اضددطر

 ين.العشر القرن وأوابل عشر التاسع القرن أواخر في العالم مستوى على أساسية مصادر اإلنسان

 1976-1894 بيوتر، كفيتسا، -881

 هدددمع فددي وتعلدم روسدديا، فدي يهوديددة ألم ولدد السددوفيتي، االتحداد علمدداء ابدار مددن فيزيدابي،

  نجلترا. في تعليمه واصل وم بتروغراد، في التخنيون

 الملكيدددة لرابطةلدددـةا انضدددم 1929 وفدددي والغدددازات، المعدددادن حدددول علميدددة أبحاودددا أجدددرى

 الدذي لاألو ياليهدود واعتبدر بريطانيدا، فدي رصدانة األاثدر العلميدة المؤسسدة يعتبدر الدذي للعلماءة،

 اإلنجليز. العلماء من 200 وسط العضوية بهذه يحظى

 1952-1891 أليعازر، كافالن، -882

 يواضدع ومدن ، سرابيل دولة في األول المالية وزير  سرابيل، في العمال حراة زعماء من

 إلسرابيل. االقتصادية للسياسة األولى األسا

 مدع ذهدبو صهيونة، ةشبان صفون في نشطو موسكو، في الهندسة درت روسيا، في ولد

 فدي الصدهيونية المنظمدات عدن ممدثال ،1919 بداريا فدي الصدلح لمدؤتمر الروسي الصهيوني الوفد

 العالمية. الصهيونية المؤتمرات أمام روسيا

 مدواردال وتجنيدد اإلسدرابيلي، االقتصاد انفتاح بضرورة جالب المالية ارةز في موقعه خالل

 سرابيل.  دولة تاريا في األصعب هي فترة في عمله واان المتحدة، الواليات في الموجودة اليهودية

 1977-1881 مناحيم، مردخاي كافالن، -883

 لقدىت ،1890 عدام مريكداأل وأحضر ليتوانيا في ولد المتحدة، الواليات في اليهود زعماء من

 هناك. حاخاما وعين نيويورك، في الحاخامية للمدرسة وانتمى أرووذاسيا، تعليما

 نا واعتقدد نيويدورك، فدي األول وهدو الواليدة، فدي اليهدودي للمرادز لابداألو المؤسسين من

 نمدد بمراحددل ومددرت اليهددودي الشددعب أنتجهددا وقافددة ف نهددا تعبديددة، ديانددة اونهددا عددن فضددال اليهوديددة

 اليهودي. الشعب على يطرأ ما حسب التغيرات

 1924-1883 فرانس، كافكا، -884

 مكتددب فددي وعمددل القددانون درت بددراغ، فددي ولددد الحديثددة، العالميددة القصددة اتدداب ابددار مددن

 تأمين. شراة في وم للمحاماة،

 ليده،  الثقافيدة األوسداج أنظدار لفتدت التي رواياته بنشر وبدأ الفراغ، أوقات في قصصه اتب

 بددتأعق التددي الفتددرة فددي خاصددة العددالمي األدب فددي عميقددة آوددارا تددركو أمريكددا، المحاامددة، ومنهددا:

 الثانية. العالمية الحرب

 

 1916 أفرايم، كتسير، -885

 ضدروأح بروسديا، اييدف فدي ولدد للدولة، الرابع الربيا  سرابيل، علماء أبرز من ايميابي،

 بالقدت. عبريةال الجامعة في تعلم التاسعة، سن في للبالد

 عمدل الخمسدينات سدنوات وفدي رحوبدوت، في للعلوم وايزمان لمعهد ربيسا عين 1949 في

 رةوزا فدي مكاندة األعلدى العدالم ادان 1968-1966 األعدوام وفدي هارفدارد، جامعدة فدي زابدرا باحثا

 . والعسكرية األمنية نظريتها صياغة تعيد  سرابيل بدأت ينح ،الدفاع

 ياللددرب الثانيددة الواليددة نهايددة ابأعقدد فددي  سددرابيل لدولددة الرابددع االددربي انتخددب 1973 فددي

 شازرة. ةزلمان

 1944-1885 يتحساق، كتسنلسون، -886
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 اليهدودي الشدعب  لدى قصديدة: وصداحب الكارودة شداعر اإليددش، ولغة العبرية باللغة شاعر

 الحدرب انددلعت أن ى لد عليها أشرن مدرسة وأسا وعاما، دينيا تعليما وتلقى روسيا في ولد القتيل،

 الثانية. العالمية

 السديما  ليده األنظدار ولفدت ،1904 عدام العبريدة الصدحف في ونشرها صباه، في الشعر بدأ

 الييشددون فددي قصددابده وانتشددرت ،1934و 1925 عددامي الددبالد زار لألجفددال، الموجهددة القصددابد

  سرابيل. في اليهودي

 قتل. وهناك النازي، أوشفتا معسكر ى ل وأرسال ابنه، مع عليه القبا النازيون ألقي

 1936-1874 كارل، كراوس، -887

 دبيدةاأل المجلدة هنداك وأسدا فينا،  لى وانتقل تشيكوسلوفاايا، في ولد نمساوي، قداون شاعر

 حينها. في النمسا في شيوعا األاثر

 رلمظداه رفضده وأعلدن النمسداوية، المملكدة لمرحلدة أشدعاره خالل من الحقيقي تشوقه أبدى

 هرالمظددا بوقددوع بالتسددبب أنفسددهم اليهددود متهمددا ،1898 عددام ديانتدده وغيددر النمسدداوية، الجمهوريددة

 ضدهم. للسامية المعادية

 1989 -1900 أدولف، هينس كارباس، -888

 يصدرالق زمدن البيولدوجي المعهدد في وعمل ألمانيا، في ولد نوبل، جابزة على حاز ايميابي،

 فيلهالم.

 لطداقم انضدم حيدا إلنجلتدرا، والدذهاب الدبالد لمغدادرة اضدطر ةللسدلط الندازيين وصول مع

 .1945 عام بروفيسورا وعين وشفيلد، اامبردم جامعتي في الكيميابية األبحاث

 مدلع ودم ،1953 عدام الكيميابية أبحاوهما على ليفمانة ةفريتا مع مناصفة نوبل جابزة نال

 بريطانيا. من تقديرية جابزة 1958 عام ونال أواسفورد، جامعة في

 

 1938-1870 ناتان، بنيامين كردوزو، -889

 درت نيويدورك، فدي شدرقية يهوديدة لعابلدة ولدد المتحدة، الواليات في العليا المحكمة قاضي

 نيويورك. في محاميا وعمل اولومبيا جامعة في القانون

 وفدي ،1927 عدام لهدا ربيسدا ودم للواليدة، التابعة العليا المحكمة في قاضيا انتخب 1913 في

 هدوديالي اضديالق واعتبدر األمريكيدة، المتحددة للواليدات العليدا العددل محكمدة في قاضيا عين 1932

 ةالسددلط مكانددة وتوضدديح المدددني، القددانون تفسددير فددي اجديددد اأسددلوب وقدددم هندداك، األبددرز األمراددي

 السياسي. النظام في القضابية

 1840-1785 نحمان، كرومكيل، -890

 يدادين تعليمدا تلقدى أوروبدا، شدرق التنويريدة والحراة  سرابيل اءحكم مؤسسي من فيلسون،

 التنويرية. األوساج من مقربا والده اانو وعاما،

 تعدرنال أن ورأى ادياندة، اليهوديدة وبدين الحديثدة الفلسدفية النظريدة بدين التوفيدق على عمل

 التاريا. مر على اليهودي الشعب تاريا على التعرن من مستمد الديانة هذه جبيعة على

 1911 برونو، كرييسكي، -891

 للحدزب شدبابه فدي انضدم وري، صناعي رجل والده فينا، في ولد النمساوية، الحكومة ربيا

 السجن. في سنتين كامو 1935 عام اعتقلو الفاعلين، شبيبتها من وبرز االشترااي

 عدين رب،الحد انتهداء بعدد النمسدا  لدى وعداد السدويد،  لدى هدرب للسلطة النازيين وصول مع

-1959 العدامي بدين لخارجيتها وزيرا عينو ،ايرنرة ةتيودور االشترااي للربيا األقرب مساعدال

1966. 

 وهدو للدوزراء، ربيسدا اريسدكي واختدار االشدترااي الحدزب فاز 1970 عام انتخابات عقب

 الموقع. بهذا يحظى الذي األول اليهود

 1969-1905 غريغوريبيتش، يعكوب كرييتسر، -892
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 فتدى وهدو األحمدر للجديش انضدم السوفيتي، االتحاد في الثانية العالمية الحرب وبطل الجنر

 العسكرية. الدرجات في وارتقى صغيرا،

 موسدكو، ضدواحي فدي مشداة اتيبدة علدى قابددا عدين الروسدية لألراضدي النازيين اجتياح مع

 تقدمهم. وأعاق النازيين بها واجه التي الحاسمة لمعراته نظرا البطولة وسام ونال

 وفدي األقصدى، الشدرق فدي الجديش قابدد أهمهدا: لعل الروسي الجيش في عديدة مناصب تقلد

 السوفيتي. النواب لمجلا انتخب 1962

 1956-1908 عزريئيل، كارليبخ، -893

 فدي ةادوكة الحاخدام سدةرمد فدي دينيدا تعليمدا تلقدى معداريف، جريدة مؤسسي من صحافي،

 هامبورغ. في يهوديةال الصحافة مجال في وعمل القدت،

 وصدل اإليدديش، بلغدة الصدحافة فدي وعمدل بولنددا،  لدى ذهدب للسدلطة الندازيين وصدول مدع

 تصددريح انتددزاع مددن وتمكددن وهددآرتا، هاتسددوفيه صددحيفتي فددي محددررا وعمددل 1939 عددام الددبالد

 أحرونوت. يديعوت صحيفة بتأسيا

 مدن مجموعدة مدع فصدلان 1948 وفدي ب سدرابيل، العبريدة الصدحافة عدالم فدي انقالبدا أحدث

  سرابيل. في األبرز الصحيفة  لى تحولت التي معاريف جريدة وأسسوا يديعوت، صحافيي

 1953-1878 يشعياهو، أبراهام كارليتس، -894

 دأوبد التدوراة، بدتعلم صدغره فدي اثيدرا اعتندى عصدره، في اليهودية الشريعة علماء ابار من

 .1911 عام العالقة ذات الكتب ب صدار

 اددل فدي صدديته وأذاع الحدين، ذلدك فددي الحاخامدات لدددى ابيدرا تدأويرا أحدددث الكتدب ههدذ أول

 حاخامي. منصب أي يتقلد لم لكنه براك، بني في وأقام البالد وصلو اليهودي، العالم أرجاء

 1935-1865 أركادي، كارمر، -895

 فدي دولد ،عشدر التاسدع القرن أواخر في اليهود االشتراايين بين األبرز المرازية الشخصية

 والمنظمة. الدعابية الشخصية عنه وعرن صغره، في الروسية الثورة صفون  لى وانضم روسيا،

 فددي تددأويرا وتددرك العددالمي العددام الددرأي مددن التأييددد جلددب حددول األول اتابدده نشددر 1894 فددي

 الثورة من جزءا ليصبح عاد وم الخارم،  لى وهرب 1900 عام اعتقل حيا الروت، الثوار صفون

 حيدا ،السياسدية الحيداة يعتدزل جعلتده قادتهدا بدين دبدت التي والخالفات الثورة فشل لكن ،1905 عام

 لكنده ،ندابول  لى عاد العشرينات سنوات وفي الكهربابية، الهندسة في تعليمه امالإل فرنسا  لى خرم

 السياسي. نشاجه يجدد لم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الراء حرف

 1948-1858 يهودا، راب، -896

 هنغاريدا، فدي ولدد تكفدا، بتداح مسدتوجنة فدي العبدرية ةالحدرت في عمل الذي ولاأل الرجل

 .1876 عام والده مع البالد وصل
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 الحدرات مدنو تكفدا، بتداح مسدتوجنة أسسدت التدي األولدى المجموعدة  لدى 1878 عدام انضم

 مينادالقد لليهدود مرشددا عمدل وم العرب، البدو بعا قبل من سطو لمحاولة تعرضها بعد لها األوابل

 فيها. لالستيطان

 1978-1898 إيزيك، إيزيدور رابي، -897

 مدع جفدل وهدو المتحددة للواليدات وهداجر النمسدا، فدي ولدد نوبدل، جدابزة علدى حاز فيزيابي،

 النووية. بالفيزياء دراسته في تخص  عابلته،

 ،1950 عددام بروفيسددورا وأصددبح ،1937 عددام اولومبيددا جامعددةب للفيزيدداء محاضددرا عددين

