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  ةــاتحـف

رس فيكتوريـا، ترتـاده ّكنا ثلة مـن طلبـة جامعـة دمـشق نلتقـي يف مقهـى قـرب جـ

محطـة  وكان املقهى. العاصمة املختلفة املشارب، يدعى الغاردينيانتلجنسيا مجموعات من أ

ُّالسرتاحة السواح األجانب أثناء تجوالهم يف املدينة، وذلك لطابعـه العـرصي وأناقـة واجهتـه 

يف أحد أيـام الجمعـة، كنـت . »الصالة مكيفة«: التي كتب عىل زجاجها بالعربية واإلنكليزية

لـصباح عنـدما دخلـت سـيدتان يف أواسـط العمـر تـتكلامن ًوحيدا يف املقهى أرتشف قهوة ا

اإلنكليزية وجلستا إىل طاولة قريبة، ثم راحتا تتفحصان خريطة نرشتاها أمامهام، وتتبـادالن 

ومـا لبـث فـضويل نحـو األجانـب حتـى دفعنـي . املالحظات حول بعض املعامل األثرية عليها

ّ بعـد أن ادعيـت معرفتـي بأحيـاء ًللتعرف عليهام، ورصت مـشرتكا يف مـرشوعهام الـسياحي

ْخطـا بـولس الرسـول عـرب  كان الهـدف مـن زيـارتهام هـو تقّفـي. دمشق القدمية ومسالكها

 الذي يقطع املدينة القدمية من سورها الرشقي ،الشارع املدعو يف اإلنجيل بالشارع املستقيم

ولس يف دمـشق، ُإىل سورها الغريب، والتوقف عند بعض األماكن التي يعتقد بصلتها بقـصة بـ

  .َّوما جرى له مع اليهود الذين تتبعوه لقتله فيها

مل أكن يف تلك األيام أعرف الكثري من قصص اإلنجيل، فرحت أسـتمع إلـيهام، ونحـن 

َّنقطع شارع النرص باتجاه سوق الحميدية، عن قصة ذلك الرسول الذي كان من أعدى أعداء 

 ويغـدو عـىل رأس املبـرشين والـداعني إىل ًاملسيحيني، وكيف اضطهدهم زمنا قبل أن يهتدي

ًفبينام هو عىل الطريق إىل دمشق قادما من أورشـليم بحثـا عـن املـسيحيني، . الدين الجديد ً

ًأبرق حوله نور من السامء فسقط عىل األرض خوفا، ثم سمع من مصدر الربق والنور صـوتا  ً

مـن أنـت يـا سـيد؟ : ال بـولسشاؤل، شاؤل، ملاذا تضطهدين؟ فقـ: يناديه باسمه األصيل قائالً

  يـا سـيد، مـاذا تريـد : فقال بولس وهو يرتعـد. أنا يسوع الذي أنت تضطهده: فقال الصوت

  



- 6 -  

. ُقم وأدخل دمشق، وهناك يقال لك ماذا ينبغـي أن تفعـل: مني أن أفعل؟ فقال له الصوت

وعندما نهـض بـولس اكتـشف أنـه قـد فقـد البـرص، فاقتـاده املـسافرون معهـم يف القافلـة 

. ًوأدخلوه دمشق، وهناك سكن بيتا يف شارع يقـال لـه املـستقيم، وكـان ال يأكـل وال يـرشب

وكان يف دمشق تلميذ مسيحي اسمه حنانيا، فجاءه وحي مـن الـرب أن يـذهب إىل مـسكن 

بولس ويضع يده عىل عينيه فيبرص، فأىت حنانيـا ووضـع يـده عـىل عينـي بـولس فأبـرص يف 

. ّنيا، ثم أكـل فتقـوى، وراح يف اليـوم التـايل يكـرز باملـسيحالحال، وقام فتعمد عىل يدي حنا

ّولكن اليهود الذين أرسلوه تتبعوه ليقتلوه، وراحوا يراقبون أبواب املدينة ليل نهـار، فأخـذه 

ًالتالميذ ليالً وأنزلوه عن سور املدينة يف سلة، ونجا بولس ليغدو واحدا من أهم رسل الدعوة 

ًإن مل يكن أهمهم طرا ّ ُ.  

ولكـن . أعتقد أننا بلغنـا ضـالتنا: ما وصلنا إىل مدخل شارع الحميدية، قلت لهامعند

قـادتني . ها إىل العيون الناطقة بـالنفي أقنعتنـي بفـشيل كمرشـد سـياحيُنظرة عاجلة رفعت

ة ـتي البالغـالسيدتان مستعينتني بالخريطة إىل مدخل الشارع املستقيم، الذي مل يكن لدهش

وهكـذا . ًا الذي أعرفه جيدا وال أعـرف صـلته بقـصص اإلنجيـلــدحت باشـارع مــوى شـس

ّتحولت من مرشد إىل سائح، ورحت أتتبعهام وهام تتفحـصان كـل زاويـة وركـن يف الـشارع 

الرئييس وفروعه، حيث عرثنا عىل أكرث من بيت يشبه البيت الذي أقام فيـه بـولس، وتخيلنـا 

بعـد ذلـك . رسـوللات قد المست قدمي اُأن بعض هذه الحجارة التي أعيد رصفها يف الطرق

ًقصدنا الجامع األموي، حيث توقفنا عند بوابـة معبـد جـوبيرت، كـام وصـفتاها اعـتامدا عـىل  ّ

زان ّكتيب مصور تحمالنه، ثم درنا حول سور الجامع وراحتا تتفحصان حجارة األساسات ومتي

غر يف األعىل، وتخوضان يف الحجارة الرومانية الضخمة يف األسفل، من الحجارة اإلسالمية األص

ًتركنا األموي وتوجهنا نحو الباب الرشقي، حيث تتبعنا أجزاء . تفاصيل ومصطلحات مل أفهمها

من السور القديم متخيلني أن بولس يدّىل يف سلة من مكان مناسب، ثـم انتقلنـا إىل كنيـسة 

عنـدما . املتداولـةحنانيا التي بنيت يف موقع سكن التلميذ اإلنجليي، عىل ما ترويه القـصص 

  . ًنال منا التعب عدنا أدراجنا وتواعدنا عىل اللقاء مساء يف املقهى

ـــان  ـــرية املثلجـــة وهـــام منكبت ـــاوالن الب ـــا تتن ـــساء، كانت ـــتهام يف امل ـــدما وافي   عن
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عىل الخريطة مرة أخرى، فقلت يف نفيس لعلهـام تبحثـان عـن قـرب آدم أو رمبـا عـن حطـام 

من حديثهام الخافت سألتهام عن رأيهام مبدينتي التي قدمتا من وعندما انتهيتا . سفينة نوح

مدينة لطيفة وأهلهـا طيبـون : قالت إحداهام بتهذيب أورويب تقليدي. أقىص األرض لزيارتها

ًولكنك عندما تنسج يف خيالك صورة عن مكان ما، ثم ترعى هذه الـصورة سـنينا . وودودون

ًوتضيف عليها يف كل يوم عنرصا جديدا، عل يك أال تزور ذلك املكان ليك تتالىف صدمة الواقـع، ً

 إننـا مل ، تـصور.صدمة الواقع التي متلكتنا يف بغداد كانـت أقـوى: قالت الثانية وهي تبتسم

ًضـحكتا معـا . نصادف هناك عالء الدين، ومل نعرث يف األسـواق عـىل مـصباح يـشبه مـصباحه

 بغداد الحديثة كانت مختلفـة عـن ما أريد قوله هو أن: ْثم تابعت. وضحكت معهام للنكتة

أعتقد أنه من األفضل لنا ونحن يف طائرة العودة أن ننىس كل . درة الرشق التي جئنا لرؤيتها

بـل ملـاذا ال : قلـت. ًما رأيناه عىل أرض الواقع، ليك نحافظ عىل حلم الـرشق حيـا يف الـنفس

 مـن وراء نظارتهـا ّيلتعودان مرة أخرى بتصورات أكـرث واقعيـة؟ قالـت األوىل وهـي تنظـر إ

ًأيها الشاب، يبدو يل أن الحلم والخيال أكرث غذاء للـنفس مـن : السميكة نظرة ثابتة وحنونة

  .الواقع

فاإلنـسان كـائن محـب . بعد ذلك علمتني التجارب صـدق مقولـة تلـك الـسيدة

للقصص والحكايا، وهو رغم عقالنيته التي يستخدمها بكفاءة عاليـة مـن أجـل التعامـل 

ً إال أنه يسعى دومـا ملفارقـة هـذا الواقـع نحـو عـامل مـن صـنع ،ع الحياة اليوميةمع واق

َمعاين ـًإنه منجذب عاطفيـا إىل مـا وراء الـ. ًالخيال، ال يقل صالبة وتأثريا عن عامل الواقع ُ

يتجىل هذا االنجذاب يف التعبري الفنـي بكـل . ُمعاين وامللموسـوامللموس أكرث منه إىل ال

ًكـام يـتجىل يف أشـكال التعبـري األديب ابتـداء وانتهـاء باألجنـاس األدبيـة رضوبه وأشكاله،  ً

ولكـن إذا كـان . ِّالشبيهة بها؛ مثل الحكايا الشعبية والخرافات واملالحم والسري البطوليـة

ًمضمون األجناس األدبية الشبيهة باألسطورة ال يؤخذ دوما عىل محمل الجد، وال ينطـوي 

َّي واملستمع عىل حد سـواء بتـصديقه أو اإلميـان برسـالته، فـإن ُعىل مؤيد ذايت يلزم الراو

 وتجعـل مـن ،هالة القداسة التي تحيط باألسـطورة تـسمو بأحـداثها إىل مـستوى الرمـز

  هــذا الوضــع املتميــز لألســطورة قــد . مــضامينها رســالة رسمديــة موجهــة لبنــي البــرش

  اإلنـسان القـديم لفهـم نفـسه جعلها، من بني بقية األجناس األدبية، األكرث تلبية لحاجـة 
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ر يف الحارض املتجذككائن تاريخي يقع يف نقطة الوسط بني البدايات والنهايات، ولفهم أصل 

 تنفـصم وبذلك تم عقد صـلة ال. ًاألحداث املاضية صعودا نحو أزمان الخلق والتكوين األوىل

سانية مـن خـالل اريخ، وراحت كل ثقافة تبحث عن ماضـيها ومـايض اإلنـبني األسطورة والت

ّاريخية كناتج من نواتج القص يثولوجيا، وولد جنس الكتابة التٍّص تاريخي مشبع باملقعملية 

  .األسطوري

اريخية تستقل عن األسطورة عندما مل يعد اإلنسان القديم يـرى يف أخذت الكتابة الت

اريخ  ذلك أخذ التعند. قوى املاورائيةًاألحداث املاضية، أو األحداث الحارضة، نتاجا لتدخل ال

يتجرد من قدسيته، وراح اإلنسان يبحث يف األسـباب والنتـائج مـن خـالل روابطهـا وصـالتها 

اريخ الذي حل محل األسطورة يف تكوين الـذاكرة الجمعيـة، وولد علم الت. الدنيوية الواقعية

. يـةاريخة نـشاطه الخـالق عـىل الـصريورة التَّوعرف اإلنسان بدوره يف صنع تاريخه، وبأهمي

ًولكن هذا العلم بقي أمينا ألصوله األوىل كفن أديب قصيص يستلهم األسطورة ويتكئ عليهـا، 

اريخيـة يف املـرشق القـديم يقرأ اليوم رواد جـنس الكتابـة التوإن من . إىل هذا الحد أو ذاك

البابيل، ومانيتو املرصي، يالحظ إىل أي حـد عمـل هـؤالء الـرواد ) بريوسوس (=مثل برغوشا 

ودوتس اإلغريقي املدعو ومن يقرأ هري. ستلهام األساطري وإعادة صياغتها عىل طريقتهمعىل ا

ًاريخ، بعني مؤرخ عرصي، يعرف إىل أي حد كان ذلك املؤرخ مفتونا بقصص الـشعوب بأيب الت

التي ارتحل إىل بالدها وكتـب عنهـا، وطريقتـه يف اقتبـاس هـذه القـصص وإعـادة صـياغتها 

اريخ الحـديث رغـم مناهجـه العلميـة مـن هـذه اآلفـة ُ يـنج علـم التـومل. ًبارها تاريخاباعت

ًاملتأصلة، فام زلنا إىل يـوم النـاس هـذا نجـد بعـض املـؤرخني يقتبـسون قصـصا مـن املـايض 

علها أقرب مـا تكـون إىل ويتكئون عليها ملجرد أنها قصص قوية ومؤثرة، ومصاغة بطريقة تج

  . اريخيالحدث الت

اريخيـة لـصالح ًدا عنـدما يـتم تجنيـد الكتابـة التاريخ تعقيـوالتتزداد العالقة بني األدب 

ملنهج العلمي، وتفسح الحقائق فهنا يغيب التفكري املنطقي وا. اإليديولوجيات القومية أو الدينية

. اريخية مكانها للقصص املزورة بسطوة األسطورة، وما حصل فعالً لصالح ما نود لو أنه حـصلالت

والدينية ال تكتفي بتفسري التاريخ، بل إنها تعمل يف أحيـان كثـرية عـىل فاإليديولوجيات القومية 

  ألن مــا يفــوق املــايض أهميــة هــو تــأثريه وعواقبــه عــىل املواقــف ووجهــات «. ّخلــق التــاريخ
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ًسـرتاتيجيات شـيوعا و استثارة املايض من بني أكـرث اإلوهنا تغد. )1(»النظر الثقافية يف الحارض

ويتحول الرصاع عىل املايض إىل رصاع عىل الحارض، من خـالل «همه، يف تأويل الحارض ال يف ف

ًومبا أن العامل مل يكن مهيئا يف أي وقت . )2(»ٍابتكارات خيالية ملاض يعاد بناؤه بشكل تعسفي

َّمن األوقـات لـسيادة إيـديولوجيا واحـدة، قوميـة كانـت أم دينيـة، فـإن تـاريخ اإلنـسانية، 

ًان عىل الدوام مرسحا لتجابه اإليديولوجيات التي تواجـه كـلٌّ ًوخصوصا يف أحقابه األخرية، ك

ويستمر طغيـان . خرمنها األخرى برسديتها الخاصة املنطوية عىل رؤيتها لتاريخها ولتاريخ اآل

ايض الهاجعة، وتتحـول اريخ، وتعلو تهوميات القصص والحكايا فوق أحداث املاألدب عىل الت

  .ئدية وبالغية محملة بالعواطف واالنفعاالتاريخية إىل صياغات عقاالكتابة الت

اريخ، ولكنـي بـصدد التقـديم ألخطـر ا بصدد كتابة مقدمـة يف فلـسفة التـلست هن

رسدية تاريخية أنتجها هذا الفوج يف الفكر والسيكولوجيا اإلنسانية، وهي الـرسدية املتعلقـة 

 التقـت الرؤيـة املنحرفـة فهنـا. اريخ اليهودي امللحق به، والت»تاريخ بني إرسائيل«مبا يدعى 

لإليديولوجيا القوميـة بالرؤيـة املنحرفـة لإليـديولوجيا الدينيـة، وتعاونتـا عـىل صـياغة أكـرث 

ت ّوهنـا بـرزت وتجلـ. اريخيـةًديات ضالالً وبعدا عن حقائق التاريخ ومنطق الرؤيـة التالرس

 قـع، عنـدمابعة باألسطورة يف أقوى أشكال سـطوتها وتفوقهـا عـىل الحـدث والواشالقصة امل

وراتية إىل تاريخ لفلسطني القدمية، وإىل مصدر موثوق من تحولت سلسلة ألف ليلة وليلة الت

  .مصادر تاريخ الرشق القديم

منذ مطالع القرن الخامس قبل امليالد بدأ كهنة يهوذا العائدين من السبي البابيل إعـداد 

يهـود التـي أنـشأتها اإلدارة طعة د، الذي بدأ بالتشكل يف مقارسديتهم عن أصول املجتمع الجدي

استخدم هؤالء الكهنة ما وصلهم من أخبـار . ابقةىل جزء من أرايض مملكة يهوذا السالفارسية ع

متفرقة وغري مرتابطة عن مملكتي إرسائيل ويهوذا الزائلتني، ثم راحوا يتوغلون يف املايض األبعـد 

ــ ــيل، وم ــوروث املح ــن امل ــا م ــصص وحكاي ــوى ق ــل س ــد ودلي ــشعوبدون مرش ــوروث ال   ن م

  

                                                           
  .87الثقافة واإلمربيالية، ص:  إدوار سعيد1
  :  إن فكرة الرصاع عىل املايض من أجل كسب الحارض، هي إحدى األفكار الناظمة لكتابة كيث وايتالم2

Kaith Whitelam, The Invention of Ancient Israel .  
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 الخليطــة التــي كــان اآلشــوريون ثــم البــابليون مــن بعــدهم قــد أحلوهــا بــدل الــشعوب 

ّسبية واملهجـرةَـمـالفلسطينية ال فـانتقلوا مـن مملكتـي إرسائيـل ويهـوذا إىل مملكـة داود . ْ

وراتيـة نحـو بـدايات ًدا يف الـزمن عـرب بقيـة أحـداث الروايـة التوسليامن املتخلية، ثم صـعو

ًوقد بقيـت هـذه الـرسدية يف إطارهـا الـديني الالهـويت قرونـا . انية، فالخلق والتكويناإلنس

إىل أن جاء البحث األكادميي الحديث لينفض عنها الغبار منـذ القـرن التاسـع عـرش، . طويلة

وراء هذا املوقف للبحـث األكـادميي الغـريب سـببان، نجـد . سها كرواية تاريخية موثوقةّويكر

 الدينية املحافظة التي تنـزرع جـذورها يف األصـولية املـسيحية، وثـانيهام يف أولهام يف النزعة

  .الظروف التي أحاطت بنشوء علم اآلثار يف فلسطني

عندما بزغت الحضارة الغربية من ظلمة العصور الوسطى، راحت تصوغ رسديتهـا 

سيحية، وهـي ومبا أن املـ. الخاصة عن أصولها التي وجدتها يف الحضارة اليونانية الرومانية

ًت كتاب التوراة باعتباره عهدا قـدميا سـابقا للعهـد الجديـد ّالدين الرسمي للغرب، قد تبن ً ً ّ

الذي هو اإلنجيل، فقد راحـت الـرسدية الغربيـة تتـابع أصـولها يف التـاريخ الـديني لبنـي 

 مبـا هـي مقدمـة لظهـور ً جزءا من املوروث الديني الغريب،ّإرسائيل، وصارت أسفار التوراة

 »معجـز«ورغم عقالنية الفكر الغريب الذي يرفض كل مـا هـو . ملسيح ولتكوين املسيحيةا

ّ، فقد راح هذا الفكر يبحث يف ركام األساطري والخرافات التوراتيـة »أسطوري« و»خارق«و

ّوايـة التوراتيـة مـن ي عـىل حقـائق تاريخيـة، وتحولـت الرباعتبارها صياغات رمزية تنطو

رصف النظـر عـن بقيـة أسـاطري فيه  تاريخية، يف الوقت الذي تم رواية الهوتية إىل رسدية

ًاملنطقة املرشقية باعتبارها أدبا وخياالً دينيا جامحا ً إن الكنيـسة املـسيحية التـي شـاءت، . ً

ّى التوراة العربانية كنص مقدس، قد نفخـت الـروح يف ّبعد قرون من موت يسوع، أن تتبن

فعت بهـا يف ة من عامل قديم زال إىل األبد، ودة متحجرأسفار الكتاب البالية التي تعترب بقي

 وهذا ما قاد إىل إحداث تغيريات عميقـة يف كيفيـة إدراك .نسغ الحضارة الغربية الصاعدة

 ذلـك أن تـأثري اإليـديولوجيا ،الغرب لنفسه وتحديده لهويته يف مقابل الحضارات األخـرى

ًالتوراتية كان أعمق غورا من مجرد اإلميان الساذ  للعهد القديم، ورصـد ةج بالقصص الدينيّ

الـشعب «يكفـي هنـا اإلشـارة إىل أثـر فكـرة . ًب أبحاثا طويلة مستفيـضةّهذا التأثري يتطل

ٍ التوراتية عىل نظرة الغرب لدوره يف العـامل كـشعب مختـار يحمـل رسـالة عامليـة»املختار ٍ ّ  
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َّه النموذج التـورايت يف احـتالل  ظاهرها تحضري الربابرة وباطنها التسلط والنهب، وإىل ما لعب

ــان  ــسكان وأرض كنع ــة ل ــادة الجامعي ــالت اإلب ــن دور يف حم ــرب، م ــأمر ال ــا ب ــاء أهله إفن

املستعمرات األصليني، منـذ غـزو األسـبان والربتغـاليني أمريكـا الوسـطى والجنوبيـة وتـدمري 

  .ثقافاتها الراقية، إىل غزو الصهاينة أرض فلسطني

 املتعلق بظروف ومالبسات نشوء علم اآلثار يف فلـسطني، أما عن السبب الثاين، وهو

ُفإن هذا العلم قد ح ّكم عليه منذ بداياته األوىل أن يكون علام موجَّ ًهـا لغايـة واحـدة، هـي ً

فمن ناحيـة . ّواية التوراتيةقدسة، وإثبات تاريخية الرالبحث عن أصول إرسائيل يف األرض امل

ويـل الحمـالت التنقيبيـة املبكـرة منـذ أواسـط القـرن أوىل كانت الجهات التي بـادرت إىل مت

َّالتاسع عرش، هي جهات الهوتيـة أو يغلـب عـىل متنّفـذيها الفكـر الالهـويت التـورايت ُ ْ وقـد . َ

ْحددت هذه الجهات للحمالت التنقيبية أهدافها واستبَقت نتائجها َ َ ومن ناحية ثانيـة، فقـد . ْ

طيني بحاجة إىل مرشد ودليـل قـدمها لهـا كتـاب كانت األركيولوجيا الناشئة يف الحقل الفلس

 -2. العرص الكنعـاين -1: من خالل تحقيبه لتاريخ فلسطني إىل عدد من العصور هي. ّالتوراة

 اململكـة املنقـسمة، أي إرسائيـل -4. ّ اململكـة املوحـدة لكـل إرسائيـل-3. التوطن اإلرسائييل

وبذلك كان عـىل كـل اكتـشاف .  الثاين العودة وبناء الهيكل-6.  السقوط والسبي-5. ويهوذا

ًأثري أن يصنف ضمن واحد مـن هـذه العـصور، بـسبب جهـل املنقبـني جهـالً تامـا بتـاريخ  َّ ُ

  .َّفلسطني املغيب من حيث األساس

ًوقد بقي علم اآلثار يف فلسطني أسريا ملصادر متويله، وكان عليـه تربيـر وجـوده واسـتمراره 

صادر، حتـى بعـد أن انتقلـت رعايـة الحمـالت التنقيبيـة إىل كحقل معريف من خالل إرضاء تلك امل

كربيات الجامعات يف أوروبا وأمريكا، وذلك بسبب تأثري الحركة الـصهيونية عـىل توجهـات البحـث 

األثري والتاريخي، وقوتها املتـصاعدة يف املجتمعـات الغربيـة، ومـا رافـق ذلـك مـن متهيـد إلخـالء 

لقد حولت الحركة الصهيونية، من خالل رجاالتها املـوزعني . هافلسطني وإنشاء الدولة الصهيونية في

يف كل جامعة ومركز بحث، الجدل األكادميي حول تاريخ فلسطني من أروقة الجامعات إىل املجـال 

الثقايف واإلعالمي العام، وخرجت املسألة من حلقات البحث الضيقة لتـشارك يف التمهيـد املـدفعي 

ــاد ال ــق ازدي ــذي راف ــايف ال ــلالثق ــة إرسائي ــة دول ــتعدادا إلقام ــسطني اس ــة إىل فل ــرة اليهودي   ًهج

  وبــذلك تحــول الجــدل حــول املــايض إىل رصاع حــول ذلــك املــايض مــن أجــل كــسب.  الحديثــة
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ً الحارض، وصار التوكيد عىل تاريخيـة إرسائيـل القدميـة توكيـدا عـىل حـق إعـادة بنـاء تلـك 

يان إعالن دولـة إرسائيـل، عنـدما اسـتخدم وهذا ما أشار إليه ب. اإلرسائيل يف العرص الحديث

ّمعد ِ   .»إعادة تشكيل دولة إرسائيل«: وه تعبريُ

َّحتى أوسط القـرن العـرشين، كـان مـن الـسهل عـىل األكـادمييني التـوراتيني صـياغة 

وايـة وربطهـا مبجريـات أحـداث الر. لـسطنيفة لنتائج التنقيب األثري يف فّتفسرياتهم املتعس

 عدد املواقع التي تـم الكـشف عـن مـستوياتها األثريـة بـشكل كامـل، ّالتوراتية، وذلك لقلة

وبدائية أساليب التنقيب، والرتكيز عىل املواقع املنعزلة عن بعـضها مـن دون املـسح األثـري 

ولكن بعد تنقيبات عاملة اآلثار الربيطانية كاثلني كينيون يف . الشامل ملناطق جغرافية واسعة

ات من القرن املايض، وما خرجت بـه مـن نتـائج ثوريـة يتينمدينة القدس، خالل أواسط الس

 اتـسعت حمـالت التنقيـب بـشكل ،مبعيار ذلك الـزمن قـدمتها عـىل اسـتحياء وبكـل حـذر

ًمحموم، وخصوصا يف منـاطق الهـضاب الفلـسطينية التـي كانـت مبثابـة املنـاطق التقليديـة 

 امليالد، والتي استوىل عليهـا صف األول من األلف األول قبللدولتي إرسائيل ويهوذا خالل الن

فلقــد طالــت التنقيبــات، التــي ). الــضفة الغربيــة  (=1967اليهــود عقــب حــرب حزيــران 

وقامـت . ًاستخدمت أسلوب املسح امليداين الشامل، كـل مـرت تقريبـا مـن املنـاطق الهـضبية

جامعات الكيان الصهيوين وعىل رأسـها جامعـة تـل أبيـب بتجهيـز حمـالت تنقيبيـة مـزودة 

 عملـت خـالل العـرشين سـنة املاضـية االختصاصات املساعدة لعلم اآلثار،ى ّلامء من شتبع

وكلــام كانــت هــذه . عــىل جمــع معلومــات غزيــرة أحــدثت ثــورة يف أركيولوجيــا فلــسطني

 للمـؤرخني واآلثـاريني صـعوبة ّاملعلومات ترتاكم ويتم الربط فيام بينها وسـرب معناهـا، تبـني

 وتـاريخ ملتوهمـة عـن تـاريخ إرسائيـل ويهـوذا،صورة القدميـة امالمئة هذه املعلومات مع ال

وهنا ظهرت عىل جانبي األطليس يف الحلقات األكادميية أصوات متفرقة . فلسطني بشكل عام

وما . ّعملت عىل إعادة نظر شاملة يف الخارطة املعرفية، اآلثارية والتاريخية، ملنطقة فلسطني

لــق عليــه خــصومه اســم تيــار املــراجعني أو ًلبثــت هــذه األصــوات حتــى شــكلت تيــارا أط

الء للنظريـات والتفـسريات ًالراديكاليني، انطالقا من املراجعـة الـشاملة التـي يقـوم بهـا هـؤ

  . َّ وموقفهم الراديكايل املتحرر، إىل هذا الحد أو ذاك، من سطوة الفكر التورايتالقدمية،

ــة  ــد بحاث ــىل ي ــح ع ــايل بالتوض ــاه الراديك ــح االتج ــذت مالم ــّأخ ــلـمتم   :يزين مث
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 J. H. Haysو ،J. M. Millerو ،Van Seterو ،N. B. Lemcheو ،G. Garbiniو ،G. W. 

Ahlstromو ،T. L. Thompsonو ،K. Whitelamإن ما يجمع هؤالء املـؤرخني . ، وآخرين

 استقراء الوثائق ، والرشوع يفّ التوراتيةوايةمشاربهم هو املوقف النقدي من الرعىل اختالف 

. ًاريخية بعيدا عن األفكار املسبقة التي سيطرت عـىل مجـال البحـث حتـى اآلنارية والتاآلث

ّويذهب أكرثهم راديكالية إىل القول برصف النظر نهائيا عن كتـاب التـوراة باعتبـاره وثيقـة  ً

 .Gفالباحث . تصدى لروايتهاتُدينية غري تاريخية، دونت بعد وقت طويل من األحداث التي 

Garbini قد دونت فيام بني أواخـر العـرص (*)ّاريخية يف التوراةن األسفار املدعوة بالتيرى أ ،

رنني الرابـع والثالـث قبـل املـيالد، مـن هنـا ـستي، أي خالل القـر الهلنـالفاريس وأوائل العص

ّواية التوراتية، ويجـب رصف النظـر ة معارصة ألي حدث من أحداث الرها ال تعترب وثيقـَّـفإن

ُا أخيولة أدبية تجد دوافع إنتاجها يف املناخ النفيس واالجتامعي للفرتة املتأخرة عنها باعتباره

  ).1988غاربيني . (التي أنتجتها

تومبسون بأن املعلومات اآلثارية الجديدة التي صـارت متـوفرة لـدينا اآلن . ل. ويرى ت

املتزايـدة عـىل بنـاء َّمتكننا من صياغة تاريخ إلرسائيل مستقل عن البحث التـورايت، وأن مقـدرتنا 

ّوايـة التوراتيـة كمـصدر ل ألصول إرسائيل القدميـة تجعـل مـن الـرضوري إهـامل الرّتاريخ مفص

 ّصُلتي فرضت عىل املؤرخ من قبـل الـنٍتاريخي، والتخيل بشكل جذري وواع عن كل املسلامت ا

  The Bible in  : يف أوروبا تحت عنوان1999يقول تومبسون يف كتابه الذي صدر عام . َّالتورايت

History ويف أمريكا تحت عنوان ،The Mythic Pastّواية التوراتية التي تـدور إن الر«: ، ما ييل

  اريخ لــدى الــت تــتحكم بعمليــة إعــادة بنــاء التــز حــول صــعود وســقوط إرسائيــل القدميــة مــا

حقهـا كـأدب ّوهذه العملية، يف الواقع، تبخس القـصص التوراتيـة . ّالحلقات األكادميية التوراتية

ديني ذي قيمة فنية عالية، وذلك بالرتكيز عىل وجهها الظـاهري كأحـداث ووقـائع، وتحولهـا إىل 

ــاريخ ــإن أصــحاب هــذا االتجــاه، يف... ت ــزامهم املوقــف النقــدي الت   اريخي، ينتهكــون عــدم الت

  لقـد غـدت... اريخ، أال وهـي متييـز الواقعـة والحـدث مـن الخرافـةالقاعدة األوىل يف علـم التـ 

  

                                                           
 -2.  أسفار الرشيعة املدعوة بأسفار مـوىس الخمـسة-1: ّ تقسم األسفار التوراتية إىل أربع مجموعات هي*

 أسفار الحكمة، مثـل سـفر -3. األسفار التاريخية، مثل أسفار امللوك األول والثاين وأخبار األيام األول والثاين
  . سفر إرميا وسفر إشعيا أسفار األنبياء، مثل-4. الجامعة وسفر األمثال
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ّ الحاجة ماسة اليوم لكتابة تاريخ مـستقل عـن التـوراة، نـستطيع مـن خـالل املقارنـة معـه 

دون تـاريخ مـستقل لفلـسطني، وإلرسائيـل ومـن . مـن تاريخيـة أيـة مرويـة توراتيـةالتثبت 

ّالقدمية ضمنه، فإن مسألة تاريخية التوراة تبقى    .)1(»دون حلمن َّ

أمـا عـن مـستجداته يف ثقافتنـا . رباريخي يف الغـهذا عـن مـستجدات البحـث التـ

َالعربية الحديثة، فإن تاريخ فلسطني القديم ال يلق العناية الالزمة من قبل الباحثني العـرب،  َّ

َّومل نكن طرفا أمام الفكر التورايت يف الرصاع عىل املايض، رغم حضورنا القوي يف الـرصاع عـىل  ً

وفـيام عـدا . ّ غري مزود بنظرية تاريخيـةالحارض، والذي اتخذ بالنسبة لنا طابع رصاع تكتييك

َّ دمشق وإرسائيل، فإن البحث آرام:  تحت عنوان1995كتايب الذي صدرت طبعته األوىل عام 

أمـا . اريخي العريب بقي غري معنـي بالجـدل الـدائر يف الغـرب بخـصوص تـاريخ فلـسطنيالت

 بقـاع جغرافيـة بعيـدة َّاألبحاث العربية التي راحت تبحث عن مصداقية الحدث التورايت يف

ها تقع خارج مجال هذا الجدل، وهي عىل ثوريتها وجدية أصحابها تـسري ـَّـعن فلسطني، فإن

فالنظرية العلمية، أىن كان مجالهـا، هـي النظريـة التـي . يف طريق مسدود، من وجهة نظري

ظـي ونظريـة هـؤالء الـزمالء تقـوم عـىل جـدل لف. تقدم يف ثناياها أدوات دحضها أو إثباتها

 يف منهجهـا إىل وهـي أقـرب. لغوي ال يقدم لنا الحـد األدىن مـن أدوات الـدحض أو اإلثبـات

  .  للتوراةّيصمدرسة النقد الن

ّإن عمل املـؤرخ الحـديث ينحـرص يف اسـتقراء وتفـسري نـوعني مـن البينـات، األول 

 إىل زمـن وكالهـام يجـب أن ينتميـا. نات كتابية نـصيةّنات مبارشة أركيولوجية، والثاين بيّبي

أمـا العكـوف . ًالحدث الذي نؤرخ له أو قريبا من زمنه إىل درجة تسمح بإلقاء الضوء عليه

ّنات نصية متأخرة، فليس من التاريخ يف يشء، وهو أقرب ما يكـون إىل ّعىل تأمل وتفسري بي

إن أقدم نص للتـوراة موجـود . اريخيةتمد الخيال، منه إىل الكتابة التالعمل األديب الذي يع

بني أيدينا هو نص مخطوطات البحر امليت، التي احتوت عىل أجزاء غري كاملة مـن جميـع 

  وذلـك إضـافة. ّاألسفار التوراتية، عدا سفر إشعيا الذي وجد كـامالً يف أكـرث مـن مخطوطـة

  وهـذا يعنـي أن أقـدم.  إىل شذرات مـن نـصوص أخـرى اعتـربت فـيام بعـد غـري قانونيـة

  

                                                           
1Th. L. Thompson: The Bible in History, p.49 . 
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 للتوراة مبـا يقـارب ّاملروية يف سفر التكوين منقطعة عن أقدم نصّواية التوراتية أحداث الر 

 1300 سنة، وأن قصص الخروج من مرص ودخول كنعـان منقطعـة مبـا يقـارب الــ 1900 الـ

 سـنة، وقـصص مملكتـي إرسائيـل 1100سنة، وقصص مملكة داود وسليامن مبـا يقـارب الــ 

  .سنة 600و 900ويهوذا مبا يرتاوح بني 

ة العرب، هي نفـس ّتي تعاين منها نظرية التوراة التي جاءت من جزيرإن املشكلة ال

ًاريخي التورايت، فكالهـام ينظـر إىل أسـفار العهـد القـديم باعتبارهـا نـصا مشكلة البحث الت َّ

ًمطردا يروي أحداثا مرتابطة ومتسلسلة زمنيا، يف الوقت الـذي تكـشف فيـه هـذه األسـفار،  ً ً ّ

ًكار املتبعة، عن نفسها باعتبارها نوعا من الجمع الرتايث الذي ُللباحث املتحرر من سلطة األف

يؤلف بني موروثات أدبية مختلفة األزمنة واألصول، ويرتبها يف تسلسل زمني مفروض عليهـا 

من خارجها، ووفق منظور إيديولوجي معني، هو منظور كهنة أورشليم من الفـرتة الفارسـية 

الـذين يقبلـون (مالء َّني إذا سلمت جدالً مع هـؤالء الـزَّــمن هنا، فإن. والهلنستية املتأخرتني

ّواية التوراتية ولكنهم يغريبتاريخية الر بـأن أحـداث سـفر التكـوين، مـثالً، مل ) ون جغرافيتهاّ

ِتجر بني الفرات السوري وفلسطني، أو أن الخـروج مل يكـن مـن مـرص والـدخول مل يكـن إىل 

ًتشكل فيام بينها تاريخيـا ة بأن هذه األحداث املتفرقّني ال أسلم معهم َّــكنعان فلسطني، فإن

  .متسلسالً جرى يف زمن ما ومكان ما

ِإن قصة بني إرسائيل التوراتية مل تجر عـىل أرض فلـسطني، وال يف أي مكـان جغـرايف  ّ

آخر، بل هي قصة أصـول مفعمـة باإليـديولوجيا الدينيـة، تهـدف إىل ابتكـار تـاريخ للـدين 

نة أورشليم خالل ثالثة قرون من الفرتة املدعوة بفرتة ما بعد السبي اليهودي الذي صاغه كه

أو فرتة الهيكل الثاين، كام تهـدف إىل تأصـيل مجتمـع أورشـليم الجديـد يف أرضـه الجديـدة، 

وإسباغ الوحدة والتجانس عىل املجموعات اإلثنية املختلفة التي سـاقها الفـرس إىل مقاطعـة 

ُمن هنـا، فـإن جـلَّ البحـث . أرايض مملكة يهوذا البائدة التي خلقوها عىل جزء من »يهود« َّ

ُرائيل وتاريخها، قد دار حول أخيولـة ال متتلـك ـول إسـألة أصـول مسـي الذي دار حـاريخالت

وهذا القليل الذي يتوافق مـع تـاريخ املنطقـة الفلـسطينية، ال . من الوجود الواقعي إال أقله

 األخري من حيـاة مملكتـي إرسائيـل ويهـوذا، وهـي يتعدى مجموعة أخبار تنتمي إىل الهزيع

ّمرحلة قريبة زمنيا من فـرتة تـدوين التـوراة، وذكرياتهـا كانـت حيـة ومتداولـة حتـى ذلـك  ً

  .الوقت
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  تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود

اريخ الـديني والـسيايس ّايـة التوراتيـة، وحولهـا يـدور التـورتقع أورشـليم يف بـؤرة ال

والحديث هنا للمؤرخني (تيالء امللك داود عىل أورشليم واتخاذها عاصمة له فمع اس. لليهود

، تحــول النظــام القــبيل البــدايئ للجامعــات العربانيــة إىل دولــة منظمــة ومملكــة )َّالتــوراتيني

ومع بناء هيكل سليامن يف املدينـة، جـرى تنمـيط الـشعائر والعبـادات يف . مرهوبة الجانب

َمركز روحي وحد القبائل  ًدينيا مثلام وحدتها العاصمة سياسياَّ ًَّ.  

ًولكن أورشليم، شأنها يف ذلك شأن كل مكان تتخذ منه قصص األصول مرسحا لها، قد 

وايـة  الرمـز واألسـطورة، ومـع تطـوير الرأخذت باالرتفـاع مـن مـستوى الواقـع إىل مـستوى

ية مهديـة،  مسيانيال وعواطف وانفعاالت وآمالّالتوراتية نحو نهاياتها، تحولت إىل موطن خ

حتى تخلت عن طبيعتها األرضية، وصارت قلب بلد فـردويس يف مملكـة الـرب القامئـة عـىل 

ثم جاءت الكتابات املسيحية املبكرة . األرض، واملكان الذي تجري فيه الدينونة األخرية لألمم

ًهتـا لهـا، لتنسج عىل هذا املنوال، فهنالك أورشليم ساموية ليست املدينة األرضية إال ظـالً با

  . ًولسوف تهبط من السامء يف آخر الزمن لتكون مسكنا هلل مع الناس

وأنا يوحنا، رأيت املدينة املقدسة أورشليم الجديـدة نازلـة مـن «: نقرأ يف سفر الرؤيا

ً، كعروس مزينة لرجلها، وسمعت صوتا عظيام من السامء قـائالًالـلـهالسامء، من عند  هـو : ً

  .3-2: 21 ً»وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا. س مع الناالـلـهذا مسكن 

من هنا، تتخذ معالجايت لتاريخ فلسطني القدمية، يف هذا الكتاب، من أورشليم نقطة 

ُّانطالق ونهاية، ومحورا يدور حوله البحث بكامله رغم تـشعب موضـوعاته وعـدم اقتـصاره  ً

ة عن هذه املدينة، والكـشف عـن  الخرافتوذلك يف محاولة لنزع غالال. عىل تاريخ أورشليم

ّتاريخها الحقيقي، وعن تاريخ فلسطني املدفون تحت ركام من الحكايا الت وراتية، وركام آخـر ٍ

سـوف يغطـي البحـث فـرتة تزيـد عـن . َّاريخي املصاب بعمى األلوان التورايتمن البحث الت

ًي أيـضا ثالثـة آالف كام يغط. ألفي سنة من تاريخ أورشليم، يف السياق العام لتاريخ فلسطني

. عام من تاريخ فلـسطني الكـربى، يف الـسياق العـام لتـاريخ سـورية والـرشق القـديم عامـة

  : وهدفنا من ذلك كله هو اإلجابة عن بضعة أسئلة محددة هي



- 17 -  

  ودية يف فلسطني؟ اليهود؟ ومتى تشكلت اإلثنية اليهمن هم. 1

  متى نشأ الدين اليهودي، وأين، وكيف؟. 2

ليهود كيان سيايس يف فلسطني؟ وما هو املـدى الزمنـي والجغـرايف لهـذا هل كان ل. 3

  الكيان يف حال وجوده؟

  هل دانت فلسطني باليهودية يف يوم من األيام؟. 4

ّما العالقة بني التاريخ اليهودي، الذي ابتدأ يف القرن الخامس قبل املـيالد، وتـاريخ . 5

   الكربى عىل وجه العموم؟ًمملكتي إرسائيل ويهوذا خصوصا، وتاريخ فلسطني

ٍمن املفرتض أن يكون كتايب الجديد هذا، مبثابـة اسـتمرار وتكميـل لكتـاب سـابق يل 

أن تطـابق املـساحة الجغرافيـة إال . آرام دمـشق، وإرسائيـل:  تحـت عنـوان1994صدر عام 

ولكن هذا التداخل لن يظهـر . اريخية للكتابني، من شأنه أن يفرض بعض التداخل بينهاموالت

ام عـىل شـكل إضـاءات جديـدة تفرضـها َّـرار ملعلومـات وأفكـار سـابقة، وإنـعىل شـكل تكـ

مــستجدات البحــث األثــري بــشكل خــاص، وهــي املــستجدات التــي تابعتهــا يف الــدوريات 

ً، معتمدا قدر اإلمكـان عـىل نتـائج 2001املتخصصة والكتب الجديدة، وصوالً إىل مطلع عام 

حـديث يف األرض املحتلـة، وتفـسريات ونظريـات املنقبـني البحث األركيولـوجي اإلرسائـييل ال

  . اإلرسائيليني أنفسهم، كلام وجدت إىل ذلك سبيالً

ًولكني أود لفت نظر القارئ منذ البداية إىل أن هذا الكتاب ليس تاريخا شامالً وافيا  ً

ن شـأنه لفلسطني القدمية، ألن التزامه باإلجابة عىل األسئلة املحددة التـي رسدتهـا أعـاله، مـ

يـضاف . تضييق مجال البحث والرتكيز عىل محاور بعينها عىل حساب محاور أخـرى عديـدة

ًإىل ذلك أن مرشوعا متكامالً لتاريخ فلسطني، يف الوقت الحارض، يتجاوز إمكانيـة عـدد وافـر 

ّمن الباحثني متعددي االختصاصات، واملزودين بكل الدعم املادي واملعنوي الالزم، فام بالـك 

َّاوالت الفردية التي ال ميلك أصـحابها مـن العـدة والعـدد سـوى مـا حـصلوه بقـدراتهم باملح

  .ًالذاتية، وما يدفعهم داخليا للبحث عن الحق وعن الحقيقة

ــة  ــأمر يثقــل كاهــل كــل مــن عــاىن الكتاب ــوح لقــاريئ ب كــام أين أود الب

ّالتاريخية، وهو أننا يف كتابة التاريخ ال نطمح إال إىل تقديم تصورات  عامة عام ّ

  حدث يف املايض، ولكننا غري قادرين بالفعل عـىل إعـادة بنـاء ذلـك الجـزء مـن
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فاملايض قـد تـالىش يف .  املايض الذي اخرتنا استقصاءه، أو التحدث بيقني كامل عام وقع فعالً

عامل الغيب، ومل يرتك لنا سـوى شـذرات مـن نـصوص ولقـى أثريـة، علينـا تفـسريها والـربط 

هـذا الـشك هـو الـذي .  ولكن مع ترك هامش من الـشك واالعـرتاف بالجهـلاملنطقي بينها،

يحول بيننا وبني العمل عىل ردم الفجـوات يف معرفتنـا، ويجعلنـا يف منجـاة مـن التحـول إىل 

ّردة انطالقا من وثائق غري مطّأدباء يصوغون قصة مط   .ردةً

قدمية من قبل سوف أبدأ يف الفصل األول من هذا الكتاب بقصة اكتشاف أورشليم ال

ُصف الثاين من القرن التاسع عرش، ثم أتخذ من أورشليم ات التنقيب الربيطانية خالل النبعث ِ َّ

اريخ الفلـسطيني يف األلـف ًة لالنطالق صعودا نحو مطالع التـالقرن العارش قبل امليالد، نقط

  .ًثم هبوطا نحو القرن الثاين امليالدي. الثالث قبل امليالد
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  ة وطبوغرافيإطاللة جغرافية

بد من رؤيتهـا ضـمن  ليك نأخذ صورة واضحة عن جغرافية وطبوغرافية فلسطني، ال

ُالتكوين الجغـرايف األوسـع للمنطقـة الـسورية وخـصوصا يف رشيطـه الغـريب، الـذي تـشكل  ً

  .فلسطني ورشقي األردن امتداده الجنويب

ضها بحـدة، تتآلف بالد الشام من أربع مناطق جغرافية متجـاورة ومتاميـزة عـن بعـ

فلـدينا أوالً رشيـط سـاحيل ). 1انظر الخريطة يف الشكل رقـم (متتد من الشامل إىل الجنوب 

ًضيق محـصور بـني الجبـال الغربيـة والبحـر املتوسـط، يأخـذ باالتـساع تـدريجيا يف منطقـة 

وراء هذا الرشيط سلسلتان متوازيتان من الجبال، بينهام مـنخفض يـدعى سـورية . فلسطني

و عبارة عن سهل خصيب يجري فيه نهران رئيـسيان ينبعـان مـن خـط تقـسيم املجوفة، وه

ًمياه مركزي يف البقاع، هـام نهـر األردن الـذي يتجـه جنوبـا ويـصب يف البحـر امليـت، ونهـر 

ًالعايص الذي يتجه شـامالً عـرب سـهول حمـص فحـامه فـسهل الغـاب، ثـم ينعطـف مجتـازا 

سلسلتان تبلغان أقىص ارتفاع لهام يف منطقـة وال. السلسلة الغربية ليصب يف البحر املتوسط

الوسط، حيث تشكالن سلسلة لبنان الغربية وسلسلة لبنان الرشقية، وتحـرصان فـيام بيـنهام 

ود إىل الشامل والجنوب من قمم لبنان تـنخفض السلـسلتان وتتحـوالن إىل نجـ. وادي البقاع

اميل للبنـان ئاالمتـداد الـصريية ومـا يليهـا مـن جبـال اللكـام واسعة، بحيث تشكل جبال الن

الغريب، بينام تشكل مرتفعات الجليل وما يليها مـن منطقـة الهـضاب الفلـسطينية االمتـداد 

تتخلل سلسلة الجبال السورية الغربية ثالث فجوات رئيسية؛ فلـدينا يف الـشامل . الجنويب له

نهـر العـايص  وفيهـا ينعطـف ،صريية وجبال األمانوس بني الحد الشاميل لجبال النفجوة تقع

باتجــاه البحــر، وفجــوة ثانيــة وســطى تقــع بــني الحــد الجنــويب لجبــال الجليــل والهــضاب 

. رسديـالونإاريخ القديم بوادي يزرعيـل أو وهي مرج ابن عامر املعروف يف التالفلسطينية، 

ــل تحــدرا،  ــوب فأق ــشامل والجن ــاه ال ــرشقي باتج ــان ال ــدادات لبن ــا امت ــث يتحــولًأم   بحي

ــشاميل  ــداد ال ــة االمت ــى مالطي ــستمر حت ــري منتظمــة ت ــة غ ــة تلي َّإىل منطق ــوب. ّ   وإىل الجن
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   خريطة سورية الطبيعية-1
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ًيخيـا مبرتفعـات جلعـاد وعمـون  لبنان الرشقي مبرتفعات رشقي األردن، املعروفـة تاريندمج

 وراء رشيط الجبال الساحلية باتجاه الرشق، يتجاور ويتداخل رشيط األرايض الخـصبة .مؤاب

ًراء، فتصل أحيانا ألسنة الصحراء حتى نهر العـايص، بيـنام ميتـد الـرشيط الخـصب مع الصح

  .حتى نهر الفرات يف املناطق الشاملية

ُتبدو منطقة فلسطني صورة مصغرة عن منطقة الغرب السوري الذي تـشكل قـسمه 

 7 رقـم انظر مصور فلسطني يف الشكل: (الجنويب، وهي تتألف من املناطق الجغرافية التالية

  .)يف القسم املصور آخر الكتاب

، )عـسقالن(، وأشـقلون )يافا (، ويوبا)عكا(وأهمها عكو :  رشيط املوانئ الساحلية-1

ً لعبت هـذه املـوانئ، دورا مهـام يف التجـارة الدوليـة عـرب العـصور، مـع مـرص وآسـيا .وغزة ً

  .الصغرى وجزر بحر إيجه وغريها من مناطق املتوسط

يتسع بعـد رأس ويط خصيب من األرض املوازية للبحر وهو رش:  السهل الساحيل-2

  .(*)الناقورة ليشكل سهل شارون يف الشامل، ثم سهل فلستيا يف الجنوب

ُويـشكلها االنحـدار التـدريجي ملنطقـة :  سهل شفلح أو منطقة الـتالل املنخفـضة-3
  .املرتفعات أو الهضاب الفلسطينية

وتتـألف .  املـنخفض للبنـان الـرشقيوهي االمتداد الجنـويب:  الهضاب الفلسطينية-4

مرتفعـات ( الهـضاب املركزيـة -ب .  مرتفعـات الجليـل يف الـشامل-أ: من أربعة أقسام هي

ً قدميا ومرتفعات نابلس حديثاالسامرة تنحدر ). ًجبال القدس حديثا( مرتفعات يهوذا -جـ ). ً

رتفعـات يهـوذا ًمنطقة الهضاب الفلسطينية بشكل حاد نحو وادي األردن، وخصوصا عنـد م

 نجـدة النقـب، وهـي -د. التي يتشكل وراءها منطقة صخرية وعـرة تـدعى بـصحراء يهـوذا

  .مبثابة االمتداد الشاميل لصحراء سيناء

وهو غور عميق ميتد بني بحرية طربيا والبحر امليت، ثم يستمر بعد :  وادي األردن-5

  .ذلك يف وادي عربة

عـرب مـرج ابـن عـامر، وهـو سـهل واسـع دعـاه ال:  وادي يزرعيل، أو اسـدراليون-6

وقد كان عـرب . ًخصيب جدا ميتد يف الفتحة الجنوبية بني مرتفعات الجليل والهضاب املركزية

ًالعصور ممرا مهام يصل منطقة الساحل، الفلسطيني ومرص مبناطق سـورية الداخليـة، كـام  ً

ًكان ممرا تقليديا لعبور الحمالت العسكرية ً.  

                                                           
ّ سوف نستخدم فيام ييل األسامء التاريخية للمواقع والهيئات الجغرافية، ال األسامء املعارصة وكذلك األمر  *

  .فيام يتعلق ببقية هذا الكتاب
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ي األردن، وإىل الجنوب من جبل حوران وهضبة الجوالن، تـربز  إىل الرشق من واد-7

ؤاب، كاسـتمرار متـدرج يف االنخفـاض للبنـان ـون، ومــاد، وعمــعىل التوايل مرتفعـات جلعـ

  .الرشقي

إن الصورة العامة التي تقـدمها لنـا جغرافيـة فلـسطني، وجغرافيـة سـورية الغربيـة 

تتـألف مـن بقـع وبيئـات معزولـة عـن  ي صورة منطقة متنوعة إىل حد كبـريبشكل عام، ه

 ففـي منطقـة ذات ، وقد انعكست هذه الجغرافية املتنوعـة عـىل الحيـاة الـسياسية.بعضها

طبيعة كهذه، يصعب تحقيق الوحدة السياسية، لذا كانت بالد الـشام عـىل الـدوام مقـسمة 

ِإىل عدد مـن الـدويالت الـصغرية املـستقلة، األمـر الـذي جعلهـا عرضـة للـسيطرة مـن ق ل بـّ

ً ولكن سورية قد أفادت يف الوقت نفـسه مـن كونهـا طريقـا .اإلمرباطوريات الكربى املجاورة

ًتجاريا، فقد تخللتها منذ أقدم العصور طرق التجارة العابرة مـن الـشامل إىل الجنـوب ومـن 

الرشق إىل الغرب، متحاشية النطاق الجبيل الوعر ومتبعـة رشيـط املـوانئ الـساحلية، أو مـا 

وملا كان املسلك التجـاري الـساحيل بحاجـة إىل االتـصال .  سهول، أو حافة الصحراءيليها من

باملسلك الداخيل الذي يتبع حافة الصحراء، فقد احتلت الفجوات يف الجاحز الجـبيل أهميـة 

ًبالغة، وكانت السيطرة عىل هذه الفجوات يف بعض األحيان سببا يف نشوء منازعات عسكرية 

فقد كان وادي يزرعيل، عىل سبيل املثال، منطقة تنـازع كـربى . املنطقةبني القوى الكربى يف 

كام حاولت القـوى اإلقليميـة الكـربى . بني مرص من جهة وحايت وبابل وآشور من جهة ثانية

وضعه تحت سيطرتها، مثلام فعلت مملكة آرام دمشق خالل القرون األوىل من األلف األول 

  .قبل امليالد

 حياة املدينة وتـساعد عـىل ازدهارهـا، فقـد نـشأ عـىل طـول ومبا أن التجارة تشجع

الخطوط التجارية صفان من املدن؛ األول صـف مـن املـوانئ البحريـة عـىل طـول الـساحل 

ًطورت تجارتها عرب املتوسط غربـا، والثـاين صـف مـن املـوانئ الـصحراوية عـىل طـول الحـد 

ويف .  باتجـاه وادي الرافـدينًالصحراوي طورت تجارتها شـامالً باتجـاه آسـيا الـصغرى ورشقـا

املمرات الجبلية التي تصل الطريـق التجـاري الـساحيل بـالطريق التجـاري الـداخيل نـشأت 

صفوف من املدن التجارية تقوم بدور الوساطة بـني صـف املـوانئ البحريـة وصـف املـوانئ 

الـذي أهـم وأطـول هـذه الـصفوف العرضـانية هـو صـف مـدن وادي يزرعيـل . الصحراوية

يزرعيـل ومجـدو وتعنـك : اريخ وهـيعليه مدن فلسطينية مهمة منـذ مطـالع التـانتظمت 

  ).بيسان الحالية(وبيت شان 
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  الفصل األول

  

   واكتشاف بدايات التنقيب يف فلسطني

  أورشليم القدمية

  

ُ، مع تشكيل هيئة بريطانية أطلـق 1865بدأت قصة التنقيب األثري يف فلسطني عام 

تـشكلت الهيئـة . Palestine Exploration Fund فلـسطني عليها اسم صندوق التنقيب يف

برعاية امللكة فيكتوريا، ورئاسة أعىل مرجع ديني يف اململكة وهو أسقف كانرتبري، وعضوية 

وقـد بلـغ . مثانية وسبعني من أبرز شخصيات املجتمع الدينيـة واالجتامعيـة يف ذلـك الوقـت

ئـة جنيـه م امللكـة التـي تربعـت مببلـغ مبيـنه متـربع، 272عدد املتربعني األوائل للـصندوق 

  . جنيه3045اسرتليني، وبلغت حصيلة التربعات 

أما الهدف مـن إحـداث هـذا الـصندوق، فهـو الـسعي وراء معلومـات أركيولوجيـة 

َّوعىل حد تعبري بيان تأسـيس الـصندوق، فـإن أهدافـه . متزامنة مع سجالت الكتاب املقدس

آلثار وطبوغرافية وجيولوجيـة وعـادات وتقاليـد األرض التحري الدقيق واملنهجي «: ترتكز يف

ولعل مام زاد يف حامسة الجهات التي . )1(»املقدسة، من أجل توضيح مسائل الكتاب املقدس

تنادت لتشكيل الهيئة، هو النجاحات التي حققتها األركيولوجيا الربيطانية يف العراق، عنـدما 

 الحضارة اآلشورية يف منـرور ونينـوى، وجلـب اكتشف املنقب الالمع هرني اليارد أهم مواقع

ــع النحــت اآلشــوري، بينهــا املــسلة املعروفــة   ًإىل املتحــف الربيطــاين عــددا مــن أهــم روائ

  

                                                           
   :اجع الفصل األول من كتاب  من أجل هذا املقتبس وما يليه من قصة اكتشاف أورشليم، ر1

Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, London 1974.   
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) م. ق824-859( باسم املسلة الـسوداء، وهـي نـصب نقـش عليـه امللـك شلمنـرص الثالـث 

ً يف حلـة كنعانيـة سـاجدا ًكتابات وصورا متجد انتصاراته يف بالد الشام، بينها صورة متثل رجالً ّ

وكانـت . »جزيـة يـاهو بـن عمـري«: ٌعند قدمي امللك اآلشوري، وتحت الصورة كتابة تقـول

وايـة ف يتقـاطع مـع أي حـدث مـن أحـداث الرهذه الجملة مبثابة أول نص خارجي مكتش

وا ياهو املذكور هنا، هو امللك العارش يف سلسلة ملوك إرسائيل الذين حكمذلك أن . ّالتوراتية

  .، عىل ما ورد يف سفر امللوك الثاين من الكتابالسامرةيف مدينة 

بعد عامني من املسح التمهيـدي ورسـم الخـرائط لقـسم كبـري مـن أرايض فلـسطني، 

 الـضابط يف الجـيش R. E. Warrenوصـلت الحملـة التنقيبيـة األوىل برئاسـة الكـابنت وارن 

قت محصورة ضمن سورها القديم الذي كانت القدس يف ذلك الو. الربيطاين، وهدفها القدس

ًرممه وأعاد بناءه السلطان العثامين سليامن القانوين يف القرن السادس عـرش، مـستفيدا مـن 

َّعندما شيد اإلمرباطور . ني يف مطلع القرن الثاين امليالديُخط أساسات السور الروماين الذي ب

وقـد . يم التـي سـواها بـالرتابهادريان مدينة إيليـا كابيتولينـا فـوق أنقـاض مدينـة أورشـل

استخدم املنقب وارن الخريطة التي أعدها املسح التمهيدي ملدينة القدس من أجل تحديـد 

ّمواقع التنقيب داخل السور، كام اعتمد عـىل كتـاب التـوراة، وعـىل كتـايب املـؤرخ اليهـودي 

، اللـذان »يـةالحـروب اليهود«، و»تـاريخ اليهـود«: يوسيفوس من القرن األول امليالدي وهام

ّيحتويان عىل وصف ملعامل املدينة يف القرن األول، ولكـن مـشكلة هـذه املراجـع، أن التـوراة 

َّيفتقر إىل الدقة يف تحديد املالمح الطبوغرافية، أما مؤلفا يوسيفوس فال يصلحان إال لتحديـد 

والروايـات بعض املعامل املعارصة له، ألنه اعتمد فيام يتعلق بـالفرتات األقـدم عـىل القـصص 

  .)1(اريخيه عىل التحقيق التداملتداولة، أكرث من اعتام

ًأجرى وارن عددا من األسبار يف املواقع املشار إليها بأرقام داخل دوائـر عـىل 

، ولكن النتائج مل تكن مشجعة، ألن أقـدم مـا )2(الخريطة املوضحة يف الشكل رقم 

ــذلك قــرر التو. توصــل إليــه يعــود إىل العــرص البيزنطــي جــه إىل منطقــة الحــرم ل

ــديم ــليامن الق ــل س ــع هيك ــا موق ــد بأنه ــي يعتق ــرشيف، الت ــطدم. ُال ــا اص   وهن

  

                                                           
  : مصدرنا الرئييس عن قصة اكتشاف أورشليم هو كتاب املنقبة الربيطانية كاثلني كينيون 1

Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, London 1974.  
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 برفض السلطات العثامنية التي مل تسمح لـه بالتنقيـب داخـل سـور الحـرم، رغـم تقـديرها 

ثم اتفق الطرفان عىل إجـراء األسـبار حـول . للهيئة السامية التي تقف وراء مرشوع التنقيب

  . بضعة أمتار من السور الخارجيالحرم وعىل بعد

  
  م19 مدينة القدس يف القرن -2

يقوم الحرم فوق مصطبة حجرية هائلة ترتكز عىل ذروة سلـسلة تـالل 

ــدرون،  ــية وادي ق ــىل أرض ــرشقي ع ــدارها ال ــز بج ــرشقية، وترتك ــدس ال الق

  وبجدارها الغريب عىل أرضية وادي تيربيون كام دعاه يوسيفوس، وهو الـوادي
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انظـر (اب الـرشقية للقـدس والهـضاب الغربيـة ـة الهـضـسلــلـني سـع بــذي يقــ الزـ املرك

ية مـشكلة تـشييد معبـد واسـع ّ فلقد حلت هذه التقنية املعامر).3 املخطط يف الشكل رقم

ًعىل ذروة الهضبة الضيقة التي ال يتجاوز عرضها مثانني مرتا، وسهلت فرش أرضية فوق سطح 

كانت خطة وارن تستهدف الوصول . د وبنائه الرئييس وملحقاتهاملصطبة تتسع لباحات املعب

 من أجل تحديد تـاريخ لتي ترتكز عىل القاع الصخري للتلإىل األساسات السفلية للمصطبة ا

املرحلـة األوىل هـي هيكـل : ّفمن املفرتض أن هيكل أورشليم قـد مـر بـثالث مراحـل. بنائها

ة ـع بقيــدم مــذي تهــــالد، والـل امليــر قبـــرن العاشـط القـع إىل أواسـسليامن الذي يرج

بابل ُرزواملرحلة الثانية هي هيكل . م.ق 587م يف حملة نبوخذ نرص ملك بابل عام ـليـأورش

م، . ق516الذي بناه العائدون من السبي البـابيل عـىل أنقـاض هيكـل سـليامن حـوايل عـام 

وسيعات هريود الكبري امللك الذي عينه أما املرحلة الثالثة فهي ت. ًويدعى أيضا بالهيكل الثاين

فقد كان هذا امللـك ذو األصـل العـريب . م.ق 4ام ــ إىل ع37الرومان لحكم أورشليم من عام 

آت الضخمة يف عاصمته ويف خارجها، وقـام يف سـياق نـشاطاته ـًمحبا للعمران وتشييد املنش

 املـصطبة القدميـة بابـل وزاد مـساحته إىل الـضعف، وذلـك بتوسـيعُزرهذه بتوسيع هيكـل 

  .وترميم املعبد واإلضافة عليه

من أجل الوصول إىل األساسات السفلية للمصطبة، عمد املنقب وارن إىل حفر أنفاق 

ًشاقولية موازية لجدار املصطبة، بعمق ثالثني مرتا أو أكرث، وصوالً إىل القاعدة الصخرية التـي 

ام الرتايب، وعند مالمسة القاع اتجه نحـو  تحت ذلك الردم الهائل من الركيها األساسيرتكز عل

وقد استطاع وارن باستخدام هـذه الطريقـة . األساس بدهليز أفقي حتى كشف عن حجارته

 له أن ّوتبني. الشاقة والخطرة، الدوران حول جدران املصطبة األربعة والكشف عن أساساتها

 وأن األسـلوب املتبـع يف األقسام املطمورة يف الرتاب هـي اسـتمرار لألقـسام الظـاهرة فوقـه،

وبذلك . بنائها وطريقة نحت ورصف حجارتها تنتمي إىل النمط املعامري لعرص هريود الكبري

تم التأكد منذ ذلك الوقت املبكر من أن البقية الباقية من هيكل أورشـليم، وهـي مـصطبته 

 وقبـة الـصخرة الهائلة، ال عالقة لها بهيكل سليامن وال بالهيكـل الثـاين، وأن املـسجد األقـىص

وبقية املنشآت اإلسالمية قد قامت مبارشة فوق أرضيات معبد هـريود، التـي جـرى ترميمهـا 

  .واإلفادة منها



- 27 -  

  
3-a-مصطبة الحرم الرشيف املتطابقة مع مصطبة هيكل هريود الكبري .  

3-b-مصطبة هيكل زربابل املدعو بالهيكل الثاين ُ.  
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 وفيه نرى النفق األول الذي حفره عند فكرة عن تقنية وارن،) 4(يعطي الشكل رقم 

الزاوية الجنوبيـة الـرشقية للمـصطبة، والطريقـة التـي كـان يـتم بواسـطتها إنـزال وسـحب 

العاملني يف النفق، كام نرى حجارة األساس التي كشف عنها الدهليز األفقي، ونالحظ صـلتها 

  .ببقية جدار املصطبة

ة كـاثلني كينيـون، التـي جـرت بـني بعد حوايل قرن من الزمان، أكدت تنقيبات حملـ

، نتائج املنقب وارن بخصوص مصطبة الحرم الرشيف وعالقتها بالعامرة 1967 و1961عامي 

ًولكن املنقبة كينيون قد طرحت رأيا جديدا مفاده أن مهنديس امللـك هـريود قـد . الهريودية ً

 وأن ، وأضـافوا إليـهًوسعوا املصطبة القدمية انطالقا من جدارها الرشقي الذي استفادوا منـه

ًزال قامئا ويشكل جزءا من الجدار الرشقي ملصطبة هريود هذا الجدار ما الحظت كينيـون، و. ً

بعد إزالة الركام الرتايب عن الجدار املرشقي، أن هذا الجدار يتألف من قسمني يلتقيـان عنـد 

قـسم الـشاميل ً مرتا من الزاوية الجنوبية الرشقية للمـصطبة، وأن ال30خط يقع عىل مسافة 

من الجدار مبني بحجارة محدبة وخشنة، عىل عكس القسم الجنويب املبني بحجـارة ملـساء 

 يف القـسم املـصور آخـر 1 انظر الـصورة يف الـشكل رقـم(منحوتة بأسلوب العرص الهريودي 

صف جارة، التي كانت سائدة خـالل النـثم قادها استعراض أمناط البناء ونحت الح). الكتاب

إىل نتيجة مفادها أن القسم الشاميل من الجـدار الـرشقي . أللف األول قبل امليالداألول من ا

 ينتمي إىل منط فينيقي كـان ،الذي تختلف حجارته عن الحجارة الهريودية يف القسم الجنويب

ًسائدا يف عدد من مدن الساحل خالل القرن السادس قبل املـيالد، وأنـه الجـدار البـاقي مـن 

ْأو رممـت( بنيـت ُمصطبة زربابل التي َ ِّ أمـا بقيـة جـدران املـصطبة . م.ق 516حـوايل عـام ) ُ

َالقدمية فقط استوعبتها التوسعات الهريودية يف االتجاهات الثالثة الباقيـة، ومل يبـق لهـا أثـر 

، الـذي يوضـح الـصلة بـني مـصطبة هـريود 3رقـم الـسابق انظر مخطط كينيون يف الشكل (

ّفــإن كينيــون تعــرتف بعــدم وجــود بيومــع ذلــك ). بابــل األقــدمُومــصطبة زر ــة َّ نــات أثري

  . تدعم نظريتها هذه(*)سرتاتيغرافية

  :هـــذا وتلخـــص الـــسيدة كينيـــون نتائجهـــا بخـــصوص هيكـــل أورشـــليم بقولهـــا

  

                                                           
ًحديث يف تأريخ البنى املعامرية املطمورة يف الرتاب، اعتامدا ، هي أسلوب Stratigraphy - السرتاتيغرافيا * ُ

  .عىل فحص اللقى األثرية املوجودة يف الردم الرتايب مثل كرسات الفخار وما إليها
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 أحد أسبار املنقب وارن الشاقولية حول مصطبة الحرم الرشيف-4
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ذي يعود إىل نهايـة القـرن إن املصطبة القامئة اليوم هي كل ما بقي لنا من هيكل هريود ال«

ــيالد ــل امل ــليم . األول قب ــىل أورش ــتهم ع ــان يف حمل ــل الروم ــن قب ــد م ــديم املعب ــد ته فبع

ميالدية، تم استخدام حجارته يف تشييد أبنية مدينة إيليـا كابيتولينـا الرومانيـة، ومـا  70 عام

 سـمحت وحتـى إذا. بقي مـن الحجـارة جـرى اإلفـادة منـه يف الفـرتة البيزنطيـة واإلسـالمية

الظروف بالتنقيب تحت الحرم الرشيف وقبة الصخرة، والذي سيكون مـن نتيجتـه تخريـب 

ُمكان عىل غاية من الجامل والقداسة، فإن من املؤكد أن املنقبني لن يعرثوا عىل يشء يـذكر،  َّ

ًإن جـزءا مـن هـذه . ألن أرضيات الحرم الرشيف تقوم فوق القاعدة الصخرية للتل مبـارشة

  .)1(»خرية ميكن رؤيته اآلن تحت قبة الصخرة، ويدعى الصخرة املقدسةالقاعدة الص

عىل أن أهم ما تركتـه لنـا حملـة وارن التنقيبيـة األوىل، هـو اكتـشاف جـدار ضـخم 

وكانت ضخامة الجدار تؤكـد . ينطلق من الزاوية الجنوبية الرشقية للمصطبة باتجاه الجنوب

ة قصرية ثم توقف، بعد أن تأكد لديه بأنه قد كونه سور مدينة، فتابعه وارن بحفرياته مساف

اكتشف سور مدينة أورشليم القدمية، وأن املدينـة التـي يبحـث عنهـا ليـست تحـت مدينـة 

القدس الحالية، بل تقع إىل الجنوب من جدار املصطبة الجنويب ومتتد عىل رشيط ضيق فوق 

الحمـالت التنقيبيـة بعد ذلك عملت ). 5انظر مخطط كينيون يف الشكل رقم (هضبة أوفيل 

 ثم جاءت حملـة كـاثلني كينيـون يف مطلـع ىل كشف بقية أساسات السور الرشقي،التالية ع

ات القرن العرشين، لتكشف عن بقية األساسات، وترسم املخطط التقريبـي ألورشـليم يستين

ارة ًالقرن العارش قبل امليالد، التي يفرتض أنها كانت عاصمة مملكة داود وسليامن، ومقرا إلد

زت يف املوقـع ّولكن السيدة كينيون قد ميـ. ّما يدعى باململكة املوحدة لكل القبائل العربانية

، التي ترجع إىل ما قبل القرن العارش قبـل (*)بني مستويني أثريني، األول هو أورشليم اليبوسية

 للمـصطبة، واملـستوى الثـاين هـو  مـن الجـدار الجنـويب)م200(امليالد، وتقـع عـىل مـسافة 

التوسعات التي عزتها للملك سليامن، وتقع بني الجدار الجنـويب للمـصطبة والـسور الـشاميل 

  .للمدينة اليبوسية

  

                                                           
1 Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem. p.110  . 

ّات قليلـة يف التـوراة باالسـم  نسبة إىل اليبوسيني الكنعانيني من سكانها القدماء، وقد دعيت أورشليم مـر*
ولكن ينبغي التنويه هنا إىل أن االسم يبوس، غري وارد يف الـسجالت الخارجيـة، وال يوجـد لـدينا أي . يبوس

ّنص يذكره خارج التوراة ّ.  
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   حـدود سـور أورشليم القدميـة كمـا رسـمته كينيون -5

وتدعو كينيون هذا املخطط بأوشليم عرص سليامن
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ركيولوجيـة املتعلقـة ّسوف نبسط املسائل التاريخيـة واأل. يف الفصول الثالثة القادمة

  . ّواية التوراتية، ونقارن حصيلتنا مع الربأورشليم اليبوسية وأورشليم داود وسليامن
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  الفصل الثاين

  

  أورشليم اليبوسية

  

ابقة عىل احتالل املدينـة مـن  عىل كل الفرتة السينسحب مصطلح أورشليم اليبوسية

ِقبل امللك داود، يف مطلع القرن العارش، وجعلها عاص كـام نـرى مـن و. ّمة للمملكة املوحـدةْ

 وةَّ، فـإن املدينـة اليبوسـية تـشغل ذر)6(مخطط السيدة كينيـون املوضـح يف الـشكل رقـم 

ُهضبة أوفيل الضيقة، مع امتدادات باتجاه املنحدر الرشقي نحو وادي قـدرون، حيـث يقـع 

 املرسـوم يف ويظهر املقياس الطـويل. نبع جيحون الذي كان مصدر حياة املدينة عرب عصورها

ويبـدو . م150 وعرضها ال يتجـاوز الــ م350 ، أن طول املدينة ال يتجاوز الـ)6(زاوية الشكل 

فخـط . ً كان محكومـا مبوقـع النبـعني عىل منحدرات الهضبةُأن الحد الرشقي للسور الذي ب

ار، ع يف أحوال الحـصـمح بالدفاع عن النبــالسور ينبغي أن يهبط املنحدر إىل الحد الذي يس

ًوأن ال يقــرتب مــن النبــع كثــريا حتــى ال يكــشف املــدافعني ويجعلهــم ضــمن مرمــى ســهام 

أمـا احتـواء النبـع داخـل الـسور . املهاجمني املتمركزين عىل منحدرات جبل الزيتون املقابل

 ألن خـط الـسور يف هـذه الحالـة سـيكون يف أسـفل الـوادي، ويف وضـع ،فمسألة غـري واردة

لقد استجلب نبع جيحـون املـستوطنني األوائـل إىل هـضبة أوفيـل . ًيصعب الدفاع عنه متاما

ًمتامـا فـيام بـني ًبسبب ندرة األمطار شتاء وانقطاعهـا ف. منذ أواسط األلف الثالث قبل امليالد

، كانـت مواقـع املـدن والبلـدات الفلـسطينية عـىل  نـوفمرب/ مايو وترشين األول/شهري أيار

 ويبدو أن اختيار املـستوطنني األوائـل لهـضبة أوفيـل. امئةّالدوام محكومة بتوزع الينابيع الد

ً ألن نبع جيحون ما زال جاريا إىل يومنا هذا، وبإمكان أي زائر أن يرشب منـه، كان يف محله،

  .رغم أنه فقد الكثري من عذوبته األوىل
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   حدود سور أورشليم اليبوسية-6

 عرص داودكام رسمته كينيون، وتدعو كينيون هذا املخطط بأورشليم
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عرثت السيدة كينيون عىل آثار سكن عريض يف املوقع تعـود إىل األلـف الثالـث قبـل 

. ولكــن أورشــليم مل تظهــر كمدينــة مــسورة إال يف مطلــع األلــف الثــاين قبــل املــيالد. املــيالد

) م.ق 1550 -1950(واستطاعت املنقبة إرجاع تاريخ بناء سورها إىل عـرص الربونـز الوسـيط 

ًوقـد بقـي هـذا الـسور قامئـا، مـع مراحـل . م عىل وجـه التقريـب.ق 1800عام وإىل حوايل 

وهـذا يعنـي أن حـدود الـسور . واضحة من الرتميم واإلصالح، حتى القرن العارش قبل امليالد

التي رسمتها كينيون للمدينة اليبوسية القدمية، هي نفسها حدود املدينة التي استوىل عليهـا 

 دون أن يجري أية توسعات فيها أو تغيريات أساسية يف حدود داود وجعلها عاصمة ململكته

فيام عدا بعض اللقى األثرية املتفرقة عىل املنحدر الرشقي، والتـي دلـت عـىل مـدى . سورها

َّفقر وتواضع املدينة، فإن ذروة التل التي كانت منطقة السكن الرئيسية مل تعطنـا أيـة لقـى 

غـري أن املـستوى األثـري . ا يف أبنية الفرتات التاليـةأثرية، بسبب اقتالع حجارتها واستخدامه

قد أمـدنا بـدالئل عـىل انتـشار الـسكن مـن ذروة ) م.ق 1200 -1550(لعرص الربونز األخري 

الهضبة نحو املنحدر الرشقي، وذلك باستخدام تقنية معامرية خاصة مكنـت اليبوسـيني مـن 

فقد اكتـشفت حملـة كينيـون هنـا . وتًاالستفادة من املنحدر الذي مل يكن صالحا لبناء البي

آثار مصاطب حجرية ضخمة تستند إىل بعضها عىل شكل مدرجات تصلح إلقامة بيوت أكـرث 

ورغـم أن نـواة هـذه املـصاطب . سعة وراحة من بيوت منطقة الـذروة الـضيقة واملزدحمـة

ملتواليـة عليهـا ، إال أن آثار اإلصالحات ا(*)تعود بتاريخها إىل القرنني الرابع عرش والثالث عرش

ذلـك أن مثـل . بعـدهومـا ) م.ق 1000 -1200( إىل عرص الحديد األول ، وصوالًتبدو واضحة

نى الهندسية كانـت بحاجـة إىل صـيانة دامئـة وإال تعرضـت مـع الـزمن إىل االنهيـار ُهذه الب

  .والتداعي

خر عـىل الجهـة من آثار املدينة اليبوسية امللفتة للنظر نفق محفور يف الـص

ً ينحدر بزوايا غري منتظمة ثم يهبط شاقوليا حتى يصل قنـاًة ية داخل السور،الرشق

وميكن ملن يهبط النفق أن يقف عند . تستمد ماءها تحت األرض من نبع جيحون

أعىل القسم الشاقويل ويديل بحبل طويل جردالً ينضح بواسـطته املـاء مـن القنـاة 

ــم( ــشكل رق ــر ال ــ). 7 انظ ــانوا ي ــيني ك ــدو أن اليبوس ــويب ــذا النف   قستخدمون ه

  

  

  

                                                           
ً جرى مؤخرا إعادة نظر جذرية يف تأريخ كينيون لهذه املصاطب، يف سياق إعـادة نظـر شـاملة يف تـاريخ *

  . الربونز الوسيطأورشليم خالل عرص
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 نفق وارن الذي يجر مياه نبع جيحون إىل داخل أورشليم-7
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وعـورة الناجمـة عـن صعوبة ال رغم ، وذلكلسد حاجتهم من ماء جيحون يف أوقات الحصار

 الـذي لقـد اعتقـد املنقـب وارن.  وقلة ما ميكـن نـضحه مـن املـاء بواسـطة الجـرادل،النفق

 بأنه من صنع اإلنسان، وساد هـذا االعتقـاد التنقيبية األوىل تهحملاكتشف هذا النفق خالل 

ّلدى بقية املنقبني من بعده، خصوصا بعد اكتشاف أنفاق مـشابهة يف موقـع مدينـة مجـد و ً

أثبتـت قـد ولكن الدراسات الجيولوجية الحديثة يف موقع أورشـليم . ومدن فلسطينية أخرى

 تتـدخل إال إلحـداث بعـض التحـسينات  وأن يد اإلنـسان مل،نفق هو من صنع الطبيعةالأن 

ّالتي تسهل  ًسلوكه هبوطا وصعوداُ ِوجـدها الجيولوجيـون عـىل قـدم األدلة التي أهم ومن . ً

عـىل أنـه قـد  الـصخرية، األمـر الـذي يـدل هجدرانو فقدان عنرص الكربون املشع النفق هو

  .)1(بناء املدينةتاريخ  سنة من 40.000 قبل حوايل تشكل

، هـو أنهـا مل تكـن (*)فادنا به علم اآلثار بخـصوص أورشـليم اليبوسـيةإن خالصة ما أ

ِسوى بلدة صغرية مسورة، ومل يكن لها من الق َّ اريخ مـا ملواقـع فلـسطينية دم والعراقة يف التـُ

وقـد بقيـت أورشـليم . و وحاصـورّوال ضخامة وأهمية مواقـع مثـل مجـد. أخرى مثل أريحا

َّ أوفيل، منذ نشأتها كمدينة مـسورة حـوايل عـام محصورة ضمن مساحتها الضيقة عىل ذروة ُ

لوجيـة للمدينـة هـذه الـصورة األركيو. م وحتى نهايات القرن التاسـع قبـل املـيالد.ق 1800

ُفبينام يرد ذكـر مدينـة حاصـور . اريخيةتؤكدها الصورة الت يف نـصوص ) يف منطقـة الجليـل(ِ

د، ويف نـصوص مدينـة مـاري عـىل مدينة إيبال السورية منذ أواسط األلف الثالث قبل املـيال

الفرات السوري األوسط منذ مطلع األلف الثاين قبل امليالد، ويتكرر ذكر املـدن الفلـسطينية 

َّو وبيت شان ولخيش، يف السجالت املـرصية والرافدينيـة، فـإن ذكـر مدينـة ّاملهمة مثل مجد

ة، متتـد مـن  وخالل فرتة تنـوف عـن ألـف وخمـسمئة سـن سوى مرتني فقط،أورشليم مل يرد

  .تأسيس املدينة يف بدايات عرص الربونز الوسيط إىل نهايات القرن الثامن قبل امليالد

                                                           
-July املنـشورة يف مجلـة علـم اآلثـار التـورايت، عـدد Dan Gill انظر بشكل خاص دراسـة الجيولـوجي 1

August ،1994.  
 استخدم هنا مصطلح يبويس ويبوسيني بسبب شـيوعه بـني علـامء اآلثـار واملـؤرخني، رغـم أنـه مـصطلح *

، 11-10: 19ّ موضـعني مـن التـوراة هـام القـضاة ًفقد وردت تسمية يبوس تبادليا مـع أورشـليم يف. تورايت
كام تكرر ذكر اليبوسيني باعتبارهم الـشعب الـساكن يف أورشـليم، وال يوجـد . 5-4: 11وأخبار األيام األوىل 

  .لدينا مصادر خارجية تؤكد هذه التسمية



- 38 -  

ُنجد أول ذكر ألورشليم يف نصوص اللغات املرصية، وهي عبـارة عـن كتابـات تـنقش 

ورين عىل جرار فخارية ثم تكرس يف طقس سحري من شأنه جلب األذى عـىل األعـداء املـذك

صوص ورد ذكـر أورشـليم وذكـر حاكمهـا، ضـمن الئحـة مـدن  هذه النـففي أحد. يف النقش

. ُفلسطينية اعتربت من أعداء مرص يف املنطقة، بينها شكيم وأشقلون وحاصور وبيت شميش

ومبـا . َّم، أي إىل بدايات تحول أورشليم إىل مدينة مسورة.ق 1750 إىل حوايل عام ّصيعود الن

 املبكر من عرص الربونز الوسيط قد مدوا سـلطانهم أن فراعنة مرص مل يكونوا يف ذلك الوقت

َّا، فإن عداء مرص ــكري فيهـالفعيل نحو مناطق بالد الشام الجنوبية، ومل يكن لهم وجود عس

بد أنه ناجم عن قيام حكام هذه املدن باعرتاض طـرق   ال،للمدن الواردة يف نصوص اللعنات

  . وات الباهظةالقوافل التجارية املرصية، وفرضهم عليها األتا

ًولقد قاد اهتامم مرص بسالمة الخطوط التجارية عرب فلسطني ورشقـي األردن، أخـريا 

إىل وضع هذه املنطقة، ومعظم مناطق سورية الجنوبية والوسطى، مبـا فيهـا جميـع الثغـور 

ففـي حـوايل . ُّ تحت السلطة املبارشة للتاج املرصي شامالًًالبحرية فيام بني رفح جنوبا وجبيل

َّم، شن الفرعون تحومتس الثالث حملته الشهرية عىل سورية الجنوبية، والتقـى .ق 1468م عا

وقد كانت هذه املعركة . ل جيوش تحالف سوري قوي وهزمهيعند موقع مجدو بوادي يزرع

وللتواجد العسكري املرصي يف فلـسطني الـذي اسـتمر . فاتحة لتأسيس اإلمرباطورية املرصية

وكـان املـرصيون ميارسـون نفـوذهم هنـا عـن طريـق . معركة مجدوقرابة أربعة قرون تلت 

ًســرتاتيجية وخــصوصا مــدن وادي حاميــات عــسكرية يحتفظــون بهــا يف عــدد مــن املــدن اإل

  .يزرعيل، وذلك إضافة إىل املعاهدات التي كانوا يوقعونها مع حكام املدن

خنـاتون، أبَّ، الـذي تـسمى )م.ق 1353 - 1369(خالل حكم الفرعون أمنحوتـب الرابـع 

ُتراخت قبضة مرص عن مناطق نفوذها يف سورية الجنوبية، وتركت املاملك الصغرية لـرصاعاتها 

الداخلية، ولهجامت جامعات العابريو املرتزقة التي كانت تؤجر خدماتها ملن يدفع من األمـراء 

ليـه يف عومعلوماتنا عن هذه الفرتة مستمدة من األرشيف املليك الذي تـم العثـور . املتنافسني

يحتوي األرشيف عىل مراسالت بني البالط املرصي وملـوك . خناتونتل العامرنة موقع عاصمة أ

إال أن معظـم مادتـه تخـص املحميـات . دول آسيا الغربية الكربى، مثـل بابـل وميتـاين وآشـور

ــة ــورية الجنوبي ــصغرى يف س ــرصية ال ــد . امل ــة بع ــرة الثاني ــليم للم ــم أورش ــر اس ــا يظه   وهن
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ة بـني ة من ظهوره يف املرة األوىل، وذلك مـن خـالل عـدد مـن الرسـائل املتبادلـأربعمئة سن

  : نقرأ يف إحدى رسائل عبدي هيبة ما ييل. خناتونأمريها املدعو عبدي هيبة وأ

عنـد قـدمي امللـك أسـجد سـبع : هكذا يقول خادمك عبدي هيبة. إىل موالي امللك«

ُمرات وسبعا أخر  أمري حربون (*)إيلو أمري جازر وشوارداتا -يلك انظر يا موالي إىل ما فعله م. ً

لقد دفعا بقوات مـن جـازر ومـن جـت ومـن كيلـة، فاسـتولت عـىل . يف أرايض امللك موالي

وهنـاك بلـدة يف أرايض أورشـليم مـن .  العـابريو يف أرايض مـواليأرايض روبوتو، وبذلك حـّل

ىل خادمـه عبـدي هيبـة فليصغ املليـك إ.  جرى ضمها إىل كيلةيأمالك موالي هي بيت لحم

َّوإذا مل تصل القوات، فإن أرايض مـوالي سـوف . ويرسل قوات تعيد األرايض امللكية إىل امللك

ًويف رسـالة أخـرى نقـرأ دفاعـا لعبـدي هيبـة يف مواجهـة الـتهم التـي . »ًتغدو ملكا للعابريو

والي قـائلني ما الذي اقرتفته بحق موالي امللك؟ إنهم يلومـونني عنـد مـ«: يلصقها به أعداؤه

ئني هـذا املنـصب وال ّولكني أقول بأن أيب مل يبـو. بأن عبدي هيبة قد تألب عىل سيده امللك

لـيعلم ... فلـامذا أمتـرد عـىل مـوالي امللـك؟.  بل أسلحة موالي القوي هي التـي فعلـت،أمي

لتـي فهالّ وجه املليك عنايته نحو أراضـيه ا. موالي بأننا نفتقد إىل قوات حامية ترعى أراضيه

  .)1(» ميلكو-متردت هنا بتحريض من إييل 

اريخ حوايل ستة قرون، إىل أن  من التبعد رسائل تل العامرنة يختفي ذكر أورشليم

 عنهـا يف قـرأًتظهر مجددا كعاصمة ململكة يهوذا يف أواخر القـرن الثـامن قبـل املـيالد، ون

سـنحاريب  امللـك ِ وخلفـه،)م.ق 727-744(نصوص امللك اآلشوري تغالت فالرص الثالـث 

آحـاز،   فمن نصوص تغالت فارص الثالث نعلم عن ملـك ليهـوذا اسـمه.)م. ق704-681(

 خالل هـذه فأين كانت أورشليم . نصوص سنحاريب نعلم عن ملك آخر اسمه حزقياومن

وثائق آشـور التـي مل تـرتك مدينـة ًاريخية، وخصوصا الت الطويلة من صمت الوثائق الفرتة

 الفرات إال وذكرتها؟ سوف نجيب عىل هذا الـسؤال وبكـل تفـصيل مهمة يف مناطق غريب

اريخيــة بتحليــل واســتقراء الوثــائق القادمــة، معوضــني نقــص الوثــائق التعــرب الفــصول 

ــة ــافظ، . األركيولوجي ــورايت املح ــاه الت ــحاب االتج ــن أص ــديني م ــؤرخني التقلي ــن امل   َّولك

  

                                                           
اميني وآخـرين  نالحظ من أسامء حكام الدويالت السورية يف األلف الثـاين قبـل املـيالد، وجـود حكـام سـ*

 إيلـو، بيـنام يظهـر االسـم شـوارداتا أصـالً -فاالسم عبدي هيبـة سـامي، وكـذلك ميلـك . أوروبيني ـ هندو
ًبيا واضحاوأور ـ هندو ً.  

1James Pritchard, edt, Ancient Near Eastern Text. pp.487-489 . 
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ّوايـة التوراتيـة، ً اعـتامدا عـىل الرمكانوا حتى وقت قريـب ميـألون الفـراغ يف تـاريخ أورشـلي

  ً.ويقتبسون منها ما يرونه مناسبا

ّواية التوراتية يف خطوطها العامة بأن القبائل العربانية املـستعبدة يف مـرص، تقول الر

). وفق حسابات املـؤرخني التقليـديني( م.ق 1250قد خرجت منها بقيادة موىس حوايل عام 

مة طويلة يف مناطقها الشاملية، تحرك موىس نحو منـاطق وبعد تجوال يف صحراء سيناء وإقا

وبعد وفاته تابع خليفته يـشوع بـن نـون املـسرية نحـو األرض .  األردن واستوىل عليهايرشق

املوعودة، فعرب بقواته نهر األردن واستوىل يف حـروب صـاعقة عـىل معظـم أرايض فلـسطني 

 يـشوع الـذي يفـرتض املؤرخـون أن ووزعها عىل القبائل االثني عرش، مام يقصه علينـا سـفر

ولكـن . ثالث عرش ومطلع القـرن الثـاين عـرشأحداثه قد جرت يف زمن ما بني أواخر القرن ال

 الكنعـانيني مـن دالقبائل العربانية مل تستطع املحافظة عىل مناطقها التي بقـي معظمهـا بيـ

ًسكان فلسطني األصليني، ومل تشكل فيام بينها كيانا سياسـيا موحـدا،  ً بـل عاشـت كجامعـات ً

 ومن املفرتض أن عرص القضاة قد دام .منعزلة عن بعضها تحت حكم قضاة يديرون شؤونها

 قـرنني مـن االسـتقرار يف أرض كنعـانبعـد . م.ق 1000إىل حـوايل عـام م .ق 1200من عـام 

تنادت القبائل اإلرسائيلية إىل االتحاد تحت لـواء ملـك واحـد، بعـد أن عانـت مـن اضـطهاد 

لفلـستيون هـم مـن بقايـا وا(جريانها من الفلستيني، وتم عقد اللـواء للملـك شـاؤل م ُّوتحك

 التي غزت مناطق الغرب السوري يف الفرتة االنتقالية من القـرن الثالـث عـرش شعوب البحر

  ). واسـتقرت يف الـسهل الـساحيل الجنـويب مـن فلـسطنيعـرش قبـل املـيالد،إىل القرن الثاين 

 وقد خاض خـالل هـذه الفـرتة حـرب ،)م.ق 1009 -1030 ( حكم شاؤل قرابة عرشين سنة

ُتحرير طويلة ضد الفلستيني، إىل أن قتل مع أوالده الثالثة يف معركـة جلبـوع، فـتم انتخـاب 

  كــان أول عمــل لــداود هــو اســتيالؤه عــىل مدينــة أورشــليم وجعلهــا عاصــمة. ًداود ملكــا

ود يوسع مملكته داخل فلـسطني بعد ذلك راح دا. ّ للمملكة املوحدة لجميع قبائل إرسائيل

  اسـتوىلو األردن ثـم عـرب ، فلـستياةحتى ضم إليه جميـع املنـاطق الفلـسطينية عـدا منطقـ

 -1009(حكم داود حـوايل أربعـني سـنة .  عىل كامل مناطق رشقي األردن وسورية الجنوبية

  ، ثم وليه ابنه سليامن الـذي كـان أعظـم ملـوك املـرشق، عـىل حـد تعبـري محـرر)م.ق 969

   ســـفر امللـــوك األول، وكـــان كـــل ملـــوك األرض يلتمـــسون وجهـــه ويقـــدمون لـــه
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وبعـد وفاتـه ). م.ق 931-969( سـنة 38 حكـم سـليامن .لهدايا عالمـة الخـضوع والطاعـة ا

، ويهوذا يف الجنـوب السامرةانقسمت مملكته إىل دولتني هام إرسائيل يف الشامل وعاصمتها 

ود يف أورشليم حتـى نهايـة مملكـة يهـوذا ودمـار  وقد حكمت ساللة دا.وعاصمتها أورشليم

  .م.ق587أورشليم عىل يد نبوخذ نرص البابيل حوايل عام 

 الـرسدية التاريخيـة مـن سـيطرة هـذهالغـريب اريخي مل يتخلص البحث األثـري والتـ

فعرص الربونـز يف فلـسطني هـو العـرص الكنعـاين، أمـا عـرص الحديـد فهـو العـرص . ّالتوراتية

، بينام تغطـي أحـداث  األولحداث سفر القضاة تغطي كامل فرتة عرص الحديدوأ. اإلرسائييل

رتة ـإن الفــ فليمـأورشوفيام يتعلق ب. مملكتي السامرة ويهوذا كامل فرتة عرص الحديد الثاين

رن ـرتة القــا فــوسية، أمــــرة اليبـتــدينة هـي الفـالل امللـك داود للمـــى احتـسابقة علـال

هي الفـرتة اإلرسائيليـة، وذلـك رغـم االسـتمرارية الحـضارية الواضـحة يف ر وما تالها فـالعاش

. سـكاينثقـايف أو  ّ حـصول تغـريتـدل عـىل مادية ِّبينات، وعدم وجود الطبقات األركيولوجية

  : ما ييلتقول كاثلني كينيون يف كتابها حفريات أورشليم

قبائـل الـشاملية ًإن ذيوع شهرة داود كمحارب قوي كان وراء انتخابه ملكـا عـىل ال«

ن مبقــدورهم مواجهــة القــدرة العــسكرية وفلقــد تأكــد للفــريقني أنــه لــن يكــ. والجنوبيــة

كانت مدينة حربون، الواقعـة ضـمن . ِّللفلستيني إال بخضوعهم لسلطة مركزية تسري شؤونهم

 لـه أن الوحـدة الحقيقيـة بـني الـشامل ّثـم تبـني. أرايض قبائل الجنوب، أول عاصـمة لـداود

لن تتحقق فعالً إال بالتخلص من الوجود اليبويس يف أورشـليم الواقعـة يف الوسـط، والجنوب 

 االسـتيالء عـىل أورشـليم سـهللقد . م وجعلها عاصمة له.ق 1005فاستوىل عليها حوايل عام 

ي مملكته، وزوده مبوقع مثايل لعاصـمته الثانيـة، ألن هـذا املوقـع مل يكـن قَِّداود توحيد شل

ال للجنوبيني، فغدت أورشليم مبثابـة مدينـة خاصـة لـه، وتركـز همـه عـىل ًتابعا للشامليني و

ًجعلها مقرا إداريا للمملكة ومركـزا لعبـادة يهـوه وهـي العبـادة التـي كانـت مبثابـة القـوة  ً ً

ورغم أنه قد خطط لبناء هيكل للرب يؤوي فيه تـابوت العهـد، . ّاملوحدة للقبائل اإلرسائيلية

ذ لخلفه سليامن، وذلك بسبب انشغاله بالحروب التوسعية التـي إال أنه قد ترك مهمة التنفي

شنها يف كل االتجاهات، وقادت إىل جعل مملكته متتد من دمـشق شـامالً إىل خلـيج العقبـة 

  .)1(ً»جنوبا

                                                           
1Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, p.43 .  
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وهكذا تنتقل بنا هذه العاملة الجليلة، املـشهود لهـا بطـول البـاع يف مجـال تقنيـات 

ية إىل أورشليم اإلرسائيلية، دون أية مـستندات ماديـة، التنقيب الحديثة، من أورشليم اليبوس

ّبعد أن أقرت رصاحة بأن سور أورشليم بقي عىل حاله خالل عرص داود، وأن البينات املادية 

وها هي تختتم عرضها لنتائج . عىل تحصينات داود املذكورة يف سفر صموئيل الثاين معدومة

ــالقول ــة داود ب ــاودإن أورشــليم د«: البحــث عــن مدين ــوج إىل الت ــا للول اريخ  هــي مفتاحن

ِاإلرسائييل، ولكن تنتقيباتنا مل تكشف إال القليل مام ميكن أن نعزوه لتلك الفرتة، ولقد جهدنا  َ

نات األركيولوجية عىل أي يشء آخـر قـد ِّوإين لعىل ثقة بأن البي. من أجل توضيح هذا القليل

ًفقدت متاما ُ«)1(.  

ً، واألكرث تعصبا وحمية لصدق يك يف تاريخ إرسائيلويقول جون برايت الباحث األمري

 حـدثت يف إن األزمة التي قادت إىل إنهـاء النظـام القـبيل اإلرسائـييل، قـد«: ّواية التوراتيةالر

 عندما تتابعت سلسلة من األحداث كان من شأنها تغيري إرسائيل أواخر القرن الحادي عرش،

. واحدة من القوى العظمى يف عاملها املعـارصبشكل كامل، وتحويلها خالل أقل من قرن إىل 

هذه الفرتة القصرية يجب أن تشغل اهتاممنا مطوالً، ألنها واحدة من أهم الفرتات يف تـاريخ 

  .)2(»إرسائيل

صلني القـادمني، مـن أجـل ونحن بدورنا سوف نتوقف مطوالً عند هذه الفرتة يف الفـ

التاريخية وآخر املستجدات األركيولوجية، من ّواية التوراتية ومقارنتها مع الوثائق متحيص الر

  . بحثنا عن مملكة اليهود يف فلسطنياستهاللأجل 

                                                           
1Ibid, p.110 . 
2John Bright, A History of Israel, London 1972, p.179, ciled in: K. Whitelame, The 
Invention of Ancient Israel, p.125.  
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  الفصل الثالث

  

  شليم القرن العارشأور

  البحث عن شبح داود) 1(

  

يف سفر صموئيل الثاين املخصص ألخبار امللك داود، نتابع سلسلة من القصص التـي 

ليك، والدسائس الـسياسية، والـرصاع عـىل العـرش، ُّتدور حول السلطة، وغراميات البالط امل

فكـام هـو . وما إىل ذلك من حكايا قصور امللوك واألمراء املعروفة يف جميع آداب الشعوب

 عنـدما تقـع  يتمىش عىل سطح بيته لـيالًنا نجد داودة، فإنـل يف سلسلة ألف ليلة وليلالحا

بوجود أحد عىل الـسطح يتلـصص  دون أن تدري ،عينه عىل امرأة تستحم يف بيتها القريب

عليها، فيقع يف غرامها وال يجد وسيلة للحصول عليها سوى قتل زوجها، الجندي املخلص يف 

أحـد أوالد داود املـدعو أمنـون يغتـصب أختـه غـري ...  جيشه، وإحضارها عنـوة إىل قـرصه

يدعو إخوتـه  يرتبص بأمنون لقتله، فمامار املدعو أبشالوتشقيق ...  امارتالشقيقة املدعوة 

أبناء داود إىل وليمة عامرة، وعندما تلعب الخمرة برأس أمنون ينقض عليه عبيـد أبـشالوم 

أبشالوم يطمع بعـرش أبيـه داود، ويـدعو القبائـل الـشاملية إىل مبايعتـه ثـم ...  ويقتلونه

أبـشالوم ...   بيـنام يهـرب داود وأتباعـه منهـا ويعـربون نهـر األردنً ظـافرا،يدخل أورشليم

 ولكنه ينهزم ويلقى حتفه عـىل يـد قائـد الجـيش ،ب قتل أبيه ويلحق به بجيش جراريطل

ًع بن بكـري ملكـا بـدل أبـشالوم شباملتمردون يرتاجعون ويبايعون املدعو ...  املدعو يوآب

قائد الجيش يوآب يحارب املتمردين ثم يحـارصهم يف مدينـة آبـل بيـت معكـة، ...  القتيل

داود يتـدفأ مـن داء الـربداء الـذي أصـابه، يف ...   القتيـل برأس شبع بن بكـريهويعود مع

ــا كحاضــنة للملــك ــا...  حــضن مراهقــة صــغرية يجــري تعيينه ــا داود املــدعوان أدوني   ابن
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ُسـليامن يفلـح يف انتـزاع ...   وسليامن يتنازعان وراثة العرش بينام أبوهام عىل فراش املـوت

  .فيقتلهوراثة العرش من أخيه األكرب أدونيا، ويطارده 

يف خضم هذه القصص واملغامرات، هناك خربان مقتضبان عن أعامل داود العمرانية، 

، حيث نقرأ عن تحصينه وترميمه لألسوار وعـن بنـاء 11 و9: 5وذلك يف سفر صموئيل الثاين 

كـام (ًوهنالك أيضا بضعة أخبار قصرية وشديدة الغموض عن حروب داود السورية . بيت له

ــة واســعة) يــدعوها املؤرخــون ــشكيل إمرباطوري فبعــد أن حــارب داود . التــي قــادت إىل ت

َالفلستيني وأمن تكرار تعـدياتهم عـىل حـدوده، عـرب نهـر األردن فأخـضع املـؤابيني األعـداء  َ َ ِ

َّبعد ذلك يخربنا املحرر التورايت أن داود قد خرج لقتال هـدد عـزر . التقليديني لبني إرسائيل

ًعـرف شـيئا عـن هويـة هـذا امللـك وموقـع مملكتـه، بن رحوب ملك صـوبة، مـن غـري أن ن

ورضب داود هدد عـزر بـن «: نقرأ يف سفر صموئيل الثاين. واألسباب التي دعت داود لقتاله

فأخـذ منـه .  لريد سلطته عنـد نهـر الفـرات- أي هدد عزر -رحوب ملك صوبة، حني ذهب 

 املركبـات، وأبقـى وعرقب داود جميع خيـل. ًداود ألفا وسبعمئة فارس وعرشين ألف راجل

فجاء آرام دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبة، فرضب داود مـن آرام اثنـني . منها مئة مركبة

ًوجعــل داود محــافظني يف آرام دمــشق، وصــار اآلراميــون لــه عبيــدا . وعــرشين ألــف رجــل

  .6 -3: 8صموئيل الثاين . »يقدمون الهدايا

نـدما نـشب النـزاع بـني داود فع. ولكن هذه املعركة مل تكن األخـرية بـني الطـرفني

ومملكة عمون يف رشقي األردن، استعان العمونيون ببعض اإلمـارات اآلراميـة الـصغرية يف 

ٍجنوب سورية للوقوف بوجه داود، كام أرسل إليهم هدد عزر نجدة من قواته ومن قوات 

ين مـرة نقرأ يف سفر صموئيل الثا. آرامية من وراء نهر الفرات، برئاسة قائده املدعو شوبك

ٍأرسل بنو عمون واستأجروا آرام بيـت رحـوب وآرام صـوبة عـرشين ألـف راجـل، «: أخرى

فتقـدم يـوآب، قائـد ...  ومن ملك معكة ألف رجل، ورجال طوب اثنـي عـرش ألـف رجـل

وملا رأى بنو عمـون أنـه . جيش داود، والشعب الذين معه ملحاربة آرام، فهربوا من أمامه

. دخلوا املدينة، فرجع يوآب عن بني عمـون وأىت إىل أورشـليمًقد هرب آرام، هربوا أيضا و

وأرسـل هـدد عـزر فـأبرز آرام . ًوملا رأى آرام أنهم قد انكرسوا أمام إرسائيل اجتمعوا معـا

الذي يف عرب النهر، فأتوا إىل موقع حيالم وأمـامهم شـوبك ورئـيس جـيش هـدد عـزر وملـا 

   إىل حــيالم، فاصــطف آرام للقــاء داود ُأخــرب داود، جمــع كــل إرسائيــل وعــرب األردن وجــاء
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وهرب آرام من أمام إرسائيل، وقتل داود مـن آرام سـبعمئة مركبـة وأربعـني ألـف . وحاربوه

وملا رأى جميع امللوك عبيـد هـدد عـزر . فارس، ورضب شوبك رئيس جيش آرام فامت هناك

  . 19-6: 10ل صموئي - .»ُأنهم انكرسوا أمام إرسائيل صالحوا إرسائيل، واستعبدوا لهم

 يف سفر صموئيل الثاين املخصص ألخبـار امللـك ،هذه كل أخبار حروب داود السورية

َّواعتامدا عىل هذه النتف الغامضة قام املؤرخون التوراتيون بإعادة بناء تاريخ اململكة . داود ً

ّاملوحدة لكل إرسائيل، وتـصويرها كإمرباطوريـة شـملت كامـل فلـسطني وسـورية الجنوبيـة 

انظـر الخريطـة يف  ( إىل نهر الفرات، وارتفعت إىل مصاف القوى العظمى يف املنطقـةوصوالً

ًلقد سكب هؤالء حتى اآلن أطنانا من الحرب من أجـل إعـادة ترتيـب أخبـار . )8الشكل رقم 

حروب داود السورية، ووضعها يف إطار تاريخي مقبول، وتحميلها أكرث مام تحتمل وتتـضمن 

ومبـا أن املاملـك واإلمـارات التـي حاربهـا داود . ُ داود واتساع ملكـهًسعيا وراء توكيد عظمة

ًثقة تاريخيا وآثاريا خـارج الـنوتوسع عىل حسابها غري مو عـدا دمـشق وعمـون (َّص التـورايت ً

وعـزوا . ، فقد جهد املؤرخون يف تحديد مواقعهـا دون سـند تـاريخي أو أركيولـوجي)بالطبع

  .غ األهمية عىل حروب داود ونتائجهاإليها األهمية والقوة، من أجل إسبا

ال  .وريةـــداود يف سـرب لــــم األكــي الخصـــوبة، وهــة صــق مبملكــا يتعلــفيم

يعطينا نص سفر صموئيل الثاين أية إشارة جغرافية تساعد عىل تحديـد مكانهـا، وال يـذكر 

ض البـاحثني من هنا فقـد اكتفـى بعـ. اسم عاصمتها أو اسم أية مدينة معروفة من مدنها

بيـنام اتفـق بعـضهم اآلخـر . بالقول بأنها كانت أهم وأقوى دولة يف وسط وجنوب سورية

مع الباحث هاليفي الذي استنتج بـشكل تعـسفي أن كلمـة صـوبة هـي تحريـف لكلمـة 

صهوبة التي تعني بريق الذهب أو النحاس، ومبا أن سلسلة لبنان الرشقية غنية بالنحـاس 

 هذه قد اشتملت عىل أرايض البقـاع، وامتـدت إىل الـشامل مـن َّفقد رجح أن تكون صوبة

 ومل تـنج بعـض الدراسـات. )1( ومن البقاع إىل الفرات عـرب الباديـة الـسورية،أرايض دمشق

 للمـؤرخ األمـرييك 1987ّالحديثة من آثار هذا الدجل التاريخي، فنقرأ يف كتاب صادر عام 

  يف أيـام داود كانـت مملكـة صـوبة «:واين بيتـارد حـول تـاريخ دمـشق القدميـة مـا يـيل

  

  

                                                           
  .73، ص 1982اآلراميون، دار أماين، طرطوس، سورية : عيل أبو عساف.  د1
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   املناطق املفـرتضة لتوسعات داود-8

الدـل امليـرن العارش قبـيف مطلع الق



- 47 -  

  

ًوأهم دولة يف وسط وجنوب سورية، وخصام عنيدا للملكة اإلرسائيلية حديثـة العهـدأقوى  ً .

 الـشاميل مـع َّأما عن موقع هذه الدولة وحدودها، فـإن معظـم البـاحثني يـضعها يف البقـاع

  .)1(»امتدادات نحو الرشق تصل إىل سهول حمص وتتجاوزها حتى البادية

وفيام يتعلق بالدويالت اآلراميـة التـي حالفـت مملكـة صـوبة، وهـي بيـت رحـوب 

ًومعكة وطوب، فإن نص صموئيل الثاين مل يزودنا أيضا بإشارات تساعد عىل تعيـني مواقعهـا  َّ

مة، ورسموا حدودها التقريبية ت مهصفوها بأنها دويالولكن املؤرخني قد و. ورسم حدودها

فــبيت رحـوب تـشغل منطقـة البقـاع الجنـويب، أمـا معكـة . ًاعتامدا عىل استنتاجات واهية

فتشغل منطقة يف جنوب جبل الحرمون مع امتدادات تصل إىل بحرية الحولة، وطوب تشغل 

  .)2(منطقة حوران الجنوبية

يستنتجون مـن قـول نـص صـموئيل الثـاين، بـأن آرام هم َّــوفيام يتعلق بدمشق، فإن

عزر  دمشق قد جاء لنجدة هدد عزر، بأن مدينة دمشق يف ذلك الوقت كانت خاضعة لهدد

. عزر وعني عليها محـافظني تـابعني لـه مبـارشة ملك صوبة، وأن داود قد استبدل إدارة هدد

ول، والـذي نفهـم منـه أن ولكن هذا االستنتاج يتعارض مع الخـرب الـوارد يف سـفر امللـوك األ

ّقد انـشق عنـه  دمشق كانت مستقلة عن كل من هدد عزر وداود، وأن أحد قادة هدد عزر

ًوأقـام الـرب لـسليامن خـصام «: بعد خسارته الحرب مع داود، وجاء إىل دمشق فملك فيهـا

آخر هو رزون بن اليداع، الذي هرب من عند سيده هدد عزر فجمع إليه رجاالً فصار رئيس 

ًوكان خـصام . فانطلقوا إىل دمشق وأقاموا بها وملكوا يف دمشق. اة عند حرب داود إياهمغز

  . »إلرسائيل كل أيام سليامن

ه مل يتوفر لدينا حتى اآلن وثائق أثريـة يف البقـاع تـشري َّـويف الحقيقة، فإن

 كام .إىل وجود مملكة صوبة، وكذلك األمر بخصوص بيت رحوب وطوب ومعكة

 األمـر ،كتابية اآلرامية واآلشورية تخلو من أي ذكر لهـذه الـدويالتأن الوثائق ال

ًالذي يشري إىل أنها يف حال وجودها، مل تكن سوى مشيخات قبليـة قريبـة زمنيـا 

َّمن فرتة تدوين التوراة، وأن املحور التورايت رمبا وصلته أخبار غامضة عن حروب  ّ

  ملـشيخات، فاسـتعان بهـا  أو أورشـليم املتـأخرين مـع هـذه االسامرةأحد ملوك 

  

                                                           
1Wayne Pitard, Ancient Damascus, p.89  . 
2Ibid, p.89  . 
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 الـذين أتـوا ملـساعدة »آرام الذي يف عرب النهـر«ثم ماذا عن . وأدمجها يف أخبار حروب داود

ُهدد عزر، وعن ملوكهم الذين وصفوا بأنهم عبيد ملك صوبة، أي أتباع له؟ هل هم املاملـك 

 العـارش، كـام  خـالل القـرن حوض الفرات ورافده نهر الخابوراآلرامية التي كانت قامئة عىل

َّيزعم املؤرخون التوراتيون؟ لإلجابة عن هذا السؤال، علينـا أن نـتفحص الخارطـة الـسياسية 

  ).9 انظر الخريطة يف الشكل رقم(ملنطقة الفرات والجزيرة السورية خالل عرص امللك داود 

يف القرن العارش قبل امليالد، كانت املاملك اآلرامية يف حوض الفرات وحوض الخـابور 

قد ازدهرت وبلغت دور النضج السيايس واإلداري، وشكلت مـع بقيـة املاملـك املمتـدة مـن 

ًحزاما آراميا ثقافيا يشتمل عىل كامـل منـاطق الـشامل ًغربا إىل البحر املتوسط ًرشقا الفرات  ً ً

 ضفاف الخابور األسفل منذ القرن الحـادي عـرش، ندفقد أقامت قبيلة بيت القي ع. السوري

ً عاصمة يف دور كتليمـو، وكانـت دولـة قويـة ومـستقلة ذاتيـا خـالل القـرن وجعلت لنفسها

ًوجاورتها عىل الخابور أيضا مملكة بيت بحياين التـي . العارش، رغم خضوعها للنفوذ اآلشوري

 وبنى عاصمتها جوزانا يف موقع تل حلف الذي أمـدنا بروائـع النحـت ،أسسها الشيخ بحياين

ًبأس به من النقوش الكتابية التي عرفنا منهـا عـددا مـن أسـامء  ًاآلرامي، كام أعطانا عددا ال

إىل الغرب من مملكة جوزانا قامت ملكة بيت عديني، التي . امللوك الذين حكموا يف جوزانا

شغلت املناطق املمتدة بني رافد البليخ ونهر الفرات، وكانت أقـوى وأهـم املاملـك اآلراميـة 

ُموقع تل أحمر عىل الضفة الرشقية للفرات، وعرث يف اكتشفت عاصمتها برسيب يف . الشاملية

ويف . املوقع عىل كتابات تذكر ملكها املـدعو آخـوين، املوثـق يف الـسجالت العربيـة اآلشـورية

. منطقة الفرات السوري األعىل قامت مملكة كركميش التـي تحمـل عاصـمتها االسـم نفـسه

 تحمل عاصمتها االسـم نفـسه، وإىل الشامل الرشقي من كركميش قامت مملكة حداتو التي

ويف مناطق غريب الفرات قامت مملكة بيـت جـوش . والتي تم اكتشافها مبوقع أرسالن طاش

  . ًوعاصمتها أرفاد، وجاورتها غربا مملكة شأمل التي امتدت حتى شواطئ املتوسط

َّفأي من هذه املاملك اآلرامية القوية واملوثقة تاريخيا وأركيولوجيـا قـد هـب  ً ً ٌّ

ة هـدد عـزر مـلك صوبـة املجهـول، وحـارب إىل جانبه يف موقـع حيـالم الـذي لنجد

  ٌّال نعـرف عنـه سـوى االسم؟ وأي من ملوك هذه الدول الفراتية التـي كانـت تقـارع
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   خـريطة سـورية السـياسـية-9

يف مطلع عرص الحديد الثاين
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َّىل حـد تعبـري الـنص التـورايت؟ كيـف ُالقوة اآلشورية العظمى قد صالح داود واستعبد له، ع

ًاعتـربت الفـرات حـدا رشقيـا تحط جيوش داود عىل شواطئ الفرات وال تصطدم بآشور التي  ً

يف الـسجالت اآلشـورية التـي  لنفوذها الفعيل يف بالد الشام آنذاك؟ ملـاذا مل يـرد ذكـر لـداود

 ووسط سورية؟ وملاذا أعطتنا صورة شبه كاملة عن الخارطة السياسية ملناطق الفرات وشامل

خلت باملقابل أخبار سفر صموئيل الثاين من أيـة إشـارة إىل آشـور؟ إن الجـواب عـىل هـذه 

ة عن فرتة َّفمحرر سفر صموئيل الثاين مل يكن بني يديه معلومات البت. ًالتساؤالت بسيط جدا

 مل يكن بصدد القرن العارش قبل امليالد، كام أنه مل يقصد إىل جمع مثل هذه املعلومات، ألنه

ٍكتابة نص تاريخي عن حروب داود، بل كان يعمل عـىل تـزيني سـرية ملـك ملحمـي بأخبـار 

ٍوأحداث جمعها من الذاكرة الشعبية للمنطقة، وصـاغها بتعـابري عامـة ال تقـصد إىل تقـديم 

َّص التـورايت، بـل يف عقـول ومقاصـد إن املـشكلة ليـست يف الـن.  محـددةمعلومات تاريخية

، زالوا إىل يوم الناس هذا يبحثون عن شبح تـاريخي اسـمه داود َّتوراتيني الذين مااملؤرخني ال

  .اريخية واألركيولوجيةمتعامني عن كل الحقائق الت

. ف. ويتجىل عمى األلوان التاريخي هذا بشكل خاص، يف أبحـاث ودراسـات تالميـذ 

ة وحياتـه تـه الفـذعامل اآلثـار واللغـات الـسامية، واليهـودي الـذي خـصص عبقريأولربايت، 

 فداود مل ينشئ مملكة عادية مثل بقية املاملك املحيطة به، بل كـان .ّالعلمية لخدمة التوراة

يقـول جـون . صانع إمرباطورية حقيقية، حلت محل القـوى التقليديـة العظمـى يف املنطقـة

اطوريـة ، بأن داود قد أفلح يف بنـاء إمرب1972برايت يف كتابه عن تاريخ إرسائيل الصادر عام 

امتدت من وادي العريش يف الجنوب إىل جبال لبنان ومملكة قادش يف وسط سـورية، وأنـه 

قد ورث األمالك اآلسيوية ملرص الفرعونية يف فرتة ضعفها، وجعل من إرسائيل قـوة تقـف يف 

  .)1(مصاف القوى العظمى لذلك العرص

 1960 نوث، يف كتابه عن تاريخ إرسائيـل، الـصادر عـام. ويقول الباحث م

ُمع صعود داود، غدت املنطقة بكاملهـا بنيـة سياسـية مركَّبـة، وفاقـت «: ما ييل ً ُ

  لقد تحولت دولة داود إىل . مجرد كونها دولة إرسائيلية داخل حدودها املرسومة

                                                           
1John Bright, A History of Israel, pp.200,207-210. cited in: K. Whitelam, Inventing 
Ancient Israel, p.126.  
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لقـد .  سورية يوحدها شخص امللك، وتنـضوي تحتهـا شـعوب شـتى-إمرباطورية فلسطينية 

د ومستقل عرفته هذه املنطقـة، اشـتمل ّيس كبري وموحعمل داود عىل خلق أول تنظيم سيا

وإنها لظاهرة فائقـة األهميـة مـن . بشكل مبارش أو غري مبارش عىل معظم فلسطني وسورية

يف ذلـك . وجهة نظر التاريخ العاملي، وهي من إنجاز شخص ذيك وفالح بشكل غـري اعتيـادي

 يف صالح داود، ألن كالً من مرص الوقت كانت الظروف السياسية العامة يف املنطقة املرشقية

ّدعاء السيادة عـىل منـاطق غـريب الفـرات نه من اِّين كان يف حالة ضعف ال متكووادي الرافد

  .)1(»وتحريك قواته باتجاهها

، بأن داود قد نجح 1975هريمان يف كتابه عن تاريخ إرسائيل، الصادر عام . ويقول س

حاسمة التي نقلت إرسائيل مـن كيـان قـبيل ال يف ما أخفق به سلفه شاؤل، فاتخذ الخطوة ال

يفرض سلطته عىل مساحة واضحة ومحددة مـن األرض، إىل مملكـة جغرافيـة كانـت مبثابـة 

ًولقـد ضـمت هـذه اململكـة تحـت لوائهـا عـددا مـن . نقطة عالم بـارزة يف تـاريخ املنطقـة

 ترتكـز حـول الشعوب واملناطق الجغرافية األخرى، وتحولت يف وقـت وجيـز إىل إمرباطوريـة

ورغم أنها كانت مبثابة خلق فريد من نوعه، إال أنها كانـت يف الوقـت . شخصية امللك القوية

. )2(ِّنفسه خاضـعة للتيـارات الداخليـة والخارجيـة املتعارضـة، ولألخطـار املهـددة الخارجيـة

ه ال َّـاريخي للمنطقة، فإن يف السياق التوالباحث هريمان، إذ يؤكد عىل تفرد إمرباطورية داود

ّيفعل من أجل إثبات هذا التفرد سـوى إعـادة صـياغة األخبـار التوراتيـة، التـي يعتقـد بـأن 

  .موظفي البالط املليك كانوا أول من بدأ بتسجيلها

، هذه الخطبة العصامء بخصوص سجالت 1965ويقدم فون راد يف كتابه الصادر عام 

ّوحدة كتابات تاريخية أصيلة، بينام مل لقد أنتج العرص الذهبي للمملكة امل«: البالط الداودي
وكـذلك الحـضارة اإلغريقيـة التـي مل . تستطع الحضارات األخرى للرشق القديم تحقيق ذلك

  تنــتج كتابــات تاريخيــة إال يف ذروة تاريخهــا، أي يف القــرن الخــامس قبــل املــيالد، ثــم ذوى

ورغـم أن عوامـل . ت لتوهانا أمام أمة قد تحرضـَّـ أما هنا، وعىل العكس، فإن. نتاجها برسعة

ــذخرية الــسكانية ا ــة هــذا التحــرض قــد اســتمدت مــن ال   ألصــلية، مبــا فيهــا أســلوب الكتاب

  

                                                           
1M. Noth, A History of Israel, London 1960. cited in: K. Whitelam op.cit, p.138 .  
2 S. Herrmann, A History of  Israel, London 1975. cited in: K. Whitelam. op.cit, 
pp.143-145.  



- 52 -  

ًم، فإن ذلك مل يـؤد إال إىل جعـل نتاجهـا أكـرث الكـل إبهـارا وإدهاشـاّسهل التعل ً وبفـضل ...  َّ

ًاضجا منـذ  ناريخية التي تحققت بشكل مستقل واتخذت شكالًنجازاتها يف مجال الكتابة التإ

ّالبداية، يجب أن تعد  حضارة إرسائيل يف مستوى ما تم إنجازه يف اليونان بشكل أوسـع بعـد ُ

  .)1(»بضعة قرون

 كاملـة اقتبـسناها التـي ،اريخيـة الداوديـة يف ثنائه عىل السجالت التيتناىس فون راد

.  األول املـيالدينمنذ قليل وبنصها الحريف، أن أقدم نص لها متوفر بني أيدينا يعـود إىل القـر

نيني ام يتخىل عن صفة املؤرخ ويضع نفسه يف زمرة الخطباء واملبرشين الديـَّـوهو يف ذلك إن

 عـرب ،ص املقدس وحامية العناية اإللهية لـه مـن يـد العـابثنيالذين يتحدثون عن عصمة الن

ني إن ألـف سـنة تفـصل بـ. سلسلة طويلة من التداول الشفهي أو التـداول بالنـسخ اليـدوي

ًالعرص املفرتض لداود وأول نص عربي مدون للتوراة، ال تعني شـيئا بالنـسبة لهـذا الخطيـب 

ُاملفوه، الذي ال يصلح إال إللقاء خطبه يف حديقة هايد بارك بلندن، حيث يـسمح ملـن يـشاء 
  .بقول ما يشاء

أما عن قول فـون راد، أعـاله، بـأن الحـضارة املـرشقية قـد فـشلت يف إنتـاج كتابـات 

ي أحيله إىل أي سجل من سجالت الحضارة املرصية أو الحضارة الرافدينية، ليك نخية، فإنتاري

فرضب داود هـدد عـزر بـن رحـوب حـني ذهـب لـريد «: َّيرى الفرق بني قول املحرر التورايت

نقرأ . والخرب املوثق املحقق املعارص للحدث الذي يروي عنه. »إلخ... سلطته عند نهر الفرات

  :ك آشور نارص الثاين التفاصيل التالية عن حملته عىل بالد الشاميف حوليات املل

غادرت بالد بيت عديني وعربت الفرات يف ذروة فيضانه إىل كركيمش عىل قـوارب «

ًملوك البالد املجـاورة جميعـا . إلخ... مصنوعة من الجلود، حيث تلقيت جزية ملك الحثيني

وا معي إىل جبل لبنـان مـشكلني طليعـة  فأخذت منهم رهائن مش، فأمسكوا قدميّأتوا إيل

ًغادرت كركيمش متحركا عىل الطريق الذي يعـرب بـني جبـال منزيغـاين وهامورجـا، . جييش

تقدمت نحو مدينة حزازو التابعة للوبـارنو ملـك حطينـة، . ًتاركا مملكة أهانوا عىل يساري

. ت الليـلَحيث تلقيت الذهب وعباءات الكتان، ثم تابعت فاجتزت نهر عربي حيث قـضي

  غادرت شاطئ نهر عـربي نحـو مدينـة كونوللـو املقـر امللـيك للوبارنـا ملـك حطينـة الـذي 

  غـادرت كونوللـو . إلـخ... سجد عنـد قـدمي إلنقـاذ حياتـه، فأخـذت منـه جزيـة مقـدارها

  

                                                           
1 G. Von Rad, The Problem of Hexateuch, Edinburgh 1965. cited in: K. Whitelam, 
op.cit, p.144.  
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ًواجتزت نهر العايص حيث قضيت الليل، ثم تحركت آخـذا الطريـق بـني جبـل يـرايك وجبـل 

  .)1(»إلخ... لقضاء الليل عند نهر سنجارا... ثم تجاوزت جبل. يعتوري

لقـد قالـت لنـا . عىل أن الكلمة األخرية بـشأن داود وإمرباطوريتـه هـي لعلـم اآلثـار

 بـأن داود قـد اتخـذ مـن ،ريخ دقيق لسور أورشـليم اليبوسـية، بعد قيامها بتأكاثلني كينيون

ّبينات أركيولوجية عىل قيامه مدينة اليبوسيني عاصمة له يف مطلع القرن العارش، وأنه ما من 
). ًراجع ما أوردنـاه سـابقا بهـذا الخـصوص(بتوسيع املدينة واإلضافة إليها أو ترميم أسوارها 

، لتأكـد )2(ًهكتـارا 4.5 الداودية هذه ال تزيـد عـن -فإذا علمنا أن مساحة أورشليم اليبوسية 

ٍورة ال أمام عاصمة إلمرباطورية ضــلدينا أننا أمام قرية مس كام أن مثل هذه املـساحة . خمةّ

ًالصغرية، كام يقول لنا الباحثون الدميغرافيون، ال ميكـن أن تكـون قـد اسـتوعبت عـددا مـن 

ًوهذا الرقم معقول جدا، إذا أخذنا بعني االعتبـار . السكان يزيد عن األلفني يف أفضل األحوال

سـكان فلـسطني الكـربى  تقـدر عـدد ،أن الدراسات الدميغرافية لفلسطني يف العصور القدمية

وهـذا يعنـي أن القاعـدة الـسكانية املطلوبـة لقيـام . )3(خالل القرن العارش مبئة ألف نـسمة

دة، مفقودة باملعنى الدقيق للكلمة، ناهيك عن إمرباطورية كربى، كام أن القرى ّمملكة موح

  .مل تكن يف يوم من األيام عواصم ملاملك وإمرباطوريات

ضـآلة عاصـمة داود هـذه بالنـسبة لبقيـة املواقـع وليك نعطـي فكـرة عـن مـدى 

الفلسطينية والسورية، نقول بأن مساحة موقع أريحا يف مطلع العرص الحجري الحـديث، 

وأن مـساحة موقـع تـل املـريبط يف مطلـع .  هكتارات4م، قد بلغت .ق 8000حوايل عام 

أن مـساحة م، قد بلغت ثالثـة هكتـارات، و.ق 7500العرص الحجري الحديث، حوايل عام 

صف الثاين من األلف الرابع قبـل املـيالد،  حوض الفرات والخابور، خالل النأشباه املدن يف

أمـا . ً هكتارا يف موقع تل بـراك43ً هكتارا يف موقع حبوبة الصغرى، و18قد تراوحت بني 

ــىل ــاري ع ــل م ــيالد، مث ــل امل ــث قب ــف الثال ــط األل ــربى يف أواس ــرضية الك ــز الح   املراك

 70 و60ط وإيـبال يف الـشامل قـرب حلـب، فقـد تراوحـت مـساحتها بـني  الفرات األوسـ

  ويف أواسط األلف الثاين قبل امليالد، بلغت مساحة مدينة قطنة يف أواسط سورية . ًهكتارا

  

                                                           
1 Leo Oppenheim, Assyrian and Babylonian Historical Texts, in: J. Pritchard’s Ancient 
Near Eastern Texts, p.275.  
2K. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, p.237 .  
3Th. L- Thompson, Early History of The Israelit People, end note p.58 .  
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. ً هكتـارا75، وبلغت مساحة حاصور الفلسطينية يف جبـال الجليـل هكتار 100قرب حمص 

 ،ا هنا، أن مساحة القـرص امللـيك يف مدينـة مـاريومن املفارقات الطريفة التي ميكن إيراده

ً هكتارا، أي ما يعادل نصف مساحة 2.5والذي يحتوي عىل ثالمثئة غرفة، قد بلغت مساحته 

  .)1(عاصمة داود اإلمرباطورية

لقد وقفت السيدة كينيون عىل ذروة هضبة أوفيل الضيقة، تنظر ذات اليمـني وذات 

ّق بــني األخبــار التوراتيــة بخــصوص نــشاطات داود الــشامل، وهــي تفكــر يف طريقــة للتوفيــ

الدفاعية واإلنشائية يف عاصمته، وبني واقـع املدينـة التـي كـشفت عـن حـدودها وحجمهـا 

فمحرر سفر صموئيل الثاين يخربنا أن داود قد حصن املدينـة، وبنـى لنفـسه فيهـا . وأبعادها

ًقرصا كبريا أشاده له بناؤون فينيقيون من صـور، وأنـه قـد تـز ًوج عـددا مـن النـساء واتخـذ ً

ولكـن ). 13-11 و6 :5صـموئيل الثـاين (ًلنفسه عددا آخر من الرساري، ولدن له بنني وبنات 

الدراسة األثرية امليدانية مل تثبت للمنقبة كينيون حصول أي تغيري عـىل الـسور اليبـويس، أو 

رص الكبـري الـذي أمـا القـ. وجود أثر لرتميم أو إصـالح أو إضـافة عليـه خـالل القـرن العـارش

ُ فإن ذروة الهـضبة التـي ي،ًاستجلب داود لبنائه خشبا وبنائني من فينيقيا فـرتض أنهـا كانـت َّ

  .ًمزدحمة ببيوت العامة، ال ترتك متسعا لتشييد مثله

ًهنا، وبدالً من أن ترصف كينيون النظر نهائيا عن كون أورشليم القرن العارش هذه 

وايـة ع من قبل عامل متحرر من سلطة الركام هو متوق(دة كبرية ّعاصمة إلمرباطورية موح

، فقـد راحـت تـسوق التعلـيالت الواهيـة، وتقـول بـأن داود كـان مـشغوالً عـن )ّالتوراتية

أما عن قـرصه الكبـري، فتقـول إنـه . تحصني مدينته بالحروب الخارجية يف املناطق البعيدة

ص  بالضخامة التي يوحي بها الـنيكنًكان موجودا يف مكان ما عىل ذروة الهضبة، ولكنه مل 

مثل هذا القرص الكبري كان يتطلب إزاحة عدد كبري من البيوت السكنية، بناء ألن . َّالتورايت

ابنه سليامن إىل تـرك قـرص أبيـه فيام بعد وهذا ما دفع . لذا فقد قنع داود بقرص متواضع

  ن تعليالتهــاثــم تخــتم كينيــو. وبنــاء قــرص ملــيك حقيقــي خــارج ســور املدينــة اليبوســية

  

                                                           
  :  من أجل أرقام املساحة املدونة هنا انظر املراجع التالية1
-85: ، الصفحاتH. Weiss, 1985:  مساحة حبوبة الصغرى وتل براك وإيبال وماري وقرص ماري وقطنة-أ

  .195 و193 و134 و132 و89
  .28، ص K. Kenyon 1985 مساحة أريحا -ب 
  .55، ص K. Kenyon مساحة حاصور -جـ
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إن الوضع البائس للعاصمة مـن الناحيـة العمرانيـة يعـزى إىل طمـوح داود :  الواهية بقولها

  .)1(لبناء مملكة واسعة، وانشغاله بالسياسة عن اإلعامر

 العاصـمةً الوضع البائس مل يكن مقترصا عىل ورغم أن الشواهد اآلثارية تدل عىل أن

ّة املوحـدة خـالل ململكـ اللتـني كانتـا نـواة اا وإرسائيـل يهوذمواقعًوحدها، بل سائدا يف كل 
ً بعيـدا عـن ، وبكـل عنـاد،كينيون عن متابعة تربيراتها السيدة نِثُ ذلك مل يفإن القرن العارش،

ماديـة مل تكـشف التنقيبـات عـن مخلفـات «:  عندما تقول يف مكـان آخـر،املنهجية العلمية

مل يـشتهر  بب يف ذلـك راجـع إىل أن داودوالـس .مهمة خارج أورشـليم تعـود إىل عـرص داود

 القبائـل اإلرسائيليـة يف جمعفبعد أن . نفوذهبتشييد األبنية بسبب انشغاله بتوسيع مناطق 

. دة، وأوجد قاعدة قوية له، قام بضم مـساحات واسـعة مـن املنـاطق املجـاورةّمملكة موح

  .)2(» ومساحتهابقية ماملك آسيا الغربية يف قوتهاكانت إرسائيل يف عهده تعادل ف

ز تفسريات كينيون مل يجعلهـا يف منجـاة مـن غـضب ّعىل أن كل هذا الحذر الذي مي

فبعـد أن اسـتوىل الكيـان الـصهيوين عـىل القـدس والـضفة . السلطات الصهيونية يف فلسطني

ُالغربية بكاملها، منعت السيدة كينيون من العودة إىل األرض املحتلة بـسبب نتائجهـا التـي 
صوص هيكل سليامن، ونصيحتها للبعثـات القادمـة بعـدم إضـاعة املـال والوقـت أعلنتها بخ

والجهد من أجل التنقيب عن الهيكل، ألنهم لن يجدوا تحت أرضيات الحرم الـرشيف سـوى 

قمة الهضبة الصخرية، والردميات الرتابية التي أهيلت من أجل ملء املصطبة الضخمة التـي 

 قامت عدة بعثات أثريـة إرسائيليـة وغربيـة بالتنقيـب 1967ومنذ عام . بناها هريود الكبري

  .ًعىل هضبة أوفيل ومحيطها، ولكنها مل تضف شيئا إىل ما خرجت به كاثلني كينيون

مازار نتائج التنقيب يف موقع أورشليم حتـى . يلخص عامل اآلثار اإلرسائييل ب

 40رابـة رغـم أن حكـم داود قـد اسـتمر يف أورشـليم ق«: ات بقولـهيأواخر الثامنين

ًسنة، إال أننا مل نعرث إال عىل القليل جدا مـن اللقـى األثريـة التـي تعـود إىل العـرص 

مـن بنيـة معامريـة ضـخمة أو فـام . الداودي، سواء يف موقع أورشـليم أم خارجهـا

ثم يصف لنا مازار البقايا املاديـة . )3(»مة ميكن لنا بيقني وصفها بالداوديةمنشأة مه

ــا ــل بأنه ــا يف أرض إرسائي ــت مب ــا قورن ــدود إذا م ــد الح ــعة إىل أبع ــرية ومتواض    فق

  

                                                           
1 K. Kenyon, Digging up Jerusalem, pp.99-104 .  
2 K. Kenyon, The Bible and Recent Archaeology, p.52 .  
3B. Mazar, The Bull Site, 1984. cited in: K. Whitelam, Inventing Ancient Israel pp.164-

165.   
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ثم يتساءل بعد ذلـك عـام . أنتجته الحضارات اآلرامية والفينيقية واملرصية والحثية والبابلية

إذا كانت إرسائيل قد أبدعت فعالً يف مجال الحضارة املادية مثلام أبدعت يف املجال الروحي 

  .والديني

زار يقدمه اليوم الباحثون الراديكـاليون، الـذين يـضعون إن الجواب عىل تساؤالت ما

ص الـنأخبار سفر صموئيل الثاين تحت مجهر البحث العلمي املوضوعي املتحرر مـن سـلطة 

تومبسون يف كتابـه الجديـد الـصادر عـام  .يقول املؤرخ واآلثاري املعروف توماس ل. َّالتورايت

  :"The Bible in History" تحت عنوان 1999

ًتم تقديم القرن العارش إلينا، تقليديا، باعتباره العرص الذهبي إلرسائيل القدمية لقد «

دة تحـت قيـادة شـاؤل فـداود ّوعاصمتها أورشليم، كـام جـرى التحـدث عـن مملكـة موحـ

ولكـن . فسليامن، بسطت سلطتها عىل مساحة جغرافية واسعة امتدت من النيل إىل الفرات

 الواقع، عندما نأيت لدراسة ووصف حقيقة مـا جـرى يف مثل هذه التصورات ال مكان لها من

ص ـصــن القـه عــرفـا نعـوم. َّيص التورايتـياق القصــارج الســودة خـاملايض، ألنها غري موج

نـة عـىل قيـام ّإننا ال منلـك بي. ً ال يشجعنا البتة عىل التعامل معها باعتبارها تاريخاةيـوراتـَّالت

َّ يف أورشليم، وال عىل وجـود تنظـيم سـيايس قـوي تحكـم يف دة، وال عىل عاصمةّمملكة موح

كـام . ّمناطق فلسطني الغربية، ناهيك عن إمرباطورية كتلك التي تصفها لنا املالحم التوراتية

نة عىل وجود امللوك الثالثة شاؤل وداود وسليامن، وال عىل هيكـل دينـي كبـري ِّأننا ال منلك بي

َّ ناحية أخرى، فإن ما نعرفـه عـن يهـوذا وإرسائيـل خـالل يف أورشليم خالل تلك الفرتة، ومن

ّر لنـا تفـسري نقـص البينـات القرن العارش قبل امليالد، ال يرتك مجاالً لتلك التـصورات، وال يـرب
ًواهد باعتباره فجوة ميكن ردمها يف معلوماتنا عن املايض، أو باعتباره نتاجا للـصدفة يف والش

يع التحـدث عـن دولـة بـدون سـكان وال عـن عاصـمة بـدون إننا ال نـستط. تحرياتنا األثرية

  .)1(»مدينة

ًفإذا كان داود ليس إال شبحا تاريخيا مل يعد يؤرق سـوى بعـض الحلقـات األكادمييـة  ً

َّاملحافظة، فإن أورشليم داود هي شبح أركيولوجي، ال يجرؤ اليوم أي آثاري مرموق التحـدث 

  .أن يغامر بسمعته العلميةعنها كعاصمة ململكة مرتامية األطراف، دون 

                                                           
1 Thomas. L. Thompson, The Bible in History, p.164  . 
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  الفصل الرابع

  

  أورشليم القرن العارش

  البحث عن عفريت سليامن) 2(

  

لفظ داود الروح وهو يتدفأ من داء الربداء يف حضن الفتاة املراهقة املـدعوة أن بعد 

أبيشج الشمونية، يفتتح سفر امللوك األول أخبار امللك سليامن، الذي انتزعت لـه أمـه وراثـة 

من أخيه أدونيا، أكرب أوالد داود األحياء، مستغلة مـرض داود وضـعفه وعـدم قدرتـه العرش 

  .عىل التمييز واتخاذ القرارات

كان أول عمل يفتتح به سليامن عهده هو قتل أخيه أدونيا، ليتأكد من عدم منازعته 

 وبعـد .ُّله السلطة يف املستقبل، وقتل قائد جيش داود املدعو يوآب الذي كان يساند أدونيـا

ُأن يقول لنا محرر سفر امللوك األول بأن الملك قد تثبت بيد سليامن، يطالعنا فجـأة وبـدون  ْ

وصـاهر سـليامن فرعـون ملـك «: مقدمات بقوله إن سليامن قد تزوج من ابنة فرعون مرص

 إىل أن أكمل بناء بيته وبيـت الـرب وسـور ،مرص، وأخذ بنت فرعون وأىت بها إىل مدينة داود

ن  الرب لسليامن يف الحلـم وقـال لـه إبعد ذلك تراءى. 1: 3 امللوك األول -»واليهاأورشليم ح

ّيسأله فيعطيه، فلم يسأل سليامن ربه سوى أن يعطيه قلبا حكيام ميي ً . ز به الخـري مـن الـرشً

ًفأجابه ربه ملطلبه وزاد عليه بأن أعطاه غنى يف املال وجاها بني ملوك األرض مل يكـن لغـريه  ً

ّو ذا أعطيتك قلبا حكيام ومميه«: من قبل ً وال يقـوم بعـدك . ًزا، حتى أنه مل يكن مثلك قبلكً

وقد أعطيتك ما مل تسأله غنى وكرامة، وحتى أنه ال يكـون رجـل مثلـك يف امللـوك كـل . نظري

  .13 -12 :3  امللوك األول»أيامك

  وفاقــت حكمــة ســليامن حكمــة جميــع بنــي املــرشق، وكــل حكمــة مــرص، «
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وكانوا يـأتون مـن جميـع ...  جميع الناس، وكان صيته يف جميع األمم حواليهوكان أحكم من

ـــ ـــوك األرض الذي ـــع مل ـــن جمي ـــليامن، م ـــة س ـــسمعوا حكم ـــشعوب لي ــــن سـال معوا ـ

ًوك األول ال يقدم لنا إال مثـاالً واحـدا عـن ــفر امللــرر ســن محـولك. 34 -30 :4 »هـبحكمت

فقـد . ب عليهـا طـابع األدب الـشعبيحكمة سـليامن، وهـو عبـارة عـن قـصة سـاذجة يغلـ

فحكـم . َّاحتكمت لديه امرأتـان زانيتـان بخـصوص طفـل رضـيع تـدعي كـل مـنهام أمومتـه

ُسليامن بأن يشطر الطفل إىل شطرين وت قبلـت إحـدى املـرأتني . عطى كل امرأة حصتها منهُ

الحكم، بينام صاحت األخرى بلهفة عىل الطفـل وتنازلـت عـن حقهـا فيـه لألخـرى، فعـرف 

  ).27-16: 3. (سليامن أنها أمه الحقيقية وأعطاها إياه

َّأما عن قوة سليامن وتسلطه عىل جميع املاملك من حوله، فإن محرر السفر يـصفها 

أي (ًوكان سليامن متسلطا عىل جميـع املاملـك مـن النهـر «: لنا بكلامت طنانة وتعابري عامة

 ألنـه ن الهـدايا ويخـدمون سـليامن،ا يقدموكانو. إىل أرض فلسطني وإىل تخوم مرص) الفرات

وكـان ...  إىل غزة، عـىل كـل ملـوك عـرب النهـر(*)ًكان متسلطا عىل كل ما عرب النهر من تفسح

ولكن املحـرر . 26-20 :40 »لسليامن أربعون ألف مزود لخيل مركباته واثنا عرش ألف فارس

ُالتورايت يقع بعد ذلك يف تناقض يظهر الطابع الخيايل لنفـوذ سـليام ن الـذي وصـل الفـرات، َّ

ًولكنه كان عاجزا عـن ضـم مـدن الـساحل الفلـستي وبعـض مـدن سـهل شـفلح، مـام يـيل 

فقد صعد فرعون مرص بجيش جرار عـىل منـاطق فلـسطني الجنوبيـة . ًمرتفعات يهوذا غربا

وأحرقهـا بالنـار، وقتـل الكنعـانيني . فاستوىل عىل مدينة جازر، إحدى أهم مدن سهل شـفلح

: 9(ًملدينة، وأعطاها مهرا البنته امرأة سليامن، فأخـذها سـليامن وأعـاد بناءهـا الساكنني يف ا

انظر الخريطـة يف الـشكل رقـم ( كم عن أورشليم 70وجازر هذه ال تبعد أكرث من ). 16-17

  ).ًالحقا 14

وكان وزن الـذهب الـذي أىت سـليامن يف «: وعن ثروة سليامن وغناه نقرأ

  ، ما عدا الذي أتاه من عنـد التجـار )*(زنة ذهبًمئة وستا وستني وواحدة ستسنة 

  

                                                           
ُ يقول دارسو النص التورايت بأن تفسح هذه هي بلدة تقع يف آخر حدود ملك سـليامن يف اتجـاه الفـرات، * َّ

وهي بذاتها بلدة تبنكس فوق مصب البليخ، واملعروفة يف العرص الهلنستي كمكان لعبور النهـر مـن قبـل 
  .ًقوات العسكرية، نظرا لوجود مخاضة قليلة العمق عندهاال
ألن وزنة الـذهب الفلـسطينية يف ذلـك العـرص كانـت تعـادل خمـسني . ً كيلو غراما33000 أي ما يعادل *

ًكيلوغراما تقريبا ً.  
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ٍوتجارة التجار وجميع ملـوك العـرب ووالة األرض، وعمـَل سـليامن مئتـي تـرس مـن ذهـب  ِ

ّئة مجن من ذهب مطرق، وجعلها سليامن يف بيته املعروف باسـم بيـت وعـر ق، وثالمثّرمط ّ ِ

بيت وعر لبنان مـن ذهـب وجميع آنية رشب امللك سليامن من ذهب، وجميع آنية ... لبنان

 وكـان للملـك يف البحـر سـفن .ًخالص، ال فضة، ألن الفضة مل تحـسب شـيئا يف أيـام سـليامن

وتـأيت مـرة يف كـل .  وكانت تبحر مع سفن حريام ملك صور،)إسبانيا (=تدعى سفن ترشيش 

ً حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وطواويس،ثالث سنوات ً فتعاظم سليامن عىل كـل ملـوك . ً

وكانوا يـأتون كـل واحـد . ألرض يف الغنى والحكمة، وكانت كل األرض ملتمسة وجه سليامنا

وجعـل . بهديته، بآنية فضة وآنية ذهب، وحلل وسالح وأطيـاب وخيـل وبغـال، سـنة فـسنة

 - »ْامللك الفضة يف أورشليم مثل الحجارة، وجعل األرز مثل الجميز الذي يف السهل يف الكرثة

عىل أن كل هذه األكداس املكدسـة مـن الـذهب تبـدو متواضـعة . 25-14: 10امللوك األول 

ًجدا إذا عرفنا أن سليامن قد بنى بيتا البنة الفرعون مستخدما يف أساساته وجدرانه األحجـار  ً ً

  ).11-10: 7(الكرمية التي كانت تنرش مبنشار مثل أحجار البناء 

يـأتون إليـه بهـداياهم، ال من كل هؤالء امللوك الذين كانوا يلتمسون وجه سليامن و

ص ملكة سبأ، ومن دون أن يحدد ًملكة مجهولة تاريخيا يدعوها النيذكر لنا محرر السفر إال 

ومبا أن مملكة سـبأ املعروفـة يف جنـوب شـبه الجزيـرة . ُموطنها ومقر ملكها أو يذكر اسمها

لكـة سـبأ الـواردة يف سـفر َّالعربية مل تقم إال يف القرن الرابع قبل امليالد، فإن املطابقة بـني م

لتفـسري وا. تقـوم عـىل سـند علمـي الاريخيـة، دى ملكات مملكـة سـبأ التامللوك األول، وإح

َّاريخية، هي أن املحرر التورايت الذي كان يكتـب قـصته يف زمـن مـا الوحيد لهذه املفارقة الت

د، كـان قبل املـيالُمن القرن الرابع قبل امليالد، عن أحداث يفرتض أنها جرت يف القرن العارش 

اريخية املعارصة له، وكان يرى قوافل السبئيني تعـرب وهـي محملـة عىل دراية مبملكة سبأ الت

بأغىل وأمثن البضائع، فاستخدم هذا االنطباع املؤثر لصياغة قصته املعروفة حول زيارة ملكة 

  :نقرأ يف سفر امللوك األول. سبأ لسليامن وتقدميها له الهدايا

سبأ بخرب سـليامن، فأتـت إىل أورشـليم مبوكـب عظـيم وسمعت ملكة «

ــا كثــريا جــدا وحجــارة كرميــة، وأتــت إىل ً،جــدا ــا وذهب ــة أطياب ً بجــامل حامل ً ً ً  
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فلام رأت ملكة سبأ كل حكمة سليامن والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلـس ... سليامن

صـحيح كـان : لملـكفقالـت ل. َقاته، مل يبـق فيهـا روحُعبيده وموقف خدامه ومالبسهم وسـ

الخرب الـذي سـمعته يف أريض عـن أمـورك وعـن حكمتـك، ومل أصـدق األخبـار حتـى جئـت 

ًوأعطت امللـك مئـة وعـرشين وزنـة ذهـب وأطيابـا كثـرية جـدا وحجـارة ... ْوأبرصت عيناي ً

وأعطى سليامن مللكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت، عـدا مـا أعطاهـا إيـاه حـسب ... كرمية

  .13-1: 10 » وذهبت إىل أرضها، هي وعبيدهاكرم امللك، فانرصفت

ًوكان سليامن محبا للبنـاء والعمـران، فقـد بنـى قـرصا لـه يف أورشـليم، وقـرصا آخـر  ً ً

ًالسرتاحته يدعى بيت وعر لبنان، وبنى بيتا لزوجتـه ابنـة الفرعـون، وحـصن مدينتـه وبنـى 

 جـازروادي يزرعيـل، وحاصور يف الجليل، ومجدو يف : أسوارها، كام أعاد بناء ثالث مدن هي

ص مبدن املخازن، ومدن أخرى يـدعوها مبـدن بناء مدن يدعوها النكام أعاد . يف سهل شفلح

ولكن أهـم إنجازاتـه املعامريـة كانـت بنـاءه لبيـت . املركبات، ومدن يدعوها مبدن الفرسان

نيـة، فقـد الرب يف أورشليم، ومبا أن رعاياه كانوا يفتقرون إىل الخربة املعامريـة والـصنعة الف

لجأ إىل حريام ملك مدينة صور الفينيقية ليسعفه مبواد البناء واملعامريني الفينيقيني املشهود 

  :نقرأ يف اإلصحاح الخامس من سفر امللوك األول. لهم بالخربة واملهارة

ًوأرسل حريام ملك صور عبيده إىل سـليامن، ألنـه قـد سـمع أنهـم مـسحوه ملكـا «

أنـت : فأرسـل سـليامن إىل حـريام يقـول. ً محبا لداود كل األيـاممكان أبيه، ألن حريام كان

ًتعلم أن داود أيب مل يستطع أن يبني بيتا السم الرب إلهه بـسبب الحـروب التـي أحاطـت 

أمـا اآلن فقـد أراحنـي الـرب إلهـي مـن كـل . به، حتى جعلهم الرب تحـت بطـن قدميـه

... ىل بناء بيـت السـم الـرب إلهـيوهأنذا قائٌل ع. ٍّالجهات، فال يوجد خصم وال حادثة رش

ًواآلن فأمر أن يقطعوا يل أرزا من لبنان، ويكون عبيدي مع عبيدك، وأجرة عبيدك أعطيـك  ْ ُ ْ

ألنـك تعلـم أنـه لـيس أحـد بيننـا يعـرف قطـع الخـشب مثـل . إياها حسب كل ما تقول

 أنـا أفعـل .َّقد سمعت كل ما أرسلت بـه إيل: وأرسل حريام إىل سليامن قائالً... الصيدونيني

 رشع سـليامن ببنـاء الهيكـل وسـخر .8 -1: 5 »كل مرستك يف خشب األرز وخشب الرسو

ًفثالثــون ألفــا يروحــون ويجيئــون إىل لبنــان بالتنــاوب، . ًلــذلك آالفــا مؤلفــة مــن الــشعب

ًوسبعون ألفا يحملون أحامالً، ومثانون ألفا يقطعون يف الجبل، وذلك عدا املـرشفني الـذين ً  
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وعندما اكتمل البناء الخارجي، رشع يزينه بالـذهب الخـالص مـن . ثالثة آالف بلغ عددهم 

  :الداخل والخارج

ٍوغىش سليامن البيت من داخل بذهب خالص، وسد بسالسل ذهب قدام املحـراب « ّ

وجميع البيت غشاه بذهب إىل متام كل البيت، وكل املذبح، الذي للمحراب . وغشاه بذهب

وعمـل «. 30 -14 :6 »ت بـذهب مـن داخـل ومـن خـارجوغـىش أرض البيـ... غشاه بذهب

تـي عليهـا خبـز الوجـوه مـن ذهـب، سليامن جميع آنية بيت الرب مـن ذهـب، واملائـدة ال

ًنائر، خمسا عن اليمني وخمسا عن اليسار أمـام املحـراب، مـن ذهـب خـالص، واألزهـار وامل ً

ُوالرسج واملالقط من ذهب، والطسوس واملقاص واملناضـح والـصحون وا ملجـامر مـن ذهـب ُّ

خالص، والوصل ملصاريع البيت الداخيل أي لقدس األقداس، وألبواب البيت أي الهيكـل مـن 

  .51-48: 7 »ذهب

: أما عن أحوال أهل اململكة يف عهده فكانت أشبه ما يكون بأحوال أهل الجنة، فقـد

. 27 :10 »هكانت الفضة يف أورشليم مثل الحجارة، واألرز مثل الجميز الذي يف السهل لكرثت«

وسـكن يهـوذا «. 20 :4 »وكان يهوذا وإرسائيل كثريين كالرمل الـذي عـىل البحـر يف الكـرثة«

ــرئ  ــن دان إىل ب ــه، م ــل واحــد تحــت تينت ــه، وك ــل واحــد تحــت كرمت ــني، ك ــل آمن وإرسائي

  .25 :4 »السبع

رغم بنائه لبيت الرب يف أورشـليم، فقـد كـان سـليامن منـذ البدايـة ميـارس طقـوس 

وعندما تـزوج ). 2: 3(انية، ويذبح ويوقد عىل املرتفعات عىل عادة الكنعانيني الخصب الكنع

 ازداد ميلـه إىل ديـن ئة، ومعظمهن من الـشعوب األجنبيـة،من سبعمئة سيدة وترسى بثالمث

ًوأحب امللك سليامن نساء غريبة كثـرية مـع بنـت فرعـون، نـساء «: هؤالء وترك عبادة الرب ً
وكانـت لـه سـبعمئة مـن النـساء ... وصـيدونيات وحثيـاتمؤابيـات وعمونيـات وآدوميـات 

فأمالت نساؤه قلبه وراء آلهة أخرى، ومل يكن قلبه كامالً مع . السيدات وثالمثئة من الرساري

الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليامن وراء عـشتورت إلهـة الـصيدونيني، وملكـوم إلـه 

 ألن قلبه مال عـن الـرب ، عىل سليامنفغضب الرب... العمونيني، وعمل الرش يف عيني الرب

من أجل أنك مل تحفـظ عهـدي وفرائـيض التـي أوصـيتك : فقال الرب لسليامن... إله إرسائيل

ًي أمزق اململكة عنك متزيقا وأعطيها لعبـدكِّــبها، فإن إال أين ال أفعـل ذلـك يف أيامـك، مـن . ُ

  .12-1: 11 »أجل داود أبيك، بل من يد ابنك أمزقها

ــاك ــان هن ــليامنوك ــه س ــاط، أقام ــن ناب ــام ب ــمه يربع ــأس اس ــار ذو ب ــل جب    رج
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َّص التورايت ببيـت يوسـف أو بيـت إرسائيـل، أو قبائل الشاملية التي يدعوها النً واليا عىل ال

وفـيام . منيس وأفرايم نسبة إىل ولدي يوسف اللذين تناسلت مـنهام أكـرب قبيلتـني شـامليتني

النبي أخيا الشيلوين، وهام وحدهام يف الحقل، فأمـسك ًكان يربعام خارجا من أورشليم القاه 

به ونزع عنه رداءه الجديد ومزقه اثنتي عرشة قطعة، وقال لريبعام خذ لنفسك عرش قطـع، 

ألنه هكذا قال الرب إله إرسائيـل، هأنـاذا أمـزق اململكـة مـن يـد سـليامن وأعطيـك عـرشة 

ُوآخذ اململكة من يد ابنـه .  طرقيأسباط، ويكون له سبط واحد، ألنهم تركوين ومل يسلكوا يف

ً وأعطي ابنه سبطا واحدا، ليكون رساجا لـداود عبـدي -  أي األسباط العرشة- وأعطيك إياها ً ً

  .36-26: 11« كل األيام

م، فاســتقل يربعــام مبنــاطق القبائــل اإلرسائيليــة .ق 931مــات ســليامن حــوايل عــام 

عاصمة لـه، أمـا ابـن سـليامن ) نابلس (العرشة يف الهضاب املركزية، واتخذ من مدينة شكيم

املدعو رحبعام، فقد حكم يف أورشليم عىل يهوذا وبنيـامني، ولـيك يكـرس يربعـام االسـتقالل 

الديني عن أورشليم مثلام كـرس االسـتقالل الـسيايس، فقـد بنـى ألسـباط إرسائيـل معبـدين 

 كـل معبـد متثـاالً لينافس بهام معبد أورشليم، واحد يف دان واآلخر يف بيـت إيـل، ووضـع يف

للعجل الذي ميثل ألوهة الخصب الكنعانية، وجعل عليهام كهنة ال ينتمون إىل الالويـني مـن 

ًكهنوت أورشليم التقليديني، كام جعل للعبادة والطقوس أعيـادا مـستقلة يف مواعيـدها عـن 

دخلـت وبذلك متت والدة دولتي إرسائيل الشاملية ويهوذا الجنوبية، و. أعياد هيكل أورشليم

عـىل يـد م .ق 721هاتان الدولتان يف رصاعات وحروب دامئة حتـى نهايـة مملكـة إرسائيـل 

  .اآلشوريني الذين دمروا عاصمتها وسبوا أهلها

هذه هي الخطوط العامة لقصة سليامن يف سفر امللوك األول، ولعرص سليامن الـذي 

ًالـزمن رجوعـا نحـو احتـساب ّواية التوراتية، ومنـه يبتـدئ عترب مبثابة العرص الذهبي يف الري

 ونزوالً نحو السقوط واالنهيار األخري للمملكتني العاصيتني اللتني نشأتا عـن الخلق والتكوين،

  .ّاململكة املوحدة

اريخيــة، فهــي  أي مقــوم مــن مقومــات الكتابــة التتفتقــر هــذه القــصة إىل

ليهـا، مـن مجموعة من األخبار املتناثرة يف املوروث الشعبي تم جمعهـا واإلضـافة إ

ٍأجل رسم سريَة حيـاة شخـصية ضـائعة يف ضـباب األيـام الـسالفة، ال ميلـك املحـرر  ٍ ِ

  اريخيـة التـي عاشـت أو بخصوص الفرتة التَّالتورايت أية معلومات موثقة بخصوصها
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أو حتـى األخبـار املتداولـة  وافتقـاده للوثـائق الكتابيـة، َّ املحرر التورايت،جهلويتجىل .  فيها

يف عدم ذكره اسم أي ملك معروف لدينا من القرن العارش قبل امليالد، أو اسم أيـة املوثوقة، 

ومن الغريب أن ال يـذكر لنـا املحـرر اسـم . مملكة من املاملك التي كانت خاضعة لسليامن

فرعون مرص صهر امللك سليامن، أو يذكر لنا اسم الشخصية الوحيدة التي يحـىك عـن قـصة 

  .له الهدايا، وهي ملكة سبأزيارتها لسليامن وتقدميها 

كام ويعلن أسلوب القص الشعبي عن نفسه يف كل تلك املبالغات حول ثراء سليامن، 

وأطنان الذهب التي تم استخدامها يف طالء جدران الهيكل وصنع معظـم آنيتـه وديكوراتـه 

 الداخلية، وكتل الحجارة الكرمية الضخمة التي كانت تنرش مبنـشار لتـستخدم بـدل األحجـار

فكـل يشء مبـاح للقـاص عنـدما يـأيت لوصـف العـرص . الصخرية يف بناء األساسات والجدران

ًالذهبي، ألنه عرص بعيد زمنيا وال ميكن لنا محاكمته مبعايري عرصنا الراهن، وهو ال يـرتدد يف 

ًإيراد أكرث األخبار بعدا عن التصديق، مثل قوله أن الفضة كانـت يف أورشـليم مثـل الحجـارة 

وانعدام قيمتهـا، أو أن فرعـون مـرص، أقـوى ملـوك األرض، قـد أعطـى ابنتـه زوجـة لكرثتها 

  .لسليامن

َّلقد قال لنا الباحثون التوراتيون بأن كتبـة القـرص امللـيك هـم مـن سـجل أخبـار 

َالكتبــة،ولكننــا نعجــب مــن جهــل أولئــك . ّاململكــة املوحــدة يف عــرص داود وســليامن َ َ 

لعاملية يف زمنهم، بعادات وتقاليـد القـصور امللكيـة املتخصصني واملطلعني عىل الشؤون ا

. ًيف الدول املجاورة، وخصوصا الـبالط املـرصي وبروتوكوالتـه املـشهورة يف العـامل القـديم

ُ سفر امللوك األول ملكه سليامن من ابنـة فرعـون مـرص، كـان يجهـل ررفعندما زوج مح ِ َ
 فمـن . مـن ملـوك الـدول األجنبيـةالتقاليد الفرعونية التي متنع زواج األمريات املرصيات

ًاملعروف واملؤكد تاريخيا أن األرس امللكية املرصية، وعرب جميع عصورها، مل تزوج واحـدة 

ُمن أمرياتها إىل أي ملك أجنبي بالغا ما بلغت قوته وعظمته واتـساع ملكـه ولـدينا عـن . ً

لوماسية أحـسن فعندما بلغت العالقات الديب. ذلك بضعة أخبار موثقة نسوق منها اثنني

أحوالها بني فراعنة األرسة الثامنة عرش وملوك بابل الكاشيني، أرسـل أحـدهم يطلـب يـد 

ــابيل عــن ــنث امللــك الب   أمــرية مــرصية، ولكــن الــبالط املــرصي تعلــل بحجــج كثــرية مل ت

ُوأخـريا أرسـلت إليـه فتـاة جميلـة مـن الحاشـية امللكيـة عـىل أنهـا.  تكرار الطلب    ابنـةً
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وحدث اليشء نفسه بني البالط املرصي وقمبيز ابن قـورش الفـاريس الـذي كـان . )1( الفرعون

وعنـدما اكتـشف قمبيـز . ملك العامل يف زمنه، وأرسلت له أمرية زائفة عىل أنها ابنة الفرعون

  .)2(الخدعة، اتخذها ذريعة لغزو مرص، عىل ما يرويه لنا املؤرخ اإلغريقي هريودوتس

واسـط القـرن ًيكـن موظفـا يف بـالط سـليامن، خـالل أإن محرر سفر امللوك األول مل 

أي يف عـرص األرسة . ام كـان مـن كهنـة أورشـليم يف القـرن الثالـث قبـل املـيالدَّـالعارش، وإنـ

 آخــر أرسة حاكمــة مــرصية عقــب فتــوح ســقطتالبطلميــة التــي حكمــت مــرص، بعــد أن 

  .ل املاضيةوهذا هو سبب جهله باألحوا. اإلسكندر، وضاعت تقاليد البالط العريقة

رى إميانهم الراسخ، بـصدق َّعىل أن املؤرخني التوراتيني، يف قناعتهم الراسخة، أو باألح

خـوارق والتهـويالت عـن ّواية التوراتية وتاريخيتها، راحوا يبحثون وراء تلك املعجـزات والالر

ل اريخية الهاجعة تحـت ركـام األخيلـة والتهوميـات، واعتقـدوا أن بإمكـانهم عـزالعنارص الت

وهم يف ذلك ال يعـون . امليثولوجي والخرايف من أجل الكشف عن الحقيقي يف سرية سليامن

 سواء يف هذه السرية أم يف غريها، وهـي ،َّص التورايتعىل غاية من األهمية يف فهم النمسألة 

أن العنارص امليثولوجية والخرافية هي جزء ال يتجـزأ مـن القـصة، بـل إنهـا هـي املقـصودة 

شعبي، ال وىل، وبدونها مل يكن لقصص داود وسليامن أن تستمر حية يف الخيال البالدرجة األ

َّام يف ذهن بقية الثقافات التـي احتكـت بـاألدب التـورايت وتـأثرت َّـيف ذهن اليهود فقط وإن

ُوال أدل عىل ذلك من امتالء حكايات ألف ليلة وليلة العربية بأخبار ال تحىص عـن كنـوز . به

ر ـحـا إىل البـليامن، وعفاريت سليامن التي كان يحبسها يف قامقم ويرميهـسليامن، وخاتم س

ًؤرخني ال يقـدمون لنـا معيـارا ـؤالء املــَّإن هـة أخرى، فـاحيـن نـ وم.هـن طاعتـها عـلخروج

ًموضوعيا واضحا استخدموه يف عملية فـصل الخـرايف عـن الـواقعي ف رصفلـامذا نـستطيع . ً

  ورشليم مثـل الحجـارة، ونـصدق أن سـليامن قـد تـزوج مـنالنظر عن أن الفضة كانت يف أ

 ابنة فرعون مرص؟ أو ملاذا نصدق أن سليامن قد بنى ذلك الهيكل الـضخم، ونـرصف النظـر 

ــي نــرشت ــه، وعــن الحجــارة الكرميــة الت ــي اســتخدمت يف تزيين ــذهب الت ــان ال   عــن أطن

  واحـــدطعـــام ســـليامن لليـــوم ال« لـــصنع أساســـاته؟ أو ملـــاذا نـــرصف النظـــر عـــن أن 

  

                                                           
1 C. H. Gordon, The Ancient Near East, pp.90-91 . 
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ً كان ثالثني كيسا من السميد، وستني كيسا من الدقيق، وعرشة ثريان مسمنة، وعرشين ثـورا  ً ً

 ونصدق أنه كان »من املراعي، ومئة خروف، ما عدا األيائل والظباء واليحامري واألوز املسمن

ًمتسلطا عىل جميع املاملك من النهـر إىل أرض فلـسطني وإىل تخـوم مـرص؟ أال تقـف هـذه 

ًبار عىل قدم املساواة، شكالً ومضمونا، باعتبارها عنـارص أدبيـة روائيـة ال غنـى عنهـا يف األخ

  املالحم والقصص البطولية لدى جميع الشعوب؟

إن ما نحتاجه من أجل فرز الحقيقة عن الخيال يف أية رواية عن أحداث املايض، هو 

ًمنـه زمنيـا، والثـاين وثـائق ّنوعان من البينات؛ األول وثائق نصية معارصة للحدث أو قريبـة 

 مـن .ًا بخصوص أحـداث سـفر امللـوك األولوكال النوعني مفقود متام. أثرية مادية تدل عليه

ّواية التوراتية، أو مبالغاتها، بـل ّول اململكة املوحدة ليس دقة الرَّهنا، فإن موضوع النقاش ح

آشـور، خـالل القـرن صوص اآلرامية، وسـجالت مـرص وفالن.  تاريخيتها من حيث األساسعدم

 كــربى بــني »إمرباطوريــة«ًالعـارش الــذي يعتــرب مــن العـصور املوثقــة جيــدا، مل تلحــظ قيـام 

ظهرانيها، ومل تعبأ بذكر واحـد مـن ملوكهـا الـذين حطـت جيوشـهم عـىل شـواطئ الفـرات 

وأطراف النيل، عند نقاط التامس مع منـاطق نفـوذ القـوى العظمـى، ويف عقـر دار املاملـك 

آخـر (َّوبشكل خاص، فإن سـجالت الفرعـون سـيامون . لقوية عىل الفرات والخابوراآلرامية ا

َّ، الذي يفرتض املؤرخون التوراتيون أنه الفرعون الـذي زوج )ملوك األرسة الواحدة والعرشين

ابنته لسليامن، تخلو من أية إشارة إىل األحوال السائدة يف فلسطني، أو إىل قيام أي نوع مـن 

أمــا ســجالت الفرعــون . وماســية بــني الــبالط املــرصي واملاملــك الفلــسطينيةالعالقــات الديبل

، فتحتوي عـىل خـرب حملـة عـسكرية واحـدة )أول ملوك األرسة الثانية والعرشين(شوشانق 

 ولكن الجداول الطبوغرافية لهـذه الحملـة ال ،شنها شوشانق عىل فلسطني وسورية الجنوبية

رعـون املـرصي كـان يواجـه مملكـة موحـدة تحـت تذكر أورشليم، وال نستشف منها بأن الف

  . واحد»إمرباطور«سلطان 

ــليامن ــن س ــاورة، ع ــات املج ــة للثقاف ــائق الكتابي ــمت الوث ــل ص  ويف مقاب

َّ التــورايت يف ســفر امللــوك األول يــصمت عــن ذكــر املاملــك ّصَّومملكتــه، فــإن الــن

 خالل عـرص املعارصة ململكة سليامن، وال يعطينا صورة عام كان يجري يف املنطقة

  فمحـرر سـفر امللـوك األول، مثلـه مثـل محـرر سـفر صـموئيل. ّاململكة املوحـدة
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ت، وال باملاملـك ـوقــرق يف ذلك الـيدة املشـور التي كانت ســة آشـمع مبملكــ الثاين، مل يس

اآلرامية القوية يف حوض الفرات والخابور ومناطق الشامل السوري، وال مبملكة سيمريا أقوى 

ًكام أنه مل يكن يعرف شيئا عن مـدى النفـوذ املـرصي يف . يف مناطق سورية الوسطىمملكة 

  .فلسطني وسورية الجنوبية، والعالقات بني مرص والدويالت الفلسطينية

َّإننــا ال ننــاقش املــؤرخني التــوراتيني يف مــدى دقــة روايــة ســفر امللــوك األول، أو يف 

ّونحن ال نشكك يف قيام اململكة املوحـدة . اسمبالغاتها، بل يف عدم تاريخيتها من حيث األس
وقولنا هذا . لكل إرسائيل خالل القرن العارش، بل نقول إنه من املستحيل أن تكون قد قامت

يستند إىل نتائج التنقيبات األثرية منذ أوائل الستينيات وحتى أواخر التسعينيات من القـرن 

  .العرشين

ورشـليم عـىل ذروة هـضبة أوفيـل، يف عندما رسمت كاثلني كينيـون حـدود مدينـة أ

انظـر (القرن العارش قبل امليالد، قسمتها إىل قـسمني، األول هـو املدينـة اليبوسـية الداوديـة 

والثـاين هـو التوسـعات الـسليامنية املحـصورة بـني الـسور ) ً سابقا5املخطط يف الشكل رقم 

 لها من دراسـة ّفقد تبني. الشاميل للمدينة اليبوسية والجدار الجنويب ملصطبة الحرم الرشيف

ن سور التوسـعات الـشاملية يرجـع إىل ، أاملستويات السرتاتيغرافية للردم الرتايب حول السور

. قبل األلـف األول قبـل املـيالد القرن الثامن قبل امليالد، بينام يرجع سور بقية املدينة إىل ما

مـا بعـد عـرص سـليامن أما كيف تكون هذه التوسعات سليامنية رغم أن سـورها يرجـع إىل 

  : "حفريات أورشليم"بقرنني، فإليك تفسري املنقبة كام ورد بحرفيته يف كتابها 

ًإن تاريخ هذا السور، اعتامدا عىل دراسة محتويات الردم الرتايب املحيط به، وعـىل «

. التقدير امليداين لعمر الكرسات الفخارية، يرجع إىل القرن الثامن قبل امليالد، أو أبكر قليالً

ًعىل أن املسألة املثرية لالنتباه هي أن بناة السور قد استخدموا حجـارة مـستخدمة سـابقا، 

 يف مطلع القرن التاسع قبل السامرةوهي من النمط الفينيقي الذي بنيت به قصور مدينة 

َّومبا أن استعانة امللك سليامن مبعامريني فينيقيني هي أمر مؤكد، فإن مـن املنطقـي . امليالد

نستنتج بأن بناة سور القـرن الثـامن كـان لـديهم سـور يعـود إىل عـرص امللـك سـليامن أن 

ًومبا أن الشك ال يخامر كينيون بأن هيكـل سـليامن كـان قامئـا يف . »استمدوا منه حجارتهم

ــيالد ــل امل ــارش قب ــرن الع ــ. أواســط الق ــولَّـفإن ــابع الق ــن «: ها تت ــستمدة م ــدالئل امل   إن ال
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، تـشري إىل أن سـليامن قـد وصـل املدينـة القدميـة بجـدار ) الخـطعىل هـذا(نقاط التنقيب 

مصطبة الهيكل الجنوبية من خالل سور يـصعد مبحـاذاة الـذروة الـرشقية لسلـسلة هـضاب 

  .)1(»القدس الرشقية

ال يوجد يف هذا املقطـع الـذي اقتبـسته عـن كينيـون أي تحريـف للوقـائق األثريـة، 

مية وطول الباع يف تقنيات التنقيب الحديث، ناهيك فالسيدة كينيون مشهود لها بالدقة العل

 بـل مـستحيالً يف علـم اآلثـار ً،عن أن التحريف واملغالطة يف الوقائع األثرية لـيس مـستبعدا

ففي أواسـط الـستينيات . إن املشكلة تكمن يف التفسري القائم عىل األفكار املسبقة. الحديث

. ّ تاريخية سليامن وتاريخية اململكة املوحـدةمل يكن أحد من املؤرخني أو اآلثاريني يشكك يف

َّومثل هذه اململكة وهذا امللك يحتاجان إىل عاصمة تتفق إىل حد مـا مـع الوصـف التـورايت 

وهذا ما قاد كينيون إىل إرجاع حجارة السور الفينيقي األسـبق ملنطقـة التوسـعات إىل عـرص 

مـن مـا خـالل القـرن التاسـع قبـل سليامن، ومن دون أن يخطر لها بأن السور رمبا بنـي يف ز

ًإن األقـرب إىل الـصواب، واسـتنادا إىل نتـائج كينيـون . امليالد، من قبـل أحـد أمـراء أورشـليم

ّالسرتاتيغرافية، هو االستنتاج بأن القرية اليبوسية املسورة التي يقولـون بـأن داود مل يتفـرغ 
 أواخـر القـرن  أي إىل،يامنلتوسيعها، قد بقيت عىل حالها خالل الفـرتة املفرتضـة لحكـم سـل

عات قد جرت عليها يف زمن ما خالل القرن التاسع قبل امليالد، ألن قـصور العارش، وأن التوس

ُ، التي أخذت كمعيار للتعرف عىل منط الحجارة الفينيقيـة، قـد بنيـت خـالل السامرةمدينة 

  . العقود األوىل من القرن التاسع

بأن هذه التوسعات الـشاملية للمدينـة القدميـة عىل أننا إذا سلمنا جدالً مع كينيون 

هي من الفرتة السليامنية، فهل تكفي هذه املساحة اإلضافية لرفع أورشـليم القـرن العـارش 

قبـل املــيالد إىل مــصاف عواصـم الــرشق الكــربى؟ إن نظـرة رسيعــة إىل مخطــط كينيــون يف 

ّ، تبــني لنــا أن مــساحة التوســعات الــشاملية ال تزيــ)6(الــشكل رقــم  د عــن الهكتــارين، وأن ُ

وهذا يعني أن مـساحة . مساحة املدينة بقسميها ال تزيد عن ستة هكتارات ونصف الهكتار

قد فاقت . بعض املدن الفلسطينية الكربى، مثل حاصور يف الجليل، ومجدو يف وادي يزرعيل

ــل ــسورية الكــربى، مث   أورشــليم الــسليامنية عــرشة أضــعاف، وأن مــساحة بعــض املــدن ال

  

                                                           
1Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, pp.115-116 .  
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 ونحـن هنـا نـستبعد املقارنـة مـع العواصـم اإلمرباطوريـة ً.، قد فاقتها عرشين ضـعفا قطنة

  .الحقيقية، مثل بابل ونينوى، ألن مثل هذه املقارنة ستكون ظاملة إىل حد بعيد

ّلقــد رأينــا يف الفــصل الــسابق، كيــف أن الــسيدة كينيــون مل توفــق يف املطابقــة بــني 
ّ فالبينـات األركيولوجيـة عـىل إعـادة .دينة اليبوسـيةية وأركيولوجيا املنشاطات داود العمران

ق املدينة ال يسمح ببناء قرص ــأن ضيًو ترميم السور، معدومة تقريبا، يضاف إىل ذلك بناء، أ

غري أن منطقة التوسعات الجديدة التـي عزتهـا لـسليامن قـد . كبري للملك عىل ذروة الهضبة

طات سليامن العمرانيـة وأركيولوجيـا املدينـة سمحت لها ببعض املرونة يف املطابقة بني نشا

ًفهذه املنطقة كانت قطاعا ملكيـا ضـم قـصور سـليامن وأبنيتـه اإلداريـة، تقـول . السليامنية ً

يبـدو يل أن مـن املنطقـي االفـرتاض بـأن املنطقـة «: "حفريـات أورشـليم"كينيون يف كتابهـا 

ًكل سليامن كانت قطاعا ملكيا، املستحدثة بني السور الشاميل للمدينة اليبوسية ومصطبة هي ً