 عهددم فدي عدين امدا الندووي، بالسدالح الخاصدة والدولية األميراية اللجان من الكثير يةعضو شغلو

 .1944 عام الفيزياء في نوبل جابزة منحو وايزمان،

 1995 -1922 إسحاق، رابين، -898

 حدرب خدالل اإلسدرابيلي الجديش أرادان هياة وربيا الخامسة، اإلسرابيلية الحكومة ربيا

 مدن وبدرز البالمداخ صدفون  لدى انضدم الزراعيدة، المدرسدة فدي وتعلدم دت،القد فدي ولد الستة، األيام

 الفاعلين. انشطابه

 مخديم فدي عدام نصدف السدجن فدي وقضدى والبالمداخ الهاغانداه قدادة مدن مجموعدة مدع اعتقل

 مدينددة جبهددة قدداد االسددتقالل حددرب وخددالل البالمدداخ، لقابددد مسدداعدا عددين 1947 وفددي رفددح، اعتقددال

 العربية. الجيوش مع النار  جالق لوقف رودت مفاوضات في سرابيل  حكومة مثلو القدت،

 فدي حاسدمة قدوة الجديش عرن 1968-1964 العامي بين الجيش أراان لهياة رباسته خالل

 فيراسد عدين الحدرب وبعدد السدتة، األيدام حرب انتصار في ترجمته وجد الذي األمر لمعاراه،  دارته

 ندتعي التدي الحكومدة وفدي وواشدنطن، القددت بدين لعالقداتا وعدزز المتحدة، الواليات في إلسرابيل

 ابير،مد غولددا اسدتقالة بعدد جديددة حكومة بتشكيل الف وم للعمل، وزيرا عين الغفران يوم حرب فور

 .1974 مايو في  سرابيل لحكومة ربيسا وأصبح

واقتددرح  ،إلسددرابيلي للبنددانجتيدداح اوقددف رابددين مددع اال 1982فددي األعددوام التددي سددبقت 

ة الوحددة اب الجيش من لبنان مع االحتفاي بشريط أمني، أوناء توليه وزارة الددفاع فدي حكومدانسح

 .1990-1984 خالل األعوام بين حزبي العمل والليكود

 اندتها 1993-1987في الضفة الغربية وقطاع غدزة بدين العدامي االنتفاضة خالل أحداث 

حكومددة مدريددد، وعقددب سددقوج مددؤتمر بعددد انطالقددة عمليددة التسددوية فددي ، ومتشددددة رابددين سياسددة

عدت ، ووقَّ 1993عدام  من جديد فتدولى رباسدة حدزب العمدل ودم رباسدة الحكومدة هالليكود، لمع نجم

، 1994حكومتدده اتفدداق أوسددلو مددع منظمددة التحريددر الفلسددطينية، واتفاقيددة وادي عربددة مددع األردن 

نصددت علددى وخاضددت مفاوضددات مطولددة مددع سددوريا أفضددت  لددى ورقددة عرفددت بوديعددة رابددين 

 انسحاب من الجوالن لقاء ترتيبات أمنية وتطبيع للعالقات.

احتجاجدا علدى سياسدته فدي عمليدة  ،1995يميندي متددين سدنة شداب غتيل رابدين علدى يدد ا

 التسوية. 

 1869-1817 أوسيف، رابينوفيتش، -899

 تقرواسد وعامدا، تعليمدا تلقى أوارانيا، في ولد روسيا، في يهودية جريدة أول مؤسا مفكر،

 .1845 عام أوديسا في

 هدودالي مدع عادي غير تضامنا فيها وأيهر والعبرية، الروسية الصحف في مقاالته بنشر بدأ

 واالجتماعية. االقتصادية يروفهم بتحسين وجالب القاسية، ويروفهم

 1945-1854 ألكسندر، رابينوفيتش، -900

 باءأح  لى انضم الثمانين اتسنو وفي العبرية، اللغة تدريا في عمل روسيا، في ولد قاف،

 اإليديش. بلغة الحقة فترة وفي الروسية، الصحف في األولى قصصه بنشر وبدأ صهيون،

 وصل 1906 وفي صهيونة، ةعمال منظمة أسا وم األول، الصهيوني المؤتمر في شارك

 فيها. وأقام البالد

 1935-1860 أوف، ماركيز رادينغ، -901 
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 ورية لةلعاب لندن في ولد الهند، مستعمرات وحاام اإلنجليزية العليا المحكمة قاضي سياسي،

 مبكرة. سن في والبورصة التجارة عالم ودخل التجار، من

 دخدل ودم بريطانيا، في نجاحا األاثر المحامي أصبح فقط سنوات عشر وخالل القانون درت

 يرأسددده الدددذي الليبرالدددي الحدددزب عدددن البرلمدددان فدددي عضدددوا انتخدددب 1904 وفدددي السياسدددة، عدددالم

 تصدريح  صددار مندذ الصدهيونية لصدالح وعمدل للدولة، عاما مدعيا عين 1910 وفي ةتشيمبرلينة،

 .1917 عام بلفور

 1939-1885 كارل، رديك، -902

 العالميدة الحرب قبيل للحزب انضم الروسي، الشيوعي الحزب زعماء من ماراسي، ووري

 أللماني.ا الديمقراجي االشترااي الحزب في انخرج اما األولى،

 يفد راقيدا موقعدا ومدنح الثوريدة، مواقفه في لينين ودعم روسيا زار 1917 وورة انطالق مع

 حدوام حيدا ،1937 عدام السدتالينية التطهيدر حملدة  جار في اعتقل لكنه السوفيتية، الخارجية وزارة

 السجن. في سنوات لعشر

 

 1983-1892 حنة، روبينا، -903

 الحدرب وخدالل بروسديا، مينسك ضواحي في ولدت لعبري،ا للمسرح األولى السيدة ممثلة،

 فدي لللعمد انضدمت 1917 وفدي اليهدود، الالجادين أجفدال مع التمثيل مهنة في عملت األولى العالمية

 موسكو. في أقيم الذي العبري االستوديو

 اتلمسد المشاهدين على وأضفى الفابق، وجمالها المسرحية ألدوارها عالمية شهرة ااتسبت

 واألربعينات. الثالوينات سنوات خالل سحرية

 1918 جيروم، روبينس، -904

 العمدل وبددأ نيويدورك، فدي ولدد المتحددة، الواليدات فدي الموسيقي الباليه رق  مصممي من

 .1940 عام الوالية في باليه اراق 

 يفد فنية بجوالت وقامت به، خاصة فرقة أقام ان بعد األمريكية الحدود خارم سمعة ااتسب

  سرابيل. في ةعنيبالة فرقة أسا1952 وفي العالم، أنحاء معظم

 1894-1829 أنتون، روبنشتاين، -905

 سن وغهبل منذ والدته، من قصير وقت قبل اديانتهم يريغبت والداه قام روسيا، في ولد ملحن،

 فدي السدن هدذه فدي قددمها موسديقية عدروض خدالل مدن الموسديقى، تلحدين فدي ندابن افتى بدا العاشرة

 ولندن. وباريا وموسك

 يةالموسديق القطدع ومدن عالمية، شهرة أاسبته التي الموسيقية العروض من العديد في شارك

 .1875 عام المكابي ،1855 عام المفقودة الجنة لحنها: التي

 1978-1886 آرثور، روبنشتاين، -906

 ره،عمد مدن الثالثدة سدن مندذ التلحدين فدي العمدل وبددأ العشدرين، القدرن في الملحنين ابار من

 برلين. في موسيقيا عرضا نظم 11الـ سن وفي

 وسديقىالم لتعلديم معهددا العبرية الجامعة وأقامت عالمية، شهرة الموسيقية عروضال أاسبته

 الحياة. حب بعنوان: حياته عن فيلما وأنتا اسمه، عليه أجلقت

 1965-1871 هيلينا، روبنشتاين، -907

 ارادون، فدي ولددت التجميدل، مدواد إلنتدام صدناعيةال اإلمبراجورية مؤسسة تجميل، فنانة

 حمايدة فدي امتخصصدة أسدتراليا نسداء بدين بدرزت وهنداك ألسدتراليا، وهداجرت الطدب دراسة بدأت

 الحارة. الشما من نوجوهه

 بدأاثر وروتهدا قددرت وفاتهدا وبعدد جبية، استشارات خالل ومن تجميل مواد تأنتج من أول

 وتبرعددت ب سددرابيل، للتجميددل معهدددا أسسددت عمرهددا سددنوات أواخددر وفددي دوالر، مليددون مابددة مددن

 أبيب. تل في هيلينا متحف لتأسيا
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 1997-1902 ريتشارد، روجرز، -908

 فددي وتعلددم نيويددورك، فددي ولددد العشددرين، القددرن فددي األمددريكيين الملحنددين ابددار مددن ملحددن،

 الموسيقية. الفنون ومعهد اولومبيا جامعة

 الموسديقى صدوت ،1951 وأندا الملدك ،1943 أواالهومدا :الشدهيرة الموسديقية  بداعاتده من

 أحد.  ليه يسبقه لم األمريكية الموسيقى على آوارا ألحانه تراتو ،1951

 1850-1797 يسرائيل، روجين، -909

 اعبدتأل دينيدة مدرسدة كهندا وأقدام روسديا، فدي ولدد الحسديدية، الطابفدة مؤسسدي من صديق،

 حوله. تجمعوا الذين الطابفة

 راحهسد أجلدق ودم السدجن، فدي عدامين لمددة العتقاله أدى مما اليهود من عدد بقتل حقاال اتهم

 ابيدر مبلدنب بدرعوت رومانيا، في الحسيدية للطابفة األبرز الزعيم اعتبرو ضده، األدلة وبوت عدم بعد

 القدت. في اليهودي الكنيا إلقامة

 1981-1887 بنحاس، روزان، -910

  سددرابيل، فددي المسددتقل الليبرالددي الحددزب مؤسسددي مددن يددا،ألمان فددي الصددهيونية زعمدداء مددن

  سرابيل. حكومة في القضاء وزير

 ولىتد الجامعة، في الصهيونيين الطالب من برزو جامعتها، في القضاء وتعلم برلين في ولد

 الهسددتدروت بتأسدديا شددارك وددم األولددى، العالميددة الحددرب خددالل األلمدداني الجدديش فددي هامددا موقعددا

 الصهيونية. المنظمات من عدد  لى ضافةباإل الصهيوني،

 سدطالو في بارزة وحزبية سياسية مواقع واحتل الكنيست، في عضوا انتخب الدولة قيام فور

 نأ  لددى اإلسددرابيلية، األحددزاب بددبعا عاصددفة النشددقاقات معاصددرته السدديما اإلسددرابيلي، السياسددي

 .1968 عام السياسية الحياة اعتزل

 1933-1882 يوسوليه، روزنفلت، -911

 فدي الموسديقية العدروض مدن عدددا نظدم روسديا، فدي ولد عصره، في الملحنين ابير ملحن،

 والده. برفقة العالم عواصم بعا

 فاقده ن خدالل مدن الضدخمة وروته بدد ف نه ذلك ومع العالمية، الموسيقى أجل من الكثير عمل

 .القدت في توفيو حساب، دون عابلته أبناء على

 1953-1920 ل،إيت روزنبرغ، -912

 1953-1918 يوليوس، روزنبرغ،

 اأمرهمد اشدفو باإلعددام، عليهمدا وحكدم السدوفيتي االتحداد لصدالح بالتجسدا أدينا عميالن

 اله. العالم في عالمية ضجة المتحدة الواليات في محاامتهما وأوارت 1951 عام

 

 1932-1862 يوليوس، روزنفلد، -913

 ،يهودال المتبرعين ابار ومن تحدة،الم الواليات في األابر التجارية التسويق شراة صاحب

 فددي المالبددا تجددارة فددي عمددل حيددا ،17الددـ سددن فددي التجددارة عددالم ودخددل  يلينددوي، واليددة فددي ولددد

 وشيكاغو. نيويورك

 د،اليهدو عيدون فدي األابدر اليهدودي المتبدرع بأنده عدرن األولدى العالمية الحرب فترة خالل

 نماليي ست من يقرب ما حياتهم يرون لتحسين قدمه ما بلنو ا،أوروب شرق ليهود قدمه ما وخاصة

 دوالر.