ًاحتوى عىل األبنية اإلدارية التي تتطلبها العناية بشؤون اململكـة، مـثلام احتـوى أيـضا عـىل 

... قرص لسليامن، وآخر البنة الفرعون، وعىل مساكن لزوجاتـه الـسبعمئة وجواريـه الثالمثئـة

ل، أمـا قـرص ابنـة الفرعـون وإين أعتقد بأنه قد بنى قرصه يف املنطقة املالصقة لجدار الهيكـ

. )1(»فقد كان بالتأكيد متصالً بقرصه، يليهام أبنية موظفي اإلدارة امللكيـة، ومـساكن الحـريم

نة أركيولوجيـة، تـسوقها كينيـون بعـد أن أخربتنـا ّهذه االستنتاجات التي ال تقوم عىل أية بي

... ثـري مـن االفرتاضـاتأي محاولة لتحديد التوسعات السليامنية الشاملية، تتضمن الك«: بأن

ًمها يف املستويات الالحقة، وخـصوصا اوذلك بسبب عمليات اقتالع الحجارة املتوالية واستخد

َإن كل املستويات السابقة عىل العرص البيزنطـي قـد محيـت وأعيـد ... خالل العرص الروماين ُ ّ
  .)2(»استخدام حجارتها

َ، درس الحـوارض وهنا يحـق ألي طالـب جـامعي يف قـسم التـاريخ أو اآلثـار
  كيــف ميكــن لهكتــارين مــن: الــسورية ومخططــات أبنيتهــا وقــصورها أن يتــساءل

ــيك وإد ــاع مل ــسع لقط ــني، األرض أن تت ــرصين ملكي ــىل ق ــوي ع ــة اري يحت  وأبني

ــواء حــريم ســليامن، إضــافة إىل الوجائــب والطرقــات  ــة، ومــساكن إلي للبريوقراطي

  القـرن ري ليم يف مدينة ماريوالباحات الداخلية؟ لقد بلغت مساحة قرص امللك زم

  

  

                                                           
1Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, p.128 .  
2 Ibid, p.116 . 
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هكتارين ونصف، ومع ذلك مل يحتو إال عىل ثالمثئة غرفـة ال تكفـي قبل امليالد الثامن عرش  

  .إلسكان حريم سليامن اللوايت بلغ عددهن األلف

ــون ــابع كيني ــم تت ــشث ــاب ال ــر  افرتاضــاتها، يف ظــل غي ــربط العامئ ــة، وت واهد األثري

ًرية املعروفة خارج فلسطني وخصوصا يف املنطقـة الفينيقيـة، السليامنية بأمناط العامرة السو

إن مـا يـستطيع علـم اآلثـار «: ألن الفينيقيني هم الذين بنوا الروائـع املعامريـة يف أورشـليم

القيام به، هو ربط النشاطات العمرانيـة الـسليامنية مبـا نعرفـه عـن حـضارة آسـيا الغربيـة 

يف سفر امللوك األول عن استعانة سليامن بحريام ملك ومفتاحنا هنا هو ما ورد . املعارصة لها

صور الفينيقي، ليمده بخشب أرز وبنـائني مهـرة، لتعمـري بيـت الـرب وغـريه مـن املنـشآت 

وكذلك ما ورد يف سفر صموئيل الثاين عن استعانة داود بحـريام ليمـده . الضخمة يف أورشليم

َّص التورايتهذان املقطعان يف الن.  وبنائنيبنجارين  هام األساس الذي يقوم عليه أي تصور ملا ّ

 فالقبائـل اإلرسائيليـة مل .لـربكانت عليه األبنية العامة السليامنية، مبا فيها القصور وهيكل ا

واهد األثرية تدل عىل أنهم مل يكتسبوا قط مثل هـذه لك خربة ومهارة يف البناء، والشتكن مت

طمـح لبنـاء عاصـمة ال تقـل عـن عواصـم املهارات، من هنا، مل يجـد سـليامن، الـذي كـان ي

  .)1(»معارصيه، إال االستعانة باملهارات الخارجية، متوسالً إىل ذلك برثوته وغناه

ًاملسألة غري املفهومة لدينا هنا، هي ملاذا كان عـىل سـليامن أن يـذهب بعيـدا إىل 

ت لـدى أهـل فينيقيا من أجل استرياد املهارات الخارجية يف البناء، رغم توفر هذه املهـارا

املدن الفلسطينية القدمية الكربى، مثل مجدو وبيت شـان يف وادي يزرعيـل، وحاصـور يف 

خـيش وجـازر يف سـهل شـفلح؟ وإذا كـان نفـوذ سـليامن قـد تجـاوز املنـاطق لالجليل، و

التقليدية للتواجد اإلرسائييل يف منطقة الهضاب، وصـارت هـذه املـدن ضـمن ممتلكاتـه، 

دن؟ ثم ملاذا مل يكن لدى اإلرسائيليني مهـارة يف ـنة برعاياه يف هذه املاذا مل يلجأ لالستعاـمل

ًأعامل البناء رغم ميض ثالثة قرون تقريبا عىل تواجدهم يف فلسطني واحتكاكهم بـسكانها 

اك قط قبائل إرسائيلية وفـدت ـ هو أنه مل يكن هن،املتحرضين؟ الجواب عىل هذا السؤال

ّبائــل مل تتنــاد إىل تــشكيل مملكــة موحــوهــذه الق. إىل فلــسطني مــن خارجهــا   دة تحــتَ

   قيادة شاؤل وخلفائـه، بعـد أن عاشـت حيـاة بدائيـة يف املنـاطق الهـضبية طيلـة قـرنني 

  

                                                           
1 Kathleen Kenyon, Ibid, p.121 . 
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سوف نستمع إىل شهادات علم اآلثار اإلرسائـييل الحـديث وهـو يعـرتف . خالل عرص القضاة

ت كـاثلني كينيـون، التـي أمـا اآلن فـسوف نتـابع افرتاضـا. بهذه الحقائق يف الفصول القادمة

  :تعاود االنتقاء من الواقعة األركيولوجية إىل تفسريها القائم عىل األفكار املسيطرة

ّإذا كان عىل املرء أن يعتمد عىل البينات األثرية يف موقع أورشـليم، مـن املـستحيل «

تقـل بعد هذا الطـرح العلمـي، تن. )1(»عليه أن يخرج بنتيجة عن نشاطات سليامن العمرانية

ولكن موقع الهيكل ليس موضـع شـك، فلقـد تـم تـدمري هيكـل «: كينيون إىل القول مبارشة

م، سـمح الفـرس .ق 538يف عـام . م. ق587سليامن خالل الحملة البابلية عىل أورشليم عـام 

ّوكان هم العائـدين بالدرجـة األوىل هـو . بعد دخولهم بابل بعودة طالئع يهوذا إىل أورشليم َ

ومنذ ذلـك الوقـت، وإىل قيـام هـريود . م.ق515يكل، فأمتوا عملهم حوايل عام إعادة بناء اله

ونحن أمـام توكيـدات . )2(»الكبري بإعادة بناء املعبد، ال يوجد لدينا فجوة يف تاريخ هذا البناء

َّكينيون هنا وعدم شكها باملراحل التي مر بها هيكل سـليامن، ال منلـك إال أن نحيلهـا إىل مـا 

يكل سليامن الـذي ضـاع إىل األبـد وال يوجـد يف حوزتنـا حجـر واحـد مـن قالته بخصوص ه

ِّ وأن نحيلها أيضا إىل بينتها الواهية عن الهيكل الثاين، وهي مالحظتها لوجـود قـسم ،حجارته ً

يف الجدار الرشقي ملصطبة الحرم الرشيف مبني بحجارة تنتمي إىل النمط الفينيقي املعروف 

إن االستمرارية التي تتحدث عنها يف مراحـل . سادس قبل امليالدمن مواقع ترجع إىل القرن ال

ًفالهيكل األول غري موثق تاريخيا وأركيولوجيا، . َّص التورايتريخ الهيكل ال سند لها خارج النتا ً

ًودمار هذا الهيكـل غـري مـذكور يف الـسجالت البابليـة، والهيكـل الثـاين غـري موثـق تاريخيـا 

رفه عن هيكل أورشليم هو املصطبة الباقية من عرص هريود الكبري إن كل ما نع. ًوأركيولوجيا

ــ. وال يشء آخــر ز ّهــذه الحقــائق ال متنــع مــن طــرح االفرتاضــات، رشيطــة أن نبقــى يف حي

  .ّالتكهنات، وال نقدم افرتاضاتنا يف حلة الوقائع التاريخية

ّوعندما راحـت كـاثلني كينيـون تبحـث عـن آثـار اململكـة املوحـدة خـارج 

  يم، وبشكل خاص يف منطقـة مرتفعـات يهـوذا التـي كانـت مبثابـة القاعـدةأورشل

  

                                                           
1 Kathleen Kenyon, Ibid, p.110 . 
2 Ibid, p.110 . 
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. ة تحتية ملجتمع متواضع وفقـري إىل أبعـد الحـدوديُن الرئيسية للمملكة، مل تعرث سوى عىل ب

مل تقـدم «: ُولكن هذه الحقيقة ال تدخل الشك إىل نفسها بغنى اململكة وثرائها عندما تقـول

فخـارج . معلومات غـري مبـارشة وقليلـة عـن عظمـة بـالط سـليامنّلنا البينات األثرية سوى 

العاصمة ال يبدو أن املنطقة كانت عىل جانب من التقـدم واالزدهـار، بـل يـسودها الطـابع 

أما تفسري هـذه . )1(»الفالحي املتواضع، رغم السمة الحضارية الكوزموبوليتانية للبالط املليك

ّلقـد تـم «: ن، وعىل طريقتها يف صياغة االفرتاضـاتالواقعة األركيولوجية، فحارض لدى كينيو
تسخري موارد سليامن، وال شك، يف تجميل وإعادة بناء أورشـليم، األمـر الـذي قـاد إىل إفقـار 

مـن الواضـح أن «: ًوأيـضا. )2(»بقية البالد التي تم تحويل مواردها لخدمة رفاهيـة العاصـمة

حيث من املستبعد أن نجد أيـة آثـار مـن عظمة سليامن املادية كانت متمركزة يف أورشليم، 

. )3(»أما يف بقية املناطق فقد اسـتمرت البـساطة القدميـة عـىل حالهـا. تلك الفرتة تدل عليها

وهنا نالحظ كيف اضطرت كينيون ألن تدير ظهرها لوصف أحوال رعايا مملكـة سـليامن يف 

ين كالرمل الذي عىل البحـر وكان يهوذا وإرسائيل كثري«: ًسفر امللوك األول، حيث قرأنا سابقا

وسكن كل واحد تحت كرمته وتحت تينتـه، مـن « ..»يف الكرثة، ويأكلون ويرشبون ويفرحون

  . »دان إىل برئ السبع

إن تقييمي األخري ملجهود السيدة كاثلني كينيـون، الـذي تلخـصه مؤلفاتهـا الرئيـسية 

عاملة الجليلـة كانـت ضـحية األربعة يف أركيولوجيا أورشليم وفلسطني الكربى، هو أن هذه ال

ّولـو قـيض ملنقبـة . اريخي حتى أواسـط الـستينياتاملسيطرة عىل البحث األثري والتاألفكار  ُ

المعة مثلها أن تعيد كتابة مؤلفاتها عىل ضوء املعلومات الجديدة، ألسـقطت كـل فرضـياتها 

لة بـني مـا وتفسرياتها التي ال تقوم عىل أساس، وتحررت من عبء محاوالت التوفيـق الفاشـ

  .ّواية التوراتيةلبحث امليداين، وبني الريتكشف أمام العني يف ا

مل يوفق البحث األثري بعد الستينيات إىل إضافة الكثري عىل ما خرجت بـه 

كينيون بخصوص القـرن العـارش، سـواء يف أورشـليم أم يف بقيـة منـاطق الهـضاب 

ــة للتو ــاطق التقليدي ــي املن ــوذا، وه ــات يه ــة ومرتفع ــييل يفاملركزي ــد اإلرسائ   اج

  

                                                           
1Kathleen Kenyon, Archaeology in The Holy Land, P254 . 
2Ibid, P244 . 
3Ibid, P256 . 
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من هنـا، فقـد تحولـت أنظـار البـاحثني إىل . ّ فلسطني، والقاعدة األساسية للمملكة املوحدة

ً، التـي يفرتضـون اعـتامدا سـهل شـفلحدي يزرعيل ومرتفعات الجليل واملناطق األخرى يف وا

 الجليـل، سليامن قد امتـد إليهـا، وكـان ملـدن حاصـور يفَّص التورايت، أن نفوذ داود وعىل الن

جازر يف سهل شفلح، أهمية خاصة يف البحـث عـن آثـار اململكـة مجدو يف وادي يزرعيل، وو

فهذه املدن قد لقيت عناية خاصة من امللك سليامن، عـىل مـا أورده سـفر امللـوك . ّاملوحدة

ري الذي جعله امللك سليامن لبناء بيت الرب خوهذا هو سبب التس«:  حيث نقرأ15: 9األول 

وهـذا املقطـع يفيـد بـأن . »إلـخ... لقلعة وسور أورشليم، وحاصـور ومجـدو وجـازروبيته وا

سليامن قد أنفق عىل هذه املدن الـثالث مـن نفـس املـصادر املاليـة وسـخرة اليـد العاملـة 

مواقـع هـذه املـدن يف الخريطـة املوضـحة يف انظـر (املفرزة لنشاطاته يف العاصمة أورشليم 

  ). 95، ص14الشكل 

ّ مسألة آثار اململكة املوحدة يف هذه املـدن الـثالث، سـوف نعطـي قبل الدخول يف
رب مـدن وادي يزرعيـل، وهـي تـسيطر عـىل ـدو أكــد كانت مجـفق. اـل منهـن كـرة عـفك

وقـد كانـت . مدخل خط املواصالت الدويل الذي يصل منطقة الـساحل بـسورية الداخليـة

يف الــوادي لحاميــة خــط القوافــل ًعــىل الــدوام مقــرا لقيــادة القــوات املــرصية املتواجــدة 

أمـا جـازر فقـد كانـت، إىل . التجارية، وتربطها مع فراعنة مرص معاهدات تبعيـة وتعـاون

ًومركزا مهـام لتـسويق منتجـات ) التالل املنخفضة(=جانب لخيش، أهم مدن سهل شفلح  ً

وأمـا حاصـور فقـد كانـت أكـرب وأقـوى وأمنـع املـدن . ة والـسهل الـساحيلـشفلح الزراعي

ًفلسطينية طرا، وكانت عالقاتها التجارية منذ مطلع األلف الثاين قبـل املـيالد، ذات طـابع ال ّ
كوزموبوليتاين، وورد ذكرها يف السجالت املرصية لفراعنة اململكة املتوسطة والحديثـة، كـام 

ونعـرف مـن بعـض . ذكرتها وثائق مدينة ماري كإحدى أهم املراكز التجارية يف بالد الـشام

ّئق التي تعود إىل القرن الثـامن عـرش قبـل املـيالد، أن بابـل قـد عينـت قنـصلني هذه الوثا
وقد جاءت التنقيبات األثرية يف موقع حاصور، منـذ أواسـط . تجاريني لها يف مدينة حاصور

ً هكتارا وأحاط بها 75اريخية لها، فقد بلغت مساحتها لخمسينيات، لتؤيد هذه الصورة التا

ُّسور يعد من أمنع أسو َ ًمن هنـا فـنحن نعجـب، ابتـداء، . ار مدن الوسط والجنوب السوريُ ُ َ ْ َ

  من خضوع هذه املدينة ألورشليم التي مل تزد مساحتها خالل القرنني العارش والتاسع قبـل
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 امليالد عن ستة هكتارات ونصف، والتي مل يرد ذكرها يف الوثائق السورية والرافدينية حتـى 

  . دأواخر القرن الثامن قبل امليال

 أول مـن اعتقـد بوجـود صـلة Yigal Yadinكان عامل اآلثار اإلرسائييل إيجال يـادين 

فخالل إرشافه عىل أول حملـة تنقيبيـة . هذه املدن الثالث، املدعوة باملدن امللكيةبني تجمع 

ّشــاملة يف موقــع حاصــور، اكتــشف يــادين بوابــة 
ــة املــزدوج   Casemate(رئيــسية يف ســور املدين

Wall( فهــي عبــارة عــن ممــر . منــط خــاص، ذات

عريض تحـف بـه سـت غـرف، ثـالث عـن اليمـني 

ّانظر مخطط البوابة يف الشكل (وثالث عن اليسار 
ّوقد أرجـع املنقـب الـسور والبوابـة إىل ). 10رقم 

القرن العـارش قبـل املـيالد، وعـزا بنـاءهام للملـك 

ــليامن ــد . س ــا ق ــشابهتني كانت ــوابتني م ــا أن ب ومب

يف كـل مـن مجـدو وجـازر، اكتشفتا بشكل جـزيئ 

فقد انتقل يادين مبارشة إىل مجدو وأعاد التنقيب 

ّيف موقعها، فكشف عن بقية أجـزاء البوابـة، التـي 
ّتبني له تطابقهـا مـن حيـث التـصميم مـع بوابـة  َّ

ومبــا أن الظــروف مل تــسمح لــه بإعــادة . حاصــور

ــم  ــع رس ــد إىل وض ــد عم ــازر، فق ــب يف ج التنقي

 وجـاء ، من بوابتهـاتخطيطي للجزء غري املكتشف

ــوابتني  ــصميم الب ــشابها لت ــضا م ــا أي ــصميم هن ًالت ً

وقد أرجع يـادين تـاريخ بـوابتي مجـدو . األخريني

ًوجازر إىل القرن العارش أيضا واعتـربهام مـن بنـاء 

أركيولوجيا «ُوبذلك ولد ألول مرة مفهوم . سليامن

 يف الــشكل اتملخططــاانظــر  (»ّاململكــة املوحــدة

  ).10رقم 

 البوابات املدعوة بامللكيـة  يف -10
 مجدو وحاصور وجازر
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نقديـة مـن ز مبواقف أكـرث ّذي يتميـرائيليني، الـالجيل الثاين من املنقبني اإلسعىل أن 

ّواية التوراتية، قد تحدالر يقول املنقب أمنـون بـن تـور، الـذي يـرشف منـذ . ى تأريخ يادينّ

ّأواخر التسعينيات عىل حملة تنقيبية شاملة يف موقع حاصور، يف دراسة مطولة نرشت عـىل 
  : ما ييل1999عام خالل  َّآلثار التورايتعلم احلقتني يف مجلة 

ٍلسنوات طويلة كان تأريخ يادين للبوابات الثالث موضـع جـدل وأخـذ ورد« ْ ولكـن . ّ

ًتأريخ يادين يواجه اليوم نقدا قويا، لعدد متنوع من األسباب، وخـصوصا مـن قبـل املنقبـني  ً ً

ومعظـم . أريخن يف التب ياديالعاملني يف موقع مجدو الذين يقفون عىل رأس معاريض أسالي

ّهؤالء يرجعون تاريخ البوابات إىل القرن التاسع قبل امليالد تتخذ هذه املعارضة اآلن أهمية . ُ

حـول ) يف إرسائيل وخارجهـا(خاصة، ألنها تأيت يف سياق الجدل الدائر يف الحلقات األكادميية 

ال يكتفي بوصف إنجـازات ًذلك أن فريقا من الباحثني اليوم . ّتاريخية عرص اململكة املوحدة

ّصية يف كتاب التوراة، بل يذهب إىل القول بأن  عىل أنها نوع من املبالغات النداود وسليامن

وبعد أن . »أولئك امللوك كانوا شخصيات خيالية، أو عىل أحسن تقدير مشايخ قبليني محليني

ابـة الـشهرية ّينتهي املنقب من تلخيص نتائج حفرياته يف موقع حاصور، يقول بخصوص البو

ّولكن هل نستطيع أن نعزو البوابة والسور املزدوج إىل امللك سليامن؟ لسوء الحـظ «: ما ييل
ٍفإن البينة اآلثارية ال تسمح لنا بتقرير تـاريخ عـىل هـذه الدرجـة مـن الدقـة ّ هـذا كـل مـا . َّ

دراسـات اريخ أو يف الّن غـري أن أدعـي طـول البـاع يف التـأستطيع اإلدالء بـه كعـامل آثـار، مـ

ّمن املمكن أن يكون سليامن مسؤوالً عن بنـاء البوابـة والتحـصينات، ولكـن هـذا . ّالتوراتية
فمـن املمكـن مـن الناحيـة اآلثاريـة أن . القول ليس بالنسبة يل نتيجة مبنية عىل علم اآلثار

نعزو هذه النشاطات العمرانية إىل عهد امللك يربعام الذي استقل بحكم اململكـة الـشاملية 

  .)1(»عد موت سليامنب

ولكن ما مل يقله لنا أمنون بن تور هنا، هو أن حمالت تنقيبيـة إرسائيليـة 

ّأخرى قد بدأت تكتشف بوابات مشابهة خارج املدن الـثالث املـدعوة بامللكيـة، 
  ّرث مـن البوابـاتـ أنها قد بنيـت بعـد قـرن أو أكـهرّوأن تأريخ هذه البوابات أظ

  

                                                           
1 Amnon Ben Tor, Excavating Hazor, in: Biblical Archaeology Review, March-April,  
1999 . 
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ًطا معامريا للبوابات كان شائعا يف فلسطني، وهذا النمط ال عالقـة وهذا يعني أن من.  امللكية ً ًّ
تومبسون، الذي شارك يف عمليات التنقيب . يقول توماس ل. ّله بأركيولوجيا اململكة املوحدة

  : مبوقع جازر يف أواخر الستينيات، عندما كان يف طور التدريب امليداين ما ييل

، عن بنـاء سـليامن لتحـصينات 15: 9مللوك األول إن الخرب املقتضب الوارد يف سفر ا«

ّأورشليم وحاصور ومجدو، قد تم ربطه بتحصينات وطراز بوابة اكتشفت يف موقـع حاصـور، 
ّوهناك بوابة معاهدة لبوابة حاصور تم التعـرف عليهـا يف موقـع مجـدو القريـب وأظهـرت  ّ

ًشبها مدهشا بها، ال من حيث الطراز املعامري الحجـارة املـستخدمة يف  بل من حيث قطـع ،ً

 فيه عىل يشء مـشابه يف رويف الوقت الذي مل يتم العثو. بنائها والتي نحتت باألسلوب نفسه

َّأورشليم، فإن البعثة الربيطانية التي نقبت يف موقـع جـازر يف مطلـع القـرن العـرشين، قـد 

ولكن هـذا . يأزاحت الرتاب عن نصف بوابتها التي تم بناؤها بنفس األبعاد والنمط املعامر

ّوابـة أرجعهـا إىل الفـرتة َّاالكتشاف قد مر دون أن يالحظـه أحـد، بـسبب خطـأ يف تـأريخ الب

بعد أن أظهر (ّمور من البوابة صف الثاين املطتقرر الكشف عن الن 1966ويف عام . نستيةالهل

ً، وقد كنت وقتهـا مـساعدا ثانويـا يف فريـق التنقيـ) صلتها ببوابتي حاصور ومجدويادين . بًّ

ّرغم أن هم البعثة كان الكشف عن البوابة ومقارنتها ببوابتي حاصور ومجـدو، إال أنـه كـان  ّ
ّمن الواضح للجميع واملقرر سلفا بأنهـا بوابـة سـليامنية، ومعـارصة ملثيالتهـا، حتـى قبـل أن  ً

وهكذا تم وضع . ّثم جاءت أبعاد البوابة وعامرتها لتؤيد ذلك. ًنرضب معوالً واحدا يف األرض

يـة يف ثأريخ الـسرتاتيغرايف للمواقـع الثالثـة، بـرسعة وبطريقـة كارالتـذه املدن املتعالقة، وه

  .»َّخدمة مصداقية الخرب التورايت

إن هذا اإلثبات املفرتض لتاريخية أخبار نشاطات سليامن العمرانية، مل يؤثر فقط عـىل 

اآلثـاريني االسـتمرار يف توكيـد ام سمح لكثـري مـن املـؤرخني وَّـفهمنا وتأريخنا لهذه املواقع، وإن

غري أن هذه الفربكة قـد بـدأت تتهـاوى . ّالعظمة الثقافية واملادية والسياسية للمملكة املوحدة

ّعندما أخذت حمالت تنقيبية إرسائيلية تكتشف بوابات مشابهة يف مواقع غري إرسائيليـة مثـل 
 أنها قد بنيت بعـد قـرن ّموقع أشدود يف السهل الفلستي، وموقع لخيش يف سهل شفلح، وتبني

ــك ــن تل ــا ع ــة متام ــة مختلف ــرتة أركيولوجي ــا تنتمــي إىل ف ــثالث، وأنه ــدن ال ــات امل ــن بواب ًم ّ .  
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 تـدعى يف الكتابـات األكادمييـة »ّالبوابات الـسليامنية«وهكذا، وخالل سنوات قليلة، صارت 

  .)1(»ّبالبوابات املدعوة بالسليامنية«

ّ الباحثون عىل آثـار اململكـة املوحـدة، عرثهذه، فقد ّإضافة إىل بوابات املدن الثالث 
ُخارج مناطق إرسائيل ويهوذا يف الهضاب الفلسطينية، ضالتهم الثانية يف بنـى معامريـة غـري 

فالبنيـة الواحـدة تتـألف مـن قاعـة . مألوفة الشكل، تم العثور عليها يف موقع مدينة مجدو

ويتم الدخول إليهـا مـن بـاب .  ثالثة أقسامًمستطيلة يقسمها طوالنيا صّفان من األعمدة إىل

ت الحمالت التنقيبية ّوقد فرس). 11انظر املخطط يف الشكل رقم (يف مقدمة القسم األوسط 

نى املعامرية عىل أنها إسطبالت امللك سليامن، وأن مجدو كانت إحـدى مـدن ُاألوىل هذه الب

وبنـى «: ً، حيث قرأنـا سـابقا19: 9الفرسان واملركبات التي يشري إليها نص سفر امللوك األول 

ري قد فسولكن هذا الت. »إلخ، وجميع مدن املخازن ومدن املركبات ومدن الفرسان... سليامن

فقد قام فريـق التنقيـب يف موقـع مدينـة . ًتم تحديه من قبل العديد من علامء اآلثار الحقا

 الناحية املعامريـة بأبنيـة من) نى الثالثيةُالتي صارت تدعى بالب(نى ُ، بربط هذه البالسامرة

كـام أن الدراسـات الـسرتاتيغرافية .  التي ترجع إىل القرن التاسـع قبـل املـيالدالسامرةمدينة 

صف الثـاين مـن القـرن نى الثالثية إىل النُالجديدة ملوقع مجدو قد أشارت بدقة إىل انتامء الب

  .ّاململكة املوحدةوهذا ما يجعلها خارج مجال أركيولوجيا . )2(التاسع قبل امليالد

ولكن ماذا عن وظيفة هذه املباين؟ إن حجمها الضخم وسـامكة جـدرانها يـدل عـىل 

 يادين إيجالُأنها كانت أبنية عامة، ولكن ألي شأن عام أحدثت؟ لقد بقي املنقب اإلرسائييل 

ُمرصا، حتى أواسط السبعينيات، عـىل أن الب ً ّ ِ ولكـن . نـى الثالثيـة يف مجـدو كانـت إسـطبالتُ

وها عىل أنها مستودعات، ّنى مامثلة يف حاصور وبرئ السبع فرسُمالء يادين الذين اكتشفوا بز

َّووافق عىل هذا التفسري عامل اآلثار األمرييك التورايت الالمـع جـيمس بريتـشارد يف مقالـة لـه 

ًنـى الثالثيـة يف اثنـي عـرش موقعـا ضـمن ُوبعد ذلك تم اكتـشاف مثـل هـذه الب. 1976عام 

  ً بعـضها يرجـع بتاريخـه إىل القـرن الحـادي عـرش، وجميعهـا تقريبـا يقـع،كـربىفلسطني ال

  

                                                           
1 Th. L. Thompson, The Bible and History, 1999, pp.202-203 . 
2 Kathleen Kenyon, Archaeology in The Holy Land, p.247  . 
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  ُ أربع مجموعات من البنى املعامرية الثالثية-11

املدعوة باسطبالت سليامن
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ًوهذا ما قاد أخريا إىل االتفاق السائد اليوم عىل أنهـا ليـست . ّقرب البوابات الرئيسية للمدن

  .)1(سوى مراكز للتبادل التجاري

واهد اآلثارية إىل نتيجة واحـدة، الشّوهكذا يقودنا صمت الوثائق التاريخية وانعدام 

 اعيـد، عـىل طريقتهـتـي ت الةهي أننا لـن نعـرث عـىل امللـك سـليامن إال يف القـصص الـشعبي

إن .  بـسطوة األفكـار الدينيـة والالهوتيـةة املؤيدةَّ التوراتيةالخاصة، صياغة القصص الشعبي

  .ته التي كان يحبسها يف القامقم، هام من طينة واحدةسليامن وعفاري

، الـصادر عـام "The Bible in History"تومبسون يف كتابه . يقول املؤرخ توماس ل

1999:  

خالل القرن العـارش، مل تكـن مرتفعـات يهـوذا لتحتـوي إال عـىل عـدد ضـئيل مـن «

ات القرويـة الـصغرية السكان ال يتجاوز األلفي نسمة، موزعة عىل بضع عرشات من التجمعـ

. التي تعيش عىل زراعات الكفاف، إضافة إىل فعاليات ضعيفة يف مجـال االحتطـاب والرعـي

وهـذا مـا مل تـستطع (ن العـارش ها إذا كانت مدينة حية ومسكونة يف القرَّــأما أورشليم، فإن

لـك املقـدرة ً، فقد كان عليها أن تنتظر قرونا عدة قادمـة قبـل أن متت)واهد األثرية إثباتهالش

ّعىل تحدي عرشات املـدن القويـة واملـستقلة األخـرى يف فلـسطني، فهـي مل تكتـسب وضـع 

املدينة الحقيقية إال يف سياق القرن السابع قبل امليالد، ومل تكن قبل ذلك سوى بلدة صـغرية 

. ًتتصل مصالحها بوادي أيالون الذي يـصلها بـسهل شـفلح غربـا، مـن دون مرتفعـات يهـوذا

ها مل تطور هيكليـة الدويلـة القـادرة َّـ، فإن)إرسائيل(=لق مبنطقة الهضاب املركزية وفيام يتع

اريخ املعـزو للمملكـة  إال بعد قرنني عـىل األقـل مـن التـعىل التحكم بأفضل مناطق إقليمها

كل هذا يعني أنه مل يكن هناك مملكة لشاؤل وداود وسليامن، ألنه مل يكـن هنـاك . ّاملوحدة

وكل الدالئل تـشري إىل عـدم وجـود سـلطة مركزيـة سياسـية قويـة يف . انما يكفي من السك

  .)2(»القرن العارش، كانت قادرة عىل توحيد عدد من األقاليم تحت قيادتها

                                                           
1 Moshe Kocavi, Tripartite Buildings, Biblical Archaeology Review, May-June, 1999  . 
2 Th. L. Thompson, The Bible in History, 1999, pp.206-207  . 

  .وقد قمت يف املقطع الذي اقتبسته عن تومبسون، أعاله، بإعادة ترتيب فقراته، لغرض توضيح مؤداه
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  :  ما ييل1999ادر عام ـه الصـالم، يف كتابـيث وايتـربيطاين كـويقول الباحث ال

 يف مقاربـات ّمثـل التغـري(ا  يف عدد من العنارص ذات الصلة مبوضوعنا هنّإن التغري«

ُدراسة كتاب التوراة، وفقدان البينة األركيولوجية، وتوضح ضعف الب ّ نى التحتية للمجتمعات ّ

من شأنه تقـويض ادعـاءات الدراسـات ) الفلسطينية مقارنة ببقية مجتمعات الرشق القديم

ومـع ... ارش عظمـى يف القـرن العـةاطورية لداود وسليامن كانت قـوربّالتوراتية بخصوص إم

ًذلك فإن هذه الدراسات تظهر تحفظا غريبا ع ً واهد األثريـة ندما تأيت إىل تفسري صـمت الـشَّ

سه مـن ـمت نفـتغالل الصــعن هذه اإلمرباطورية املجيدة، يف الوقت الذي تلجأ فيه إىل اس

  .)1(»ّواية التوراتيةور عن املايض ال يؤيده سوى الرـاء تصـل بنـأج

، بـأن D. Jamieson ملدارس الكتبـة يف يهـوذا، يقـول الباحـث وعىل هامش دراسته

ّتقصيه ألصول مملكة يهوذا قد أوصله إىل حقيقة يف غايـة مـن األهميـة، وهـي أن البينـات 
شبه معدومة عىل قيام هيكلية دولة يف املناطق الهضبية خالل القرن العارش، وأن الدولـة يف 

قبل املـيالد، عنـدما أخـذت الـدالئل األركيولوجيـة مرتفعات يهوذا مل تنشأ قبل القرن الثامن 

تشري إىل زيادة ملحوظة يف عدد السكان، وتوسع يف النشاطات العمرانية، وزيادة يف اإلنتـاج، 

واهد األركيولوجيـة ترسـم لنـا . وميل نحو املركزية السياسية َّوحتى يف ذلك الوقت، فإن الـشَّ

  .)2(صورة دويلة متواضعة

يد من علـامء اآلثـار يف إرسائيـل باإلجهـاز عـىل مفهـوم وقد قام الجيل الجد

ًأركيولوجيا اململكة املوحدة، إجهازا تاما، وبكل علمية وموضوعية ً فقد خـرج عـامل . ّ

وكالهـام مـن  (D. Ussishkin وزميلـه I. Finkelsteinفنكلـشتاين . إاآلثار الالمع 

ى املعامريـة املعـزوة ُمـن دراسـتهام امليدانيـة للبنـ) الجامعة العربية يف تـل أبيـب

ود إىل القـرن ـآت تعـــّلعرص اململكة املوحدة، بنتيجة مفادها أن جميع هذه املنش

ّع، وال عالقــة لهــا بــسليامن أو اململكــة املوحــدةــــالتاس
  ويف مداخلــة لــه أمــام. )3(

  Nadav الندوة الدولية لعلـامء اآلثـار يف الواليـات املتحـدة، أعلـن زمـيلهام اآلخـر 

  

                                                           
1 Keith Whitelam, Inventing Ancient Israel, 1999, p.174  . 

  .165 يف املرجع نفسه، ص Whitelam اقتبسه 2
3 Israel Finkelistein and D. Ussishkin, Back to Megido, Biblical Archaeology Review, 
Jan. Feb. 1994..  
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 Na'aman) أن قصة امللـك سـليامن يف سـفر امللـوك األول ) ًوهو من جامعة تل أبيب أيضا

وهو رغم عدم إنكاره لتاريخية شخصية سـليامن، . هي قصة غري تاريخية يف معظم تفاصيلها

َّص التورايت، وال يرى يف مملكة سليامن أكرث من  نقده للمبالغات الواضحة يف النإال أنه يوجه

كل أورشليم فلم يكن سوى معبد متواضع تم توسيعه فيام بعـد مـن أما هي. مشيخة صغرية

  .)1(ًقبل ملوك يهوذا إبان فرتة ازدهارها الحقا

ولكن هل كانت هذه املشيخة الصغرية يف أورشليم يهودية؟ وهل كان لليهودية أثـر 

يف الهضاب الفلسطينية خالل القرن العارش قبل املـيالد؟ هـذا مـا سـنجيب عليـه يف الفـصل 

  .قبلامل

                                                           
  :   انظر وقائع هذه الندوة كام عرضها هريشل شانكس يف مجلة 1

. Biblical Archaeology Review, March-April 2000 
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  الفصل الخامس

  

  ثقافة فلسطني يف القرن العارش

  

لقـد عاشـت اململكـة «: "أركيولوجيـا األرض املقدسـة"تقول كاثلني كينيون يف كتابها 

ن، وكانت هذه هي الفرتة الوحيدة التـي كـان لليهـود اّحدة إلرسائيل حوايل قرن من الزماملو

ّسفار التـوراة، وبـشكل احتفـايل، مجـد لقد وصفت أ. فيها كيان سيايس قوي يف آسيا الغربية

ة عرب العـصور، ومـع دة، وبقيت ذكراها مؤثرة عىل األفكار والتطلعات اليهوديّوحاململكة امل

  .)1(»واهد األركيولوجية عن هذه اململكة ضئيلة إىل حد كبريَّذلك فإن الش

ديم، يف تلـك  الذي تستخدمه كينيون يف وصف شعب العهـد القـ»يهود«إن تعبري 

ًواية التوراتية، هو تعبري خاطئ، فاليهود هم حرصا بقية سـبي يهـوذا لفرتة من مراحل الرا ّ

، وشـكلوا القاعـدة الـسكانية قبل امليالدالذين عادوا إىل أورشليم يف أواخر القرن السادس 

للمقاطعة الصغرية التـي أنـشأها الفـرس عـىل مـساحة ضـئيلة مـن أرايض مملكـة يهـوذا 

يف هـذه املقاطعـة، . ً، اشتقاقا من االسم القديم للمملكة»يهود«اطعة البائدة، ودعوها مبق

ًتحديدا، والتي تضم مدينة أورشليم ومساحة صغرية حولها، قام كهنوت أورشليم بتـدوين 

 املـيالد، وهنـا قبـلّأسفار التوراة خالل الفرتة الواقعة بـني القـرن الخـامس والقـرن الثـاين 

فتعبري يهود أو يهودي هو صـفة إثنيـة . لديانة اليهوديةنشأت وتطورت الديانة املدعوة با

ًمثلام هو صفة دينية أيضا، ويدل عىل فرد أو جامعة مـن سـكان مقاطعـة يهـود، أو مـن 

  ّولقــد كــان محــررو أســفار التــوراة مــدركني لهــذه الحقيقــة، ومل. أهــل الديانــة اليهوديــة

  

                                                           
1 Kathleen Kenyon, Archaeology in the Holy Land, p.233 . 
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عربانيني، يف رسدهم لألخبار الـسابقة  يستخدموا سوى صفة إرسائييل وإرسائيليني، أو عرباين و

  .، والسبي البابيل ململكة يهوذاالسامرة -عىل السبي اآلشوري ألهل مملكة إرسائيل 

ًإن أي معتقــد دينــي، بالغــا مــا بلغــت بدائيتــه، يــرتك آثــارا تــدل عليــه ونحــن اآلن . ً

 عىل ما ً اعتامدا،نستطيع تلمس الخطوط العامة ملعتقدات وطقوس إنسان العصور الحجرية

أمـا معتقـدات الثقافـات . تركه من بقايا مدافن ومن متاثيل صـغرية وأمكنـة عبـادة بـسيطة

العليا فتعلن عن نفسها يف ما تركته لنا من أناشيد دينية وصلوات، إضـافة إىل اآلثـار املاديـة 

ن ال ولكننـا حتـى اآل. املتجسدة يف الفنون التشكيلية ويف املعابد والهياكل واملقامات الدينية

َّنستطيع تلمس أي أثر للمعتقد التورايت خالل الفرتة املفرتضة لتـوطن العربانيـني يف املنـاطق 

القـرن (ّوحـدة ، وخالل الفرتة املفرتضة للمملكة امل)م.ق 1000 -1200(الهضبية الفلسطينية 

قـل ُفهـل يع. واهد األركيولوجيـةًتابية مفقودة متاما، وكذلك الشصوص الكفالن). م.العارش ق

ن وبنـى لنفـسه ااب الفلـسطينية مـدة قـرنني مـن الزمـًأن شعبا كثري العدد قد حل يف الهض

ًمملكة كربى بعد ذلك دامت حوايل قرن تقريبا، وضمت إليها معظم املناطق الفلسطينية، مل 

  ًاحدا يدل عىل ثقافته الدينية؟ًيرتك لنا أثرا و

بارشة، عندما تصف لنا معابد تجيب السيدة كينيون عىل هذا التساؤل بطريقة غري م

ّالخصب الكنعانية يف مختلف املواقع التي يفرتض انضواؤها تحت سـلطة اململكـة املوحـدة،  ُ
وعــن رمــوز آلهــة الخــصب التقليديــة التــي تــم العثــور عليهــا يف كــل مكــان يف املــستويات 

موقعي لخـيش وهي تختم وصفها ملعابد . األركيولوجية العائدة إىل القرن العارش قبل امليالد

إن استمرار هذه املعابد مستخدمة «: بقولها) يف وادي يزرعيل(وبيت شان ) يف سهل شفلح(

ًوما بعده يـشكل واحـدا مـن أهـم املظـاهر الـشاذة يف مملكـة قبل امليالد يف القرن العارش 

وتقول بعد وصـفها ملعابـد كنعانيـة . )1(»ُيفرتض أن دينها يرتكز حول عبادة اإلله يهوه وحده

 مواقع أخرى بأن الديانة القومية للمملكة كانت تلقى منافسة من قبل عبادات الخـصب يف

القدميــة واملتأصــلة، والتــي كــان يــشجعها وال شــك قبــول الــبالط امللــيك لعبــادات الثقافــة 

  .)2(الكنعانية

                                                           
1 K. Kenyon, Royal Cities of the Old Testament, p.70 . 
2 K. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, p.254 . 
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واهد اآلثارية عـىل ، يف مسألة غياب الشH. Frankenويقول األركيولوجي الهولندي 

َّص التـورايت إذا وضعنا الن«: ّات اإلرسائيلية التي شكلت اململكة املوحدة ما ييلوجود الجامع

َّجانبا، فإن علم اآلثار مل يتوفر لديه سبب واحد يدفعه إىل القول بوصـول شـعب جديـد إىل  ً

ٍفلسطني، تحول إىل أمة مع نهاية القرن الحادي عـرش قبـل املـيالد إنـه ملـن املتعـذر عـىل ... ُ

واهد عـىل وصـول جامعـات إثنيـة جديـدة إىل مكـان آلثـار أن تكتـشف الـشتقنيات علـم ا

جغرايف ما، إذا مل ترتك هذه الجامعات مخلفات ماديـة تـدل عليهـا، متميـزة عـن املخلفـات 

ّاملادية للجامعات األصلية التي حلـت بـني ظهرانيهـا أو حلـت محلهـا وهـذا مـا مل نـستطع . ّ

إن العنـرص الثقـايف الوحيـد الـذي ميكـن أن ... انيةالتوصل إليه فيام يتعلق بالجامعات العرب

ّنعزوه، بأية درجة من الثقة، للجامعات العربانية، هو ديانتها املتميزة، ولكن هذا العنرص قد 
  .)1(»بقي حتى اآلن غري واضح من الناحية األركيولوجية، وال يوجد ما يدل عليه

 كل الدالئل التي تنفـي أن ابق سليامن، فقد قدمنا يف الفصل السهيكل بخصوصأما 

ُشـليم قـد بنـي يف عـرص ُيكون قد بني يف القرن العارش قبل امليالد، ورجحنا أن هـيكالً يف أور
 رمبا فيام بني القرن الثامن والقرن السابع قبل امليالد، عندما تحولـت أورشـليم مملكة يهوذا،

ُواء بني هيكل أورشـليم يف وعىل أية حال فس. إىل عاصمة إقليمية قوية ألول مرة يف تاريخها
ًالقرن العارش أم يف القرن الثامن، فإن إعادة تصوره عىل الورق اعتامدا عىل وصـفه الـوارد يف  َّ

ًسفر امللوك األول وبعـض مقـاطع مـن سـفر حزقيـال، تـضع أمامنـا مخططـا ملعبـد سـوري 

ام فـيام بـني ّتقليدي، من املعابد املكرسة أللوهة الخـصب، والتـي شـاع بناؤهـا يف بـالد الـش

ْيعرف هذا المخطط لدى بعض علـامء . أواسط األلف الثاين وأواسط األلف األول قبل امليالد ُ
انظـر  ()Syrian Symmetrical Temple Type )2  ْاآلثار بنمط المعبـد الـسوري التنـاظري

  : وهو يتألف من). 12ْالمخطط يف الشكل رقم 

  .باحة ساموية. 1

                                                           
  :   انظر مساهمة فرانكن يف موسوعة كامربيدج للتاريخ القديم1

The Cambridge Ancient History: Vol.3, pp.331-337 . 
 Volkman Frits, What Archaeology Tells Us About: انظر مقالة األركيولوجي فولكامر فريتـز  2

Solomon’s Temple, in: Biblical Archaeology Review, July-August 1987.   
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  . عن ميينه ويساره عمودان يحمالن سقف املدخلمدخل مفتوح عىل الباحة،. 2

  ).وقد تسبقها قاعة خارجية تيل املدخل املفتوح مبارشة(القاعة الرئيسية . 3

، أو قدس األقداس، وهو عبارة عن قاعة داخلية ترتفع قليالً عن األرضية، املحراب. 4

  .لهيف جدارها الجبهي ينتصب متثال اإل. ويفصلها عن القاعة الرئيسية حجاب

ًوقد كشفت التنقيبات يف بالد الشام حتى اآلن عن أكرث من عرشين معبدا بني وفق 

تل الطعينات وأالالخ يف حوض العايص الشاميل، وعـني دارا إىل : هذا املخطط، يف مواقع مثل

الشامل الغريب من حلب، وكركميش عىل الفـرات األعـىل، ومجـدو وحاصـور وشـكيم وبيـت 

  .شان يف فلسطني

ً شبها واضحا بهيكل سليامن، كام هو واضـح ،وقع تل الطعينات، بشكل خاصيبدي م ً

، الذي قاد مخططـه املوضـح يف (*)وكذلك معبد عني دارا). 12(من املخططني يف الشكل رقم 

ً، إىل حل بعض األلغاز يف وصف هيكل سليامن، وخصوصا الرواق الخارجي )13(الشكل رقم 

. ىل من طابق أو أكرث يحتوي عىل غـرف علويـة جانبيـةاملحيط به، والذي يتألف قسمه األع

ًوبنى مع حائط البيت طباقا حواليه، مـع «:  املقطع التايل5: 6فقد ورد يف سفر امللوك األول  ِ

لقد بقي مـدلول هـذا . »وعمل غرفات يف مستديرها. حيطان البيت، حول الهيكل واملحراب

ِفالطبـاق املـذكور هنـا .  لإلله بعل هددًاملقطع غامضا حتى اكتشاف معبد عني دارا املكرس

والغرف التي يف مستديره، هو نفس الرواق الخارجي ملعبـد عـني دارا، والـذي تـدل سـامكة 

ًجداره الخارجي عىل أنه كان يحمل طابقا علويا أو أكرث يحتوي عىل غرف ال نستطيع سـوى  ً

 Johnَّفـإن الباحـث إضـافة إىل هـذه الـسمة املـشرتكة بـني املعبـدين، . الـتكهن بوظيفتهـا

Manson تفصيالً 65 تفصيالً من أصل 33، بعد دراسته التفصيلية ملعبد عني دارا، يقول بأن 

ًمذكورا يف وصف هيكـل سـليامن تتطـابق مـع مخطـط وديكـورات ومنحوتـات معبـد عـني 

  .)1(دارا

                                                           
ئح الوصـول إليـه   كم إىل الشامل الغريب من مدينة حلب، وميكن للسا50 يقع معبد عني دارا عىل مسافة *

  .بسهولة بعد زيارته لقلعة سمعان املعروفة
1John Manson, Ain Dara Temple, in: Biblical Archaeology Review, May-June 2000  
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   مخطط معبد سليامن ونظائره يف حاصور وتل الطعينات-12
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لشامل السوري معبد عني دارا يف ا-13
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وهـي تقـول لنـا بـأن . إن املعلومات األركيولوجية من القرن العارش واضحة الرسـالة

 للثقافـة الـسورية، ًا طبيعيـًا امتـدادإالثقافة فلسطني خالل القرن العارش وما بعده، مل تكن 

هـا وأن ديانة فلسطني مبا فيها املناطق الهضبية مل تكـن إال ديانـة سـورية تقليديـة ال أثـر في

َّللمعتقد التورايت الذي صاغه كهنة يهوذا بعد السبي، وخالل الفرتة املعروفـة بفـرتة الهيكـل 

ُأما الثقافة املدعوة باإلرسائيلية، والتي يفرتض أن القبائل العربانية قد جـاءت بهـا مـن . الثاين
ا ال نَّـويف الحقيقـة فإنـ. الخارج، فال يوجد يف أرض فلسطني مـا يـدل عليهـا عـىل كـل صـعيد

نستطيع إطالق االسم إرسائيل، وال صفة اإلرسائييل، إال عىل الدويلة الصغرية التـي قامـت يف 

 عـىل السامرةمنطقة الهضاب املركزية منذ مطلع القرن التاسع قبل امليالد، عقب بناء مدينة 

  .، أو مملكة إرسائيلالسامرةُيد امللك عمري، مؤسس مملكة 

فنكلشتاين  يف بحث قدمـه . كيان الصهيوين اليوم، وهو إيقول أبرز علامء اآلثار يف ال

ّبأن كتاب التوراة قـد حول أصول إرسائيل،  1998عام امعة بن غوريون أمام ندوة عقدتها ج

ًفقد اليوم أهميته كمصدر تاريخي، وخصوصا فيام يتعلق بأصول إرسائيـل ومـسألة اململكـة 

تبـت فـصولها األوىل يف القـرن الـسابع وفـق ًفهذا الكتاب هو وثيقة متأخرة جدا كُ. ّاملوحدة

َّ هنا، فإن البحـث عـن من. أبكر التقديرات، ومن خالل منظور الهويت وإيديولوجي وسيايس

ّواية التوراتية هو مهمة صعبة للغاية، هذا إذا كانت عملية كامن وراء الراريخي الاألساس الت

نـاطق الهـضبية الفلـسطينية إن البحث عن أصـول إرسائيـل يف امل. ممكنة من حيث األساس

يجب أن يعتمد عىل املعلومات األركيولوجية وحدها، وهذه املعلومات تجعل مـن الـصعب 

ّ إال عندما نأيت إىل ما بعد الفـرتة املفرتضـة للمملكـة املوحـدة، »إرسائيل«علينا التحدث عن 
 مل يكـن لهـا عندما ظهرت مملكتا إرسائيل ويهوذا إىل الوجود، فمملكـة داود وسـليامن رمبـا

  .)1(وجود، وإذا وجدت فقد كانت أبعد ما تكون عن هيكلية اململكة الحقيقية

والـسؤال الــذي يطــرح نفــسه اآلن هــو؛ إذا مل تكــن املنــاطق الهــضبية يف 

دة، كانـت مـن القـوة ّفلسطني قد شهدت خالل القرن العارش قيام مملكة موحـ

   فـام الـذي كـان ربى،بحيث استطاعت أن تضم إليها معظم مناطق فلسطني الكـ

  

                                                           
 :Hershel Shanks, No History in The Bible?, in : انظر وقائع الندوة كام عرضها هريشل شانكس  1

Biblical Archaeology Review, May-June 2000.   



- 88 -  

اريخ خالل حقبة القرن العارش، وكيف نشأت مملكتـا إرسائيـل ويهـوذا يجري عىل مرسح الت

  ًاملعروفتان لنا تاريخيا؟

اريخ القهقـرى يف الـزمن إىل بـدايات التـليك نجيب عىل هـذا الـسؤال سـوف نعـود 

ًنهـبط تـدريجيا إىل عـرص ، ثـم )األلف الثالث قبل امليالد(الفلسطيني يف عرص الربونز املبكر 

، فعــرص )م.ق 1200 -1550(، فعــرص الربونــز األخــري )م.ق 1550 -1950(الربونــز الوســيط 

ُوهو الفرتة التي يفرتض أن القبائل العربانية قـد توطنـت ) م.ق 1000 -1200(الحديد األول 
  .عارشّخاللها يف املناطق الهضبية الفلسطينية قبل تشكيل اململكة املوحدة يف القرن ال

  .ونحن ما زلنا نبحث عن مملكة اليهود يف فلسطني
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  الفصل السادس

  

  إىل الوراءعودة 

  فلسطني يف عرص الربونز) 1(

  

   عرص الربونز املبكر-1

واهد األركيولوجية واللغويـة اليـوم، إىل أن املنطقـة الـسورية الواقعـة بـني  الشتشري

ًالفرات رشقا والبحر املتوسط غربا، وبني جبـال ربيـة وس شـامالً وأطـراف الـصحراء الع طـورً

إن . ًجنوبا، كانت مسكونة بشعوب تتكلم اللغة السامية منذ أواخر األلف الرابع قبل املـيالد

ًأقدم املدن التي تعود مستوياتها األركيولوجية األوىل إىل هذه الفـرتة، تحمـل أسـامء سـامية 

الد، مثل أريحـا وبيـت شـان وبيـت قة يف نصوص تعود إىل مطالع األلف الثاين قبل امليّــموث

منا أن أسـامء ّومبا أن التاريخ قد عل. يارح ومجدو وعكا وصيدون وسيمريا وأوغاريت وغريها

نا نعتقد شـبه جـازمني بـأن مـدن َّـاملدن تنحو إىل الثبات واالستقرار عرب عرشات القرون، فإن

 امليالد، كانت تحمل األسامء ًبالد الشام التي حملت أسامء سامية يف مطالع األلف الثاين قبل

َّذاتها يف األلف الرابع قبل امليالد، عىل أقل تقدير، وأن من أسسها وأطلق عليها أسامءها هم 

لون يف يفسكان هذه املنطقـة، والحالـة هـذه، هـم أصـ. أقوام تتكلم لهجات سامية متقاربة

ِمواطنهم الشامية ومل يفدوا إليها من خارجها، عىل ما تقول به نظ رية الهجرات السامية مـن َ

كام أن لغتهم التي ندعوها اليوم بالـسامية الغربيـة قـد تطـورت يف املنطقـة . جزيرة العرب

  .ِالسورية ومل يجر استريادها من الخارج

أطلق املؤرخون املحدثون اسم الكنعانيني عـىل سـكان بـالد الـشام خـالل 

   ســكان املنــاطق األلــف الثالــث قبــل املــيالد، واقتــرصت التــسمية لــديهم عــىل
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ًالساحلية مـام يـيل أوغاريـت جنوبـا، مـع بعـض االمتـدادات الداخليـة كـام هـو الحـال يف 

أما يف األلف األول فقد اقترصت التسمية عىل سكان . فلسطني، خالل األلف الثاين قبل امليالد

ًورة، واسـتخدمت تبادليـا مـع اسـم الفينيقيـقالساحل اللبناين من أرواد إىل رأس النـا ويف . نيُ

َّالحقيقة فإن االسم كنعان غري موثق لدينا يف نصوص األلف الثالث قبل امليالد للداللـة عـىل 

صوص املـرصية لف الثاين قبل املـيالد تبـدأ النـًولكن اعتبارا من أواسط األ. سكان بالد الشام

. كنعـان -بإطالق االسم عىل مناطق فلسطني والساحل السوري الجنويب مستخدمة صـيغة يب

ولدينا نصوص قليلة سورية تشري إىل بعض مناطق الساحل السوري باالسم كنعان، مثل نـص 

ّويف كتـاب التـوراة أطلـق املحـررون . إدرميي ملك أالالخ يف القرن الخامس عرش قبل املـيالد

ّاالسم عىل سكان فلسطني متييزا لهم عن العربانيني الـذين حلـوا بـني ظهـرانيهم ويف العـرص . ً

ويف إنجيـل . د التسمية عىل النقود املصكوكة يف بعض مـدن الـساحل الفينيقـيالهلنستي تر

 متـى(متى يطلق املؤلف صفة كنعاين عىل مساكن مناطق فينيقيا التقليدية يف صيدا وصور 

15 :21-22.(  

شهدت الفرتة االنتقالية من األلف الرابع إىل األلف الثالـث قبـل املـيالد، يف كـل مـن 

رافدين الجنويب، نشوء ثقافة املدينة التي قامت عـىل الخلفيـة العامـة سورية ومرص وبالد ال

، وظهـرت أوىل املـدن الحقيقيـة يف تـاريخ الحـضارة )النيـوليتي (=للعرص الحجري الحديث 

ُكــام تــشكلت يف هــذه املنــاطق كيانــات سياســية مركبــة ومتطــورة، تراوحــت يف . اإلنــسانية
 ووادي الرافـدين الجنـويب، إىل اململكـة الكـربى التعقيد من دولة املدينة يف كل مـن سـورية

  . التي تشتمل عىل بيئة طبيعية بأكملها، كام هو الحال يف مرص

ّلقد ساعد املناخ الرطب واملطري، الذي ميز األلف الرابع قبل امليالد، املنطقة السورية 
وأدى فـيض عىل تطوير اقتصاد زراعي متقدم، يتجـاوز االقتـصاد البـدايئ للعـرص النيـوليتي، 

د عمليـات تـسويق املنتجـات املحاصيل إىل نشوء حاجة إىل اإلدارة املركزية التي تنظم وترشِّ

قـاد إىل نـشوء الوفرية يف السهول الداخلية الواسعة، مثل سهول حلب والجزيرة، األمر الـذي 

بـدأت التنقيبـات الحديثـة سلسلة مـن املـدن األوىل يف منطقـة الجزيـرة وحـوض الخـابور، 

 أعلنـت البعثـة األوروبيـة املـشرتكة 1999ففي عام . شف عن طالئعها منذ وقت قريببالك

  العاملة يف موقع تل حموكار مبنطقة الحسكة، عن اكتشاف مدينة تعـود إىل أواسـط األلـف 
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وقد أحدث هـذا . ً هكتارا ويحيط بها سور مرتايس هائل25الرابع قبل امليالد، تبلغ مساحتها 

علوماتنا األركيولوجية، وأرجع تاريخ الثورة املدينية إىل األلف الرابع قبل االكتشاف ثورة يف م

امليالد، بعد أن اعتقدنا لفـرتة مـن الـزمن بـأن املـدن األوىل قـد ظهـرت ألول مـرة يف تـاريخ 

مع مطلع األلـف الثالـث قبـل ) منطقة سومر(الحضارة اإلنسانية يف وادي الرافدين الجنويب 

ام يف سـياق نهـضة َّـكن أن تكـون قـد نـشأت منفـردة، وإنـاملدينة ال ميومبا أن هذه . امليالد

ًي أعتقد جازما بأن سلسلة مـن املـدن املعـارصة لهـا ّـفإن. مدينية شاملة يف املنطقة السورية

سوف تخرج من تحت مئات التالل األثرية التي ما زالت تنتظر معـاول التنقيـب يف منطقـة 

  .الجزيرة وحوض الفرات

ُّوقع تل حموكار رقام طينية، ولكن مثل هذه الرقم قد بدأت بالظهور منذ مل يعطنا م ً ُ
وادي النيل، وصـار بإمكـان علـم  يف كل من وادي الرافدين و فبل امليالدمطلع األلف الثالث

. اريخ االعتامد عىل هذه الوثائق الخطية يف عملية استقصاء أحداث مايض هـذه املنطقـةالت

ة حتى ظهرت يف موقع مدينة إيبال يف الشامل السوري، عندما تم ثم ما لبثت الوثائق الخطي

 70.000يف أواسط سبعينيات القرن العرشين اكتشاف مكتبة يف القرص امللـيك تحتـوي عـىل 

 موضــوعات تجاريــة ، املعروفــة يف وادي الرافــدين،رقــيم فخــاري نقــشت عليــه باملــسامرية

  .وسياسية ودينية وطقسية شتى

ي كانــت منطقــة رائــدة مــن منــاطق ثقافــة العــرص الحجــري أمــا يف فلــسطني، التــ

الحديث، فقد تأخر ظهور املدن حتى الفرتة االنتقالية بني األلف الثالث واأللف الثـاين قبـل 

ّولكن هذه املدن قد بقيـت طيلـة األلـف الثـاين أقـرب إىل القـرى املـسورة منهـا إىل . امليالد
وقات مستوى املدن السورية، إضافة إىل بقائهـا املدن الحقيقية، ومل تبلغ يف أي وقت من األ

ولعـل الـسبب راجـع بالدرجـة . يف وضع متلقي التأثريات الحـضارية ال يف وضـع املـشع لهـا

وهذا ما ال يـشجع ظهـور . ًاألوىل إىل تنوع البيئات الطبيعية هنا، وانعزالها عن بعضها بعضا

واالجتامعيـة لبيئـة واحـدة مراكز حـرضية كبـرية تعمـل عـىل تنظـيم الـشؤون االقتـصادية 

ًمتجانسة تضم أعدادا كبرية من القرى والبلدات الصغرية التي تـشعر بالحاجـة إىل التقـارب 

ففي الوقت الذي شهد فيه األلف الثالث قيام ماملك كربى يف املنـاطق املجـاورة، . والتعاون

ــرتاوح عــدد ســكانها مــن بــضع عــرشات إىل ــت فلــسطني مؤلفــة مــن قــرى صــغرية ي   بقي
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ّ بضع مئات، ورمبا تطورت بعض هذه القرى لتصبح بلدات مسورة تضم الواحدة منها ألفني 
ورغم أن هذه املواقع األوىل قد طورت ما نـدعوه اآلن باالقتـصاد املتوسـطي، الـذي . أو أكرث

يقوم عىل زراعة الكرمة والزيتون واألشجار املثمرة، إال أن وسائل تحصيل املعاش لديها كـان 

بتنوع بيئاتها ومناطقها الجغرافيـة، وقربهـا مـن مـصادر امليـاه، واملعـدالت الـسنوية ًمتنوعا 

بلغت كثافة الـسكان أعـىل نـسبة لهـا يف وادي يزرعيـل الخـصيب، يليـه . لهطول املطر فيها

، فمنطقة الهضاب الحـساسة للجفـاف، )سهل شارون وسهل فلستيا(مناطق السهل الساحيل 

  .ة، فصحراء النقببسبب انخفاض معدالتها املطري

ورغم أن الكتابة قد ظهرت يف كل من سومر ومرص منذ مطلـع األلـف الثالـث قبـل 

منذ أواسط األلف الثالث، إال أن ظهورها يف فلسطني قـد ) إيبال(امليالد، ويف سورية الشاملية 

إىل ُتأخر، عىل ما يبدو، حتى أواسط األلف الثاين، ومل يكتشف منها إال وثائق قليلة ومبعـرثة 

نا مضطرون يف كتابة تاريخ فلسطني إىل االعتامد عىل علم اآلثار ـَّـمن هنا، فإن. درجة يرىث لها

فقد بـدأ اهـتامم مـرص . ونتائجه الصامتة، وعىل دراسة الوثائق املكتوبة للحضارات املجاورة

 ًجديا مبنطقة فلسطني منذ عرص األرسة الحديثة، عنـدما بـسط فراعنـة األرسة الثامنـة عـرش

 -1490(سلطتهم عىل طرق التجارة يف فلسطني وسورية الجنوبية، منذ عهد تحومتس الثالث 

كــام بــدأ . ، وأخــذوا بتوثيــق حمالتهــم العــسكرية يف نــصوص مفــصلة وطويلــة)م.ق 1436

منـذ مطلـع . اآلشوريون من جانبهم بالتوثيق الدقيق لحمالتهم عـىل منـاطق غـريب الفـرات

عطتنــا الــسجالت اآلشــورية معلومــات تفــصيلية عــن فلــسطني األلــف األول قبــل املــيالد، وأ

  .وأوضاعها السياسية

انعكست حياة االستقرار التي عاشـها سـكان فلـسطني يف بيئـاتهم املنعزلـة عـىل 

األلف الثالـث (فقد كانت فلسطني خالل عرص الربونز املبكر . التكوين السيايس للمنطقة

 وكانت كـل ّسورة ذات تنظيم مدين بسيط،لدات متتألف من قرى صغرية وب) قبل امليالد

ُّأمـا الـسلطة يف هـذه . بلدة تبسط حاميتها عـىل عـدد صـغري مـن القـرى املحيطـة بهـا
البلدات فكانت بيد حكام محليني هم مبثابة مـشايخ يتوارثـون الحكـم بـسبب ثـرواتهم 

لبـدايئ، العائلية وملكياتهم لألرايض وقطعان املاشية، يف ظل مثل هـذا النظـام الـسيايس ا

  الذي يفتقر إىل مراكز حرضية كربى ذات تنظيم مدين وسيايس متطـور، وإىل بريوقراطيـة 
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متعلمة ومتفرغة لشؤون الحكم واإلدارة، كان من الصعب عىل أية مدينة فلـسطينية فـرض 

سلطتها عىل مدن أخرى، وخلق أي شكل مـن أشـكال الوحـدة املحليـة أو اإلقليميـة، وذلـك 

ًة معرتف بهـا ضـمن شـبكة املـشيخات الحاكمـة، مل تـرتجم أبـدا إىل واقـع رغم وجود مراتبي َ
  .سيايس عىل األرض

عىل أن تنوع البيئات وعزلتها عن بعضها مل يكن يعني االكتفاء الذايت لكل بيئـة، بـل 

ففـي الوقـت الـذي يـدعو التنـوع . لقد عملت التجارة املحلية عىل ربط البيئـات وتواصـلها

ًه يدعو أيضا إىل طلـب التكامـل االقتـصادي َّـاإلنتاج الزراعي والحريف، فإنالبيئي إىل تنوع يف 

فلقد بادل مربو املاشية منتجاتهم مع مزارعي الحبوب، وبادل مزارعـو . عرب التبادل التجاري

وهكذا راجـت . الحبوب منتجاتهم مع أهل البستنة، وبادل حرفيو املدن بضائعهم مع البقية

  . وعىل رأسها الصوف ومنتجات الحليب والزيت والخموربضائع التبادل النقدي، 

ورغم أن التجارة الدولية مل تكن قد نشطت عىل نطـاق واسـع خـالل عـرص الربونـز 

املبكر، إال أن طرق التجارة كانت قد شقت طريقهـا عـىل املنـاطق الحدوديـة مـن فلـسطني 

ذت لهـا مـسالك ثابتـة واملمرات الطبيعية الدولية، متفادية منـاطق الهـضاب الـوعرة، واتخـ

ة تنـشط عـىل هـذه املـسالك أو وكانت الحرك. بقيت عىل حالها حتى نهاية العصور القدمية

ورغم وجـود شـبكة طـرق تجاريـة محليـة . ً تبعا لألحوال املناخية واالقتصادية واألمنيةتهدأ

رق ربطت البيئات الطبيعية يف فلسطني، إال أن التجارة الدوليـة قـد اقتـرصت عـىل ثالثـة طـ

  :وهذه الطرق هي). 14انظر الخريطة يف الشكل رقم (رئيسية 

وهـو ينطلـق مـن منطقـة . ويدعوه املرصيون بطريق حوروس : الطريق الساحيل-1

ثـم . الدلتا الرشقية، فيقطع الزاوية الشاملية الغربية من سيناء إىل غزة عىل البحـر املتوسـط

ًوعند يافا يتجه غربا نحـو أفيـق، . ودوأشد) عسقالن(يصعد مبحاذاة الساحل ليمر بأشقلون 

ثم يتابع مسريته الساحلية شامالً نحو مجدو عند مدخل وادي يزرعيل، ليتفرع بعد ذلك إىل 

ثالثـة فــروع؛ ففـرع يتــابع مـسريته الــساحلية شـامالً نحــو مـدن فينيقيــا ومنهـا إىل ســيمريا 

 الـسامرةل بـني هـضاب  وفرع يعرب وادي يزعي،فأوغاريت فاملناطق الساحلية آلسيا الصغرى

 ،ق امللوك وصـوالً إىل دمـشقيومرتفات الجليل نحو الضفة الرشقية لألردن حيث يتصل بطر

  ًواحـد يتجـه رشقـا : وفرع يصعد مرتفعات الجليل نحو حاصور ومن هناك ينقسم إىل فرعني
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  .والثاين يتابع طريقه شامالً عرب وادي البقاع باتجاه حلب وما رواءها. ليصل دمشق

ًينطلق من وادي النيل قبل تفرع النهـر متجهـا رشقـا عـرب صـحراء :  طريق امللوك-2 ً

بعـد .  ومنـه إىل خلـيج العقبـة،سيناء، فيمر من وادي فريان إىل منطقة دير القديسة كاترينا

العقبة يتجه شامالً فيعرب آدوم ومـوآب وعمـون، فـالجوالن وصـوالً إىل دمـشق التـي كانـت 

وبذلك يؤمن هذا الطريق ملرص صلتها مع مناجم النحاس . لسوريةعقدة مواصالت املنطقة ا

يف سيناء، ومع تجارة شبه الجزيرة التي تأيت يف طريق يصعد مـن الـيمن وميـر مبكـة ويـرثب 

  .قبل أن يلتقي بطريق امللوك

ينطلق من الـدلتا الـرشقية لينقطـع شـامل سـيناء ليـصل إىل  : الطريق الصحراوي-3

ا إىل أرد، ثم يأخـذ مـسريته شـامالً يف وادي األردن نحـو بيـت شـان واحة قادش برنيع، ومنه

  .حيث يتصل بالشبكة الرئيسية

إن املناخ الرطب واملطـري الـذي سـاد منطقـة رشقـي املتوسـط خـالل األلـف الرابـع 

َّ، قد ساعد عىل تطوير اقتصاد متيز بوفرة املحاصيل الزراعيـة التـي  قبل امليالدومطلع الثالث
وقد وصلت حركة التبـادل التجـاري أوجهـا . ىل طرق التجارة املحلية والدوليةُراحت تدفع ع

، فارتبطت الشبكة التجارية املحلية لفلـسطني بالـشبكة  قبل امليالديف منتصف األلف الثالث

خالل هـذه . الدولية، وصارت زيوت وخمور فلسطني تصل بانتظام إىل مرص ووادي الرافدين

املدن الفلسطينية املعروفة لنا من الفرتات الالحقـة، وانتقلـت الفرتة املزدهرة ظهرت معظم 

من هذه املدن التي نـشأت يف عـرص الربونـز . َّمن مستوى القرية إىل مستوى البلدة املسورة

  : املبكر والوسيط

غزة، وأشقلون، وأشدود، وجت، وعقـرون، ويافـا، :  عىل الساحل والسهل الساحيل-1

  .ودور، وعكا

جزار، ولخيش، وبيت شميش، وجـازر، وأفيـق، : )التالل املنخفضة( يف سهل شفلح -2

  .وعجلون

  .شكيم، وشلوة، وترصة:  الهضاب املركزية-3

  .عون، وحربون، وبرئ السبعأورشليم، وبيت لحم، وجب: ات يهوذا مرتفع-4

  .حاصور:  مرتفعات الكرمل-5

  .أريحا، وعني جدي، وعاي:  غور األردن-6

  .يزرعيل، وتعنك، وبيت شانمجدو، و:  وادي يزعيل-7
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   طرق التجارة الدولية-14

طريق البحر وطريق امللوك
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  الفرتة االنتقالية وظهور األموريني

منذ أواسط األلف الثالث قبل امليالد، أخـذ املنـاخ يف منطقـة رشقـي املتوسـط مييـل 

ًصوصا يف ًتدريجيا نحو الجفاف، وبدأت األوضاع املزدهرة للبيئـات الـسورية بالتـدهور، وخـ

. فلسطني التي تقل معدالت أمطارها، من حيث األصل، عن بقية معدالت البيئـات الـسورية

، وأدى إىل انهيار  قبل امليالدوقد بلغ الجفاف أوجه خالل القرنني األخريين من األلف الثالث

  مـن وادي النيـل إىل وادي، وذلـكنى االجتامعيـة والـسياسيةُالحياة االقتصادية، وزعزعة الب

ففي مرص انخفض منسوب ميـاه النيـل بـشكل حـاد، مـام أدى إىل تـدمري الحيـاة . الرافدين

دت يف النهاية إىل سقوط األرسة قاالزراعية، وفوىض اجتامعية، وثورات، وانقسامات سياسية، 

 بـالفرتة املعرتضـة السادسة وانهيار اململكة القدمية، وحلول الفـرتة التـي يـدعوها املؤرخـون

ملكـة وقد تـزامن انهيـار اململكـة القدميـة يف مـرص مـع انهيـار امل. اريخ املرصيلتاألوىل يف ا

 .كادية يف بالد الرافدين، فسقطت بابل بيد الربابرة الغوتيني املنحدرين من الجبال الرشقيةاأل

 ويف بالد الشام انهارت الحارضة السورية الكربى إيبال، ثم تبعتها بقية حوارض األلـف الثالـث

 حاكمـة ل الـسامية اآلموريـة التـي أسـست ألرس التي وقعت تحت سلطة القبائـالدقبل املي

  .قوية يف ماري وحلب وقطنة، وغريها

واهد األثرية مـن الفـرتة االنتقاليـة تـشري إىل حـصول نقـص َّأما يف فلسطني، فإن الش

فقـد تـم هجـر املنـاطق . م.ق 2000متسارع يف عدد السكان بلـغ حـده األدىن حـوايل عـام 

 ثـم طالـت الكارثـة املركزية والجليل ومرتفعات يهوذا،ساسة للجفاف أوالً، مثل الهضاب الح

املناطق الخصبة املطرية مثل وادي يزرعيل والسهول الساحلية، وتحول القـسم األعظـم مـن 

كام ترافـق هـذا الفـراغ الـسكاين مـع دمـار . سكان املناطق الزراعية إىل حياة الرعي املتنقل

ويف نفس الوقـت كانـت وثـائق وادي . وانقطاع يف السكن دام أكرث من قرنللمدن الرئيسية 

الرافدين تعطينا معلومات عن تواجد مكثف للقبائل الرعوية الجائعة عىل ضـفاف الفـرات، 

  .ُأشري إليها باسم اآلموريني، أي أهل الغرب

وقد قامت السيدة كاثلني كينيون بدراسة آثار الـدمار يف عـدد كبـري مـن 

لفلسطينية، خالل هذه الفرتة االنتقالية، والحظت وجود آثار مادية عـىل املدن ا

أطراف هذه املدن املدمرة، لجامعات رعوية ال تنتمـي إىل ثقافـة عـرص الربونـز 

   مثـل األدوات الفخاريـة واألسـلحة،املبكر عىل ما تدل عليـه مخلفـاتهم املاديـة
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 إىل منـط حيـاة رعـوي وتنظـيم سـيايس فجميع هذه املخلفات تشري.  وبقايا املدافن وغريها

وقد عاش هؤالء يف مخيامت يف محـيط املـدن املهجـورة . بسيط يقوم عىل الزعامات القبلية

ًواملهدمة مدة طويلة قبل أن يبدأوا ببناء بيـوت بـسيطة تختلـف جـذريا عـن عـامرة عـرص 

الل كامـل الفـرتة  خ،الربونز املبكر، كام بقيت مواقعهم املبنية تلك بدون أسوار أو تحصينات

ثم مـا لبـث هـؤالء حتـى ذابـوا يف ثقافـة . االنتقالية وصوالً إىل مطالع عرص الربونز الوسيط

ًاعـتامدا عـىل نظريـة (وقد استنتجت كينيون . ًعرص الربونز الوسيط دون أن يرتكوا أثرا يذكر

 إىل غـزوات الهجرة اآلمورية من شبه الجزيرة العربية، التي تعزو نهاية ثقافـة عـرص الربونـز

بأن هذه الجامعات هي رشائح آمورية دمرت املدن الفلسطينية ثم عاشـت عـىل ) اآلموريني

ًأطرافها زمنا طويالً وفق منط حياتها القديم، قبل أن تتحول إىل الزراعة وبناء البيوت وإعادة 

  . إحياء املدن

ِّعىل أن النظرية التي تحمل اآلموريني مسؤولية تدمري ثقافة عـرص ال ربونـز املبكـر يف ُ

ًبالد الشام، مل تعد تلقى تأييد معظم املؤرخني اليوم، وخصوصا بعـد تزايـد معلوماتنـا حـول 

ًالتبدالت املناخية العاملية، والتي بدأت تتخذ طابعا أكرث دقة بخصوص مناخ العصور القدمية 

ادمييـة ُعقـد يف مقـر اآلك 1952ففـي عـام . وتبدالته، وذلك منذ سـتينيات القـرن العـرشين

ُاألمريكية مؤمتر ضم نخبة من علامء املناخ يف الواليات املتحـدة، وطبعـت نتائجـه يف مجلـد  َّ
دعت منظمة اليونـسكو واملنظمـة العامليـة  1961ويف عام . »التبدل املناخي«: يحمل عنوان

يف ُلألرصاد الجوية إىل ندوة دولية يف مدينة روما، لبحث التبدالت املناخية، وطبعت نتائجها 

عقـد يف الكليـة اإلمرباطوريـة بلنـدن  1966ويف عـام . »تبـدالت املنـاخ«: مجلد تحت عنوان

التبـدل املنـاخي مـن «: مؤمتر حول املوضوع نفسه، وطبعت وقائعه يف مجلد تحـت عنـوان

ّوقد متيز هذا املجلد باحتوائه عـىل عـدد . »األلف الثامن قبل امليالد إىل العام امليالدي األول
ة إىل ـــإضاف. ث املهمة حول صلة التبدل املناخي بتاريخ وحضارة الـرشق األوسـطمن األبحا

 ومــا تالهــا، فقــد قــام عــدد مــن علــامء املنــاخ بنــرش ،ندوات واملــؤمترات املهمــةـذه الــــــه

اريخ واألركيولوجيــا يف عــىل كثــري مــن ألغــاز التــزة ألقــت الــضوء ّمــساهامت فرديــة متميــ

  .)R. L. Raikes)1 وR. H. Carpentar وH. C. Willetالحضارات القدمية، منهم 

                                                           
اآلموريـون، :  ألفريـد هـالور-:  ُ حول هذه املعلومات بخصوص تبدالت املناخ يف العـصور القدميـة أنظـر 1

  .شوقي شعث: ترجمة
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إن ما ميكن لنا استنتاجه من مقارنة التبدالت املناخية يف العصور القدمية باألحـداث 

واملفاصل املهمة يف تاريخ الرشق القديم، هو أن حضارة عرص الربونز املبكر قد انتهت بتأثري 

وقـد . ال نتيجة من نـواتج تلـك الكارثـةكارثة مناخية شاملة، وأن تحركات اآلموريني مل تكن إ

ْبدأ بعض املؤرخني الجدد يعتقد بأن املدعوين باآلموريني ليسوا جامعات غريبـة وفـدت إىل  َ َ َ
بالد الشام من الجزيرة العربية، بل هم أهل املناطق املنكوبة الذين أجـربهم الجفـاف عـىل 

َهجر أراضيهم الزراعية، وحولهم إىل حيـاة الرعـي املتنقـل ً، وخـصوصا يف فلـسطني وسـورية َّ

ومن هؤالء فريق من الـرشائح املعدمـة . الجنوبية التي تلقت أقوى رضبات الكارثة املناخية

. يقـول تومـاس ل. ًمتاما راحـت ترتحـل إمـا باتجـاه الـدلتا املـرصية أو باتجـاه نهـر الفـرات

  :"The Bible in History"تومبسون يف كتابه 

ــن ا« ــسبعينيات م ــى أواســط ال ــرن العــرشحت ــوجي لق ــان البحــث األركيول ين، ك

اريخي يعالج أحداث الفرتة االنتقالية من خـالل نظريـة الهجـرات البدويـة مـن شـبه والت

صوص املـسامرية التـي د من الباحثني هذه النظريـة بالنـكام ربط العدي. الجزيرة العربية

. عات العاموصوص الهريوغليفية التي تتحدث عن جامتتحدث عن جامعات األمورو، وبالن

علوا أحد العنارص الرئيسية ُ االسم عامو جَتْتح ف.تم اخرتاع تاريخ لهجرة اآلمورينيوبذلك 

ُجعلـوا اسم اآلموريني وتحت وراء األحداث التي قادت إىل نهاية اململكة القدمية يف مرص، 

، قبـل مسؤولني عن تدمري ثقافة عرص الربونز املبكر يف كل من بالد الرافدين وبـالد الـشام

إن القبـول اليـوم، ... سيطرتهم املنظمة عىل الهالل الخصيب وتـشكيل ماملكهـم اآلموريـة

ية، باعتبارهــا أم اللغــات آســيو-وعــىل نطــاق واســع بــني البــاحثني، بنظريــة اللغــة األفــرو

الرومانسية القدمية بخصوص اللغة الـسامية األم، نظرية القاد إىل التخيل عن قد ، السامية

ً، كـام قـاد أيـضا إىل الـتخيل عـن نظريـة الهجـرات  شـبه الجزيـرة العربيـةالتي نـشأت يف

 قـد جعلـت مـن فكار البالية عن الغزو واالجتياح إن األ.السامية من شبه الجزيرة العربية

السهل عىل املؤرخني استخدام جحافل البدو من أجل مسح الحضارات القدميـة واسـتهالل 

حضارة الربونز املبكر إىل حضارة الربونز الوسـيط، حضارات جديدة، وبذلك انتقلوا بنا من 

ومن عامل الكنعانيني الفلسطينيني يف عرص الربونـز الوسـيط إىل عـامل اإلرسائيليـني يف عـرص 

  ولكــن، أال تبــدو لنــا هــذه االنتقــاالت مفهومــة أكــرث إذا تخلينــا عــن تفــسريها. الحديــد
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تخلينا نا هذه االنتقاالت مفهومة أكرث، إذا  ل باجتياحات القبائل السامية الدخيلة؟ وأال تبدو 

عن تفسريها باجتياحات القبائل السامية الدخيلة؟ وأال تبـدو لنـا االسـتمرارية الثقافيـة، مبـا 

ات الداخليـة والتحـوالت ّالتغـريًتحتويه مـن تنويعـات، أكـرث وضـوحا باعتبارهـا مـن نـواتج 

 الجنوبيـة خـالل الفـرتة االنتقاليـة، وبعـد رشح األحـوال العامـة يف سـورية. )1(»االقتصادية؟

، ينتهي  قبل امليالدوالتبدالت التي أحدثتها األحوال املناخية التي سادت أواخر األلف الثالث

  : تومبسون إىل القول

يف محاولة للتالؤم مع حالـة الجفـاف املتزايـدة، ومـا أدت إليـه مـن مجاعـات عـرب «

حولت رشائح واسعة من سكان فلـسطني، مجـربة السنوات العجاف املتوالية إىل ما النهاية، ت

. إىل حياة الرعي التي كانت أقل عرضة لآلثار املبارشة للجفاف مـن حيـاة الزراعـة املـستقرة

وأخذ هؤالء ينترشون يف جامعـات صـغرية عـرب سـهول أوسـع فأوسـع، حتـى غـدت الحيـاة 

 تحـصيل املعـاش خـالل ، طريقـة دامئـة يفلرقع الصغرية املتناثرة من األرضالرعوية وزراعة ا

ُكام أجربت رشائح واسعة من العـائالت املقتلعـة .  فبل امليالدالهزيع األخري من األلف الثالث

من مواطنها عىل مغادرة فلسطني، والنزوح عىل شكل جامعات متجهة أبعـد فأبعـد، وصـوالً 

ن وثـائق وهو املكان الذي نعرف مـ(إىل جبل برشي عىل الطرق األقىص من البادية السورية 

كام توجهـت جامعـات مهـاجرة ). تلك الفرتة عن التواجد املكتشف للجامعات اآلمورية فيه

وهـؤالء هـم الـذين ورد . ًأخرى جنوبا حتى دخلت الصحراء العربيـة واسـتقرت يف واحاتهـا

  .»ذكرهم بعد ألف عام يف السجالت اآلشورية باعتبارهم قبائل عربية

  )م. ق1550 - 1950( عرص الربونز الوسيط -2

يف مطالع األلفية الثانية قبل امليالد، تراجعت موجة الجفاف وعاد املناخ الرطب واملطـري 

ِإىل رشقي املتوسط، وهذا ما شجع السكان الذين اقتلعوا من أراضيهم الزراعية عـىل العـودة إىل  ُ

ملنـاطق حياة الزراعة واالستقرار، فظهرت القرى يف كل مكان من الـسهول الخـصيبة، وحتـى يف ا

كـام . شبه الجافة التي أخذت تتلقى معدالت عالية من األمطـار جعلـت الزراعـة فيهـا مجديـة

  ُانتعــشت الحيــاة يف املراكــز الحــرضية الكبــرية عــىل يــد العنــارص اآلموريــة، وأعيــد بنــاء املــدن 

  

                                                           
1 Thomas L. Thompson, The Bible in History, p.130.  
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وسواء كان هؤالء اآلموريـون مـن أصـل محـيل أم مـن أصـل خـارجي، . املهدمة أو املهجورة

كـام . هم قد استقروا يف األرض وبسطوا سلطانهم الـسيايس عـىل معظـم املـدن الـسوريةَّـفإن

 يف تأسـيس مملكـة ، التي اجتازت الفرات خـالل الفـرتة االنتقاليـة،أفلحت العنارص اآلمورية

 اآلمورية األوىل يف عهد حمورايب بتوحيد كامـل -قوية لها يف بابل، وقام ملوك األرسة البابلية 

ويف مـرص ارتفـع منـسوب فيـضان النيـل، . الرافدين تحت سلطة مركزية قويةمناطق وادي 

وعادت الحياة الزراعية سريتها األوىل تحت إدارة فراعنة األرسة الثانية عرش، وابتدأت الفـرتة 

  ).م.ق 1730 -1990(التي يدعوها املؤرخون بعرص اململكة املتوسطة 

تقبلتها بـالد الـشام خـالل الفـرتة مل يكن اآلموريون هم الجامعـة الوحيـدة التـي اسـ

فخــالل الفــرتة نفــسها بــدأت جامعــات . االنتقاليــة مــن الربونــز املبكــر إىل الربونــز الوســيط

ًالحوريني بالتـرسب تـدريجيا مـن منـاطق الـشامل والـشامل الـرشقي، واالسـتقرار يف أرايض 

دن التي أخذ علـم ًوقد زرع هؤالء األرض وسكنوا القرى وأسسوا عددا من امل. الجزيرة العليا

ثم وقع هؤالء الحـوريني تحـت سـيطرة . ًاآلثار بالكشف عنها حديثا، وأهمها مدينة أوركيش

 وشكلت عـدة ماملـك أهمهـا مملكـة ميتـاين ،موجة برشية آرية انترشت يف أراضيهم نفسها

التي ارتقت إىل مصاف القوى العظمى يف عرص الربونز الوسيط، إىل جانب كـل مـن مملكـة 

  .مملكة حايت يف األناضولبابل و

 وعـىل .كام شهد عرص الربونز الوسـيط تحركـات لجامعـات معروفـة باسـم الخـابريو

ّعكس الحوريني واآلريني، فإن هـؤالء الخـابريو مل يكونـوا جامعـة عرقيـة متميـ زة، بـل كـانوا َّ

ًأخالطا من أجناس شتى مل تجد لها مكانا يف الهيكل االجتامعي والسيايس لـدويالت ومام لـك ً

عرص الربونز الوسيط، تجمعـت تحـت زعامـات مؤقتـة ومتبدلـة، وراحـت تعـيش يف حالـة 

َبعض هؤالء قد وفد إىل املنطقة من خارجها، وبعضهم قـد جـاء مـن . اضطراب وحركة دامئة َ َ
البوادي الداخلية، وبعضهم من شذاذ اآلفاق واملغامرين الذين يبحثون عن حظوظ جديـدة 

نعدام األمن، كان الخابريو يلجأون إىل السلب والنهب وقطـع طـرق يف أوقات ا. وفرص للرثاء

 يف حقـول الزراعـة أو القوافل التجارية، ويف أوقات استتباب األمن كانوا يـؤجرون خـدماتهم

 ويف أوقات الحرب كانوا يشكلون جامعات محاربة مرتزقة تؤجر خدماتها ملـن نقل البضائع،

  .يدفع أكرث
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الد الشام، فقـد شـهدت بـدايات األلـف الثـاين يف فلـسطني وكام هو الحال يف بقية ب

ظهــور القــرى الزراعيــة الجديــدة يف املنــاطق الخــصيبة أوالً، مثــل وادي يزرعيــل والــسهول 

ومع ازدياد غلة الزراعـة، ارتفـع عـدد . الساحلية، ثم يف املناطق الهضبية، فالبوادي الجنوبية

ُ طرق التجارة املحلية والدولية التي هجـرت ًالسكان إىل معدالت غري مألوفة سابقا، ونشطت

ُخالل الفرتة االنتقالية، وانتعشت املدن القليلة التي عربت املحنـة بـصعوبة، كـام أعيـد بنـاء 

ورغــم أن . املــدن املهدمــة واملهجــورة، وظهــرت مــدن جديــدة غــري معروفــة مثــل أورشــليم

ت مـدن بـاملفهوم الرافـديني املؤرخني التقليديني يتحدثون عن هذه املدن باعتبارهـا دويـال

َّوالسوري، إال أن الوقائع األركيولوجية تـشري إىل أنهـا مل تكـرر سـوى بلـدان صـغرية مـسورة، 
ًوذلك باستثناء حاصور يف الجليل األعىل التي كانت عىل الدوام أكرث انتامء إىل العامل السوري 

  .املديني منها إىل فلسطني الريفية

م، وجــرى تحــصني . ق1800 ازدهارهــا حــوايل عــام وصــلت املــدن الفلــسطينية أوج

والسور املرتايس هـو تقنيـة معامريـة . Rampart Fortificationمعظمها باألسوار املرتاسية 

ُ ويتألف مـن جـدار حـر يحـاط مـن داخلـه ،رخيصة الكلفة وال تتطلب خربة هندسية عالية
 محيطـه الخـارجي، ًوخارجه بردم ترايب هائل يعطيـه شـكل املنحـدر الجـبيل خـصوصا عـىل

ورغم الضخامة واملنعـة التـي يـوحي بهـا الـسور . ّويزوده مبناعة ضد تقديم أدوات الحصار

املرتايس، إال أن وظيفته الدفاعية كانت سيكولوجية بالدرجة األوىل، ملا يوحيه مـن استعـصاء 

ُوكان صالحا فقط لصد هجامت جيوش صغرية غري محرتفة، ولكنـه غـري م. عىل االقتحام ٍد ْجـً

حسنة التدريب، والقادرة عىل شق طريقها عربه بعد فرتة حـصار أمام الجيوش اإلمرباطورية 

ُوهذا يعني أن أسـاليب الـدفاع يف فلـسطني عـرص الربونـز الوسـيط، مل تكـن معـدة . قصرية
البلـدان للحامية من جيوش خارجية ضخمة مبقـدار مـا هـي معـدة للـدفاع أمـام تعـديات 

 وأن النظام السيايس هنا قـد بقـي عـىل حالـه منـذ عـرص الربونـز رى،املنافسة الصغرية األخ

  .ُّاملبكر، يف ظل استمرارية استقالل املدن وانعدام السلطة املركزية القادرة عىل توحيدها

خالل عـرص الربونـز الوسـيط، وأكـرث مـن أي وقـت مـىض، تظهـر يف جميـع 

ة التي تجمع فلسطني إىل املواقع الفلسطينية املكتشفة تلك الصلة الثقافية العضوي

ــسورية ــرب ال ــاطق الغ ــلحة. من ــات واألدوات واألس ــل الفخاري ــة مث ــار املادي   فاآلث
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 وعادات الدفن والطرز املعامرية، تشري إىل وحـدة الثقافـة الفلـسطينية مـع ثقافـة الغـرب 

ًالسوري من أوغاريت شامالً إىل املنطقة الـصحراوية جنوبـا، حيـث سـادت حـضارة واحـدة 

 1000 -1200(ًستمرة هنـا دون فجـوة أو انقطـاع هبوطـا إىل عـرص الحديـد األول بقيت مـ

رغم التقلبات السياسية يف املنطقة، والغزوات، والحـروب التـي أدت إىل دمـار متكـرر ) م.ق

وسـوف أكتفـي هنـا باإلشـارة إىل . ملدن كان يعاد بناؤها وفق االسـتمرارية الثقافيـة نفـسها

 فلسطني وسورية الغربيـة، مـن خـالل مقارنـة مخطـط القـرص وحدة األساليب املعامرية يف

وميكـن املليك يف حاصور مبخطط القرص املليك يف آالالخ الواقعة يف حوض العـايص الـشاميل، 

  ).15(للقارئ مالحظة التطابق التام بني مخططي هذين القرصين يف الشكل رقم 

ثائق كتابيـة ذات شـأن، ميكـن مل يتم العثور يف جميع املواقع الفلسطينية املهمة عىل و

أمـا الوثـائق الكتابيـة للحـضارات . االعتامد عليها يف إلقـاء الـضوء عـىل الوثـائق األركيولوجيـة

 فقليلـة وال تعطـي صـورة ،املجاورة التي ميكن أن نستشف منها بعض املعلومات عن فلسطني

الربونـز الوسـيط، فقـد وصـلتنا مـن ذروة عـرص . متكاملة عن تاريخ عرص الربونز الوسيط فيها

صوص املرصية معروفة باسـم نـصوص اللعنـات م ثالث مجموعات من الن.ق 1800حوايل عام 

، وفيها تظهر أسامء عدد من املـدن الفلـسطينية وأسـامء ً)وقد أرشنا إليها وإىل وظيفتها سابقا(

 صوص أنهـا تـذكر اسـم حـاكم للمدينـة أو حـاكمني أوومن امللفت للنظر يف هذه الن. احكامه

وهذا . »قبيلة عرقاتا« أو »قبيلة جبيل«أكرث، ورمبا أشارت إىل شعب املدينة بشكل عام، كقولها 

 بعد، وأننا ما زلنـا نواجـه يف فلـسطني نظـام سخيدل عىل أن النظام املليك الورايث مل يكن قد تر

ٍوأرس حاكمة متنفذة غري مستقرة السلطة، وأحيانا نظام متثيل بـدايئ  زعامات قبلية ً مـام تـشري ُّ

ُّويـشذ عـن هـذه القاعـدة مدينـة حاصـور يف . صوص بقولها قبيلـة كـذا أو قبيلـة كـذاإليه الن

الجليل، التي كانت يف ذلك الوقت قد حققت درجـة متقدمـة مـن التنظـيم الـسيايس واملـدين 

ًفقد ورد اسم حاصور يف أكرث من عرشين رقيام اكتشفت ضمن أرشيف مدينـة مـاري . املتطور

ُّونعرف من هـذه الـرقم عـن القناصـل ). قرب دير الزور الحالية( الفرات األوسط العريقة عىل
ِوالــسفراء واألجانــب الــذين كــانوا يفــدون إىل حاصــور مــن املاملــك الكــربى، وعــن شــحنات َ  

  كـام نعـرف. فـصلة وكمياتهـا الدقيقـة البضائع التي كانت ترسل إليهـا مـن مـاري بأنواعهـا امل
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  م. ق14يف القرن  مخطط قرص حاصور -15

م. ق15ومخطط قرص أالالخ يف القرن         
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َّعن اسم أشهر ملوكها املدعو ابني هدو أي بن هـدد، وعـن الـدور الـذي لعبـه يف الـسياسة 

ُّومـن حاصـور نفـسها بـدأت بعـض الـرقم . السورية خالل الفرتة التي يغطيها أرشيف ماري
آلن يف املوقـع، األمـر الـذي يـشعل األمـل لـدى املسامرية بالظهور خالل التنقيبات الجارية ا

 يساعد عىل ردم الفجوات يف تـاريخ فلـسطني عـرص ،املنقبني بقرب اكتشافهم ألرشيف كامل

  .)1(الربونز الوسيط واألخري

واهد ما يشري إىل أن مثل هذا التنظيم السيايس القـائم عـىل اسـتقالل ولدينا من الش

ً كان سائدا أيضا يف منطقـة الـدلتا املـرصية خـالل الفـرتة الزعامات املحلية ببلداتها الصغرية، ً

 1730 -1990(ويبدو أن فراعنـة اململكـة املتوسـطة . االنتقالية ومطلع عرص الربونز الوسيط

مل يتمكنوا من إحكام سيطرتهم هنا، وأن اآلسـيويني الـذين وطـدوا أنفـسهم يف الـدلتا ) م.ق

غرية عىل غرار املدن الفلسطينية، قـد حـافظوا عـىل خالل الفرتة االنتقالية، وبنوا مدنهم الص

فقـد كانـت مـدن الـدلتا . استقالل وحداتهم السياسية خالل كامل عرص اململكـة املتوسـطة

 القـضاة مـن أرومـة لغويـة -ُتحكم من قبل قضاة محليني، ومعظـم أسـامء هـؤالء الحكـام 

كـام شـاع يف . الكنعـاينسامية، وتتشابه مع أسامء حكام املدن الفلـسطينية ومـدن الـساحل 

تحصني بلدات الدلتا خالل عرص الربونز الوسيط منط الـسور املـرتايس املعـروف يف فلـسطني 

  . من العرص نفسه

ًواهد التي تجعل من الدلتا جزءا من منطقة فلسطني وسورية الجنوبية، إن هذه الش

 الذين قـضوا عـىل كسوسي إىل القول باألصل املحيل لله)2(قد دفعت بعض الباحثني املحدثني

م تـم توحيـد مـدن الـدلتا تحـت قيـادة مركزيـة، .ق 1730فحـوايل عـام . اململكة املتوسطة

وزحفت جيوش اآلسيويني املتحـدة نحـو مـرص العليـا فأخـضعت معظـم األقـاليم املـرصية، 

 ُّوبذلك انتقلت السلطة من طيبة، العاصمة التقليدية ملرص، إىل مدينـة أفـاريس التـي بناهـا

ــدلتا) صوص املــرصيةكــام تــدعوهم النــ(كــسوس يلههــؤالء ا  ورغــم أن نفــوذ ملــوك .يف ال

  ًكسوس قد أخذ باالنحسار تدريجيا عن منـاطق مـرص العليـا، إال أنهـم بقـوا مـسيطرينياله

  م، عنــدما قــام القائــد العــسكري .ق 1570 عــىل منــاطقهم التقليديــة يف الــدلتا حتــى عــام 

  

                                                           
   : انظر النتائج األخرية للتنقيب يف موقع حاصور يف مقالة رئيس البعثة آمون بن تور1

. Amon Ben Tor, Excavating Hazor, in: Biblical Archaeology Review, May-June 1999 
2 Th. L. Thompson, The Bible in History, pp.138-154 . 
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وبـذلك انتهـت الفـرتة . هيكسوسية وتدمري أفـاريسالطيبي أحموس بالقضاء عىل آخر أرسة 

اريخ املـرصي، وابتـدأ عـرص اململكـة لثانيـة يف التـالتي يدعوها املؤرخون بـالفرتة املعرتضـة ا

  .الحديثة

  )م. ق1200 -1550( عرص الربونز األخري -3

ترافقت بدايات عرص الربونز األخري مـع صـعود ثـالث قـوى إمرباطوريـة يف املنطقـة 

  : هياملرشقية 

  ). وتدعى حايت( اإلمرباطورية الحثية يف آسيا الصغرى -1

 اإلمرباطورية امليتانية التي ضمت إمارات تحكمهـا أرس حوريـة وآموريـة يف وادي -2

ت حورية يف ورغم أن الرشائح الشعبية ململكة ميتاين كان.  ومنطقة الجزيرةالرافدين الشاميل

تي ـة الــ أوروبيـ-مـة كانـت مـن العنـارص الهنـدو بقة العـسكرية الحاكغالبيتها، إال أن الط

  . وكاين عاصمة لهاـذت من موقع واشـاتخ

  . اإلمرباطورية املرصية-3

م، وتـدمري عاصـمتهم .ق 1570بعد القضاء عـىل القـوة الرئيـسية للهيكـسوس عـام 

أحمـوس مبطـاردة أول فراعنـة األرسة الثامنـة عـرشة املـدعو  افاريس يف منطقة الدلتا، قـام 

سيويني املنسحبني إىل فلسطني وسورية الجنوبيـة، وهـاجم املـواطن األصـلية التـي كانـت اآل

ّوتدل املعلومات األركيولوجية من املواقـع الفلـسطينية، يف املـستويات . ِّتزود الدلتا بالسكان

  وانقطاع سكني حدوث دمار واسع للعديد من املدن،األركيولوجية العائدة لتلك الفرتة، عىل

بعـد . ن، كام هو الحال يف موقع بيت مرسيم وموقع أريحاابعضها قرابة قرن من الزمدام يف 

ذلك جاء تحومتس األول واستعرض قوته عند املنـاطق القريبـة مـن نفـوذ امليتـانيني ونفـوذ 

الحثيني، وبذلك أعلنت مرص عن دخولها حلبـة الـسياسة الدوليـة، وأعطـت رسـالة واضـحة 

  .دة للدفاع عن مصالحها يف آسيا الغربيةللقوتني األخريني بأنها مستع

ــان حكــم امللكــة حتشبــسوت  ــسياسة الدوليــة إب توقــف اهــتامم مــرص بال

ــة) م.ق 1469 -1490( ــا . التــي انــشغلت باملــسائل الداخلي وعنــدما خلفهــا زوجه

الت ، بــدأ سلــسلة حمــ)م.ق 1436 -1490(ورشيكهــا يف الحكــم تحــومتس الثالــث 

ريقيا وشامالً نحو آسيا الغربية، بلغت اثنتي عـرشة فًعسكرية متوالية، جنوبا نحو إ

ــا ــسني عام ــة خم ــذي دام قراب ــل ال ــه الطوي ــرتة حكم ــالل ف ــة خ ــت. ًحمل   وكان

  



- 106 -  

فقـد .  معركة مجدو فاتحة لتأسيس النفـوذ الـدائم لإلمرباطوريـة املـرصية يف آسـيا الغربيـة

قطبا هـذا التحـالف التقت كلمة املاملك السورية عىل مقاومة املد العسكري املرصي، وكان 

، ومملكة ميتاين الشاملية، إضافة إىل )قرب حمص الحالية(مملكة قادش يف سورية الوسطى 

الدويالت الفلسطينية التي سـارت عـىل مـا يبـدو تحـت لـواء مجـدو التـي اجتمعـت إليهـا 

ولكن تحومتس قد كسب املعركـة عـىل . الجيوش املتحالفة يف انتظار وصول تحومتس الثالث

  . لنا يف نص طويل محفور عىل جدار معبد الكرنكما يصفه

مل يشارك الحثيون يف معركـة قـادش، ألن خـصمهم املبـارش يف ذلـك الوقـت مل يكـن 

 بل مملكة ميتاين، التـي كـانوا ينتهـزون كـل فرصـة ممكنـة للتوسـع عـىل حـسابها يف ،مرص

م، .ق 1350م وعندما أفلحـت حـايت يف سـحق ميتـاين حـوايل عـا. املناطق السورية الشاملية

ّانفتحت أمامها بوابة سورية، وأخذت تبسط حاميتها عىل املاملك السورية وصوالً إىل حدود 
ولدينا وثيقة حثية مهمة تم العثور عليها ضـمن األرشـيف امللـيك يف . مناطق النفوذ املرصي

حاتوسس عاصمة مملكة حايت يف األناضول، تحتوي عىل نص معاهدة بني امللك الحثي شويب 

. عاهـل مملكـة آمـورو) أو عازيرو عىل ما تدعوه نصوص تل العامرنـة(وليامس وعازيراس ل

وكانت آمورو يف ذلك الوقـت واحـدة مـن أهـل املاملـك الـسورية، وتـسيطر عـىل الـسهول 

الساحلية السورية الوسطى عند منطقة طرطوس، حيث كانت تقوم عاصـمتها سـيمريا، مـع 

وهـذه املعاهـدة منـوذج . مملكة قادش قرب حمـصامتدادات نحو الداخل تصل إىل حدود 

نقـرأ يف مقدمـة . عن املعاهدات التي كان امللوك الحثيون يفرضونها عىل الدويالت السورية

  : املعاهدة عىل لسان امللك الحثي ما ييل

َّ صنت أرض ملك حايت، سيدك، فـإن ْفإن. س، جعلتك يا عازيراس تابعيأنا امللك الشم«

عليك أن تحمي روح مليكـك وشخـصه وجـسمه . م لك باملقابل حاميتهسيدك ملك حايت سيقد

وأرضه كام تحمي روحك وشخصك وجسمك وأرضك، وملك حايت سيفعل اليشء نفسه وكـذلك 

 شيكل من الذهب الخالص، جزية مللـك حـايت يف 300يتوجب عليك أن تدفع . أوالده وأحفاده

  ن تـأيت إىل امللـك الـشمس يف عاصـمته وعليـك أ،كل سنة، يجري احتسابها مبوازين بـالد حـايت

ًلقــد تــرك عــازيراس ملــك آمــورو بوابــة مــرص وغــدا تابعــا للــشمس ملــك...  مــرة كــل ســنة ّ  
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  أنـا الـشمس، امللـك . ًهو امللك الشمس العظيم راضيا بسجود عازيراس عند قدميه وها.  حايت

  .)1(»الكبري، قبلت تبعية عازيراس، وجعلته يف زمرة إخويت

َّ، فإن عازيراس هذا قد ورث تبعية حايت عن أبيه من قبله املدعو عبدي ويف الحقيقة

ًعشريته، ولعب االثنان دورا مهام يف أحداث أواسط القرن الرابع عرش، التي أدت إىل فقـدان  ً

مرص لسيطرتها عىل مناطق فلسطني وسورية الجنوبية، إبان فـرتة حكـم الفرعـون أخنـاتون، 

 وإصالحه الديني عن همـوم اإلمرباطوريـة، وتـرك الـدويالت الذي انشغل مبشاكله الداخلية

الفلسطينية والكنعانية الساحلية للحروب واملنازعات، وتدخل الحثيني عن طريـق عمالئهـم 

يف املنطقة، حتى آلت األمور إىل فوىض تامة، فانقطع حبل األمـن، وتعطلـت طـرق التجـارة، 

عـىل أن تـدهور األوضـاع .  كـل مكـانًوراحت عصابات العـابريو املـأجورة تعيـث فـسادا يف

 يجد أسـبابه البعيـدة يف عوامـل كانـت ،السياسية واالقتصادية يف فلسطني خالل هذه الفرتة

  .تفعل ببطء منذ مطلع عرص الربونز األخري

لقد الحظ علامء اآلثار منذ وقت مبكر، حـدوث تـدهور تـدريجي يف الحـضارة 

ًوسـورية الجنوبيـة، ابتـداء مـن ذروة الكنعانية عـىل الـساحل الـسوري ويف فلـسطني 
وقد استمر هذا التدهور بخطا متـسارعة . حضارة عرص الربونز يف القرن السادس عرش

فقد أخـذ . حتى وصلت حضارة عرص الربونز إىل نقطة الحضيض يف القرن الثالث عرش

ًعــدد الــسكان بالتنــاقص، وتراجعــت الثقافــة يف كــل مجــال تقريبــا، عــىل مــا تبديــه 

ولكـن . ت املادية من فخاريات وفنون تشكيلية وعامرة وتحصينات، ومـا إليهـااملخلفا

أسباب هذا التدهور بقيت خافية عىل املؤرخني حتى وقت قريب، ومل تستطع فهمهـا 

إال من خالل املعلومات التي قدمها علم تحول املناخ العاملي، الذي نشأ يف الـستينيات 

وهذه املعلومـات تـشري إىل حـدوث موجـة . من القرن العرشين ونضج يف الثامنينيات

 ،جفاف بطيئة وطويلة مشابهة للموجة التي قـضت عـىل ثقافـة عـرص الربونـز املبكـر

وابتدأت آثارهـا غـري امللحوظـة منـذ مطلـع عـرص الربونـز األخـري، ثـم أخـذت تتزايـد 

وكانت منطقة فلـسطني وسـورية الجنوبيـة أول مـن . ًتدريجيا عرب ثالثة قرون متوالية

قى هذه املوجة، بسبب حساسية معظم مناطقها للجفاف، وقلة معـدالتها املطريـة تل

  فانهـارت الزراعـة أوالً يف املنـاطق الهـضبية األكـرث . مقارنة ببقيـة منـاطق بـالد الـشام

  

                                                           
1 A. Goetze, Egyptian and Hitite Treaties, in: Ancient Near Eastern Texts, p.529 . 
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حساسية للجفاف، وأخذ املزارعون ينزحون عن أراضيهم منذ مطلع القـرن الرابـع عـرش، ومل 

سـرتاتيجيات ويف بحـثهم عـن إ.  األوديـة الخـصيبةارثـة إال قـرىُيصمد طويالً أمـام نـذر الك

جديدة يف تحصيل املعاش، لجأ فريق مـن النـازحني إىل املـدن الرئيـسية التـي كـان الوجـود 

ٍاملرصي فيها يؤمن االستقرار واألمن ويؤجل آثار الكارثة عليها، وتحـول فريـق ثـان إىل حيـاة 

ح يف حياة الترشد، حيث تجمع بعضهم يف جامعـات الرعي املتنقل، بينام وقعت أفقر الرشائ

مـشكلني عـصابات سـلب . تعيش يف الكهوف عىل طول طرق التجارة واملواصـالت الرئيـسية

ونهب، أو فصائل مرتزقة تؤجر خدماتها الحربية لحكام املـدن التـي ثـارت بينهـا املنازعـات 

ًوهكـذا ظهـرت مجـددا . ينمباالة البالط الفرعـوُّ يف ظل ضعف السلطة املرصية والوالحروب

جامعات الخابريو التي واجهناها خالل الفرتة االنتقالية بني الربونـز املبكـر والوسـيط، ولكـن 

  . تحت اسم العابريو الذي يتكرر يف رسائل تل العامرنة

ُيعطي األرشيف املليك الذي عرث عليه يف موقع عاصمة أخناتون بتل العامرنة، صـورة 

الجنوبية وفلسطني والساحل الكنعاين اللبناين خالل أواسط القـرن واضحة عن أحوال سورية 

فقد شغلت الرسائل املتبادلة بني البالط املرصي وحكام املدن يف هـذه املنـاطق . الرابع عرش

ُحيزا كبريا من األرشيف، فهنالك مراسالت مـع حكـام صـور وج ً يـل وعكـا ومجـدو وشـكيم بً

  .)1( فيام ييل مناذج معربة عن هذه املراسالت وسأقدم.وجازر وأورشليم وبيت شان وغزة

إىل «: يقول األمري شوارداتا حاكم مدينة حربون يف مرتفعات يهوذا يف رسالته مـا يـيل

عند قدمي : هكذا يقول شوارداتا، خادمك، والرتاب الذي تحت قدميك. موالي امللك الشمس

ًامللك أسجد سبع مرات، وسبعا أخر، منبطحا بال حراك م موالي، أن زعـيم العـابريو قـد ليعل. ًُ

ولـيعلم مـوالي أن كـل . هاجم األرايض التي أعطاها يل إله موالي امللك، ولكني تغلبت عليه

 هيبـة )*(وقد تخلوا عني، ومل يقف معي يف مواجهة العابريو إال عبد) من أمراء املدن(أخويت 

ــليم( ــري أورش ــدا). أم ــا، وإن ــري عك ــا أم ــساعديت أوالً زورات ــب مل ــد ه ــشف، لق ــري أك   روتا أم

ُبخمسني عربة، بعد أن تعرضت لنهـب العـابريو، ولكـنهم انقلبـوا بعـد ذلـك ضـدي ْ   أمتنـى . َّ

  

                                                           
  : ل تل العامرنة نقلتها إىل العربية عن أولربايتاملنتخبات التي أقدمها هنا من رسائ  1

W. F. Allbright, Accadian Letters, In: J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p.483ff.  
  .ً وتقرأ أيضا عبدي هيبة*
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ًعىل موالي امللك أن يوعز للقائد ينهامو بالوقوف يف صفي لنشن معا حملة تـسرتجع أرايض 

  .)*( »ّامللك إىل حدودها السابقة

التي ) بريوت(ه يف مدينة برييتو ويكتب أمري مدينة جبيل املدعو رب عدي، من منفا

وأخوتـه الـذين ) ص الحثيعازيراس الن(شكو تعديات عازيرو لجأ إليها بعد انقالب داخيل، ي

عنـد قـدمي امللـك . من رب عدي إىل مواله امللـك الـشمس«: يدعوهم بأبناء عبدي عشريته

ُأسجد سبع مرات، وسبعا أخر  فامللـك ، عليهـاًلقد كتبت مرارا يف طلب املساعدة ومل أحصل. ً

لسامي خايل الوفـاض وبـال قـوات ال يصغي لكلامت خادمه، ورسويل قد عاد من عند املقام ا

. َّها مل تصل إيل، هزئوا يب واحتقروينُتْب وعندما رأى أهل بيتي وأخويت أن الفضة التي طلدعم،

أكد أن ه، وعندما تّلقد كان أخي يؤلب املدينة ضدي لتصبح تحت سيطرة أبناء عبدي عشريت

دون فــضة وقــوات دعــم، ازدراين وطــردين مــن مــدينتي، فلجــأت إىل رســويل قــد عــاد مــن 

... فعال ذلك الكلـبأأمتنى عىل امللك أال يقف مكتوف األيدي أمام ). أمري بريوت(هامونريي 

ٌإن املتمردين لقلة، ومعظم أهل املدينة يقف إىل جانبي وعندما يسمعون بوصـول القـوات . ّ

إن يف مدينتنا ثروات كبرية للملك موالي، جاءت من أسالفنا، فـإذا ...  مواليستعود جبيل إىل

  .»ه سيفقد كل مدن كنعانَّـمل يتدخل امللك من أجل املدينة، فإن

َويقول ملك صور المحارص يف رسالته ُ إنني أحمي صور املدينة العظيمـة، لحـساب «: ْ

ًي أحـيطكم علـام ِّـوإنـ. ً وماء للرشبًموالي امللك، إىل أن تصلني قواته فتهبني حطبا للدفء

ًبأن زميرييدا ملك صيدون، قد كتب مرارا إىل املجرم عازيرو ابن عبدي عشريته بخصوص كـل 

  .»وها أنا قد كتبت إليكم بكل ما يتوجب عليكم معرفته. ما سمعه من لدنكم يف مرص

أو عبـدو هيبـة (ولدينا ست رسائل من حاكم أورشليم املدعو عبدي هيبـة 

هكـذا يقـول عبـدو . إىل امللـك مـوالي«: ، يقول يف إحداها) يقرؤه ألربايت هناكام

ُأنظـر إىل . ًعند قدمي امللك، موالي، أسجد سبع مرات، وسبعا أخـر: هيبة، خادمك

ــك ــوالي املل ــأرايض م ــو، وشــوارداتا، ب ــه ملكيل ــا فعل ــن. م ــوات م ــا بق ــد دفع   لق

  

                                                           
 نالحظ من هذا النص، وغريه من رسائل تل العامرنة، أن حكام املدن السورية يف ذلك الوقـت كـانوا مـن *

 -فاالسم عبدي هيبة سامي، أمـا شـوارداتا وزوراتـا وأنـدراوتا فهنـدو.  أوروبية-أصول عرقية سامية وهندو
 .ولعل أمثال هؤالء الحكام قد جاؤوا مع املوجة اآلرية التي أنشأت مملكة ميتاين. أوروبية
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روبوتـو، وصـارت أمـالك مـوالي بيـد َ جازر، ومن جـت، ومـن كيلـة، واسـتولوا عـىل أرايض 

فليـصغ .  الواقعة يف أرايض أورشليم قد أعطيت إىل كيلـة)*(يالعابريو، كام أن بلدة بيت لحم

وإذ مل .  تعيد األرايض املـسلوبة إىل مـوالي امللـكادمه عبدو هيبة، ويرسل قواتملييك إىل خ

  .»العابريوَّتنجدين قواتكم، فإن أمالك موالي هنا ستصري كلها تحت سيطرة 

اريخيـة، وذلـك يم للمـرة الثانيـة يف الـسجالت التيف رسائل تل العامرنة، يرد ذكر أورشل

بعد قرابة أربعة قرون من ذكرها ألول مرة يف نصوص اللعنات املـرصية، التـي يرجـع تاريخهـا 

ولكن املشكلة أن هذه الرسائل ال تحتوي معلومات تدلنا عـىل القـوة . م. ق180إىل حوايل عام 

 تــشح فيــه املعلومــات ذيالنــسبية ألورشــليم وحجمهــا ومــدى اتــساع نفوذهــا، يف الوقــت الــ

وهـذا مـا . األركيولوجية من موقع أورشليم يف املستويات العائدة للقرن الرابع عرش قبل امليالد

وتنـاقش عاملـة . دفع بعض اآلثاريني إىل الشك بأن املدينة كانت مسكونة خالل عرص العامرنـة

، التي عهد إليها املعهد الربيطاين لآلثار يف القدس(ى األثرية السيدة مارغريت شتايرن تأريخ اللق

بـأن ) فرانكن بإعادة النظر يف تأريخ اللقى األثرية مـن موقـع أورشـليم وجـواره. زميلها هـمع 

ًغياب اللقى األثرية العائدة إىل القرن الرابع عرش، وخصوصا الكـرسات الفخاريـة، مـن محـيط 

  . ًم ومنحدرات هضبة أوفيـل، ال ميكـن تفـسريه إال بـأن املدينـة كانـت مهجـورة تقريبـاأورشلي

ــأن الرســائل مل تــرش إىل أورشــليم باعتبارهــا    أمــا بخــصوص عبــدي هيبــة ورســائله، فتقــول ب

  وهــي تــرجح أن يكــون عبــدي. مدينــة، بــل اســتخدمت عــىل الــدوام تعبــري أرايض أورشــليم

  

                                                           
َ لقد ساورين الشك بقراءة أولربايت لكلمة بيت لحم التي أوردها هنا بصيغة بيت ل* َ ، Bet Lahmi -حمي ْ

، ثـم 1989منذ أن استشهدت بهذه الرسالة يف كتايب الحدث التورايت والـرشق الـدىن القـديم، الـصادر عـام 
ّساورين الشك مجددا عندما هممت باالستشهاد بها ثانية هنـا، وتبـني يل بعـد التفتـيش يف سـجالت مـرص  ً

ت لحم أو بيت لحمي مل يرد خارج ترجمة ووادي الرافدين وغريها من نصوص الرشق القديم، ان االسم بي
ّإن املعلومات التي تجمعت لـدي اآلن تثبـت . EA, No290أولريايت لرسالة عبدي هيبة واملعروفة بالرمز 

وأولربايـت نفـسه قـد كتـب . أن بيت لحم الواقعة قرب القدس مل تكن موجودة يف عصور ما قبـل املـيالد
ترد هنا إشارة شـبه مؤكـدة إىل :  وقال يف الهامش ما ييل(Lahmi)الشطر الثاين من الكلمة بالحرف املائل 

  (!). مدينة بيت لحم التي يرد ذكرها ألول مرة يف النصوص التاريخية
وإين إذ أعتذر لقاريئ عن أخذي بقراءة أولربايت دون متحيص، فإين أرجو منـه إغفـال مـا أوردتـه يف كتـايب 

  .59 إىل 57ص ييت لحم، وذلك يف الصفحات من الحدث التورايت والرشق األدىن القديم بخصو
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ة يف منطقة أورشليم، وأنه قـد أقـام يف قـرص محـصن عنـد  هيبة مجرد راع للمصالح املرصي

  .)1(وادي قدرون

بعد سقوط أخناتون، عملت مرص جادة عىل استعادة نفوذهـا املفقـود يف فلـسطني 

ثـاين فراعنـة األرسة ) م.ق 1290 -1302 ( ًوسورية الجنوبية، خصوصا إبان حكم سيتي األول

ُّاسرتدت إىل السلطة املرصية كامـل منـاطق ّفقد شن هذا امللك عدة حمالت . التاسعة عرشة
حيث تـم العثـور عـىل بقايـا .  وصوالً إىل مدينة قادش يف الوسط السوري،نفوذها التقليدية

كام تابع سيتي األول تقدمه شامالً حتى اصـطدم بقـوات الحثيـني يف أكـرث . نصب تذكاري له

ُوقد ترك لنا هذا الفرعون نصبا تذكاريا آخر، ع. من معركة ً رث عليه يف موقع بيت شان بوادي ً

يزرعيل، نقش عليه بالهريوغليفية أخبار انتصاره عىل تحالف سوري جنويب تجمعت جيوشـه 

حاميـة املنطقـة مـن ) م.ق1224 -1290(ثـم تـابع ابنـه رمـسيس الثـاين . )2(عند بيت شـان

 كـل ّ واصطدم معهم يف عدة معارك كان أهمها معركة قـادش املـشهورة، والتـي زج،الحثيني

ِولكـن املعركـة مل تنجـل لـصالح . ًمن الطرفني إليها بكل قوة ممكنة سعيا وراء الحسم األخري

ًأحد، وتبعتها مناوشات حدودية استمرت ستة عرش عاما، انتهت بتوقيع معاهدة بـني مـرص 

وفيها تم اعرتاف مرص بسيادة الحثيـني عـىل . وحايت تعترب من أشهر معاهدات العامل القديم

وقـد . لشامل السوري، واعرتف الحثيون بسيادة مرص عىل مناطق الجنـوب الـسوريمناطق ا

لهـا باللغـة  تم العثور عىل نص حثي للمعاهدة يف موقع حاتوسـس باألناضـول، وعـىل نـص

  .ًاملرصية منقوشا عىل جدار معبد آمون بالعاصمة طيبة

قوتني العظميـني إىل  كانت تدفع كال ال االقتصادية املرتدية يف املنطقةعىل أن األوضاع

ًاالنسحاب من بالد الشام وترك املنطقة ملصريها، خصوصا وأن الكارثة املناخية الجديـدة قـد 

ومـا لبثـت . طرقت أبواب مملكة حايت وعصفت باقتصادها وحياتها الـسياسية واالجتامعيـة

حتى ظهرت يف األفق طالئع جموع جائعـة يـدفعها القحـط والجفـاف الـذي رضب منـاطق 

  .ان وبحر إيجة، تبحث يف املرشق عن لقمة يفتقد إليها أهلهاليون

                                                           
  .July-August ، 1998َّ انظر تحليل شتايرن الوايف يف بحثها املنشور يف مجلة علم اآلثار التورايت، عدد 1
  .62َّالحدث التورايت والرشق األدىن القديم، ص :  انظر ترجمتي للنص يف مؤلفي2
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  واالنهيار العام لثقافة عرص الربونز الجفاف امليسيني

بلغت موجة الجفاف التي كانت تتصاعد خالل عرص الربونز األخـري أوجهـا يف القـرن 

 بـالد ًالثالث عرش، وتحولت إىل كارثة مناخية امتدت من اليونان وجزر بحـر إيجـة غربـا إىل

ًالشام رشقا، فيام يعرف بفرتة الجفاف امليسيني، نسبة إىل مملكة ميسينا يف جنوب اليونـان، 

فمع مطلع القرن الثالث عـرش امتـدت . ًالتي كانت بؤرة الكارثة وأكرث املناطق ترضرا بسببها

عدا مرص التي نجـت منهـا (آثار الجفاف إىل كل مكان من املناطق الرشقية لحوض املتوسط 

، فارتفعت الحرارة مبعدالت عالية مرتافقة مـع هبـوط حـاد )النيلنهر بب انتظام فيضان بس

رضبـت الكارثـة املناخيـة أوالً منـاطق آسـيا الـصغرى، وبـدأت عوامـل . يف معدالت األمطـار

م، فانترشت املجاعة، وتراخت .ق 1250التحلل يف اإلمرباطورية الحثية تبدو واضحة منذ عام 

ركزية، وسادت الفوىض يف كل مكان، وراح امللـك الحثـي يـستجدي القمـح ُّقبضة السلطة امل

من مدينة أوغاريت التي لبت طلبه بعد توسط البالط املرصي، رغم أن مناطق بالد الشام مل 

ًكام بدأت آسيا الصغرى تستقبل أعدادا من املهاجرين الذين دفعهم . تكن أحسن حاالً بكثري

ات أكـرب فـأكرب تحـت  هؤالء حتى أخذوا يتجمعون يف وحـدًالجفاف امليسني رشقا، وما لبث

 ويتحركون مع أطفالهم ونسائهم ومتـاعهم الخفيـف عـرب منـاطق مملكـة قيادات عسكرية،

ًحايت املنكوبة واملمزقة، بعد انهيار السلطة متاما يف العاصمة حاتوسـس، وسـقوط آخـر أرسة  ُّ
حـو بـالد الـشام، وأطلقـت رصاصـة ثم انحدرت هذه الجامعـات ن. مالكة حثية يف األناضول

ًالرحمة عىل مدنها التي كانت تحترض، ثم شقت طريقها جنوبا، حيث تجمعت يف فلـسطني 

  .ًاستعدادا لالنقضاض عىل مرص، أسمن الطرائد يف ذلك العرص

  قبـل املـيالديف أواخر القرن الثالث عـرشظهرت دعا املؤرخون هذه الجامعات التي 

واطنها الرئيسية يف كريت وجزر بحـر إيجـة، وعـزوا إليهـا تـدمري بشعوب البحر، نسبة إىل م

ًونز األخري يف مناطق حايت وبالد الشام، مثلام عزوا سـابقا تـدمري ثقافـة عـرص ثقافة عرص الرب

ولكن النظريـة املرجحـة . الربونز املبكر إىل القبائل اآلمورية يف أواخر األلف الثاين قبل امليالد

ًعات كانت تتحرك عرب أرض محروقة خلت من سكانها تقريبـا، وأن اليوم، هي أن هذه الجام

ولكن هذا ال مينع أنهم كانوا مـسؤولني .  بها كانت شبه مهجورة يف معظمهاتاملدن التي مر

  .هوإحراقبعضها عن تدمري 
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ًيف الوقت الذي كان فيه فريق من شعوب البحر يشق طريقه برا باتجاه مـرص، كـان 

فريقيـا  القادمـة مـن بحـر إيجـة عـىل سـواحل إحر، وحطت مراكبـهفريق آخر قد ركب الب

ثم تحرك هؤالء مع فريق من الليبيني باتجاه منطقـة . الشاملية القريبة من الحدود املرصية

ولكن الفرعـون مرنفتـاح تـصدى لهـم . الدلتا، يف محاولة لالستقرار وإيجاد سبل العيش فيها

ثم قام خليفته رمـسيس الثالـث بالتـصدي . م.ق 1220وهزمهم يف معركة فاصلة حوايل عام 

للجامعات األخرى التي كانت تحاول االنطـالق مـن فلـسطني لالسـتقرار يف الـدلتا الـرشقية، 

ًإال أن فريقـا مـنهم ويـدعى البيليـست أو . دةّفهزمها وقىض عليها كمجموعة عسكرية موح

لـسلطات املـرصية، الفلست قد توطن يف السهل الـساحيل الجنـويب مـن فلـسطني مبوافقـة ا

، ويدعى أهلها فلسطينيون الرشق القديمصوص ا يف نيوهي املنطقة التي صارت تدعى فلست

ورغم أن هذه املنطقة قد حافظت عـىل اسـمها عنـدما صـارت واليـة . ّيف الروايات التوراتية

ًصـار يـستخدم تـدريجيا ) أو فلـسطني(فارسية ثم هلنستية فرومانيـة، إال أن االسـم فلـستيا 

  .داللة عىل كامل املنطقة الواقعة إىل الجنوب من لبنان، بني ساحل املتوسط ونهر األردنلل

مل يحافظ الفلستيون عىل تكوينهم االثني والثقايف مدة طويلة، وما لبثوا طويالً حتى 

فمع مطلع القرن الثاين عرش .  املاديةمذابوا يف محيطهم الكنعاين، عىل ما تدل عليه مخلفاته

نطقة فلستيا، وبعض االستطاالت الجغرافية لها داخل فلـسطني الكـربى، خزفيـات تظهر يف م

ثم تبدأ هذه الخزفيات باالختفاء خالل . ًتنتمي إىل األمناط الفنية لبحر إيجة، مصنوعة محليا

وخـالل الفـرتة نفـسها تظهـر عـىل األختـام . ن لتحل محلهـا خزفيـات كنعانيـةاقرن من الزم

وعىل مـستوى الثقافـة . ًختفاء تدريجيا لتحل محلها كتابات كنعانيةكتابات كريتية تأخذ باال

التجريدية، يبدو أن القادمني الجدد قد طابقوا آلهتهم القدميـة مـع آلهـة كنعـان، وأعطوهـا 

ثم قادتهم هذه املطابقة بعد ذلك إىل نسيان ديـانتهم . أسامء محلية مثل داجان وعشرتوت

وعنـدما بـدأت املـدن . ظهرانيهـالكنعانيـة التـي حلـوا بـني ي ديانـة األقـوام اّالتقليدية وتبن

ً، اعتبـارا )وهي غزة وجت وأشقلون وعقـرون(صوص اآلشورية ستية الخمس تظهر يف النلالف

ًمن القرن الثامن قبل امليالد، مل تكن عندها إال مدنا كنعانية قلبا وقالبا ً ً.  

  فبعـــد أن. صيب األوفـــر مـــن فواجـــع الجفـــاف امليـــسينيتلقـــت فلـــسطني النـــ
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ُ هجرت معظم مناطقها الزراعية خالل القرنني الرابع عرش والثالث عرش، جاءت ذروة موجة 

الجفاف، خالل الفرتة االنتقالية إىل عرص الحديد، لتطال املدن التي قاومـت املـوت وراحـت 

تعيش يف حالة فقر مدقع ونقص يف السكان، فهجر بعضها وتهدم الـبعض اآلخـر، واسـتمرت 

ولقد حاولت الـسلطات املـرصية مـن . ا مستفيدة من وجود الحاميات املرصية فيهاقلة منه

فلقــد كانــت . ناحيتهــا مواجهــة األوضــاع املرتديــة للمجتمعــات الفــسلطينية بوســائل شــتى

ًمسؤولية حفظ األمن والنظام تقع عىل عاتق القوات املرصية وحدها تقريبا، وهي مسؤولية 

كام حاول املرصيون إعـادة تـوطني املـزارعني . ىل الوجه األمثلمل تكن قادرة عىل القيام بها ع

النازحني يف منـاطق جديـدة، وأرسـلوا إليهـا شـحنات قمـح تعيـنهم عـىل استـصالح األرايض 

وزراعتها، كام عملوا لفرتة طويلة عىل حاميـة طـرق التجـارة وإبقائهـا مفتوحـة، مـن خـالل 

ًولكـن مـرص اضـطرت أخـريا إىل . الطـرقالتواجد املكثف للحاميات املرصية عىل طول هذه 

  .سحب معظم حامياتها وترك الطبيعة لتسرتد عافيتها بأساليبها الخاصة

بـني أواخـر القـرن . هذه الفرتة االنتقالية من عرص الربونـز األخـري إىل عـرص الحديـد

الثالث عرش وأوائل القرن الثاين عرش، هي الفرتة التي يفرتض املؤرخون أنهـا شـهدت ظهـور 

فالخروج من مرص، كام هو متفـق عليـه، قـد . قبائل العربانية يف فلسطني واستقرارهم فيهاال

ويف زمن ما . الثاين م، خالل حكم الفرعون رمسيس. ق1240 و1260جرى يف زمن ما بني عام 

 يف فرتة املوعودة ض اجتاز يشوع بن نون نهر األردن واستوىل عىل األر1200 و1220بني عام 

لك فـرتة طويلـة غطـت كامـل عـرص الحديـد األول، كـان العربانيـون خاللهـا وتبع ذ. قصرية

يوطدون أنفسهم يف املناطق الهضبية الفلسطينية، قبل أن يتداعوا لتـشكيل مملكـة لهـم يف 

  .أواخر القرن الحادي عرش، أي بعد مرور حوايل قرنني عىل دخولهم كنعان
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  الفصل السابع

  

  عودة إىل الوراء

  البحث عن العربانينيعرص الحديد و) 2(

  

ثم بـدأ املنـاخ مييـل بـبطء . م.ق 1200 و1250بلغ الجفاف امليسني ذروته فيام بني 

ُنحو الربودة والرطوبة، بعد أن طويت صفحة ثقافة عـرص الربونـز، وأخـذت مالمـح خارطـة 

 1000 -1200(بـرشية وحــضارية بالتـشكل يف املنطقــة مـع تقــدمنا يف عـرص الحديــد األول 

 استقرت القبائل اآلرامية التي ظهرت خالل الفرتة االنتقالية، وأخذت ببناء القـرى فقد). م.ق

الزراعية يف مناطق الجزيرة وحويض الفرات والخابور، وعىل طول الـسهول الـشاملية وصـوالً 

إىل سهل العمق، وتعاونت مع الرشائح االجتامعية املدينية القدمية عىل إعادة سكن وتـرميم 

ِومل ينته القـرن . ًلنفسها مدنا جديدة مل تكن موجودة يف عرص الربونز األخرياملدن، كام بنت 

 ومنظمـة عـىل الـنمط الـسوري ،الحادي عرش، حتى كان اآلراميون قد أسسوا ماملـك قويـة

ويف مقابــل الــضغط . ًاملعــروف، يف منــاطق الــشامل أوالً ثــم هبوطــا نحــو حــامه فدمــشق

ًافدين الشاميل، فقد مارس اآلراميون ضغطا سلميا العسكري اآلشوري الذي جاء من وادي الر ً

ًعىل وادي الرافدين الجنويب، حتى استطاع الفرع الكلداين من القبائل اآلرامية السيطرة متاما 

ألول سـاللة كلدانيـة ) م.ق 605 -625(عىل منطقة الرسا وبابل، وأسس املدعو نابو بـوالرص 

  .يف بابل

املتوضعة عىل طول خط الحدود الفاصل دعيت املاملك اآلرامية الشاملية 

تـل (وذلـك مثـل جوزانـا . اليوم بـني سـورية وتركيـا، باملاملـك الحثيـة الجديـدة

إن تـسمية هـذه ). تل زنجـريل(، وأرفاد، وشأمل )أرسالن طاش(، وحداتو )حلف

   لها مالبـسات تاريخيـة وأخـرى تتعلـق بـزمن وطبيعـةالحثية الجديدةاملاملك ب
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فقـد اسـتمر اآلشـوريون يـدعون هـذه املنطقـة . يولوجية األوىل يف سورية االكتشافات األرك

وعنـدما قـام املنقـب األملـاين فـون . حايت بعد زوال اململكة الحثية يف األناضول بزمن طويـل

، حـافظ 1899حوايل عام ) جوزانا(أوبنهايم باكتشاف أول عاصمة آرامية يف موقع تل حلف 

عا الثقافـة التـي تكـشفت لـه يف املوقـع بالثقافـة الحثيـة عىل التسمية اآلشورية املضللة ود

ًونظرا لقلة املواقع السورية القدميـة املكتـشفة . ً تفريقا لها عن ثقافة حايت القدمية،الجديدة

يف ذلك الوقت املبكر، فقد متت مقارنة آيات النحت العظيم التي أفاض بها موقع تل حلـف 

ٍ االنتبـاه إىل طبيعتـه الخاصـة كفـن آرامـي أصـيل، مع الفن الحثي والفن اآلشوري، ومل يـتم

وهكذا ساد مصطلح الفن الحثي الجديد واملاملك . ولكنه متأثر بالفن الحثي والفن اآلشوري

ولكن الدارسني املحدثني للفن السوري الشاميل خـالل . الحثية الجديدة واستمر دون مساءلة

تشفون فيه عنارص سورية محلية، رغم تأثره القرون األوىل لأللف األول قبل امليالد، أخذوا يك

َبالفن الحثي بسبب الجاليات الحثية الكبـرية التـي وفـدت إىل هـذه املنـاطق عقـب انهيـار  َ
يقول باولو ماتييـه، املـؤرخ وعـامل اآلثـار اإليطـايل . اململكة يف األناضول واختلطت باآلراميني

إن مصطلح الحثي الجديد هو من أكـرث «: املعروف حول هذا املوضوع الكلمة املعربة التالية

، وهو يحـرم الفـن الـسوري مـن الباحثون املبكرون دوغامئية وخطأاملصطلحات التي نحتها 

  .)1(»كل أصالة وإبداع

اريخي التقليدي قبائل نزحـت مـن التوبخصوص أصل اآلراميني، فقد جعلهم البحث 

دة من فرتة الفراغ وحالـة الفـوىض شبه الجزيرة العربية لرتسخ أقدامها يف بالد الشام، مستفي

كـام . زت الفرتة االنتقالية من عرص الربونـز إىل عـرص الحديـدّالسياسية واالجتامعية التي مي

رأى بعض الباحثني املحدثني أن اآلراميني هم قبائل رعوية كانت متواجدة منـذ زمـن طويـل 

روف الفرتة االنتقالية عـىل يف البادية السورية وعىل أطراف املناطق الزراعية، ثم ساعدتها ظ

  .إيجاد موطئ قدم لها يف الخارطة السياسية واالجتامعية الجديدة لبالد الشام

أصـل اآلراميـني يـستند إىل مـا وجـدناه يف أن ولكني أتقدم هنا بـرأي حـول 

العصور السابقة من حركة طاردة تدفع السكان املستقرين إىل النزوح والتحـول إىل 

ــان فــرت ــاة الرعــي، إب ــدفعهم إىل التجمــع حي ــة ت   ة الجفــاف، وحركــة أخــرى جاذب

  

                                                           
1 Paolo Matthiae, Ebla, Hodder, London 1980, p.19 .  
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ها أم يف أرايض مناسـبة ابق، سـواء يف أراضـيهم نفـسجديد والعودة إىل منط حياتهم السمن 

 ليسوا جامعات قدمت إىل بالد الشام من خارجها، بل هـم ، والحالة هذه،ونيرامفاآل. أخرى

دن املهجـورة، خـالل فـرتة الجـدب جامعات رعوية تشكلت من أشتات املزارعني وسكان املـ

ت سياسـية قبليـة وقد تجمـع هـؤالء يف كيانـا. ُالطويلة التي توجت بكارثة الجفاف امليسني

وعندما عاد املناخ البـارد والرطـب . سرتاتيجيات جديدة يف تحصيل املعاشوا إّمتامسكة، وتبن

لها السابقة، بينام شـقت إىل املنطقة أخذت بعض القبائل اآلرامية باالستقرار يف مناطق تجوا

قبائل أخرى طريقها نحو املدن التي بدأت باالنتعاش فساهمت يف إحيائهـا واسـتلمت زمـام 

 التي بدأت نقوشها بـالظهور يف املـستويات اآلثاريـة ،يةمإن اللغة املدعوة باآلرا. الحكم فيها

ال لغـة سـامية العائدة لعرص الحديد الثاين، مستخدمة القلـم األبجـدي الفينيقـي، مـا هـي إ

غربية قريبة من كنعانية الساحل ومن آمورية الداخل، وإىل درجة تبـدو كأنهـا لهجـة ثالثـة 

 الفلـسطينية، بعـد أن -وإين ألرجح بأنها ذات الكنعانيـة الـساحلية . من لهجات هذه اللغة

  وما جـرى فـيهام مـن تغيـري البيئـة وأمنـاط،طرأ عليها التبدل الطبيعي خالل أكرث من قرنني

  .تحصيل املعاش

ويف فلسطني، التـي شـهدت أوسـع عمليـات النـزوح الجامعـي والهجـرة خـالل فـرتة 

الجفاف املسيني، تتكرر خالل فرتة االنتقال من عرص الربونز إىل عرص الحديد، دورة االقـتالع 

ن ففي سياق القـر. زت الفرتة االنتقالية من الربونز املبكر إىل الربونز الوسيطّوالعودة التي مي

الثاين عـرش، كانـت تجـري يف منطقـة فلـسطني الكـربى عمليـة اسـتيطان لـألرايض الزراعيـة 

وقـد ابتـدأت هـذه العمليـة أوالً يف املنـاطق الـساحلية، ثـم انتقلـت إىل املنـاطق . املهجورة

وسوف .  أي مرتفعات الجليل، والهضاب املركزية، ومرتفعات يهوذا،الهضبية بأقسامها الثالثة

ً عىل مجريات األحداث يف الهـضاب املركزيـة ومرتفعـات يهـوذا، نظـرا للـصلة نركز فيام ييل

جرى هنا خـالل عـرص الحديـد األول، والظهـور املفـرتض للقبائـل العربانيـة  املعقودة بني ما

  . ّواستيطانها يف هذه املنطقة، وما تال ذلك من تشكيل اململكة املوحدة

 عــرص الحديــد األول، كانــت خــالل الفــرتة االنتقاليــة مــن عــرص الربونــز إىل

 واملـدن القليلـة فيهـا إمـا خاويـة ،شبه خالية من السكانمنطقة الهضاب املركزية 

 وإمـا ومهدمة، مثل مدينة شكيم التي انقطع االستيطان فيها حتـى القـرن العـارش،

  نــى معامريــة عــىل غايــة مــن التخلــف والبــؤس،ُمــسكونة بــشكل جــزيئ وضــمن ب
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َّ املناطق الزراعية شبه املهجورة خالل الفرتة االنتقالية، بني املـسح ويف.  مثل مدينة بيت إيل
 خـالل يف كوشـااألركيولوجي الشامل، الذي أجراه عاملا اآلثار اإلرسائيليان آدم زرتـال ومـوىش

ًمثانينيات وتسعينيات القرن العرشين، أن املنطقة قد شهدت تزايدا تدريجيا يف عـدد القـرى  ً

يزيد عن  سكنت ما الية يف أواخر القرن الحادي عرش، وأ قر200وايل الصغرية، حتى بلغت ح

ويظهر من املخلفات املادية ألولئك املزارعني أنهم قد قدموا من منـاطق . بضعة آالف نسمة

 غـري أن عمليـة .فلسطني الكربى ال من خارجها، وأنهم مـن أصـول فالحيـة ال رعويـة بدويـة

ومـع مطلـع ) م.ق 700 -1000(ق عرص الحديـد الثـاين االستيطان مل تصل ذروتها إال يف سيا

ً املعروفـة تاريخيـا الـسامرة كعاصمة دولـة السامرةًالقرن التاسع تقريبا، عندما بنيت مدينة 

بدولة إرسائيل، والتي تحولـت يف سـياق عـرص الحديـد الثـاين إىل إحـدى املاملـك املهمـة يف 

  .فلسطني

ٍة االستيطان قد سارت بشكل غـري متـواز مـع َّأما يف مرتفعات يهوذا، فإن عملية إعاد

، سواء من حيـث الجـدول )السامرة -إرسائيل (عودة االستيطان إىل منطقة الهضاب املركزية 

الزمني لهذا االسـتيطان، أم مـن حيـث أصـول املـستوطنني الجـدد، والبنيـة الـسياسية التـي 

ة االنتقاليـة، كانـت فخـالل الفـرت. دولـةجمعت القرى الجديـدة يف النهايـة ضـمن هيكليـة 

 خالية من السكان عدا موقعني هـام ًوحربون جنوبا شامالً مرتفعات يهوذا فيام بني أورشليم

، ظهـرت قـرى قليلـة )م.ق 1000 -1200(ويف عرص الحديد األول . خربة رابوض و بيت زور

ات ُوتظهـر الفخاريـ. ومبعرثة إىل جانب هذين املوقعني، توضعت قرب مصادر املياه الدامئـة

صلة عضوية بثقافة عرص الربونز األخـري، األمـر التي تم العثور عليها يف هذه القرى الجديدة 

أمـا . مـن منـاطق فلـسطني الكـربى ال مـن خارجهـاالذي يدل عىل وفود أهل هـذه القـرى 

أورشليم وحربون، وهام املدينتان الرئيسيتان يف مرتفعات يهوذا، فمن املرجح أنهام مل تكونـا 

ويبدو أن أورشليم قد بقيت مدينة مهجـورة خـالل كامـل . خالل الفرتة االنتقاليةمسكونتني 

  .عرص الحديد األول

يأخـذ عـدد القـرى ) م.ق 700 -1000(مع التقدم يف عـرص الحديـد الثـاين 

الزراعية الجديدة بالتزايد، ويبلغ منحى االسـتيطان أعـىل نقطـة لـه خـالل القـرن 

ت املادية التي تـم العثـور عليهـا يف هـذه القـرى وتدل املخلفا. الثامن قبل امليالد

  عىل انتامء أهلها إىل ثقافة عرص الحديد األول وثقافة عـرص الربونـز األخـري، األمـر 
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فمن جهة أوىل هناك التزايد الرسيع لـسكان . الذي يدل مرة أخرى عىل األصل املحيل لهؤالء

انتعاش الزراعة، ومن جهة ثانيـة فقـد عرص الحديد األول، بسبب األحوال املناخية املواتية و

 املقتلعـني مـن أراضـيهم يف الـزراعينيًاستمرت املنطقة تتلقى أعدادا متزايـدة مـن الـسكان 

. وكانت رشائح واسعة من هؤالء قد تحولت إىل حياة الرعي املتنقل. مناطق فلسطني الكربى

ياسية، عىل غرار مـا حـدث يف إال أن هذه القرى الزراعية مل تتجه نحو املركزية اإلدارية والس

منطقة الهضاب املركزية، إال خالل القسم الثاين من عـرص الحديـد الثـاين، وفـيام بـني القـرن 

  .)1(ًالثامن والقرن السابع تحديدا

  عرص الحديد األول وأصول إرسائيل

اريخي ن القرن العرشين، نجح النقد النيص واألركيولوجي والتخالل العقود األخرية م

ّات التوراتية، يف إخراج ثالث حلقات حساسة من حلقات القصة التوراتية، من مجـال للمروي ّ

  :وهذه الحلقات هي. التاريخ إىل مجال القصص الديني الالهويت

ًقصص اآلباء يف سفر التكوين، ابتـداء مـن األب األول إبـراهيم وانتهـاء بيوسـف بـن  ً
ة وصـل بـني قـصص اآلبـاء وقـصة َّيعقوب، الذي جعل املحرر التورايت قـصته مـن مـرص صـل

  .العربانيني يف مرص وخروجه منها

قصة خروج بني إرسائيل من مرص بقيادة موىس وتجوالهم يف الصحراء أربعـني سـنة، 

  .قبل استيالئهم عىل مناطق رشقي األردن

قــصة اقتحــام القبائــل اإلرسائيليــة أرض كنعــان يف عــدة حمــالت عــسكرية صــاعقة 

رئيـسية، وقيـام يـشوع بـن نـون، خليفـة مـوىس، بتوزيـع األرايض وتدمريهم ملعظم مدنها ال

  . ًاملكتسبة حربا عىل القبائل االثني عرش

ّواية التوراتيـة هـذه، وسـقت الـدالئل قد تطرقت بالتفصيل إىل حلقات الرومبا أنني 

آرام دمـشق «اريخية واألركيولوجية، وذلـك يف كتـايب  عىل عدم اتفاقها مع الوقائع التالكافية

اريخيني بهـذا األركيولـوجيني والتـني سأكتفي هنا بـإيراد آراء أهـم البـاحثني َّـ، فإن»رسائيلوإ

  .الخصوص

  بعــد دراســته لعــرص اآلبــاء يف كتابــه املميــز G. Van Seterيقــول الباحــث 

 

                                                           
تومبـسون .  من أجل معالجة أكرث تفصيالً ملجريات الفرتة االنتقالية وعرص الحديد األول، راجع تومـاس ل1

  ".التاريخ املبكر لإلرسائيليني: "ّيف مؤلفه
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"Abraham in History and Tradition": »ن قـصص اآلبـاء مل تكـن يف أصـلها مرويـات إ

ّلوسيط تواترت إىل محرري التوراة، وال مدونات وصلت إلـيهم عـن شفهية من عرص الربونز ا

. طريق النسخ، بل هي قصص مكتوبة ومصاغة ألول مرة خالل فرتة السبي البابيل وما بعده

وإنهــا يف خطوطهــا العامــة، ومــا تتــضمنه مــن تفاصــيل وعــادات وأســامء أعــالم وعالقــات 

 حـوايل منتـصف األلـف األول قبـل اجتامعية، لـتعكس األوضـاع الـسائدة يف عـرص تـدوينها

  .)1(»امليالد

 يف دراسته لقصة خروج بني إرسائيل من مرص، وذلك N. M. Sarnaويقول الباحث 

يف بحث له منشور ضـمن كتـاب حـديث سـاهم يف تحريـره نخبـة مـن البـاحثني يف تـاريخ 

لخـروج، خيـة قـصة اإن خالصة البحث األكادميي حول مـسألة تاري«: إرسائيل القديم، ما ييل

ٍواية التوراتية تقف وحيدة دون سـند مـن شـاهد خـارجيتشري إىل أن الر كـام أنهـا مليئـة . ّ

كـل هـذا ال يـساعدنا عـىل وضـع أحـداث قـصة . بالتعقيدات الداخلية التـي يـصعب حلهـا

ٍص التـورايت يحتـوي محـددات داخليـة لـنيـضاف إىل ذلـك أن ا. الخروج ضمن إطار تاريخي ِّ ُ َّ

ام ـَّـًفهؤالء مل يكونوا يكتبون تاريخا، وإن. َّاصد وأهداف املؤلفني التوراتينيذاتية ناشئة عن مق

وقـد متـت صـياغة الروايـات . يعملون عىل إيراد تفسريات الهوتية لحوادث تاريخية منتقاة

نا يجـب أن نقرأهــا ــَّـمـن هنـا فإن. ّالتوراتيـة بـشكل يـتالءم مـع هـذه املقاصـد واألهـداف

 إننا نفتقد إىل املصادر الخارجية التي تذكر عن تجربة اإلرسائيليني يف .ًونستخدمها تبعا لذلك

َّص التـورايت وضوعية الواضحة عىل تاريخية النواهد املأو تشري إليها بشكل مبارش، والشمرص 

  .)2(»ًمفقودة متاما، مبا يف ذلك نتائج التنقيب األثري

دة لـه حـول قـصة اقتحـام  يف دراسة جديJ. Callawayويقول اآلثاري جوزيف كالووي 

بعـد اسـتعراض جميـع الوثـائق األركيولوجيـة مـن املواقـع «: القبائل اإلرسائيلية لكنعان ما يـيل

ن الغـزاة اإلرسائيليـني قـد إ: الفلسطينية التي أوردها سفر يشوع، ال أعتقد بأننا نـستطيع القـول

 مـا يرويـة لنـا سـفر استولوا عىل املناطق الهضبية والجليل بعد معارك عـسكرية خاطفـة، عـىل

ّوايـة التوراتيـة، إىل ارض يف معظمها مـع الرـة وتتعـري مقنعــواهد األركيولوجية غإن الش. يشوع

ــا إال ب ــا به ــسكري إقناعن ــتح الع ــة الف ــصار نظري ــا أن ــستطيع معه ــاندرجــة ال ي   واســطة اإلمي

  

                                                           
1 cited in: T. L. Thompson, The Early History of The Israelite People, pp. 92-93 . 
2  N. M. Sarna, Israel in Egypt, in: Hershel Shank, edt, Ancient Israel, p. 91. 
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ذي وصل إلينا، بعد َّص التورايت عن الفتح العسكري قد اتخذ شكله األديب الإن الن...  األعمى

فرتة طويلة من استقرار اإلرسائيليـني يف األرض، وهـذا الـشكل األديب ميكـن وصـفه بالتـاريخ 

ولتحقيـق . مام يالئم القامئني عىل الصياغة خالل عـرص مملكـة يهـوذا. الوعظي أو التبشريي

، هذه الغاية، فلقد عمد املحررون إىل اختيار مقتطفات متفرقة مـن مـصادر وصـلت إلـيهم

  .)1(»وصاغوا منها قصة عن بدايات إرسائيل من وجهة نظر الهوتية

يك الذي يتزعم اآلن جناح اآلثاريني املحافظني، يويقول وليم ديفر، األركيولوجي األمر

، بأننا 1997يف ندوة جمعته مع اثنني من الباحثني الراديكاليني وهام تومبسون وليمكه، عام 

وبـصورة خاصـة، . اريخ يف روايات اآلباء والخروج ويـشوعم أن نبحث عن التال نستطيع اليو

ًفإن إثبات الفتح العسكري ألرض كنعان قد غدا مجهودا ال طائ ل من ورائه، بعـد أن جـاءت َّ

ولكنه باملقابل يؤكد عىل أن عرص القضاة هـو الفـرتة . واهد األركيولوجية مناقضة لهكل الش

ائيل يف كنعان، ألن ما يـرسده سـفر القـضاة التي يتوجب علينا أن نبحث فيها عن أصول إرس

  .)2(ّيف التوراة يتوافق إىل حد بعيد مع الوقائع األركيولوجية

ّوهكذا، وبعد أن تـم الـتخيل عـن كـل النظريـات التـي تـأيت بـالعربانيني مـن خـارج 
وقد وجـد . بد من البحث عن أصول إرسائيل يف كنعان نفسها ال يف خارجها فلسطني، صار ال

يف سـفر ) وهم القسم األعظـم مـن البحاثـة يف تـاريخ إرسائيـل اليـوم(ذا االتجاه أصحاب ه

ألن هذا السفر يقـدم روايتـه الخاصـة عـن دخـول العربانيـني أرض كنعـان، . القضاة ضالتهم

 وتقوم عىل التسلل السلمي للعربانيني وتشاطرهم أماكن ،مختلفة عن رواية الفتح العسكري

ومبا أن سفر القضاة يشغل كامل الفرتة املعروفة بعـرص . ورتهمالسكن مع الكنعانيني أو مجا

اريخي فيام يتعلـق قد صار هذا العرص بؤرة البحث الت، ف)م.ق 1000 -1200(الحديد األول 

. »ّمـا قبـل التـاريخ«ّواية التوراتية فقد تحول إىل أما ما سبقه من عصور الر. رسائيلبأصول إ

  .تعامل معه من موقف علميوتوقف البحث األكادميي الجدي عن ال

ــن ــود األوىل م ــود إىل العق ــدة تع ــرة الجدي ــذه النظ ــذور ه ــإن ج ــة، ف   َّويف الحقيق

  

                                                           
1 Joseph Callaway, The Settlement in Canaan, in: H. Shanks, Ibid, pp.64-65  . 

  . Biblical Archaeology Review, July - August 1997:   انظر وقائع هذه الندوة يف2
  . من املرجع أعاله29صفحة  وميكن االطالع عىل ما اقتبسته عن ديفر يف ال
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ً القرن العرشين، عندما نرش الباحث األملاين الربيخت آلت بحثا قصريا ومكثفـا  ً ) 1925عـام (ً

، ، وذلك ضمن كتاب موسوعي أرشف عـىل تحريـره»توطن اإلرسائيليني يف فلسطني« :بعنوان

ولقـد بـسط آلـت يف ذلـك . )1(وساهم فيه نخبة من الباحثني يف تاريخ وديانة العهد القـديم

ّواية التوراتية، وكان لها تـأثري عـىل توجهـات الرالبحث نظرية يف أصول إرسائيل تتناقض مع 

  .اريخي واألركيولوجيالتالبحث 

  :نظريات األصل املحيل لإلرسائيليني

  مي نظرية آلت يف الترسب السل-1

ًيبتدئ آلت دراسته ألصول إرسائيل اعتبارا من عرص القضاة، ألن ما قبل ذلك يف رأيه 

ّليس إال من قبيل األدب الخيايل الذي صاغه محررو التوراة إبان الفرتات املتأخرة، مـن أجـل 

ولقد وجد آلت من دراسته املدققـة لـسفر . ابتكار جذور إلرسائيل وديانتها يف املايض البعيد

ّوايـة التوراتيـة سـكنها لإلرسائيليـني، تقـع يف املنـاطق  أن أسامء املواقع التي تعزو الرالقضاة

. ستياجليل ووادي يزرعيل وسهل شفلح وفلالهضبية البعيدة عن املدن الكنعانية املهمة يف ال

صية، علومـات النـكام الحظ هـذا الباحـث الثاقـب البـصرية، مـن مقاطعتـه للعديـد مـن امل

ً رســائل تــل العامرنــة، أن املنــاطق الهــضبية مــن فلــسطني، وخــصوصا ًوخــصوصا معلومــات

ِالعامرنـة، ومل تحتـو إال عـىل  الهضاب املركزية، كانت شبه خالية من السكان منذ عـرص تـل

ًعدد قليل جدا مـن القـرى الـصغرية واملتباعـدة، وكانـت مدينـة شـكيم يف شـامل الهـضاب 

وهـذه . ً وادي يزرعيل شـامالً وأورشـليم جنوبـااملركزية هي املدينة الوحيدة املهمة فيام بني

  .ًاملعلومات مل تتأكد لدينا ميدانيا إال خالل العقدين املاضيني

م، .ق 1250ويرى آلت بأن هذا الوضع قد بقي عىل حاله يف الهضاب املركزية، حتى عام 

ة بالتـسلل فقد بدأت عـشائر رعويـ. َّعندما بدأ مرسح الحدث التورايت بالتوضح يف هذه املنطقة

ًوشـيئا . ٍالتدريجي تسوق قطعانها الصغرية عرب نهـر األردن باحثـة عـن مـراع جديـدة يف كنعـان

ًفشيئا وجد بعض العشائر أماكن مناسبة إلقامتهم يف املناطق الخالية الفاصلة بني دويالت املـدن 

  ادي يزرعيـل، الكنعانية، والبعيدة عن نفوذ املراكز الـسياسية الهامـة وعـن النفـوذ املـرصي يف و

  

                                                           
 Albrecht Alt, Essays on Old Testament History: هناك طبعـة إنكليزيـة أحـدث لكتـاب ألـت  1

and Religion, New York 1968, pp.175-221.   
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ثـم . ًفأخذت بالتوطن واالسـتقرار وزراعـة األرض دون أن تـسبب تهديـدا أو مخـاوف ألحـد

. أخذت هذه العشائر بالتقارب بعد فرتة من االستقرار، واإلحساس بنـوع مـن الرابطـة بينهـا

ًومن املرجح أن عبادة واحدة قد نشأت بينها تدريجيا، وتركزت طقوسها حول مقام مقـدس 

ثم تنادت هـذه .  حولهاّح مشرتك، األمر الذي زاد من ترابطها وإحساسها بالتاميز عامأو مذب

ّالجامعات بعد أن أحست بوحدة مصالحها إىل إقامة اململكة املوحدة التـي ابتـدأت بحكـم 
  .امللك شاؤل

يلجأ آلت إىل إبراز أصول إرسائيل من خالل تضادها وتناقـضها مـع محيطهـا، وذلـك 

فهو يستخدم مـصطلح كنعـان وصـفة كنعـاين، للداللـة .  كنعان-ئية إرسائيل برتكيزه عىل ثنا

عىل ما يدعوه بدويالت املدن الفلسطينية خالل عرص الربونز األخري، وهي التي نعرفهـا مـن 

وهـو يـصف . رسائل تل العامرنة وبقية وثائق اإلمرباطورية املرصية من عرص الربونز األخـري

ًراعية يحكمها ملوك متسلطون، مرتبطة ثقافيا بالعامل السوري هذه الدويالت بأنها دويالت ز

كـام يـستخدم آلـت مـصطلح إرسائيـل، .  املسامري، وتدين بالـديانات الـسورية التقليديـة-

فاملصطلح والحالة هذه يدل عىل ثقافة . ًوصفة إرسائييل، اعتامدا عىل نفي كل ما هو كنعاين

 -وثنائيـة كنعـان .  حكم بدايئ شـبه دميقراطـيقبلية رعوية، ومعتقد ديني توحيدي، ونظام

ًا تتضمن أيضا التتـابع الزمنـي؛ فعـرص يست فقط ثنائية تضاد ثقايف، وإمنإرسائيل عند آلت ل

َّوقد صار هذا التمييز سنة متبعة . الربونز األخري هو عرص كنعاين، أما عرص الحديد فإرسائييل َّ ُ
حثني البحـث عـن أصـول إرسائيـل يف الفـرتة ُّاريخي بعد آلـت، وصـار هـم البـاتيف البحث ال

ًاالنتقالية من عرص الربونز إىل عرص الحديد، كام صارت نظريته يف التـرسب الـسلمي أساسـا 

ًللنظريات الالحقة يف األصل املحـيل لإلرسائيليـني، خـصوصا وأن علـم اآلثـار يؤكـد باسـتمرار 

ر الـذي ينفـي دخـول جامعـات االستمرارية الثقافية بني عرص الربونـز وعـرص الحديـد، األمـ

وعىل حد قول . زة عن الثقافة املحليةّجديدة إىل فلسطني حاملة معها ثقافتها الخاصة املتمي

ه ال يوجد وقت فـيام بـني عـرص الربونـز األخـري وعـرص الحديـد، َّـالسيدة كاثلني كينيون، فإن

ًنستطيع أن نالحظ فيه تغيريا حضاريا يشري إىل حلـول أقـوام جديـدة يف  فلـسطني، سـواء يف ً

  .)1(املناطق الهضبية أم يف غريها

                                                           
1 K. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, p.200.  
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  نظرية االنتفاضة الداخلية -2

َإذا مل يكن اإلرسائيليون قد وفدوا مـن خـارج كنعـان، فـال بـد أنهـم رشيحـة محليـة  َ
وهـذا مـا تقـول بـه نظريـة ظهـرت يف . فرزتها ظروف معينة عن املجتمع الكنعـاين األوسـع

، وطورهـا بعـده )Mendenhall)1عىل يد الباحث ماندنهول الستينيات من القرن العرشين، 

  .)Gottwald)2الباحث غوتوالد 

الية، يرى مندنهول أن الجامعات التي ترسبت إىل املناطق الهضبية خالل الفرتة االنتق

ام هي رشائح فالحية كنعانية، لجـأت إىل الثـورة يف وجـه حكـام َّـمل تكن من أصل رعوي وإن

ت خمرية هذه الحركة جامعة آبقة من العبوديـة يف مـرص، جـاءت معهـا وكان. املدن الطغاة

تهـا الـرشائح الثـائرة كرمـز السـتقاللها وانفـصالها عـن النظـام الفاسـد ّبعبادة يهوه التي تبن

َّمـن هنـا، فـإن إرسائيـل يف نـشأتها كانـت . لدويالت املدن الكنعانية املتسلطة عىل الفالحني

ًتالحام دينيا لجامعات محلية  من حيث أصـلها، وإن القـرى الزراعيـة الكنعانيـة قـد صـارت ً

يها لديانة يهوه، ورفضها للنظـام الـسيايس الكنعـاين يف املـدن الكـربى، وعبـادة ّإرسائيلية بتبن

  .األبعال السورية

ى الباحث غوتوالد نظرية مندنهول هذه، ولكنه أعطـى االنتفاضـة الداخليـة ّوقد تبن

ًطابعا طبقيا باملعنى السي أو بـاملعنى (فالجامعـات اإلرسائيليـة األوىل . ايس الحـديث للكلمـةً

كانت رشائح مضطهدة من الفالحني واملزارعني والرعاة، ) األدق التي صارت إرسائيل فيام بعد

ومن الجامعات الهامـشية التـي تقـع خـارج اإلطـار االجتامعـي والـسيايس لـدويالت املـدن 

قطاعية التي تـديرها أرسـتقراطية نبيلـة تعمـل عـىل وقد ثار هؤالء ضد النظم اإل. الكنعانية

اســتغالل وقمــع الــرشائح املحرومــة، ثــم قــرروا العــيش بحريــة عــىل طــريقتهم يف املنــاطق 

  .الهضبية

   نظرية بوتقة االنصهار-3

بعــد استقــصاء دقيــق للوثــائق الكتابيــة الخارجيــة، ودراســة مدققــة لــسفر 

 Emory مـن جامعـة )Maxwell Miller)3القضاة، الحظ الباحث ماكـسويل ميللـر 

  بالواليات املتحدة، مثلام الحظ آلت من قبلـه، أن أحـداث سـفر القـضاة قـد جـرت 

                                                           
1 G. A. Mendenhall, The Hebrw Conquest, Biblical Archaeologist, 25, 1962, pp.66-68.  
2 N. K. Gottwald, The Tribes of Yahwe, Orbis Books N.Y. 1979. 

3 J. M. Miller and D. H. Hayes, History of Ancient Israel, Philadelphia, Westminster 
1986..  
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ًيف مناطق الهضاب املركزية تحديـدا، وهـي املنـاطق التـي كانـت املـوطن األسـايس للقبائـل 

انظـر موضـع منطقـة الهـضاب املركزيـة ضـمن (ّاإلرسائيلية حتى تشكيل اململكـة املوحـدة 

ويعتقـد ). 16تكوين العام للمناطق الهضبية يف الخريطة الطبيعية املوضح يف الشكل رقـم ال

ميللر بأن إرسائيل قد تشكلت يف البداية من تجمع ثالث قبائل كنعانية هي أفـرايم ومنـيس 

، ثـم انـضمت إلـيهم قبيلـة جلعـاد يف عـرب )ّوهي من األسباط املذكورة يف التـوراة(وبنيامني 

ئـل، هـي القبائـل ًجيا أخذت هذه النواة بالتوسع حتى اشتملت عىل عـرش قباوتدري. األردن

َّص التورايت عىل الـدوام إرسائيـل، يف مقابـل يهـوذا التـي كانـت مـستقرة يف التي يدعوها الن

ُّالجنوب، والتي مل تصبح عضوا يف االتحـاد الـشاميل إال بعـد انتقـال الـسلطة إىل امللـك داود  ً

  .ّمل عىل اثنتي عرشة قبيلة جمعتها اململكة املوحدة لجميع إرسائيلالذي وسع االتحاد ليشت

أما عن أصول هذه القبائل، فريى ميللر بأنهـا جـاءت مـن مـصادر داخليـة متنوعـة، 

وكان لكـل منهـا يف البدايـة عبـادة دينيـة خاصـة بهـا، وقـد اسـتغرقت عمليـة تحويلهـا إىل 

ًمجموعة متامثلة إثنيا ودينيا مـدة طويلـة مـن الـ زمن، تحـت قيـادة سلـسلة مـن الـزعامء ً

وقـد لعـب الـضغط الـذي مارسـه الفلـستيون عـىل القبائـل . الديناميني عرفوا باسم القضاة

ًاإلرسائيليــة دورا مهــام يف توحيــدها وانــدماج ثنــي وبــذلك خرجــت إرسائيــل، كمفهــوم إ. هاً

وايـة عرضـه الرًكـرث تعقيـدا بكثـري مـام توسيايس وديني، من بوتقة انصهار، وكناتج لعملية أ

وبـذلك يخـالف . وقد ابتدأت هذه العملية قبـل الفـرتة االنتقاليـة بكثـري. ّالتوراتية البسيطة

ميللر معظم الباحثني الذين يركزون عىل تحوالت الفرتة االنتقالية ويبحثون فيها عـن أصـول 

  .إرسائيل

   نظرية التطور الديني املحيل-4

نينيات القرن العرشين، نظرية يف األصل لقد طور كاتب هذه السطور، منذ مطلع مثا

 تركيزهـا عـىل التاميـز الـديني املحيل إلرسائيل، تتفق مـع مانـدينهول وغوتوالـد مـن حيـث

وما أدى إليه من متايز اجتامعي وثقايف الحق، (لسكان املناطق الهضبية عن الوسط الكنعاين 

معها بإسقاطها لعنرص االنتفاضـة ، ولكنها تختلف )قاد يف النهاية إىل تكوين اإلثنية املستقلة

لغـز "ّبدأت مالمح النظريـة بالتوضـح خـالل سـنوات انكبـايب عـىل كتابـة مـؤلفي . الداخلية

  ، حيث رشحت يف الفصل املعنون بني إيـل وبعـل)1()م1984 و1980فيام بني عامي " (عشتار

  

                                                           
الء الـدين للنـرش، دمـشق  األلوهة املؤنثة وأصـل الـدين واألسـطورة، دار عـ-لغز عشتار :  فراس السواح1

1985.  
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 خريطة فلسطني الطبيعية-16
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عمـدت  ثـم .ّملعتقد التورايت عن املعتقـد الكنعـاين نشوء الديانة اليهودية، كبفبة استقالل ا-

التـي كانـت يف دراسة موسعة نـرشتها يف مجلـة الفكـر الـدميقراطي  هذه النظرية ةبلورإىل 

 ّالخالصـات األخـرية للدراسـة، يعـرب الذي أقتبسه مـن ، املقطع التايلولعّل. )1(تصدر يف قربص

عد تعديالت أساسية أوضحتها يف ثنايـا أدخلت عليها فيام ب التي نظريتي القدميةعن جوهر 

  ":آرام دمشق وإرسائيل"ّهذا الكتاب، ويف مؤلفي األسبق 

لقــد أوصــلتنا دراســة املخلفــات املاديــة للثقافــة اإلرسائيليــة، إىل القــول بــأن أرض «

ّفلسطني مل تعرف شعبا متميـ ًزا اسـمه الـشعب اإلرسائـييل، وال ثقافـة خاصـة ميكـن وصـفها ً

ذلك أن كل ما كشف عنه علم اآلثار يدل عىل ثقافة سورية كنعانيـة يف . ئيليةبالثقافة اإلرسا

ثم جاءت دراستنا للرتاث اللغوي واألديب والديني ملا يدعى بالثقافة . تطورها الذايت الطبيعي

 فاللغة التي نطق بها اإلرسائيليون كانت كنعانية، والخط .اإلرسائيلية، لتدعم نتائجنا املبدئية

ًا به كان كنعانيا، وآدابهـم تجـد جـذورها يف األدب الكنعـاين عـىل مـا تـدل عليـه الذي كتبو

ّاملقارنة مع األدب األوغاريتي، ومعتقدهم التورايت الذي وجدوا فيه مصدر متي زهم قـد نـشأ َّ

وال يـنجم عـن ذلـك كلـه إال القـول بـأن . ًوتطور نتيجة لجدليات املؤسسة الدينية الكنعانية

ا يدعى بالثقافة اإلرسائيلية، هو فئة كنعانية مل تغادر فلسطني قط، مـع الشعب الذي أنتج م

وعندما بـدأ كهنـة . ًبقاء االحتامل قامئا يف أنها رمبا استقبلت فئة قليلة من النازحني من مرص

ّيهوذا يف املنفى بتحرير أسفار التوراة، كتبوا تاريخ بني إرسائيل من وجهة نظـرهم، فجعلـوا 

ً منذ البداية، سعيا وراء ترسيخ الصيغة األخرية للدين اليهـودي الـذي صـار زةّمنهم فئة متمي

ّلقد ميز كهنة يهوه أنفسهم وبقيـة سـبي . مصدر متاسكهم وأملهم يف الوقوف يف وجه الفناء
ًيهــوذا عــن كنعــان متييــزا مطلقــا، وجعلــوا مــن الفــارق الــديني الــذي يفــصلهم عــن بقيــة  ً

  .»ًالكنعانيني، فارقا يف كل يشء

  النظرية األركيولوجية الحديثة -5

ّولدت هذه النظرية حديثا، وهي تفرس  نتائج املـسح األركيولـوجي الـشامل ً

  الـــذي قـــام بـــه األركيولوجيـــون اإلرسائيليـــون املحـــدثون يف منطقـــة الهـــضاب

  

                                                           
ّأركيولوجيا فلسطني والتوراة الـسورية، مجلـة الفكـر الـدميقراطي، العـدد األول، نيقوسـيا :  فراس السواح1

1988.  
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.  املركزية، وتعترب مبثابة الصياغة العلمية لنظرية الترسب السلمي ونظريـة بوتقـة االنـصهار

ً قام املنقب اإلرسائييل آدم زرتال، مستعينا بفريق عمل موسـع مـن 1990 و1980ني ففيام ب

ّاالختصاصيني يف العلوم املساعدة لعلم اآلثار، بعملية مسح شاملة ملنطقة منيس التوراتية يف  ٍ

من % 80ف مع منطقة أفرايم ّ، وتؤل2كم2000الهضاب املركزية، والتي تبلغ مساحتها حوايل 

ًوقد طال املسح، الذي جرى سريا عىل األقدام، كل مرت مربع تقريبا . املركزيةمساحة الهضاب  ً

من املنطقة، وتم خالله جمع عدد هائل من املعلومات األركيولوجيـة، واملعلومـات األخـرى 

التي تساعد عىل تفسريها، وذلك مثل ارتفاع املوقع املكتشف عن سطح البحر وعن املنطقة 

وغرايف والجيولوجي للموقع، ونوعية الرتبة، واملحاصيل التـي تـزرع املحيطة به، والوضع الطب

 الطـرق العامـة، وإطاللـة املوقـع عـىل بقيـة منحوله اآلن، وقرب املوقع من مصادر املياه و

ثم جرى االستعانة بالحاسوب من أجل تحليل هـذه الكميـة الهائلـة . إلخ... املواقع املجاورة

  .من املعلومات

َّ قريـة تعـود إىل النـصف الثـاين مـن عـرص الربونـز 116ل عـىل لقد عـرث فريـق زرتـا

 قريـة تعـود إىل عـرص 136 قريـة تعـود إىل عـرص الربونـز األخـري، وعـىل 39الوسيط، وعىل 

وهذا يعني أنه بعد الهبوط الحاد يف منحـى االسـتيطان خـالل عـرص الربونـز . الحديد األول

عود خالل عرص الحديـد األول بعـد عـودة األخري بسبب الجفاف العام، عاد املنحنى إىل الص

وقد الحظ زرتال أن أوىل املواقع التي ظهرت خـالل عـرص . املناخ الرطب واملطري إىل املنطقة

ً ومع التقدم زمنيا أخذت ،الحديد قد توضعت يف وادي األردن واملنحدرات الرشقية للهضاب

 ويف آخـر عـىل القمـح والـشعري،دة يف زراعتها ًاملواقع بالزحف تدريجيا باتجاه الغرب، معتم

مراحــل االســتيطان بــدأ القرويــون باستــصالح املنحــدرات وتــسوية املــدرجات التــي تــصلح 

ً ومبا أن زرتال يفرتض مسبقا بأن القرى الجديدة هي .للزراعات املتوسطية كالكرمة والزيتون

لهـضاب ثـم زحفهـا  ظهور القرى أوالً عىل املنحـدرات الـرشقية لّه يفرسـَّـقرى إرسائيلية، فإن

التدريجي نحو األعىل، بأن القادمني الجدد قد جاؤوا من املناطق الرعويـة يف رشقـي األردن، 

  .)1(وأنهم ميثلون طالئع اإلرسائيليني الذين دخلوا أرض كنعان مع بدايات عرص الحديد األول

                                                           
1 Adam Zertal, Israel Inters Canaan, Biblical Archaeology Review, September- October 
1991.  
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 زرتال، وقد قام زميل آدم زرتال املنقب كوشايف، من ناحيته مبسح شامل عىل طريقة

ً قرية جديدة ظهرت تباعـا 120ّملنطقة أفرايم التوراتية يف الهضاب املركزية، واكتشف حوايل 

 1200وبذلك يصل عدد القرى التي قامت يف الهـضاب املركزيـة بـني . يف عرص الحديد األول

ويتفـق كوشـايف مـع . ابقةية، بعد فـرتة الفـراغ الـسكاين الـس قر256م إىل حوايل . ق1000و

ً يف الخطـوط العامــة للتفـسري، معتــربا أن القـرى الجديـدة هــي قـرى إرسائيليــة، وأن زرتـال

َالجامعات التي شكلتها هي جامعات رعوية وفدت إليها من املناطق الرشقية َ.  