 1923-1862 موريس، روزنفلد، -914

 القددرن وبدايددة عشددر التاسددع القددرن أواخددر فددي اإليددديش لقصدديدة الربيسددي والمنظددر شدداعر،

 إلنجلترا. وهاجر وارسو، في وتعلم ابر بولندا، في ولد العشرين،

 فدي الشدعرية مجموعاتده وأصددر حدار، بترحيدب واستقبل وباأور شرق في ابيرة بجولة قام

 مدقع. فقر في حياته عاش ذلك ومع ،1910-1908 عامي بين أجزاء ستة

 1929-1886 فرانس، روزنتسويغ، -915
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 مثدل لدكذ فدي مثلده ديانتده، غيدر أن  لدى والتاريا الفلسفة ودرت ألمانيا، في ولد ديني، مفكر

 اليهودية. ديانتهم غيروا ينالذ المثقفين رفاقه من العديد

 المثقفدين مدن عددد حولده واجتمدع فرانكفدورت فدي اسدتقر األولدى العالمية الحرب أعقاب في

 لمانيدة،األ للغدة التدوراة لكتداب جديددة ترجمدة  عدداد في معهم عمل عمره أواخر وفي الشبان، اليهود

 .1950 عام ةبوبرة رفيقه أنهاها حيا

 1942-1879 بنحاس، روتنبرغ، -916

 المرازية الشخصية صاحب  سرابيل، في الكهرباء شراة مؤسا صهيوني، وزعيم ووري

 البريطاني. االنتداب مرحلة خالل اليهودي اليشون في تأويرا األاثر

 هيونيةالصد األفكار ايلترو عدة بلدان بين وتنقل اثيرة، مواقع الصهيونية الحراة في ارتقى

 قيدددادات بدددين دب الدددذي الخدددالن فدددي أخيدددرا توسدددط ان  لدددى الصدددهيوني، للمشدددروع الددددعم وجلدددب

 نات.الثالوي سنوات خالل العربية القيادات  لى الحديا في ادور لعب اما الصهيوني، الهستدروت

 1934-1845 جيمس، إدموند البارون روتشيلد، -917

 فددي التدداريخي  نجددازه يكمددن خيريددة، أعمددال صدداحب اليهددودي، للييشددون المؤسددا األب

 الميداني. الوجود حيز  لى و خراجه الصهيوني شروعللم  نجاحه

 بددـةريشون بدددأت اليهددودي، االسددتيطان لصددالح األراضددي شددراء فددي ريددادي دور صدداحب

 يعكوبة. زخرون فينا، روش ليتسيون،

 مقابدل اسدترليني، جنيه ألف وستمابة مليون  لى وصل بمبلن تبرع 1899-1883 عامي بين

 أوروبا. في صهيون أحباء فروع جميع أرسلته جنيه ألف 87

 ،1925 ،1914 ،1899 ،1893 ،1877 األعددوام فددي مددرات خمددا  سددرابيل بزيددارة قددام

 الموسعة. اليهودية للواالة فخريا ربيسا تعيينه على وافق 1929 وفي

 1879-1808 ناتان، ليونيل روتشيلد، -918

 قدوقالح فدي الدبالد، سدكان مدن غيرهم مع اليهود لمساواة  نجلترا في اليهودي النضال زعيم

 العريقة. روتشيلد عابلة سليل واالمتيازات،

 وهددو ،1858 عدام الليبرالدي الحدزب عدن البرلمدان فدي عضدوا وانتخدب السياسدة عدالم دخدل

 نين.الس لعشرات بريطانيا في اليهودية الجالية وترأت البريطاني، البرلمان في األول اليهودي

 1899-1816 يوليوس، باول رويتر، -919

 سدتقرا 1844 وفدي ألمانيدا، فدي ولد اليوم، حتى اسمه وتحمل العالمية، األنباء واالة ؤسام

 واسمه. ديانته بتغيير وقام برلين، في

 نبداءاأل بتدوفير الفدت التدي العالميدة األنبداء واالدة هنداك وأسدا بداريا  لى انتقل 1848 في

 إلغددالق اضددطر فرنسدا فددي يةالعسدكر الرقابددة وبسدبب المعراددة، سداحة قلددب مدن األلمانيددة للصدحف

 مكتبه.

 الواالددة وأصددبحت العددالم، أنحدداء جميددع فددي الواالددة فددروع توسدديع علددى عمددل رويدددا رويدددا

 العالم. مستوى على األشهر

 1967-1909 برني، روس، -920

 وتوجدده شدديكاغو، فددي وعدداش نيويددورك، فددي ولددد الخفيددف، الددوزن فددي العددالم بطددل مالاددم،

 .1933 عام الخفيف الوزن في العالم بطولة ونال 1929 في المالامة عالم في لالنخراج

 الدذي مالعدال فدي األول المالادم وهو الثقيل، نصف الوزن في العالم بطولة نال واحد عام بعد

 عددالم اعتددزل وددم ،1938 ،1935 عددامي التددوالي علددى فقدددهما لكندده واحددد، آن فددي ببطددولتين يحددتفظ

 تعادل. 3 خسابر، 4 مباراة، 74بـ زهفو في قياسيا رقما حقق ان بعد المالامة

 1916 فتمان، وولت روستوف، -921

 عمدل الثانيدة العالميدة الحدرب وبعدد نيويدورك، فدي ولدد عالميدة، نظرة ذو ومؤرخ اقتصادي

 األمريكي. التاريا في متخصصا اامبردم جامعةب بروفيسور بدرجة محاضرا
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 لددوزارة خاصدا ومستشدارا ي،انيدد بدالربيا الخدداف االستشداري الطداقم ضدمن الحقدا عدين

 نيكسون. للربيا ايسنجر تقلده الذي الموقع ذات وهو األمن، لشؤون الخارجية

 مدن ممكدن قددر أابدر لتوفير الضغوج ممارسة في فاعال ادور لعب الستة األيام حرب خالل

 إلسرابيل. والعسكري السياسي الدعم

 1913 فيكتور، يوجين روستوف، -922

 ولد واقتصادي، محامي جونسون، الربيا  دارة عهد خالل مريكيةاأل السياسة واضعي من

 ييل. جامعة في للقانون بروفيسورا عين 1944 وفي نيويورك، في

 األمريكيددة، الخارجيددة وزارة لدددى مستشددارا عددين والخمسددينات األربعينددات سددنوات خددالل

 بقددوة المؤيدددين نومد لدده المقددربين مدن اددان جونسددون عهدد وفددي ايندددي، الدربيا عهددد خددالل السديما

 الستة. األيام حرب خالل  سرابيل ودعم فيتنام، جنوب العسكري للتدخل

 1943-1876 آرثور، روبين، -923

 بروسديا، فدي ولدد  سدرابيل، فدي اليهدودي االسدتيطان مصممي من اجتماع، وعالم اقتصادي

 برلين. جامعة في واالقتصاد القانون درت

 مددن األول وهددو عصددرناة، فددي اليهددود بعنددوانة الشددهير االجتمدداعي بحثدده نشددر 1904 فددي

 .1930 عام النور رأى الذي اليهود، اشترااية الكبير: اتابه في  ليه واستند نوعه،

 وحددين اليهدود، للقددادمين عمدل فدرف ب يجدداد مرهدون الصدهيوني المشددروع نجداح ان اعتقدد

  ذا ينالطدرف بدين الندزاع بوقف أمل ال أنه أاثر بصوة أيقن واليهود، العرب بين 1929 أحداث وارت

 العمل. عن عاجلون اليهود بقي ما

 ى لد 1926 عدام بالقددت العبريدة الجامعة في االجتماع علم في جامعيا محاضرا عمل أخيرا

 وفاته. يوم

 1914-1854 أليعزر، روكخ، -924

 تعليمددا وتلقدى القددت، فدي ولددد  سدرابيل، أرض فدي الجديدد اليهددودي الييشدون مؤسسدي مدن

 فرنسا. في للعيش وذهب 13الـ سن في وتزوم ،دينيا

 رباسة على ديزنغونة ةمابير موقع وورث الشرقية، اليهودية األوسط زعماء بين من برز

 .1959-1953 عامي بين  سرابيل في الداخلية وزير وعين أبيب، تل بلدية

 1933 فيليب، روت، -925

 اعددد ونشدر شيكاغو، جامعة في اإلنجليزية للغة محاضرا عمل نيوجيرسي، في ولد قاف،

 القصيرة. القصصية المجموعات من

 األسدددلوب فيهدددا ويهدددر والسدددتينات، الخمسدددينات سدددنوات خدددالل  ضدددافيتين روايتدددين نشدددر

 الحديا. األميراي األدب في اليهود الروابيين أهم من اعتبر حيا السريالي،

 1941-1910 ديفيد، رزيئيل، -926

 ،1913 عددام للددبالد أحضددر ليتوانيددا، فددي ولددد  تسدديلة،ة الوجنيددة العسددكرية المنظمددة قابددد

 الهاغاناه. لمنظمة انضم 1929 أحداث وخالل

 تدهاعتقلو البريطانية، القوات ضد العمليات بعا وشن العرب، ضد مسلحة بهجمات شارك

 والعمدل البريطدانيين ضدد العمليدات وقدف قدرر حيدا ،1939 عدام سدراحه وأجلدق االنتدداب سلطات

 اليهودية. المسلحة المنظمات داخل انقسام  حداث في ذلك تسببو النازي، العدو ضد معهم

 احيد ألمانيدة، جدابرة قبدل مدن سديارته انفجدرت الثانيدة، العالميدة الحدرب فدي معاراده خالل

 .1961 عام هرتسل جبل في جثته دفنت

 1931-1890 بلوبشتين، راحيل، -927

 عدام الدبالد وصدلت اييدف، فدي الفندي المعهدد فدي تعلمدت روسديا، في ولدت يهودية، شاعرة

 جبريا.  لى انتقلتا وم ومن رحوبوت حقول في الوقت لبعا وعملتا أختها، مع 1909

 نيدةالثا العالمية الحرب اندالع أعاقو تولوز، جامعة في للدراسة لباريا سافرت 1913 في

 اليهود. جاينالال أوالد تعليم مجال في هناك وعملت روسيا  لى توجهت حيا للبالد، عودتها
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 هاااسددبت التدي أشددعارها مدن عددد تلحددين تدمو بسدديطة، بكلمدات اليهدودي الشددعر جريدق شدقت

 .ابيرة شعبية شهرة

 2001-1908 يهونتان، روتوش، -928

 اللغدات لدراسدة وذهدب ،1921 عدام ذويده مع البالد ووصل وارسو، في ولد ومفكر، شاعر

 .الثقافية المؤسسات بعا في هناك وعمل باريا، في

 الشدداجئ الشددعرية: مجوعاتدده مددن الحديثددة، العبريددة القصدديدة تطددور علددى ابيددر تددأوير ذو

 حقيقية. قصابد الحساب، قصابد الصخرة، األسود،

 1884-1812 ألفونس، راتيسبون، -929

 1884-1802 تيودور، راتيسبون،

 ديانددةال مددن اليهددود وتقريددب والمسدديحية، اليهوديددة الددديانتين بددين التقددارب دعدداة مددن شددقيقان

 اليهودية. ديانتهما بتغيير قاما المسيحية،

 من هرااشتو والمسلمين، اليهود لأليتام الخيرية المؤسسات من عددا أسسا البالد وصال حين

 التعليميددة المؤسسددات تطددوير مجددال فددي وخاصددة والتعلدديم، التربيددة مجددالب عمددلال فددي انخراجهمددا

 لألجفال.