  من هم؟

  نقد نظريات األصل املحيل

ختها نظريــة آلــت، مل تنــشأ عنــد صــاحب ّ إرسائيــل التــي رســ-إن ثنائيــة كنعــان 

ّنتيجـة لوصـف مبـارش ملجمـوعتني إثنيتـني ) ى هذه الثنائية بعدهّمن تبنوعند (النظرية 
وصـف ًمتعارصتني ومعروفتني تاريخيا هام اإلرسائيليون والكنعانيون، بـل جـاءت نتيجـة 

ني عنـد فـصورة الكنعـاني. ّواية التوراتية واملصادر التاريخيةتخييل يعتمد التوفيق بني الر

ة ية لعـرص الربونـز، وتـدعيمها بالـصورة العرقيـصوص املرصآلت مستمدة من تفسري الن

 أحوال الكنعـانيني ّواية التوراتية املتأخرة، والتي ال تعكسالشوفينية التي رسمتها لهم الر

نا ال َّـويف الحقيقـة، فإنـ. ام صورة جامعة السبي البابيل عند نفسها وأصولهاـَّـالقدمية، وإن

ًإرسائييل، اعتامدا عىل املكتـشفات األثريـة يف نستطيع التمييز بني ما هو كنعاين وما هو 

فجميــع . كــل مواقــع وقــرى املنــاطق الهــضبية، ال خــالل عــرص الحديــد األول وال بعــده

ُاملخلفات املادية التي ظهرت يف مواقع القرى الجديدة، تظهـر صـلة عـضوية مـع ثقافـة 

  يــل مجــرد إرسائ-وهــذا مــا يجعــل مــن ثنائيــة كنعــان . ًعــرص الربونــز واســتمرارا لهــا

 .Aيقـود عـامل اآلثـار اإلرسائـييل .  تهويم تاريخي ال يقوم عـىل وقـائع ماديـة ملموسـة

Mazarإن متييز الثقافـة اإلرسائيليـة «: ، املعروف باتجاهه املحافظ، حول هذه املسألة- 

ً متييزا واضـحا، هـو مـسألة عـىل غايـة مـن الـصعوبة-يف عرص الحديد     َّمـن هنـا، فـإن. ً

  

 قرية 136

 قرية 39 الحديد األول

 قرية 116

 ألخريالربونز ا

الربونز الوسيط
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َّص التـورايت ون من املواقع التي نعرف مـن الـننا ملثل هذا التمييز، ينبغي أن تكنقطة انطالق

وإذا ظهرت . أنها كانت إرسائيلية خالل عرص القضاة، مثل شلوة واملصفاة، ودان، وبرئ السبع

أي أن . )1(»ًيف مواقع قريبة من هذه مخلفات مادية مشابهة، ميكننا أيضا اعتبارهـا إرسائيليـة

. َّ ميلك سوى االعرتاف بعدم وجود آثار ماديـة تـدل عـىل اإلرسائيليـني التـوراتينيمازار هنا ال

  .ّولكنه يف الوقت نفسه يتخلص من املأزق بأن يحيلنا إىل كتاب التوراة

فإذا جئنا إىل نظرية االنتفاضة الداخلية، وجدنا أنها تقوم عـىل تجريـدات ذهنيـة ال 

إن مفهـوم دولـة .  لفلـسطني عـرص الحديـد األولأساس لها يف الواقع االجتامعـي والـسيايس

املدينة يف فلسطني، باعتبارها قوة كربى يديرها من بالطه الواسع ملك مستبد، يجمـع حولـه 

ًحاشية وأمراء ونبالء وبريوقراطيني، ويتحكم بجيش عرمرم، هو مفهوم مغلوط تَشكل انطالقا  َّ َ ً

ني إمـارات فلـسطني الـصغرية واملاملـك ٍمن سوء فهم لرسائل تل العامرنة، ومـن املطابقـة بـ

السورية ذات البنية السياسية القوية والقاعدة السكانية العريضة، وهذه مطابقـة عـشوائية 

ال تأخذ بعني االعتبار كل ما رصنا نعرفه عن املدن الفلسطينية يف عـرص الربونـز، مـام أرشنـا 

دن يف عرص الحديـد كانـت أسـوأ َّومن ناحية أخرى، فإن أوضاع هذه امل. ًإليه يف حينه سابقا

بكثري من وضعها خالل عرص تل العامرنة، وذلك بسبب تناقص السكان الناجم عن الجفـاف 

من هنـا، . امليسيني، وتعطل التجارة الدولية، واالنهيار االقتصادي العام، والفوىض االجتامعية

يف ثـروة الـبالد، وميـارس َّفإن صورة امللك الكنعاين باعتباره طاغية يتحكم مـع طبقـة النـبالء 

قـع الحـال يف املنطقـة الظلم واالضطهاد عىل طبقة الفالحـني، هـي صـورة ال تتوافـق مـع وا

  .اريخيةوظروفها الت

ّأما عن العنرص الديني الذي كان السبب يف نشوء إرسائيل التوراتية ومتيزهـا  ّ

ح، رغـم عن الوسط الكنعاين، مام تقول به نظرية ماندنهول، ونظريـة فـراس الـسوا

يـرى مانـدنهول بـأن الـرشائح املـضطهدة قـد تحولـت إىل (الخالف الجذري بينهام 

ديانة يهوه التي جاءت نـاجزة مـن الخـارج، بيـنام يـرى الـسواح بـأن ديانـة يهـوه 

َّ، فـإن علـم اآلثـار، لـسوء )ّالتوراتية قد تطورت ضمن املؤسـسة الدينيـة الكنعانيـة

ــرأي ــوافقهام ال ــظ، ال ي ــك أن الب. الح ــشوءذل ــة ن ــستطع متابع ــري مل ي ــث األث   ح

  

                                                           
1A. Mazar, Archaeology of The Land of The Bible, Doubleday, London 1990, p.353 .  
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ّ الديانة التوراتية يف فلسطني، وال يوجد ما يدل عليها فيام بـني عـرص الحديـد األول وبدايـة 

وإذا كان السواح قد أفـسح مـدة زمنيـة . العرص الفاريس يف أواخر القرن السادس قبل امليالد

ة، ومل يجعـل التاميـز التـام بيـنهام َّطويلة النسالخ املعتقد التورايت عن املعتقـدات الكنعانيـ

ًواضحا إال خالل السبي البابيل وما بعده، متفاديا بذلك  التنـاقض مـع معطيـات ) بالـصدفة(ً

َّعلم اآلثار، فإن نظرية ماندنهول، التي جاءت بعبارة يهوه التورايت ناجزة من الخـارج خـالل  َّ

زق أركيولوجي، ألن املخلفات املاديـة الفرتة االنتقالية وعرص الحديد األول، تقع لفورها يف مأ

ُملواقع عرص الحديد األول يف الهضاب املركزية، تظهر بوضـوح أن أهلهـا كـانوا عـىل الديانـة 

الكنعانيــة التقليديــة، وأن معابــدهم املتواضــعة التــي تــم اكتــشافها كانــت مكرســة لآللهــة 

َّذور للمعتقد التورايت ولو الكنعانية، وما من أثر يدل بشكل مبارش أو غري مبارش عىل وجود ب

ّ يف منطقـة منـيس التوراتيـة، ومـا A. Mazarمن هذه املعابد مـا اكتـشفه . بشكله الجنيني

 يف منطقــة شــلوة I. Finkelstein يف جبــل عيبــال، ومــا اكتــشفه Adam Zertalاكتــشفه 

 8 رقـم انظر بعض متثيالت اآللهة الفلسطينية يف الـصورة (ّالعاصمة األوىل للمملكة املوحدة

  . )القسم املصور

وميكن للقارئ املتخصص االطالع عىل نتائج التنقيبات يف هـذه املواقـع وغريهـا مـن 

ّمواقع الهضاب املركزية، وصلتها مبعتقدات سكانها ممن يفرتض أنهم عربانيون موسويون يف . ُِ

  .)1(1994عام  B.A. Nakhaiدراسة شاملة نرشها اآلثاري اإلرسائييل 

 النظرية األركيولوجية الحديثة، ونقول بأن عودة االستيطان إىل املنـاطق نأيت اآلن إىل

. ًالهضبية الفلسطينية، ابتداء من الهـضاب املركزيـة، هـو واقعـة أركيولوجيـة ال جـدال فيهـا

 وغـريهم ة، رغـم أن املنقبـني اإلرسائيليـنيولكن ملاذا يجب أن تكـون هـذه املواقـع إرسائيليـ

 مظـاهر الحـضارة املاديـة لإلرسائيليـني هـو أمـر عـىل غايـة مـن ن التعرف عىلإيقولون لنا 

 سـوف أعـرض ،الصعوبة إن مل يكن مـستحيالً؟ لإلجابـة عـىل هـذا الـسؤال املهـم واملـرشوع

 الـذي يـرتأس االتجـاه W. Deverيك ولـيم ديفـر يررئ رأيـني؛ واحـد لألركيولـوجي األمـللقا

  فنكلـشتاين الـذي كـان. ي اإلرسائـييل إيف علـم آثـار فلـسطني، والثـاين لألركيولـوجاملحافظ 

  

                                                           
1 B. Nakhai, What is Bamah?, in: Biblical Archaeology Review, May-June 1994 . 
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ّاملتحـرر مـن سـلطة التـوراة يف تفـسري اللقـى يف علم آثار فلـسطني الراديكايل  يقود االتجاه 

  .اآلثرية

أيلـول (َّيقول وليم ديفر يف حوار لـه مـع رئـيس تحريـر مجلـة علـم اآلثـار التـورايت 

ق الهضبية  اإلشارة إىل سكان املناطإنني أفضل استخدام تعبري أشباه اإلرسائيليني يف«): 1996

 ألن تعبري إرسائيل وإرسائييل ال يحمل الكثري من املعنى قبل والدة خالل عرص الحديد األول،

فمع تشكيل الدولة فقط، نستطيع أن نعرف مـا . ّالدولة املوحدة يف القرن العارش قبل امليالد

إنها تعنـي كـونهم مـواطنني يف هـذه . ةّالذي تعنيه الكلمة بالنسبة للموصوفني بها يف التورا

من املرجح أن وصف اإلرسائـييل فأما يف القرن الحادي عرش والثاين عرش قبل امليالد، . الدولة

ًمل يكن واضحا يف ذهن أحد، ألن إرسائيـل كانـت عنـدها أخالطـا مـن الجامعـات ال تربطهـا  ً

، هـو مـن قبيـل القـول بـأن َّمن هنا، فـإن تعبـري أشـباه اإلرسائيليـني، عنـدي. وحدة سياسية

مستوطني عرص الحديد األول هم أسالف املستوطنني اإلرسائيليني الحقيقيني يف القرن العارش 

إن مسألة اإلثنية، برمتها، يف الـسجالت األركيولوجيـة، . وما بعده) مطلع عرص الحديد الثاين(

 الـشك إىل أي ٍهي موضع جدل قوي لدى علـامء اآلثـار اليـوم، والعديـد مـنهم ينظـر بعـني

  .»مصطلح إثني

أركيولوجيـا «، فيقول يف مقدمات كتابـه املـشهور I. Finkelsteineفنكلشتاين . أما إ

، بأن الفروق بني الجامعات اإلثنية يف املناطق الهضبية 1988 الصادر عام »املواقع اإلرسائيلية

أهل املواقع التـي  به أن يكون كًخالل عرص الحديد األول، كانت فروقا غامضة، ومن املشكو

فـاإلرسائيليون هـم تلـك . ّنعرف من التوراة كونها إرسائيلية، قد أدركوا أنفـسهم كـإرسائيليني

. الجامعات التي كانت يف سياق عملية االستقرار يف األرايض التي قامت عليها مملكـة شـاؤل

لداللـة عـىل هو مجرد مـصطلح فنـي ل) بالنسبة إليه(َّمن هنا، فإن تعبري إرسائيل وإرسائييل 

إال أن فنكلشتاين يسري بعـد ذلـك خطـوة . سكان املناطق الهضبية خالل عرص الحديد األول

أكرث راديكالية يف التعامل مع مصطلح إرسائيل وصـفة إرسائـييل، عنـدما يقـول يف بحـث لـه 

سـكان "، بأنه قد تخىل عن املصطلح ذاته، ويفضل اآلن استخدام مصطلح 1991منشور عام 

  .)1(، يف اإلشارة إىل مزارعي عرص الحديد األول، قبل قيام مملكة شاؤل"هضبيةاملناطق ال

                                                           
1 cited in: Keith Whitelam, The Invention of Ancient Israel, pp.197-198 . 
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ل وداود وسـليامن، وذلـك  بتخليه عن مملكة شـاؤ1998ثم يفاجئنا فنكلشتاين عام 

يقـول فنكلـشتاين يف . يف مداخلة طويلة له أمام ندوة علمية عقدت يف جامعة بن غوريـون

َّ، بأن املصدر التورايت الذي )67(ئع الندوة املطبوعةصفحة من وقا/ 28/التي شغلت مداخلته 

قد تراجعت أهميته إىل حد بعيد يف الوقت الحارض، . َّتحكم مبايض البحث يف أصول إرسائيل

ّفأسفار التوراة قد دونت يف القرن الساب. ومل يعد من املصادر الرئيسية املبارشة ُ ع عـىل أبكـر ّ

ًتقدير، ويف الوقت نفسه فإنها تحمل طابعا الهوتيا إيديولوجيا يجعلها منحازة ً ً َّمن هنا، فإن . َّ

نسبة إىل سـيزيف (البحث عن بذور تاريخية يف روايتها ألصول إرسائيل، هو عملية سيزيفية 

 رضورة رى فنكلشتاينمن هنا، ي. مرهقة، هذا إذا كانت ممكنة من حيث األساس) اإلغريقي

وهـذا . َّص التورايت قبـل اسـتقراء الوقـائع األركيولوجيـة بـشكل موضـوعي وحـراستبعاد الن

االستقراء قد قاده إىل نتيجة بخصوص أصول إرسائيل يف عرص الحديد، وهي أننا ال نـستطيع 

يف القـرن ) ّاريخيـة ال التوراتيـةإرسائيـل الت  (=الـسامرةالتحدث عن إرسائيل قبل قيام دولة 

  .سع قبل امليالد، ودولة يهوذا يف القرن الثامن قبل امليالدالتا

وبعد تقدميه معلومات موثقة عن منحى االستيطان يف منطقة الهضاب املركزية، بني 

 وأعىل ذروة له يف سياق عـرص الحديـد بعـد الهبـوط ،أعىل ذروة له يف عرص الربونز الوسيط

ن إىل الهـضاب املركزيـة ال عالقـة لـه بالقـصة الحاد فيام بينهام، يقول لنا بأن عودة االستيطا

ّالتوراتية عن دخول القبائل العربانية، وأن هذه الظاهرة، كام راقبناهـا عـرب تـاريخ املنطقـة، 

هي ظاهرة دورية ومتكررة منذ العرص النحايس، وليست ظاهرة فريدة تواجهنا ألول مرة يف 

تي رصنا نعـرف اليـوم عنهـا أكـرث مـن أي عرص الحديد األول، ألنها نتاج للدورات املناخية ال

ًأمـا عـن بعـض املـؤرشات اآلثاريـة التـي اعتـربت أحيانـا مـن خـصائص املواقـع . وقت مىض ُ

 ...لطـوق، والبيـت ذي الغـرف األربعـةاإلرسائيلية خـالل عـرص الحديـد، مثـل الجـرار ذات ا

ًعا ليست وقفا وغريها، فقد درسها واحدة إثر أخرى وخرج من ذلك بنتيجة مفادها أنها جمي ً

ـــ األول يف الهــضاب املركزيــة، وإنعــىل مواقــع عــرص الحديــد ام وجــدت يف مواقــع أخــرى ـَّ

  .)1(بفلسطني الكربى قبل عرص الحديد األول وبعده

                                                           
1 I. Finkelstien, The Rise of Early Israel, in: S. Ahinuv and E.D.Oren, eds, The Origin of 
Early Israel, Ben Gurion University 1998.  
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  خالصة

ًإن كل ما سقناه آنفا يوصـلنا إىل نتيجـة واحـدة، وهـي أن الفـرتة االنتقاليـة وعـرص 

ــشهد وصــول جامعــات معر ــد األول، مل ت ــاطق الحدي ــة إىل املن ــة أو اإلرسائيلي ــة بالعرباني وف

ُّالهضبية، ومل تشهد تَشكل مجموعة إثنية وعت نفسها كأمـة يف نهايـة عـرص الحديـد األول،  َ

القـرن العـارش قبـل (دة لها يف مطلع عـرص الحديـد الثـاين ّوعملت عىل تكوين مملكة موح

قة من السكان املقتلعني مـن فكل ما حدث خالل هذه الفرتة، هو أن جامعات متفر). امليالد

مواطنهم خالل فرتة الجفاف امليسيني، كانت تعـود إىل حيـاة الزراعـة واالسـتقرار، سـواء يف 

مـن هنـا، . املناطق الهضبية أم يف بقية مناطق فلسطني الكربى التي طالتها الكارثة املناخيـة

كلمـة، عـىل سـكان فام من سـبب يـدعونا إىل إطـالق صـفة اإلرسائيليـني، بـاملعنى اإلثنـي لل

ومبـا أن االسـتيطان مل . الهضاب املركزية، وصفة الكنعانيني عىل بقية مناطق فلسطني الكربى

يبلغ ذروته يف الهضاب املركزية إال يف نهاية عرص الحديد األول ومطلع عرص الحديـد الثـاين، 

َّويف الوقت الذي كانت فيه مرتفعات يهوذا خالية تقريبا من السكان، فإن الق اعدة السكانية ً

ًوقيـام تلـك اململكـة مل يكـن مـستبعدا . الالزمة لقيام مملكة داود وسليامن مل تكن متـوفرة

  .فقط بل كان مستحيالً

صية بخـصوصها معدومـة َّحديد األول، فإن الوثائق النـأما بخصوص أورشليم عرص ال

ًمتاما، والوثائق األركيولوجية قليلة وغامضة إىل درجة دعت فريقا من ا لعلامء إىل القول بأنها ً

مل تكن مدينة مسكونة خالل كامل عرص الحديد األول، ومطلع عرص الحديد الثاين، أي فـرتة 

وهذا ما سنعالجه ببعض التفصيل يف الفـصل القـادم، الـذي يعـود بنـا إىل . ّاململكة املوحدة

  .القرن العارش الذي ابتدأنا به البحث يف الفصول األوىل من هذا الكتاب
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  فصل الثامنال

  

  ّاململكة املوحدة مرة أخرى

  أين القرن العارش؟

  

 شـيكاغو يف مطلـع - Northwesternيف مداخلة له أمام ندوة دعـت إليهـا جامعـة 

يك ياألركيولـوجي األمـر(، وموضوعها أصول الـشعب اليهـودي، قـال وليـام ديفـر 2000عام 

صنون بـآخر معقـل لالتجـاه املعروف يف الحقل الفلسطيني، وأحد قلـة العلـامء الـذين يتحـ

بأن كل نتائج املسح األثـري الـشامل، الـذي قـام بـه األركيولوجيـون اإلرسائيليـون، ) املحافظ

. م. ق1200تؤكد عىل ظهور جامعات جديدة سكنت منـاطق كنعـان املركزيـة منـذ حـوايل 

يع أنـه ال يـستط) ابقاجع ما اقتبسنا منه يف الفـصل الـسر(ولكن ديفر يؤكد هنا مرة أخرى 

وهـذا . إطالق صفة اإلرسائيليني عىل تلك الجامعات، بل يفضل تسميتهم بأشباه اإلرسائيليـني

ثم يـسري خطـوة أبعـد . املصطلح يعني بالنسبة له الجامعات التي صارت إرسائيل فيام بعد

من ذلك فيقول بأن الجامعات الجديدة يف املنـاطق الهـضبية مل تـأت مـن مـرص وال مـن أي 

ًن، ألن معظم مـا تركـوه لنـا مـن بقايـا ماديـة، وخـصوصا مـا تعلـق منهـا مكان خارج كنعا

وإذا كانت فئة منهم قد جاءت . بالفخاريات، يدل عىل أنهم ابتدأوا هنا ككنعانيني ال كغرباء

ًمن مرص، فإن الدالئل األثرية التي ميكن أن تؤكـد هجـرتهم معدومـة متامـا، شـأنها يف ذلـك  َّ

  .)1(مرص، والدالئل عىل فتح بالد كنعانشأن الدالئل عىل الخروج من 

ّإن النتيجة الوحيدة التي يقودنا إليها قول ديفر، ويف رشوط انعدام البينـات 

  ّعىل متيز الجامعات الجديدة من الناحيـة الدينيـة عـن محيطهـا الكنعـاين، هـو أن 

  

                                                           
  .Biblical Archaeology Review, May-June 2000:  راجع وقائع الندوة يف1
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عـارش قبـل ّهؤالء الكنعانيني الفلسطينيني هـم الـذين شـكلوا اململكـة املوحـدة يف القـرن ال

فأي خلـط . امليالد، وأن شاؤل وداود وسليامن هم ملوك كنعانيون حكموا عىل شعب كنعاين

لألوراق أوصلنا إليه تعنت االتجاه املحافظ يف النهاية؟ وما هو الفرق بني إرسائيـل وكنعـان؟ 

ّوكيف ذابت تلك الثنائية املكرسة منذ مطلع القرن العرشين؟ الجواب عـىل ذلـك يكمـن يف 
والحقائق تقودنـا إىل أبعـد مـام يـشتهي أصـحاب االتجـاه املحـافظ،  . وسلطان الحقيقةقوة

. ّلنقــول بــأن اململكــة املوحــدة مل تكــن إرسائيليــة وال كنعانيــة، ألنهــا مجــرد اخــرتاع تــورايت

فأورشليم مل تكن مدينة حية ومسكونة خالل القرن العارش، وجميع األوابـد املعامريـة التـي 

ّة املوحدة خارج أورشـليم، قـد تبـني اآلن انتامؤهـا إىل القـرن التاسـع ومـا ُعزيت إىل اململك ّ
ًوهذا يعني أننا نواجه فراغا مطلقا يف فرتة القرن العارش، فهـي مملكـة وال ملـوك وال . بعده ً

وإلـيكم القـصة . سلطة مركزية، والقرن برمتـه مل يكـن سـوى اسـتمرار لعـرص الحديـد األول

  .نذ مطلع الثامنينياتاملذهلة كام بدأت تتكشف م

، وقبل أن تنهي نـرش 1978بعد أن توفيت السيدة كاثلني كينيون بشكل مفاجئ عام 

تقارير حملتها التنقيبية يف موقع أورشليم، قـام معهـد اآلثـار الربيطـاين يف القـدس بتـشكيل 

لجنــــة مؤلفــــة مــــن اختــــصاصيني اثنــــني يف علــــم تــــأريخ اللقــــى األثريــــة، هــــام 

، وكالهام M. Steiner ، ومساعدته السيدة مارغريت شتايرنH. J. Franken فرانكن .ج .هـ

من جامعة ليدن بهولندة، وعهدت إليهام بإعادة النظر يف تواريخ اللقى األثريـة مـن موقـع 

ِأورشليم، وتحديد تواريخ اللقى التي مل يجر تأريخها بعد، سـواء مـا عـاد منهـا إىل تنقيبـات 

حقـة، وقـد نـرش االثنـان نتـائج عملهـام املخـربي يف عـدد مـن كينيون، أم إىل التنقيبات الال

  .التقارير واملؤلفات االختصاصية، وكانت النتائج مدهشة إىل أبعد الحدود

 بـأن )1(1998َّتقول مارغريت شتايرن يف بحث منشور يف مجلة علم اآلثار التورايت عام 

 منها، ً، وخصوصا الفخاريةرشليمالدراسة السرتاتيغرافية والتحليلية للقى اآلثرية من موقع أو

منذ مطلع عرص الربونز الوسيط وحتى مطلع عرص الحديد الثاين يف القرن العارش قبل امليالد 

  :قد قادت إىل النتائج التالية

                                                           
1 Margreet Steiner, It’s Not Their, in: Biblical Archaeology Review, July-August 1998. 
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قـد نـشأت ) وفق مـصطلح كينيـون( مام ال شك فيه أن مدينة أورشليم اليبوسية -1

اريخ ، وإىل ذلـك التـ)م.ق 1800 (حـوايلمطلع عرص الربونـز الوسـيط عىل هضبة أوفيل مع 

ّولكنها مل تكن يف ذلك الوقت أكرث من بلدة مسورة تتحكم مبـساحة . يرجع بناء سورها األول
  .ٍورمبا كانت من البلدات التابعة لسلطة مدينة أكرب منها. صغرية حولها

ً، وخــصوصا يف قــسمه الثــاين كانــت )م.ق 1200 -1550( يف عــرص الربونــز األخــري -2

يـدلنا عـىل ذلـك فقـدان الكـرسات الفخاريـة، واللقـى . املدينة مهجورة وخالية من السكان

ومبا أن مثل هذه اللقى . األثرية الصغرية، التي نستدل منها عادة عىل وجود الحياة السكنية

َّقد وجدت بكرثة يف مستويات عرص الربونز الوسيط، فإن القول بأن لقى عرص الربونز األخـري  ُ
  .ت لسبب ما، ال يقوم عىل أساس علميقد انجرف

فاللقى األثريـة .  خالل عرص الحديد األولّ ال يوجد ما يشري إىل أن الوضع قد تغري-3

ًالتي نستدل منها عىل وجود حياة سكنية نشطة معدوما تقريبـا، وال تبـدأ يف الظهـور إال يف  ً

  .سياق القرن العارش

، هنالـك دالئـل عـىل  قبـل املـيالدتاسـع بني أواخر القرن العارش ومطلـع القـرن ال-4

حدوث نشاط إنساين عىل هضبة أوفيل، ولكن البيوت السكنية مل يكن لها وجـود، ومـا مـن 

ًبينات تدل عىل أن عددا كبريا من الناس قد عاش هنا ً ه من املرجح أن املوقـع كـان َّـلذا فإن. ِّ

ات والدة مدينـة جديـدة مل عبارة عن مقر إداري لسلطة سياسية متواضعة، وأننا أمـام بـداي

  .يكن لها وجود خالل بضعة قرون ماضية

 Avi أوفري   إن املسح األركيولوجي الشامل الذي قام به األركيولوجي اإلرسائييل آيف-5

Ofer ه الوقـائع أريخ، قد أثبـت هـذوالتً ملرتفعات يهوذا، مستخدما أحدث تقنيات التنقيب

أن االستيطان البرشي الـذي توقـف منـذ عـرص فقد أظهرت نتائج املسح . أورشليمبخصوص 

بـني القـرن  الفـرتة االنتقاليـة الربونز الوسيط يف املناطق املحلية بأورشليم، مل يعد إليها إال يف

مد يف العارش والقرن التاسع قبل امليالد، وأن هذا االستيطان هو من النوع املتكامل الذي يعت

  .شليم هو بال شك أورإدارة شؤونه عىل مركز حرضي

ــأن -6 ــا فــرانكن، ب ــستنتج مارغريــت شــتايرن وزميله  مــن كــل مــا ســبق، ت

  داود مل يكن لديه مدينة ليقهرها يف مطلع القـرن العـارش، ويجعلهـا عاصـمة  امللك
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كام أن الوصف الذي . ّململكته املوحدة، ألن مثل هذه املدينة مل تكن موجودة يف ذلك الزمن

ال ينطبـق إال ) من سفر يشوع إىل سفر امللـوك األول(ورشليم ّنجده يف أسفار التوراة ملدينة أ

  .عىل مدينة القرن السابع

 تدل اللقى األثرية الغزيرة التـي تـم إرجـاع تاريخهـا إىل القـرن الـسابع، عـىل أن -7

أورشليم قد تحولت إىل عاصمة إقليمية يف زمن ما بني أواخـر القـرن الثـامن ومطلـع القـرن 

 عاصـمة مملكـة الـسامرةد أورشـليم مـع تـدمري اآلشـوريني ملدينـة وقد ترافق صعو. السابع

املـدن القويـة املنافـسة ألورشـليم مثـل  م، وتـدمريهم لـبعض.ق721اريخية عام إرسائيل الت

  .م.ق701 مدينة لخيش يف سهل شفلح عام

ّيف الوقت الذي كان يتم فيه اإلجهاز عىل مفهوم اململكة املوحدة يف موقع أورشـليم، 
ّ من علامء اآلثار اإلرسائيليني يجهز عىل مفهوم أركيولوجيا اململكة املوحدة خـارج كان فريق

أورشليم، وبشكل خاص يف موقع مجدو الذي ولد فيه هـذا املفهـوم، بعـد اكتـشاف بوابتهـا 

ُنى املعامرية الضخمة، وبنى ذات طراز معامري ُالشهرية املتصلة بسور مزدوج، وعدد من الب
ِّخاص فرست عىل أن ّفبعد اكتشاف بوابة مجدو ثم الكشف عن بوابتني . ها إسطبالت سليامنُ

ّمطابقتني لها يف التصميم وأسلوب العامرة يف كل من موقع حاصور وموقـع جـازر، وعزيـت  ُ

ًهذه البوابات الضخمة إىل نشاطات امللك سليامن العمرانية، اعـتامدا عـىل مـا ورد يف سـفر  ّ
ومبـا أن املنقـب . ن بتحـصني أورشـليم ومجـدو وجـازر مـن قيـام سـليام15: 9امللوك األول 

اإلرسائييل إيجال يادين، الذي أرشف عىل التنقيب يف موقع مجدو وحاصور خـالل سـتينيات 

 القـرن العـارش، فقـد صـار هـذا ّوسبعينيات القرن العرشين، قد أرجـع تـاريخ البوابـات إىل

ّأريخ مسلمة أركيولوجية، واستخدم كبينة عىل قياالت ُ ً ّ م سلطة مركزيـة يف أورشـليم، وهيكليـة ُ

  . تنفيذ مثل هذه املشاريع الضخمةٍدولة قادرة عىل

نـى املعامريـة ُاضطر إيجال يادين، بعد فرتة ليست بالطويلة، إىل الرتاجع عن تأريخه للب

. املدعوة بإسطبالت سليامن، وأعلن أنها ال تنتمي إىل القرن العارش، بل إىل أواسط القـرن التاسـع

ة ـعـامـة لجـة التنقيبيـــندما بدأت البعثـًا عـداعى تدريجيـخذت صورة مجدو السليامنية تتثم أ

، بنرش نتائج حفرياتهـا يف D. Ussishkinفنكلشتاين ودافيد أوسيشكني . ة إــرئاسـب، بـل أبيـت

ــسعينيات ــذ أواســط الت ــورها. مجــدو من ــدو وس ــة مج ــأن بواب ــشكني أوالً ب ــن أوسي ــد أعل   ّفق
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نكلشتاين أن ثم تبع ذلك إعالن ف. لقرن التاسع بل إىل ا،ج ال ينتميان إىل القرن العارش املزدو

ّكل الطبقة اآلثارية املعروفة بالطبقة السليامنية يف موقع مجدو، بجميع مظاهرها الفخمـة،  ّ

أمـا طبقـة القـرن . ً، وال تنتمي إىل القرن العارش، بل إىل القرن التاسـع أيـضاليست سليامنية

ّتي كانت تعزى وفق التأريخ الـسّ فهي الطبقة الرشالعا ّ ابق إىل القـرن الحـادي عـرش، وهـي ُ

فإذا كان ملـوك مجـدو نفـسها ليـسوا . طبقة فقرية وعادية وال تحتوي عىل ما يلفت االنتباه

َّهم املسؤولني عن تحصني مجدو وبنـاء قـصورها، فـإن املرّشـح لهـذه املهمـة لـيس سـليامن 

  .السامرةمري ملك ُام عَّـوإن

ٍعرض فنكلشتاين وأوسيشكني نتائج دراستهام ملوقع مجدو، أمام مؤمتر لجمعية علم 

، 1997فرانسيسكو أواخـر عـم  ُ، عقد بسانBiblical Archaeology Societyَّاآلثار التورايت 

 :كا وإرسائيل، وكان محـوره األسـايس تحـت عنـوانيرعلامء اآلثار من أمشارك فيه نخبة من 

ّ وقد أثارت نتـائج هـذين اآلثـاريني الالمعـني ضـجة عاليـة يف أروقـة )1(» العارش؟أين القرن«
، التي مل تهتم عرب تاريخهـا "الوول سرتيت جورنال"َّاملؤمتر، ويف خارجه، إىل درجة أن صحيفة 

َّبغري الشؤون املالية واالقتـصادية، قـد نـرشت عـىل غالفهـا صـورة لفنكلـشتاين، وقـدمت يف 

ّصفحاتها الداخلي ًة عرضا ملداخلتـه أمـام املـؤمتر بخـصوص القـرن العـارش يف موقـع مجـدو، ّ

ه ــَّـإن«: واختتمت مقالتها بآخر جملة قالها زميله أوسيشكني يف نهاية مداخلته أمـام املـؤمتر

أرجــو مــن امللــك ســليامن أن . ليــصعب عــىل روحــي الرومانــسية أن تقبــل بهــذه الوقــائع

  .»يسامحني

ّخل املؤمتر وخارجه لها مـا يربرهـا، ألن التـأريخ ّهذه الضجة التي قامت دا َّ

ّالجديد للمستوى املدعو بالسليامين يف مجدو ينعكس عـىل بقيـة املـدن املـدعوة  ّ ُّ
ّبامللكية يف حاصور وجازر، ويرمي ببواباتها املدعوة بالسليامنية إىل القـرن التاسـع  ّ ّ

ّومـات املـستمدة مـن ونحن إذا أضـفنا هـذه املعلومـات الجديـدة إىل املعل. ًأيضا

ّموقع أورشليم، مل يبق لدينا ما ينقذ تاريخية اململكة املوحـدة وملوكهـا َّإن أبنيـة . َ

 سـلطة مركزيـة تنفـذهاجـازر مل ور ومجدو وتحصيناتها، وكذلك تحـصينات حاصـ

  ه ال مربر الفـرتاض وجـود مثـل هـذهَّـكام أن. قوية يف فلسطني خالل القرن العارش

  

                                                           
ٍ من أجل عرض واف لوقا1   : ئع هذا املؤمتر واألبحاث املقدمة إليه، راجعٍ

Biblical Archaeology Review, March-April 1998.  
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ية يف القرن التاسع، ألن القرن التاسع كان مبثابة الفرتة التـي ازدهـرت خاللهـا ُّ السلطة املركز

صية واألركيولوجيـة ثائق النـ وال يوجد بني أيدينا من الوّيالت املدن الفلسطينية املستقلة،دو

ّأما عن تشابه البوابات والت. ىما يشري إىل قيام وحدة من أي نوع يف فلسطني الكرب حصينات ّ

ٍلثالث خالل القرن التاسع، فليس إالّ من قبيـل تكـرار األمنـاط املعامريـة يف متحـد يف املدن ا َّ ُ
  .ثقايف واحد

دأ يبـارش ُنا يجب أن ال نعتقد لوهلة بأن جلَّ علامء اآلثـار اإلرسائيليـني قـد بـّـعىل أن

ء فام زالت هنالك أصوات قوية يف علم اآلثار، سـوا. ّواية التوراتيةعمله مبعزل عن سطوة الر

ّيف إرسائيل أم يف خارجها، تكافح ضد التيار ويعمل أصـحابها بجـد ودأب عـىل إنتـاج حجـج  ّّ

 2000ّوال أدل عىل ذلك مـن عنـوان املقالـة التـي نـرشها يف آذار مـن العـام . علمية مقابلة

، بخصوص النتائج األوليـة John Campوزميله  A. Mazarاألركيولوجي اإلرسائييل املحافظ 

 موقع تل رحوب يف املنطقة الشاملية من غور األردن إىل الجنـوب مـن موقـع يفلحفرياتهام 

هـل ينقـذ موقـع رحـوب «: لقد اختار املنّقبان ملقالتهام عنـوان). بيسان الحالية(شان  بيت

َّإن هذا العنوان املثري، إذ يدل عـىل تـصميم االتجـاه التـورايت يف املـيض . )1(»ّاململكة املوحدة ّ ّ

ًقدما بحثا عن  ّـه يدل يف الوقت نفسه عىلّبينات تدعم موقفه، إالّ أنً ّ عمق األزمة التـي ميـر ّ
ّوهي األزمة التي عرب عنها مبرارة األركيولوجي زائيف هريتزوغ األستاذ . َّبها علم اآلثار التورايت

  .28/11/1999يف جامعة تل أبيب يف مقالة نرشتها صحيفة هاآرتس بتاريخ 

فة يف أرض إرسائيل خالل القـرن العـرشين قـد ّـيات املكثّوغ بأن الحفريقول هريتز

ّكــل يشء مختلــق، ونحــن مل نعــرث عــىل يشء يتفــق والروايــة . أوصــلتنا إىل نتــائج محبطــة ُ
ّإن قصص اآلباء يف سفر التكوين هي مجرد أساطري، ونحن مل نهبط إىل مـرص ومل . ّالتوراتية

ُمل نتـه يف صـحراء سـيناء، ومل نـدخل إ. نخرج منهـا ىل فلـسطني بحملـة عـسكرية صـاعقة َ

ّوأصـعب هـذه األمـور أن اململكـة املوحـدة لـداود . ّاحتلت األرض ووزعتها عىل األسـباط ّ

ها دولة عظمة، كانت يف أفضل األحوال مملكة قبلية ّـَّوسليامن، التي توصف يف التوراة بأن

  ع فكـرة أنّوعالوة عىل ذلك فإن القلق سينتاب كل مـن سيـضطر إىل التعـايش مـ. صغرية

  

                                                           
1A. Mazar and J. Camp, Will Tell Rehov Save the United Manarchy, in: Biblical 
Archaeology Review, March-April 2000.  
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َّ، وأن إرسائيـل مل تتـنب )هي اإللهة الكنعانية الكربى عـشرية( يهوه إله إرسائيل كان لديه زوجة 

ًني أدرك باعتباري واحدا ّـإن. ام يف أواخر عهد ملوك يهوذاَّـعقيدة التوحيد عىل جبل سيناء، وإن

ّمن أبناء الشعب اليهودي، وتلميذا للمدرسة التوراتية، مـدى اإلحبـا ط النـاجم عـن الهـوة بـني ً

ّني أحس بثقل ّـإن. َّآمالنا يف إثبات تاريخية التوراة وبني الحقائق التي تتكّشف عىل أرض الواقع
ابقة، نقـد وتعـديل تفـسريايت ونتـائجي الـسّهذا االعرتاف عىل عاتقي، ولكنني ملتزم بتدقيق و

  .)1( د للوقائعّواألخذ بعني االعتبار ما توصل إليه زماليئ من نقد وتفسري جدي

ملكتـي إرسائيـل ويهـوذا التي قامت عليهـا م(واآلن، إذا كان سكان املناطق الهضبية 

ّهم مـن الـذخرية الـسكانية الكنعانيـة كـام ) ًن ابتداء من القرن التاسع قبل امليالدّالتاريخيتا ّ

يك املحـــافظ ولـــيم ديفـــر يف مداخلتـــه أمـــام نـــدوة جامعـــة يقـــال األركيولـــوجي األمـــر

Northwestern ــشيكاغو ــصل( ب ــذا الف ــع ه ــسناه يف مطل ــام اقتب ــسح )م ــني امل ــام ب ّ، وك
ّوإذا كانت اململكة املوحدة يف القرن العارش وملوكها الثالثـة، . األركيولوجي الّشامل للمنطقة

أفال ينجم عن ذلك . ليست أكرث من اخرتاع تورايت تنفيه كّل الوقائع األركيولوجية والتاريخية

، ويهوذا، هام مملكتان كنعانيتان نشأتا عـىل الخلفيـة السامرة - إرسائيل القول بأن مملكتي

  الثقافية العامة لعرص الحديد الكنعاين وما سبقه؟

ادمني لتقـيص نـشوء مملكـة لإلجابة عىل هذا التساؤل، سوف نخـصص الفـصلني القـ

ديـد الثـاين، ، ومملكة يهوذا، يف املناطق الهضبية الفلسطينية إبان عرص الحالسامرة-إرسائيل

الذي شهد ازدهار ماملك آرام يف سورية، مثلام شهد نشوء اإلمرباطوريـة اآلشـورية وتوسـعها 

  .ًغربا حتى تجاوز نفوذها الساحل السوري باتجاه قربص وبحر إيجه

 فهل كانت إرسائيل ويهـوذا نحن ما زلنا بصدد البحث عن مملكة اليهود يف فلسطني

  ؟يهوديتني

                                                           
، 2000املـة يف مجلـة العـصور الجديـدة عـدد إبريـل  مقاطع ملخصة من املقالة التي ميكن مراجعتها ك 1

  .حلمي موىس: ، ترجمة1999 ترشين الثاين 1ويف جريدة السفري عدد . فيصل خريي: ترجمة
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  الفصل التاسع

 

   الكنعانيةالسامرةلكة مم

  م. ق721 - 880

  

 ككيـان »إرسائيـل«لقد أوصلنا القسم األول من هذه الدراسـة إىل أن الحـديث عـن 

سيايس أو إثني، خالل عرص الحديد األول ومطلع عرص الحديد الثـاين يف القـرن العـارش، قـد 

ىل أي إقلـيم يف فاالسم إرسائيل ال ميكـن إطالقـه عـ. غدا من مايض البحث األكادميي الرصني

ّوحتى هنا، فإن االسم ال يـدل إالّ عـىل الدولـة . فلسطني قبل حلول القرن التاسع قبل امليالد َّ

ّ، والتــي أسـسها امللــك عمــري بـاين عاصــمتها املــدعوة الــسامرةاإلقليميـة املعروفــة مبملكـة  ُ ّ

 فقـد »سامرةال«إىل جانب االسم . م، قرب مدينة نابلس الحالية.ق 880 حوايل عام السامرةب

ُصوص الحربية اآلشـورية بـبالد عمـري أو أرض عمـري، نـسبة إىل ُدعيت هذه اململكة يف الن ُ

صوص اآلشـورية، رغـم أن ً فلم يرد بتاتـا يف النـ»إرسائيل«أما االسم . املؤسس األول للمملكة

ُأحد ملوكها، وهو آخاب ابن امللك عمـري قـد وصـف بـاإلرسائييل يف نـص للملـك شلمنـرص 

ُبينام ورد االسم مرة واحدة يف نص عرث عليه يف منطقة مؤاب بـرشقي . م.ق 854 عام الثالث

ّوقـد دون عليـه ملـك مـؤاب املـدعو ميـشع أخبـار . األردن يعود بتاريخه إىل القرن التاسـع

ًاحتالل عمري، الذي وصفه مبلك إرسائيل، لبالد مؤاب، وكيف اسـتطاع ميـشع أخـريا تحريـر  ُ

  .ص باالسم، الذي ال يذكره النيُبالده يف عهد ابن عمر

 والحالة هذه، هو عىل األغلب اسم ملنطقة جغرافية، هي »إرسائيل«فاالسم 

منطقة الهضاب املركزية باملـصطلح التـاريخي والجغـرايف الحـديث، وتـشتمل عـىل 

  ومنطقــة الهــضاب هــذه، . األرايض الهــضبية الواقعــة بــني أورشــليم ووادي يزرعيــل
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 غـور وادي األردن، بيـنام تنحـدر بـشكل تـدريجي نحـو الـسهول تنحدر بـشكل حـاد نحـو

ّالساحلية لتشكل سهل شـفلح، أو مـا يـدعى مبنطقـة الـتالل املنخفـضة  انظـر الخارطـة يف (ّ

ّا، فإن الصلة التي تعقدها الرمن هن). ً سابقا126 ، الصفحة16الشكل رقم  ّواية التوراتية بني َّ

ببني إرسائيل، هو من قبيل اإليتيولوجيا التي ال تقـوم ّهذه األرض واألسباط العرشة املدعوة 

 فلـسطينية محليـة، وسـكانها ًوإرسائيل، التي نعرفها تاريخيا، هي مملكة. عىل أساس واقعي

وال يوجد أي أساس تاريخي أو أركيولـوجي يـدفعنا . خرية الكنعانية لفلسطني الكربىمن الذ

صوص اآلشـورية واملحليـة، وامللـوك ًدا من النـ، املعروفني لنا جيالسامرةلعقد صلة بني ملوك 

ّواية التوراتيـة، بـأن اململكـة املوحـدة ًدة، أو االفرتاض متاشيا مع الرّاملزعومني للمملكة املوح ّ

ًويف الحقيقة فإن العكـس هـو الـصحيح متامـا. هي السلف املبارش إلرسائيل التاريخية هذه َّ .

ّوايـة التوراتيـة املتـأخرة، قـد متّـت عتـه الرخرت الـذي ا»كـل إرسائيـل«ذلك أن مفهوم دولـة  ّ

  .السامرة -ًصياغته انطالقا من الوجود التاريخي إلرسائيل 

ًن، ولعبـت خـالل حياتهـا دورا يف ا أقـل مـن قـرنني مـن الزمـالسامرةعاشت مملكة 

ّسياسة العامل السوري خالل فرتة املد اآلشوري، إىل أن انتهت ككيان إثني وسيايس عندما دمر  ّ

م، وسـبوا أهلهـا إىل آشـور، وفـق سياسـة التهجـري .ق 721 عام السامرةشوريون عاصمتها اآل

ّاآلشورية التي كانت متـارس ضـد الـشعوب الثـائرة املغلـ داث ـــوخـالل كـل تلـك األح. وبةـُ

ملكة، ال يتـوفر لـدينا دليـل واحـد عـىل أن جارتهـا الجنوبيـة ّالجسام التي مرت بها هذه امل

ُبأي نوع من الوحدة السياسية، أو أن أورشليم قـد لعبـت دورا يـذكر يف يهوذا، كانت تتمتع  ً

ًية أو السورية، رغم أنها كانت خالل ذلك الوقت تزدهر وتعمل تـدريجيا نالسياسة الفلسطي

ولسوف نقدم فيام ييل من هذا الفصل . عىل السيطرة عىل مناطق يهوذا الواقعة إىل جنوبها

ًعرضا تاريخيا مكث  حياة هذه اململكة، التي جعلت من نفـسها خـالل فـرتة وجيـزة ًفا ملسارّـً

وهـي الفـرتة . أقوى دويلة فلسطينية قامت خالل النصف األول من األلف األول قبل املـيالد

ًالتي تعترب من أكرث فرتات التـاريخ الـسوري امـتالء باألحـداث والـرصاعات وصـعود املاملـك 
  .وزوالها الرسيع

  م، مل .ق 1050فــاف امليــسيني حــوايل عــام عنــدما تالشــت آخــر آثــار الج

  ّيكن الوضع الـدميغرايف يـسمح بقيـام كيـان سـيايس ناضـج وموحـد يف الهـضاب
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) باملعيـار الفلـسطيني(فمدينة شكيم، وهي املدينة الوحيدة الحقيقية يف املنطقة .  املركزية

أمـا ). 342 ص1985كينيـون (ّكانت مدمرة منذ مطلع عرص الحديـد، وخاليـة مـن الـسكان 

حفنة البلدات الصغرية التي كانـت قامئـة يف عـرص الربونـز األخـري، مثـل بيـت إيـل وجبعـة 

وشيلوة، فلم تكن خالل عرص الحديد األول إال مواقع هزيلة إىل أبعد الحدود، وال يبلغ عدد 

ورغـم أن االسـتيطان ). 131-130ص 1985كينيون (ّالسكان يف كلٍّ منها أكرث من بضع مئات 

ِ بشكل متسارع، إالّ أن املنطقة يف أواخر القرن الحادي عرش مل تحتو إالّ عىل حوايل كان يسري

  . قرية صغرية، مل يبلغ عدد سكانها مجتمعة سوى بضعة آالف200

 أن عودة معدالت األمطار إىل حالتها الطبيعية يف القرن العارش، قد رفع من وترية إالّ

وكـان لتـوفر األدوات . دة املحليـة يف عـدد الـسكانًاالستيطان، مثلام ساعد أيـضا عـىل الزيـا

الحديدية دور يف رفع كفاءة وفعاليات هـذه املجتمعـات الفرديـة، ألنهـا مكنتهـا مـن حفـر 

خزانات لحفظ مياه األمطـار، وحفـر آبـار تـصل إىل مـصادر امليـاه التحتيـة، يف أراض كانـت 

ًاعي وتنوع تبعا للبيئـة، حيـث قامـت فازداد اإلنتاج الزر. املعاول الربونزية عاجزة عىل نقبها

 وغريهـا مـن أنـواع الحبـوب القابلـة عة محاصيل الكفاف كالقمح والـشعريبعض القرى بزرا

للخزن واالستهالك املحيل، وقام البعض اآلخـر بـالرعي وتربيـة املاشـية، وبعـضها باستـصالح 

 والزيتـون املنحدرات الهضبية وتجهيز مـصاطب تـصلح للزراعـات املتوسـطية مثـل الكرمـة

  .واللوزيات والفاكهة

غـري أن الزراعـات . ع قد شجع عىل التبادل التجاري بـني البيئـاتّهذا االقتصاد املتنو

فمع . ًب عىل الدوام سوقا أوسع فأوسع، ألنها بطبيعتها منتجات تبادل نقديّاملتوسطية تتطل

ًنـا بتنظـيم وترشـيد ازدياد عدد القرى وارتفاع عدد سكانها ومنو محاصيلها، صار مـصريها ره

نـى الـسياسية البدائيـة ُلقد غـدت الب. تجارتها، وربط هذه التجارة باألسواق األبعد واألوسع

غري مؤهلة للترصف يف األوضاع الجديدة، وصارت عملية ترصيف املنتجـات املحليـة بحاجـة 

لدوليـة، إىل إدارة مركزية قادرة عىل ربط شبكة التجارة املحلية املحـدودة بـشبكة التجـارة ا

ًوخصوصا بعد أن عاد التبادل التجاري الدويل إىل سابق عهده بني أقطار غرب آسيا الرئيسية، 

  ).165-164 ص1999تومبسون (ًوراحت مدن فينيقيا تفتح أسواقا جديدة عرب البحار 
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ويبدو أن املقر اإلداري . السامرةيف هذا السياق التاريخي، ظهرت إىل الوجود مملكة 

عيـد ُاسية، التي كانت يف طريقها للتحول إىل مملكة، كان يف مدينة شـكيم التـي أللبنية السي

 1985كينيـون ( بعد فرتة انقطاع سكني دام قرابة قرن ونصف م.ق 1050بناؤها حوايل عام 

ُوعندما آلت السلطة إىل قائد عسكري يدعى عمري، وهو مؤسس أول أرسة ملكية ). 342ص ُّ
ً ملبيا بذلك حاجـة  ونقل مقره املليك إليها،السامرة بناء مدينة يف الهضاب املركزية، عمد إىل

 التي دخلت طور لسياسية واالقتصادية واالجتامعيةذلك اإلقليم املتزايدة إىل تنظيم شؤونه ا

منطقة الهضاب، تحت تـل الفـرح الحـايل من شامل ال يف السامرةتم اكتشاف مدينة . النضج

ويبـدو أن . سـرتاتيجي اإلً تـدريجيا نحـو وادي يزرعيـلالذي يرشف عىل املنحدرات الهابطـة

ّامللك عمري قد اختار هذا املوقع لعاصمته بعناية، ألنه يؤمن له االتصال عرب وادي يزرعيـل  ُ

ّبثقافتني راقيتني مجاورتني، هام الثقافة الفينيقية والثقافة اآلراميـة، كـام يـؤمن لـه إمكانيـة 
ُوقـد بـارش عمـري ببنـاء عاصـمته عـىل الـنمط . ئـضةسهلة لترصيف منتجاته الزراعيـة الفا

ًالفينيقي السوري الفخم، ولكن ابنه آخـاب الـذي كـان معجبـا بالثقافـة الـسورية الـشاملية 

وبالثقافة الفينيقية املجاورة، والذي تزوج من أمرية فينيقية، هو من أعطى املدينة اللمسات 

  ). وما بعدها72ص 1971كينيون  (األخرية كآية من آيات العامرة والتنظيم يف فلسطني

ً، واألبنية العامـة فيهـا، تـأثرا كبـريا بفـن العـامرة الفينيقيـة، السامرةتبدي قصور  ً

وهذا ما يـدل عـىل البيئـة الثقافيـة التـي نـشأت . حتى لتبدو وكأنها نتاج فينيقي رصف

ن أهـم مـا ومـ.  الفينيقي األوسع-وعىل روابطها مع العامل اآلرامي . فيها مملكة إرسائيل

، مجموعـة كبـرية مـن وحـدات النحـت البـارز الـسامرةكشفت عنه التنقيبات يف قصور 

ّالعاجية املخصصة لتزيني الجدران وقطع األثاث، وهي تنتمي إىل مدرسة فنية سورية يف 
، كام وصـلتنا )م.ق 2400(نجد بوادرها األوىل يف منحوتات إيبال . النحت مغرقة يف القدم

). أواخـر عـرص الربونـز األخـري(ن النحتي مـن أوغاريـت ومـن جبيـل مناذج من هذا الف

، وصلتنا من مواقع املاملك اآلرامية السامرةوهناك مجموعات عاجية شبيهة مبجموعات 

ــسوري، يف حــداتو  ــشامل ال ــركميش ) أرســالن طــاش(يف ال ــل) جــرابلس(وك ــاد وت   وأرف

  يبـدو أن اآلشـوريني قـد و).  يف القـسم املـصور3، 2الـصورتني رقـم انظر (حلف وشأمل  
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نهبوا مجموعات مـن هـذه العاجيـات خـالل حمالتهـم عـىل منـاطق مـا وراء الفـرات، ألن 

التنقيبــات األثريــة يف القــصور اآلشــورية مبوقــع منــرود قــد كــشفت عــن منحوتــات عاجيــة 

وعندما تم الكشف عن أساسات معبد حدد يف قلعـة حلـب عـام . مصنوعة باألسلوب نفسه

ُجموعة لوحات نحتية جدارية مصنوعة باألسلوب نفسه، تعتـرب مـن أجمـل ، ظهرت م1997

ورغم اختالف تقنية النحت عىل الحجر عن تقنيـة . آثار النحت السوري املكتشف حتى اآلن

 وباألسـلوب تـات بـدا كأنـه يتعامـل مـع سـطح عـاجي، أن صانع تلك املنحوحفر العاج، إالّ

   .(*) امليالدالسوري املعروف من مطلع األلف األول قبل

 يف مطـالع القـرن التاسـع، كانـت الفـرتة نفـسها تـشهد الـسامرةمع نشوء مملكة 

ًازدهارا كبـريا للمـدن الفلـسطينية، سـواء يف وادي يزرعيـل  شـان، تعنـك،  مجـدو، بيـت(ً

أشـدود، (، أو يف السهل الفلستي )شميش لخيش، جرار، بيت(، أو يف سهل شفلح )يزرعيل

ًإال أن أيا من هذه املدن مل يحقق دولة إقليميـة تعـادل يف ). ارأشقلون، غزة، عقرون، جر

، وإمنا بقيت عىل ما كانـت عليـه يف عـرص الربونـز، كمـدن السامرةساحتها دولة مقوتها و

ومـن ناحيـة أخـرى . ذة، تسيطر عىل مساحة صغرية تحـيط بهـاتحكمها أرس ملكية متنّف

 رشقـي األردن، مثـل عمـون ومـؤاب ًفقد شهدت هذه الفرتة أيضا نشوء ماملك صغرية يف

وإىل الـشامل، كانـت . وأدوم، أفادت من عودة النشاط التجاري عىل طريق امللوك الدويل

  قـد تحولـت إىل) َّص التـورايتها الـنأو آرام دمـشق كـام يـدعو(مملكة دمـشق اآلراميـة 

ًربـا ً أقوى قوة يف وسط وجنوب سورية، وامتدت سيطرتها رشقا نحـو البقـاع اللبنـاين، وغ

  أمــا . ًنحــو الفــرات، وجنوبــا إىل مــا وراء الجــوالن، وشــامالً حتــى حــدود مملكــة حــامه

ــا، فقــد تحولــت إىل قــوى ــا جنوب ــساحلية، مــن أرواد شــامالً إىل ياف ــة ال   ًاملــدن الفينيقي

  

                                                           
 تلقيت مكاملة هاتفية من صديقي حميدو حامدة املنقب يف مديرية 1997  يف أحد صباحات صيف عام *

كنت منـذ زمـن طويـل أتوقـع العثـور عـىل .  حلبآثار حلب، يبرشين بظهور أساسات بناء ضخم يف قلعة
ًمعبد حدد إله حلب، الذي ورد ذكره مرارا يف النصوص القدمية، يف مكان ما من القلعة، فهرعت إىل املكان 
ًوكنت من أوائل من شاهد إفريز الجدار وعليه سلسلة من املنحوتات املذهلة، التقطت لها صـورا رسيعـة 

كـان مـن الواضـح .  بالتحرك، وعدت إىل مكتبي فعكفـت عـىل دراسـتهاعىل قدر ما سمح يل خندق السرب
انتامؤها إىل مطلع األلف األول قبل امليالد، وإىل مدرسة النحـت الـسوري املتسلـسلة مـن إيـبال يف األلـف 

ولكنهـا إىل جانـب ذلـك كانـت . الثالث قبل امليالد إىل عاجيات أوغاريت والسامرة وأرسالن طاش ومنـرود
ًتأثريات حثية ومرصية وآشورية، مام جعلها يف نظري منوذجا نادرا عـن الفـن الكوزموبوليتـاين تحتوي عىل  ً

وعندما جاءت البعثة األملانية إلكامل الكشف عن املوقع، خرجت بنتيجة مفادها . السوري يف أرقى أشكاله
وإين أهيب بـداريس . يالدأن البناء هو بالفعل معبد حدد وأن اإلفريز ينتمي إىل مطلع األلف األول قبل امل

  .الفن السوري القديم إيالء هذا االكتشاف الهام اهتاممهم، ودراسته الدراسة التي يستحقها
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وكانـت . ً تجارية مهمة يف رشقي املتوسط، وراكمت ثروات طائلة من تجارتها البحريـة غربـا

ًاصم البحرية، وقد ساعد عىل دعم مركزهـا كونهـا مقـرا مللـوك صـيدون صور أهم هذه العو

الذين كانوا يحكمون من بالطهم فيها أهم قوتني بحـريتني عـىل شـواطئ املتوسـط يف ذلـك 

  .الوقت

ًيقول لنا محرر سفر امللـوك األول يف كتـاب التـوراة، بـأن امللـك عمـري كـان قدئـدا  َّ ّ
 وأنه استوىل عىل الحكم يف ،ُّها مقر السلطة بعد شكيمللجيش يف مدينة ترصة التي انتقل إلي

ًانقالب عسكري، ونصب نفسه ملكا يف ترصة مدة سنتني قبل أن يبني مدينة   وينقل السامرةّ

ُويف الحقيقة، فإن عمري هو أول شخصية يف قـصة بنـي ). 16امللوك األول (مقره املليك إليها  َّ

ًوبـدءا مـن . صية الخارجيـةَّالتورايت مـع املـصادر النـ صّل التوراتية، يتقاطع عندها النإرسائي

. تقاطع مع األخبار التاريخيـةبالّواية التوراتية مري تبدأ بعض أحداث وشخصيات الرُعرص ع

َّويعود السبب يف ذلك إىل قرب القرن التاسع نسبيا مـن فـرتة تـدوين التـوراة، وبقـاء بعـض  ً

يـضاف إىل ذلـك أن بريوقراطيـة . لفولكلـورياألحداث حية يف الـذاكرة الـشعبية ويف األدب ا

قد بدأت بتقليد بريوقراطية القـصور امللكيـة ) وبعدها يف أورشليم (السامرةالبالط املليك يف 

ّيف عواصم الرشق الكـربى، وراحـت تـدون أخبـار الـبالط يف حوليـات تـشبه مـا نعرفـه عـن 
ا حوليات ملوك صور التي تـرد حوليات ملوك فينيقيا املذكورة يف املصادر التاريخية، وأشهره

ًويبدو أن نتفا من . يف كتابات فيلو الجبييل وميناندر اإلفسويس من العرص الكالسييك املتأخر

َّالتـي يـذكرها املحـرر التـورايت تحـت عنـوان (حوليات ملوك إرسائيل وحوليات ملوك يهوذا 

َّ إىل محرري التـوراة، ولكـن قد وصلت) أخبار األيام مللوك يهوذا، وأخبار األيام مللوك إرسائيل

ّ بل من خالل مراجع ثانوية هي أقرب إىل مدونات األدب الـشعبي منهـا ،ليس بنصها األصيل
ّيدلنا عىل ذلك مدى ابتعاد األخبار التوراتية، التي تغطي فرتة مملكـة . إىل السجالت الدقيقة

 وامتالئهـا بـالفجوات ،ةإرسائيل ومملكة يهوذا، عن ما رصنا نعرفه اآلن عن تاريخ تلـك الفـرت

َّفاملحرر التورايت . واألحداث الخيالية التي يفرضها املنظور اإليديولوجي للقامئني عىل التدوين

بقدر ما كان يسعى إىل تقديم قصة . ٍمل يكن يهدف إىل تقديم مرسد تاريخي محقق ومدقق

  .ّالهوتية عن أصول بقية يهوذا العائدة من السبي البابيل
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ّالتي يقدمها محررو سـفر امللـوك األول وسـفر امللـوك الثـاين عـن أصـول إن الصورة 
، واستقالل عدوه (*)هي أن هذه اململكة قد نشأت عقب وفاة امللك سليامن. مملكة إرسائيل

 املعروفـة بأسـباط إرسائيـل يف ًالسابق يربعام باملناطق الشاملية التي سكنتها دامئا األسـباط

 هـذه اململكـة قـد ورثـت منـاطق نفـوذ سـليامن يف وادي يزرعيـل كام أن. ّواية التوراتيةالر

ًإال أن الصورة التاريخية ملا كان يجري يف القرن التاسع كانت أكرث تعقيدا بكثري من . والجليل

فقد كانت مرتفعات الجليل منذ القرن العارش تحت السيطرة غـري املبـارشة لكـل مـن . ذلك

وذها عىل الجليل الرشقي، وبـسطت صـور مملكتي صور ودمشق، بحيث بسطت دمشق نف

ًيزرعيل التي كانت تـزداد ازدهـارا مـع  أما بخصوص مدن وادي. نفوذها عىل الجليل الغريب

زيادة اإلنتاج الزراعي ونـشاط حركـة التجـارة عربهـا، فقـد تحكمـت صـور مبدينـة يزرعيـل 

 قبل صـعوده نحـو ًالواقعة عند مدخل الوادي رشقا، والتي مير بها الطريق التجاري الساحيل

وبـذلك . ًفينيقيا، وتحكمت دمشق ببقية املدن وصوالً إىل بيت شان عند مخرج الوادي رشقا

بقيت مـدن الـوادي يف حالـة متـزق سـيايس، تـرتبط مبعاهـدات حاميـة مـع القـوى الكـربى 

ورغـم أنـه ال يوجـد لـدينا مـا يـشري إىل أن مملكـة دمـشق قـد ). 180 ص1999تومبسون (

ًنوبا لتشمل عمون ومؤاب، إال أنه من املنطقي أن دمشق مل تكـن لتـرتك وسعت حدودها ج

طريق امللوك الدويل الذي ينتهي إليهـا تحـت رحمـة ملـوك هـاتني الـدولتني، وال شـك أنهـا 

  .عمدت إىل ربطهام مبعاهدات حامية تضمن لدمشق مصالحها التجارية

زرعيـل، املنقـذ الوحيـد  بـالقوة بـدأوا بـالتطلع إىل وادي يالسامرةعندما شعر ملوك 

ورغم أنه ال يوجد لدينا من الـدالئل مـا . ، سواء باتجاه فينيقيا أم باتجاه آرامالسامرةلتجارة 

، إىل أننـا نـرجح أن السامرةيشري إىل أن وادي يزرعيل قد وقع تحت السيطرة املبارشة لبالط 

وكـذلك األمـر فـيام ُ منذ عهد امللـك عمـري، السامرةمدنه قد ارتبطت مبعاهدات تبعية مع 

 نحـو منـاطق رشقـي األردن التـي يعربهـا الـسامرةبعد ذلـك تطلعـت . يتعلق مبدن الجليل

طريق امللوك الدويل، وبدأت بإحكام نفوذها عىل عمون ومؤاب من خالل معاهدات حامية 

ّولدينا من سفر امللوك الثاين اإلصحاح الثالث ما يؤيد ذلك، ألن محرر الـسفر يخربنـا . وتبعية
   .بأن ميشع ملك مؤاب كان يؤدي جزية إىل ملك إرسائيل قوامها آالف من املاشية كل سنة

                                                           
  .م. ق925م، والثاين يف عام . ق931 هنالك تأريخان ملوت سليامن، التأريخ األول يضعه يف عام *
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ُويبدو أن ملك مؤاب قد تلكأ أو امتنع عن تأديـة الجزيـة، فاتخـذ عمـري مـن ذلـك 

ٌّوهذا ما يحدثنا عنه نص تاريخي عىل . ذريعة لوضع مؤاب تحت السيطرة املبارشة إلرسائيل
ًوجد منقوشا عىل نصب تـذكاري مبنطقـة ديبـان يف رشقـي األردنجانب كبري من األهمية،  ُ .

َأيب ملـك عـىل . أنا ملك ميشع ملك مؤاب الـديباين«: ص ما ييل الننقرأ يف السطور األوىل من َ َ
ُمؤاب ثالثني سنة، وأنا ملكت بعد أيب، وبنيت هذا املرتفع لإلله كموش، ألنه نرصين عىل كـل 

ًلقد أذل عمري ملك إرسائيل مؤاب أياما كثرية، ألن اإلله كموش . امللوك، وأعانني عىل أعدايئ

ولكـن كمـوش . ًسأذل مؤاب أيضا يف أيـامي: ثم خلفه ابنه وقال. ًكان غاضبا عىل أرض شعبه

لقـد احتـل عمـري كـل أرض .  وإرسائيل امنحق، امنحـق إىل األبـد،ًجعلني أراه مهزوما أمامي

  .)1(»ه أربعني سنة، ولكن كموش أرجعها يف أياميمأدبا، وأقام عليها كل أيامه وأيام ابن

ُوسعية للملك عمري، قد وضعته يف مواجهة مبارشة مع كل من هذه النشاطات الت ّ
فقد كانت دمشق يف مطلع القـرن التاسـع أقـوى دولـة . مملكة آرام دمشق ومملكة صور

سـورية عـىل َورغـم أنهـا مل تـسع إىل تكـوين إمرباطوريـة . سورية يف مناطق غريب الفرات

الطريقة املرصية والرافدينية، إال أنها اسـتطاعت تـشكيل نظـام إقليمـي يف منـاطق غـريب 

حـالف الفرات يجمع كلمة املاملك السورية تحت لواء ملك دمـشق، الـذي كـان يـرأس األ

ّوسعي آلشور التي كانت قد بدأت بتكوين إمرباطوريتها يف آسيا العسكرية، ويقاوم املد الت
ًا صور، فكانت أقوى املدن الفينيقية، وعاصمة إلمرباطورية بحرية تزداد توسعا أم. الغربية ّ

عـن ان تومل تكـن هاتـان القوتـان لتـسك .يف جزر البحر املتوسط وعـىل شـواطئه البعيـدة

  مـع ُولقـد تعامـل عمـري . طموحات اململكـة الجديـدة الناشـئة يف الهـضاب الفلـسطينية

  ضــاءها كــان ســهالً بــسبب انــشغالها بنــشاطات مــاصــور بالوســائل الديبلوماســية، ألن إر

 إىل الـسامرةّاخلية للعامل السوري، فعمد بـالط أكرث من انشغالها باملسائل الد وراء البحار 

  الوسيلة امللكية التقليديـة يف عـامل الديبلوماسـية القدميـة، وزوج ابنـه املـدعو آخـاب مـن

ــل  ــدعوة إيزابي ــك صــور امل ــة مل ــزا(ّ ابن ــل -إي ــذل). بع ــوةوب   َك ضــمنت صــور وجــود ق

ّ حليفــة تحمــي مــداخلها التجاريــة الربيــة، وضــمن عمــري ســكوت صــور عــىل توســعاته  ُ َ  

  

                                                           
، دار عـالء الـدين، "ق األدىن القـديمَّالحـدث التـورايت والـرش: "  انظر ترجمتي الكاملـة للـنص يف مـؤلفي1

  .، الفصل األخري2000دمشق، الطبعة الرابعة سنة 
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َّومصدرنا عن هـذا الـزواج هـو الخـرب التـورايت يف سـفر . يف وادي يزرعيل ومرتفعات الجليل

ولكــن املواجهــة مــع دمــشق صــارت مؤكــدة بعــد اجتيــاز قــوات . 31-30: 16امللــوك األول 

  . لنهر األردن وسيطرتها عىل مؤابالسامرة

 مـن سـفر امللـوك األول عـن ثالثـة حـروب بـني دمـشق 22 و20نقرأ يف اإلصحاحني 

هـدد، وذلـك يف عهـد آخـاب  َّص التورايت بـنببتدأها ملك دمشق الذي يدعوه الن، االسامرةو

 مـن ً، يعاونـه اثنـان وثالثـون ملكـاالـسامرةيف املرة األوىل يهاجم ملـك دمـشق . ابن عمري

، يخرج ملك إرسائيل بقواته السامرةوعندما تشتد املجاعة يف . أتباعه، ويحارصها مدة طويلة

ّيف إحدى الليايل من البوابة، ويفاجئ ملك دمشق الذي كان يـرشب ويـسكر مـع حلفائـه يف 
وبعـد مـيض عـام . ِالخيام، فيتشتت شمل القوات املحـارصة، ويعـود بـن هـدد إىل عاصـمته

وحلفاؤه الكرة، ولكنه ينهزم أمام آخاب ويضطر إىل توقيع معاهدة صلح يعاود ملك دمشق 

بعـد ثالثـة أعـوام يتنـازع الفريقـان . السامرةّتنص عىل فتح أسواق دمشق أمام تجار مدينة 

عىل أرض راموت جلعاد الواقعة يف شامل مناطق رشقي األردن، وتقع حرب ثالثة تنجيل عن 

  .ابة بالغة أدت إىل وفاته وإصابة آخاب إصالسامرةهزمية جيش 

ّه رغم أن كـل الظـروف كانـت مهيـأة لوقـوع صـدام بـني دمـشق َّـويف الحقيقة، فإن
ُ، بعد استيالء عمري عىل مـؤاب وتهديـده للمـصالح الدمـشقية يف املنطقـة، إال أن السامرةو

مللـك ، والتي من املفرتض أنها وقعت يف عهـد ا22 و20املعارك املذكورة يف سفر امللوك األول 

، ال تتفق والوضع التاريخي يف املنطقة خـالل أواسـط القـرن التاسـع )م.ق 853-874(آخاب 

فنحن نعرف أن امللك الذي عارص آخاب مل يكن اسمه بن هدد بـل هـدد عـدر، . قبل امليالد

م، عنـدما .ق 854وأن آخاب قد حارب تحت إمرة هدد عـدر يف معركـة قرقـرة حـوايل عـام 

ً جيشا سوريا مع ملوكها، وحارب شلمنرص الثالـث ملـك آشـور يف جمع هدد عدر اثني عرش ً

وقد قـدم آخـاب . موقع قرقرة عىل نهر العايص، حيث أجربه عىل الرتاجع إىل ما وراء الفرات

 جنـدي، بيـنام 10.000 عربـة قتاليـة و2000ص اآلشـوري  هذه املعركة، عىل ما يذكره النإىل

 700 عربـة، و700م إرخـوليني ملـك حـامه  فارس، وقـد1200 عربة و1200قدم هدد عدر 

وقد شكلت قوات هذه املاملك الـثالث القـوة الـضاربة الرئيـسية يف .  جندي10.000فارس و

  .(*)حلف قرقرة

                                                           
  .، الفصل الرابع1995آرام دمشق وإرسائيل، دار عالء الدين، دمشق : راجع النص يف مؤلفي*
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ّوايـة التوراتيـة واملـصادر التاريخيـة، إال أن ًنني لست معنيا بـالتوفيق بـني الرورغم أ

هدد املـذكور  ح بعض الباحثني أن بنفقد اقرت. هذه املسألة تستحق أن نتوقف عندها قليالً

، هو بن هدد ابـن حزائيـل، الخليفـة الثـاين لهـدد عـدر عـىل عـرش 22 و20يف امللوك األول 

ِدمشق، وأن الحروب الثالثة التي توردها القصة التوراتية مل تجـر يف عـرص آخـاب ام يف َّـ وإنـّ

َّ التـورايت كانـت تنقـصه ومبـا أن املحـرر. حزائيـل ابن هدد بن عرص أحد خلفائه املعارصين

 الـسامرةبدليل جهله مبعركة قرقرة التي شاركت فيها (املعلومات بخصوص فرتة حكم آخاب 

ورغـم أننـي قـد وقفـت إىل . )1(فقد وضع هذه الحروب يف عـرص آخـاب) إىل جانب دمشق

  ألنـه بـدا يل األكـرث منطقيـة بـني اآلراء،»آرام دمـشق وإرسائيـل«جانب هذا الرأي يف كتايب 

املطروحة لحل هذه املشكلة، إال أنني أرى اآلن، وبكل وضوح، أن الحروب الثالثة قد وقعت 

ُ خالل فرتة حكم امللك عمري، وأن خصمه الدمشقي كان بن هـدد بـن السامرةبني دمشق و

ًص التورايت أنه كان ملكا عىل دمشق خالل األحـداث ور بن حزيون، الذي نفهم من النطربمي َّ

  ).20 -16: 15راجع امللوك األول  ((*)السامرةُاستيالء عمري عىل عرش التي قادت إىل 

رغم أن آشور قـد ابتـدأت منـذ القـرن العـارش قبـل املـيالد بوضـع املاملـك 

ــىل األرس  ــا ع ــع إبقائه ــا، م ــت نفوذه ــسورية تح ــرة ال ــة الجزي ــة يف منطق   اآلرامي

  

                                                           
1 W. T. Pitard, Ancient Damascus, Chapter 4 . 

ّ انطالقا من القبول بالرواية التوراتية عىل عالت* ، يطابق املؤرخون الغربيون 22 و20ها، يف سفر امللوك األول ً
ّبني هدد عدر املعروف لنا جيدا من النصوص التاريخية، وبني بن هدد الوارد يف القصة التوراتيـة باعتبـاره  ً

وهذا ما قادهم إىل القول بوجود ثالثة ملوك حملوا اسـم بـن هـدد . خصم آخاب يف الحروب الثالثة إياها
 بـن هـدد -2.  بن هدد بن طربميون بن حزيون، ويدعونـه بـنب هـدد األول-1: ملوك دمشق هميف قامئة 

 بن هدد بن حزائيـل، وهـو -3. معارص آخاب، وهو هدد عدر النصوص اآلشورية، ويدعونه بن هدد الثاين
ذا وقد نـسجت األبحـاث التاريخيـة العربيـة عـىل هـ. الخليفة الثاين لهدد عدر، ويدعونه بنب هدد الثالث

للـدكتور عـيل أبـو » اآلراميـون«راجع عىل سبيل املثال كتـاب (املنوال، وكذلك املناهج الدراسية الجامعية 
موجز «، وكتاب 30للدكتور فاروق إسامعيل ص» اللغة اآلرامية«وكذلك كتاب . 63 و62عساف، الصفحات 

  . 159، للدكتور حرب فرزات ص»يف تاريخ سورية القديم
ّبعد أن تبـني لنـا الجهـل املطبـق ملحـرر الـسفر  (22 و20 يف رواية سفر امللوك األول ومبا إنني أشكك رمبا

، عن وجود ملـك 20-6: 15، وأقبل بحذر خرب سفر امللوك األول )باألحداث التي كانت تجري يف تلك الفرتة
، ُدمشق اسمه بن هدد بن طربميون، معارص للملك عمري، فإين أقول بوجود ملكني حمـال اسـم بـن هـدد

بينام ال يوجد يف سلسلة ملوك دمشق واحـد اسـمه بـن . هام بن هدد بن طربميون، وبن هدد بن حزائيل
  .هدد معارص للملك آخاب
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ملـرشوع اإلمرباطـوري األشـوري مل الحاكمة فيها، واكتفائها بتحصيل الجزية واألتاوات، إال أن ا

فبعد ثـالث ). م.ق 824-858(يوضع موضع التنفيذ الفعيل إال يف عهد امللك شلمنرص الثالث 

حمالت واسعة عـىل املاملـك اآلراميـة يف حـوض الفـرات والخـابور، اسـتطاع شلمنـرص ضـم 

َمملكة بيت عديني إىل التاج اآلشوري، وهي أقوى ماملك تلـك املنطقـة، وضـمن  ِ والء بقيـة َ

ِاملاملك ودفعها املنتظم للجزية ْ َّبعد ذلك، ويف السنة السادسة من حكمه، شـن أكـرب حملـة . َ

ري الـذي دام قرابـة قـرنني له عىل مناطق غريب الفرات، افتتحت عرص الرصاع السوري اآلشو

ًفقد عرب شلمنرص الفرات ووصل إىل حلب بعد أن اسـتعرض قوتـه مجـددا أمـام . نامن الزم

ً آرام، ويف حلب جمع األتاوات من أهل املدينة، وقدم قربانا إىل اإلله حـدد يف معبـده ملوك

ً، ثم توجه رشقا نحـو أرايض إرخـوليني ملـك حـامة، )القلعة الحالية(عىل قمة األكروبوليس 

ولكن هدد عدر ملك دمشق . التي كانت متتد حتى املنعطف الكبري لنهر العايص يف الشامل

ًاثني عرش ملكا عند موقع قرقرة عند ضفة العايص، حيث جرت معركة من كان بانتظاره مع 

  .أشهر معارك ذلك العرص

ّ املسلة السوداء، التي نقش عليها شلمنرص أخبار حملتـه عـىل حلـف ورغم أن نص

ُدمشق، يدعي انتصاره التام عىل املتحالفني، إال أن مـسار األحـداث الالحـق يثبـت بطـالن  ُ َّ

ّن شلمنرص مل يتابع حملته جنوبا، وكاتب نص املـسلة الـسوداء مل يـذكر هذا االدعاء، ذلك أ ً

ًشــيئا عــن قتــل أو أرس أي مــن ملــوك التحــالف، ومل يختــتم نــصه بالــصيغة املعروفــة يف 

. »وجعلــتهم يركعــون تحــت قــدمي ويقــدمون يل الجزيــة«: الــسجالت الحربيــة اآلشــورية

ت عـن منطقـة غـريب الفـرات بعـد واألهم من هذا كله هو أن الجيوش اآلشورية قـد غابـ

م، وجـد .ق 849وعندما عاد شلمنرص بعد ذلـك يف عـام . معركة قرقرة مدة خمس سنوات

تــرد أخبــار هــذه الحملــة الجديــدة . هــدد عــدر يف انتظــاره عــىل رأس التحــالف الــسابق

 هـدد عـدر ،عند ذلك... «: لشلمنرص يف نص مخترص يقول بعد وصف رسيع ملسار الحملة

، وإرخوليني ملك حامة، وامللوك االثنا عرش، وضعوا ثقتهم بقواتهم املـشرتكة )(*ملك دمشق

  فقــاتلتهم وانتــرصت علــيهم وغنمــت عربــاتهم وخيــول فرســانهم . وشــنوا الحــرب ضــدي

  

                                                           
  .»إمرييشو«، أو باسم اململكة »دميشقي«ُ تذكر دمشق يف النصوص اآلشورية إما اسم عاصمتها *
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ّومعداتهم الحربية، فهربوا من وجهي طـالبني سـالمة أرواحهـم ِ نالحـظ هنـا عـدم ذكـر . )1(»ُ

ٍ أن خلفاء آخاب الذي تويف بعد عام واحد من معركة فإما. السامرة إىل جانب دمشق وحامة

ُقرقرة قد خرجوا من حلف دمشق، وإما أن السامرة مل تقدم إىل املعركة قوات يعتد بها، وأن 
أمـا عـن نتيجـة . ّكاتب النص قد أدرجها يف عداد االثني عرش مملكة التي مل يـذكر أسـامءها

جة الدعائيـة املتبجحـة للعاهـل الـلــه رغـم هذه املواجهة السورية اآلشـورية الثابتـة، فإنـه

فلقـد كـان عـىل شلمنـرص الثالـث . اآلشوري، هنالك دالئـل واضـحة عـىل هزميـة اآلشـوريني

 848مواجهة التحالف نفسه بقيادة دمشق يف حمالته الثالثة التـي تلـت، واملؤرخـة بـأعوام 

ًوتدل أخبار هذه الحمالت أيضا عىل عدم مقدرة اآل. م.ق 845 و846و شوريني تحقيق تقـدم ُّ

  .ُيذكر يف مناطق غريب الفرات خالل حياة هدد عدر

تويف هدد عدر بعد الحملة اآلشورية إثر مرض عضال، وذلك يف زمن ما خالل الفـرتة 

 وهو تاريخ الحملة اآلشورية األخرية التي يظهر يف أخبارها هـدد هـدد 845الواقعة بني عام 

هو تاريخ ظهور اسم خليفته حزائيـل يف الـسجالت  و841عىل رأس التحالف السوري، وعام 

ٍكان حزائيل قائد جيش هدد عدر، ويبدو أنه استوىل عىل السلطة بعـد فـرتة مـن . اآلشورية

ولقـد تـابع . االرضابات والرصاع عىل السلطة يف البالد الدمشقي، مـام تـىل وفـاة هـدد عـدر

عـىل قيـادة جيـوش التحـالف امللك الجديد سياسة هدد عدر يف التصدي آلشـور، كـام وليـه 

. ال نعرف أسـامءهاالسوري، رغم أننا ال نعرف من سجالت شلمنرص عدد املاملك املتحالفة و

هدد عدر مات واغتـصب العـرش حزائيـل ... «:  آشوري يذكر حزائيل ما ييلنقرأ يف أول نص

. فقاتلته وهزمته وغنمت كل مركباته. وش العديدة وثار ضدي، فدعا الجي(*)املجهول النسب

ًأما هو فقد هرب طالبا حياته، فتعقبته حتى دمشق، مقره املليك، حيث حارصتـه وقطعـت 

ً أن حزائيـل قـد بقـي سـيدا عـىل منـاطق غـريب نستشف من هذا النص. )2(»أشجار بساتينه

 مـع دمـشق، ومـستعدين لتلبيـة الفرات، وأن امللوك السوريني كـانوا عـىل عهـدهم القـديم

  ورغم أن شلمنرص الثالث قد أفلح ألول مرة يف مطـاردة الجـيش . ندائها كلام دعت الرضورة

  

                                                           
1W. T. Pitard, Ancient Damascus, p.129 .  

  .حدابن ال أ: ًحرفيا*
2 Leo Oppenhiem, Babylonian and Assyrian Historical Texts, in: James Pritchard's, 
Ancient Near Eastern Texts, p.280.  
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الدمشقي إىل عاصمته، إال أنه ارتد عنها دون تحقيق مكسب ما، ومل يجد وسيلة ينـتقم بهـا 

  .من حزائيل سوى قطع أشجار غوطة دمشق املشهورة منذ القدم

سته يف الدعوة إىل األحالف املؤقتة، عمل حزائيل عىل عـدم انحيـاز أي إىل جانب سيا

من املاملك السورية إىل الجانب اآلشوري، ألن من شأن ذلك إضـعاف موقـف دمـشق التـي 

وعندما مل تكـن تجـدي . الجزء األكرب من مسؤولية التصدي للمد اآلشوريتحمل عىل عاتقها 

املك، كان حزائيل يلجأ إىل التدخل العـسكري ضـد الوسائل الديبلوماسية يف توحيد كلمة امل

وقد كانت إرسائيل أو دولة تطالها عقوبة . أية دولة متيل إىل مهادنة آشور وتدفع لها الجزية

ابن آخاب وخليفته الثـاين عـىل عـرش ) يورام أو(فبعد وفاة هدد هدد مال يهورام . حزائيل

ته وعسكر يف راموت جلعاد، وهناك وقعـت السامرة إىل مهادنة آشور، فانطلق حزائيل ملقاتل

وراتية التي تقـول يف سـفر ّومصدرنا هنا هو الرواية الت. عدة معارك غري حاسمة بني الطرفني

، بأن يهورام قد أصيب بجروح بليغة يف هذه املعـارك، فـرتك القيـادة 29- 25: 9امللوك الثاين 

دعو يـاهو تبعـه إىل مكـان ولكن أحـد قادتـه املـ. وانسحب إىل الداخل ليشفى من جروحه

أما حزائيل فقد وصـلته أخبـار عـن عبـور شلمنـرص . نقاهته وقتله هناك وويل العرش بعده

 فانـسحب مـن رامـوت ،الثالث نهر الفرات يف طريقه إىل وسط سـورية والـساحل الفينيقـي

  .جلعاد وعاد إىل دمشق

اآلشـوري ِعمل حزائيل عىل تحصني دمشق، ثم انطلق لقطع الطريق عـىل الجـيش 

وهنـا نقـرأ يف سـجالت شلمنـرص الثالـث عـن هـذه الحملـة . عند سفوح جبـال الحرمـون

يف السنة الثامنة عرش من حكمي، عربت الفرات للمرة «:  ما ييل(*)م.ق 841املؤرخة يف عام 

حزائيل ملك دمشق، وضع ثقته بجيشه العرمرم، وجمع قواته بأعداد كبرية . السادسة عرش

قاتلته، وهزمته، وجنـدلت سـتة عـرش . و املقابل لجبل لبنان قاعدة لهجاعالً من جبل سنري

أما هو فقد هرب .  جواد وكل معسكره740 عربة و1121 وغنمت ،ًألفا من جنوده األشداء

ــجار  ــت أش ــاك وقطع ــه هن ــيك، وحارصت ــره املل ــشق، مق ــه إىل دم ــه، فتعقبت ــا بحيات   ًناجي

ــسا ــدم. تينهب ــوران، فه ــل ح ــم رست إىل جب ــتث ُت وأحرق ــدن ُ ــن امل ــىص م ــددا ال يح   ً ع

  

                                                           
ْ وهي نفس الحملة التي نوهت عنهـا باختـصار سـجالت شلمنـرص يف معـرض ذكرهـا ملـوت هـدد عـدر *

  .واستالم حزائيل السلطة
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 البحـر، لالـذي يقـع مقابـ) الكرمـل(= ثم رست إىل جبل بعـل رايس . وأخذت منهم الجزية

ُحيث أقمت نصبا تذكاريا نقـشت عليـه صـوريت ً وهنـاك تلقيـت الجزيـة مـن صـور، ومـن . ً

  .)1(»صيدون، ومن ياهو ابن عمري

لـك صـور أو اسـم ملـك نالحظ من قراءة النص اآلشـوري، أعـاله، عـدم ذكـر اسـم م

ولعـل الـسبب هـو أن صـور وصـيدون قـد . صيدون، بينام تم ذكر اسم ياهو ملك إرسائيـل

ًارسلتا الجزية إىل امللك اآلشوري يف معسكره، أما ياهو فقـد حـرض شخـصيا للقـاء شلمنـرص 

ّوهـذا مـا يؤكـده نحـت بـارز محفـور عـىل خلفيـة املـسلة . ًالثالث مؤكدا له والءه املطلـق

ً، ضمن مجموعة صور أخرى، ميثل رجالً بلباس كنعاين ساجدا عنـد قـدمي شلمنـرص السوداء

  .»إلخ...ًتلقيت منه فضة وذهبا، و. جزية ياهو ابن عمري«: الثالث، وقد كُتب تحته

، (*)ُأما عن تسمية النص اآلشوري لياهو بـابن عمري رغم عدم انتامئه لساللة عمـري

مـا أن الـبالط اآلشـوري مل يكـن يعـرف نـسب امللـك  فإ-1:  وجـوهثالثةفيمكن تفسريه عىل 

 وإما أن ياهو، الذي يدعوه نص سـفر امللـوك -2. ُالجديد فاعتقد أنه من ساللة امللك عمري

ُالثاين بـ ياهو ابن منيش، كان من نسل عمري فعالً ولكنه مل يكن من نـسل آخـاب، وأن أبـاه 

ُمنيش كان ابنا لعمري من زوجة ثانية  هنـا ال يـدل عـىل شـخص »ُعمري«تعبري  وإما أن -3. ً

ُام عىل إرسائيل التي تدعى يف النصوص اآلشورية بأرض عمري، وبالتايل فإن َّـُامللك عمري وإن

، وهـذا التفـسري »ابـن حـامة« أو »ابـن دمـشق«ُيف قوله ابن عمري ما يشبه قولنا بالعربية 

  .الثالث هو األكرث منطقية يف رأينا

ًمللوك الثاين شيئا عـن العالقـات اإلرسائيليـة اآلشـورية، وال عـن ال يذكر لنا محرر سفر ا

ُقيام عمري بالتوجه إىل مقر شلمنرص الثالث وتأديته الجزية إليه، ألنه حتى هذه املرحلـة مـن 

، مل يكن قد سمع بقيـام مملكـة عظمـى يف وادي الرافـدين السامرةوراتية عن أخبار َّالرواية الت

 بكل تلك األحداث الجسام التي عصفت باملنطقة الـسورية خـالل اسمها آشور، ومل يكن يعرف

ــار معركــة. القــرن التاســع ــك   قرقــرة وال مــشاركة  مل تــصله أخب   آخــاب فيهــا، ومل يــسمع باملل

  

                                                           
1 Leo Oppenheim, op.cit, p.280 . 

ّ لقد قتل ياهو يهورام ، وهو االبن الثاين لعمري وامللك الرابع يف الساللة التي أسست مملكة السامرة، ثم *
ًأمر بعد ذلك بقتل جميع أبناء آخاب من أخوة يهورام وعددهم سبعون أمريا، فأحرضت رؤوسهم يف سالل 

  .11-1: 10إليه، امللوك الثاين 
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هدد عدر وال بكل تلك األحالف والحروب، وال بدخول إرسائيل عامل السياسة الدولية  العظيم

 كل مـا كـان يجـري عـىل الـساحة الـسورية شـامالًولكنه يف مقابل جهله ب. قرقرة منذ حلف

حزائيـل ملـك دمـشق يف   متفرقـة مـن أخبـار حـروبًوجنوبا، فقـد كانـت يف حوزتـه نتـف

  .ًللسامرة أخريا، ولقسم واسع من فلسطني الكربى فلسطني، وإخضاعه

شلمنـرص عنـد  م ملواجهـة. ق841عـام  رامـوت جلعـاد حزائيل قد انسحب من كان

وعنـدما تأكـد لديـه . م.ق 837 آشور حتى عـام غلته املعارك التالية معرمون، ثم شجبل الح

عدم نية اآلشوريني شن حمالت جديدة عىل غرب الفرات، بدأ يضغط عىل منـاطق التواجـد 

اإلرسائييل يف املناطق الشاملية من رشقي األردن، حتى دفع بالقوات اإلرسائيليـة إىل مـا وراء 

ولكن ياهو مل يتحفظ للسلوك يف رشيعة الـرب مـن «: ك الثاين نقرأ يف سفر امللو. نهر األردن

يف تلك األيام ابتدأ الرب يقص إرسائيل، فرضبهم حزائيل يف جميع تخـوم إرسائيـل، . كل قلبه

  .33-21: 10. »إلخ...من األردن لجهة مرشق الشمس، جميع أرايض جلعاد

عرب حزائيل األردن وهـزم بعد وفاة ياهو انتقل الرصاع إىل أرايض إرسائيل ذاتها، فقد 

. وأجربه عىل توقيع معاهـدة مذلـة السامرةيف عدة معارك، ثم طارده إىل  يهوآحاز ابن ياهو

َثم ملـك يهوآحـاز  «:وهذا ما نستنتجه من األخبار الغامضة يف سفر امللوك الثاين، حيث نقرأ َ َ
فحمـي ... لـرب سبع عرشة سـنة، وعمـل الـرش يف عينـي االسامرةابن ياهو عىل إرسائيل يف 

غضب الرب عىل إرسائيل فدفعهم ليد حزائيل ملـك آرام، وليـد بـن هـدد بـن حزائيـل كـل 

ًآحاز شعبا إال خمسني فارسا، وعرش مركبات، وعرشة آالف ليهوألنه مل يبق ... األيام ، ألن راجلً

بعد إخضاع إرسائيل بـسط حزائيـل . 23-1: 13 »ملك آرام أفناهم ووضعهم كالرتاب للدوس

ه الكاملة عىل وادي يزرعيل، ثم خرج من الوادي نحو السهل الساحيل فأخـضع مدنـه سلطت

ثـم انقلـب نحـو الـداخل . جـت وصوالً إىل الساحل الفلستي، حيث حطت قواته يف مدينـة

أورشليم، التي كانت يف هـذا الوقـت  ًصاعدا التالل املنخفضة نحو سهل شفلح فأخضع مدن

أورشـليم،  حـصاره عـىل حزائيـل ُقبـل أن يلقـي. االزدهارمن أواخر القرن التاسع قد بدأت ب

 ٍحينئـذ«: نقرأ يف سفر امللـوك الثـاين. خضوعه وأرسل الجزية إىل حزائيل أعلن ملكها يهوآش

  . صــعد حزائيــل ملــك آرام وحــارب جــت وأخــذها، ثــم حــول وجهــه يــصعد إىل أورشــليم
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ب وبيت امللـك، وأرسـلها إىل فأخذ يهوآش ملك يهوذا كل الذهب املوجود يف خزائن بيت الر

  .18-17: 12 »حزائيل ملك آرام، فصعد حزائيل من أورشليم

لنفوذ الفعيل وهكذا نجد أن منطقة وسط وجنوب سورية قد صارت بكاملها ضمن ا

ومبـا أننـا نعـرف مـن ). 17انظر الخريطـة يف الـشكل رقـم ( حزائيل ململكة دمشق يف عرص

ل كان يـستدعي جيـوش حلفائـه ملواجهـة آشـور، أن حزائي نصوص حمالت شلمنرص الثالث

ميكننا القول بأن نفوذ دمشق كان يشتمل عـىل معظـم ماملـك آرام يف منـاطق بـالد الـشام 

ه املدعو بن هدد بن ً خصوصا وأن ابنه من بعدًمتاما مثلام كان يف عهد هدد عدر،الشاملية، 

، عىل ما نعرفـه مـن نـص ظهر عىل رأس تحالف ضم أقوى تلك املاملك الشامليةحزائيل قد 

وهذا يعني أن حزائيل كان قد وضـع قبـل . زاكري آرامي تركه لنا ملك حامة ولوعاش، املدعو

ل يف أقىص الشامل السوري إىل سس إمرباطورية امتدت من مملكة شأمُم أ. ق800موته عام 

ًحدود الصحراء يف الجنوب، ومن الفرات رشقا إىل سواحل املتوسط غربا ته فـرتة ولقد ساعد. ً

م، وانـشغال الجـيش اآلشـوري .ق 824عـام  النزاع عىل العرش يف آشور عقب وفاة شلمنرص

بإخامد الفنت يف املناطق الرشقية لإلمرباطورية، عىل ترتيب أوضاع البيـت الـداخيل الـسوري، 

  .بحرية وأمان ملدة ربع قرن أو تزيد

 بدأت فيه بـوادر ت وقم، يف.ق 800العرش حوايل عام  ارتقى بن هدد ابن حزائيل

م، .ق 810عرش آشور عـام  نرياري الثالث فقد ارتقى حدد. عودة اآلشوريني تلوح يف األفق

ّوبعد أن رتب أمور بيته الداخلية أخذ يعد العدة الستئناف الحمالت عـىل غـريب الفـرات ُّ ِ ُ. 