 1922-1867 وولتر، ريتناو، -930

 شدراة والدده عدن ورث برلين، في ولد األلماني، الخارجية وزير وسياسي، ومفكر عيصنا

 ابيرة. صناعية

 تدوفير علدى وعمدل األلمانيدة الحدرب وزارة صدفون فدي خددم األولى العالمية الحرب خالل

 وفدي لإلسدكان، وزيدرا عدين 1921 وفدي وتكاليفهدا، الددابرة الحدرب إلدارة الالزم االقتصادي الدعم

 وربية.األ الدول من التعويضات بشأن المفاوضات  دارة مهمة وتولى للخارجية، وزيرا التالي العام

 1965-1891 يوحنان، رتنر، -931

 فدي خددم ألمانيدا، في تعليمه وأامل أوديسا، في ولد للهاغاناه، المحلي الفرع ربيا معماري، مهندت

 األولى. العالمية الحرب  بان الروسي الجيش صفون

 أصددبح الواسددعة العسددكرية لخبرتدده ونظددرا الهاغانداه،  لددى وانضددم 1923 عددام بالدالدد وصدل 

 قدت.ال مدينة عن الدفاع في شارك 1929 مواجهات وفي حيفا، في الربيسيين قادتها من الفور على

 هيادة فدي التخطديط قسدم ربديا عين ،اإلسرابيلي الدفاع جيش عن وأعلن الدولة أقيمت حين

 بدين تيالسدوفي االتحداد لددى اإلسدرابيلية السدفارة فدي عسدكريا ملحقدا ودم ال،جندر برتبة الجيش أراان

 .1951-1949 عامي

 1910 أبراهام، ريبيكوف، -932 

 انتددااي واليددة فددي ولددد األمريكيددة، المتحدددة الواليددات فددي وسددناتور واليددة حدداام سياسددي،

 التشددريعي مجلددالل وانتخددب الددديمقراجي للحددزب وانضددم شدديكاغو، فددي القددانون درت األمريكيددة،

 .1938 عام للوالية

  بدان حصدلت التدي البرلمانيدة االنتخابدات فدي وفشل ،1948 عام األمريكي الكونغرت دخل

 فيها. فازو المدينة بوالية للفوز ساخنا صراعا خاض 1954 وفي ،1952 عام  يزنهاور عهد

 مدن وبدرز ،والتعلديم للصدحة وزيدرا عينه الذي انيدي، للربيا الالمحدود دعمه عنه عرن

  الستة. األيام حرب وبعد قبل إلسرابيل الداعمين أشهر

 1953-1875 أبراهام، رايزين، -933

 مينسدك، فدي ولدد العشرين، القرن في اإليديش شعراء ابار من اإليديش، بلغة وقاف شاعر

 األولى. قصيدته نشر 16الـ سن وفي

 حيدا هنداك، القصديرة لقصدةا بدرواد والتقدى وارسو،  لى ذهب وم الروسي، الجيش في خدم

 هدداجر 1914 وفددي اليهددودي، للشددعب قوميددة لغددة اإليددديش لغددة عددن لإلعددالن مضددنية جهددودا بددذلوا

 جزءا. 12 في وأشعاره قصابده سلسلة نشر 1917 وفي نيويورك، في وأقام المتحدة للواليات

 1943-1873 غولدمان، ماكس راينهاردت، -934
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 وبددأ النمسدا، فدي ولدد العشرين، القرن في ينيربيسال المسرح مؤسسي من سينمابي، مخرم

 مخرم. ومساعد اممثل بالعمل شوارهم

  دارة فددي مكاندده وورث 1894 عددام بددرلين فددي األلمدداني المسددرح مدددير قبددل مددن ااتشددف

 صغيرا. وآخر ابيرا دورا هناك أن من التمثيل علم في السابدة النظرية أبطلو المسرح،

 الفدديلم وأخددرم أنددتا هوليددوود وفددي المتحدددة، للواليددات جرهددا للسددلطة النددازيين صددعود مددع

 صيفة. ليلة في ةحلم الشهير

 1915-1839 يعكوب، يتسحاق راينس، -935

 يفد تعلدم روسديا، فدي ولد الدينية، الصهيونية راساء من ةمزراحية، جابفة وزعيم حاخام،

 الروسية. المدن من عدد في حاخاما وعين الدينية، المدارت

 الثقافددة خطددر رأى وحددين اليهوديددة، الثقافددة علددى تعددديالت أي  دخددال لبدايددةا منددذ حددارب

 في الدينية هونيةالص لحاخامات اجتماع عقد  لى دعا الدينية، اليهودية الثقافة يداهم العلمانية اليهودية

 الداهم. الخطر لتفادي 1902

 1967-1892 ليوبولد، ألمر رايس، -936

 درت نيويدورك، فدي ولدد العشدرين، القدرن خدالل يكييناألمر المسرحيين أهم من مسرحي،

 العالمي. المسرح عالم دخول من المعبرة مسرحياته بفضل وتمكن القانون،

 نيويورك، في الفقر أحياء عن بصدق وعبرت الشوارعة ةصور مسرحية قدم ما أفضل من

 سينمابي. افيلم  نتاجه وتم عليها جابزة وحاز

 وهمددا ،غربددا الهددروب الحسدداب، يددوم ،1933 عددام لشددعبوا أنددا شددهيرة:ال اتهيمسددرح مددن

 .1945 عام األحالم فتاة للنازية، معاديتان مسرحيتان

 1863-1806 غبريئيل، ريسر، -937

 فددي ولددد عشددر، التاسددع القددرن مددن األول النصددف خددالل ألمانيددا فددي اليهددودي النضددال زعدديم

 اييل. جامعة في القانون ودرت هامبورغ،

 لتحصديل العمدل قدرر حيدا أااديميدة، وييفدة أي فدي العمدل مدن مندع ةاليهودي أصوله بسبب

 ةيدرون بعندوان: 1831 عدام الخصوف بهذا اتابا وأصدر بغيرهم، أسوة اليهود وامتيازات حقوق

 فدي يدةاليهود وغيدر اليهوديدة األوسداج احتدرام النضدال هدذا لده حقدقو ألمانيداة، فدي موسدى دين أبناء

 ألمانيا.

 1989-1900 جورج، هيمان ريكوفر، -938

 عدام ةالمتحدد للواليدات وأحضدر بولنددا، فدي ولدد المتحددة، الواليدات في الذرية الغواصة أبو

 الكهربابية. الهندسة مجال في درت ،1906

 ةالنوويدد الغواصددة بندداء مددن البددد أندده فيهددا السددلطات  قندداع وحدداول حقيقيددة قناعددة  لددى وصددل

 اخدلد الفكدرة لهدذه والمعارضين المؤيدين بين نيفع جدال وقوع  لى ذلك أدىو ،1947 عام األولى

 أدميرال. لقب منح الغواصة بناء نجاح بعد ولكن األمريكي، الكونغرت

 1823-1772 ديفيد، ريكاردو، -939

 نمد هداجرت شدرقية، يهوديدة لعابلدة لنددن في ولد االقتصادية، النظرية رواد من اقتصادي،

 الهولندية. البورصة في أبيه ألعمال وانضم دينيا تعليما تلقى هولندا،

 حاأربا وحقق اليهودية، بالجالية صالته قطع وأعلن يهودية، غير سيدة من تزوم 1793 في

 للظددواهر علميددة تفسدديرات وقدددم االقتصددادي الفكددر فددي للتنظيددر تحددول وددم البورصددة، مددن جابلددة

 صاد.االقت في ماراا تفكير على أفكاره أورتو الربحية، بالنواحي يتعلق ما وخاصة ،االقتصادية

 1960-1899 زئيف، ريختر، -940

 الهندسدة فدي للدراسدة ذهدب ،1919 عدام الدبالد ووصدل روسديا، فدي ولدد معماري، مهندت

 الديكور. في اإلسرابيلي األسلوب مصممي من أنه وعرن وفرنسا،  يطاليا في المعمارية

 مبندى تصدميم الكبدرى عمالدهأ ومدن الكبدرى، المددن فدي العابليدة المسداان بنداء في تخص 

 أبيب. تل في القضاء دار افارسابا، مستشفى ،الكنيست
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 1951-1886 ديفيد، موشيه ريمز، -941

 وذهدب صدهيون، عمدال  لدى انضدم روسديا، فدي ولدد  سدرابيل، في العمال حراة زعماء من

 .1913 عام البالد ووصل ،1911 عام اآلستانة في القانون لدراسة

 فددي عمددل األولددى العالميددة الحددرب فتددرة وخددالل اليهددودي، االسددتيطان مددزارع فددي عمددل

 مكتدب وتدرأت الصدهيونية، المنظمدات بعدا توحيدد علدى سداعد الحدرب وبعدد يعكوبة، ةزخرون

 .1927-1921 عامي بين الجماهيري العمل

 ينالناحيت من حلها في وساعد الصهيوني، المشروع بها مر التي األزمات من الكثير عاصر

 تنظيمية.وال األيديلوجية

 1971-1892 ماتياش، ركوشي، -942

 عمددل هنغاريددا، فددي ولددد الثانيددة، العالميددة الحددرب بعددد هنغاريددا فددي السددتاليني النظددام ربدديا 

 االشترااية. األوساج مع عمل وهناك بودابست، في مصرفي لبنك مديرا

 اللوخد الروسدي، األسدر في وسقط النمساوي الجيش في خدم األولى العالمية الحرب خالل

 مسداعدا وعدين هنغاريدا  لى عاد حيا األحمر، للجيش وانضم السجن من سراحه أجلق 1917 وورة

 عاد مو ومن السوفيتي، االتحاد  لى هربو 1919 في سقط ما سرعان النظام أن  ال الوزراء، لربيا

 .ه عدامو اعتقاله تم حيا السري الشيوعي الحزب لتأسيا لهنغاريا

 1965-1909 يوآل، ريكخ، -943

 شدبابه، منذ ناشطا صهيونيا اان ب يطاليا، فلورنسا في ولد  سرابيل، علماء أهم من فيزيابي،

 اإليطالية. فيزا جامعة في للفيزياء بروفيسورا عين 1937 وفي

 الفيزيدداء، قسددم فددي محاضددرا بالقدددت العبريددة الجامعددة فددي وعددين الددبالد وصددل 1939 فددي

 التقديرية. الدولة جابزة 1958 عام نالو سرابيل،  علماء ابار من نخبة يديه على وتخرم

 1858-1821 راحيل، أليزا راشيل، -944

 رةاثيد يهوديدة لعابلدة سويسدرا فدي تولدد عصرها، في األشهر الممثلة تعتبر فرنسية، ممثلة

 أخواتها. مع الشوارع في البيع من تعتاشا حين جريقها وبدأت باريا  لى انتقلت األبناء،

 مسرحية عروضا تقدم بدأت وبالفعل وصوتها، بجمالها وأعجب موسيقي لممع عليها تعرن

 ديدداج أسدلوبا الفرنسدي للمسدرح قدمت االسيكية درامية ممثلة بأنها فتوعر الفرنسية، العاصمة في

 أوروبيدة عواصدم فدي عديددة بجدوالت وقامدت المرحلدة، تلدك حتدى سداد الدذي التقليددي األسلوب بدل

 المتحدة. ياتللوال وصل أن  لى مختلفة
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 الشين حرف

 -1913 إيرفين، شاز، -945

 عددرض بعددد شددهرته وااتسددب نيويددورك، فددي ولددد المتحدددة، الواليددات فددي ومسددرحي قدداف

 .1936 عام األيتامة ةمقبرة األولى مسرحيته

 باتدا في يومياته عن وعبر األمريكي الجيش صفون في خدم الثانية العالمية الحرب خالل

 ضدد السدامية معداداة لظدواهر  يضداحه فدي السديما ابيدرا، عالميدا  عجابدا وندال الحدرب، عقدب صدر

 ضدهم. الممارسات من يعانون الذين اليهود

 1969-1898 بن، شان، -946

 برسدم عملده وبددأ ،1906 عدام ألمريكدا وأحضدر اوبدا، في ولد المتحدة، الواليات من رسام

 االجتماعية. الظواهر بعا

 الفندددون معاهدددد بعدددا فدددي للرسدددم محاضدددرا وعمدددل ،المتحددددة الواليدددات فدددي سدددامار بدددرز

 الفنية. الجمعيات من لعدد وانضم األمريكية،

 1983-1887 مارك، شيغل، -947

 تودر دينيدا، تعليمدا وتلقدى روسديا، فدي ولدد عصدرنا، في اليهود الرسامين ابار من رسام،

 الفنية. ولوحاته رسوماته من أصيال جزءا الطبيعية المشاهد وشكلت بطرسبرغ، في الرسم

 اليداتالو  لدى عابلتده مدع هرب النازيين قبل من احتاللها وبعد الوقت، لبعا فرنسا في أقام

 اليهودية. الكنا في الزجاجية اللوحات يرسم وبدأ فرنسا،  لى عاد 1948 وفي المتحدة،

 1952-1890 يتسحاق، شاده، -948

 فدي خددم بولنددا، في ولد البالماخ، مؤسسي ومن األولى، أسسها وواضعي الهاغاناه قادة من

 األولى. العالمية الحرب خالل الروسي الجيش

 عددوب بالهاغانداه، وويقدة صدلة وربطتده روتنبدرغ، الكهربدابي المعمل في وعمل البالد وصل

 فدي التكتيكيدة األسداليب لدبعا ومجددد عنيدد امقاتدل يهر 1938-1936 عامي بين األحداث اندالع

 عارك.الم

 اخالبالمدد تفكيدك وبعدد األولدى، المشداة فرقدة بتأسديا الدف الجديش وتشدكيل الدولدة  قامدة مدع

 بالماخ.ال  لغاء قرار يهاجم ويل الجيش، من استقال

 1897-1845 ديفيد، شوارتس، -949

 موتعلد نداجح، أخشاب تاجرا وعرن هنغاريا، في ولد األولى، الهوابية السفينة مصممي من

 الهوابية. السفينة  نتام في يفكر بدأ حيا الميكانيكية، الهندسة نفسه تلقاء من

 وذهبدت لهدا، محسدن نموذم  نتام خالل من السفينة تحسين وحاول أللمانيا سافر 1892 في

  نتاجها. من تمكن النهاية في ولكنه هباء، العمل بتبني األلمانية الحكومة إلقناع جهوده

 1960-1890 موريس، شوارتس، -950

 وهداجر ،أوارانيدا في ولد المتحدة، الواليات في اإليديش بلغة المسرحيين الممثلين ابار من

 .1901 عام ذويه مع ألمريكا

 ةالمتحدد الواليات أرجاء ال شملت بجولة وقام ،1905 عام المسرح خشبة على الظهور بدأ

 هذا. يومنا حتى يعرض بقي وبعضها المسرحية، عروضه لتقديم

 وعرضددت جديددة فرقدة ونظددم اإليدديش، بلغدة جديددد مسدرح قامدةإل دالددبال وصدل 1960 فدي

 معدودة. أشهر بعد توفي لكنه المسرحيات، بعا

 -1928 أندريه، بارت شوارتس، -951



 206 

 ميةالعال الحرب خالل الفرنسية السرية للمنظمة انضم 15الـ سن وفي فرنسا، في ولد قاف،

 النازي. االحتالل ضد الثانية

 بالحدر انتهداء وبعدد الحرة، فرنسا لجيش وانضم الهروب في ونجح مان،األل قبل من اعتقل

 .واأبيد عابلته أفراد جميع أن ااتشف

 فيهدا وتنداول عالميدة جدوابز علدى وحازت الصديقينة، ةآخر األولى روايته نشر 1959 في

  بدادة حتدىو عشدر، الثاني القرن في  نجلترا في مطاردتهم منذ اليهود بها مر التي التاريخية المراحل

 العشرين. القرن في يهودي ماليين الستة

 1938-1886 شلوم، شوارتسبرد، -952

 هاأحداو في وشارك روسيا في الثورية للحراة وانجذب صربيا في ولد اإليديش، بلغة شاعر

 .1905 عام

 للجدديش انضددم األولددى العالميددة الحددرب اندددالع ومددع بدداريا،  لددى هددرب الثددورة فشددل مددع

 الثدوري الجديش لصدفون وانضدم عداد الروسدية 1917 ودورة وبعدد الشدجاعة، وسدام وندال الفرنسي،

 أوارانيا. يهود ضد مجزرة نفذوا الذين واألوارانيين القوقاز ضد

 1961-1888شوارتسبرت، يسحاق إيغنتس،  -953 

 من زعماء الصهيونية في بولندا، مؤسا حزب ةالصهاينة العامونة داخدل الهسدتدروت،

جديش ، وفي نهاية الحرب العالمية األولى خددم فدي ال1913جامعة اراون عام  درت القانون في

 البولندي، وتقرب من الحراة الصهيونية حين اان جالبا جامعيا.

خالل سنوات العشرين عرن زعيمدا صدهيونيا فدي شدرق أوروبدا، وقداد الصدراعات التدي 

، سياسديةالواالدة اليهوديدة النشبت داخل الحرادة الصدهيونية، السديما فدي بولنددا علدى خلفيدة خطدة 

 وعالقتها بسلطات االنتداب البريطاني وجبيعة االستيطان اليهودي في البالد.

 عشددية الحددرب العالميددة الثانيددة عددين عضددوا فددي البرلمددان البولندددي، ومددع نشددوب الحددرب

فددي أصددبح وزيدرا فددي الحكومدة الوجنيددة البولنديددة فدي المنفددى، و 1940هدرب  لددى رومانيدا، وفددي 

 سافر للواليات المتحدة حيا ترأت المؤتمر اليهودي العالمي. 1946

 1937-1893شوهام، ممتياهو موشيه،  -954

شاعر ومسرحي عبري، ولد فدي وارسدو، وتيدتم فدي صدباه، لدم يحدظ بتعلديم نظدامي، تعلدم 

 اللغات وتعرن  لى األدب العبري واألوروبي برغبة شخصية.

حاضرا معين وعاد  لى بولندا فسه في هذه البياة، ولكنه لم يجد نف 1930وصل البالد عام 

صدحافيين التحداد الكتداب وال أمينداي في معهد العلوم اليهوديدة فدي وارسدو، ودم أصدبح رلألدب العب

 العبريين في بولندا.

ام تددرك أوددره األدبددي فددي عدددد مددن رواياتدده الكبيددرة، وخاصددة التاريخيددة ومنهددا: أريحددا عدد

 .1938، صور والقدت عام 1924

 1948-1877شويمر، روزيكا،  -955

لمنظمدة مسداواة حقددوق  تمناضدلة مدن أجدل حقدوق النسداء، ولددت فدي بودابسدت، وانضدم

 النساء في هنغاريا، وأصبحت من أشهر زعيماتها.

ا مددع اندددالع الحددرب العالميددة األولددى ذهبددت للواليددات المتحدددة، وحاولددت  قندداع الددربي

ة قتال، وانضمت  لى حزب ةنساء من أجدل السدالمالضغط على جميع األجران لوقف البويلسون 

 في أمريكا، ونددت بدخول أمريكا الحرب.

ياسدة حاولت الحصول على الجنسية األمريكيدة لكنهدا فشدلت فدي ذلدك آلرابهدا المندددة بالس

م المحليددة، ومددع ذلددك فقددد اسددتقرت فددي نيويددورك وانخبددت ناببددة ربدديا ةاالتحدداد العددالمي للسددال

 والحريةة.

 1971-1874ط، أليعازر، شوح -956

ان مؤسا العامل الصغير، وهستدروت العمال الزراعيين في الجليل، ولد في روسيا، وا

 .1904من أوابل الهجرة الثانية للبالد عام 
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مثددل ةمنظمددة العامددل الصددغيرة فددي المددؤتمر الصددهيوني وعمددل مزارعددا فددي بتدداح تكفددا، 

خدالل تنظيدره األيدديولوجي للمنظمدات عدرن مدن و، 1913، والحادي عشر في 1907الثامن في 

 التي نشط فيها.

 1961-1886شوحط، يسرائيل،  -957

مؤسددا منظمددة ةالحددارتة، ولددد فددي روسدديا، وانضددم  لددى عمددال صددهيون منددذ تأسيسددها 

 .1904ووصل البالد عام 

جمدع عدددا مدن  1907عمل لبعا الوقت في بتاح تكفا، وم انجذب لعمدل الحراسدة، وفدي 

لتجمعدات على عاتقها توفير الحماية والحراسة ل تأسسوا منظمة ةالحراتة، وأخذرفاقه في يافا و

 االستيطانية في الجليل األسفل.

خدددرم لالتحددداد السدددوفيتي لجلدددب الددددعم والتأييدددد دون أن يحقدددق فابددددة مدددن  1925فدددي 

عدن  وفدي أواخدر سدنوات العشدرينات ابتعددأجراها مع زعماء النظدام الشديوعي،  المفاوضات التي

 لبة السياسية وتفرغ للعمل في مهنته الخاصة بالمحاماة.الح

 1961-1880شوحط، فيلبوشفيتش مانيه،  -958

ووريددة، مؤسسددة حددزب ةالعمددل اليهددودي المسددتقلة فددي روسدديا، مددن زعيمددات منظمددة 

 الحارت في البالد، ولدت في روسيا.

العمدال،  ترات بيت والدها مبكرا وذهبت للعمل في مصدنع شدقيقها لالقتدراب مدن يدرون

 .1899واقتربت من األوساج الثورية اليهودية في الحزب االشترااي، واعتقلت في 

خرحددت بجولددة عالميددة  1907، وفددي 1903أسسددت حددزب العمددل اليهددودي المسددتقل عددام 

ن انددلعت قادتها  لى أوربدا والواليدات المتحددة لجلدب الددعم لالسدتيطان الزراعدي فدي الدبالد، وحدي

 يب ويافا الفت بمهام تقديم المساعدة لليهود العالقين في يافا.في تل أب 1921أحداث 

 1899-1819شولمان، كالمان،  -959

وسيا، شاعر عبري، من رواد الحراة التنويرية العبرية في القرن التاسع عشر، ولد في ر

 مدينة.لألوساج التنويرية في ال 1843وتلقى تعليما دينيا وعاما، استقر في فينا وانضم عام 

ا، وددار حولدده ضددجة ابيددرة مددن خددالل  صددراره علددى الحددديا باللغددة العبريددة والكتابددة فيهددأ

ة، ، األرض المقدسد1861، ومنهدا: حدروب اليهدود عدام يهداوشروعه بترجمة عدد مدن الكتابدات  ل

 .1884أحاديا األيام في تسعة أجزاء عام 

 1911شومان، موريس،  -960

 ولدد فدي بداريا، وغيدر ديانتده فدي صدباه، سياسي فرنسي، وزير فدي الحكومدة الفرنسدية،

 وبدأ حياته السياسية من خالل عمله الصحفي.

 بعددد سددقوج فرنسددا بأيدددي النددازيين ذهددب  لددى لندددن، وهندداك أدار محطددة  ذاعيددة فرنسددية

 وبدرز اأحدد، 1944لتحرير فرنسا، وعين عضوا في المجلا االستشاري المؤقدت الفرنسدي عدام 

 بي وأصبح ناببا في البرلمان عنه.مؤسسي الحزب الليبرالي الشع

، 1967عددين وزيدرا للخارجيددة، ووزيددرا للشدؤون العلميددة عددام  1954-1951بدين عددامي 

 .1968ووزير الشؤون االجتماعية عام 

 

 1972-1880شوفمان، غرشون،  -961

افدة الثققاف عبري، صاحب القصة القصيرة، ولد في وارسو، تلقى تعليما دينيدا واعتندى ب

، لكنده هدرب مدن 1904-1902خددم فدي الجديش الروسدي بدين عدامي ألدب األوروبدي، العبرية وا

 الخدمة العسكرية مع اندالع الحرب الروسية اليابانية.

بدأت قصصه تظهر وتدل على خطه اليهودي العبري المميز، حيا نشدرها فدي الصدحف 

من األوابل الذين تنبهوا  انتقل  لى فينا وأقام في قرية نمساوية، واان 1913العبرية المحلية، وفي 

وروبدا بعدد الحدرب العالميدة األولدى، وفدي وخاصة في أ ، لى المخاجر المحدقة باليهود من الغوييم
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نددال جددابزة  سددرابيل  1957وصددل الددبالد واسددتقر فددي تددل أبيددب، وددم انتقددل  لددى حيفددا، وفددي  1938

 لألدب.

 1895-1818شور، يهوشوع،  -962

زءا جدلد في برودويه، تلقى تعليما محافظا وعامدا، قضدى من راساء الحراة التنويرية، و

 ابيرا من وقته في دراسة اليهودية والتلمود.

، واعتبدر المصدددر األساسددي 1887-1851أسدا الكتدداب السدنوي الددذي يهددر بدين عددامي 

دفا ألفكدداره ومواقفدده الفكريددة، واعتبددر الددزعيم الروحددي للتنددويريين فددي عصددره، ووضددع لنفسدده هدد

 في  دخال صياغات جديدة على التملود.أساسيا يتمثل 

 1984-1889شيزر، شنيؤول زلمان،  -963

يون الربيا الثالا لدولة  سرابيل، ولد فدي روسديا لعابلدة حسديدية، انضدم  لدى عمدال صده

 في مينسك. 1906وشارك في مؤتمرها عام 

تاريا فدي تعلم في أااديمية العلوم اليهودية في بطرسبورغ، ودرت  لى جانبها الفلسفة وال

 جامعتي فرايبورغ وبرلين، حيا قضى فيها فترة الحرب العالمية األولى.

خرم ضمن وفد صهيوني لبحا  مكانية االسدتيطان فدي أرض  سدرابيل، وفدي  1920في 

نهابيددا وشددارك فددي  1924عمددل محاضددرا للعلددوم اليهوديددة فددي فينددا، ووصددل الددبالد عددام  1922

 تأسيا جريدة ةدافارة.

،  ال أن الددروت رفضددوا 1951لددة عددين سددفير إلسددرابيل فددي موسددكو عددام بعددد قيددام الدو

ا سدب ربيانتخد 1963استقباله، حيا عين ربيا قسم الدعاية والتربيدة فدي الواالدة اليهوديدة، وفدي 

 .1973والثا لدولة  سرابيل، وقضى دورتين رباسيتين حتى عام 

 1861-1802شتهلر، فريدريخ يوليوس،  -964

ن فددي بروسديا فددي منتصدف القددرن التاسدع عشددر، ولدد فددي بافاريددا، زعديم حددزب المحدافظي

ل الحكدومي غير ديانته ليدتمكن مدن دخدول العمد 17وتلقى تعليما دينيا أرووذاسيا، ولكنه في سن الـ

 الرسمي.

عين محاضرا في جامعة ميدونيا وأصددر اتابدا حدول القدانون  1827درت القانون، وفي 

ام عديدة تاريخيدة، ا في العلوم القانونية أسماه: فلسفة القدانون براأحدث انقالبآخر تابا واالروماني، 

1830. 