وكان يف غريب الفرات مملكتان عـىل اتـصال مـع بـالط آشـور ومـستعدتان لـرفض سـلطة 

فمنـذ حملـة شلمنـرص .  ودفع الجزية آلشور هام مملكة حـامة ومملكـة إرسائيـلدمشق

م مل تشارك حامه يف حلف دمشق، ومن املرجح أنهـا فـضلت .ق 845املؤرخة بعام  الثالث

دفع الجزية لآلشوريني، يف عهد خلفاء إرخوليني، عىل مواصلة القتال ضد القـوة اآلشـورية 

يـاهو مـع آشـور،  حزائيل عىل نقض العهد الـذي قطعـه أما إرسائيل التي أجربها. الجبارة

فقد كانت تتحني الفرص لالنتقام من ذل الهزمية التي ألحقها بهـا حزائيـل ، وتفـضل دفـع 

ــدو األمــس ــب ع ــا إىل جان ــة معه ــىل املواجه ــة آلشــور ع ــىل . الجزي ــا، وســريا ع ــن هن   ًم

  هـددد عمـد بـن سياسة أسالفه يف الحيلولة دون انقـسام موقـف املاملـك الـسورية، فقـ
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ومـصدرنا عـن . ّإىل قتال يوآش، ابن يهوآحاز الذي كان قد وقع معاهدة تبعيـة مـع دمـشق

قـد  َّورايت يف سـفر امللـوك الثـاين، الـذي يـدعي أن يـوآشَّهذه الحرب الجديدة هو الخرب التـ

  ). 25-24: 13 امللوك الثاين(رات وانترص عليه ثالث م بن هدد رضب

ًيف ذلك الوقـت كـان أمـرا مـستبعدا  السامرة  أمامَّويف الحقيقة، فإن خسارة بن هدد ً

ًجدا، نظرا ملا نعرفه عن قوة بن هدد العسكرية يف ذلك الوقت، ومدى نفوذه يف بالد الشام ً .

ف من أقـوى ّه عىل رأس حلف مؤلملك حام زاكري فبعد محاربته إلرسائيل نجده يتجه لقتال

ويكفـي أن نـذكر هنـا أن مملكـة . املاملك اآلرامية، بينها مملكـة شـامل، والعمـق، وجـويش

جويش التي قاتلت تحت إمرة ملك دمشق، كانت تبسط سيطرتها عىل كـل األرايض املمتـدة 

ورايت عـن ّتـي أرجـح أن الخـرب الّمن هنا، فإنـ. ًى سهل العمق غرباًمن نهر الفرات رشقا وحت

بن   لثالث معارك ضد دمشق، يف حال صحته، يشري إىل معارك وقعت بعد عرصالسامرة ربح

ولعل مـام يؤيـد . هدد، عندما بدأت قوة دمشق تضعف نتيجة الرضبات اآلشورية املتالحقة

ورايت يف هذا الخرب يناقض ما كان قد أورده يف مطلع اإلصـحاح نفـسه ّرأينا، هو أن املحرر الت

  .بن هدد إرسائيل قد وقعت تحت سيطرة دمشق كل أيام حزائيل وابنهبأن 

زاكري ملك حامه الـذي كـان يـسيطر عـىل  عىل بن هدد بعد إخضاعه إرسائيل، صعد

بـن  وكـان). تل أفس الحايل( الواقعة إىل شامليه، ويقيم يف عاصمتها حاتريكا لوعاش مملكة

نطقـة الـشاملية بـني الفـرات وشـاطئ هدد عىل رأس ستة ماملك سورية تقع جميعها يف امل

زاكـري نفـسه  وهنـا يخربنـا نـص تركـه. حاتريكا زاكري يف مدينة املتوسط، فألقى الحصار عىل

 النهايـة باللغة اآلرامية عن مجريات هذا الحصار، وعن الجيوش التي شاركت فيه ويقـول يف

  .)1(ن أسوارهاحاتريكا والرتاجع ع وحلفاءه قد اضطروا إىل فك الحصار عن بن هددإن 

وحلفائـه  بخصوص تراجع بـن هـدد زاكري ونحن إذ ال نشكك يف خرب نص

نا نعتقد أن انسحاب بن هدد قد جاء بعد سامعه بخـرب َّـحاتريكا، فإن عن أسوار

  ومـن املـرجح. هدد نرياري الثالث عىل مناطق غريب الفرات اقرتاب أوىل حمالت

  

                                                           
  .232ص» آرام دمشق وإرسائيل«  انظر النص ومراجعه يف مؤلفي 1
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وا باآلشوريني بعد عبورهم لنهـر الفـرات، ولكـنهم  أن املتحالفني قد تولوا عن زاكري واصطدم

 أمـا بقيـة القـصة .د أن ظهر لهم تفـوق الجـيش اآلشـوريتراجعوا وعاد كلٌّ إىل عاصمته بع

إنـه قـد عـرب  نـرياري حـدد فنقرؤها يف نص آشوري مخترص وخال من التفاصيل، يقـول فيـه

ه نحـو الـساحل ّ ثم توجـ،)آمورو(وسورية الوسطى ) حايت(الفرات وأخضع سورية الشاملية 

فأخضع صور وصـيدون، وأرض عمـري، وفلـستيا، وأدوم، ثـم صـعد عـىل دمـشق وأفتتحهـا، 

وكانـت هـذه هـي املـرة األوىل التـي تـدفع فيهـا . )1(بن هدد جزيـة دمـشق وتلقى يف قرص

وبـذلك ابتـدأ . دمشق الجزية آلشور منذ بداية الحمالت املنظمة اآلشورية عـىل بـالد الـشام

ًنازيل لسقوط دمشق، ولسقوط إرسائيل أيضا التي اعتقدت أنها تستطيع النجاة مـن العد الت

  .مطرقة آشور إذا خذلت دمشق

م، ألننـا نعـرف مـن وثيقـة آشـورية عـرث .ق 773قد تويف قبل عام  بن هدد يبدو أن

، مقر الحـاكم اآلشـوري عـىل منـاطق الفـرات وبـالد الـشام، أن (*)عليها يف موقع كارشلمنرص

. حـديانو  م، وكان عىل عرشها يف ذلك الوقت ملـك يـدعى.ق 773ّد متردت يف عام دمشق ق

 742ويف عـام . شمـيس إيلـو، بقمـع التمـرد كارشلمنرص، املدعو وقد قام عامل اآلشوريني يف

عـىل  حديانو رحيانو، الذي نرجح أنه قد وىل م يرد يف السجالت اآلشورية ذكر ملك اسمه.ق

ًم، وبناء عىل ذلك نستطيع كتابـة ثبـت مبلـوك آرام دمـشق .ق 750عرش دمشق حوايل عام 
  : منذ ابتداء ظهور أخبارها يف السجالت اآلشورية، وفق ما ييل

  م. ق842 - 860  هدد عدر 

  م. ق800 - 842  حزائيل 

  م. ق773 - 800  بن هدد

  م. ق750 - 773  حديانو

  م. ق732 - 750  رحيانو

ًل من هذه بكثري، وذلك ابتـداء أما ثبت ملوك إرسائيل فيعيطنا الئحة أطو
  . هـدد عـدر ُعمري الذي عارص خالل النصف الثـاين مـن فـرتة حكمـه من امللك

  

                                                           
  . وما بعدها233، ص»آرام دمشق وإرسائيل«  انظر النص وتحليالته يف مؤلفي 1
ّوقـد غـري اسـمها امللـك .  كارشلمنرص هو االسم اآلشوري ملدينة تل برسيب اآلرامية عاصمة بيت عـديني*

  .شلمنرص الثالث بعد أن ألحق بيت عديني بآشور
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ويرجع طول الئحة ملوك إرسائيل إىل كـرثة االنقالبـات الـسياسية وقـرص فـرتات حكـم األرس 

فر وإليكم ثبت ملوك إرسائيل وفق املعلومات املستمدة من سفر امللوك األول وس. املتعاقبة

  :ورايتّامللوك الثاين يف النص الت

  :ُأرسة عمري

  م. ق874 - 885  ُعمري

  م. ق853 - 874  آخاب 

  م. ق852 - 853  أحزيا

  م . ق841 - 852  يورام

  ياهو يقتل يورام 

  أرسة ياهو

  م. ق814 - 841  ياهو

  م. ق798 - 814  يهو آحاز

  م. ق753 - 798  يربعام

  م. ق752 - 753  زكريا

  شالوم يقتل زكريا

  عهد شالوم

  م . ق752  شالوم

  مناحيم يقتل شالوم

  أرسة مناحيم

  م. ق742 - 752  مناحيم

  م . ق740 - 742  فقحيا

ِفقح يقتل فقحيا َ  

ِعهد فقح َ  

  م . ق732 - 740  فقح 

  هوشع يقتل فقح

  عهد هوشع

  م . ق721 - 732  هوشع 

  دمار السامرة ونهاية مملكة إرسائيل
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افلة، وهي الخامتـة التـي شـهدت نهايـة كـل مـن نأيت اآلن إىل خامتة هذه الفرتة الح

وسـبي أهلهـا إىل  السامرةاق دمشق بالتاج اآلشوري، وتدمري دمشق وإرسائيل، حيث تم إلح

  .آشور

، )م.ق 727-745(تغـالت فـالرص الثالـث  م، ارتقى عرش آشور امللـك. ق745يف عام 

رن كامـل، وامتـدت مـن الذي وطد دعائم إمرباطورية مرتامية األطراف، دامت بعده قرابة ق

ًإيران ضمنا يف الرشق إىل مرص ضـمنا يف الغـرب، ومـن آسـيا الـصغرى ضـمنا  يف الـشامل إىل ً

فبعـد أن كانـت سياسـة ضـم األرايض املقهـورة . أواسط شـبه الجزيـرة العربيـة يف الجنـوب

بالقوة، وحكمها بواسطة والة آشوريني، متارس عىل نطـاق ضـيق منـذ عهـد شلمنـرص، فقـد 

كام أنه أسس لـسياسة الرتحيـل . تغالت فالرص ركيزة من ركائز حكمه وبسط سلطانهجعلها 

. املنظم للشعوب املغلوبة، وإحالل جامعات محلها يتم اختيارها من شعوب مغلوبـة أخـرى

ًوبذلك متكنت آشـور أخـريا مـن حكـم املنـاطق الثـائرة بعـد أن أفقـدتها تكوينهـا الـسيايس 

ياسة الرتحيل اآلشورية الخارطـة الدميغرافيـة للـرشق القـديم ت سّوقد غري. وتجانسها اإلثني

  . شعب وفق معلومات السجالت اآلشورية ذاتها100بكامله، بعد أن طالت أكرث من 

جميع ماملك بالد الشام الداخليـة  يف حمالته االستعراضية األوىل، أجرب تغالت فالرص

دمـشق وإرسائيـل، إضـافة إىل  من ضـمن هـذه املاملـك .ىل دفع الجزية آلشوروالساحلية ع

 نقرأ عن نتائج إحدى هـذه الحمـالت .ُيهوذا التي يرد ذكرها ألول مرة يف السجالت اآلشورية

تلقيت جزية خاشتاشبي ملك قوماجني، وأوريك ملـك قويـة، وسـيبيتي بعـل ملـك «: ما ييل

ل ملـك ومتان بعل ملـك أرواد، وسـابينو بعـ... ، وبنامو ملك شاملةجبيل، وإنليل ملك حام

بيت عمون، وسلامنو ملك مؤاب، وميتيني ملك أشقلون، وآحاز ملك يهـوذا، وكـوش مـاليكو 

تلقيت الجزية من رحيانو ملك دمـشق، «: ونقرأ يف نص آخر. )1(»دوم، وهانو ملك غزةأملك 

بيتي بعـل ملـك جبيـل، ومـن يام ملـك صـور، ومـن سـ، ومن حريالسامرةومن مناحيم ملك 

، ومـن بنـامو ملـك ةيسرييس ملك كركميش، ومن إنليل ملـك حـامأوريك ملك قوية، ومن ب

  .)2(»ومن زبيبة ملكة العرب... شامل

                                                           
1 Leo Oppenheim, op. cit, p.282 . 
2 Op. cit, p.283 . 
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بتطبيق سياسة ضم األرايض عىل  تغالت فالرص بعد هذه الحمالت االستعراضية، يبدأ

مدن حاتريكا وكل األرايض إىل  ...«:  نقرأ يف نص مفصل للعاهل اآلشوري ما ييل.نطاق واسع

مـدن البحـر األعـىل، جميعهـا ... دن جبيـل، وسـيمريا، وعرقاتـا، وأوزنـو، وعربـاجبل سوا، وم

. غـالزا، وآيب ليكـا... وكـذلك مـدن. ً نفوذي عليها ووضعت قوادا من عنـدي لحكمهـاُبسطت

 أمـا هـانو ملـك .الواسعة بكاملها وحدتها مع مملكة آشور... املتاخمة ألرايض عمري، وأرض

جأ إىل مرص، فقد قهـرت مدينتـه واسـتوليت عـىل ممتلكاتـه غزة الذي هرب أمام قوايت والت

وعىل صور آلهته، وأقمت صور آلهتي وصوري يف قرصه فأعلنتها آلهة للبالد، ثم فرضت عـىل 

ت عليه كعاصفة ثلجية، فهـرب مـن فقد انقضض) السامرةملك ( وأما مناحيم .أهلها الجزية

دته إىل قرصه وفرضت عليه الجزيـة ًأمامي وحيدا كالعصفور، ثم عاد وسجد عند قدمي، فأع

نالحظ من هذا النص أن تغالت فالرص قد أبقـى . )1(»ًفضة وذهبا وعباءات حريرية مزركشة

  .، رغم إلحاقه بآشور بقية املاملك املذكورة يف النصالسامرةعىل استقالل كل من غزة و

 تغـالت فـالرص الثالـث يف عـدد مـن هذا ويتقاطع النص التـورايت هنـا مـع نـصوص

عـام  الـسامرة النقاط، ويختلف عنها يف نقاط أخرى، فـمناحيم قد اسـتوىل عـىل الـسلطة يف

وحكم مدة شهر واحـد  زكريا آخر ملوك أرسة ياهو الذي كان قد قتل شالوم ، بعد قتله752

وصـعد منـاحيم بـن جـاري مـن ترصـة وجـاء إىل  ...«: 15نقرأ يف سفر امللـوك الثـاين . فقط

ي عـىل ملـك منـاحيم بـن جـاد... ًك عوضـا عنـهش فقتله وملي ياب ورضب شلوم بنالسامرة

 عرش سنني، وعمل الرش يف عيني الرب، فجاء فول ملك آشور عىل األرض، السامرةإرسائيل يف 

-14: 15 »فرجع ملك آشور ومل يقـم يف األرض... فأعطى مناحيم لفول ألف وزنة من الفضة

 قد أغفل هروب مناحيم ثـم عودتـه، وأنـه قـد ورايت أن املحررّ نالحظ من هذا الخرب الت.30

وهذا االسم غري معروف يف ثبت ملوك آشور، ال يف هذه املرحلة . دعا ملك أشور باالسم فول

  .التاريخية وال يف ما سواها من املراحل السابقة والالحقة

بعد ضياع مـا ميكـن للـسامرة ودمـشق أن تتنازعـا عليـه، وتـوقعهام لحملـة 

ور، قررت دمشق نقض عهد آشور والتوقف عـن دفـع الجزيـة، جديدة تلحقهام بآش

  رحيانو، الذي بـدأ اسـمه يظهـر يف  ويبدو أن امللك. وإحياء سياسة التحالف السوري

  

                                                           
1 Leo Oppenheim, op. cit, p.283.  
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 وأورشـليم إىل الـسامرة ، قد حاول اسـتاملة كـل مـن(*)»رصني«سفر امللوك الثاين تحت اسم 

ًيهـوذا الناشـئة حـديثا يف  ت مملكـةفقد كان.  بينام رفضت أورشليمالسامرة فوافقت. جانبه

  من حولها، وترثى عىل حساب الـدمارنى السياسيةُذلك الوقت تستفيد من االنهيار التام للب

تغالت فالرص الثالث مل ترش إىل أية مواجهة مـسلحة مـع  ومبا أن نصوص. املنترش يف املنطقة

ــ ــسطني، فإن ــة وفل ــورية الجنوبي ــىل س ــه ع ــع حمالت ــالل جمي ــوذا، خ ــد أن هَّيه ــن املؤك  م

أورشليم قـد التزمـوا سياسـة التبعيـة والعاملـة آلشـور عـىل حـساب جـريانهم، وهـي  ملوك

 مـن هنـا، فقـد قـرر. ألكـرث مـن قـرن قـادميهـوذا مـستقلة  السياسة التي سـتفلح يف إبقـاء

مبساعدة إرسائيل من أجل إسقاط ملكها آحاز، وتعيني ملـك عليهـا  أورشليم مهاجمة رحيانو

فقـح، الـذي  وكان ملك إرسائيـل يف ذلـك الوقـت هـو. ابن طبئيل  ني معه اسمهمن املتعاون

رحيـانو ملـك دمـشق عـىل اتخـاذ  ولعل مام ساعد. مناحيم وحكم بدالً عنه  ابنفقحيا قتل

تغالت فالرص عن مشاكل غـريب الفـرات بحروبـه يف املنـاطق الـرشقية  هذه الخطوة انشغال

  .ورايتَّ عىل أورشليم تستند إىل النص التالسامرةشق وومعلوماتنا عن حملة دم. لإلمرباطورية

ام ملك يهوذا، أن رصني ملـك وحدث يف أيام آحاز بن يوث«: 7نقرأ يف سفر أشعيا 

وأخـرب .  فلم يقدر عىل محاربتهاك إرسائيل إىل أورشليم ملحاربتها،آرام صعد مع فقح مل

 فرجـف ،)أي إرسائيـل(ايم حلت آرام يف أفـرقد : وقيل له) أي ملك أورشليم(بيت داود 

أخـرج ملالقـاة : فقـال الـرب ألشـعيا. ُقلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح

نصعد عىل يهوذا ونقوضـها : ألن آرام تآمرت عليك برش مع أفرايم قائلة...  آحاز وقل له

ًونستفتحها ومُنلك يف وسطها ملكا هو ابن طبئيل : 7 »إلـخ... هكذا يقـول الـسيد الـرب. ِّ

َكان آحاز ابن عرشين سنة حني ملك، وملك سـت «: 16ونقرأ يف سفر امللوك الثاين . 1-7 َ َ ََ َ
عرشة سنة يف أورشليم، ومل يعمل املستقيم يف عيني الرب إلهه، بل سار يف طريق ملـوك 

إرسائيل، حتى أنه عرب ابنه يف النار حسب أرجاس األمـم، وذبـح وأوقـد عـىل املرتفعـات 

ٍرضاء، حينئذ صعد رصني ملك آرام وفقح بن رمليا ملك إرسائيـل إىل وتحت كل شجرة خ

  رســل آحــاز رســالً إىلوأ...  أورشــليم للمحاربــة، فحــارصوا آحــاز ومل يقــدروا أن يغلبــوه

  

                                                           
رحني، وبناء عليه ميكن أن املحرر   من املمكن أن اسم رحيانو الوارد يف السجالت اآلشورية، هو يف اآلرامية*

  ً.التورايت قد أبدل الحاء صادا
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أنا عبدك وابنك، اصعد خلصني مـن يـد ملـك آرام ومـن يـد :  ملك آشور قائالًت فالرس تغل

لفضة والـذهب املوجـود يف بيـت الـرب ويف خـزائن فأخذ آحاز ا. ّملك إرسائيل القامئني عيل

 فسمع له ملك آشـور وصـعد إىل دمـشق وأخـذها ،بيت امللك وأرسلها إىل ملك آشور هدية

: 16 »ت فالرس ملك آشـورر امللك آحاز إىل دمشق للقاء تغلوسا. ، وقتل رصنيريوسباها إىل ق

1- 10.  

ين، التي تجعل ملـك آشـور برصف النظر عن سذاجة هذه الفقرة من سفر امللوك الثا

يقبل الرشوة من آحاز ملك يهوذا فيأيت ملساعدته، فإن سجالت تغالت فـالرص تعطينـا فكـرة 

ً اسـتعدادا إلنهائهـا بعـد الـسامرةتقريبية عن األحداث التي أدت إىل نهاية دمشق وتحجيم 

 تغـالت  وامتناعهام عن دفـع الجزيـة، اسـتعدالسامرةفبعد مترد دمشق و. ذلك بفرتة قصرية

ولرمبا ساعده عىل التبكري يف هذه الحملة . فالرص لشن حمالت جديدة عىل سورية الجنوبية

ما وصله من أخبار عن حصار أورشليم من قبـل اململكتـني املتمـردتني، فخـيش مـن انتـشار 

  .التمرد إذا سقطت أورشليم، باعتبارها العميل الرئييس آلشور يف سورية الجنوبية

ورشليم، ووصلت أخبار عبور تغـالت فـالرص لنهـر الفـرات، اضـطر عندما طال حصار أ

وصـل شلمنـرص إىل املنطقـة . املتحالفان إىل فك الحصار والعودة كلٌّ إىل عاصمته للدفاع عنهـا

 عـىل املنـاطق الواقعـة تحـت نفوذهـا إىل الـشامل مـن رشقـي ىل، فاسـتوالسامرةه نحو ّوتوج

بعــد ذلــك حــارص .  بالتــاج اآلشــوري وســبى أهلهــااألردن، والجليــل، ووادي يزرعيــل، فألحقهــا

ً حصارا شديدا، وأبلغ أهلها أنه ال ينوي سوى خلع امللك املتمرد فقح، فثار أهل املدينة السامرة ً

ًعىل ملكهم وخلعوه، ثم فتحوا األبواب لتغالت فالرص الذي دخـل املدينـة سـلام، وعـني عليهـا 

ًملكا جديدا اسمه هوشع : ذرة الباقية من نص لتغالت فالرص يقول فيهـاهذا هو تفسريي للش. ً

وسـقت سـكانها وممتلكاتهـا إىل آشـور، ثـم ثـاروا عـىل ... ومن أرض عمري استوليت عىل ... «

ًملكـا، وتلقيـت مـنهم جزيـة ) هوشـع(=، فجعلت عليهم املدعو أويش )فقح (=ملكهم بيقحا 

قد جاءت يف سياق حملـة عامـة  ومن املرجح أن هذه الحملة عىل إرسائيل .)1(»إلخ... مقدارها

 أيـام يف«: ًهذا ونقرأ يف نفس امللوك الثاين خربا مامثالً. م. ق734عىل فلسطني جرت حوايل عام 

  ت فـالرس وأخـذ عيـون، وآبـل بيـت معكـة، وينـانوح، وقـادش،فقح ملـك إرسائيـل، جـاء تغلـ

  

                                                           
1 Leo Openheim, op. cit, p.283.   
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 هوشع بن إيلة عـىل نَََتفاهم إىل آشور، وبتايل، وسنف وحاصور، وجلعاد، والجليل، وكل أرض 

  .30-29: 15 »ًفقح بن مليا، ورضبه فقتله، وملك عوضا عنه

أما عن فتح دمشق وسبي أهلها، فإن القارئ للفقرة التي اقتبسناها من سفر امللـوك 

 إىل دمـشق الـسامرة، ليعتقد بأن تغـالت فـالرص قـد توجـه بعـد استـسالم 10 -1: 16الثاين 

ننا نعرف من شذرات نصوص آشورية أن عامني من القتال ولك. مبارشة فافتتحها وقتل ملكها

فقد شن تغالت فـالرص حملتـني عـىل دمـشق ميكـن تـأريخهام يف . قد سبقا استسالم دمشق

م، مل يتمكن تغالت فالرص مـن فـتح دمـشق، .ق 733 يف حملة عام .م. ق732 و733األعوام 

التـي يـصفها الـنص بأنهـا مـسقط ، و)عدرا الحالية(ام اكتفى بفتح مدينة حدرا القريبة َّـوإن

ًرأس رحيانو، كام دمر وأحـرق عـددا كبـريا مـن املـ ً يـشو دن والبلـدات يف أرايض مملكـة أمريّ

ًم أفلح اآلشوريون أخريا يف القضاء عىل دمشق وإلحاقها مع .ق 732 ويف حملة عام .)1(الكربى

م تـقيم مكـسور جميع أرايض مملكتها بالتاج اآلشوري، عىل ما نفهم مـن ثـالث شـذرات لـر

 وبـذلك تـم اختتـام آخـر فـصول .)2(1962عـام  Tadmorترميمه وقراءته من قبل الباحـث 

  .الرصاع بني هاتني القوتني العظميني، بعد حوايل قرن ونصف من املجابهة الدامية بينهام

ففـي عهـد شلمنـرص الخـامس، ابـن . ً كثريا عن اللحاق بدمشقالسامرةمل تتأخر 

م، امتنعت بعـض املاملـك . ق722 و726كم فرتة قصرية فيام بني تغالت فالرص، الذي ح

 األمـر الـذي شـجع هوشـع ملـك إرسائيـل عـىل ً،السورية عن أداء الجزية آلشور مجددا

 وكـان ،ًاتخاذ املوقف نفسه، خصوصا وأن مراسالت كانت تجري بينـه وبـني ملـك مـرص

ة، عىل مـا يـورده خـرب املرصيون يحضونه فيها عىل خلع طاعة آشور ويعدونه باملساعد

ولكن صارغون الثـاين الـذي ويل عـرش آشـور بعـد . 4: 17سفر امللوك الثاين يف اإلصحاح 

شلمنرص الخامس، ما لبث أن شن حملة عىل املاملك السورية املتمـردة، وبينهـا مملكـة 

 بعـد )3(حامة التي فقدت استقاللها بدورها وتم سبي قسم كبـري مـن سـكانها إىل آشـور

  الـسامرةملكـة حـامة التـي كانـت عـىل رأس املتمـردين، توجـه صـارغون إىل تصفيته مل
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نقرأ يف نـص لـصارغون . م. ق721 فحارصها وافتتحها وألحقها بالتاج اآلشوري، وذلك يف عام 

 فرد مـن سـكانها، 27290 وفتحتها، وسبيت السامرةلقد حارصت «:  ما ييلالسامرةعن فتح 

أما املدينة، فقـد أعـدت . عربة ألحقتها بفيلقي املليكفجهزت من بينهم فصيلة من خمسني 

ًبناءها فصارت أفضل مام كانت عليه، وأسكنت فيها شعوبا من املناطق األخرى التي قهرتها، 

   .)1(»ًثم أقمت عليهم حاكام من ضباطي وفرضت عليهم رضيبة املواطنني اآلشوريني

ً، نقرأ خربا مشابها17ويف سفر امللوك الثاين  ، ولكـن املحـرر يعـزو الـسامرةتح  عن فـً

َملك هوشع بن إيلة يف ... «: ذلك للملك شلمنرص سلف صارغون َ  عىل إرسائيل تسع السامرةَ

ًفصعد عليه شلمنرص ملك آشور، فـصار هوشـع لـه عبـدا، . سنني، وعمل الرش يف عيني الرب

 ملـك مـرص، ومل ُ ألنه أرسل رسالً إىل سوا،ووجد ملك آشور يف هوشع خيانة. ودفع له الجزية

وصـعد ملـك . فقبض عليه ملك آشور وأوثقه يف الـسجن. يؤد الجزية آلشور حسب كل سنة

 يف الـسنة التاسـعة لهوشـع، . وحارصها ثالث سـننيالسامرةآشور عىل كل األرض، وصعد إىل 

 وسـبى أهـل إرسائيـل إىل آشـور، وأسـكنهم يف حلـج وخـابور ونهـر السامرةأخذ ملك آشور 

ورايت ليدل مـرة ّإن غياب اسم صارغون من هذا الخرب الت. 6 -1: 17 »ماديجوزان ويف مدن 

ًورايت مل يكن بني يديه إال نتفا وأخبارا متفرقة عن تلك الفـرتة، وغـري ّأخرى عىل أن املحرر الت ً

ًمرتابطة، فهو مل يسمع بصارغون، الذي كان إمرباطورا عىل املرشق بكاملـه ووصـلت غزواتـه 

ليونانية، ومل يخصه بخرب واحد، ال يف هذا املوضع من سـفر امللـوك الثـاين، إىل قربص والجزر ا

ورايت عـىل الخـرب ّويف الحقيقة، فإنه ال يوجد لـدينا موجـب لرتجـيح الخـرب التـ. (*)وال يف غريه

امرة ّ ألن صارغون يتفاخر يف نص آخر بفتحـه للـس،السامرةاآلشوري بخصوص شخصية فاتح 

إلخ، الـذي ...، وجميع بالد عمري، الذي غنم أشدودالسامرةقاهر أنا صارغون «: عندما يقول

   .)2(»إلخ... قهر مرص يف رفح، الذي أرس هانو ملك غزة

                                                           
1 Leo Oppenheim, op. cit, p.284.   
يف سنة مجيء ترتان إىل أشـدود، حـني «: ، حيث نقرأ1: 20 ورد ذكر صارغون بصورة عابرة يف سفر أشعيا *

  .»إلخ...يف ذلك الوقت تكلم الرب عن يد أشعيا قائالً . ر، فحارب أشدود، وأخذهاأرسله رسجون ملك آشو
2Ibid, p.284 .   
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ورايت الـذي اقتبـسناه أعـاله، ويف األخبـار ّ يف الخـرب التـالسامرةإن من يقرأ عن نهاية 

نـاطق اإلمرباطوريـة املتفرقة األخرى عن سبي أسباط إرسائيل العرشة وضياعها إىل األبد يف م

فرغت من سكانها وحل محلهم رشاذم مـن ُاآلشورية الرشقية، ليظن بأن منطقة إرسائيل قد أ

ًى مل تشكل نسيجا واحدا، ومل يجمعهم كيان سيايس منظمّشعوب شت  أن قـراءة نـصوص إالّ. ً

 صارغون تحطم الصورة الرومانسية عن أسباط إرسائيل الـضالة، فهـذه األسـباط مل يكـن لهـا

إن رقم املسبيني الذي أورده صارغون يف نصه الذي اقتبـسناه . وجود ومل يتم سبيها إىل آشور

ّأعاله، وأعاد توكيده بحرفيته يف نص آخر له
 الـسامرة نسمة، هـم مـن سـكان 27290، هو )1(

وهذا يعني أن بقية سكان إرسائيل قد بقوا يف مدنهم وقـراهم . ًتحديدا عىل ما ورد يف النص

 يتابعون حياتهم العادية، بينام تم إسكان جامعات من الشعوب املغلوبة األخـرى ومزارعهم

 التي أوالها صارغون عناية خاصة وأعاد بناءهـا وترميمهـا، وأعطـى أهلهـا السامرةيف مدينة 

وأهل بقية مناطقها التابعية اآلشـورية، وأعـاد تنظيمهـا الـسيايس لتغـدو مقاطعـة آشـورية 

  . من البالط اآلشوريٍيحكمها وال معني عليها

إن خالصــة مــا ميكــن قولــه بخــصوص مملكــة إرسائيــل هــو أنهــا نــشأت كمملكــة 

فلسطينية كنعانية يف سياق عرص الحديـد الثـاين، وأن سـكانها هـم فلـسطينيون محليـون ال 

أمـا األرايض التـي شـغلتها هـذه اململكـة . عالقة لهم باألسباط املدعوة بأسباط بني إرسائيل

ًضاب املركزية تحديدا، ولكنها توسعت عىل شـكل اسـتعامري نحـو الـشامل فهي منطقة اله

ًوالرشق، كان يزداد أو يتقلص تبعا لقوة ملوكها وعالقـاتهم مـع املاملـك املجـاورة وخـصوصا  ً

. مملكة آرام دمشق التي تنازعت معهـا النفـوذ عـىل منـاطق رشقـي األردن ووادي يزرعيـل

 تحولـت إىل مقاطعـة آشـورية، ثـم إىل مقاطعـة عاشت هذه اململكة قرابة قرن ونصف ثـم

  .نستية، عىل ما سرناه يف الفصول القادمةلبابلية، ففارسية فه

  

                                                           
1Leo Oppenheim, op. cit, p.285 .  
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  الفصل العارش

  

  يهوذا الكنعانيةمملكة 

  

، عندما كانت منطقة الهضاب املركزية قـد )م.ق 1000(يف نهاية عرص الحديد األول 

وفـيام عـدا . ًرتفعات يهـوذا خاليـة تقريبـا قرية جديدة، كانت م200امتألت مبا ال يقل عن 

ًبضعة مستقرات زراعية ال تزيد كثريا عن أصابع اليدين، فإن املنطقة كانت موئالً للجامعات 

ًالرعوية التي جاءتها من البوادي الـرشقية والجنوبيـة، والتـي كانـت تنتقـل بقطعانهـا طلبـا 

د أن صعد إىل مسافة قصرية من وعندما بدأ خط الجفاف بالرتاجع نحو الجنوب بع. للمرعى

أورشليم خالل فرتة الجفاف امليسيني، أخذت زراعـة الزيتـون باالنتعـاش مـع مطلـع القـرن 

 نـسمة يف 8000 قرية مل يتجاوز عدد سكانها 34ازداد عدد املستقرات الزراعية إىل و ،العارش

، بتوسـيع ويف هذا الوقت بارشت مدينة لخيش، أقـوى مـدن سـهل شـفلح. )1(أفضل األحوال

مناطقها الزراعية باتجاه مرتفعات يهوذا، من أجل تلبية الطلب عـىل املنتجـات املتوسـطية، 

 وهذا ما ساعد عـىل .ًوخصوصا زيت الزيتون، بعد عودة النشاط إىل الطرق التجارية الدولية

زيادة عدد القرى الزراعية يف منطقة يهوذا، والتي راح أهلها يجهـزون املـدرجات املنبـسطة 

كام عملت سلطات لخيش عىل . لصالحة لزراعة الكرمة والزيتون، والثامر املتوسطية األخرىا

  ). 167، ص1999تومبسون (تشجيع الرعاة املتنقلني عىل االستقرار والتحول إىل حياة الزراعة 

  

                                                           
ً إضافة إىل ما أوردناه سابقا من معلومات أركيولوجية حديثـة حـول هـذا املوضـوع، انظـر الورقـة التـي 1

ّمـن جامعـة بـن غوريـون إىل مـؤمتر األدبيـات التوراتيـة يف ، Gumar Lehmanقدمها اآلثاري اإلرسائـييل 
، والتي يذكر فيها أنه حتى نهايات عرص الحديد األول مل تحتو منطقـة يهـوذا إال 1999كنساس سيتي عام 

لإلطـالع . أمـا مدينـة حــربون يف الجنـوب فكانت مدينة ميتـة وشـبه مهجـورة.  مستوطنة زراعية18عىل 
  : عىل املزيد راجع

Biblical Archaeology Review, March-September 1999, p.41.  
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، يبـدو أن أورشـليم قـد دبـت فيهـا الحيـاة، وأخـذت  قبـل املـيالدنحو أواخر القرن العـارش

  .ولكن الدالئل مفقودة عىل وجود سكن مكثف يف املوقع.  مركز إداري صغريبالتحول إىل

، "The Bible Unearthed"ه ـتاين يف كتابـــفنكلـش. رائييل إـــار اإلســامل اآلثـول عــيق

  :2001الصادر عام 

إن صــورة أورشــليم يف زمــن داود وابنــه ســليامن قــد تلونــت عــرب العــصور بظــالل «

قد ساعد الحجاج الوافدون، والصليبيون، وأصـحاب الـرؤى مـن كـل و. رومانسية وأسطورية

من هنا، ال عجـب . نوع، عىل ذيوع القصص الخرافية عن عظمة مدينة داود ومعبد سليامن

ّإذا طرحت عملية البحث عن بقايا هيكل سليامن نفسها عىل أولويات علـم اآلثـار التـورايت 

ًمل تكن بالسهلة، وبالكاد مثمرة، نظرا لطبيعة عىل أن تلك العملية . خالل القرن التاسع عرش

ًلقـد جـرى التنقيـب مـرارا وتكـرارا يف موقـع أورشـليم القدميـة، وخـالل الحمـالت ... املوقع ً

 Yigalالتنقيبية املكثفـة التـي جـرت يف سـبعينيات ومثانينيـات القـرن العـرشين، بـإرشاف 

Shilohركـز الـسكني األصـيل ألورشـليم  من الجامعة العربية، تم البحـث يف مدينـة داود امل

ولكن املدهش، عىل ما يقول ديفـد . القدمية، عن البقايا األثرية لعرص الربونز وعرص الحديد

يـداين مل يوفـق يف العثـور عـىل أوسيشكني اآلثاري واألستاذ يف جامعة تل أبيب، أن العمل امل

غريهـا مــن أورشــليم ل حيــاة سـكنية خــالل القــرن العـارش، ال يف هــذه املنطقــة وال يف دالئـ

ُإن غياب الدالئل عىل وجـود الحيـاة الـسكنية هنـا ال يقتـرص عـىل فقـدان البنـى . ّالتوراتية
َّاملعامرية الضخمة، بل يتعدى ذلك إىل فقدان الكرسات الفخارية التي متيز بها القرن العارش 

ملوقـع قـد محـت يقول بعض الباحثني بأن النشاطات املعامرية الالحقة يف ا. يف بقية املواقع

لقـد عـرثت الحمـالت التنقيبيـة آثار أبنية القرن العارش، ولكن ماذا عن الكرسات الفخارية؟ 

عىل فيض من لقى الكرسات الفخارية يف املستويات اآلثارية لعرص الربونـز الوسـيط وعـرص 

ذه مـن هنـا فـإن التفـسري األكـرث تفـاؤالً لهـ. الحديد املتأخر، ولكن ال يشء من القرن العارش

ًالظاهرة يذهب إىل القول بأن أورشليم القرن العـارش كانـت مقـرا سـكنيا متواضـعا جـدا ال  ً ً ً

   . »ميكن تصنيفه إال كقرية هضبية اعتيادية
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هذه الحالة املتواضعة التي كانت عليها أورشليم تتناسب إىل حد كبـري مـع الوضـع «

التي مل يزد فيهـا عـدد القـرى عـن السكاين العام يف بقية مناطق يهوذا خالل الفرتة نفسها، و

عرشين قرية صغرية ال يتجاوز عدد سكانها مجتمعة بضعة آالف نسمة، غالبيتهم من الرعاة 

ًمن هنا، فإن االحتامل ضعيف جدا يف أن تكون قرية أورشليم الصغرية هذه، ومـن . املتنقلني

ًإقليم يهوذا الخايل تقريبا من السكان، قد صارت مركزا إلمورائها  رباطورية امتدت من البحـر ً

ولكن هـل مـن املـستبعد أن يفلـح ملـك . األحمر يف الجنوب إىل العمق السوري يف الشامل

مقتدر، هنا، يف تجهيز العدد والعدة من أجل اكتـساب هـذه املـساحة الواسـعة مـن األرض 

ئـل إن جواب علم اآلثار عىل مثل هذا التـساؤل هـو أنـه مل يعـرث عـىل دالواملحاقظة عليها؟ 

و مستوى من التنظيم، مام هـو رضوري لتجهيـز ، أتشري إىل ثروة يف املنطقة أو طاقة برشية

ولـو فرضـنا جـدالً . وإعالة جيش كبري يف امليدان، حتى ولو لفرتة قصرية ومحدودة من الزمن

بأن أهل يهوذا القلييل العدد قد استطاعوا القيـام بغـزوات رسيعـة عـىل األقـاليم املجـاورة، 

ّن بإمكـانهم إدارة أصـقاع إمرباطوريـة طموحـة مثـل تلـك املعـزوة لـسليامن ابـن فكيف كا
 .)1(»داود؟

يف سـياق بعد هذا املقطع املطول الذي اقتبسناه عن فنكلشتاين، نعـود إىل القـول إنـه 

، وازدهـار مـدن الـسامرةومملكـة . الذي شهد صعود مملكـة دمـشقوهو القرن (القرن التاسع 

 تحولت أورشليم إىل مدينـة )ُّتي، وتشكل ماملك عمون ومؤاب وأدومسهل شفلح والسهل الفلس

ُمسكونة عىل نطاق يعتد به، كام بلغت حركـة االسـتيطان ذروتهـا يف منطقـة مرتفعـات يهـوذا، 
حيث تم تنظيف معظم األرايض من األحراش الربية وجرى تحويلها إىل مدرجات زراعية، وكانت 

ثم دخلت هـذه املـدن . ة يف كل من أورشليم وحربون ولخيشُمنتجاتها تدفع إىل األسواق املحلي

الثالث يف تنافس من أجل السيطرة عىل مرتفعات يهوذا التي مل تكن قد خضعت بعد إىل سلطة 

ــــة  ــــسون (مركزي ــــن)333- 332 ص1992، و163 ص1999تومب ــــك م ــــا ال منل ــــم أنن   ، ورغ

رحلـة، إال أنـه مـن املؤكـد أن ننا من رسم صورة واضـحة عـن هـذه املّ الوثائق التاريخية ما ميك

  م من بـسط سـلطتها عـىل كامـل يهـوذا وصـوالً إىل بـرئ. ق750أورشليم قد أفلحت حوايل عام 

   وبـذلك تحـول أمـراء أورشـليم إىل ملـوك. السبع يف الجنوب، وألغـت اسـتقالل مدينـة حـربون

  

                                                           
1 I. Finkelstein and N. A. Silberman, The Bible Unearthed, pp.132ff.  
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حـاز، بـني  وظهر اسم مملكة يهوذا ألول مرة يف الـسجالت اآلشـورية، وكـذلك اسـم ملكهـا آ

  .لك التي دفعت الجزية إىل تغالت فالرص الثالث، كام ورد معنا يف الفصل السابقامامل

وراتية ألول مرة مع املصادر الخارجية َّيف أواخر القرن الثامن، إذن، تتقاطع الرواية الت

اة ًويف تلك الفرتة تدخل أورشليم ألول مرة أيضا معرتك الحي. فيام يتعلق بأخبار مملكة يهوذا

وراتية حول أورشليم ويهـوذا، هـي ّأما ما قبل ذلك، فإن كل األخبار الت. السياسية يف املنطقة

، وتنتمـي إىل جـنس األدب الـديني ال إىل »ما قبل تـاريخ«بالنسبة للمؤرخ املوضوعي مبثابة 

إن غيـاب الـدالئل عـىل قيـام سـلطة مركزيـة يف املنـاطق الهـضبية . جنس الكتابة التاريخية

ينية خالل القرن العارش، وكذلك عىل قيام مملكة يهوذا خالل القرن التاسع ومعظـم الفلسط

ًالقرن الثامن، ال يعزى إىل عدم اكتامل معلوماتنا األركيولوجية عن املنطقة، بل العكس متاما  ُ
د ّإن كـل مـا يف حوزتنـا اآلن مـن معلومـات يؤكـد أن أول كيـان سـيايس موحـ. هو الصحيح

 يف مطلـع القـرن التاسـع، وأن الـسامرة الهضبية، قد ظهر مع بناء مدينة ومنظم، يف املناطق

، أو إرسائيـل أو الـسامرةهذا الكيان السيايس املعروف يف السجالت التاريخية باسـم مملكـة 

دة سبقته وكانت عاصمتها أورشليم، ألنه من املـستحيل ّبالد عمري، مل ينشأ عن مملكة موح

أمـا .  وعن عاصمة بدون دليل عىل وجـود مدينـة،كانيةالتحدث عن مملكة بدون قاعدة س

إىل الجنوب من أورشليم، فإن كل املعلومات تؤكد أن هذه األرايض التـي دعيـت فـيام بعـد 

، وأن هــذين الــسامرةمبملكــة يهــوذا، مل تــشهد الوحــدة الــسياسية إال عــشية دمــار مملكــة 

وراتيـة التـي ترسـم صـورة َّايـة التالكيانني مل يتعارصا إال لفرتة وجيزة، وذلك عىل عكـس الرو

  .شعب واحد توزع يف مملكتني عقب موت سليامن

وراتية تأسيس مملكة يهوذا إىل رحبعام ابن امللك سليامن ّتعزو الرواية الت

، مثلام تعـزو تأسـيس مملكـة إرسائيـل إىل )م. ق931حوايل عام (بعد وفاة أبيه 

ي أقـام يف شـكيم واسـتقل عـن وايل سليامن عليها املدعو يربعام بن نبـاط، الـذ

ًأورشليم سياسيا وإداريا، كام استقل دينيا بعد أن بنى لـشعبه معبـدين للعجـل  ً ً

ويف الحقيقـة، فـإن مثـل هـذه .  ومنعهم من التوجه إىل معبد أورشـليم،املقدس

  األخبار ال تزيد مصداقية عن األسطورة الرومانية التي تعزو بناء مدينة رومـا إىل
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وس ورميولوس، اللذين أرضعتهام ذئبة وربـتهام يف الغابـة قبـل أن يـشبا عـىل  األخوين روم

بعـد وفـاة . الطوق، وغريها من األسـاطري املـشابهة املتعلقـة بنـشأة املـدن وأصـول املاملـك

رحبعام بن سليامن، وحتى ورود أول ذكر مللك عىل يهوذا يف السجالت اآلشورية، وهو امللك 

ومبـا أن . ًراتية بأن أحد عرش ملكا توالوا عىل عرش يهوذا يف أورشليمّوآحاز، تفيدنا الرواية الت

الوقائع األركيولوجية والتاريخية ال تفيدنا بأن مملكة يهوذا كانت قامئة قبـل أواسـط القـرن 

الثامن، فإن أولئك امللوك املفرتضني عـىل يهـوذا مل يكونـوا سـوى أمـراء محليـني يف أورشـليم 

ًع االبتداء برسد تاريخ يهوذا إال اعتبارا من تـاريخ اإلشـارة إليهـا يف ن ال نستطيـونح. الناشئة

  .املصادر الخارجية

ّم، واختط منذ البداية سياسـة العاملـة آلشـور . ق735ارتقى آحاز العرش حوايل عام 

يف املنطقة، وهي السياسة التي سيستمر عليها ملوك يهوذا ألكرث مـن قـرن، والتـي ستـضمن 

فآحـاز مل . كة بعد تدمري معظم املاملـك الفلـسطينية، أو إلحاقهـا بآشـوراستقالل هذه اململ

ام تطـوع مـن تلقـاء ذاتـه لتأييـدها َّـِيكتف بالدور الصغري املرسوم له مـن قبـل آشـور، وإنـ

ًعسكريا عندما سار بقواته ملساعدة تغالت فالرص عىل حصار دمـشق، وكـان يف طليعـة مـن 

يف دمـشق رأى آحـاز املـذبح . 10 -1: 16لـوك الثـاين دخل املدينة عىل ما نفهم من سـفر امل

الذي يف معبدها فأعجبه، وطلب من أوريا كاهن معبد أورشليم أن يصنع له مثلـه، بعـد أن 

ًزوده برسم مفصل له، فبنى له أوريا مذبحا مشابها، راح آحاز يذبح عليه ويوقـد آللهـة آرام  ً

  ).24-23: 28ر األيام الثاين  وأخبا17-10: 16امللوك الثاين (ونيس إله آبائه 

ًعني آحاز ابنه حزقيا وليا للعهد ومشاركا له يف الحكـم، وهـو مـا زال غالمـا مراهقـا،  ً ً ً ّ
فحكم إىل جانب أبيه مدة أربع عـرشة سـنة قبـل انتقـال الـسلطة إليـه كاملـة بوفـاة أبيـه، 

وك الثـاين وقد أفرد له محرر سـفر امللـ. م.ق 686 إىل 729وبذلك امتدت سنوات حكمه من 

فهو امللك . ُمل يفرد مللك آخر من ملوك يهوذاًزا من الكتاب ّومحرر سفر أخبار األيام الثاين حي

قي الصالح الذي أعاد عبادة يهوه إىل سابق عهـدها يف هيكـل أورشـليم، وهـدم مقامـات الت

وهـو  ، إليها مناطق جديـدةّع أرايض اململكة وضمّوهو من وس. ومراكز عبادة اآللهة األخرى

  ر املـوايش وجعـلَّـَّمن حصن أورشليم وبقية مـدن يهـوذا، وهـو مـن زاد غلـة الزراعـة وكثـ
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لطة اآلشورية، ُّولكن حزقيا هذا، قد قام بأول وآخر محاولة مترد عىل الس.  طرق التجارة آمنة

عندما منع الجزية عنها بتحريض من فرعون مرص الذي وعده باملساعدة العسكرية يف حال 

  .النتقامتعرضه ل

كان صارغون الثاين قد أبقى عىل استقالل يهوذا ومل ميس عاصـمتها بـسوء، رغـم مـا 

ّ واملـدن الفلـستية أشـدود وغـزة، وعقـرون التـي صـورت مـشاهد السامرةألحقه من دمار ب ُ
 فلقد أفلح آحاز يف كسب رضا. ارغونُحصارها وافتتاحها عىل نحت بارز عرث عليه يف قرص ص

ولكـن .  سلفيه شلمنرص الخامس وتغـالت فـالرص الثالـثا يف كسب رضصارغون مثلام أفلح

طموحات حزقيا اإلقليميـة، وقيـام كـل مـن بابـل ومـرص بتحريـضه عـىل العـصيان ووعـده 

ويف الحقيقـة، فـإن قـرار . باملساعدة، كانت وراء إحساس حزقيا بقوته وبقدرته عـىل التمـرد

فمـرص التـي . ة حسابات بدت له دقيقـةِحزقيا مل يأت نتيجة حسابات خاطئة، بل جاء نتيج

ًكانت تعد سابقا باملساعدة وال تفي بوعودها، قد وفت هذه املـرة ُ ِ وقبـل أن تتحـرك آشـور . َ

إلخامد التمرد الجديد يف فلسطني وفينيقيـا، كانـت القـوات املـرصية متواجـدة يف فلـسطني 

طينيني الـذين بشكل مكثف، وجاهزة للتـدخل إىل جانـب حزقيـا وغـريه مـن امللـوك الفلـس

ومن ناحية أخرى، جـاء التـشجيع مـن ملـك بابـل املنفـي املـدعو . وعدتهم مرص باملساعدة

ًمردوخ أبال إيدينا، الذي كان قد قاد متردا فاشالً ضد آشور ثم هرب وراح يؤلب مـن منفـاه 

ًورمبا كان يخطط من أجل العودة رسا إىل بابل وقيـادة متـرد . املاملك السورية عىل العصيان

جديد يتوافق مع التمرد يف فينيقيا وفلسطني، وبذلك يتم إشغال آشور عىل جبهتـني وتغـدو 

ولدينا خـرب يف سـفر امللـوك الثـاين . ًفرص نجاح التمرد عىل إحدى هاتني الجبهتني كبرية جدا

ُعن زيارة رسل ملك بابل، الذي يدعوه النص بردخ بالدان، للملك حزقيا، وهي الزيـارة التـي 
يف ذلـك الزمـان أرسـل بـردوخ بـالدان «: ورايتّملعاين أكرث مام فهم محرر النص التتحمل من ا

فسمع حزقيا لهـم وأراهـم . ملك بابل رسائل وهدية إىل حزقيا ألنه سمع أن حزقيا قد مرض

  .13-12: 20امللوك الثاين . »كل بيت ذخائره، والفضة والذهب واألطياب وكل بيت أسلحته

 معــاريض سياســة حزقيــا يف االنحيــاز ملــرص وكــان النبــي أشــعيا مــن أكــرث

ًوعندما مل يلق من امللك أذنا صاغية، راح ميـيش. واالعتامد عىل عونها  يف شـوارع َ

  ويـل للـذين ينزلـون إىل مـرص«: ً رافعا عقريته بـالنبوءاتأورشليم حايف القدمني
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 الفرسـان ألنهـم  للمعونة، ويستندون عىل الخيل، ويتوكلون عىل املركبات ألنها كثرية، وعـىل

ًأقوياء، وال ينظرون إىل قدوس إرسائيل، وال يطلبون الرب، وهو أيضا حكيم ويـأيت بالـرش وال  ُّ ُ

ٌأما املرصيون فهـم أنـاس ال آلهـة، وخـيلهم جـسد ال روح، والـرب ميـد يـده ... يرجع بكالمه
  .3-1: 31 أشعيا - »ُفيسقط املعني ويسقط املعان، ويفنيان كالهام

ًر يف البداية ساكنا، ألن سنحاريب الذي ويل العرش بعد صارغون يف عام مل يحرك آشو

ولكنه يف . م، كان مشغوالً خالل السنوات األوىل من حكمه مبشاغل اململكة الداخلية.ق 705

ً حملة واسعة عىل غريب الفرات، استهدفت عـددا مـن املاملـك الفينيقيـة ّم شن.ق 701عام 

ة االنتقالية بني حكم صارغون وحكم سـنحاريب وامتنعـت والفلسطينية التي استغلت الفرت

فقـد عـرب سـنحاريب . عن دفع الجزية، وعىل رأس هذه املاملك صيدون ولخـيش وأشـقلون

ًالفرات واجتاز سورية الشاملية هبوطا نحو صيدون فأخضعها، ثم تابع حملته فأخضع بقية 

ا هـبط نحـو أشـقلون زعيمـة ومـن عكـ. املدن الفينيقية التابعـة لـصيدون وصـوالً إىل عكـا

عنـد . ًالتحالف الفلستي، فحارصها وفتحها وقبض عىل ملكها صدقيا وأرسله أسـريا إىل آشـور

ذلك استسلمت له بقية مدن فلستيا، فتوجـه نحـو سـهل شـفلح وحـارص مدينتـه الرئيـسية 

َلخيش ودمرها تدمريا كامالً، ومل يبق يف امليدان سوى حزقيا ملـك يهـوذا، الـذي وضـع ث قتـه ً

بالقطعات العسكرية املرصية التي جاءت ملعونته، وانتظر سنحاريب يف مكان يدعوه الـنص 

  :وهنا نقرأ يف نص سنحاريب املقاطع التالية. ِاآلشوري بسهل ألتقو

برية ال ـــداد كـــاءت بأعـــوبيا التـي جـثيـاعدته قـوات مـرص وإــا حزقيا ملســدع«

بعـد اسـتخارة نبـوءة . همدي وشـحذوا أسـلحتُتحىص، ويف سهل ألتقو انتظمت صفوفهم ضـ

 ويف غمرة القتال أرست بنفيس فرسـان العربـات وأمـراءهم إلهي آشور هاجمتهم وهزمتهم،

أما حزقيا نفسه، فقـد ... حارصت مدينة ألتقو ومدينة متنة وأخذتهام. من مرصيني وإثيوبيني

ملتاريس والخنادق لحجـز فأحطته با. ًصار كعصفور يف قفص، حبيسا يف مقره املليك أورشليم

أما املدن التـي أخـذتها منـه فقـد أعطيتهـا ألشـدود وعقـرون وغـزة، . الفارين عند البوابات

لقـد . وبذلك أنقصت مساحة أراضيه، ووضعت عليه جزيـة سـنوية تفـوق الجزيـة الـسابقة

  غمره الخوف مـن رهبـة جاللتـي، والقـوات التـي اسـتدعاها إىل أورشـليم لـدعم صـمودها
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َّعند ذلك أرسل إيل يف نينوى عاصمتي ثالمثئة وزنـة مـن الفـضة . تلت صفوفها وتركته قد اخ
  .)1(»وثالثني وزنة من الذهب

 نـص سـنحاريب املتعلـق بحملتـه عـىل يهـوذا بـالغموض  مـنالقسم األخرييتصف 

واالضطراب، فمن الواضح أن سنحاريب قـد هـزم التحـالف املـرصي األورشـليمي، وأنـه قـد 

ًيم حصارا شديدا، ولكنه قد ارتد عنها وقبـل جزيـة امللـك حزقيـارضب عىل أورشل وبـالطبع . ً

ًفإن سنحاريب مل يكن لينهزم عند أسوار أورشليم، بعد أن فتح مدنا أقوى منها وأكرث منعـة، 

ًولكن أخبارا وصلته من بالطه يف نينـوى عـن مـؤامرات ودسـائس سياسـية، فـآثر اإلرساع يف 

  .األمورالعودة إىل الوطن ملعالجة 

ويف املقابل، فإن محرر سفر امللوك الثاين يـروي عـن وصـول سـنحاريب إىل املنطقـة 

ولكن املحـرر الـذي كـان يـستقي معلومـات . وإلقائه الحصار عىل أورشليم ثم ارتداده عنها

 ت كانـهـاًمبعرثة وغري مرتابطة، مل يكن يعرف شيئا عن مقدمات الحملة اآلشورية، واعتقد أن

  :  نقرأ يف سفر امللوك الثاين ما ييل.ضد يهوذاًموجهة أساسا 

يف السنة الرابعة عرش للملك حزقيا، صعد سـنحاريب ملـك آشـور عـىل جميـع «

وأرسل حزقيا ملك يهوذا إىل ملك آشور، إىل لخيش، يقـول . مدن يهوذا الحصينة وأخذها

ّقد أخطأت، ارجع عني ومهام جعلت عيل حملته مثئـة فوضع ملك آشور عىل حزقيـا ثال. َ

وزنة من الفضة وثالثني وزنة من الذهب، فدفع حزقيا جميع الفضة املوجـودة يف بيـت 

 مـن (*)وأرسـل ملـك آشـور ترتـان وربـشاقي وربـساريس. الرب ويف خزائن بيـت امللـك

ودعوا امللك، فخـرج ...  لخيش إىل امللك حزقيا بجيش عظيم، فصعدوا وأتوا إىل أورشليم

: فقـال لهـم ربـشاقي. يت، وشبنة الكاتـب، ويـو آخ املـسجلإليهم إلياقيم الذي عىل الب

َّعىل من اتكلت حتى عصيت عيل؟ هل اتكلت عىل عكاز هـذه القـصبة ...  قولوا لحزقيا
املرضوضة، عىل مرص التي إذا توكأ عليها أحد دخلت يف كفه وثقبتها؟ هكذا هو فرعـون 

   إىل ُهـل بـدون الـرب صـعدت. ..وإذا قلتم عىل الرب إلهنا اتكلنـا. لجميع املتكلني عليه

  

                                                           
1Leo Oppenheim, Assyrian and Babylonian Historical Texts, in: J. Pritchrd, edt, 
Ancient Near Eastern Texts. p.287.  

  .الحدث التورايت والرشق األدىن: الت الكاملة لهذه الحملة، راجع مؤلفيمن أجل التفصي
  .َّ وهذه ليست أسامء وإنـام ألقاب ورتب عسكرية آشورية*
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ال : هكـذا يقـول امللـك. اسـمعوا كـالم امللـك العظـيم ملـك آشـور... هذا املوضـع ألخربـه؟ 

ّاعقدوا معي صلحا واخرجوا إيل، وكلـوا ...  يخدعكم حزقيا، ألنه ال يقدر أن ينقذكم من يدي ً

وآخـذكم إىل أرض كل واحد من جفنته ومن تينته، وارشبوا كل واحد من ماء برئه، حتـى أيت 

: 18 »، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم، أرض زيتون وعسل، وأحيوا وال متوتوا(*)كأرضكم

13-32.  

ال تخـف : ال الـربـذا قــهكـ«:  من عزمية حزقيا ويتنبأ لـهدّولكن النبي أشعيا يشد

ًهأنذا أجعـل فيـه روحـا . ّبسبب الكالم الذي سمعته، الذي جدف عيل به غلامن ملك آشور

ُسمع خربا ويرجع إىل أرضه، وأسقطه بالـسيف يف أرضـهفي لك ـذا قـال الـرب عـن مــهكـ... ً

يف . ًال يدخل هذه املدينة وال يرمي سهام وال يتقدم عليها برتس وال يقيم عليها مرتسـة: آشور

ُوأحـامي عـن هـذه . الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإىل هذه املدينة ال يـدخل، يقـول الـرب

وكـان يف تلـك الليلـة أن مـالك الـرب . من أجل نفيس ومن أجل عبدي داوداملدينة ألخلصها 

ًوملا بكروا صباحا إذ هم جميعا . ًخرج ورضب من جيش آشور مئة ألف وخمسة ومثانني ألفا ً

وفيام هـو سـاجد . ًجثث ميتة، فانرصف سنحاريب ملك آشور وذهب راجعا وأقام يف نينوى

ك ورش آرص بالسيف، ونجوا إىل أرض أراراط، وملـك رسوخ، رضبه ابناه أدر ملنيف بيت إلهه 

  .37-32 و7-5: 19 »ًأرسحادون ابنه عوضا عنه

تتفــق روايــة ســفر امللــوك الثــاين مــع الروايــة اآلشــورية يف خطوطهــا العامــة، رغــم 

فصعود القوات املرصية ملساعدة حزقيا بأعداد كبرية غري . اختالفهام يف العديد من التفاصيل

وكذلك األمر بخصوص املعركـة . ورايت رغم وجود تلميح باالتكاء عىل مرصّ التمذكور يف الخرب

أمـا تراجـع سـنحاريب عـن . الكبرية يف سهل ألتقو بني القوات اآلشورية وقوات مرص ويهوذا

ًأسوار أورشليم فيعزوه محرر السفر، وكام ميكن لنا أن نتوقـع دومـا، إىل معجـزة مـن الـرب 

  .ليالًالذي تدخل ورضب اآلشوريني 

هذه هي األخبار التاريخية املتوفرة لدينا بخصوص الفرتة األوىل من نشوء 

يهوذا كمملكة فلسطينية قوية، وبروز أورشليم كعاصـمة إقليميـة مهمـة خـالل 

  فــامذا عــن الوثــائق األركيولوجيــة؟ إن الــدالئل. فــرتة حكــم آحــاز وابنــه حزقيــا

  

  

                                                           
  . يعد القائد اآلشوري هنا أهل أورشليم بالسبي إىل أرض أفضل إذا استسلموا له*
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يات القرن التاسـع قبـل املـيالد تبـدأ كـرسات فمنذ بدا.  الرئيسية يجب أن تأيت من أورشليم

الفخار، وغريها من اللقى األثرية الصغرية الدالة عىل وجود حياة نشطة يف املوقع، بـالظهور 

 ومطلـع عـرص الحديـد الثـاين ًة تقريبا خالل عرص الحديد األولبغزارة بعد أن كانت معدوم

لحياة إىل املدينة والزيادة املـستمرة يف هذه الدالئل عىل عودة ا. يف القرن العارش قبل امليالد

ومبـا أن . عدد سكانها، تتزامن مع ظهور أخبار أورشليم ومملكة يهوذا يف املـصادر الخارجيـة

نى املعامرية السابقة عىل العرص البيزنطي قد زالت بسبب االقتالع الدائم لحجـارة يف ُكل الب

  .فإن دليلنا املتبقي هو السوركل طبقة آثارية واستخدامها يف الطبقة التي تليها، 

 الداوديـة عـىل ذروة -لقد رسمت املنقبة كـاثلني كينيـون حـدود املدينـة اليبوسـية 

انظـر (هضبة أوفيل، وقالت إن خط األسوار بقي عـىل حالـه خـالل فـرتة حكـم امللـك داود 

أما التوسـعات الـشاملية املحـصورة بـني الخـط الـشاميل ). 31 ص،5املخطط يف الشكل رقم 

لقديم للمدينة اليبوسية وجدار الحرم الجنويب، فقد عزتها املنقبة إىل عـرص سـليامن، أي إىل ا

أواسط القرن العارش، ودعتها مبنطقة التوسعات الـسليامنية، رغـم أن البينـة الـسرتاتيغرافية 

أمـا كيـف نقلـت . كانت تشري إىل أن سور هذه التوسعات يعود إىل القرن الثامن قبل امليالد

ن تاريخ بناء سـور التوسـعات الـشاملية مـن القـرن الثـامن إىل القـرن العـارش، فألنهـا كينيو

الحظت أن هذا السور قد بني بحجارة منحوتة باألسلوب الـذي تـم التعـرف عليـه يف أبنيـة 

وهـذا يعنـي . ُ، ووصف بالفينيقي، وأرجع تاريخه إىل مطلع القرن التاسع قبل امليالدالسامرة

ًور القرن الثامن قد اسـتخدموا أنقـاض سـور سـابق كـان قامئـا يف املوضـع يف رأيها أن بناة س

ونحن إذ نرفض هذا االستنتاج لعدم منطقيته مـن جهـة، ولعـدم . نفسه خالل عرص سليامن

اتفاقه مع كل ما رصنا نعرفه عن تاريخ وأركيولوجيا أورشليم، فإننا نعتـرب مخطـط أورشـليم 

، مبثابة مخطط أورشليم خالل عـرص آحـاز وحزقيـا، يف 5املدعوة بالسليامنية يف الشكل رقم 

  .القرن الثامن قبل امليالد

ولدينا ملمح أركيولـوجي هـام مـن عـرص حزقيـا يف أورشـليم، يـستحق أن 

ففي معرض تعداده لنـشاطات حزقيـا الدفاعيـة واملعامريـة، يـذكر . نتوقف عنده

ت أورشليم، اخرتقـت محرر سفر امللوك الثاين عن قيام حزقيا بحفر قناة نفقية تح

  ًهضبة أوفيل، وأجرى فيها ماء نبع جيحون من موقعه بوادي قدرون رشقا ليـصب
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وحزقيـا هـذا، سـد مخـرج ميـاه جيحـون «:  يف بركة سلوام عىل املنحدرات الغربية للهـضبة

يبلغ . 30: 32 »األعىل، وأجراها إىل الجهة الغربية من مدينة داود، وأفلح حزقيا يف كل عمله

، وقد تم اكتشافها من قبل املنقب وارن يف أول حملة تنقيبية م 560هذه القناة حوايل طول 

ثـم أعـادت حملـة . 1911ثم قام املنقب باركر بتنظيفهـا عـام . 1867يف موقع أورشليم عام 

ويستطيع أي زائـر اليـوم أن . السيدة كينيون تنظيفها وإعادتها إىل ما كانت عليه أيام حزقيا

ُ منبع املاء إىل مصبه يف الربكة التي يطلق عليها اليوم اسم بركة سلوان، نسبة يسري عربها من
ولكـن مـسرية . إىل قرية سلوان القامئة عىل مرمـى النظـر مـن سـور القـدس القـديم الحـايل

ًفقد كان عليهم السري عىل أربع أحيانا أو الزحف عىل . املنقبني األوائل مل تكن بهذه السهولة

 األتربة والنفايات عرب العصور، دون أن يكونوا متأكدين من وصولهم إىل البطن بسبب تراكم

  ).18انظر مخطط القناة يف الشكل رقم (الطرف اآلخر وخروجهم ساملني 

وقد تم العثور قبل نهاية القناة عىل نقش حجري يذكر طريقة حفـر القنـاة، ونفهـم 

. ة النبـع واآلخـر مـن جهـة الربكـة من اتجاه، واحد من جهٍمنه أن فريقا حفر قد انطلقا كلٌّ

الـنص مكتـوب بـالقلم اآلرامـي . ًروة الهـضبة متامـاذوأنهام التقيـا يف نقطـة الوسـط تحـت 

وراة، ولغـة نقـش ميـشع ملـك مـؤاب، ّجة الكنعانية الفلسطينية، التي تعترب لغة التالـلـهوب

 النحـاتون بيـنام. عىل هـذه الطريقـة تـم شـق النفـق«: وهذه ترجمته. شكالن من أشكالها

يرفعون معول الحفر كلٌّ تجاه رفيقه، من الطـرف اآلخـر، وبيـنام بقـي ثالثـة أذرع للنحـت، 

ًسمع صوت رجل ينادي اآلخر ألنه وجد ثقبا يف الصخر مـن ناحيـة اليمـني، وثقبـا آخـر مـن  ً ُ
ل، سـالت امليـاه و، ومعـول مقابـل معـلدى متابعة النحت، رجل مقابل رجلو. ناحية اليسار

 إىل الربكة مسافة مئتني وألف ذراع، وكان ارتفـاع الـصخر فـوق رأس النحـاتني مئـة من النبع

  .)1(»ذراع

لقد درج املؤرخـون حتـى اآلن عـىل ربـط قنـاة سـلوام بنـشاطات حزقيـا 

ًالدفاعية، خصوصا بعد توقعه لهجوم آشوري وحجـتهم يف ذلـك أن خـط الـسور 

   إال إىل مـسافة محـسوبةوادي قدرونالرشقي للمدينة ال ميكن أن يهبط باتجاه 

  

  

  

                                                           
  :و. 83ولفنتسون، تاريخ اللغات السامية، ص.  إ1

W. F. Albright, Palestinian Inscriptions, in: Ancient Near Eastern Texts. p.321 
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 قناة سلوام-18
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تسمح بالدفاع عن نبع جيحون دون التعرض لرشقات أسـلحة املحـارصين املتمركـزين عـىل 

ولقد كانت املدينة قـادرة عـىل حاميـة النبـع أمـام جيـوش محليـة . منحدرات جبل الزيتون

مرباطـوري عـىل درجـة قليلة العدد وغري مدربة عىل الحصار الطويل، أما يف مواجهة جيش إ

عالية من الكفاءة والخربة القتالية ومقدرة عىل الحصار الطويل، فـإن النبـع سـيكون عرضـة 

من هنا، فقد لجأ حزقيا إىل حفر هذه القناة النفقيـة وأجـرى فيهـا . للسقوط عاجالً أم آجالً

ء، ويـسهل املاء إىل الجهة الغربية لتصب يف بقعة تغطيها الصخور وتحجبها عن أعني األعـدا

ِغري أن هـذه النظريـة مل تعـد صـالحة بعـد أن اكتـشف . الدفاع عنها حتى يف حال اكتشافها ُ

ًمؤخرا وجود جيب واسع يف السور الرشقي للمدينة وظيفته احتواء نبع جيحون، إضـافة إىل 

وهـذا يعنـي أن . وظيفته األخرى يف توسيع املنطقة السكينة عىل منحدرات أوفيـل الـرشقية

وقـد . ً صار محصورا بني سورين، السور القديم املرتفـع والـسور الجديـد املـنخفضالنبع قد

أرجعت بعثة التنقيب التي اكتشفت السور الجديـد تاريخـه إىل أواخـر القـرن الثـامن قبـل 

ًامليالد، األمر الذي يجعل حزقيا مسؤوالً عن بنائه أمرا محتمالً ً)1(.  

تـشاف، هـو ملـاذا بـذل حزقيـا ولكن السؤال الذي يطرح نفـسه بعـد هـذا االك

ًمجهودا جبارا يف جر مياه جيحون إىل بركة تقع خارج الـسور الغـريب، طاملـا أن الـسور  ً

الجديد كان كفيالً بالدفاع عن النبع؟ وهنا يتابع أصحاب النظرية الدفاعية قولهم بـأن 

ف ًبوابة السور الجديد وأبراجها املصممة خصيصا للدفاع عن النبع سـوف تكـون الهـد

األول للعدو، وأن بركة احتياطية يف منطقـة مموهـة عـىل الـسفح الغـريب رضوريـة يف 

 ألن ،ولكن هذا الجواب غـري مقنـع مـن الناحيـة العـسكرية. حال سقوط السور األول

ًالجيش اإلمرباطوري املدرب عىل القتال، مدرب أيضا عىل التجسس وجمـع املعلومـات  ٌ
وال أعتقـد بـأن اآلشـوريني الـذين . ذائيـة واملائيـةعن قوة املوقع املحارص، وموارده الغ

ًأمضوا قرونا يف حصار وفتح املدن الحصينة، كانوا عـاجزين عـن اكتـشاف موقـع بركـة 

من هنا فإنني أرجح أن قنـاة الـسلوام مل . سلوان، حتى قبل إلقاء الحصار عىل أورشليم

  يـؤمن لـسكان الجهـةيكن لها وظيفة دفاعية، وأن آحاز أو ابنه حزقيا قد حفرها لـيك 

  

                                                           
1 H. Shanks, Rewriting Jerusalem History, in: Biblical Archaeology Review, Nov.- Dec. 
1999, pp.20-29.  
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ً الغربيــة مــن أورشــليم مــصدرا مائيــا قريبــا إســوة بــسكان الجهــة الــرشقية، خــصوصا وأن  ً ً ً

الدراسات الجيولوجية الحديثة تربهن عىل أن حفر قنـاة الـسلوام مل يكـن معجـزة هندسـية 

  .كام ظن اآلثاريون حتى وقت قريب، ومل يكن باملرشوع الباهظ التكاليف

فون األوائل، وكل من عمل يف تنظيف القناة بعد ذلـك، املـسائل لقد الحظ املستكش

. التقنية الصعبة، التي كان عىل القامئني عىل مرشوع القنـاة يف تلـك األيـام مواجهتهـا وحلهـا

ْوعىل رأس هذه املسائل مشكلة التوجه تحت األرض ومشكلة امليل ان من الـصعب، فلقد ك. َ

حد أن يحافظ عىل االتجـاه املرسـوم لـه تحـت األرض  عىل فريق حفر واًأو املستحيل فعليا،

ناهيك عـن صـعوبة أو اسـتحالة املهمـة . بدون البوصلة التي مل تكن معروفة يف ذلك العرص

أمـا . عىل فريقي حفر عليهام أن ينطلقا مـن اتجـاهني متعاكـسني ليلتقيـا يف نقطـة الوسـط

ْبخصوص امليل، فإن حساباته النظرية وتطبيقاتها، كانت أع قد بكثري مام ميكن لوسـائل تلـك َ

ًاأليام التعامل معها، خصوصا وأن املاء قد تدفق عقـب هـدم الحـاجز الفاصـل بـني فريقـي 

مـن ًفكيف تغلب مهندسو تلك األيام عىل هذه املشاكل؟ بقـي هـذا الـسؤال معلقـا . الحفر

وخـرج بدراسـة التكـوين الجيولـوجي للنفـق،  Dan Gillدون إجابة إىل أن قام الجيولوجي 

 بل هو تشقق صخري طبيعي مل تتدخل يد ،بنتيجة مفادها أن النفق ليس من صنع اإلنسان

  .)1(اإلنسان إال من أجل تشذيبه وإزالة حاجز صخري يفصل قسمه الرشقي عن قسمه الغريب

نعود اآلن ملتابعة تاريخ أورشليم ويهوذا، فرغم أن أورشليم اسطاعت نحـو أواخـر 

وهـي املدينـة (د السيطرة عىل مرتفعات يهوذا ووضع أمراء حربون القرن الثامن قبل امليال

املدينـة الكـربى يف سـهل تحت حاميتها، إال أن لخيش، ) الثانية يف املرتفعات بعد أورشليم

واملنافس الرئييس ألورشليم منذ بداية االنتعاش االقتصادي، بقيت السوق الرئيـسية شفلح 

كـان اآلشـوريون لقـد  .ًوخصوصا زيـت الزيتـونة، للمحاصيل املتوسطية للمناطق الجنوبي

 ولكـن ،يتحرقون للسيطرة عىل مراكز إنتاج الزيـت وتنظـيم تجارتـه مبـا يالئـم مـصالحهم

مدينة لخيش، برثوتها واتساع تجارتها وتأثريهـا عـىل مـدن شـفلح وفلـستيا، كانـت عقبـة 

   لحملـة مـن هنـا، كانـت لخـيش أحـد األهـداف الرئيـسية. كأداء أمـام مخططـات آشـور

  

                                                           
1Dan Gill, How They Met?, Biblical Archaeology Review, July-August 1994 .  
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ًم، وكانت املدينة الوحيدة التي تم إحراقها وتدمريها تدمريا .ق 701سنحاريب املؤرخة بعام 

ولعـل يف لوحـات النحـت البـارز التـي متثـل حـصار . كامالً بحيث مل تقم لها قامئة بعد ذلك

وتدمري لخيش وسبي أهلها، والتي تم العثور عليها يف قاعة عرش سنحاريب، ما يـربهن عـىل 

  .همية هذه املدينة الفلسطينية، وعىل أهمية النرص الذي حققه سنحاريب عليهاأ

كانت أورشليم أول املستفيدين من زوال منافستها القدمية لخيش، فلقد صـارت اآلن 

ًحرة يف بسط سلطتها وتوسيع مناطقها إىل ما وراء حربون جنوبا وحتى منطقـة النقـب، ثـم 

ر والزيوت التي راحت تعيد تصديرها عـىل طـول ٍحلت محل لخيش كسوق ملنتجات الخمو

 نسمة 25000رت وتوسعت وزاد عدد سكانها، حتى بلغ حوايل ْـالطرق التجارية الدولية، فأث

يف أواسط القرن السابع قبل امليالد، وذلك بعون ومباركة آشور التي اعتمدت عىل ملوكهـا يف 

ًفيـا ودينيـا عـىل جانـب كبـري مـن ًكـام أنهـا غـدت مركـزا ثقا. تحقيق االستقرار يف فلـسطني ً

ويف هذا الـسياق ميكـن لنـا أن . نا قبل قرنني من الزمالسامرةاألهمية، يعادل ما كانت عليه 

وراة واملـدعو بهيكـل ّنتصور إمكانية أورشليم عىل بناء هيكل يشبه الهيكل املوصـوف يف التـ

ولعـل كـل تـصورات . املجـالة ال تفيـدنا يف هـذا ـل األركيولوجيــم أن الدالئــليامن، رغــس

وراتيني عن عظمة أورشليم أيام امللك سليامن مستمدة مـن وضـع العاصـمة يف ّاملحررين الت

هذا وقـد أخـذت املدينـة بالتوسـع يف سـياق القـرن الـسابع، عـرب .  قبل امليالدالقرن السابع

الوادي املركزي الـذي يفـصل سلـسلتي هـضاب القـدس، حتـى وصـل الـسكن إىل السلـسلة 

 حي سكني كبـري أخـذ بالتوسـع حتـى صـار أوسـع مـن املدينـة ك حيث تشكل هنا،غربيةال

وقد أحـيط هـذا التوسـع الجديـد باألسـوار، وصـار لخـط الـسور . القامئة عىل هضبة أوفيل

نه مخطـط كـاثلني كينيـون يف ّاملحيط بأورشليم الكربى شكل متعرج وغري منتظم، عىل ما بي

 قبـل  فإن كـل الـدالئل األركيولوجيـة مـن القـرن الـسابعأما خارج أورشليم. 19الشكل رقم 

  . تشري إىل حدوث ازدهار عام مل تعرفه املنطقة قبل ذلكامليالد

 وأخبـار .عن مملكة يهوذا بعد حملة سنحاريبتصمت النصوص اآلشورية 

وال تأيت عىل ذكر أورشليم ال مـن قريـب ) م.ق 669-680(حمالت ابنه أرسحادون 

  كاملهــا، وكانـت جيوشــه تعـرب فينقيــاأنــه قـد احتــل مـرص بوال مـن بعيــد، رغـم 
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ُوفلسطني يف طريقها إىل هناك، وتؤدب املدن العاصية، مثـل صـيدون التـي هـدمت وسـبي  ُ

 لعـب الـدور املرسـوم األمر الذي يدل عىل بقاء ملوكها عىل والئهم آلشور ومتـابعتهم. أهلها

ولكن جنون العظمة الذي أصاب أرسحادون بعد أن ضم مرص إىل التاج اآلشوري وصار . لهم

ًحاكام عىل أكرب إمرباطورية عرفها التاريخ قبله، قد بلغ به حدا أفقده كل منطق وصـواب يف  ً

كان يأيت بهم وقد قاده هذا الجنون إىل التسيل بإهانة وتعذيب امللوك التابعني له، ف. تفكريه

مقيدين بالسالسل فيجعل منهم فريق سـخرة يقـوم مـع العـامل العـاديني ببنـاء قـصوره يف 

، )م.ق 641-696(ويف هذا السياق تم اعتقال منيس ابن حزقيا وخليفته عىل العـرش . نينوى

وسيق مع عـدد مـن ملـوك بـالد الـشام وملـوك الجـزر والـشواطئ املتوسـطية البعيـدة إىل 

  : نقرأ يف نص ألرسحادون ما ييل. ريةالعاصمة اآلشو

ّدعوت إيل ملوك بالد حـايت«
 ،بعلـو ملـك صـور:  عـىل الجهـة األخـرى للنهـر وهـم(*)

ك مـؤاب، وسـلبيل ملـك غـزة، ومنيس ملك يهوذا، وقوش جـربي ملـك أدوم، وموسـوري ملـ

 ملك أشقلون، وإيكوسو ملك عقرون، وملكيا شبا ملك بيت عمون، وآيب مليك ملـك وميتيني

ييل ذلـك قامئـة طويلـة بأسـامء ملـوك الجـزر والـشواطئ املتوسـطية وبينهـا (إلخ ...شدود،أ

 كل هؤالء أرسلتهم إىل نينوى مقر ملـيك، حيـث جعلـتهم ينقلـون .)قرطاجة وكريت وقربص

  .)1(»إلخ.. .تحت أقىس الظروف مواد بناء لقرصي

بـل ضـباط آشـوريني، ويورد محرر سفر امللوك الثاين من ناحيته خرب اقتياد منـيس مـن ق

: ولكنه يجعل وجهته إىل بابل بدل نينوى، ويجعل من ملك آشور أداة عقاب بيد الرب إله منيس

  وكلـم الـرب منـيس وشـعبه فلـم يـصغوا، فجلـب الـرب ... وعمل منيس الـرش يف عينـي الـرب«

ذهبـوا ، وقيدوه بسالسل نحاس، و)*(زامةِعليهم رؤساء الجند الذين مللك آشور، فأخذوا منيس بخ

ً وملا تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جـدا وصـىل إليـه، فاسـتجاب لـه وسـمع .به إىل بابل

  إن خالصــة األمــر يف هــذه الحادثــة بروايتهــا اآلشــورية . 13- 1: 33 »ُّتــرضعه ورده إىل أورشــليم

  

                                                           
  .مصطلح حايت قد بقي يطلق عىل مناطق غريب الفرات حتى هذا الوقت املتأخر نالحظ هنا أن *

1 Leo Oppenheim, op. cit, p.291 . 
ُ الخزامة، بكرس الخاء، هي حلقة من شعر توضع يف ثب أنف البعري ليشد بها الزمام* ِ ويقال جعل يف أنفه . ِ

 .ًخزامة أي أذله وأهانه وسخره
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بب وراتية الناقصة واملجتزأة، هو أن القبض عىل منيس ملك أورشليم مل يكن بسّالكاملة، والت

ًفالرواية اآلشورية ال تقدم سببا ألرس امللوك سوى نـزوة مريـضة يف نفـس . عصيانه عىل آشور

وراتية أن منيس قد عاد إىل وطنه وتاب إىل إله إرسائيل ّأرسحادون، بينام نفهم من الرواية الت

  .الذي عاقبه بالنفي واملذلة

لـصمت عـن أورشـليم بعد حادثة اقتياد منيس إىل نينوى، تعود النصوص اآلشـورية ل

وال تتعرض لذكر أحد من ملوكها حتـى نهايـة اإلمرباطوريـة اآلشـورية يف العقـد األخـري مـن 

ورايت مـن أجـل َّمن هنا ال يوجد أمامنا سوى االعتامد عىل النص الت. القرن السابع قبل امليالد

خمسني سـنة فلقد تويف منيس بعد أن حكم قرابة . تغطية بقية أخبار القرن السابع يف يهوذا

ثم خلفه ابنه آمـون الـذي .  وخالل فرتة تعترب مبثابة العرص الذهبي ليهودا،)م.ق 696-641(

حكم مدة عامني فقط ثـم تعـرض لفتنـة يف القـرص أدت إىل مقتلـه عـىل يـد بعـض ضـباط 

ًحكم يوشـيا فـرتة طويلـة جـدا . وشيا وله من العمر مثاين سنوات فقطيالجيش، فخلفه ابنه 

وعارص الفرتة العاصفة التي شهدت زوال آشور وصعود األرسة الكلدانية يف ) م.ق 639-608(

بابل، وما تال ذلك من رصاع مرصي بابيل، شاركت فيه يهوذا بعد أن خرجت مـن طأمنينتهـا 

  .يف حضن آشور، األمر الذي قادها إىل حتفها الرسيع

ــوج ) م.ق 633-668(ورث آشــور بانيبــال  ــادون عاملــا مي ــن أبيــه أرسح بــالفنت ًع

واالضطرابات، وظهرت يف عهده عوامل تفسخ اإلمرباطورية اآلشـورية، وهـي العوامـل التـي 

فقد اضطر إلخـضاع مـرص بعـد أن ثـارت عقـب . كانت نشطة يف الخفاء ملدة طويلة مضت

نهم يف ّوفاة أرسحـادون، ثـم عـاد إليهـا أكـرث مـن مـرة لتأديـب األمـراء املحليـني الـذين عيـ

عت آشور بانيبـال بـأن نولكن التجربة أق. وعقد معهم اتفاقيات التبعيةاملقاطعات املرصية، 

احتالل مرص بشكل دائم هو أمر عىل غايـة مـن الـصعوبة مـن الناحيـة العـسكرية، فغـض 

ًالطرف يف آخر سنوات حكمه عن قيام األمري نخو بتوحيد مرص وإعـالن نفـسه ملكـا عليهـا، 

تقليدية، بدل هدر طاقتـه يف االحتفـاظ بـأرايض ّوفضل التفرغ لإلبقاء عىل ممتلكات آشور ال

  .مرص البعيدة عن مركز السلطة يف نينوى

م، أعلن نـابو بـوالرص الكلـداين نفـسه .ق 633بعد وفاة آشور بانيبال عام 

ًملكا عىل بابل واستقل عن آشور، مؤسسا بذلك ملـا يـدعوه املؤرخـون باململكـة  ً

  مـع مملكـة ميـديا اإليرانيـة، وسـارت ًالبابلية الجديدة، ثم عقد ملك بابل حلفا 
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جيوشهام من الجنـوب ومـن الـرشق فأوقعـت آشـور بـني فـيك كامشـة، ووجـد اآلشـوريون 

 612 و614أنفسهم ألول مرة يدافعون عن عقر دارهم يف مدن املثلث اآلشـوري، وبـني عـام 

سكرية سـرتاتيجية العـويف مـا تـدعوه اإل. ا منرود فنينـوىم سقطت مدينة آشور ثم تبعته.ق

الحديثة بالقتال الرتاجعي، كان آخر ملوك آشور املدعو آشور أوبـاليط ينـسحب إىل مـا وراء 

 محـاوالً تـأخري املذبحـة ،نهر الدجلة، حيث أقام لنفسه مقر قيـادة مؤقـت يف مدينـة حـران

فاسـتجاب نخـو . ًومن هناك أرسل إىل الفرعون نخو طالبـا عونـه. الشاملة للشعب اآلشوري

م لنجـدة آشـور أوبـاليط، مفـضالً املحافظـة عـىل .ق 609عرب فلـسطني عـام وصعد بجيشه 

  .مملكة آشورية ضعيفة يتقاسم معها مناطق النفوذ يف بالد الشام

 ،وهنا يخربنا نص سفر امللوك الثاين أن يوشيا ملك يهوذا تصدى له عند موقع مجـدو

 يوشـيا بـأن ال يـؤخر تقدمـه ًوعبثا حاول نخو إقناع. محاوالً رد الحملة املرصية عن أهدافها

 بـل عـىل ،يل ولك يا ملك يهوذا، لست عليك اليوم ما«: وأنه ال ينوي قتاله، فأرسل إليه يقول

َّفكف عن .  أمر بإرساعيالـلـه، و)أي املكان الذي أتوجه اليوم للحرب فيه(بيت حريب   الـلــهُ

ومل ) أي غري زيه املليك(لته  بل تنكر ملقات،ل يوشيا وجهه عنهّفلم يحو. الذي معي فال يهلكك

، بل جاء ليحارب يف بقعة مجدو، وأصاب الرماة امللـك يوشـيا الـلـهيسمع لكالم نخو من فم 

أما عـن دوافـع . 24-20: 35امللوك الثاين . »فنقله عبيده وساروا به إىل أورشليم فامت هناك

وأغلـب . ورايتّلتـملك يهوذا للوقوف يف وجه الجيش املـرصي فغـري مـذكورة يف هـذا الـنص ا

الظن أن حساباته الخاطئة قد أقنعته أن بإمكانه الحصول عىل نصيب من تفليسة آشـور يف 

  .مناطق سورية الجنوبية

ال تفيدنا رواية سفر امللوك الثاين عن مآل حملة نخو، ولكننا نعـرف اآلن مـن بعـض 

رث عرش بابل قد  أن نبوخذ نرص الذي و1956ات الحوليات البابلية التي اكتشفت عام رشذ

 تراجع نخو وأقام .)1(هزم نخو يف معركتني األوىل يف كركميش عىل الفرات والثانية قرب حامة

، ومن هناك بـدأ )الهرمل مدينة حمص الحالية باتجاه غريب(لنفسه مقر قيادة يف بلدة ربلة 

  تالءم يترصف وكأنه حاكم عىل مناطق سورية الوسطى والجنوبية، وبدأ يرتب أوضاعها مبـا يـ

  

                                                           
1S. H. Horn, The Divided Monarchy, in: Hershel Shanks, edt, Ancient Israel, pp.143-
144.  
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ويف هذا السياق أرسل قوات من عنده إىل أورشـليم . ومخططاته املستقبلية يف مواجهة بابل

ً فساقته أسريا إىل ربلة ومنها إىل مـرص حيـث ،فقبضت عىل ملكها يهوآحاز ابن يوشيا القتيل

الء  نخو بدالً عنه االبن الثاين ليوشيا املـدعو يهويـاقيم، بعـد أن تعهـد بـالوّمات هناك، وعني

وكان يهوآحاز ابـن ثـالث وعـرشين «: 23نقرأ يف سفر امللوك . املطلق ملرص ودفع الجزية لها

َسنة حني ملك َ فعمل الـرش يف عينـي الـرب حـسب كـل مـا ...  ثالثة أشهر يف أورشليم، وملكَ

َعمله آباؤه، وأرسه الفرعون نخو يف ربلة يف أرض حامة وغـرم األرض مبئـة وزنـة مـن الفـضة  َّ
ّوملك الفرعون نخو إلياقيم بن يوشيا عوضا عن يوشيا أبيـه وغـري.  الذهبووزنة من ً  اسـمه َّ

ودفــع يهويــاقيم الفــضة والــذهب . إىل يهويــاقيم، وأخــذ يهوآحــاز إىل مــرص فــامت هنــاك

ومنذ ذلك الوقت بقيت يهوذا عىل والئها ملـرص، مدفوعـة بحـسابات . 35-31: 23 »لفرعون

  .ًها رسيعا إىل نهايتهاخاطئة مليزان القوى، وهذا ما قاد

ً بعـد القـضاء متامـا عـىل آشـور تكانت األمور قـد اسـتقرت لبابـل يف منـاطق الفـرا

ــرص  ــذ ن ــرغ نبوخ ــة، فتف ــه بالجمل ــسالم قوات ــاليط واست ــد ) م.ق 562-605(أوب ــع ح لوض

َّلطموحات مرص، وشن حملة عىل نخو أبعدته عن سورية الوسطى، ثم طارده حتـى حـدود 

ويف طريقه ابتلع يهوذا بلقمة واحدة وساق ملكها .  الحوليات البابليةمرص عىل ما نفهم من

ّأسريا إىل بابل وعني كان يهوياقيم ابن خمسة «:  نقرأ يف سفر أخبار األيام الثاين. بدالً عنه ابنهً

َوعرشين سنة حني ملك، وملك إحدى عرشة سنة يف أورشـليم، وعمـل الـرش يف عينـي إلهـه َ َ ََ َ .