ه منح درجة البروفيسور مدن جامعدة بدرلين، ومنهدا دخدل عدالم السياسدة بمواقفد 1840في 

حيدا انتخدب  المحافظة، التي دعت  لى تجند الدولة المسيحية للكفاح ضد الليبرالية والديمقراجيدة،

 وترأت حزب المحافظين. عضوا في البرلمان البروسي

 1942-1891شتاين، أدييت،  -965

فيلسددوفة، ولدددت فددي برسددالي لعابلددة أرووذاسددية، درسددت الفلسددفة وغيددرت ديانتهددا مددن 

 األرووذاسية  لى الكاووليكية.

عينت محاضرة في معهد مينستر، وحين وصل الندازيون للسدلطة سدافرت  لدى  1932في 

دية، غستابو مع بعا المحاضرين الجامعيين من أصول يهوهولندا، حيا اعتقلها هناك عناصر ال

 أرسلت  لى معسكر أوشفيتا وأحرقت في غرن الغاز.و

 1947-1887شتاينبرغ، يعكوب،  -966

هرب مدن بيتده ووصدل  لدى  14شاعر وقاف وناقد عبري، ولد في أوارانيا، وفي سن الـ

 في مجلة ةعالم صغيرة. 1903أوديسا، نشر قصيدته األولى عام 

وعمدل فدي جريددة  1910ذهب إلاممال دراسته في جامعة بيرن، وم عاد  لى وارسو فدي 

 ، ونشر قصابده وقصصه في صحف دافار، الوجن.1914محلية، وم وصل البالد عام 

خرجدت جميدع قصصده وقصدابده فدي اتداب واعتبره النقداد شداعر الوحددة، الشدك، الملدل، 

 .1957واحد عام 

 1957-1888مان، شتاينبرغ، يتسحاق ناح -967
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لددى وددوري، وزيددر العدددل فددي حكومددة لينددين، ولددد فددي التفيددا، تلقددى تعليمددا دينيددا وحددافظ ع

 يهوديته جوال حياته.

درت القانون في جامعة موسكو، وانضم  لى الحزب االشدترااي حيدا اعتقدل وجدرد مدن 

، مدا للعددل ، وعين في أول حكومة شديوعية وزيدرا1917روسيا، وم عاد  ليها للمشاراة في وورة 

 .1923لبا ان اعتقل وجرد بعد االنقسام الذي وقع بين الثوار، وعاش في برلين عام 

 1968-1887شتاينهردت، يعكوب،  -968

لمتحدف ارسام، من ابار الفنانين اليهود خدالل القدرن العشدرين، ولدد فدي بولنددا، تعلدم فدي 

 برلين، واان تلميذا للفنان هيرمان شتروك.بالوجني 

رأت جمعيدددة ليتدد 1912ذهددب للدراسددة فدددي بدداريا، وعدداد  لددى بدددرلين عددام  1909فددي 

بهددة لفنددانين، وعنددد اندددالع الحددرب العالميددة األولددى خدددم فددي صددفون الجدديش األلمدداني علددى الجا

ازيدل وصل الدبالد، بعدد ان حداز علدى عددة جدوابز عالميدة أهمهدا جدابزة البر 1933الشرقية، وفي 

 .1960، وجابزة  يطاليا عام 1955عام 

 1900-1836شتاينتس، ويلهالم،  -969

 العب شطرنا، بطل العالم، واضع أسا اللعب الحديا للشطرنا، ولد في براغ، وتوجده

ا حدداز علددى بطولددة العددالم وبقددي محتفظدد 1866 لددى لندددن فددي أوابددل سددنوات السددتينات، وفددي عددام 

 .1894بالبطولة حتى عام 

ابدار  ة الشطرنا، بعد ان قابدل عدددا مدنالالعب األول الذي يضع استراتيجيات لعب يعتبر

 .1889م أصدر اتابا يضم أفكاره حول اللعبة أسماه ةدليل الشطرنا الحدياة عاوالعبي العالم، 

 1907-1816شتاينشنيدر، موريتس،  -970

ين مددؤرخ وااتددب سددير ذاتيددة، مؤسددا الببليوغرافيددا اليهوديددة الحديثددة، مددن ابددار المددؤرخ

 اليهود في العصر الحديا.

امعدة جتعلم في براغ، وأتقن عددا من اللغات األوروبية، وذهب لتعلمها على أصولها فدي 

 أصبح حاخاما. 1843، وم عاد للتدريا، وفي 1836فينا عام 

يخيدة أنتا للمكتبة اليهودية عدددا مدن أضدخم التدراجم الشخصدية لليهدود فدي العصدور التار

 المختلفة.

 1908-1852شتامففر، يهوشاع،  -971

غاريا مؤسسي الييشون اليهودي الجديد في البالد، ومن مؤسسي بتاح تكفا، ولد في هنمن 

 لعابلة أرووذاسية.

انضددم مبكددرا ألحبدداء صددهيون وبدددأ يفكددر بالعمددل إلقامددة الييشددون اليهددودي فددي أرض 

سددافر  1882لكندده فشددل فددي ذلددك، وفددي  1872 سددرابيل، وحدداول شددراء أرض فددي أريحددا عددام 

 طلب المساعدة في تمويل االستيطان الزراعي.للواليات المتحدة ل

 1954-1870شتراوس، أوسكار،  -972

 األولدى، الموسيقية ملحن، ولد في فينا، وذهب إلامال تعليمه في برلين، وبدأ يكتب ألحانه

ميدة، أخذت شهرته تتجاوز برلين  لدى مختلدف أنحداء العدالم، وخاصدة مدع مدا أنتجده مدن ألحدان عال

يدات فينا، ومع وصول النازيين للسلطة ذهدب  لدى سويسدرا ودم فرنسدا والوالاستقر في  1927وفي 

 المتحدة.

 .، وبدأ ينتا ألحانا موسيقية ألفالم سينمابية1948وما لبا أن عاد ألوروبا عام 

 1993 -1896شتراوس، لويس ليختنشتاين،  -973

لواليددات رجددل دولددة وأدميددرال فددي الجدديش األميراددي، ربدديا لجنددة الطاقددة النوويددة فددي ا

 المتحدة، ولد في فيرجينيا الغربية، وعمل مندوبا للمبيعات في تجارة عابلته.

انضددم للطدداقم الدذي عيندده ةهربددرت هددوبرة لمسداعدة وتأهيددل مصددابي الحددرب  1917فدي 

أحدد  ارهباعتبدالعالمية األولى في أوروبا، وفي سنوات العشرينات عمل في شراة األموال الكبرى 

 شراابها.
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نح لقدب م 1945العالمية الثانية عين مستشارا لوزير المياه األمريكي، وفي  خالل الحرب

 ا لها.عينه الربيا ترومان ربيس 1953أدميرال، وبعد عام عمل في لجنة الطاقة النووية، وفي 

 1931-1848شتراوس، ناتان،  -974

ن لقددرومددن ابددار المتبددرعين الصددهيونيين فددي الواليددات المتحدددة فددي بدايددة ا ،رجددل أعمددال

 .1852العشرين، ولد في ألمانيا، وأحضر ألمريكا عام 

م ، وقددد1904بدددأت عالقتدده بالمشددروع االسددتيطاني اليهددودي عنددد زيارتدده إلسددرابيل عددام 

ا التدي تبرعات سخية لدعم الييشون والتجمعات االسدتيطانية، وخاصدة فدي مددينتي هرتسدليا ونتانيد

 2ر بدـبثلثدي وروتده لصدالح االسدتيطان بمدا يقدد سميت نسبه  ليده، وتقددر بعدا األوسداج أنده تبدرع

 مليون جنيه استرليني.

 1944-1876شتروك، هيرمان،  -975

اسدية، مصمم، من ابار الفندانين اليهدود فدي القدرن العشدرين، ولدد فدي بدرلين لعابلدة أرووذ

 المدينة.بوتعلم في أااديمية الفنون 

 علددى الجبهددة الشددرقية، وعمددلخددالل الحددرب العالميددة األولددى خدددم فددي الجدديش األلمدداني 

 الجالية اليهودية في لتوانيا وبولندا.مع ضابط اتصال 

شددارك فدددي العديدددد مدددن المدددؤتمرات الصدددهيونية، وعضدددوا فدددي اللجندددة التنفيذيدددة للحرادددة 

 وصل البالد واستقر في حيفا. 1923الصهيونية، وفي 

 1944-1879شتريكر، روبرت،  -976

مدددن مؤسسدددي اتحددداد الطدددالب ولدددد فددي موريفيدددا، مددن زعمددداء الصدددهيونية فدددي النمسدددا، و

 الصهيوني في الجامعة.

اسددتقر فددي فينددا وعمددل محددررا فددي  حدددى الصددحف، وأعددد أرشدديفا تاريخيددا ضددخما حددول 

ين الحروب التي خاضها اليهود، وترأت ةحزب الشدعب اليهدودية وانتخدب للبرلمدان النمسداوي بد

 .1920-1919عامي 

سدتقالته الها،  ال أنه اختلف مع بعا زعمابها، ممدا أدى دعم األفكار الصهيونية منذ بدايت

ناخبيده  ، وبعدد احدتالل النمسدا علدى يدد الندازيين رفدا التخلدي عدن1924من اللجنة التنفيذية عام 

 اليهود حيا اعتقل معهم وأرسل  لى معسكرات االعتقال وقضى هناك.

 1942-1907شتيرن، أبراهام،  -977

مدن أجددل حريدة  سددرابيل، ولددد فدي بولندددا، وتعلددم  نلومؤسدا وزعدديم منظمدة ليحددي، مقددات

 ، حيا درت في الجامعة العبرية بالقدت.1925العبرية في مدينته، ووصل البالد عام 

 ، وم ترك صدفوفها وأسدا1929انضم للهاغاناه وشارك في الدفاع عن القدت في أحداث 

نظمتده، ب الددعم الحكدومي لممنظمة  يتسل، المنظمدة العسدكرية الوجنيدة، وسدافر لبولنددا السدتجال

 ماليا وعسكريا.

 ما لبا أن اعتقلته سلطات االنتداب ومكدا عددة أشدهر فدي السدجن، ودم أجلدق سدراحه مدع

ربددة مجموعددة مددن القيددادات اليهوديددة بعددد االتفدداق مددع البريطددانيين علددى االشددتراك معددا فددي محا

 النازيين.

ن مد، حيدا نصدب لده امدين مسدلح لم يلتزم بهذا االتفاق وواصل عملياته ضد البريطدانيين

 قبل البوليا البريطاني قتل خالله رميا بالرصاف.

 1842-1762شتيرن، أبراهام يعكوب،  -978

ءاتدده مددن راسدداء الحراددة التنويريددة، ولددد فددي بولندددا، وتلقددى تعليمددا دينيددا، وراددز فددي قرا

 الشخصية على الرياضيات.

، وحظدي بمنحدة رسدمية جدوال حياتده، 1815تم تقديمه أمدام القيصدر ألكسدندر األول عدام 

 ه المكانة.اليهودي األول الذي يحظى بهذ وهووانضم للجمعية الملكية ألصدقاء العلوم الطبيعية، 
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ببحددا أوضدداع اليهددود و دخددال  صددالحات  1825عددين ضددمن اللجنددة التددي الفددت عددام 

ة اشددددرج أساسددددي إلمكانيددددة تحسددددين يددددروفم الماديدددد ،جريقددددة عيشددددهمواجتماعيدددة فددددي حيدددداتهم 

 واالقتصادية.

 1969-1888شتيرن، أوتو،  -979

، عمدددل بدددالقرب مدددن أينشدددتاين، وعدددين 1943فيزيدددابي، حددداز علدددى جدددابزة نوبدددل عدددام 

 .1923جامعة هامبروغ عام ببروفيسورا في الفيزياء الكيميابية 

وهنداك  مع وصول النازيين للسلطة ترك ألمانيا وغدادر  لدى الواليدات المتحددة األمريكيدة،

 اوه العلمية وحصل على جابزة نوبل لقاء نجاحاته وااتشافاته العلمية.واصل أبح

 

 

 1938-1871شتيرن، وليام، -980

لسدفة فيلسون وعالم اجتماع، من رواد فلسفة الطفولة، ولد في برلين، وعمل محاضدرا للف

 في جامعتي برسالو وهامبورغ.

وأجدرى  للواليات المتحددة،ب من ألمانيا  لى هولندا ومنها مع وصول النازيين للسلطة هر

لتدي أبحاوا علمية عديدة حول شخصية الطفل في مراحل عمره األولى، وأصددر عدددا مدن الكتدب ا

 توضح نظرياته الفلسفية.