َّنارص ملـك بابـل وقيـده بـسالسل نحـاس ليـذهب بـه إىل بابـل، وملـك فصعد عليه نبوخذ 

  . 8-5: 36 »ًيهوياكني ابنه عوضا عنه

وقـد واتتـه الفرصـة التـي . ولكن امللك الجديد كان يتحني الفرص للتمرد عـىل بابـل

ظنها ذهبية عندما شن نبوخذ نرص حملة عىل أرايض مرص يف محاولة نهائيـة للـتخلص مـن 

وقد قلل هذا الرتاجع مـن . ولكن حملته مل تفلح وارتد دون تحقيق أهدافهشغب فراعنتها، 

ولكـن نبوخـذ . ًهيبة بابل وقاد عددا من املاملك الفلسطينية ومنها يهوذا إىل إعـالن التمـرد

نرص ما لبث أن عاد إىل املنطقة بعد ثالث سنوات وعسكر يف منطقة ربلة، ومن هناك كـان 

جـاء نبوخـذ نـرص «: نقرأ يف سفر امللـوك الثـاين. لوك العصاةيبعث بقادة جيوشه لتأديب امل

  فخــرج يهويــاكني إىل ملــك بابــل هــو. ملــك بابــل عــىل املدينــة، وكــان عبيــده يحارصونهــا
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ُ وأمه وعبيده ورؤساء خصيانه، وأخذه ملك بابل يف الـسنة الثامنـة مـن ملكـه، وأخـرج مـن 
 كـل آنيـة الـذهب التـي عملهـا هناك جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيـت امللـك، وكـرس

وسـبى كـل أورشـليم وكـل الرؤسـاء وجميـع جبـابرة . سليامن ملك إرسائيل يف هيكـل الـرب

ٌعرشة آالف سبي، وجميع الصناع واألقيـان، ومل يبـق أحـد إال مـساكني شـعب األرض: البأس َ ْ َ ُّ .

هم مــن وســبى يهويــاكني إىل بابــل وأم امللــك ونــساء امللــك وخــصيانه وأقويــاء األرض، ســبا

ًأورشليم إىل بابل، وملك ملك بابل متنيا عمه عوضا عنه وغري اسمه إىل صدقيا َّ« 24 :10-17.  

 بل أبقت عليهـا ضـعيفة بعـد سـبي ،ه هذه الحملة الرضبة األخرية ألورشليمِّمل توج

وقد جرت هذه الحملة . خرية رجالها، وتعيني ملك جديد عليها هو صدقيا عم امللك املخلوع

السابع من حكم نبوخذ نرص، عىل ما تخربنا بـه الحوليـات البابليـة، أي حـوايل عـام يف العام 

يف الـسنة الـسابعة، قـاد ملـك آكـاد «:  نقرأ يف نص مخترص لنبوخذ نـرص مـا يـيل.م.ق 697

جيوشه نحو بالد حايت فحارص مدينة يهوذا وفتحها يف اليوم الثاين من شهر آذار، فقبض عـىل 

ًملكا جديدا اختاره، وأخذ منها جزيـة كبـرية حملهـا إىل بابـلً عوضا عنه ّامللك وعني ، أمـا )1(»ً

عن الحملة الثانية عىل أورشليم والتي قادت إىل تدمريها وسبي قسم آخر من سـكانها، وإىل 

  .القضاء عىل يهوذا كمملكة مستقلة، فلم يصلنا بخصوصها نص بابيل

 عىل أورشليم وما نتج وخذ نرصمل يأخذ صدقيا امللك الجديد عربة كافية من حملة نب

ن غابت جيوش آشـور عـن املنطقـة حتـى راح يبعـث الرسـل إىل ملـوك فينيقيـا فام إ. عنها

ويبـدو أن ملـوك أدوم ومـؤاب .  يف محاولـة لخلـق تحـالف عـسكري جديـد،ورشقي األردن

وعمون وصيدون وصور، أو مندوبني عنهم قد اجتمعوا يف أورشليم بدعوة من امللك صدقيا، 

نـت تجـري ولعـل مثـل هـذه التحركـات واالتـصاالت كا. 3: 27 ما نفهم من سفر إرميـا عىل

 ألننا نعرف اآلن من بردية مرصية، أن خليفة نخو الفرعون بسامتيك قد قـام بتشجيع مرص،

ــام  ــوايل ع ــية ح ــة ديبلوماس ــسطينية .ق 592بجول ــك الفل ــن املامل ــددا م ــا ع ًم زار خالله

 أن هذه الجولة كانت تهدف إىل تأليـب ملـوك املنطقـة عـىل ومام ال شك فيه. )2(والفينيقية

  .بابل

                                                           
1Leo Oppenheim, op. cit, p.564 .  
2S. H. Horn, op. cit, P.147 .  
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 ،انقسم الرأي بني شيوخ أورشليم إىل فريقني، فريق يدعو إىل مقاومة بابـل بالـسيف

وكان عىل رأس هذا الفريق . ًوفريق يدعو إىل قبول عبودية بابل دفعا للكارثة األخرية املقبلة

هكـذا قـال «: 27نقرأ يف سفر إرميـا . ًنفذا ملشيئة الربالنبي إرميا، الذي اعترب نبوخذ نرص م

إين أنا صـنعت األرض واإلنـسان والحيـوان : رب الجنود، إله إرسائيل، هكذا تقولون لسادتكم

َالذي عىل وجه األرض،وأعطيتها ملن حسن يف عيني ُ واآلن قد دفعت كل هـذه األرايض ليـد . َ

 وكذلك ابنه وابن ابنه، حتى يـأيت وقـت نبوخذ نارص ملك بابل عبدي، فتخدمه كل الشعوب

ِأدخلوا أعناقكم تحـت نـري ملـك بابـل ... ُأسقطه فيه فتستخدمه شعوب كثرية وملوك عظام َ

-4: 27 »اخدموا ملك بابل واحيوا، ملاذا تصري هذه املدينة خربة؟... واخدموه وشعبه واحيوا

ًتلق أذنا صاغية من امللك صدقياولكن كلامت إرميا مل . 17  حوله من الـصقور الداعيـة ْنَم وَ

  .إىل الحرب

ًجاء رد فعل نبوخذ نرص حاسام ورسيعا، وراحت الوعود املرصية أدراج الريـاح أمـام  ً

ًحملة بابلية صاعقة طالت عددا من املاملك الفلسطينية، بينها يهوذا التي اجتاحهـا الجـيش 

وراتيـة يف سـفر َّوايـة التًالبابيل ورضب حصارا حول عاصـمتها دام سـنتني عـىل مـا تقولـه الر

وعندما اشتد الجوع ونفـذت املـؤن، حـاول امللـك صـدقيا وعائلتـه الهـرب . 25امللوك الثاين 

ولكـن الكلـدانيني قبـضوا . مبعونة فرقة من خرية جنده، من فتحة رسية أحـدثوها يف الـسور

ئلـة صـدقيا ًعليه وساقوه إىل نبوخذ نرص الذي كان مقيام يف ربلة، فأمر نبوخذ نرص بقتل عا

أما أورشليم التي مل تفـتح أسـوارها بعـد . ًأمام ناظريه، ثم سمل عينيه وأرسله أسريا إىل بابل

يف الـسنة التاسـعة عـرش للملـك «: هرب ملكها، فقد اقتحمها نبوزردان قائد الجيش البـابيل

 نبوخذ نارص ملك بابل، جاء نبوزردان رئيس الرشط عبد ملك بابل إىل أورشليم وأحرق بيـت

ًالرب وبيت امللك، وكـل بيـوت العظـامء أحرقهـا بالنـار، وجميـع أسـوار أورشـليم مـستديرا 

وبقية الشعب الذين بقوا يف املدينة، والهاربون الذين هربوا إىل ملـك بابـل، وبقيـة . هدمها

وبـذلك تـم . » سباهم نبوزردان ولكنه أبقى مـن مـساكني األرض كـرامني وفالحـني،الجمهور

 587لغاء يهوذا من الخارطة الـسياسية الفلـسطينية إىل األبـد حـوايل عـام تدمري أورشليم وإ

ًأما من تبقى من سكان يهوذا فقد أقام عليهم نبوخـذ نـرص واحـدا مـن بيـنهم اسـمه . م.ق

  . جدليا بن أخيقام، ليدير شؤونهم ويجمع منهم الجزية السنوية للبالط البابيل
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يم وتـدمريها، إال أن ألخرية عىل أورشلهذا ورغم عدم توفر نص بابيل يصف الحملة ا

لني كينيون قـد كـشفت عـن آثـار دمـار وحرائـق يف موقـع أورشـليم ترجـع إىل تنقيبات كاث

بدايات القرن السادس، وانقطاع يف السكن دام قرابة قرن من الزمان، كام كـشفت عـن آثـار 

وخـالل . رن ونـصفدمار يف العديد من مواقع يهوذا األخرى وانقطاع يف السكن دام قرابة ق

العقود القليلة التي سبقت انهيار اإلمرباطوريـة البابليـة، كانـت يهـوذا عبـارة عـن مقاطعـة 

ًبابلية فقرية اقتصاديا وسكانيا تحكم مـن قبـل وايل محـيل أو بـابيل يقـيم يف بلـدة املـصفاة  ً

  .ُالقريبة من أورشليم املهجورة، ورمبا ألحقت مبقر إداري آخر قريب بعد ذلك

هذه املعلومات التي رسدناها حول تـاريخ مملكـة يهـوذا، إليه الصة ما تقودنا إن خ

وهي كل املعلومات التي ميكن للمـؤرخ استخالصـها مـن املـصادر الخارجيـة، ومـن املـادة (

هو أن هذه اململكة قد قامـت يف املنـاطق الهـضبية الفلـسطينية ) وراتية املتقاطعة معهاّالت

، عنـدما بـدأت أورشـليم تتخـذ وضـع العاصـمة الـسامرة بعد قرن ونصف من قيام مملكـة

اإلقليميــة القويــة ألول مــرة يف تاريخهــا، وتبــسط ســلطانها عــىل املنــاطق الزراعيــة اآلخــذة 

باالزدهار إىل جنوبها، أما سكانها فقد أتوا من ثالثة مـصادر محليـة، وال عالقـة لهـم بـسبط 

رعة يف عدد السكان بعد انقضاء فرتة الجفاف املصدر األول هو الزيادة املتسا. ورايتّيهوذا الت

امليسيني، واملصدر الثاين هو سكان املناطق الفلسطينية املقتلعني من مواطنهم خالل الفـرتة 

االنتقاليــة، واملــصدر الثالــث هــو الجامعــات الرعويــة التــي جاءتهــا مــن املنــاطق الجنوبيــة 

 وقـد أخـذت هـذه . البـواديغـرايف املنفـتح عـىل منـاطقوالرشقية، بسبب وضع يهـوذا الج

ُالجامعات الرعوية باالستقرار وزراعـة األرض، أو أنهـا قـد أجـربت عـىل االسـتقرار مـن قبـل 

ًسلطات أورشليم، عندما صارت أورشليم سوقا رئيسية ملنتجات الكرمة والزيتون واملحاصـيل 

كة فلسطينية، فمملكة يهوذا، يف نشأتها ومسار حياتها ونهايتها، هي ممل. املتوسطية األخرى

وقـد عاشـت قرابـة قـرنني مـن الزمـان، . كنعانية اللغـة والثقافـة والـدين والتكـوين اإلثنـي

ًواستطاعت يف فرتات قوتها بسط سلطانها عىل مدن سهل شفلح، خصوصا بعد دمار لخـيش 

ًم، كام تجاوز نفوذها مناطق بـرئ الـسبع جنوبـا باتجـاه قـادش برنيـع ومنـاطق .ق 701عام 

  .لية، ثم جاءت نهايتها عندما فشل ملوكها يف لعبة الكبار التي مل يتقنوهاسيناء الشام
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يهـوديتني؟  ويهـوذا الـسامرةهل كانت مملكتا : والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو

  .وراتية؟ هذا ما سنتعرض له يف الفصل املقبلّوهل دان أهلوهام بالديانة الت
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  الفصل الحادي عرش

  

  يهوه وآلهة كنعان

   والدين يف اململكتنيالثقافة

  

 يف ) الـسابقةلكـام أوضـحنا عـرب الفـصو( مملكتـنيللالكنعاين يتجىل االنتامء الثقايف 

َتحـد الثقـايف الـسوري، ُلمل التـي تنتمـي املكتـشفةاألوابـد املعامريـة وجميع اللقى األثرية،  َّ

الفينيقيـة  تفاصـيلها عـىل منـوال األوابـد املعامريـة مفاهيمها املعامرية ومعظـموتنسج يف 

، ويف يهـوذا والـسامرة أهـل هـااالنتامء الثقايف يف اللغة التـي تكلمهذا  كام يتجىل .والشامية

ً قريبـة جـدا مـن هي لهجة كنعانية فلـسطينيةفاللغة التي تكلموا بها . الذي كتبوا به القلم

. عينـه اآلرامـي بهـو القلـم الفينيقـي  لغتهموالقلم الذي كتبوا به، لهجة فينيقيا وأوغاريت

 »لغـة كنعـان«وراة مدركني لهذه الحقيقة عندما أطلقوا عىل لغتهم اسم َّوقد كان محررو الت

: 19انظر عىل سبيل املثال أشـعيا (ًأبدا  ومل يطلقوا عليها اسم اللغة العربية »شفة كنعان«أو 

ّفهل شذت الظاهرة الدينية عن بقية مظاهر الثقافة يف اململكتني؟ وهل كـان للـس. )18 مرة اّ

  زة عن الديانة الكنعانية؟ّويهوذا ديانتهام املتمي

 منقطعة عنـا ،ٍإن مؤرخ األديان ال يستطيع قول يشء بخصوص املعتقد الديني لثقافة ما

ًزمنيا، إذا مل يرتك لنا أهل تلك الثقافة مخلفـات تـدل عـىل معتقـداتهم وطقوسـهم، مثـل صـور 

 وإذا تم تدعيم هذه املخلفـات املاديـة بالوثـائق .اآللهة، واملقامات املقدسة، واألدوات الطقسية

املكتوبة التي تنتمي إىل نفس الفرتة التي جاءت منها املخلفـات املاديـة، تجمعـت لـدى مـؤرخ 

أما الشواهد غري . رسم صورة عامة عن ذلك املعتقداألديان كل الشواهد املبارشة التي تعينه عىل 

  دت بعد قـرون طويلـة لوصـف ذلـك املعتقـد، فيجـب املبارشة، مثل الكتابات املتأخرة التي تص
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فهـل وصـلتنا . ًعدم اعتامدها إال مبقدار ما تتقاطع مع الشواهد املبارشة وتلقي ضوءا عليهـا

ّمثل هذه الشواهد والبينات املبارشة من عرص مملكتي يهوذا والسامرة؟ وما الذي يـستطيع 
  ؟ًمؤرخ األديان قوله استنادا إىل دراستها وتحليلها

ًورايت املتأخر قرونا عدة عـىل دمـار الـسامرة ويهـوذا ّحتى وقت قريب كان النص الت

وهذه الوثيقة كانت تقول لنا بأن أهـل اململكتـني كـانوا . هو الوثيقة الوحيدة املتوفرة لدينا

وراتية، وأنهم ما كـانوا يزيغـون عـن ّورايت كام رسمته األسفار التّعىل املعتقد األرثوذوكيس الت

غري أن التنقيبات املكثفـة التـي جـرت خـالل العقـدين . ًاملعتقد إال ليعودوا إليه رسيعاهذا 

ُاألخــريين مــن القــرن العــرشين يف أرايض الــسامرة ويهــوذا، ويف املنــاطق التــي يفــرتض أن 
ّنفوذهام امتد إليها أحيانا، قد أمدتنا بفيض من الشواهد والبينات املبارشة، وهي تقـول لنـا  ً

ورايت الذي متت صياغته يف الفرتات ّملكتني مل يكونوا عىل املعتقد األرثوذوكيس التبأن أهل امل

املتأخرة خالل العرص الفاريس والهلنستي، وال يوجد شاهد أثري أو نـيص واحـد يـشري إىل أي 

ً فديانة اململكتـني كانـت اسـتمرارا طبيعيـا لديانـة كنعـان يف . ٍشكل، ولو جنيني من أشكاله ً

ُألول وما سبقه، واآللهة التي عبدت هنا هي آلهة كنعـان التقليديـة، وكـل مـا عرص الحديد ا

ًتم الكشف عنه من معابد ومقامـات دينيـة كـان مكرسـا لعبـادات الخـصب املتأصـلة منـذ 

وراتيون املتأخرون ليعبدوه وحده مـن دون بقيـة آلهـة ّأما اإلله يهوه الذي اختاره الت. القدم

ّمن آلهة فلسطني القدميـة وعـضوا يف مجمـع آلهـة موسـًكنعان، فلم يكن إال واحدا  ع يـضم ً

ً جيـدا ًالعديد من اآللهة واإللهات، وكان متزوجا من اإللهة عشرية، وهي اإللهة التي نعرفهـا

 منذ عرص أوغاريت الذهبي الذي أمدنا بالنصوص األدبيـة والدينيـة يف امليثولوجيا الكنعانية

  .الشهرية

، يقـول عـامل "The Bible Unearthed" تحـت عنـوان 2001يف كتابـه الـصادر عـام 

  :فنكلشتاين بخصوص ديانة يهوذا وأصل العبادة يف هيكل أورشليم ما ييل. اآلثار اإلرسائييل إ

إن املؤسسات السياسية والدينية يف أورشليم مل متارس سلطتها عىل عامة «

ذلـك أن . ورايتّالسكان يف املناطق الريفية بالطريقة التـي يقـدمها لنـا الـنص التـ

 الـسمة يمع املايض، ال املستحدثات السياسية والدينية املفاجئة، هاالستمرارية 

  وهـذا مـا . ّالتي ميزت مجتمع يهوذا خـالل القـرون املبكـرة مـن عـرص الحديـد

  



- 197 -  

ًنستطيع مالحظته بشكل أكرث وضوحا يف املامرسات الدينيـة التـي كانـت الهـاجس الرئيـيس 

لقد تحدث سفرا امللـوك األول والثـاين بكـل . ألسفار التاريخية يف يهوذاللعاكفني عىل تدبيج ا

رصاحة عن الردة الدينية لشعب يهـوذا والتـي كانـت وراء سـقوط اململكـة، ووصـف سـفر 

امللوك األول بوادر هذه الردة منذ عهد رحبعام أول ملـوك يهـوذا، وذلـك يف عبـارات منطيـة 

وعمـل : ًتكرارا يف فضح انحراف شعب وملوك يهوذاًاستخدمها محرر السفر بعد ذلك مرارا و

غاروه أكرث من جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التـي أخطـأوا الرش يف عيني الرب، وأيهوذا 

 كـل تـل مرتفـع وتحـت كـل شـجرة ًهم ألنفسهم مرتفعات وأنصابا وسواري عىلا وبنو. بها

فعلـوا حـسب كـل )  املعبـد يف محيطرو عاهرن ذك(=ًأيضا مأبونون يف األرض  وكان .خرضاء

   .»24-22: 14 امللوك األول - .مأرجاس األم

ًقد أوضح علامء التوراة منذ وقت مبكر أن مثل هذه املامرسات مل تكن شأنا عرضيا « ً ّ

ًومامرسات وثنية منعزلة، وإنـام كانت جزءا من طقوس متكاملـة تهـدف عـىل طلـب عـون  َّ
األرض والرخاء بـني النـاس، وهـي تتامثـل مـع القوى الساموية من أجل إحالل الخصوبة يف 

قـة فقـد أثبتـت اللقـى األثريـة املكتـشفة يف يف الحقيو. طقوس الشعوب األخـرى املجـاورة

منطقة يهـوذا، مثـل التامثيـل الطينيـة الـصغرية، ومـذابح البخـور، وآنيـة التطهـري الطقـيس، 

د كبـري ، والمركزيـة مـن ومناصب التقدمات، أن  املامرسات الدينية هنا كانت متنوعة إىل ح

  .»الناحية الجغرافية، وبالتأكيد غري مقترصة عىل عبادة اإلله يهوه يف معبد أورشليم

ٍيف يهوذا التي مل تكن تتمتع ببريوقراطيـة دولـة متطـورة، وال مبؤسـسات مدنيـة «

ًعىل املستوى القومي، كانت الطقوس الدينية موزعـة عـىل سـاحتني، منـسجمتني أحيانـا 

الساحة األوىل كانـت يف معبـد أورشـليم الـذي أعطتنـا أسـفار  ًني أحيانا أخرى؛ومتجابهت

ًالكتاب أوصافا غزيرة عنه عرب جميع املراحل ولكننا ال منلك عنه شواهد أركيولوجية، أما 

الساحة الثانية فقد اشتملت عىل مناطق العـشائر املتفرقـة يف مناطقهـا الريفيـة، حيـث 

فهنـا كانـت األضـاحي .  األحيـان عـن طقـوس املعبـدسادت طقوس تختلف يف كثري من

و ملعسكر السكني للعائلـة املوسـعة، أو عنـد قبـور األسـالف، أتقدم يف املصىل الخاص با

  إن وجـود... عند مذابح يف الهواء الطلق وهي التـي كـان يـدعوها الكتـاب باملرتفعـات 
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 الخـاص بالعائلـة، مل تكـن  هذه املرتفعات وغريها من أشكال عبادة األسالف وعبـادة اإللـه

ام كانـت َّـ وإنـ- كام يحاول محرر سفر امللوك أن يقوله لنا -مبثابة ارتداد عن اإلميان القديم 

 جانب له يهوه إىلن مرتفعات يهوذا، الذين عبدوا اإلًجزءا من موروث مغرق يف القدم لسكا

ًت املتأصلة مل تكـن وقفـا هذه العبادا...  أو مستوردة من املناطق املجاورةآلهة أخرى محلية

ّعىل املناطق الريفية، ولدينا شواهد من النص التورايت ومن املكتشفات األثرية ما يؤكـد بـأن 

عبــادة آلهــة أخــرى إىل جانــب يهــوه كانــت قامئــة يف أورشــليم ذاتهــا حتــى أواخــر عــرص 

  .)1(»اململكة

 التامثيل األنثوية إن أول ما يطالعنا يف املشهد الديني لفلسطني الكربى، هو آالف من

ًالصغرية عىل هيئة جذع ورأس ونهدين عاريني، وجدت يف كل موقع أثـري تقريبـا، سـواء يف 

املعابد واملقامات الدينية أم يف بيوت الناس العاديني، ومل تكـن أرايض اململكتـني يف املنـاطق 

املكتـشفة فلقد بلغ عدد القطـع . الهضبية خالية من هذه التامثيل، بل العكس هو الصحيح

منها يف أورشليم ومرتفعات يهوذا، حتى اآلن، ثالثة آالف قطعة، وذلك يف املستويات اآلثارية 

 أي منذ نشوء اململكـة حتـى لثامن والقرن السادس قبل امليالد،العائدة للفرتة ما بني القرن ا

شخـصية عن هذه التامثيل ووظيفتهـا وال).  يف القسم املصور10 و9 و4الصور انظر (نهايتها 

ًالـذي اقتبـست منـه مـرارا يف (اإللهية التي متثلها، يقول األركيولوجي األمـريييك ولـيم ديفـر 

  : ما ييل) وراتية املحافظةَّمعرض التعريف بالتوجهات الت

مع اكتشاف هذا الكم الهائل من التامثيل الصغرية الجذعية، والتي تجـاوز عـددها «

ن مهمتـي كعـامل آثـار هـي أن أفهمهـا يف سـياقها الثالثة آالف يف منطقة يهـوذا وحـدها، فـإ

ية، فإين أعتقد بأنهـا متاثيـل خـصب أنثويـة، نا ال نصنفها يف زمرة الدمى العادومبا أن. لزمنيا

وأنها متثل اإللهة عشرية التي نعرف عنها الكثري، سواء مـن التنقيبـات األثريـة أو مـن الـنص 

هها التي وصلتنا من مواقـع الثقافـة الكنعانيـة، ولكن هذه التمثيالت، مقارنة بأشبا. ورايتّالت

ًتبدو أكرث بساطة، كام أنها أكرث احتشاما بسبب إظهارهـا ملنطقـة الـصدر مـن دون املنطقـة 

  وبعــد أن أعمــد إىل تفــسري ... الــسفىل، وهــي تعكــس املفهــوم اإلرسائــييل عــن اإللهــة األم

  يــة، فــإن الخطــوة املنطقيــةهــذه اللقــى األثريــة مــن وجهــة النظــر األركيولوجيــة والتاريخ

  

                                                           
1 I. Finkelstein and N. A. Silberman, The Bible Unearthed, pp.240-242.  
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ّولكن األمر املحـري هـو أننـا ال نعـرث عـىل أيـة ... ورايتّ الثانية هي إجراء املقارنة مع النص الت
عبــارة يف الــنص ميكــن لهــا أن تــدل عــىل هــذه التمثــيالت الجذعيــة، فهــل كــان املحــررون 

ولكـن . ا عـىل علـم بهـاوراتيون عىل علم بوجودها أم ال؟ األصوب لنا أن نقول بأنهم كانوَّالت

إننا ... ًملاذا مل يذكروها بطريقة تسمح لنا بالتعرف عليها؟ الحقيقة هي أنني شخصيا ال أدري

ورغـم . ال نعرف بالضبط ما الذي كان عليه معتقد اإلله يهوه بالنسبة إىل اإلرسائييل العـادي

وه وحـده، إال أننـا نعـرف ورايت يقول لنا بأن معظم اإلرسائيليني كانوا يعبدون يهّأن النص الت

إن مكتشفات الخمـس عـرشة سـنة األخـرية قـد أعطتنـا الكثـري مـن ... اآلن عدم صحة ذلك

املعلومات عن عبادات اإلرسائيليني القدماء، ويبدو أننا يجب أن نأخذ عبـادة اإللهـة عـشرية 

  .)1(»اآلن بجدية أكرث من املايض

. يـة عـن هـذه املعبـودة الفلـسطينيةتعطينا الوثائق األركيولوجية والنصية مادة واف

فمن ألواح مدينة أوغاريت التي تعود إىل القرن الرابع عرش قبـل املـيالد، نعـرف أن عـشرية 

 .ب، وراعية لشؤون األرسة، ومعينـة األمهـات يف الحمـل والـوالدةكانت أم اآللهة، وإلهة للح

 الصيغة املؤنثة مـن االسـم ًكام كانت زوجة اإلله األعىل إيل، وتدعى أيضا باالسم إيالت وهو

متثلها املنحوتات العاجية عارية الصدر يف وضعية الوقوف وإلهان أقـرص منهـا يرضـعان . إيل

من حليبها، كام متثلها قطع زينة مصنوعة مـن صـفائح الـذهب املـضغوط، بأسـلوب منطـي 

رتفـع مخترص ال يظهر سوى الوجه والثديني، ومنطقة العانة التي تنبعث منها سـنبلة قمـح ت

وقـد ).  يف القـسم املـصور11 أدناه والصورة رقم 20 الشكل رقمانظر (حتى مفرتق النهدين 

شاع هذا النوع من متثيالت عشرية حتى وصل إىل يهوذا، ولدينا مناذج منه عرث عليهـا مبوقـع 

ُخالل األلف األول قبل امليالد، عبدت عشرية يف مدن الـساحل الفينيقـي، حيـث . تل العجول

  ويظهـر االســم . ًجـة لإللــه بعـل، ودعيــت باالسـم عـشتارتا وباالســم تانيـت أيــضاصـارت زو

تانيت بـشكل خـاص لـدى فينيقيـي املـستعمرات املتوسـطية يف قرطاجـة وغريهـا، والـذين 

الـصورة (استخدموا يف اإلشارة إليها رمزها الذي يشبه الصليب املرصي الدال عىل رمز الحياة 

   الـذين دعوهـابدت لـدى سـكان مـدن الـساحل الفلـستيكام ع)  يف القسم املصور12رقم 

  

                                                           
  : رّ عن مقابلة أجرتها مجلة علم اآلثار التورايت مع ويليم ديف1

Biblica Archaeology Review, July - August 1996, pp.36-37.  
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أمـا . ًعشرية ودعوها أيضا ديركيتو وتانيت، واستخدموا يف اإلشارة إليها نفس الرمز الفينيقـي

ولتـه الـرتجامت  الذي ح»عشرية« وباالسم »عشتورت«يف يهوذا والسامرة فقد دعيت باالسم 

   .»سارية«العربية إىل 

وراة أن سكان اململكتني قد عبدوا اإللهة عـشرية مـن خـالل ثالثـة ّنفهم من كتاب الت

يف التجـسيد األول كانـت عـشرية .  إىل حضورها بيـنهم ويف معابـدهمتجسيدات كانت ترمز

 أم امللـك آسـا حارضة من خالل صورها ومتاثيلها املنصوبة يف املعابد واملنـازل، فقـد صـنعت

ملك يهوذا متثاالً لعشرية ووضعته يف محرابها املنزيل، عىل ما يـورده نـص سـفر امللـوك األول 

أما امللك منيس فقد صنع متثاالً لعشرية ونصبه يف هيكـل أورشـليم، عـىل مـا يـورده . 13: 15

ُء تزرع ويف التجسيد الثاين كانت حارضة من خالل شجرة خرضا. 7: 21نص سفر امللوك الثاين 

عىل ما يورده نـص سـفر ملقدسة املبنية يف الهواء الطلق ًقرب املذبح، وخصوصا يف املقامات ا

هذه الشجرة املقدسة هي التي أشار إليهـا األنبيـاء . 25: 6 ونص سفر القضاة 21: 16التثنية 

أشعيا وإرميا وحزقيال يف معرض تنديدهم بطقوس أهل اململكتني التي كانت تجـري تحـت 

 أمـا يف .)13: 6، وحزقيـال 20: 2، وإرميـا 5: 57أشـعيا (جرة خرضاء، عىل حد تعبريهم كل ش

ُالتجسيد الثالث، فقد كانت عشرية حارضة من خالل جذع شجرة مقتطـع ينـصب يف املعبـد 
 يف اإلشـارة إىل شخـصية »عـشتورت«وراة االسـم ّوقد استخدم النص العربي للتـ. قرب املذبح

 وجمعهـا  إىل جذع الشجرة التي يرمـز إليهـا، يف اإلشارة»عشرية«سم اإللهة، بينام استخدم اال

، يف الوقـت الـذي حولـت فيـه الـرتجامت العربيـة االسـم عـشرية إىل »تيمريعش«عىل صيغة 

  .»سواري« وجمعتها عىل صيغة »سارية«

عىل أن ما مل يقله لنا محررو التوراة، الذين كـانوا يؤسـسون لوحدانيـة عبـادة اإللـه 

ني القديم يهوه، هو أن عشرية مل تكن تعبد وحـدها يف اململكتـني، بـل مـع زوجهـا الفلسطي

الذي هو يهوه بالـذات، قبـل أن تتبـدل صـورته املـرشقة كإلـه للخـصب، ويغـدو أقـرب إىل 

 ومصدرنا عـن هـذه املعلومـة هـو عـدد مـن .وراةّالكائنات الشيطانية الظالمية يف أسفار الت

ًن أرايض يهـوذا، وعرفنـا منهـا أن اإللـه يهـوه كـان معبـودا النصوص القصرية التي وصلتنا مـ

  ًرئيسيا يف كل من السامرة ويهوذا، إىل جانـب عـدد آخـر مـن اآللهـة الكنعانيـة، ورمبـا كـان 

   هـذه النـصوص القـصرية ال تكفـي مـؤرخ األديـان. للبـانثيون يف معتقـدات اململكتـنيًرئيسا
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القديم، ولكن قراءة ما وراء السطور، مقرونة  لرسم صورة واضحة عن هذا اإلله الفلسطيني 

بتحليل األعامل التشكيلية املرافقة للنصوص، تكفي لالستنتاج بأن يهـوه يهـوذا والـسامرة، مل 

يكن إال الصيغة املحلية من اإلله الكنعاين الساحيل بعـل، وأن الـزوجني يهـوه وعـشرية هـام 

  . يةقطبا ديانة الخصب يف مناطق فلسطني الهضبية الداخل

 ،)الخليل(يف موقع خربة الكوم عىل مسافة مثانية أميال إىل الرشق من مدينة حربون 

لتحـل «: ُتم اكتشاف قرب عىل شكل غرفة مبنية بالحجر نقـش عـىل جـدارها الجملـة التاليـة

وتحت الجملـة، هنـاك كـف ليـد إنـسانية محفـور عـىل . )1(»عليك بركة اإلله يهوه وعشريته

ويف موقـع أجـرود بـسيناء الـشاملية تـم ).  يف القـسم املـصور5قـم انظـر الـشكل ر(الصخر 

اكتشاف محطة قوافل وبها معبد صغري عرث فيه عىل نقوش متفرقة تذكر أسامء اآللهـة إيـل 

ًكام ورد اسم يهوه مقرتنا بزوجتـه عـشرية منقوشـا عـىل جـرار فخاريـة ضـمن . وبعل ويهوه ً

ويقـول . » إله السامرة، وعشريتهكة يهوه،حل عليك برلت«: نصوص قصرية منطية يقول أحدها

وراة للداللة عـىل ّواالسم تيمن يرد يف الت. »لتحل عليك بركة يهوه، إله تيمن، وعشريته« :آخر

.. . قال أماريو لـسيدي«: ويقول ثالث. املناطق الصحراوية إىل الجنوب من يهوذا بشكل عام

، وقد أرجـع )2(» ويكون إىل جانبك ليباركك يهوه ويحفظكفلتحل عليك بركة يهوه وعشريته،

  .علامء الخط السامي القديم هذه النقوش إىل القرن الثامن قبل امليالد

تحت النقش الذي يذكر يهوه إله السامرة وزوجته عشرية، هنالك رسم يـصور ثـالث 

شخصيات، رجالن يف املقدمة بقضيبني ذكريني ضخمني يشبكان ذراعيهام إىل بعضهام، وامرأة 

وعـىل الجهـة الخلفيـة مـن . ة اللوحة تجلس عىل كريس وتعزف عىل آلـة موسـيقيةيف خلفي

وعـن . الجرة لدينا رسم آخر يصور شجرة الحياة، رمز ألوهة الخصب املرشقية، يحملها أسـد

ْميني ويسار الشجرة تيسان يقـصدانها ويـأكالن مـن أوراقهـا  فـيام ). 21انظـر الـشكل رقـم (َ

 الثالثـة، رأى بعـض البحاثـة أن الشخـصية الواقفـة عـىل يتعلق بالرسم األول ذي الـشخوص

  ولكـنهم. اليسار متثـل اإللـه يهـوه، بيـنام متثـل املـرأة العازفـة عـىل القيثـارة اإللهـة عـشرية

  

                                                           
1J. G. Tylor, Was Yahweh Worshiped as the Sun?, Biblical Archaeology Review, May-
June 1994. 
2J. Callaway, Seltlement an Judges, in: Hershel Shanks, Ancient Israel, pp.82-83 .  
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   لتحل عليك بركة يهوه وزوجته عشرية-21

وذاــ عىل الفخار من موقع أجرود بيهــمرس
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ً، خـصوصا وأنهـا تحمـل إىل جانـب ىل اليمـنيلشخصية الذكريـة الواقفـة إاحتاروا يف تفسري ا

ًالقضيب الذكري الضخم صدرا أنثويا أشار إليه الرسام بدائرتني صغريتني عىل غـرار الـدائرتني  ً

ًولكن فريقا آخر من الباحثني يعتقـد أن . )1(املوجودتني عىل صدر الشخصية األنثوية الخلفية

ِّالشخصية التي فرس قـة اإللـه املـرصي بـيس، أمـا الشخـصية ت عىل أنها يهوه هـي يف الحقيُ

من هنا فإن الرسم املوجود تحـت الـنقش الـذي . يةجالسة فليست سوى عازفة قيثارة عادال

  .يذكر يهوه وعشريته ال عالقة له بالنص املكتوب

عىل أن كال الفريقني متفق بخصوص الرسم اآلخر املرسوم عىل الجهة الخلفية للجـرة 

ملها أسد ويقصدها تيسان هي اإلله عشرية التي نراها يف أعامل فالشجرة التي يح. الفخارية

 وهــذا التكــوين .تـشكيلية كنعانيــة أخــرى عاريـة ومنتــصبة فــوق األســد، حيوانهـا املقــدس

التشكييل الذي يرمز إىل ألوهة الخصب معروف يف جميع حضارات الـرشق القـديم، ولـدينا 

. بأس بـه مـن املواقـع الفلـسطينية  العنه مئات األمثلة من سومر وبابل وسورية، ومن عدد

فقد وصلتنا من لخيش جرة مشابهة لجرة موقع أجرود، تم العثور عليها بـني أنقـاض معبـد 

وقـد صـور الرسـام عـىل كتـف الجـرة رشيـط أشـكال يكـرر التكـوين . مالصق لسور املدينة

ط كتابـة التشكييل الذي ميثل شجرة الحياة وعن ميينها ويسارها تيسان، وحفـر فـوق الـرشي

واالسم إيـالت . »من املدعو متان، تقدمة إىل ربتي إيالت«: بالقلم الفينيقي نفسه يقول فيها

  .ًعىل ما قدمنا سابقا هو أحد أسامء اإللهة عشرية

ويف الحقيقة، فإين أميل إىل الوقوف مع أصحاب الرأي األول الذي يرى يف الشخـصية 

فالرسـام قـد . ية األنثويـة الخلفيـة متثـيالً لعـشريةالذكرية اليسارية متثيالً ليهوه، ويف الشخص

 خط بريشته هذه األشكال الثالثة مبارشة تحت الـسطر املكتـوب، كـام نالحـظ مـن الـشكل

، حتى أن الكلامت األخرية من نصه قد تداخلت مع غطـاء رأس يهـوه الـذي 21 رقم السابق

ًيأخذ هيئة ريش ثالث، وأين ال أرى مـربرا ألن يكتـب صـاحب ال ًجـرة شـيئا ثـم يرسـم تحتـه َّ

ًأشكاالً ال عالقة لها مبا كتب، خصوصا وأن الجرة هي من النوع النذري، وكل كلمـة أو شـكل 

ًفيها يجب أن يؤدي معنى معينا ومحددا ً.  

                                                           
1Ruth Hestren, Understanding Asherah, in: Biblical Archaeology Review, September-
October 1991.  
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ولدينا عدد من النصوص املهمة بالنسبة ملوضوعنا هنا، تـم العثـور عليهـا يف جزيـرة 

َالفيلة  َ ِElephantineلها نهر النيل مبرص العليا، سـكنتها جاليـة مـن أهـل ، وهي جزيرة يشك

. يهوذا منذ مطلع القرن السادس قبل املـيالد، عمـل رجالهـا كمرتزقـة عنـد الجـيش املـرصي

والنصوص مكتوبة باللغة والقلم اآلراميني عـىل ورق الـربدي، وهـي تحتـوي عـىل عـدد مـن 

ونعرف من . خصية، وما إليهااملوضوعات مثل صكوك الزواج والعقود التجارية والرسائل الش

، ولكـن املعبـد قـد (*)ًبعض برديات املراسالت أن الجالية كانت قد شيدت معبدا لإلله يهـوه

ولكن يهوه هذه الجاليـة، التـي ارتحلـت مـن يهـوذا . تهدم وهناك حاجة ماسة إلعادة بنائه

ًخالل الهزيع األخري من حياة اململكة، مل يكن معبودا وحيـدا، والربديـات  تـذكر أسـامء آلهـة ً

ومـن هـذه . كنعانية أخرى يف معرض القسم، أو اإلشهاد عىل العقـود، أو اسـتجالب الربكـات

ًاآللهة هناك اإللهة عنات املعروفة لنا جيدا من نصوص أوغاريت كزوجة لإلله بعـل، ولكنهـا 

وهنـاك بيـث إيـل، وعنـاة بيـث إيـل، .  يـاهو-ترد يف برديات جزيرة الفيلة بـصيغة عنـات 

وكان يف الجزيرة معبد كبري آخر يضاهي معبـد . ِيشيم، وإيشيم بيت إيل، وجرم بيت إيلوإ

تي جرت بني رئـيس الجاليـة املـدعو ونفهم من املراسالت ال. ياهو، مكرس إلله اسمه خنوب

دانية وأورشليم، أن كاهن معبد خنوب وكـاهن معبـد يـاهو كانـا عـىل خـصام دائـم، وأن ج

ولكـن رغـم هـذا الخـالف بـني .  باملرصيني وهدم معبد ياهوكاهن معبد خنوب قد استعان

الكــاهنني فــإن مــا نقــرؤه يف برديــات الفيلــة يــشري إىل أن اإللهــني يف الجزيــرة كانــا يعبــدان 

إىل سـيدي ميكـا يـاهو، مـن خادمـك «: ويقدسان عىل قدم املساواة، ومنهـا الرسـالة التاليـة

  .)1(»كة اإللهني ياهو وخنوبجيديل، أمتنى لك السعادة والهناء، وأدعو لك بر

وكام أننا مل نعـرث عـىل الوثـائق الكتابيـة للمملكتـني عـىل أثـر للمعتقـد 

ــر للمعقــدات والطقــوس التّالتــ ــا مل نعــرث عــىل أث ــد ّورايت، فإنن وراتيــة يف معاب

  اململكتني التي تم اكتشافها حتـى اآلن، وجميعهـا مكـرس لآللهـة الفلـسطينية 

  

                                                           
ّ ويرد االسم هنا بصيغة ياهو، وهي الصيغة التي نجدها يف عدد من أسامء األعالم التوراتية مثل يهوياقيم *

  .ويهوياكني ويهوشع وغريها
1James Purvis, Exile and Return, in: H. Shanks, Ancient Israel, pp.163-164 .  

 :H. L. Ginsberg, Aramaic Letters, in: ومن أجل اإلطالع عىل مناذج من برديات جزيرة الفيلة راجع
 J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, pp.491- 492.   
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ملركزين الدينيني يف مـوقعي أجـرود وخربـة الكـوم، الـذين قـدما لنـا فإضافة إىل ا. التقليدية

النقوش الكتابية، لدينا مجموعة من املراكز الدينيـة التـي اكتـشفت خـالل العقـود القليلـة 

األخرية من القرن العرشين، ومعظمها ظهر يف مناطق يهوذا إىل الجنوب من مدينـة حـربون 

عالقـة لهـا  هي عبارة عن معابد كنعانيـة تقليديـة الفيام بني موقع آرو وموقع برئ السبع، و

ًمنوذجـا مـن ) 22 ( الرسم التخطيطي املوضح يف الـشكل رقـمّ ويبني.وراةّمبعتقد وطقوس الت

  .صيفة وهو من موقع عني ح،هذه املعابد

  

   معبد كنعاين من موقع عني حصيفة بيهوذا-22

هـوذا، قـد تـم عىل أن أهم وأخطر مركز ديني كنعاين مـن فـرتة مملكـة ي

، )1967-1960(اكتشافه يف أورشليم ذاتها خالل حملة تنقيبـات كـاثلني كينيـون 

وأرجعت املنقبة تاريخه إىل أواخر القرن الثامن قبل املـيالد، أي إىل فـرتة ظهـور 

  م مــن300يقــع هــذا املركــز عــىل مــسافة . أورشــليم كعاصــمة إقليميــة قويــة
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إن ما . الصق السور الرشقي اليبويس من جهة الخارج الجدار املفرتض لهيكل سليامن، وهو ي

تبقى من هذا املعبـد يجعـل منـه أكمـل املعابـد التـي تـم اكتـشافها حتـى اآلن مـن عـرص 

فهنالك سور ضخم يحيط باملعبد، وهنالك قدس األقـداس الـذي يتـصدره عمـودا . اململكتني

ف صـغري مخـصص لحفـظ ويف كه. املاصيبوث رمز آلوهة الخصب الكنعانية، وهنالك املذبح

التقدمات النذريـة، تـم التعـرف عـىل عـدد كبـري مـن التامثيـل الجذعيـة العـشتارية التـي 

ًوصفناها آنفا، إضافة إىل متاثيل حيوانية صغرية، أكرثها ميثل خيوالً تحمل عـىل رأسـها قـرص 

ن ويعتقد بعض الباحثني أن هذه الخيول منذورة لإلله يهـوه الكنعـاين الـذي كـا. )1(الشمس

 مـن ألوهـات أنه يف ذلك شأن اإلله بعل، وكثـريًأهل يهوذا يرون يف قرص الشمس رمزا له، ش

  .)2(الخصب املرشقية التي ارتبطت بالشمس

ًكل هذا يدعونا إىل القول بأن هيكل سليامن، املدعو بالهيكل األول، مل يكن بدوره إال معبـدا 

ًكنعانيا مكرسا لعبادة اإلله الفلسطيني يهوه وزوج ًفإىل جانب مـا أوردنـاه سـابقا . ته عشريةً

من انتامء الهيكل إىل النمط املعامري ملعابد الخصب السورية، فإن مقـاطع حيـة مـن سـفر 

.  الخصب التي كانت تقام فيه خالل أواخـر عـرص اململكـةحزقيال تعطينا صورة عن طقوس

شاملية مـن بـاب فهنالك متثال ضخم إلله ال يذكر لنا النص اسـمه، منـصوب عنـد الجهـة الـ

، وعىل جدران قدس األقداس من الداخل صور ومتاثيـل، وشـيوخ بنـي )5: 8حزقيال (املذبح 

، وعنـد بـاب الهيكـل الـشاميل هنالـك )11-9: 8حزقيـال (إرسائيل يقدمون بخورهم أمامهـا 

، وبـني الـرواق الـداخيل واملـذبح )15-14: 8حزقيـال (نسوة يبكني عىل مـوت إلـه الخـصب 

  ).16: 8حزقيال (ًوعرشون كاهنا يسجدون لرشوق الشمس هنالك خمسة 

لقد قلـت يف بدايـة هـذا الفـصل بـأن مـؤرخ األديـان ال يـستطيع قـول يشء 

ًبخصوص املعتقد الديني لثقافة منقطعة عنـا زمنيـا، إذا مل يـرتك أهـل تلـك الثقافـة 

ولقد تـرك لنـا أهـل الـسامرة ويهـوذا مـا . مخلفات تدل عىل معتقداتهم وطقوسهم

  كفي للتعرف عىل حيـاتهم الروحيـة، ومـا تركـوه لنـا عـرب أربعـة قـرون مـن حيـاة ي

  

                                                           
1Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, pp.133-143 .  
2J. Glen Taylor, Was Yahweh Worshiped as The Sun?, in: Biblical Archaeology Review, 
May- June 1994.  
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اململكتني يدل عىل استمرارية ثقافية ودينية غري منقطعة مع الثقافة الفلسطينية الكنعانيـة 

ّأما ما يقوله لنا محررو األسفار التوراتيـة بخـصوص الحيـاة . يف عرص الحديد األول وما وراءه

ّتني، فليس إال إسقاطات الحقة ال تفيدنا يف التعـرف عـىل املـايض بقـدر مـا الدينية يف اململك
تفيــدنا يف فهــم التوجهــات الفكريــة والنفــسية للقــامئني عــىل عمليــة صــياغة اإليــديولوجيا 

ّالتوراتية وهي يف طور التشكل إن التـاريخ الحقيقـي للـسامرة ويهـوذا، هـو ملـك للتـاريخ . ّ

ًطيني، أما إرسائيل ويهـوذا التـوراتيتني فليـستا إال نوعـا مـن الثقايف والسيايس السوري الفلس ّ

  .ّالتهوميات األدبية التي تحكم عملية الرسد التورايت

إال هذه النقطة من دراستنا، نحن مل نستطع العثور عىل أثـر ثقـايف أو كيـان سـيايس 

ة الهيكـل يف الفصول القادمة، سوف ننتقل إىل ما يدعوه املؤرخـون بفـرت. لليهود يف فلسطني

ّالثاين، وهي الفرتة التي شهدت والدة وتـشكل الـدين اليهـودي، واسـتكامل تحريـر األسـفار 

 املقدسة عىل يد عدد كبري من كهنة أورشليم، ولكننا سوف نتوقف أوالً عند ما يـشبه خامتـة

  .للقسم األول من دراستنا
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  الفصل الثاين عرش

  

  ورايتَّأزمة التاريخ الت

  

وراة إله فاعل يف التاريخ، ّفإله الت. اليهودية بالدرجة األوىل عىل التاريختعتمد الهوية 

يعمل عىل توجيهه منذ بداية العامل إىل اليوم األخري، وفق خطة محكمة هدفها النهايئ نـرص 

رض، شعبه عىل بقية شعوب العامل، وتأسيس مملكتـه التـي يحكمهـا بـشكل مبـارش عـىل األ

ّويكون فيها شعب إرسائيل أم ً كهنة، أما شعوب األرض قاطبة فتصري عبيدا وإماء يف خدمـة ةُ ً

ويكون يف ذلك اليوم «: وهذا ما يوضحه عىل خري وجه النبي أشعيا عندما يقول. شعب يهوه

. إلـخ... أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من آشور ومـن مـرص ومـن

...  ويضم مشتتي يهوذا من أربعـة أطـراف األرضًويرفع راية لألمم، ويجمع منفيي إرسائيل،

ًألن الرب سريحم يعقوب، ويختار أيضا إرسائيل ويـريحهم يف أرضـهم، فتقـرتن بهـم الغربـاء 

وينضمون إىل بيت يعقوب، ويأخذهم شعوب ويـأتون بهـم إىل موضـعهم، وميـتلكهم بيـت 

ْإرسائيل يف أرض الرب عبيدا وإمـاء، ويـسبون الـذين سـبوهم ويتـس َ ُ ْ ً  - »لطون عـىل ظـامليهمً

  .2-1: 14 و12-11: 11: أشعيا

ذلك أن كـل . وراتية معناها من هذه الخطة التاريخيةّتكتسب كل مراحل الرواية الت

 منذ الخروج من مرص، إىل دخول كنعان، فالعرص الذهبي ململكـة داود وراةّمعاناة شعب الت

لـسبي والعـودة، ليـست إال وسليامن، فاالنقسام، ثم سـقوط الـسامرة وسـقوط أورشـليم، وا

سلسلة مراحل تطهريية من شأنها إعداد شعب يهوه للمهمة املعهودة إليه سـواء رغـب بهـا 

وراتية بجميع تفاصيلها، ّمن هنا يأيت اإلرصار عىل املصداقية التاريخية للرواية الت. أم مل يرغب

  ضـة عـىل أرض وذلك الـسعي األركيولـوجي املحمـوم لـربط هـذه الروايـة بجغرافيتهـا املفرت
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 بـل عـىل مـرسح جغـرايف محـدد وواضـح، ،فلسطني، ألن الحدث التاريخي ال يجري يف فراغ

ًولكن من هنا أيضا جاءت أزمة الهوية اليهودية التي ما إن تم اإلحساس بها كاملة يف القـرن 

 من خالل املزاوجة بني امتالك ناصية التاريخ وامتالك األرض التي جرى عليها ذلك ،العرشين

التاريخ، حتى تعرضت للزعزعة بعد أن أجهز علم التاريخ وعلم اآلثار عىل تاريخية الحـدث 

ّورايت، وفك ارتباطه باألرض املزعومة للرواية التّالت وراتيـة ّفإذا كـان تـاريخ إرسائيـل الت. وراتيةَّ

يـة خيولة أدبية، فأي معنى إذن لألرض التي هامت فوقها تلك األخيولة؟ وأين الهوليس إال أ

  اليهودية أمام اإلحساس املتزايد بفقدان التاريخ وما يرتتب عليه من خسارة الجغرافية؟

يف ظل هذا الوضع الذي يهدد الهوية اليهوديـة، تنعقـد منـذ عـدة سـنوات نـدوات 

علمية ملناقشة املستجدات التاريخية واألركيولوجية، وما ميكن أن يـنجم عنهـا مـن مراجعـة 

ويف هذا الـسياق انعقـدت يف شـهر أوكتـوبر .  عىل املستوى املعريفشاملة للمسألة اليهودية

كية، ندوة دولية للبحث يف أصـول الـشعب اليهـودي يف ظـل يريف مدينة شيكاغو األم 1999

بالتعـاون  Northwestern Universityرعت النـدوة جامعـة . ورايت القامئةّأزمة التاريخ الت

شـيكاغو، ودعـي إليهـا مؤرخـون وآثـاريون مـن كـال مع الفيدرالية اليهودية املتحدة ملدينة 

الـذي يـشغل يف P. Machinist  :الفريقني املحافظ والراديكايل، من بينهم أسامء المعة مثل

 صــاحب Baruch Levineجامعــة هــارفرد أقــدم كــريس جــامعي يف الواليــات املتحــدة، و

 وهــو مــؤرخ شــاب Marc Brettlerوراة، وّاملؤلفــات املعروفــة يف التعليــق عــىل أســفار التــ

 Creation of History in Ancient :ومؤلف كتاب جديـد مهـم صـدر لـه تحـت عنـوان

Israelو ،William Deverوراتيني يف أمريكا، والرئيس الـسابق ملعهـد ّ أملع األركيولوجيني الت

أبــرز املــؤرخني  Thomas L. Thompson وأولربايــت للبحــث األثــري يف مدينــة القــدس،

ّوقد وجدت يف ملفات هذه الندوة، كام عرضتها مجلـة علـم اآلثـار التـالراديكاليني،  ، )1(ورايتُ

  .أفضل ما أختتم به ما توصلنا إليه يف فصولنا السابقة

إن أول ما يلفت النظر يف ملفات الندوة، هو أن الهوة اليـوم قـد ضـاقت 

  احثني وراتيـة والبـّإىل حد كبري بني الباحثني التقليديني من أصحاب التوجهـات الت

  

                                                           
1Biblical Archaeology Review, March-April 2000 .  
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ُالراديكاليني الذين يطلق عليهم اسم مدرسة كوبنهاجن
ففي األبحـاث املقدمـة حـول مـا . (*)

َيدعى بعرص اآلبـاء يف سـفر التكـوين، مل يتـصد أحـد مـن البـاحثني التقليـديني للـدفاع عـن 

 بـل اكتفـى املتحـدثون بـالتعليق عـىل نظريـة ،تاريخية القصص املتعلقة بإبراهيم وسـاللته

قدمية، التي تجعل من القرن الثامن عرش قبل امليالد وبقية عرص الربونز الوسـيط لربايت الوأ

ًمرسحا لعرص اآلبـاء، وذلـك اعـتامدا عـىل الـربط بـني بعـض العـادات ) م. ق1550 -1950( ً

والتقاليد التي نجدها يف سـفر التكـوين، والعـادات والتقاليـد التـي نستـشفها مـن الوثـائق 

من ذلك مثالً العادة التي . ًوصا وثائق موقع مدينة نوزي الحوريةاآلكادية لتلك الفرتة، وخص

ي ولد يـدير أمالكـه يف حياتـه ثـم يرثـه بعـد ّتتضمن قيام الرجع الرجل املقطوع النسل بتبن

وكـذلك العـادة التـي تتـضمن . ى أليعازر الدمشقيّ وهذا ما فعله إبراهيم عندما تبن،مامته

 وهذا ما قامت به سارة ًزوجها لينجب منها أوالدا لألرسة، لقيام املرأة العاقر بتقديم جاريتها

 إبـراهيم وإسـحاق ،كام وجد أولربايت يف أسامء اآلباء. زوجة إبراهيم وراحيل زوجة يعقوب

 وهذا ما أكد له أن عرص الربونز الوسيط الذي . يدل عىل صلتها باللغة اآلمورية ما،ويعقوب

ل الخصيب، هو العرص الذي حدثت فيه قـصص سـفر شهد انتشار اآلموريني يف مناطق الهال

  .التكوين

ّولكن أحدا من املشاركني يف الندوة مل يجرؤ عىل تبن لربايت وتالمذته بهـذا وي أفكار أً

فـام ورد يف وثـائق . الخصوص، يف الوقت الذي تـصدى فيـه الجانـب الراديكـايل إىل دحـضها

رص الربونز الوسيط، وال عـىل منطقـة ًنوزي من قواعد وأعراف اجتامعية مل يكن وقفا عىل ع

بعينها ، بل نجد ما يشبهها يف األلف األول قبل امليالد ويف مناطق متنوعة مـن بـالد املـرشق 

 أما بخصوص أسامء اآلباء فهي أسامء سامية شائعة منذ عرص إيبال يف أواسط األلـف .القديم

وقـد اختـتم الباحـث بنيـامني سـومر . ًالثالث قبل امليالد، هبوطا إىل األلف األول قبل امليالد

إن الصلة يف الواقع مفقودة بني أحـداث سـفر التكـوين والفـرتة التـي مـن «: املناقشة بقوله

وبذلك تم تعليق عرص اآلبـاء يف فـضاء تـاريخي غـري . »املفرتض أن السفر يعمل عىل وصفها

  .محدد

ا عندما انتقل النقاش إىل موضـوع بنـي إرسائيـل يف مـرص، والخـروج منهـ

ّبقيادة موىس، مل يدع أحد من املشاركني يف الندوة بأن لديه أية بينـات تاريخيـة ٌ َِّ  
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 أو أركيولوجية عىل وجود العربانيني يف مرص، ومل يحاول أحد يف تاريخية أحداث الخـروج أن 

وبـذلك تـم تجـاوز هـذه . وراتيةّيقدم أية شواهد عىل صحة أي عنرص من عنارص القصة الت

تسع مجال النقاش بعد ذلك حول الفرتة االنتقالية من عرص الربونـز األخـري النقطة برسعة لي

وهنـا . إىل عرص الحديد، وهي الفرتة املفرتضة لدخول كنعان واستقرار القبائل العربانية فيهـا

تم االتفاق بني الجميع عىل استبعاد نظرية االقتحام العسكري بقيادة يشوع، بعد أن خيبت 

ففـيام عـدا موقـع حاصـور الـذي تظهـر يف الطبقـة . صار هذه النظريـةالتنقيبات األثرية أن

األثرية العائدة إىل الفرتة االنتقالية آثار دمار شامل، فإن بقية املواقع التي أعلن محرر سـفر 

يشوع مسؤولية اإلرسائيليني عن تدمريها، إما أنها قد دمرت قبـل مطلـع القـرن الثـاين عـرش 

ل الفرتة املفرتضة لدخول يشوع، أو أنها كانت حية ترزق بوقت طويل ومل تكن مسكونة خال

إن «: وقد ختم الباحث بنيامني سومر هذه الحلقة بقولـه. ومل تسمع بحملة يشوع الصاعقة

دة بقيـادة يـشوع بـن نـون، ّنظرية االقتحام العسكري ألرض فلسطني من قبل القبائل املوح

 سوى قلة من البـاحثني يف موقـع الـدفاع َقد عانت الكثري من النقد العلمي الجدي، ومل يبق

  . »عنها

ورايت وليم ديفر هو ّأما بخصوص نظرية االستقرار السلمي، فرغم أن األركيولوجي الت

ًالذي تصدى كمتحدث رئييس فيها، إال أنـه مل يـأت بنتـائج تبتعـد كثـريا عـن نتـائج الفريـق  ِ

ام بـه املنقبـون اإلرسائيليـون يف فقد استعرض ديفر نتائج املسح األثـري الـذي قـ. الراديكايل

ُاملناطق الهضبية، وخلص إىل أن مطلع القرن الثاين عرش قـد شـهد جامعـات جديـدة بـدأت 

ًبالتوطن هنا، ولكنه مل يكن مستعدا إلطـالق اسـم اإلرسائيليـني عـىل تلـك الجامعـات، وإمنـا 

أي الجامعـات  والـذي يعنـي مقـدمات اإلرسائيليـني، Proto Israeliteفضل استخدام تعبري 

ِوهذه الجامعات مل تأت من مرص وال من غريها، . األوىل التي نشأ عنها اإلرسائيليون فيام بعد

بل هي من الذخرية السكانية املحلية، عىل ما تدل عليه مخلفـاتهم املاديـة، ورمبـا انـضمت 

م هـؤالء إليهم فئات من الوافدين الساميني القادمني من مرص، ولكن اآلثار املادية عىل قـدو

  ً.معدومة متاما

 مـن مناقـشات النـدوة، ومل تكـن بنـصيبَمل تحظ مملكـة داود وسـليامن، 

ًاألمر الذي يدل عىل أن أحدا من جامعة املحافظني . مدرجة يف جدول املوضوعات

ــرن ــة اململكــة ومــصداقية أحــداثها يف الق ــدفاع عــن تاريخي   ًمل يكــن مــستعدا لل
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ارشة إىل عرص اململكتـني، وكـان املتحـدث الرئيـيس هـو من هنا فقد تم االنتقال مب.  العارش

 الذي حاول إظهار تطابق بعض أخبار اململكتني مع املـصادر Peter Machinistالربوفيسور 

ًالخارجية، مركِّزا عىل فرتة القرن السابع وفرتة حكم امللك منيس َ وبذلك تفـادى الـدفاع عـن . ُ

ات السابقة عىل القرن السابع، وجهلـه باألحـداث ورايت فيام يتعلق بالفرتّتناقضات املحرر الت

  .التي كانت تجري عىل الساحة سواء داخل فلسطني أم حولها

ًوأخريا، اختتمت النـدوة بـأكرث الجـدل حـرارة حـول فـرتة تـدوين األسـفار الخمـسة 

فهل كُتبت هذه األسفار قبل السبي البابيل وخاللـه، عـىل مـا يقـول بـه . واألسفار التاريخية

 64-333(، والفـرتة الهلنـستية )م.ق 333-539(جاه املحافظ، أم أنها نتاج الفرتة الفارسية االت

ً، كام يقـول االتجـاه الراديكـايل؟ ولكـن رغـم حـرارة النقـاش فـإن أحـدا مـن البـاحثني )م.ق

ِاملحافظني مل يدع أن األسفار الخمسة، أو حتـى يـشوع والقـضاة، قـد كُتبـت خـالل وق ت ـــَّ

ثها، وال حتى بعد ذلك بقرنني من الزمان، وهذا ما ضيق شـقة الخـالف إىل ن أحداــقريب م

حد كبري وجعل الفرتة املتنازع حولهـا قـصرية مقارنـة مـع ادعـاءات املتطـرفني مـن مدرسـة 

ّأولربايت، والذين جادلوا سابقا يف أن األسفار الت وراتية من التكوين وحتى سفر امللوك األول، ً

  .دةّة املوحقد كتبت يف بالط اململك

ً يف نهايـة امللـف تعليقـا Philip Daviesهذا ويورد الباحث الربيطاين فيليـب ديفـز 

  : )1(عىل وقائع الندوة أنقله كامالً فيام ييل

ورايت يف كـلٍّ ّإن الدوافع الالهوتية تكمن وراء الفشل حتى اآلن يف تنسيق النص التـ«

ورايت الـذي تزعمـه ّاالتجـاه الالهـويت التـًوهذا ما يبدو لنا أكـرث وضـوحا يف . مرتابط ومتسق

Ernest Wright لقـد . 1974 وحتى وفاته يف عام 1959، األستاذ يف جامعة هارفرد منذ عام

ّكان هذا الباحث تلميذا وفيـا لـوليم فوكـسويل أولربايـت، ومنقبـا آثاريـا متميـ ً ً ً ًزا قـاد عـدة ً

إن قيمـة . ر بالكتـاب املقـدسًحمالت تنقيبيـة يف فلـسطني، كـام كـان الهوتيـا عميـق التـأث

ًوراتية بالنسبة إليه تكمن يف كونها شاهدا عىل الفعل املقدس يف التـاريخ، ومـن ّالروايات الت

  . لألسـف ولكـن يـا. »God Who Acts - الذي يفعل الـلـه«هنا جاء عنوان كتابه املعروف 
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ًفقد قدم لنا إرنست رايت هنا الهوتيا فجا وهشا إىل حد بعيد، وأكرث ً ً قربا مـن وجـوه عـدة ً

ّوتكمن خطورة هذا الالهوت يف أنه يحمل علم اآلثار مسؤولية توكيد . إىل األدبيات األصولية ُ
وراتية بإرسائيل التي نعرفهـا مـن ّذلك أن اإلرصار عىل ربط إرسائيل الت. وراةّالقيم الدينية للت

ًقدس هشا أمام النقد، فإذا ما التاريخ، قد ربطها باملجال املعريف لعلم اآلثار، وترك الكتاب امل

  .»تهاوى الربهان األركيولوجي تهاوى معه الالهوت الذي ربط نفسه باألركيولوجيا

عــىل أن البــاحثني الراديكــاليني الــذين عملــوا عــىل التفريــق الواضــح بــني إرسائيــل «

ة للـنص وراتية وإرسائيل التاريخية، قد جعلوا الفرصة متاحة من أجل إعادة القيمة الدينيّالت

ــ ــات ّالت ــن االهتامم ــرب ع ــنص أديب يع ــي ك ــه الحقيق ــار وجه ــالل إظه ــن خ ــك م ّورايت، وذل ُ
. نيه الذين عاشوا بعد قرون عدة من الفرتات التي تصدوا لروايـة أحـداثهاّاإليديولوجية ملدو

وراتيــة، والحالــة هــذه، تكمــن يف شــكلها األديب والفلــسفي ّفالغايـة الحقيقيــة للمرويــات الت

  .» ال يف مدى تطابقها أو تعارضها مع التاريخوالالهويت،

لتي شكلت إرسائيل التاريخية، هو أنها إن ما يقوله علم اآلثار بخصوص الجامعات ا«

ن ثقافتها التي تعكسها مخلفاتها املادية هي ثقافة فلسطينية جامعات فلسطينية محلية، وأ

حتفـاظ تلـك الجامعـات بهـامش ال ميكن متييزها عن ثقافة بقية املناطق الفلسطينية، رغم ا

 مل وإنـه ملـن املؤكـد أن هـؤالء النـاس .لخصوصية فيام يتعلق بأمناط حياتها االقتصاديةمن ا

، ومل يخرجـوا مـن مـرص، ومل (*)يتحدروا من سلف واحد جاء من منطقة ما يف بالد الرافـدين

 أنهم مل يفتكوا يدخلوا كنعان حاملني معهم ديانة نزل وحيها خالل تجوالهم يف الصحراء، كام

ًبالسكان املحليني أو يحلوا محلهم، بل لقد أسسوا تدريجيا مجموعة من القـرى يف الهـضاب  ّ

 .ة مـن أجـل تحـضري حقـولهم الزراعيـةدامئـة الخـرضزية، وعملوا عىل تعرية األحـراش املرك

 إىل ومبرور الوقت فإن تقارب هذه القرى، وتزايد الصالت العائلية بينها، وشـعورها بالحاجـة

ًالتعاون، قد ولد عندهم إحساسا بنوع من الهوية اإلثنية ولكن هل أطلق أولئك الناس عىل . َّ

أنفسهم االسم إرسائيل؟ الحقيقة أننا ال ندري، ولكنهم لو فعلـوا ذلـك، فـإن إرسائـيلهم تلـك 

  .»ليست إرسائيل األسفار الخمسة
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تـي إرسائيـل ويهـوذا، ًولقد شكلت تلك الجامعات يف النهاية جزءا من سـكان مملك«

ورايت نفـسه ّإىل جانب جامعات أخرى حرضية جاءت من خارج املناطق الهضبية، والنص الت

يذكر يف أكرث من موضع من سـفر القـضاة أن اإلرسائيليـني والكنعـانيني قـد تـشاركوا أمـاكن 

 ورايت إىلّ ولكـن بيـنام ينظـر املحـرر التـ.السكن يف جميـع منـاطقهم وتزاوجـوا فـيام بيـنهم

رشيحتني متاميزتني بشكل حاد، فإن علم اآلثـار مل يـستطع تلمـس كاإلرسائيليني والكنعانيني 

  .»مثل هذا التاميز

وراتية، هي من السعة بحيث تضعنا ّإن الفجوة بني إرسائيل علم اآلثار وإرسائيل الت«

ذين وفـيام عــدا االســم واملكـان الجغــرايف املفـرتض، فــإن هــ. ًأمـام مجتمعــني متبـاينني كليــا

وراتيـة هـي تـصور أديب خيـايل، ولكنهـا مـع ّإن إرسائيل الت. املجتمعني ال يجمع بينهام جامع

شأنها يف ذلك شأن أي تصور أديب خيايل آخر، وشـأن  ذلك تتمتع بإطار مكاين جغرايف واقعي،

ايـة فحك. وراتية التـي صـنفها النقـد الحـديث يف زمـرة األدب الخيـايلّالعديد من الحكايا الت

سـتري نس تجـري يف يافـا ونينـوى، وحكايـة إحكاية يـوو ث تجري يف مؤاب وبيت لحم،رامو

ولكن البحث األكادميي ال يأخذ هذه الحكايا مأخذ الجد رغـم . تجري يف بالط امللك الفاريس

ان ـــر وفرســـإطارها الجغرايف الواقعي، مـثلام ال يأخـذ حكايـا مـاري اإلنكليزيـة وامللـك أرث

ًرتا مرسحا لها، وال يذهب حد البحث عـن هـؤالء ــذ من إنكلــتي تتخــ ال،املائدة املستديرة

ً ذلك أن مجتمعا يخلقه الخيال األديب غالبا ما يتخذ مكانا لـه يف مكـان .يف التاريخ اإلنكليزي ً ً

  .»جغرايف ملجتمع حقيقي

إن اإلرسائيليني يف عرص الحديد، كام رصنا نعرفهم مـن علـم اآلثـار، لـن يـستطيعوا «

 ونحــن يف الحقيقــة .ورايتّتعــرف عــىل أنفــسهم يف الــصورة التــي رســمها لهــم الــنص التــال

ًنستطيع التعرف عليهم أيضا، وعىل ذكرياتهم التاريخيـة وعبـاداتهم وعـاداتهم الـشعبية،  ال

  .»وراتيةّمن خالل املرويات الت

مكـان ورايت، هـو ّز إرسائيل عن كنعان من وجهـة نظـر املحـرر التـّلعل من أهم ما ميي«

ورايت هـم سـكان املنـاطق ّفالكنعانيون كام يـراهم املحـرر التـ. سكن هؤالء ومكان سكن أولئك

ًالسهلية املختلفني إثنيا وثقافيا عن اإلرسائيليني إال أن مثل هذا التمييز غري واضح بالنسبة لعلـم . ً

   واألصـل تتخـذ اآلثار، وهو متييز خلقته اإليديولوجيا يف زمان الحق، عندما بدأت مسألة النـسب
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ُطابع األهمية يف مجتمع مصاب مبرض رهاب األجانب، هو مجتمع أورشليم ما بعـد الـسبي 
ُويتجىل هذا الرهاب يف اإلجراءات املنصوص عليها يف ترشيعات سفري عزرا ونحميا، . البابيل

ُفهنـا أعطيـت األهميـة القـصوى لطقـوس . والتي تحرم االختالط ومتنع الزواج مـن األغـراب

 وإرسائيـل (*)وراتيـةّبد ولتطبيق القانون املوسوي، وهنا فقط يتم التطابق بني إرسائيل التاملع

إن باسـتطاعتنا . التاريخية، ولكن ليس يف املجتمع الزراعي اإلقطاعي األقدم ليهوذا والسامرة

جدالً أن نصف مزارعي الهضاب باإلرسائيليني وسكان املدن يف املناطق السهلية بالكنعـانيني، 

لكن امللوك اإلرسائيليـني وبطـانتهم قـد حكمـوا يف املـدن، ونحـن ال نـستطيع التمييـز بـني و

وراتية القائلـة بالتحـدر مـن إبـراهيم ّاإلرسائيليني والكنعانيني عىل أساس قبولنا باملرويات الت

ّويعقوب، وباختيار يهوه لشعب معني، وبالخروج من مرص، ألن هذه األحداث ال متت بصلة 

إرسائيل التاريخية، ونحن ال نستطيع يف الواقع معرفة متـى، وأيـن، وملـاذا، نـشأت إىل مايض 

من هنا، ال يبقى أمامنا سـوى الـتخيل عـن مـسألة . هذه املرويات يف حلتها األدبية املعروفة

  .»وراة وما يدعى باإلرسائيلينيّالتمييز بني ما يدعى بالكنعانيني يف الت

وراتية كام تبدو يف األسفار الخمسة ّشة إرسائيل الت حتى اآلن عىل مناقُلقد اقترصت«

ويف سفري يشوع والقضاة، ولكن ماذا عن التاريخ الـذي تـسجله أسـفار صـموئيل وامللـوك؟ 

ًورايت هنا أحداثا أكرث واقعية، خصوصا وأنه يـورد بعـض األحـداث التـي ّهل يعرض النص الت ً

  .»؟تتقاطع مع املصادر الخارجية، وبعضها مام ال يتقاطع

ًلنأخذ عىل سبيل املثال نقش تل دان الذي اكتشف مؤخرا مكتوبا باللغـة اآلراميـة« ً ُ، 

 د ب ي ت«أ البعض يف هذا النص جملة لقد قر. ُوأرجع تاريخه إىل القرن الثامن قبل امليالد

وها عىل أنها بيت داود، ورأوا فيها إشارة إىل أرسة داود الحاكمة يف أورشليم، ثـم ّ وفرس»و د

ًولكنـي شخـصيا ال أعـري أهميـة .  الجملة بشكل آخـرّ من يجادل يف هذه القراءة ويفرسقام

ولكـن دعونـا . لصحة تلك القراءة أو خطئها، فلرمبـا يثبـت صـدقها أو خطؤهـا يف املـستقبل

  نوافق جدالً عىل صحتها، فام الذي يعنيه ذلك؟ هل يعني ذلك وجود شـخص واقعـي يـشبه 

  

                                                           
ودعيت يف » يهود«ً وهي يهوذا حرصا، أو باألحرى مقاطعة أورشليم التي دعيت من قبل الفرس مبقاطعة *

  .»اليهودية«العرص السلوقي والبطلمي مبقاطعة 
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ثـم . ذي حكم من أورشليم عىل مملكة مرتامية األطراف؟ بالكـادوراتية لداود الّالشخصية الت

ُماذا عن أورشليم التي يفرتض أن داود قد أقام فيها وحكم منهـا؟ إن أي مراقـب موضـوعي 
ِّللجدل األكادميي الدائر حول أورشليم القدمية، يدرك بأننا ال منلك أية بينة عىل وجـود مركـز 

ً، ميكن أن يصلح مقرا لحكم ملك مثل داود املوصوف مديني يف موقع أورشليم القرن العارش

وراة، إن الحملة التي ما زال البعض يقودها اليوم من أجل الدفاع عن تاريخية اململكة ّيف الت

ٍ، لتـذكرين مـن وجـوه )ورايت ال يذكر لنا اسم تلك اململكـةّوباملناسبة، فإن النص الت(دة ّاملوح

منذ سـنوات ليـست بالبعيـدة مـن أجـل الـدفاع عـن عدة بتلك الحملة التي قادها آخرون 

فهـل سـتكون هـذه الحملـة أنجـح مـن سـابقتها؟ . تاريخية إبراهيم وشخصيات عرص اآلباء

 ،ثباتات التي دفعـت بـإبراهيم إىل عـامل الخيـال األديبولكني أود أن أذكّر بأن اإل.  نرىسوف

  .»هي نفسها التي تستخدم اليوم ضد داود

وراة يتحققون اآلن أكرث فأكرث من عدم إمكانية التوفيق عىل ّاد التُوباختصار، فإن نّق«

ولكن املـسألة، بالنـسبة ألولئـك الـذين . وراتية وإرسائيل التاريخيةّأي صعيد بني إرسائيل الت

يعتقدون بأن قيمة الكتاب املقدس تكمن يف تاريخيته، ليست علمية بقدر ما هـي الهوتيـة 

مـون إىل منظومـة بحثيـة تخـضع فيهـا اآلراء العلميـة لـضغوط وراة ينتّوسياسية، وعلامء الت

  .»ى وجهات نظر ومواقف دينية وسياسيةّجامعات تتبن

نرتوبولوجيون، هـم اآلن أحـرار لامء اآلثار والنقوش القدمية واألعىل أية حال، فإن ع«

ّيف نشاطهم العلمي بعيدا عن شبح الت  ومن جهـة أخـرى. وراة الذي كان يهيم فوق رؤوسهمً

وراتيـة ّوراة يستطيعون التعامل مع مسألة متى وملاذا تـم اخـتالق إرسائيـل التّن علامء التإف

َّوراتية، يف جلها، مل تدون من أجل روايـة التـاريخ ّ مع اإلدراك التام بأن املرويات التوتاريخها، ِّ ُ
 أسس نقدية بالطريقة التي نفهم بها هذه العملية اليوم ومنارسها؛ أي إعادة بناء املايض عىل

ُإن مثل هـذه العمليـة مل تكـن تحمـل فائـدة ترجـى، أو . وموضوعية وبأدوات بحث علمية

كمجتمع أورشليم ومقاطعتهـا الـصغرية يف فـرتة (ًمعنى مبارشا بالنسبة ملجتمع زراعي قديم 

وهذا ما يدفعنا إىل التساؤل عن وظيفـة تلـك املرويـات، وعـن مـن أعطاهـا ). الهيكل الثاين

  .»، وعن من قرأها، وملن تم توجيه فحواها، وأية مصالح واهتاممات خدمتاملرشوعية
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وراتيـة هـي، ّوراة، فإرسائيـل التّإنني ال أدعو إىل قطع الصلة بني علم اآلثار وعلم الت«

) مقاطعـة اليهوديـة يف العـرص الفـاريس(=بعد كل يشء، نتاج أيديولوجي ملجتمـع تـاريخي 

مع والدين اإلرسائييل واليهودي، من أجل فهم األدبيـات ونحن نحتاج إىل تاريخ موثق للمجت

وراة يستطيعون املـساهمة يف توضـيح الـسياق الـذي ّومن ناحيتهم، فإن علامء الت. وراتيةّالت

  . »وراتية، وذلك من خالل التحليل األديب واأليديولوجي للنصّتكونت فيه إرسائيل الت

فالـشعب .  الشعب اليهـودي حولNorthwesternلقد تركز موضوع ندوة جامعة «

. وراتية وإرسائيل التاريخيـة للقـاء عنـدهاّتي تنحو كل من إرسائيل التلاليهودي هو النقطة ا

وراتيـة، وبهـذه الطريقـة ّولكن من الواضح أن الشعب اليهودي يطابق نفسه مع إرسائيل الت

، فـإين أرى من هنـا. فإنه يحقق بدقة الغاية التي قصدها النص، وهي خلق إحساس بالهوية

ولكـن هـذه العمليـة مل . ورايت هو الذي ابتكر اليهود واليهودية ولـيس العكـسّبأن النص الت

تومبـسون يف قولـه بأننـا نـيسء . وإين ألتفق مع زمييل تومـاس ل. ًتكن وحيدة االتجاه متاما

ولعـل . ةوراة إذا قرأناه بعني التاريخ، ألن مقاصده مل تكن تاريخية، إنه وثيقة الهوتيّفهم الت

وراة باعتباره وثيقـة ّوراة اليوم، هو التعامل مع كتاب التّأكرب التحديات التي يواجهها علم الت

هـذه النتيجـة .  عن التـاريخ»فوتو كويب«غري تاريخية، أو عىل األقل عدم النظر إليه كنسخة 

م اآلثـار لـن وباملقابـل، فـإن علـ. وراةّالتي ال ميكن تفاديها يف النهاية ال تقلل مـن قيمـة التـ

إن بعـض . وراتيـة والـسياسيةّيستطيع القيام بدوره كامالً إذا مل يحرر نفسه من الضغوط الت

ًمعارضينا يف هذه األفكار يرون بأننا منحازون إيديولوجيا، ولكـن الحقيقـة هـي أن العكـس 

  .»هو الصحيح
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  الفصل الثالث عرش

  

  أورشليم يف العرص الفاريس

  

م، أزاح نبوخـذ نـرص ملـك يهـوذا املـدعو .ق 597شليم عام يف حملته األوىل عىل أور

ال . يهوياكني عن العرش وأحل محله عمه صدقيا، وأخـذ منـه جزيـة كبـرية حملهـا إىل بابـل

ًيذكر لنا نص نبوخذ نرص املتعلق بهذه الحملة شيئا عن اقتيـاد مـسبيني مـن يهـوذا، ولكـن 

يف هـذه الحملـة قـد بلـغ أن عدد املسبيني  يذكر 14: 24يف سفر امللوك الثاين ورايت ّالنص الت

ر نبوخـذ ّم، دم.ق 587يف حملته الثانية عام . عرشة آالف، إضافة إىل الحرفيني املهرة واألقيان

ًورغم أننا ال منلك نصا بابليـا عـن هـذه . نرص هيكل أورشليم وأسوارها وأرضم النار يف بيوتها ً

ورايت يف سـفر امللـوك الثـاين فيتحـدث ّ النص التـأما. الحملة، إال أن التنقيبات األثرية تؤكدها

ًمرة أخرى عن سبي واسع ألهل أورشليم، ولكـن مـن غـري إعطائنـا رقـام محـددا عـن عـدد  ً

أحرق بيت الرب وبيت امللك وكـل «: املسبيني، بل يكتفي بالقول بأن قائد الجيش البابيل قد

. ًوار أورشليم مـستديرا هـدمهابيوت أورشليم، وكل بيوت العظامء أحرقها بالنار، وجميع أس

وبقية الشعب الذين بقوا يف املدينة، والهاربون الذين هربوا إىل ملك بابل، وبقية الجمهـور، 