 1995-1901شترسبرغ، لي،  -981

مخددرم مسددرحي، ومؤسددا اسددتوديو الممثلددين الددذي تخددرم مندده عشددرات الفنددانين فددي 

 .1909في النمسا، ووصل ألمريكا مع عابلته عام الواليات المتحدة األمريكية، ولد 

 ،شددق جريقدده نحددو العمددل المسددرحي مددن خددالل تددأوره بددالمخرم العددالمي ةستينسلبيسددكية

 مساعدا له وممثال في قرقته المسرحية. ويهرحيا عمل في مسرحه 

ات دم أدوارا عالمية في مسرحيات عرضت في مختلف دول العالم خالل سنوات الثالويندق

 .1948عينات،  لى أن أسا استوديو الممثلين عام واألرب

 1978-1884شينفيل، لورد عمانويئيل،  -982

من زعماء حزب العمال البريطاني، ولد في لندن، وانضم لصدفون الحدزب مندذ صدغره، 

 وأبدى معارضة شديدة لمشاراة بريطانيا في الحرب العالمية األولى.

تصدداد فددي الحكومددة المؤقتددة التددي شددكلها ، وعددين وزيددرا لالق1922دخددل البرلمددان عددام 

ات عدام ، وتغلب على منافسه الزعيم البريطاني الشهير ماادونالدد خدالل انتخابد1924الحزب عام 

1935. 

ومنهدا  في أعقاب الحرب العالمية الثانية عين وزيرا في عدة حكومدات بريطانيدة متعاقبدة،

 ن.مانية لحزب العمال في البرلماوزير الطاقة، الدفاع،  لى أن أصبح زعيم الكتلة البرل

فدي  افدع عنهداود ،عرن عنه دعمه الالمحددود إلسدرابيل فدي البرلمدان ومجلدا اللدوردات

 العديد من المواقع الحكومة التي تقلدها.

 1920-1847شيف، يعكوب هنري،  -983

رجل مصدرفي، مدن زعمداء يهدود أمريكدا ومؤسسدي اللجندة اليهوديدة األمريكيدة، ولدد فدي 

 .1865رت بألمانيا، تلقى تعليما دينيا وعاما، وهاجر للواليات المتحدة عام فرانكفو

اع أن استطوزوم من ابنة ألحد المصرفيين الكبار في أمريكا، وأدار له مصرفه العالمي ت

يكون وروة هابلدة، وصدلت  لدى درجدة ان يقدرض بعدا الحكومدات األجنبيدة، ولدم تتوقدف سدمعته 

صدالح لاء علدى مسدتوى العدالم، بدل فدي اونده أحدد ابدار المتبدرعين عند اونه أحدد أاثدر اليهدود ودر

 المشروع الصهيوني، وزعيما يهوديا خالصا.

 1951-1894شيك، أرثور،  -984

ن، ولدد رسام، من الفنانين الذين تراوا بصماتهم على الفن األمريكي خدالل القدرن العشدري

 في بولندا، وتعلم الرسم في اراون.
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األولددى خددم فدي صددفون الجديش الروسدي، حيددا وقدع فدي األسددر خدالل الحدرب العالميدة 

 رة، وقاتدلاأللماني، وبعد انتهاء الحرب أجلق سراحه وعاد لالنخراج في الجيش البولندي هذه المد

 الجيش الروسي األحمر.

ة لتمثيدل  لى الواليات المتحدة بمهمة رسمية الفتده بهدا الحكومدة البولنديد 1934سافر عام 

ته، جغدت معدالم الحيداة األمريكيدة علدى رسدوما حيداالسدنوي للرسدم العدالمي،  بالده في المعدرض

اليهددود  وبعددد اندددالع الحددرب العالميددة الثانيددة بقددي فددي أمريكددا، ومددنح رفضدده للسددلوك النددازي  زاء

 جزءا ابيرا من رسوماته، واانت آخر رسوماته لوحة تبين استقالل  سرابيل.

 1915-1847شيختر، سلومون،  -985

سديدية، اليهودية الحديثدة فدي الواليدات المتحددة، ولدد فدي رومانيدا لعابلدة يهوديدة حمؤسا 

 .في برلين تلقى تعليما دينيا وعاما، وتعلم في المدرسة الدينية في فينا، ومعهد حكماء  سرابيل

سددافر لى لندددن لتعلدديم اليهوديددة هندداك، وعددرن أندده مددن ابددار المتخصصددين فددي الشددريعة 

 .، وم عين بروفيسورا للغة العبرية في جامعة اوليا1892بردم عام جامعة اامباليهودية 

يدا فدي ساعد في نشر األفكار الصهيونية في الواليات المتحدة، ورغم عدم انخراجده تنظيم

 منحها غطاء دينيا وروحيا، وخاصة الصهيونية الدينية.  ال أنهالحراة الصهيونية، 

-1896مدن والودة أجدزاء ونشدرها بدين عدامي من أبحاوه التي نشرها: أبحاث في اليهودية 

1914. 

 1997-1904شالوم، شبيرا،  -986

انيدة، لغدة األلمشاعر عبري، ولد لعابلة يهودية حسيدية، وتلقى تعليما دينيا، وبدأ الكتابة بال

 رة واسعة.وعند اندالع الحرب العالمية األولى هاجرت عابلته  لى فينا، وهناك تلقى تعليمه بصو

ن صل مع عابلته  لى البالد، وعمل في مجال التدريا، وشارك في الدفاع عو 1922في 

مينا أ، وعمل جوال فترة  قامته في  سرابيل في مجال التدريا، وعين 1929القدت خالل أحداث 

ا: وجهدا نشر العديد من المجموعات القصصية ومنهد، 1968سرابيليين عام عاما التحاد الكتاب اإل

 .1932ت في الجليل عام ، يوميا1941لوجه عام 

 1937-1863شلوسبرغ، أنري،  -987

يدل  من زعماء النخبة اليهودية فدي روسديا، وزعديم النضدال لتحقيدق المسداواة لليهدود فدي

 النظام الملكي، ولد في روسيا، وأنهى دراسة القانون في جامعة بطرسبرغ.

ولدة  نصدافهم انشغل من خدالل عملده امستشدار قدانوني فدي تحصديل حقدوق اليهدود، ومحا

أسددا  1907لدددى السددلطات الحاامددة، وأسددا جمعيددة اليهددود للمسدداواة فددي الحقددوق، وفددي عددام 

اوا فدي شكلت هذه الجمعيات الواجهة النخبويدة لليهدود الدذين لدم يشدارومجموعة الشعب اليهودي، 

 الثورات المتعاقبة ضد الحكم الروسي.

بلشدفية رب، وعند انطالق الثورة الخالل الحرب العالمية األولى عمل لمساعدة الجاي الح

ح زعديم تم اعتقاله، وأجلق سراحه بعد فترة وجيزة حيا غادر البالد وتوجه لباريا، وهناك أصب

 الجالية اليهودية الروسية.

 1921-1867شيلكوبيتش، أبراهام لييف،  -988

اللغدة بمؤسا العبرية الحديثة، ولد في بولندا، اشتهر من خالل اتابة المقاالت والقصد  

 .1891العبرية، وم استقر في وارسو وبدأ ب صدار المجموعات القصصية العبرية منذ عام 

فدي  أسا المجلة األدبية لألجفال بعنوان: عالم صدغير، وتجلدى أابدر  نجداز لده 1901في 

ة الخاصدة اتابة هذه القص  لألجفال باللغة العبرية، وم شارك بتأسيا عدد مدن االتحدادات األدبيد

 اللغة العبرية. ب حياء

 1941-1902شموشكبيتش، يعكوب،  -989

ي صفون من قادة سالح الجو السوفيتي، بطل االتحاد السوفيتي، ولد في ليتوانيا، تطوع ف

 .1920-1918الجيش األحمر وشارك في الحرب األهلية خالل أعوام 
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 1936انتقل لسالح الجو وارتقى سدريعا  لدى أن حصدل علدى رتبدة قابدد، وفدي  1922في 

 ،لبطولدةاأرسل  لى أسبانيا لمساعدة سالح الجو هناك، وعند عودته لالتحداد السدوفيتي مدنح وسدام 

 وعين قابدا لسالح الجو في الشرق األقصى.

ن اقتدرب حيوخالل انطالق الحرب العالمية الثانية، عين قابدا لسالح الجو السوفيتي اله، 

ل القمدة عه واتهدم بالخياندة وتدم  عدامده، وخدالاالجتياح النازي لألراضي الروسية، أقصي من موق

 أعلنت براءته وتطهير اسمه. 1956العشرين للحزب الشيوعي عام 

 1956-1886شمعوني، ديفيد،  -990

جلدة مشاعر عبري، ولد في روسيا، تلقى تعليما بصبغة تنويرية، نشر قصابده األولى فدي 

 .1902األجفال عام 

بجامعددة بطروسددبرغ، وعمددل فددي مجددال الحراسددة  وصددل الددبالد بعددد فشددله فددي االلتحدداق

خدالل  وبدرز ذلدك مدن ،والحقول، وقام بجولة شملت ال أرجاء البالد مما أورى حصيلته المعرفيدة

وعاتدده الشددعرية الحقددا، حيددا أصدددر عدددة دواويددن شددعرية وحدداز علددى جددابزة  سددرابيل عددام ممج

1954. 

 1813-1745شنيؤور، زلمان مالدي،  -991

 1770انضدم لفريدق الحاخدام ةممدزريتشة، وفدي  1764لحسديدية، فدي مؤسا الطريقدة ا

 الف بكتابة اتاب جديد يشرح التعاليم الحسيدية واستمر في اتابته عدة سنوات.

 حيدداأعلددن ان الحسدديدية تعنددي جريقددة لددتعلم الدددين اليهددودي بصددورة تلقابيددة وشخصددية، 

، ن أي منهداميم الدينية دون االنتقاف انتها في حياته جريقة ةوسطيةة مع االحتفاي بتطبيق التعال

 بحيا وصل  لى مصالحة بين أتباع الطابفة الحسيدية ومعارضيها.

حددين اجتاحددت القددوات الفرنسددية بقيددادة نددابليون األراضددي الروسددية، فضددل الهددروب مددع 

 رنسية.الجيش الروسي المنسحب، وحظي بتقدير ابير من الحكومة الروسية لموقفه من الثورة الف

 1931-1862شنيتسلر، أرثور،  -992

يندا، مسرحي وقاف، من أبرز المسرحيين النمساويين في بداية القرن العشرين، ولد في ف

صدية هو ابن لطبيب مشهور في النمسا، لكنه ما لبا أن توجه نحدو األدب، ونشدر مجموعتده القص

 .1893األولى عام 

 ،ةظواهر المعاديدة للسدامياليهودي حيزا ابيرا في قصصه، حيا عالا الاحتل الموضوع 

 والممارسات التي انتهجت ضد اليهود في أنحاء أوروبا.

 1965-1870 أبراهام، شبيرا، -993

 خدالل الدبالد فدي اليهوديدة التجمعدات علدى الحراسدة مهدام فدي عملدوا مدن أوابل من حارت،

 األولى. الهجرة مرحلة

  لدى انتقلدوا ودم القددت، فدي مبددبيا وسدكنوا ،1880 عدام ذويه مع ووصل روسيا، جنوب ولد

 رانهمجيدد وبدين االسدتيطانية التجمعددات سدكان بدين تقدع التددي المناوشدات فدي دابمددا تددخلو تكفدا، بتداح

 . اليهود الحرت ربيا أنه عرن 1890 وفي العرب،

 ادان و نمدا والفالحدين، البددو مدن العدرب لددى والدذعر الخدون صديت الموقدع هدذا يكسبه لم

 الجانبين. بين نشبت التي المشاال من العديد في دابما وسيطا

 -1928 أريئيل، شارون، -994

 الددددفاع جددديش لددددى الحدددرب أسدددلوب فدددي الجديدددة الطريقدددة مصدددممي مدددن عسدددكري، قابدددد

 اللطددرون، حدددود علدى معراددة أول فدي وشددارك فرقدة قابددد ادان االسددتقالل حدرب وفددي اإلسدرابيلي،

 بأعجوبة. الموت من ونجا أصيب

 وضدابط غدوالني سدرية قابدد أصدبح الحدرب وبعدد الفالوجدة، ركمعدا فدي أخرى مرة أصيب

 ذهددب 1952 وفددي العددرب، لمواجهددة 101 الوحدددة وتددرأت الجدديش، فددي الشددمال لقيددادة مخددابرات

 بالقدت. العبرية الجامعة في للدراسة
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ل  اختير  لجندرا رتبدة  لدى رقدي ودم ،1966 عدام اإلسدرابيلي الجديش فدي التدريب لشعبة ربيسا

 مالعدا فدي  ليده عداد ودم ،1972 عدام فدي الجديش وتدرك الجندوبي، القطاع قيادة تولى حيا 1967 عام

 .1973 حرب أوناء التالي

ل  شكل  انضدم ودم الكنيسدت، فدي بمقعددين فداز صدهيونة ةسالم أسماه 1977 عام أواخر حزبا

 ليشغ ويل واالستيطان، الزراعة وزير منصب بيغن حكومة في ولىوت ،الليكود حزب  لى ذلك بعد

 .1982 عام الدفاع وزير منصب لشغل انتقل أن  لى المنصب ذاه

 فدي العدرب المسدلحين علدى بالقضداء قصدير قياسدي زمدن خدالل نجح الستة األيام حرب بعد

 العمليددة فددي االنخددراج نحددو توجدده وددم ناجحددة، ميدانيددة معددارك أدار الغفددران يددوم حددرب وفددي غددزة،

 الليكود. تجمع  قامة في ونجح الليبرالي، للحزب انضم حين السياسية

 وزيدرال  ذلدك بعدد اختير وم ،1984 وحتى 1982 من الفترة في وزارة بال وزيرال  شارون يل

 حتيدةالت البنيدة وزيدرو ،1992 - 1998 واإلسكان للبناء زيرال وو ،1988 -1984 والتجارة للصناعة

 وزيددرال  وددم ،1996 عددام انتخابددات  وددر تشددكلت التددي نتنيدداهو بنيددامين برباسددة الليكددود حكومددة فددي

 .1999-1998 عام من نفسها الحكومة في للخارجية

 امعد أوابدل جدرت التي االنتخابات في باراك  يهود منافسه هزيمة بعد للوزراء ربيسا انتخب

 بشدة. نتفاضةاال أحداث عم تعامل حيا ،2001

 1965-1894 شرتوك، موشيه شاريت، -995

 اسددتقرت أوارانيددا، فددي ولددد  سددرابيل، فددي حكومددة ربدديا وودداني الخارجيددة وزيددر سياسددي،

 لعرب.ا وأجباع العربية الحياة جبيعة على تعرن حيا السامرة، في عربية قرية من بالقرب عابلته

 لتد فدي العبدري الحدي أسسدت التدي األولدى العدابالت مدن يافدا،  لدى عابلتده انتقلت 1908 في

 يشالجد فدي وتجندد األولدى لعالميدةا الحدرب انددلعت حيدا اآلسدتانة فدي دراسدته إلامال وذهب أبيب،

 األلمانية. التراية المشتراة األراان هياة لدى جمارمت ضابطا وعين التراي

  لدى سدافر 1920 وفدي والهسدتدروت، صدهيون لعمال وانضم للبالد عاد الحرب انتهاء فور

 الجندداح لتددرات اسددتدعي 1931 وفددي الصددهيونية، المنظمددات فددي قياديددة مهددام تددولى وهندداك لندددن،

 النتددابا سلطات مع شاقة مفاوضات وقاد ، سرابيل دولة قيام حين  لى اليهودية الواالة في السياسي

 للمستوجنات. الحماية توفيرل دعا 1939-1936 أحداث فترة وخالل البريطاني،

 خطددة  عددالن وخددالل البريطدداني، الجدديش فددي للتطددوع ادعدد الثانيددة العالميددة الحددرب خددالل

 زءجد علدى يهوديدة دولدة ب قامدة مطالبتهما في غوريون وبن وايزمان جانب  لى وقف 1937 التقسيم

  سرابيل. أرض من

 ووزارة الحكومددة رباسددة فددي شدداريت ورودده السياسددية، الحيدداة غوريددون بددن اعتددزل حددين

 دتأ سداخنة، جهداتموا مابينه نشبت 1955 عام السياسية للحياة غوريون بن عودة وبعد الخارجية،

 تقالته.اس  لى النهاية في

 التددي اتبدده ومددن العبريددة، للغددة حددبوأ لغددات، ومدداني أتقددن فقددد السياسددي، جانبدده عددن فضددال

 .1970-1968 عام سياسي رجل يوميات ،1958 عام األمم بوابة نشرها:

  -1915 بيريز، إسحاق شامير، -996

 1935 عدام  سدرابيل  لدى يهداجر أن وقبل ،1915 عام بولندا في ولد مقاتل، صهيوني زعيم

 فدةلطابا والدده تدرأت ،المددبب الصدوان الصدخر العبريدة فدي تعندي التدي شامير  سحق  لى اسمه غير

 نناشدطي عضدوين زوجتده مدع نفسده الوقدت فدي وشدغل فيها، ولد التي ةروبجينوية بلدة في اليهودية

 ية.الشرق أوروبا شعوب ببقية اليهود مساواة  لى دعت يسارية حراة وهي اليهود، عمال حراة في

 1934 عدام وارسدو جامعدة فدي القانون درت وم روبجينوي، مدرسة في األولى تعليمه لقىت

 ليهددود،ل الندازي والعددداء األلمداني البولندددي التقدارب بسدبب دراسددته يكمدل ولددم ،فقدط واحددد عدام لمددة

 فددي ديددةيهو دولددة بندداء يجددري بينمددا بولندددا فددي البقدداء يمكننددي ال :قددابال  سددرابيل  لددى الهجددرة لوفضدد

 راسدةد المدرة هدذه اختدار لكنده ،هدامن وتخدرم بالقدت العبرية بالجامعة التحق وصل حينو رابيل، س

 واألدب. التاريا
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 سدلطات اعتقلتده أن لبدا ومدا ،وشدتيرن أرغدون بمنظمتدي ودم بالهاغانداة التحق هوصول فور

 سدلأر احيد 1946 عدام والثانيدة الهرب، من وتمكن 1941 عام األولى مرتين، البريطاني االنتداب

  لدى ابهد ويدل فرنسدا  لى والسفر الهرب من تمكن أشهر أربعة وبعد  ريتريا، في اعتقال معسكر  لى

 .1948 عام عاد أن

-1955 سددنوات عشددر لمدددة ةالموسددادة اإلسددرابيلية المخددابرات جهدداز فددي ضددابطا عمددل

 بديغن رأسهت الذي حيروت بحزب التحق 1970 عام فيو ،1956 حرب الفترة هذه وشهدت ،1965

 المتحدددث يددل 1980-1977 مددن الفتددرة وجددوال ،الكنيسددت فددي عضددوا انتخددب 1973 عددام وفددي

 مدنو الحكومدة مدن اسدتقالته بديغن قددم أن وبعدد ،للخارجيدة وزيدرا أصدبح وم ،الكنيست باسم الرسمي

 الخارجية. بوزارة احتفايه  لى  ضافة المنصبين هذين شامير تولى 1983 عام الليكود رباسة

 علدى الطدرفين واتفداق 1984 عدام والعمدل الليكود حزبي بين االبتالفية الحكومة تشكيل بعد

 شدمعون أصدبح حدين فدي للخارجيدة وزيدرا أصدبح ،الخارجيدة ووزيدر الدوزراء ربيا منصبي تبادل

 عدام عتانددل التدي االنتفاضدة مدع بشددة تعامدلو ،1986 عدام المواقدع تبدادال ودم للدوزراء ربيسا بيريز

 .1988 عام جرت التي االنتخابات بعد للوزراء ربيسا منصبه في واستمر ،1987

 دمدريد اإلسدبانية العاصمة في جرت التي الشامل السالم مفاوضات في المشاراة على وافق

 انييعد األضواء عن بعيدا وانزوى ،المستوجنات بناء واصل لكنه ،1991 عام والعرب  سرابيل بين

 عاما. 87  لى عمره وصل أن بعد الشيخوخة أمراض

 1970-1902 حاييم، موشيه شبيرا، -997

 به،شدبا مندذ الشدرق لشبان وانتمى روسيا، في ولد  سرابيل، في القومي الديني الحزب زعيم

 اددزعيم 1925 عددام عشددر الرابددع الصددهيوني المددؤتمر فددي وبددرز دينيددة، مدرسددة فددي بددرلين فددي تعلددم

 اليهودية. للمجموعة

 االنمسدد مددن إلسددرابيل اليهددود وصددول لتنظدديم فينددا لددى  وصددل الثانيددة العالميددة الحددرب عشدية

 نتخابداتاال وعندد المؤقتدة، الحكومة في والصحة لالستيعاب وزيرا عين الدولة  قامة وفور وألمانيا،

 الموحدة. الدينية الجبهة شكل للكنيست األولى

 وزيدر ،1949-1948 االسدتيعاب وزيدر ومنهدا: اإلسدربيلية الحكومدات مدن العديدد فدي عين

 .1965-1961 الصحة وزير ،1958-1952 األديان وزير ،1952-1949 لداخليةا
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 التاء حرف

 1792-1727 مائير، بن يوسف توآميم، -998

 وجدو فيها، تعلم حيا الفون، أنحاء في ولد عصره، في اليهودية الشريعة ابار من حاخام،

 له. رزق مصدر التدريا في

 ومي حتى حاخاما بقيو فرانكفورت لمدينة حاخاما ليكون ودعي لين،بر  لى انتقل 1772 في

 مميزة. بطريقة التلمود دراسة ضرورة  لى األنظار ولفت وفاته،

 1971-1895 يفغونيفيتش، إيغور توم، -999

 عدام موسدكو جامعدة فدي دراسدته وأنهدي روسديا، فدي ولدد نوبدل، جدابزة علدى حداز فيزيابي،

 فيها. ورابروفيس عين 1927 وفي ،1918

 ونيداتااللكتر فدي اتابدا ألدفو العلميدة، لألااديميدة الفيزيدابي للمعهدد ربيسدا عدين 1934 في

 أبحاودده نظيددر نوبددل جددابزة علددى حدداز 1958 وفدي عدددة، دول فددي بحمددات وقوبددل لغددات، لعدددة تدرجم

 العلمية.

 -1923 موشيه، شموئيل تامير، -1000

 القدانون، تخصد  العبريدة الجامعة من خرمتو القدت، في ولد  سرابيلي، وسياسي محامي

 الثانية. العالمية الحرب خالل ة يتسلة وقادة مؤسسي من

 المعسدكر سدلطات أمام وليحي  تسل منظمات مثل وهناك 1947 عام اينيا  لى وجرد اعتقل

 بيغن. مناحيم زعامة يتقبل لم ألنه ةحيروتة، حزب مرتين اعتزلو هناك، االعتقالي

 حيدروت  لدى عداد ودم  سدرابيل، فدي جماهيريدة محاامات دةع ترأت الخمسين سنوات خالل

 .1973 عام الليكود لحزب انضم أن لبا ما وم عنها، ممثال للكنيست وانتخب
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 فحةالص رقم                                                                   الحرف

 

 حرن األلف               
 الباءحرن 

 حرن الجيم

 حرن الدال
 حرن الهاء

 حرن الواو

 حرن الزين
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 حرن الحاء
 حرن الطاء

 حرن الياء

 حرن الخاء
 حرن الالم

 حرن الميم

 حرن النون
 حرن السين

 حرن العين

 حرن الفاء
 حرن الصاد

 حرن الكان

 حرن الراء
 حرن الشين

 حرن التاء

 
 عدنان عبد الرحمن أبو عامر

 سيرة ذاتية

 
 من الجامعة اإلسالمية بغزة. في التاريا الماجستيرادة حاصل على شه -

امعدة يحضر حاليا لدراسة الداتوراه حول التطدور التداريخي للمقاومدة الفلسدطينية مدن ج -

 دمشق.

 عمل محاضرا جامعيا في عدد من الجامعات الفلسطينية.  -

 عمل مراسال صحفيا لعدد من الصحف الفلسطينية والعربية. -

وقي مددن خددالل عملدده لدددى عدددد مددن منظمددات حقددوق اإلنسددان انخددرج فددي العمددل الحقدد -

 المحلية والدولية.

 شارك في عدد من المؤتمرات العلمية واألااديمية الخاصة بالقضية الفلسطينية. -

 يعمل حاليا ااتبا صحفيا وباحثا ومترجما غير متفرغ . -

 أصدر عددا من الكتب ذات الصلة بالصراع العربي اإلسرابيلي، ومنها:  -

 انتفاضة األقصى على الكيان اإلسرابيليأور  -1

 الحراة اإلسالمية في قطاع غزة بين الدعوة والسياسة  -2

  المياه في فلسطينللصراع على الجذور التاريخية  -3

 جيش اإلسرابيليالوورة في ترجمة اتاب:  -4

 قراءات في فوز حراة حمات في االنتخابات -5

 ة الحجارةاالنتهااات اإلسرابيلية لحقوق اإلنسان خالل انتفاض -6

 الموقف اإلسرابيلي من قضية الالجاين: قراءة تاريخية سياسية -7

 هزيمة  سرابيل في غزة: دور المقاومة في االنسحاب من غزة -8

 
 

 

 