  .11-8: 25 »سباهم نبوزردان، ولكنه أبقى من مساكني األرض كرامني وفالحني

وراتيـة حـول الـسبي وعـدد املـسبيني، ّومام يزيد يف غموض املعلومـات الت

 محرر سفر إرميا ومحرر أخبار األيام الثـاين مـع مـا أورده محـرر سـفر عدم اتفاق

فسفر إرميا يقول لنا إن عدد املسبيني يف الحملة األوىل قد بلغ ثالثـة . امللوك الثاين

وهناك حوايل سبعمئة مسبي بعد القالقل . آالف مسبي، ويف الحملة الثانية مثامنئة

ربعـة آالف وخمـسمئة مـا مجموعـه أأي . التي نجمت عن اغتيـال الـوايل جـدليا

  ًأما سفر أخبار األيام الثاين، فال يـذكر شـيئا عـن سـبي). 30 -28: 52إرميا ( -نفس
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:  جرى يف الحملة األوىل، ثم ال ينص عىل رقم محدد يف الحملـة الثانيـة، بـل يكتفـي بـالقول

ً عبيـدا إىل أن ملكـت وسبى ملك الكلدانيني الذين بقـوا مـن الـسيف إىل بابـل، فكـانوا لـه«

  .20: 36أخبار األيام الثاين  - »مملكة فارس

وراتية املتضاربة، وعدم تقاطعهـا مـع املـصادر الخارجيـة، ال ّأمام هذه املعلومات الت

وراتيـة التـي ذكـرت ّنستطيع سوى الخروج باستنتاجات مبنية عىل التوفيـق بـني األخبـار الت

، 14: 24فـسفر امللـوك الثـاين . التي تفادت ذكر األرقـامًأرقاما عن املسبيني، وإهامل األخبار 

: 52يقول بأن عدد املسبيني يف الحملة البابلية األوىل بلـغ عـرشة آالف مـسبي، وسـفر إرميـا 

ً يذكر رقام إجامليا مقداره أربعة آالف وخمـسمئة مـسبي يف الحملـة األوىل والتاليـة 28-30 ً

وهـذا يعنـي يف رأينـا، أن . قتل الوايل جـدليام تلت إضافة إىل الحملة الصغرية التأديبية التي

وقد تـم . ، والحد األعىل مل يتجاوز بكثري العرشة آالف4500الحد األدىن للمسبيني مل يقل عن 

اختيار هؤالء املسبيني من أفضل جنود وضباط القطعات العسكرية التي استسلمت للجيش 

أما الغالبية العظمى مع أهل يهوذا فقـد . منيّالبابيل، ومن بني أفضل الحرفيني والكتبة املتعل

ً البـابليون علـيهم واليـا مـنهم يـدعى جـدليا، ليـدير ّركت لتتابع حياتهـا االعتياديـة، وعـنيُت

وبـذلك تحولـت مملكـة . شؤونهم ويعمل عىل تأدية الجزية إىل بابـل بانتظـام يف كـل سـنة

اشــتملت عــىل جميــع أرايض فلرمبــا . ال نعــرف بالــضبط حــدودها يهــوذا إىل واليــة بابليــة،

ًاملرتفعات، ولرمبا أيضا تم تقسيمها إىل واليتني، واحـدة يف الـشامل ومركزهـا بلـدة املـصفاة، 

  .وأخرى يف الجنوب ومركزها مدينة حربون

ًاتخذ جدليا من بلدة املصفاة قرب أورشليم مقرا إلدارتـه، وراح يحـث الـسكان عـىل 

ون الذين لجأوا أيام الحرب مـع أرسهـم إىل منـاطق متابعة حياتهم الطبيعية، فاطأمن الهارب

ًعرب األردن، وعادوا إىل أراضيهم فزرعوا وحصدوا وجمعوا خمرا وتينا وزيتا كثريا ً ً كام التحـق . ً

النبي إرميا بجدليا يف املصفاة بعد أن حرره البابليون من سجنه الذي ألقاه فيه امللك صدقيا 

وكان بعـد فـرتة، ). 40سفر إرميا ( عدم مقاومة بابل بسبب معارضته العلنية له والدعوة إىل

أن عصابة من املعارضني املتحمسني ممن لجأ إىل رشقي األردن، صعدت إىل املـصفاة بقيـادة 

رجل من النسل املليك اسمه إسامعيل بـن نثنيـا، فقتلـت جـدليا يف مقـره ومزقـت الحاميـة 

  ).41: إرميا(الكلدانية ثم انسحبت إىل بيت عمون 
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 السكان بعد هذه الحادثة من انتقام الكلدانيني، وتجمعوا حول قائد عـسكري خاف

ولكـن . ٍموال لجدليا القتيل اسمه يوحانان بن قاريح، وكان هذا يحثهم عىل النزوح إىل مرص

  :النبي إرميا يرفع صوته مرة أخرى ويحذرهم من ترك أراضيهم واالطمئنان إىل مرص

وكل رؤساء الجيوش الذين معه، وكـل الـشعب مـن فدعا إرميا يوحانان بن قاريح، «

ُالصغري إىل الكبري، وقال لهم هكذا قال الرب إله إرسائيـل الـذي أرسـلتموين إليـه لـيك ألقـي 

َإن كنتم تـسكنون يف هـذه األرض فـإين أبنـيكم وال أنُقـضكم وأغرسـكم وال : ترضعكم أمامه

 ملـك بابـل ألين أنـا معكـم ال تخـافوا. أقتلعكم، ألين نـدمت عـن الـرش الـذي صـنعته بكـم

وإن كنـتم ... ألخلصكم وأنقذكم من يـده، وأعطـيكم نعمـة فـريحمكم ويـردكم إىل أرضـكم

 فـإن الـسيف الـذي أنـتم ل إىل مـرص وتـذهبون لتتغربـوا هنـاك،تجعلون وجوهكم للـدخو

خائفون منه يدرككم يف أرض مرص، والجوع الذي أنتم خائفون منه يلحقكم هنـاك يف مـرص 

  .16-8: 42إرميا  - »ناكفتموتون ه

 يف هجـرة جامعيـة إىل  معظمهممع أهل يهوذا لكالم الرب من فم إرميا، فسارمل يس

أرض مرص، ونزلـوا يف موضـع تحفيـنس مبنطقـة الـدلتا الـرشقية، وهنـاك تـابع النبـي إرميـا 

وتشف املجادالت التي جرت بني إرميا وأهل جلدته، عـن . أ لهم بسوء العاقبةّتقريعهم، وتنب

املعتقد الديني لسكان يهوذا خالل هـذه الفـرتة املتـأخرة مـن مطلـع القـرن الـسادس قبـل 

فها هم يقولون له برصيح العبارة إنهم ال يحفلون بإلهه، بل يتعبدون لعـشرية ملكـة . امليالد

  : الساموات، كام تعبد لها آباؤهم وملوكهم من قبل

أمـر خـرج مـن بل سنعمل كل إننا ال نسمع لك الكلمة التي كلمتنا باسم الرب، «

ُفمنا، فنبخر مل ِّ َ ُ ا وملوكنـا، نـلكة الساموات ونسكب لها الـسكائب، كـام فعلنـا نحـن وآباؤَ

ًورؤساؤنا يف أرض يهوذا ويف شوارع أورشليم، فشبعنا خبزا وكنـا بخـري ومل نـر رشا،  ولكـن ًَ

نا بالـسيف لكة الساموات وسكب السكائب لها احتجنا وفنيمن حني كففنا عن التبخري مل

من أجل أنكم قـد بخـرتم وأخطـأتم إىل الـرب ... َّفكلم إرميا كل الشعب قائالً... والجوع

لـذلك اسـمعوا يـا ... ومل تسمعوا لصوته ومل تسلكوا يف رشيعتـه قـد أصـابكم هـذا الـرش

   قـد حلفـت باسـمي العظـيم، قـالهأنـذا. جميع سكان يهـوذا الـساكنني يف أرض مـرص
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َّ إن اسمي لن يسم الرب، ّحـي الـسيد :  قـائالًٍى بفم إنسان ما مـن يهـوذا يف كـل أرض مـرصُ
 فيفني كل رجال يهوذا الذين يف أرض مرص بالسيف ،هأنذا أسهر عليهم للرش ال للخري. الرب

  .27-16: 44إرميا  - »والجوع حتى يتالشوا

فبعـد اغتيـال جـدليا، وقبـل . ًتحمل هذه املقاطع من سفر إرميا شيئا مـن الحقيقـة

 السلطات البابلية إجراءات رسيعة ملعالجة املوقف، حدثت حالة من الفوىض وفقدان اتخاذ

ًاألمن، أدت إىل نزوح عدد كبري من أهل يهوذا باتجاه مرص، خصوصا وأن فـرتة واليـة جـدليا 

القــصرية مل تكــن كافيــة إلنعــاش املنــاطق الريفيــة التــي تحولــت إىل أرض محروقــة عقــب 

فيها طرق التجارة، مثلام تعطلت طرق التجارة الدولية التي متـر الحمالت البابلية، وتعطلت 

يف فلسطني بسبب الحـروب البابليـة املـرصية، ومل يعـد بإمكـان املـزارعني تـسويق زيـوتهم 

ُ ولكننا ال نستطيع أن نتصور أن يهوذا قد أفرغت . مبا يكفي ألداء الجزية إىل بابلوخمورهم

ً قسام ال بأس به قد بقي يف أرضـه وتـابع بد أن رص، والًمتاما من سكانها بسبب النزوح إىل م

 العائـدين مـن الـسبي البـابيل سـوف ينظـرون ولـسوف نـرى فـيام بعـد أن. حياته املعتادة

باحتقار إىل السكان األصليني بـسبب اخـتالطهم باألجانـب وعـدم محـافظتهم عـىل نقـائهم 

  .العرقي

 ولكـن .هوذا قرابـة خمـسني سـنةورايت عن أخبار يّبعد هذه األحداث يصمت النص الت

ًعلم اآلثار يقول لنا إن حياة املدن قد توقفت متاما خالل هذه الفـرتة، وأن القـرى التـي عـربت 

القرن األول لدمار أورشليم كانت تعيش حياة فاقة وعـوز، وال يبـدو مـن مخلفاتهـا املاديـة أي 

ًن مقطعا من سفر إرميـا يقـدم أما عن أوضاع املسبيني يف مناطق بابل، فإ. أثر لحضارة متقدمة

أقطعـتهم فاملـسبيون قـد عاشـوا عيـشة األحـرار هنـاك، بعـد أن . لنا معلومات مخترصة عنهـا

هكذا قـال رب الجنـود إلـه «: وا من غاللهاَرْــ استصلحوها وزرعوها وأثٍالسلطات البابلية أراض

 فيها، واغرسوا جنات اسكنواًابنوا بيوتا و: إرسائيل لكل السبي الذي سبيته من أورشليم إىل بابل

ً خذوا نساء وأنجبوا بنني وبنات، وخذوا لبنيكم نساء وأعطوا بناتكم لرجـال فيلـدن وكلوا مثرها، ً
ّوا، واطلبوا سالم املدينة التي سبيتم إليها، وصلوا ألجلهـا، ألنـه ّلِبنني وبنات، وأكرثوا هناك وال تق ُ

 منها عـىل ثـراء ّينا مقاطع من سفر عزرا نستدلولد. 7- 5: 29إرميا  -  »بسالمها يكون لكم سالم

ــاء بيــت الــرب يف أورشــليم    عــزرا(بعــض املــسبيني الــذين تربعــوا بفــضة وذهــب إلعــادة بن
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ومقاطع أخرى تفيدنا بأن بعض املـسبيني كـان لـديهم عبيـد وإمـاء ). 69 - 68: 2 و5-6: 1 

  ).65: 2عزرا (اشرتوهم مبالهم 

فبعـد اسـتيالء امللـك . الخـيط مـع مطلـع سـفر عـزراوراتية اللتقاط ّتعود الرواية الت

ًقورش الفاريس عىل بابل يصدر مرسـوما بعـودة سـبي يهـوذا إىل ديـارهم يف الـسنة األوىل «: ُ

ًه الرب روح كورش ملك فارس، فأطلق نداء يف كل مملكته، وبالكتابـة ّلكورش ملك فارس، نب
ًه السامء، وهو أوصاين أن أبني لـه بيتـا جميع ماملك األرض قد دفعها يل الرب إل: ًأيضا، قائالً

ِمن منكم من شعب الرب، ليكن إلهه معـه ويـصعد إىل أورشـليم . يف أورشليم التي يف يهوذا ْ َ
وكل من بقي يف أحد . هو اإلله الذي يف إرسائيل. التي يف يهوذا فيبني بيت الرب إله إرسائيل

ٍاألماكن، حيث هو متغرب، فلينجده أهل مكانه بفضة وب ٍذهب وبأمتعة وببهائم، مع التـربع ِ ٍ

  .4-1: 1عزرا  - »لبيت الرب الذي يف أورشليم

مل تصلنا وثيقة فارسية بخصوص هذا املرسوم الوارد يف سفر عزرا، ولكن لهجته تتفق 

مـن حيـث األســلوب مـع البيــان الـسيايس الــذي أصـدره قــورش بعـد أن آلــت إليـه أمــالك 

وتلفـت نظرنـا . م.ق 539ه عـىل عاصـمتها بابـل يف عـام اإلمرباطورية البابلية عشية اسـتيالئ

إىل مدن آشور وسوسة وآكاد وأشـنونة، ومـدن ... من «: بشكل خاص الفقرة التي يقول فيها

ًزامبان وميتورنا ودر إىل إقليم الغوت، ومدن مـا وراء الدجلـة، التـي كانـت معابـدها خرابـا  ُ

ُ دامئـة، كـام جمعـت سـكان تلـك املـدن ًلسنني طويلة، أعدت إليهـا آلهتهـا وأسـكنتها بيوتـا

لقد قدم الحاكم الجديد لإلمرباطورية املرشقية نفسه لرعاياه عىل . )1(»وأعدتهم إىل مواطنهم

أنه محررهم من نري الحكام السابقني، وأنه نارش السالم واألمن، وحـامي املعتقـدات الدينيـة 

ابـل وآشـور الطغـاة جـامعي ز نفـسه عـن أبـاطرة بّكـام ميـ. املتنوعة للشعوب الخاضعة له

ُالجزية واألتاوات، باستهالله مـشاريع إحيـاء شـاملة للمنـاطق املهجـورة التـي سـبي أهلهـا، 
  . فشجع عىل عودة املهجرين إىل مناطقهم وأمدهم باملعونات الالزمة لبدء حياة جديدة

ورغــم الطــابع اإلعالمــي الواضــح لبيــان قــورش الــسيايس األول، فــإن اإلدارة 

   يف عهد قورش وخلفائه قد وفـت مبعظـم وعودهـا للـشعوب املحكومـة،السياسية

  

                                                           
1Leo Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts, in: James Pritchard's 
Ancient Near Eastern Texts, p.316 
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 فأعادت تنظيم مقاطعات اإلمرباطورية بطريقة ال مركزيـة تـسمح بـأكرب قـدر مـن الحريـة 

ويف بالد الـشام تـم تقـسيم . للحكومات اإلقليمية التي مل تكن تشعر بوطأة الحاكم وطغيانه

نـني مـن قبـل ّضها يخـضع لحكـام محليـني معياملنطقة إىل عدد من املقاطعات الصغرية، بعـ

البالط الفاريس، كام هو الحال يف مقاطعة السامرة ومقاطعة أورشليم، وبعضها اآلخر يخـضع 

مللوك محليني ذوي سلطة متوارثة يتمتعون بقسط غري قليل من االستقالل الداخيل، كام هو 

ن االسـتقالل الـذي كانـت وال أدل عـىل القـسط الـوايف مـ. الحال يف مدن الساحل الفينيقـي

تتمتع به املقاطعات الفارسية يف بالد الشام، مـن الـسامح لهـا بـصك عملتهـا الخاصـة التـي 

ومــا دامـت الــسلطات . تحمـل شــعاراتها املحليـة أو شــعارات األرس القدميـة الحاكمــة فيهـا

مـة اإلقليمية تحافظ عىل األمـن واالسـتقرار الـداخيل وتـدفع الـرضيبة بانتظـام، فـإن الحكو

  . املركزية مل تكن تتدخل يف شؤونها ويف كيفية إدارتها ملقاطعاتها

ال تـساعدنا يف  تنا مـن عـرص أرسة قـورش األخمينيـة،إن النصوص القليلة التي وصـل

معرفة الكيفية التي تم بها تطبيق سياسـة إعـادة املهجـرين إىل مـواطنهم وإحيـاء املنـاطق 

ظم تلك املناطق قد أفادت من ذلـك، فاسـتقبلت مـن أراد املنكوبة، ولكن من املؤكد أن مع

العودة من أهلها، إضافة إىل خليط من عدة جامعات فقدت ارتباطها مبواطنهـا األصـلية وال 

متانع من بدء حياة جديدة يف أرض جديـدة، منـساقة وراء نغمـة اإلعـالم الفـاريس الجذابـة 

د جاءت عودة سـبي يهـوذا يف ظـل وق. واملقنعة، أو تحت ضغط أسلوب الرتهيب والرتغيب

  . هذه األوضاع والتوجهات السائدة يف مطلع عرص اإلمرباطورية األخمينية

لقد هلل محرر سفر إشعيا للملك قورش وأطلق عليه لقـب مـسيح الـرب، 

ًوراة إال عـىل املختـارين الـذين مـسحهم يهـوه ملوكـا ّوهو لقـب ال يطلـق يف التـ

ُهكذا قال الرب ملسيحه كورش، الذي أمـسكت «: رنقرأ يف السف. (*)بواسطة أنبيائه

ٍدوس أمامــه أمــام، وأحفــاد ملــوك،بيمينــه أل َ   ألفــتح أمامــه املــرصاعني، واألبــواب ً

ُأنا أسـري قـدامك، والهـضاب أمهـد. ال تغلق  َّ ْأكـرس مـرصاعي النحـاس، ومغـاليق. ُ َ  

  

                                                           
. ً وكلمة املسيح تعني املمسوح بالزيـت يف طقـس ديني خـاص يجـعـل منــه ملــكا عـىل شــعب يهــوه*

ويف سـفر املزامري يقترص اللـقب علـى داود، أو عىل امللك اآليت من ســاللته الذي يخلص شعب يهوه مـن 
  .أعـدائهم يف آخر الزمان
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رف بـأين أنـا الـرب، الـذي ، وليك تعـ(*)وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز املخايب.  الحديد أقصف

  .7-1: 45 »يدعوك باسمك، إله إرسائيل

عىل أن هذا الفرح العام بصعود قـورش، ومرسـومه الخـاص بعـودة سـبي يهـوذا، مل 

ًيرتجم فورا إىل حركة عودة جامعية إىل أورشليم ذلك أن املسبيني الذين كانوا يعيشون حياة . ُ

 املناصـب يف الدولـة الفارسـية، مل يكونـوا ًدعة واطمئنان، وخصوصا األثرياء منهم وأصـحاب

. مستعدين لرتك كل يشء من أجل العودة إىل أرض فقرية تعـيش عـىل أطـراف اإلمرباطوريـة

ويجب أن نأخذ بعني االعتبار هنا أن الجيل األول مـن سـبي يهـوذا قـد تـويف معظمـه، أمـا 

وبرغبة صـادقة يف العـودة الجيل الثاين املولود يف السبي، فلم يكن يشعر بالحنني إىل الوطن 

ًوأخريا استطاع املدعو شيشبرص، أحد أفراد النـسل امللـيك، أن يجمـع حولـه عـددا مـن . إليه ً

رؤوس األرس الراغبة يف العـودة إىل الـوطن، وتهيـأ الجميـع للتوجـه إىل أورشـليم، ويبـدو أن 

وقبل . ار بابلمعظم هؤالء كان من فقراء الحال الذين مل يكن لديهم ما يخرسونه برتكهم دي

ًنـه امللـك واليـا عـىل مقاطعـة أورشـليم التـي ورثـت يف ّأن يبدأ شيشبرص رحلة العـودة، عي

وهـذا االسـم مـشتق مـن االسـم . التنظيم الجديد مملكة يهوذا، تحت اسـم مقاطعـة يهـود

ولكن أرايض املقاطعـة الفارسـية الجديـدة هـذه مل تـشتمل إال عـىل املنطقـة . القديم يهوذا

من مرتفعات يهوذا، مع امتدادات رشقيـة باتجـاه غـور األردن، وامتـدادات غربيـة الشاملية 

دوميـة  الواليـة األنحو سهل شفلح، أما املنطقة الجنوبية من املرتفعـات فقـد تـم ضـمها إىل

  ).23انظر الخريطة يف الشكل رقم (

وملساعدة شيشبرص عـىل اإلقـالع يف مـرشوع إحيـاء أورشـليم ومنطقتهـا، فقـد أعـاد 

رش إليه كنوز معبد أورشليم التي نهبهـا البـابليون، كـام أن األغنيـاء مـن مـسبيي يهـوذا، قو

املتكاسلني عن املشاركة يف مرشوع العودة، قد تربعـوا إلخـوانهم العائـدين فـأعطوهم فـضة 

إلخ، وكل الذين حولهم أعـانوهم ... فقام رؤساء آباء يهوذا وبنيامني والكهنة«: ًوذهبا وبهائم

التـي  الـرب وامللـك كـورش أخـرج آنيـة بيـت. ٍ وبذهب وبأمتعة وببهائم وبتحفبآنية فضة

َّأخرجها نبوخذ نارص من أورشليم وجعلها يف بيت آلهته، وأخرجها كورش ملك فارس وعدها 

إلخ، جميع اآلنية من الذهب والفـضة خمـسة آالف ... وهذا عددها. لشيشبرص رئيس يهوذا

  . وأربعمئة

                                                           
  .ألرسار الخافية املقصود بالذخائر والكنوز هنا هو الحكمة ومعرفة ا*
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ويـرجح . 11-7: 1عزرا  - .»والكل أصعده شيشبرص عند إصعاد السبي من بابل إىل أورشليم

هـت إىل أورشـليم خـالل الـسنة األوىل ّاملؤرخون أن هذه املوجة األوىل من العائدين قد توج

  .أو بعدها بقليل) م.ق 359(لدخول قورش إىل بابل 

ألول ملرشوع العودة كان إعادة بناء بيـت الـرب يف أورشـليم، إال أن رغم أن الهدف ا

ورايت عددها، قد انشغلت عىل ما يبـدو باملهـام ّشيشبرص وجامعته التي مل يذكر لنا النص الت

لـذلك . اآلنية واملبارشة املتعلقة بتجهيز بيوت لها يف خرائب أورشليم وبتـأمني لقمـة العـيش

حاحه الثاين إىل الحديث عن املوجة الثانية من العائدين، بعد ينتقل سفر عزرا برسعة يف إص

مرور سبع عرشة سنة عىل انطالق املوجة األوىل، ويختفـي شيشبـرص مـن مـرسح األحـداث 

  .دون سبب واضح

جاءت املوجة الثانية يف عهد امللك داريوس، ابن قمبيز وحفيد قورش، والـذي حكـم 

ًجـة الثانيـة رجـل مـن النـسل امللـيك أيـضا يـدعى  قاد هذه املو.م.ق 486 إىل عام 522عام 

ًوهو من الجيل الثاين املولود يف بابل عىل مـا يـدل عليـه اسـمه الـذي يعنـي حرفيـا . ُزربابل

 كام مىش معـه هـذه املـرة عـدد كبـري مـن ُورافق زربابل الكاهن يشوع،. »املولود يف بابل«

وقبـل أن ينطلـق . عون ألـف نـسمةاألرس بلغ عدد أفرادها وفق سفر عزرا حوايل اثنان وأرب

ًبابل عينه داريوس واليا عىل مقاطعة يهود، وأعاد إليه ما تبقى مـن كنـوز الهيكـل وزوده ُزر ّ
ًأيضا مبعونة مالية، وكتب إىل واليه عىل مناطق غـريب الفـرات أن يـسهل مهمتـه ويـدفع لـه 

ية يف عهـد خلفـاء وهذا يدل عـىل مـدى جديـة اإلدارة الفارسـ. ًأيضا من خراج تلك املناطق

ــاء املنــاطق املنكوبــة، ال يف يهــوذا فحــسب  بــل يف جميــع ،قــورش يف متابعــة مــرشوع إحي

  . املمتلكات السابقة لبابل وآشور

رشع زربابل فور وصـوله ببنـاء الهيكـل، فتقـدم إليـه سـكان األرض الـذين بقـوا يف 

عدتهم ومـساهمتهم  عارضني مسا،بيوتهم ومل يغادروها يف يهوذا، وجمهرة من أهل السامرة

ًيف بناء الهيكل ألنهم يعبدون نفس إله املسبيني ويرغبون يف رؤية معبده مشادا مرة أخـرى ُ .

لـيس لكـم ولنـا أن «: هم عـىل املـشاركةّا عرضـهم وصـداولكن زربابل والكاهن يشوع رفض

 - »سًنبني بيتا إللهنا، ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إرسائيل كام أمرنا كـورش ملـك فـار

   فابتــدأ شــعب األرض والــسامريون يفتــون يف عــضد القــادمني ويــصدونهم عــن.3: 4عــزرا 

  بابــلعلــيهم الــسلطات الفارســية، ولكــن زردون ْ إنهــاء مــرشوعهم بكــل الوســائل ويــستع
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 عـىل .م.ق 516 استطاع إنهاء بناء البيت يف السنة السادسة للملك داريوس أي حـوايل عـام 

 كان زربابل قد أنهى بنفسه الهيكل، ألن نص سـفر عـزرا يتوقـف أننا ال ندري بالفعل ما إذا

فجأة عن ذكره مثلام توقف عن ذكر شيشبرص، وعند تدشني الهيكل ال يظهر زربابل وال كبري 

الكهنة يشوع يف االحتفال الديني الكبري بهذه املناسبة، ويغلـب الظـن أن زربابـل قـد متـت 

وهذا مـا . ن محبة الناس التي بلغت حد التقديستنحيته قبل إنهاء الهيكل بسبب ما ناله م

 وآماالً خفيـة بعـودة ،ية واضحةع سفر زكريا التي تحمل نغمة مسياننلمحه من بعض مقاط

 اسمه، ومن مكانـه ينبـت، (*)هو ذا الرجل الغصن«: ساللة داود لتحكم يف أورشليم املستقلة

ًرسـيه، ويكـون كاهنـا عـىل ويبني الهيكل للرب، وهو يحمل الجالل ويجلس ويتسلط عىل ك

  .13-12: 6زكريا  - »كرسيه

وراتيـة عـام ّم تـصمت الروايـة الت.ق 516بعد االنتهاء من بناء بيت الرب حوايل عام 

ًكان يجري يف أورشليم قرابة خمـسني عامـا، لتلـتقط خـيط األحـداث يف عـام صـعود امللـك 

 ففــي الــسنة .م. ق424 إىل عــام 465، الــذي حكــم مــن عــام )أرتزاكــسيس األول(أرتحــشتا 

م، انطلقت املوجة الثالثة مـن العائـدين إىل .ق 458السابعة للملك أرتحشتا، أي حوايل عام 

 نقـرأ يف .ىل توجيهات امللك وبدعم كامل منهًأورشليم، بقيادة الكاهن عزر ابن رسايا، بناء ع

  : سفر عزرا

اهن، الكاتـب كـالم وهذه صورة الرسالة التي أعطاها امللك أرتحشتا لعزرا الكـ... «

ِمـن أرتحـشتا ملـك امللـوك إىل عـزرا الكـاهن، كاتـب : وصايا الرب وفرائضه عىل إرسائيـل

َّقد صدر مني أمر أن كل من أراد يف مليك من شـعب إرسائيـل . رشيعة إله السامء الكامل ٌ
ِمن أجل أنك مرسل من قبل امللك ومـشرييه الـسبعة، . أن يرجع إىل أورشليم فلريجع معك َ

ٍل السؤال عن يهوذا وأورشليم، حسب رشيعة إلهك التي بيدك، ولحمل فـضة وذهـب ألج ِ

عب تربع به امللـك ومـشريوه إللـه إرسائيـل الـذي يف أورشـليم مـسكنه، مـع تربعـات الـش

ًم الذي يف أورشليم، ليك تشرتي بهـذه الفـضة ثريانـا وكباشـا والكهنة، واملتربعني لبيت إلهه ً

ُومهـام حـسن عنـدك وعنـد إخوتـك أن . ا، وتقربها عىل املذبحًوخرافا، وتقدماتها وسكائبه
  أمــا أنــت يــا عــزرا، ... تعملــوه ببــاقي الفــضة والــذهب، فحــسب إرادة إلهكــم تعملونــه

  

                                                           
  .والحديث هنا عن زربابل الذي ينتمي إىل األرسة امللكية القدمية يف يهوذا.  أي غصن شجرة داود*
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ً ضع حكاما وقضاة يقضون لجميع الـشعب الـذي يف عـرب (*)فحسب حكمة إلهك التي بيدك

. مـوهمّين ال يعرفـون فعل، من جميع من يعرف رشائع إلهـك، أمـا الـذ)نهر األردن (=النهر 

 يعمل رشيعة إلهك ورشيعة امللك، فليقض عليه عاجالً إمـا بـاملوت أم بـالنفي أو وكل من ال

  . 26 -12: 7عزرا  - »بغرامة املال أو بالحبس

مل يذكر النص عدد املسبيني العائدين مع عزرا، أما عن مهمة عزرا فمن الواضح أنهـا 

 فقـد اهـتم .واالجتامعي للمجتمع الجديـد يف أورشـليمتركزت حول مسائل التنظيم الديني 

عزرا بتعزيز طقوس الهيكل وأدائها عىل الشكل الصحيح، وكان عليه أن يـنظم أمـور القـضاء 

ًاستنادا إىل رشيعة حملها معه من البالط الفاريس، ويدعوها الـنص بـرشيعة امللـك ورشيعـة 

عة، إال أن لهجـة رسـالة امللـك الفـاريس ورغم أننا ال نعرف الكثري عن بنود هذه الرشي. الرب

املوجهة إىل عزرا تدل عىل رغبته بتنظيم املجتمع الجديـد يف أورشـليم، وفـق خطـة الـبالط 

الفاريس الهادفة إىل توحيد القوانني والرشائع املعمول بها يف واليـات اإلمرباطوريـة الفارسـية، 

نــاطق املــستفيدة مــن سياســة ًوخــصوصا يف املجتمعــات الجديــدة التــي تــم تــشكيلها يف امل

اإلنعاش، والتي فقدت تواصلها مع عاداتها وتقاليدها القدمية، وسـبق إليهـا جامعـات اثنيـة 

وليست تسمية هذه الرشيعة برشيعة الرب، إضـافة إىل . مختلفة ذات أصول ثقافية متباينة

 وااللتـزام  إال من قبيل إعطائها سلطة مزدوجة تساعد عـىل تطبيقهـا،تسميتها برشيعة امللك

وليك ميارس عزرا مهامه عىل أفضل وجه، فقد تم تفويضه برصف املعونة التـي أعطيـت . بها

  .إليه بالطريقة التي يراها مناسبة

ً أو أربعة عرش عاما من وصول عـزرا، يـأيت إىل أورشـليم واحـد مـن  عرشبعد ثالثة

ا قـد تـدرج يف مناصـب وكان نحميا هـذ. أبرز أفراد الجالية املسبية، وهو نحميا بن حكليا

البالط الفاريس حتى وصل إىل منصب ساقي امللك الخاص، وهو منصب ال يقل عن منصب 

ًم، واليا عىل أورشليم، وأوكـل إليـه عـددا .ق445نه امللك أرتحشتا حوايل عام ّالوزير، ثم عي ً

 أعلـن يف اليـوم الثالـث لوصـوله. من املهام عىل رأسها تحصني املدينة وإعادة بناء أسوارها

أنتم ترون الرش الذي نحن فيـه، كيـف أن «: نحميا للشعب عن املهمة التي جاء من أجلها

ُأورشليم خربة وأبوابها قد أحرقت بالنار ًهلم فنبني سور أورشـليم، وال نكـون بعـد عـارا. ً ُ .  

  

                                                           
  . املقصود هنا رشيعة امللك التي جاء بها عزرا من البالط الفاريس*
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ًوأخربتهم عن يد إلهي الصالحة عيل، وأيضا عن كالم امللك الذي قال ، فقالوا لـنقم ولنـنب. ه يلَّ

  .18-17: 2نحميا  - »وشددوا أياديهم للخري

كان السامريون يتوجسون خيفة من نشوء دولة قوية إىل جوارهم تعيد سرية يهـوذا 

ًاألوىل، خصوصا بعد أن توضحت نوايا الرشائح العائدة من السبي يف معاداة السامريني، منذ 

وعنـدما رشع نحميـا ببنـاء أن رفضوا عرضهم يف املساعدة عىل بناء هيكل يهوه يف أورشليم، 

السور، خططوا إليقاف العمل بالقوة، ووقف إىل جـانبهم بنـو عمـون الخـصوم التقليـديون 

ليهوذا القدمية، وأهل مقاطعة أشدود املالصقة ملقاطعة يهود، وبعض القبائل العربيـة التـي 

ملـدعو كانت تتجول بحريـة يف مرتفعـات يهـوذا الخاليـة، واجتمـع الكـل إىل وايل الـسامرة ا

سنبلط، من أجل مفاجأة نحميا وأخـذه عـىل حـني غـرة، ولكـن أخبـار املـؤامرة وصـلت إىل 

أورشليم، فشدد نحميا الحراسة واستنفر قواته للدفاع عن املدينة، فخاف سنبلط ومـن معـه 

  ).4: نحميا(وعدلوا عن الحرب 

تحتـوي  ن بناء السور، ولكن املدينة كانت خالية مـن الـسكان والـا مـى نحميــانته

ِوكمل السور يف الخامس والعـرشين مـن شـهر أيلـول يف «: إال عىل قلة من البيوت املسكونة

ًينا، سقطوا كثريا يف عني وملا سمع أعداؤنا، ورأى جميع األمم الذين حوال. ًاثنني وخمسني يوما

ِ وعلموا أنه من قبـل إلهنـا عملنـا هـذا العمـلأنفسهم  نـت املدينـة واسـعة الجنبـاتوكا... ِ

. 4: 7 و16-15: 6نحميـا  - » والشعب قليالً يف وسطها، ومل تكن البيـوت قـد بنيـتوعظيمة

من هنا كان عىل نحميا أن ميأل املدينة مـن سـكان املنـاطق الريفيـة، وذلـك بـإجراء القرعـة 

وسـكن رؤسـاء «: بينهم، وبهذه الطريقة تم اختيار واحد من كل عرشة للـسكن يف أورشـليم

ًوألقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عرشة للـسكنى يف أورشـليم، الشعب يف أورشليم،  ُ

مدينة القدس، والتسعة أقسام يف املدن، وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للـسكنى 

  .2-1: 11نحميا  - »يف أورشليم

ًمن املرجح أن نحميا قد بقي واليا عـىل مقاطعـة يهـود حتـى أواخـر حكـم 

ورايت يخربنا عن قيامه برحلـة إىل الـبالط الفـاريس ّ، ألن النص التامللك أرتحشتا األول

م، وكان من نتائج هـذه . ق433يف السنة االثنتني والثالثني ألرتحشتا، أي حوايل عام 

د واليته عـىل املقاطعـة حتـى وفـاة ديجالزيارة عىل ما يبدو تعزيز سلطة نحميا وت

ــام أ ــف ال. م.ق 424رتحــشتا األول ع ــك تتوق ــد ذل ــة التبع ــن ّرواي ــا ع ــة متام   ًوراتي
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م، أي إىل وقـت متقـدم مـن . ق200ذكر أخبار أورشليم ومقاطعة يهـود حتـى حـوايل عـام 

قـة توراتيـة أو يوهذا يعني أن قرنني مـن الزمـان قـد انـرصما دون أيـة وث. العرص الهلنستي

  .خارجية تصف لنا ما كان يجري يف هذه املقاطعة وما حولها

  الشواهد األثرية

واية سفري عزرا ونحميا وحيدة دون أي سند من مـصدر خـارجي، فالوثـائق تقف ر

الفارسية شبه معدومة فيام يتعلـق مبنطقـة فلـسطني خـالل القـرنني الخـامس والرابـع قبـل 

 أمـا الـشواهد األثريـة بخـصوص مقاطعـة يهـود الفارسـية .امليالد، وكذلك الوثـائق املـرصية

فخارية املعدة لتسويق منتجـات الزيـت والخمـور فتنحرص يف طبعات األختام عىل الجرار ال

  . وما إليها، وكذلك يف قطع العملة املعدنية

تبدأ قطع العملة املعدنية التي تحمل اسـم مقاطعـة يهـود بـالظهور يف املـستويات 

األثرية العائدة ألواخر القرن الخامس قبل امليالد، وكذلك شظايا الجرار الفخارية التي تحمل 

ي : ًذكر اسم املقاطعة منقوشا بالقلم اآلرامي الخايل مـن الحركـات الـصوتيةطبعات أختام ت

، وقد ساعد انتشار هذا النوع من اللقى األثرية ) يف القسم املصور6رقم الصورة انظر ( د ـه

ًالعلامء عىل رسم حدود املنطقة التي خضعت إداريا لوالة أورشـليم خـالل العـرص الفـاريس، 

ًشامالً إىل موقـع بيـت زور جنوبـا، ومـن ) وراتيةّاملصفاة الت(لنصبة وهي متتد من موقع تل ا

ًأريحا رشقا إىل جازر غربـا وتؤيـد أسـامء املـدن والبلـدات واملنـاطق الجغرافيـة الـواردة يف . ً

هـذا وقـد . سفري عزرا ونحميا خط الحدود الذي انتـرشت داخلـه اللقـى األثريـة املـذكورة

شايف سلـسلة مـن القـالع الدفاعيـة عـىل طـول الحـدود اكتشف املنقب اإلرسائييل مويش كو

دوميا، تتوضع عىل نفس الخـط ود والحدود الجنوبية مع مقاطعة أالغربية مع مقاطعة أشد

). 23يف الـشكل رقـم  الـسابقة راجع الخريطة(الذي رسمته اللقى األثرية والشواهد النصية 

وال يتـوفر . نطقة وقلة عدد سـكانهاوفيام عدا ذلك فإن كل البينات األثرية تدل عىل فقر امل

م أما العاصـمة أورشـليم . ق200لدينا شواهد عىل زيادة ملحوظة يف عدد السكان قبل عام 

ًفقد نقصت مساحتها كثريا عام كانت عليه يف أواخر عرص اململكة واقترص السكن فيها عـىل 

  .)1(ذروة هضبة أوفيل

                                                           
1J. D. Purvis, Exile and Return, in: H. Shanks, Ancient Israel, pp.171-173 .  
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نقبـة كـاثلني كينيـون بـأن التوسـعات وفيام يتعلق بالسور الذي بناه نحميا، تقول امل

السكنية التي امتدت نحو املنحـدر الـرشقي لهـضبة أوفيـل خـالل عـرص مملكـة يهـوذا قـد 

ًاختفت تقريبا، ألن سور القرن الخامس قد تراجع نحو قمة الهـضبة مـن الناحيـة الـرشقية، 

ام أنـه ال كـ. بينام حافظ عىل نفس الخط القديم من الناحية الغربية مع بعـض االنحرافـات

انظـر  ()1(يوجد دالئل عىل السكن عىل منحدرات الوادي املركزي أو عـىل السلـسلة الغربيـة

وهذا يعني أن املدينة يف العرص الفـاريس قـد عـادت إىل ). 24مخطط نحميا يف الشكل رقم 

حجمها القديم قبل أن تصبح عاصمة إقليمية قوية، وأن عدد سكانها مل يكن يتجاوز الثالثـة 

  .نسمة يف أفضل األحوالآالف 

أما فيام يتعلق بهيكل زربابل املدعو بالهيكل الثاين، فال يوجـد مـا يـدل عليـه سـوى 

وقد عالجنا هذه . ّالبينة الواهية التي قدمتها كاثلني كينيون بخصوص جدار املصطبة الرشقي

وآخر مـن ًعىل أن مقطعا من سفر عزرا، . ل يف الفصل األول من هذا الكتاباملسألة بالتفصي

فعندما اكتمل بنـاء .  يقدمان لنا صورة عن ضآلة حجم هيكل زربابل وتواضعه-سفر حجي 

الهيكل وجاء الشعب لحضور حفل التدشني، بىك الكثريون ملـا رأوه مـن ضـآلة هـذا الهيكـل 

:  ونقـرأ يف سـفر حجـي.)13-12: 13عـزرا (مقارنة مبـا سـمعوه عـن هيكـل عـرص اململكـة 

ايل يهـوذا، ويهوشـع الكـاهن ّكلـم زربابـل و: يد حجي النبـي قـائالًوكانت كلمة الرب عن «

 وكيـف لذي رأى هذا البيـت يف مجـده األول؟ وبقية الشعب قائالً من الباقي فيكم االعظيم

  .3-1: 12حجي  - »!ا هو يف أعينكم كل يشءَتنظرونه اآلن؟ أم

  اليهود واليهودية

قرن السادس وأوائل القـرن لقد كانت القرون الثالثة الواقعة بني أواخر ال

الثاين قبل امليالد، هي الفـرتة التـي متـت خاللهـا الـصياغة التدريجيـة للمعتقـد 

ًوقد سارت هذه العملية يدا بيد مع تحريـر أسـفار . وراتيةّورايت والرشيعة التّالت

كام شهدت هذه الفرتة تشكل اإلثنية . وراتيةّوراة واستكامل فصول الرواية التّالت

ت عن نفسها يف مترد أورشـليم عـىل الحكـم الـسلوقي حـوايل ّ التي عرباليهودية

  لفـرتة ومع ذلك فإننـا جـاهلون بحقيقـة مـا جـرى خـالل هـذه ا.م. ق170عام 

  

  

                                                           
1Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, pp.180-187 .  
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فالظالم يلف تاريخ مقاطعة يهـود خـالل العـرص  .عىل كل صعيد سيايس واجتامعي والهويت

ورايت ال يغطـي سـوى مـدة قـرن مـن أخبـار ّستي، ألن النص التالفاريس ومعظم العرص الهلن

  . ًاملقاطعة، أما املصادر الخارجية فصامتة متاما

ً كثريا مع استهاللنا للقرن الثاين قبـل املـيالد ألن مـصادرنا تبقـى ّهذه الصورة ال تتغري

سـيفوس مـن وراتية وكتابات املؤرخ اليهودي يوّ وهي تنحرص يف أسفار املكابيني الت،محدودة

. القرن األول امليالدي، وهـذان املـصدران يعانيـان مـن إشـكاالت ومحـددات ذاتيـة عديـدة

وراة العربانية، وال يوجد لدينا من الجانب ّفأسفار املكابيني ليست من األسفار القانونية يف الت

ي أما كتابات يوسيفوس فتنقصها املنهجية واالنضباط الفكري وهـ. السلوقي ما يتقاطع معها

ُوهذا ما يجعل فرتة الهيكل الثاين، كام تدعى، بعيدة عن متناول التقـيص . مليئة بالتناقضات

املنطـق الـسليم يف تقيـيم املـصادر  واملؤرخ ال ميلـك سـوى االعـتامد عـىل. التاريخي العلمي

ً، وخـصوصا روايـة سـفري عـزرا ورايتّاملحدودة لديه، وقـراءة مـا وراء الـسطور يف الـنص التـ

  .ملليئة بالثغرات والتي كتبت بعد قرنني عىل األقل من الفرتة التي تقص عن أحداثهاونحميا ا

، مــثلام مل يوصــف ةاليهوديــبوراة عــرب كــل أســفار الكتــاب ّمل توصــف ديانــة التــ

ويف الحقيقة فإن هذه الديانة مل يكن لها اسم معني، أما أهلها فهم بنـو . أتباعها باليهود

 يف ســفر التكــوين عــىل أبنــاء يعقــوب ّ إرسائيــل قــد دلورغــم أن تعبــري بنــي. إرسائيــل

ًوساللتهم، إال أن هذا التعبري عرب بقية األسفار يحمـل مـضمونا الهوتيـا بالدرجـة األوىل،  ً

أما صفة يهود ويهودي فلـم تـستخدم إال يف مواضـع . وهو يشري إىل شعب يهوه املختار

ففـي سـفر امللـوك . يهـوذاقليلة من الكتاب للداللة عىل جامعة أو شخص مـن منطقـة 

 استخدم املحرر تعبري يهود يف إشارته إىل جامعة أهل يهوذا ثـم تكـرر هـذا 6: 16الثاين 

 ولكـن محـرر سـفري .االستخدام مثاين مرات يف سفر إرميا، ومرة واحدة يف سـفر دانيـال

ًعزرا ونحميا قد وجد نفسه حرا متاما يف إطالق الـصفة عـىل أهـل مقاطعـة يهـود مـن . ً

 بـل للداللـة ،، فإن تعبري يهود ويهودي مل يستخدم قط للداللة عىل أتباع دين معـنيهنا

عىل سكان أرض معينة، وذلك حتى دمار هيكل أورشليم وزوال الكيان اإلثنـي ملقاطعـة 

ــةا ــة الروماني ــيالدي.ليهودي ــاين امل ــرن الث ــن الق ــداء م ــذي شــهد صــياغة ،ً ولكــن ابت    ال

  ُومفردها ربـان ورايب، (ُيد الهوتيني عرفوا باسم الربانيني الديانة اليهودية التلمودية عىل 
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  ً.وراتية تتخذ اسم الديانة اليهودية، وصار أتباعها يدعون يهوداّ، ابتدأت الديانة الت)ّمأي معل

 فلقـد قـام .ال يوجد لدينا مربر للشك يف الخطوط العامة لرواية سـفر عـزرا ونحميـا

ن تقنيـني وكتبـة وعـسكريني، وأبقـوا عـىل جمهـرة البابليون بتهجري نخبة أهـل أورشـليم مـ

وهذه الهجـرة االختياريـة إىل مـرص . الفالحني الذين نزح قسم كبري منهم بعد ذلك إىل مرص

 خـالل العـرص الهلنـستي جاليـة اليهوديـة هنـاك وجـود عـدد كبـري مـن الّهي التـي تفـرس

 عـاد فريـق مـن طقهم، عىل عودة املهجرين إىل منـاوعندما شجع قورش الفاريس. والروماين

سبي يهوذا إىل مقاطعة أورشليم واستفاد من معونة الـسلطات الفارسـية املخصـصة إلحيـاء 

املناطق املهجورة، بينام بقي يف مناطق بابل فريق آخر فضل البقاء يف موطنـه الجديـد عـىل 

  .املغامرة يف املجهول

ًميعا من سـبي يهـوذا ولكننا يف املقابل نشك يف هوية هؤالء العائدين، ويف كونهم ج

ًفلقد أوضحنا سابقا أن رقم املسبيني ال ميكن أن يكون قد تجـاوز العـرشة آالف وفـق . ًحرصا

 نـسمة، 42.000أعىل التقديرات، بينام بلغ عدد العائدين يف املوجة الثانيـة بقيـادة زربابـل 

ًؤالء، علـام بـأن فمن أين جـاء هـ. املوجة األوىل واملوجة الثالثةإضافة إىل عدد غري محدد يف 

ًاملحرر يف سفري عزرا ونحميا كان واضحا يف التأكيد عىل بقاء قسم كبري من املسبيني يف بابل 

  واكتفائهم بالتربع للعائدين مبالهم؟

لعل دراسة بعض حاالت السبي والعودة، تساعدنا عىل تكوين فرضيات حول حقيقة 

الـسبي اآلشـورية حـوايل مئـة فلقد طالـت سياسـة . ما جرى بخصوص سبي يهوذا وعودتهم

ًشعب سواء يف بالد الـشام أم يف غريهـا، ولـدينا مـا ينـوف عـن مئـة وخمـسني نـصا آشـوريا  ً

ورغـم أن أبـاطرة . يتحدث عن الشعوب املسبية ومناطق سبيها والشعوب التي حلت محلها

الء هـم اململكة البابلية الحديثة قد مارسوا سياسة السبي عىل نطاق أضيق بكثري، إال أن هـؤ

الذين ابتدروا سياسـة إعـادة املهجـرين الـسابقني إىل أراضـيهم، وأسـسوا لنظريـة ومامرسـة 

التوطني وإحياء املناطق التي دمرها السبي اآلشوري، مثلام ابتكروا الـصيغة اإلعالميـة لهـذه 

  .اها حكام اإلمرباطورية الفارسية بعد ذلكّالنظرية، وهي الصيغة التي تبن

 بابيل يؤسس لنظرية ومامرسـة إعـادة التـوطني، ففـي لدينا أكرث من نص

  نص لنبوخذ نرص يقدم نفسه فيه كمحرر لقرى جبـل لبنـان مـن قمـع الجـيش
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يف ذلـك الوقـت، لبنـان الجبـل ...  «:ُ اآلشوري، ومعيد ملـسبييها إىل مـواطنهم، نقـرأ مـا يـيل

 الذي مل يطمح إليه إله املقدس، وغابة اإلله مردوخ الغنية والحلوة الرائحة، غابة األرز العايل

ومل يقطعه ملك، قد اشتهاه إلهي مردوخ لتعطري قرصه، قـرص حـاكم الـسامء واألرض، وكـان 

 لقد وضعت ثقتـي يف قـوة .لبنان تحت وطأة عدو أجنبي حكمه ونهب خرياته وشتت أهله

هنـاك جعلـت الـبالد سـعيدة، . إلهي مردوخ وإلهي نيبو، وجهزت حملـة وجهتهـا إىل لبنـان

ت عىل عدوها يف كـل مكـان، أمـا املـشتتون مـن أهلهـا فقـد جمعـتهم وأعـدتهم إىل وقضي

ًلقد جعلـت أهـل لبنـان يعيـشون بـسالم مـع بعـضهم بعـضا، ومل أسـمح ألحـد ... أراضيهم

ًي ال يعدو عليهم أحد بعد ذلك، فقد أقمت لنفيس نصبا يذكرين ملكا دامئـا ـولك. مـبإزعاجه ً ً

  .)1(»عىل تلك املناطق

 كعنـرص مركـزي يف سياسـة »العـودة«لنص، يؤسس نبوخـذ نـرص لفكـرة يف هذا ا

اإلنعاش البابلية، وهي الفكرة التي طورها فيام بعد امللـك نابونيـد أهـم خلفـاء نبوخـذ 

ْنــرص، يف نــصوصه التــي يظــن نفــسه فيهــا كمحــرر لآللهــة مــن األرس وبــاين معابــدهم  َ

 مـن أهـم هـذه النـصوص نـص .ٍاملهجورة، ومحرر لرعاياه الـذين أعـادهم إىل مـواطنهم

وكانت حران قد شهدت واحدة مـن . ِإعادة بناء مدينة حران، ومعبد إله القمر سن فيها

يقـول نابونيـد يف مقتطفـات أسـوقها . أكرب عمليات التهجري الجامعي يف العرص اآلشوري

لقد هبط سن، سيد اآللهة واإللهات يف الـساموات العـىل، نـزل مـن  «:(*)من نصه ما ييل

ًائه إيل ودعاين ألن أكون ملكا، بعد أن ترضع إليه كل اآللهة واإللهـات ليفعـل ذلـكعلي َّ .

ِأعـد بنـاء إهلـول معبـد سـن يف حـران، : وعند منتصف الليل جـاءين يف الحلـم وقـال يل َ

ُأنت الذي ميـسك بيـده قـوى . ن، يا سيد اآللهةِس...  ولسوف أسلم قياد البالد كلها إليك
ل قوى اإلله إنليل، ويسيطر عىل قوى اإلله إيـا، فيجمـع إليـه كـل اإلله آنو، ويستخدم ك

رك ال ـأمـ. ابـا رب األربــوك ويــلك امللـا مـة، يـهـيد بني اآللـأيها الس. القوى الساموية

ًتنفيذا ألمر إلهي، أعدت بناء إهلول معبد سـن، ...  يعارضه أحد، وكلمتك ال يطالها تغيري

   ومـن سـورية العليـا، مـن حـدود مـرص عنـد البحـر وسقت إىل حران جامعات من بابل

  

                                                           
1Leo Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts, in: James Pritchard, 
Ancient Near Eastern Texts.  

،           1994انظـر تومبـسون . تومبسون. ل.  يف معالجتي لنصوص نبوخذ نرص ونابونيد هذه، تطوير ألفكار ت*
  . وما بعدها416 و346-345ص
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وعنـد . ّاألعىل، إىل شواطئ البحر األدىن، وجميعهم ممن عهد بهم إيل اإلله سن ملـك اآللهـة

اكتامل بناء املعبـد، أتيـت إليـه باإللـه سـن، وباآللهـة ننجـال ونوسـكو وسـادرنونا، فأقمـت 

ُصورهم عىل قواعد راسخة، وقربت إليهم القرابني َّ«)1(.  

 فكرة وحدانية عبادة إلـه -1: ، نحن أمام ثالث أفكار رئيسية هي هذايف نص نابونيد

 فكـرة -3. إعادة تعمري هيكـل هـذا اإللـهو فكرة بناء -2. تتجسد فيه القوى اإللهية األخرى

فامللـك البـابيل قـد أعـاد إىل حـران املهدمـة . بناء مجتمع جديد يتمركز حول املعبـد وإلهـه

لتقليـدي القـديم، ولكـن يف حلتـه الـشمولية الجديـدة كإلـه لإلمرباطوريـة واملهجورة إلهها ا

البابلية، ثم ساق إليها جامعات من مناطق متفرقة من أرايض اإلمرباطورية، بعضهم وال شك 

ًمن مسبيي حران وسكانها األصليني، فأعطاهم وطنا يعملون عىل بنائه، وإلهـا قـدميا جديـدا  ً ً ً

ّيف آن معا، يوح هذه األفكار الرئيـسية الـثالث تعـود . ف بينهاّامعات املختلفة ويؤلد بني الجً

ففي بيـان قـورش الـذي أعلنـه مـن بابـل، يـتهم . إىل الظهور يف النظرية واملامرسة الفارسية

الحاكم الفاريس سلفه بالظلم واالسـتبداد، وتـسخري الرعيـة وتهجـريهم، واإلسـاءة إىل اآللهـة 

إعادة بنـاء املـدن املقدسـة وتعمـري هياكلهـا املهدمـة التـي ثم يتعهد ب. واملعتقدات الدينية

ُنقلت منها صور آلهتها، وإعادة املسبيني مع آلهتهم إىل تلك املدن وهنـا تقـف روايـة سـفر . ُ

ّعزرا شاهدا عىل تطبيق السياسة الفارسية التي تبن ه ّفقـد نبـ. ت النظرية واملامرسة البابليـةً

وكال اإللهني . ط سن من عليائه وكلم نابونيد يف الحلمالرب روح كورش ملك فارس، مثلام هب

ًالهام أيضا يحثـاه هيكل وتعمري املدينة املهدمة، وكيحثان امللك عىل اتخاذ قرار بإعادة بناء ال

  .عىل إعادة املسبيني إليها وتشكيل مجتمع جديد حول الهيكل

، يجـد نفـسه إن من يتأمل قصة عودة سبي يهوذا وإعادة بنائهم للمدينـة وهيكلهـا

ولكن مـع إرصار . أمام نسخة مكررة من قصة إعادة بناء مدينة حران وهيكل اإلله سن فيها

ًوراتية عىل أن العائدين كانوا حرصا من سبي يهوذا، وإرصار رشيعـة عـزرا الكـاهن ّالقصة الت

عىل حفظ نقـاء الـدم وتحـريم االخـتالط بالـسكان املحليـني الـذين تنجـسوا بـزواجهم مـن 

ُولكن، أليس هذا الهـوس بالنقـاء العرقـي، ورهـاب األجانـب الـذي يـتجىل يف كـل . باألغرا
  التحرميات التي فرضها عزرا، دليالً عىل عدم النقاء العرقي للجامعات الخليطـة التـي سـاقها 

  

                                                           
1Leo Oppenheim, op. cit., pp.562-563 .  
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الفرس إىل مقاطعة يهود، مثلام ساق نابونيـد جامعـات خليطـة إىل حـران؟ أال تحمـل هـذه 

زة ومتامسـكة عليهـا ّغبة يف إقناع القادمني الجدد بأنهم فئة متميـالترشيعات يف حد ذاتها ر

  .إن الفرضية التي نسوقها هنا تقول نعم. الحفاظ عىل نقائها

إن الــرقم العــايل للمــسبيني العائــدين إىل أورشــليم يقــدم لنــا دلــيالً عــىل أن اإلدارة 

منـاطق شـتى مـن الفارسية قد دفعت مع سبي يهوذا الراغب يف العودة، رشائح أخرى مـن 

ه الخطـة املـثىل لـصهر ـولكن اإلدارة الفارسية قد جهزت يف الوقت نفس. أمالك اإلمرباطورية

رائح يف بوتقة واحدة، عندما أعطت األولوية ال لبنـاء املدينـة املهدمـة، بـل لبنـاء ــهذه الش

سـية احـد لإلمرباطوريـة الفارهيكل الرب يف أورشليم، بعـد أن طابقـت بـني إلـه الـسامء الو

ُوبذلك أعطيت الجامعات املوجهـة إىل أورشـليم . دا، واإلله الفلسطيني القديم يهوهآهورامز

ًأرضا جديدة، ومعبدا جديدا، وإلها قدميا جديدا ً ً ً ً ة بتوحيـد هذه العنارص الثالثة كانت كفيلـ. ً

 والسري مبجتمع مقاطعة أورشـليم نحـو التجـانس وتـشكيل إثنيـة الجميع خالل فرتة قصرية،

ْ ثم أتبعت اإلدارة الفارسية هذه العنارص الثالثـة بعنـرص رابـع هـو التـرشيع املـدين .زةّميمت

. الذي حمله معه عزرا من البالط الفاريس، والذي يدعوه النص برشيعة امللك ورشيعة الـرب

ونستطيع أن نتصور بكل ثقة أن مثل هذا الترشيع املدين كـان يف طـور التطبيـق يف معظـم 

انــت تــشهد عمليـة إحيــاء وإنعــاش مامثلــة وتفتقـر، بــسبب تنــوع أصــول املنـاطق التــي ك

  .ُالجامعات التي وجهت إليها، إىل قاعدة مكينة للقوانني واألعراف املحلية املتجذرة

 فكـان عليـه تنظـيم القـضاء ،لقد جاء عـزرا إىل أورشـليم كمتفقـه يف رشيعـة الـرب

 الـرشيعة كـان عليـه أن يـرشحها وقبل أن يعمـد إىل تطبيـق هـذه. وشؤون املجتمع املدنية

اجتمـع كـل الـشعب «: نقرأ يف سـفر نحميـا. ُلجميع الناس يف اجتامع عام ويفهمهم فقراتها

كرجل واحد إىل الساحة التي أمام باب املـاء، وقـالوا لعـزرا الكاتـب أن يـأيت بـسفر رشيعـة 

وقـرأ بهـا مـن .. .موىس التي أمر بها الرب إله إرسائيل، فـأىت عـزرا بالـرشيعة أمـام الجامعـة

الصباح إىل نصف النهار أمام الرجال والنـساء والفـاهمني، وكانـت آذان الـشعب نحـو سـفر 

وبارك الرب اإلله العظيم عزرا، وأجاب جميع الشعب آمني، آمني، رافعني أيديهم، ... الرشيعة

لـخ إ...ثم قام يشوع وباين ورشبيـا ويـامني، و. وخروا وسجدوا للرب عىل وجوههم إىل األرض

ّبإفهــام الــشعب الــرشيعة والــشعب يف أمــاكنهم، وقــرأوا يف الــسفر ببيــان وفــرس   وا املعنــى ٍ
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ويف اليوم الثاين اجتمع رؤوس آباء الشعب والكهنة والالويـون إىل عـزرا .. .وأفهموهم القراءة

  .13-1: 8نحميا  - »ُالكاتب ليفهمهم كالم الرشيعة

هو أن عزرا قد جاء إىل أورشـليم مـن إن ما تقوله لنا هذه الفقرات من سفر نحميا، 

البالط الفاريس برشيعة مؤيدة بقوة السامء، وأفهم الجميع أن ما يقرؤه علـيهم مـوحى مـن 

إله السامء الكامل، الذي هو يهوه الجديـد قـرين أهـورامزدا، ومـام يـدل عـىل جـدة هـذه 

عـزرا أن يـرشح الرشيعة، أن املجتمعني كانوا يسمعون فقراتها ألول مـرة، ولهـذا كـان عـىل 

مضمونها ومعانيها للكهنـة ولالويـني املـوكلني بـشؤون الخدمـة الدينيـة يف املعبـد، ليعملـوا 

وبالطبع فإن مثل هذا الرشح وإعادة الـرشح، ال ميكـن . بدورهم عىل إفهامها لبقية الشعب

ثـم إن . أن يكون موضوعه رشيعة متوفرة بني أيدي الناس منذ القدم، وترقى إىل أيام مـوىس

ًعزرا ال يكتفي بإبالغ الرشيعة، بل يطلب ممن سمعها أن يقطـع عهـدا أمـام الـرب بقبولهـا 

ًوالعمل بها، ويربم ميثاقا مكتوبا معهـم يختمـه الرؤسـاء والالويـون والكهنـة نقـرأ يف سـفر . ً

نحن أذنبنا، وملوكنا ورؤساؤنا وكهنتنا .. واآلن يا إلهنا العظيم حافظ العهد والرحمة«: نحميا

َها نحن اليوم عبيد، واألرض التي أعطيت ... ؤنا مل يعملوا رشيعتك وال أصغوا إىل وصاياكوآبا ٌ

م ه وغالتـك كثـرية للملـوك الـذين جعلـت.مثارها وخبزها، ها نحن عبيـد فيهـاآلبائنا ليأكلوا أ

 والذين .ًمن أجل ذلك، نحن نقطع ميثاقا ونكتبه، ورؤساؤنا والويونا وكهنتنا يختمون... علينا

إلخ، وباقي الشعب وكل الذين انفصلوا من شـعوب ... موا هم نحميا وعزرا ورسايا وبرمياخت

األرض إىل رشيعة الـرب، ونـسائهم وبنـيهم وبنـاتهم، كـل أصـحاب املعرفـة والفهـم لـصقوا 

ٍبإخوتهم وعظامئهم، ودخلوا يف حلف وقسم أن يسريوا يف رشيعة الرب التي أعطيت عن يد  َ ٍ َ
: 10 و38-32: 9نحميا  - »حفظوا جميع وصايا الرب وأحكامه وفرائضهموىس، وأن يعملوا وي

1-29.  

الـذين ختمـوا هـم بـاقي الـشعب «إن يف قول محرر سفر نحميا أعاله، بـأن 

، ليؤيـد بقـوة فرضـيتنا »وكل الـذين انفـصلوا مـن شـعوب األرض إىل رشيعـة الـرب

فلقـد صـار امليثـاق . بتعدد الرشائح اإلثنية التي رافقت مـسبيي يهـوذا إىل أورشـليم

د هــذه الجامعــات ذات األصــول املتنوعــة يف ّبقبــول رشيعــة عــزرا هــو الــذي يوحــ

وهــؤالء هــم بنــو إرسائيــل ...  زهــا عــن بقيــة ســكان األرضّمجموعــة واحــدة، وميي

  باملفهوم الالهويت أي شعب يهوه الخـاص، الـذين ورثـوا إرسائيـل القدميـة العاصـية، 
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ًوعىل هؤالء جميعا أن يحفظـوا متاسـكهم ووحـدتهم وال . ةوأسسوا إلرسائيل الجديدة املؤمن

  .يختلطوا بغريهم ممن بقي خارج العهد وامليثاق

من املفرتض أن العهد الذي أبرمه أهل مقاطعة يهود مع إله الهيكل، هو آخـر عهـد 

ولكـن واقـع مـا . يف سلسلة العهود التي كانت تتجدد منذ أيام إبراهيم وإسـحاق ويعقـوب

مور يدل عىل أن عهد مـا بعـد الـسبي هـو العهـد األول الـذي يـتم بـني الـرب رشحناه من أ

فلقد أعطى الرب هـذه األرض الجديـدة إىل جامعـات جديـدة تحـل فيهـا، . وشعبه الجديد

وهـذا العهـد الـذي . مقابل عبادته وحده من دون بقية اآللهة وااللتزام بـرشيعته ووصـاياه

طويلة التي تختم تاريخ بني إرسائيل، هو الـذي تـم وراة يف نهاية قصتهم الّوضعه محررو الت

وهـذا مـا يقـودين . وراتية التي تبتدئ بعهد بني إبراهيم وإلهـهّإسقاطه عىل قصة األصول الت

ثم جاءت بقية . ًوراتية تدوينا ال آخرهاّإىل القول بأن سفري عزرا ونحميا كانا أول األسفار الت

ًلجديد الذي ربطه عهد الرب باألرض وببعـضه بعـضا، القصة ليك تبتكر أصوالً لهذا املجتمع ا

ًوتعمل عىل تجذيره يف املكان، واإليحاء لألجيال القادمة بأنها كانت دوما هنا، وأنهـا عبـدت 

ًدوما إلها واحدا غالبا ما كانـت تخطـئ إليـه، وأن خطيئـة إرسائيـل ويهـوذا القـدميتني هـي  ً ً ً

  .لخلف الصالح للسلف الطالحالسبب يف زوالهام، وأن بقية سبي يهوذا هي ا

ولكن ماذا عن الرشيعة التي هي موضوع العهد وامليثاق؟ إن بعض الباحثني يفرتض 

ولكـن الفقـرات التـرشيعية التـي . أنها ليست سوى أسفار موىس الخمسة، أو بعض أجزائهـا

وبـشكل . نجدها يف سفري عزرا ونحميا ال تتفق مع أية فقرات ترشيعية يف األسفار الخمسة

 الزواج ممن هم خـارج امليثـاق، هـي أشـد بخصوصخاص فإن التحرميات التي فرضها عزرا 

ًرصامة، وأكرث وضوحا وتحديدا من أية فقرة ترشيعية بهذا الخصوص يف األسفار الخمسة، وال  ً

وهذا ما يدعونا إىل القول بأن سفر رشيعـة عـزرا ال عالقـة . تتطابق معها من قريب أو بعيد

ّوراتية، وموىس نفسه مل يكن قد ولـد يف الروايـة التّالتله برشيعة موىس  وراتيـة، أو أنـه كـان ُ

مجرد شخصية ذات قدسية ما، يف املوروث الديني إلحدى الجامعات التـي شـكلت مجتمـع 

أورشليم الجديـد، قبـل أن يعمـل كهنـوت أورشـليم عـىل التوليـف بـني املوروثـات الدينيـة 

  .ًردة ترسم تاريخا متخيالً ملايض اليهوديةَّية مطوالشعبية املختلفة، وصياغتها يف روا
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فمام . ولكننا من جانب آخر، نستطيع القيام بتكهنات مرشوعة حول مضمون السفر

 دعاهـا بـرشيعة ال شك فيه أن التسمية املزدوجة التي أطلقها املحرر عىل الـرشيعة، عنـدما

فـيام . نيـة ورشيعـة دينيـة فهي رشيعة مد؛ تدل عىل مضمونها املزدوجالرب ورشيعة امللك،

يتعلق بجانبها املدين، فقد احتوت رشيعة عزرا، كام هو واضح من سياق النص، عـىل أصـول 

املعامالت التجارية والزراعية، وأصول االحتكـام وفـض املنازعـات، وتنظـيم املحـاكم وتعيـني 

ائد وطقوس  وفيام يتعلق بجانبها الديني فقد احتوت الرشيعة عىل عق.القضاة، وما إىل ذلك

أساسية متصلة بإله السامء الفاريس ومطابقته مع إله يهوذا والـسامرة القـديم يهـوه، وعـىل 

 مـام كانـت ،تحرميات معينة تطال بعض أنواع املأكل واملرشب، وقواعد يف النظافة والطهارة

الديانة الفارسية حريصة عليه كل الحرص، وإىل درجة الهوس املريض، ولكـن هـذه الـرشيعة 

 وعنـدما أخـذت ،يها مل تكن سوى نواة صلحت يف البداية لتنظيم شؤون مجتمع بـسيطبشق

بد من تطوير هذه النواة ملواكبة التوسع والتعقد يف شـتى  الحياة االجتامعية بالتعقد كان ال

وقد عمل عـزرا خـالل حياتـه عـىل تطـوير . مجاالت الحياة الدينية واالقتصادية واالجتامعية

ومـع تـشعب الـرشيعة، . إليها، ثم جاء خلفاؤه من بعده فتـابعوا املهمـةالرشيعة واإلضافة 

ًوراتية التي تحملها تتشعب وتتوسع، وتـرضب بعيـدا يف األصـول وصـوالً إىل ّكانت القصة الت

  .البدايات

وراة ّخالل قرنني أو ثالثة من عكوفهم عـىل تـدبيج قـصة األصـول، مل يكـن محـررو التـ

رهم، بل يفيدون من الرتاث األديب والديني املحيل، وبعضه قد يبتكرون كل يشء من بنات أفكا

وفد وال شك من مناطق أخرى غري فلسطينية، مع الجامعات التي تم توطينهـا يف الـسامرة ويف 

ًوقـد اسـتقبلت الـسامرة بـشكل خـاص عـددا كبـريا مـن . ُغريها من املناطق التي سبي أهلهـا ً

َّن الثاين بعد فتحه للسامرة، ووطنهم فيها، عـىل مـا املهجرين العرب الذين ساقهم إليها صارغو

نفهم من أحد نصوصه املتعلقة بحروبه ضد القبائل العربية املتجولـة يف شـامل شـبه الجزيـرة 

ــود ــة مث ــا قبيل ــة، وأهمه ــف . )1(العربي ــوع واملختل ــديني املتن ــرتاث األديب وال ــك ال ــن ذل   ولك

  

                                                           
بناء عىل نبوءة صادقة من إلهي آشـور، انطلقـت لقتـال العـرب الـذين يعيـشون «:  يقول صارغون الثاين1

ًبعيدا يف الصحراء، الذين ال يعرفون البحار وال الحكام، ومل يقدموا الجزية ألي ملـك قـبيل، فقهـرت قبائـل 
  .»ًأباديدي ومارسيامنو وحايبا، وأبعدت من بقي منهم حيا وأسكنتهم يف السامرةمثود و

الحدث التـورايت والـرشق : "راجع هذا النص، وبعض النصوص اآلشورية األخرى املتلعقة بالعرب، يف مؤلفي
  .، الفصل الرابع عرش"األدىن
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ة الصياغة والتحرير وإعادة التحرير، لـيك املنشأ، كان يخضع لعملية طويلة ومركَّبة من إعاد

  .يتالءم مع املنظور اإليديولوجي العام لقصة األصول

بل ـِوراتية كلٌّ عىل حدة، وتم إنتاجها مـن قـّلدت الوحدات األساسية للقصة التُلقد و

محررين مختلفني وعىل فرتات متباعدة، واستخدم كل محرر أو مجموعـة محـررين مـصادر 

ردة، َّثم جاءت عملية التنسيق األخرية لتجمع بينهـا يف روايـة مطـ. ة املنشأوموروثات متباين

ولكـن وحـدات . ونولـوجي مفـروض عليهـا مـن خارجهـارومن خالل منظور أيـديولوجي وك

 ؛الرواية، املستقلة من حيث األصل، بقيـت مـع ذلـك تـسبح يف أجوائهـا األدبيـة والالهوتيـة

 بدعوة من إبراهيم، والذي يلتحم يف رصاع جسدي فاإلله الذي يتناول الطعام تحت الشجرة

مع يعقوب يف الليل، يف سفر التكوين، هو غري إله سفر الخـروج الـذي يـسري أمـام الـشعب 

وهذا اإلله املتجول الذي يـسكن يف خيمـة بـني . عىل هيئة عمود من نار أو سحاب يف سيناء

ه األسـفار التاريخيـة ال يـشبه وإلـ. شعبه، هو غري اإلله الذي سكن فيام بعد هيكل أورشليم

وراتيـة وتطورهـا كـان يحمـل يف الوقـت ّذلك أن تشعب الرواية الت. إلخ... إله أسفار األنبياء

ًات الهوتية، وهذه بدورها كانت متارس تأثريا عىل منحى الرواية، وذلك يف عملية ّنفسه تغري

  .جدلية مستمرة

رئيس الجالية اليهوديـة يف جزيـرة م، بني . ق410إن املراسالت التي جرت حوايل عام 

ُ، تلقـي ظـالالً مـن الـشك عـىل )خليفة نحميـا(الفيلة املدعو جدانية ووايل أورشليم باجوس 

ذلـك أن أهـل جزيـرة الفيلـة كـانوا عـىل الديانـة . وحدانية عبادة يهوه يف هيكـل أورشـليم

ً ويعبـدون عـددا التقليدية ليهوذا القدمية بسبب نزوحهم إىل مرص يف مطلع القرن السادس،

 ومع ذلك فقد شعروا مبطلـق الحريـة يف مطابقـة .ة الكنعانية إىل جانب اإلله يهوهمن اآلله

 وكتبوا إىل وايل أورشليم ووايل الـسامرة يف نفـس الوقـت ،إلههم يهوه مع إله هيكل أورشليم

إن دل  ومثـل هـذا الطلـب .طالبني املساعدة عىل إعادة بناء هيكل يهوه املتهدم يف الجزيرة

عىل يشء، فعىل أن أهل أورشليم مل يكونوا بـدورهم قـد توصـلوا إىل مبـدأ وحدانيـة عبـادة 

  .ًيهوه، وأن بقية اآللهة التي عبدها يهود الفيلة كانت تعبد أيضا يف هيكل أورشليم

) الذي يدعوه أهـل الجزيـرة يـاهو(بعد رشحه ملالبسات دمار هيكل يهوه 

  نواآلن، فـإ... «: ه الطويلـة إىل وايل أورشـليميقول جدانية يف آخـر فقـرات رسـالت
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 خادمك جدانية وزمالءه وكل أهل جزيرة الفيلة، يرجون من سـيدنا أن يوجـه عنايتـه لهـذا 

فهالّ اتصلتم بأصدقائكم ومحبـيكم . املعبد من أجل إعادة بنائه، ألنهم ال يسمحون لنا بذلك

و يف حـصن الفيلـة، ليعـود سـريته هنا يف مرص، وكتبتم إليهم بخصوص إعادة بناء معبد يـاه

 مـن أجلـك نحـن وأوالدنـا ُ ولسوف نصعد املحارق ونقدم البخور باسمك فيه، ونصّيل،األوىل

 ولسوف تنال حظوة لدى إلـه الـسامء د املتواجدين هنا، يف كل األوقات،وزوجاتنا وكل اليهو

ا نحن قد كتبنا لـك ه. أكرث مام لو قدمت له القرابني واملحارق بآالف وزنات الذهب والفضة

ًعلـام . وأخيه شيلميا، أبناء سـنبلط). وايل السامرة(ًبكل هذه األمور، كام كتبنا أيضا إىل داليا 

ويبدو أن وايل أورشـليم ووايل الـسامرة قـد . » مل يعلم حتى اآلن مبا جرى لنا(*)بأن أرساميس

ن بني برديات جزيـرة  بخصوص االلتامس الذي قدمه لهام، ألها رسالة مشرتكة إىل جدانيةّوج

إليـك : مذكرة بخـصوص مـا قالـه يل بـاجوس وداليـا«:  يقول فيهاةالفيلة مذكرة تركها جداني

ًالتعليامت بخصوص ما تقوله ألرساميس فيام يتعلق ببيـت إلـه الـسامء الـذي كـان قامئـا يف 

ر يف حصن الفيلة منذ القدم، من قبل أيام حكم امللك قمبيز، والذي هدمـه فيـدارانج الـرشي

ستقول له أن يعيـد بنـاء املعبـد وفـق مـا كـان . السنة الرابعة عرش من حكم امللك داريوس

  .)1(»عليه، ويف موقعه السابق، ويستأنف تقديم القرابني عىل مذبحه كام يف املايض

من امللفت للنظر يف هذين النصني أن أهل جزيرة الفيلة من ذوي الديانـة 

 إىل وايل الـسامرة ووايل أورشـليم يف وقـت واحـد الفلسطينية التقليدية، قد كتبوا

وهـذا يعنـي أن هـذه . ملتمسني عونهام عىل إعادة بناء هيكل يهـوه يف الجزيـرة

دة يهـوه التقليديـة يـاملجتمعات الثالثة يف أواخر القرن الخـامس كانـت عـىل عق

وراتية مل تكن قد أخـذت صـيغتها التـي نعرفهـا مـن ّالقدمية، وأن عقيدة يهوه الت

ومن جهة أخرى فإن هـذه املراسـالت تنفـي الخـالف الـذي يؤكـد . وراةّسفار التأ

  أورشـليم ومجتمـع  ورايت، يف سـفري عـزرا ونحميـا، بـني مجتمـع ّعليه املحرر التـ

  

                                                           
  .جزيرة الفيلة أرساميس هو الوايل الفاريس عىل املقاطعة املرصية التي تتبع لها *
  : من أجل هذا النص والذي سبقه، وغريهام من برديات الجزيرة، راجع1

 H. L. Ginsberg, Aramic Letters, in: J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p.491ff.  
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ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اآلن، هو كيف ومتى تم االنتقال من عقيدة يهـوه . السامرة

  وراتية؟ّالفلسطينية التقليدية إىل عقيدة يهوه الت

ويعـود . يف الحقيقة، نحن جاهلون كل الجهل بالكيفية التـي تـم بهـا هـذا االنتقـال

وراة، أي القرن الرابع والثالث قبـل ّنت خاللها أسفار التّالسبب يف ذلك إىل أن الفرتة التي دو

امليالد، هي فرتة ظـالم مطبـق يف تـاريخ فلـسطني، والنـصوص ليـست نـادرة فحـسب وإمنـا 

ًورايت الذي تتوقف روايته متاما مع سفر نحميا إىل الـبالط الفـاريس ّ فيه النص التمعدومة، مبا

كل ما نستطيع قوله أن هذا االنتقال قد تم خالل القرنني املنرصمني بني نهاية . م.ق 433عام 

وراتية قد تـم تحريرهـا خـالل ّالقرن الخامس ومطلع القرن الثاين قبل امليالد، وأن األسفار الت

أو (فــرتة، وصــارت مــصدر الــتالحم االجتامعــي واإلثنــي والــديني يف مقاطعــة يهــود هــذه ال

 للديانة اليهودية التي صارت ديانة ًمصدرا، و)اليهودية كام صارت تدعى يف العرص الهلنستي

ففـي مطلـع . ًهذه املقاطعة تحديدا من دون السامرة والجليـل وبقيـة البقـاع الفلـسطينية

يعتقدون بأنهم شعب واحد تسلسل من جد واحد، وأنهـم كـانوا يف القرن الثاين كان اليهود 

قاتهـا مـع العبودية يف مرص، ثم خرجوا منها بقيادة موىس، إىل آخـر القـصة التـي تنتهـي حل

 فهم اآلن إرسائيل الجديدة التي قامـت عـىل أنقـاض اململكتـني .أحداث سفري عزرا ونحميا

 يهوه املختار، وسوف يأيت يوم تتقوض فيـه الخاطئتني، وهم رغم قلة عددهم ما زالوا شعب

كل املاملك لتعود مملكة إرسائيل املقدسة التي يحكمها يهوه بشكل مبـارش، وتزحـف بقيـة 

  .ستعبد لهاُس الرتاب تحت أقدام إرسائيل وتبطنها ذليلة لتلحالشعوب عىل 

اريخ، ًوراتية تاريخا، بل وأكرث مـن ذلـك صـارت فلـسفة يف التـّلقد صارت الحكاية الت

 فلقد خلق يهوه العامل من أجـل . الغاية من صريورة الزمن بني يوم البدء واليوم األخريّتفرس

، ويحكـم مـن خاللهـا كون شعبه الخاص، وليجعل منها أمة كهنـةهذه القلة التي اختارها لت

بهذا يـتقلص تـاريخ الكـون إىل تـاريخ بنـي إرسائيـل، وإىل هـذه . ملكوته القادم عىل األرض

إن هـذه البارانويـا الجامعيـة التـي . جة يؤول عناء البرشية وشقاؤها عرب صريورة الزمنالنتي

ًأصيب بها شعب مقاطعة منسية ودخلت يف جيناته وموروثاته، صـارت عبئـا عـىل التـاريخ،  ٍ

  .وشوكة يف خارصة الحارض واملستقبل
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  الفصل الرابع عرش

  

  لنستيأورشليم يف العرص اله

  

م، .ق 334 آسـيا الـصغرى، هـام معركـة سـريانيكوس عـام بعد معركتني رئيـسيتني يف

سـكندر املقـدوين، وتراجـع م، انفتحـت بوابـة املـرشق أمـام اإل.ق 333ومعركة إيسوس عام 

ًالفرس إىل ما وراء الفرات، فتابعت جيوشه مسريتها جنوبـا وغنمت بالد الـشام ووصـلت إىل 

عـاد االسـكندر إىل سـورية فاجتـاز بعد أن استقرت له األمور يف مـرص، . م.ق 331مرص عام 

ًوتابع مسريته رشقا حتـى  الفرات وغنم كامل بالد الرافدين، ثم طارد الفرس إىل عقر دارهم،

  .م، وهناك اضطر للتوقف تحت ضغط قواده وعامة جيشه.ق 326وصل الهند عام 

سكندر ليشهد تحقيق حلمه يف بنـاء إمرباطوريـة رشقيـة مطبوعـة مل يطل العمر بـاإل

وبعد فـرتة مـن الـرصاع بـني قادتـه الرئيـسيني، تـم تقـسيم اإلمرباطوريـة . الطابع الهيلينيبـ

الفارسية السابقة بني بطليموس وسلوقس، حيث استقل بطليموس مبرص وسورية الجنوبيـة، 

غـري أن . ًواستقل سلوقس بسورية الـشاملية ووادي الرافـدين وكامـل مـا وراء الدجلـة رشقـا

م قامـت يف .ق 280ففـي عـام . وا من االحتفاظ بفارس مدة طويلـةخلفاء سلوقس مل يتمكن

منطقة بـارثيا ثورة عىل الحكم السلوقي بقيادة زعيم يـدعى أرشـق، ثـم قـام خلفـاء أرشـق 

بـاسرتجاع كامل مناطق بالد الرافدين إىل الحكم الفاريس ودفعوا بــالقوات الـسلوقية إىل مـا 

  .وراء نهر الفرات

سـكندر لنـرش الثقافـة اإلغريقيـة يف التـي اتبعهـا اإلالوسـائل الرئيـسية من 

الرشق، بناء مدن جديدة عىل النمط اإلغريقي، وتحويل بعـض املـدن الكـربى إىل 

فإضـافة إىل مدينـة اإلسـكندرية التـي بناهـا عـىل شـاطئ . مدن إغريقيـة الطـابع

  سـكندر إىل بنـاء عـدد قليـل آخـر مـن املـدن، مثـلاملتوسط املرصي، فقد عمد اإل
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ًش يف رشقي األردن قرب عامن، وحول مدنا أخرى إىل مدن إغريقية مثل الـسامرة، التـي  جر َّ
ثـم جـاء خليفتـه أنتيغونـوس فبنـى . أطلق عليها اسم سيباسطة، وأسكن فيها جالية يونانية

مدينة أنتيغونا عىل حوض العايص الشاميل وأسـكن فيهـا جاليـة مقدونيـة وجاليـة يونانيـة، 

ولكن حركة بناء املدن اليونانية مل تنشط عـىل نطـاق واسـع إال يف . ة لهًمتهيدا لجعلها عاصم

  ).نيكاتور(عهد سلوقس األول 

 مـن سـورية املجوفـة بنى سلوقس نيكاتور أربع مدن رئيـسية يف املنـاطق الـشاملية

كام . ًنطاكية وسلوقية وأفامية والالذقية، وعددا من املدن األصغر التابعة لهاوالساحلية هي أ

ُعددا آخر من املدن األقل أهمية مثل سلوقية عىل الفـرات، وأوروبـس قـرب كـركميش بنى  ً

ًنطاكية، وتسعا بـاسم سلوقية، وثالثا بــاسم ، إضافة إىل عرش مدن بـاسم أ)اليةجرابلس الح( ً

ّ متين هذه املدن املتشابهة االسموكانت كل مدينة م. أفامية فيقـال مـثالً ز بــاسم منطقتهـا، ُ

وإىل جانب بنائه للمدن الجديـدة فقـد . نطاكية تحت لبنان، وما إىل ذلكيقيا، أو أالذقية فين

أعاد نيكاتور بناء العديد من املدن السورية القدميـة عـىل الـنمط اإلغريقـي، وأطلـق عليهـا 

، وقنرسين )منبح الحالية(أسامء إغريقية جديدة، مثل بـامبيقة التي صار اسمها هريابوليس 

وقـد قـسم الـسلوقيون سـورية إىل عـدد مـن ). قنـرسين الحاليـة(لقيس التي صار اسمها خ

. الواليات ذات االستقالل الذايت، ولكل والية حكومة محلية تتخذ مركزها يف أكرب مدن الوالية

وفيام عدا ذلك، فإن ندرة النصوص السلوقية املعارصة لهذه الفرتة متنعنا من تكـوين صـورة 

، وعالقة هذه الواليات بـاإلدارة املركزية، واالستقاللية التي واضحة عن نظام اإلدارة السلوقي

  .كانت تتمتع بها كل حكومة محلية

عىل عكس السلوقيني، فإن البطاملة مل يحققوا إال قليالً من اإلعـامر يف القـسم التـابع 

ُلهم يف سورية، ألن قلب مملكـتهم كـان يف مـرص، وإليهـا وجهـوا جـلَّ اهـتاممهم، واملدينـة 
ولكنهم قـد أضـفوا الطـابع اليونـاين عـىل . دة التي بنوها كانت هيليوبوليس يف بعلبكالوحي

عدد من املدن وأطلقوا عليها أسامء جديدة، مثل مدينة ربة عمـون التـي دعيـت فيالدلفيـا 

ولكـن . ، وإيالت التي دعيت برنيقة، وبيت شان التـي دعيـت سـيقثوبوليس)عامن الحالية(

. بطاملة يف التنظيم اإلداري كانت أعمق بكثري مام فعلـه الـسلوقيونالتغيريات التي أحدثها ال

  ًفقد ألغـوا امللكيـات الوراثيـة القدميـة، خـصوصا يف دويـالت املـدن الفينيقيـة، واسـتبدلوها 
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فقد جرى تنحية آخر ملـك . بجمهوريات دميقراطية عىل غرار النظام القديم ملدينة قرطاجة

. ، وتبعتها جبيل بعد وقت قصري ثم أرواد274رية عام ملدينة صور وأنشئت الجمهورية الصو

وقد صاحب عزل األرس الحاكمة الفينيقية تقطيـع املـدن التابعـة لهـا، وجعلهـا جمهوريـات 

ريـة أرواد وهذا ما حصل ألرواد التي تم تنظيمها يف أربع جمهوريـات، هـي جمهو. مستقلة

فقت عملية إلغـاء امللكيـات مـع وترا. وسيمريا، وقرنا) عمريت(س نفسها، وجمهوريات مراث

تقييد متزايد لالستقالل الذايت يف املدن، وطبق عليهـا النظـام اإلداري املعمـول بـه يف مـرص، 

واستمدت كل طبـارخية اسـمها الخـاص . Toparchiesفدعيت كل منطقة إدارية طبـارخية 

أو الطبــارخية فالـسامرة مـثالً دعيـت بــاملقاطعة . من مركزها اإلداري أو من اإلقليم ككـل

ــاة  ـــالحورانية، واللج ــوران ب ـــاليهودية، وح ــليم ب ـــالعمونية، وأورش ــون ب ــسامرية، وعم ال

ًأما عن مدى استقاللية هذه املقاطعـات عـن الحكـم املركـزي، فلـم يكـن ثابتـا، . بـاللجاوية

  .)1(ويخضع يف كثري من األحيان إىل قوة الحكومة املحلية وعالقتها بـالبالط البطلمي

كس الحكام الفرس السابقني، فقد كان الحكام اإلغريق مهتمني بنرش ثقـافتهم عىل ع

َّليب حياتهم، جريا عىل سنة اإلالخاصة وأسا ُ وهذا ما تقبلته املناطق املحكومة . سكندر األكربً

ًعن طيب خاطر، بل وسعت إليه حثيثا ملا يوفر لها من مزايا عنـد الحـاكم ْ َ كـان مـن أنجـع . َ

فقـد قـام الحـاكم . polisبـوليس : ة الهيلينية هو نظـام املدينـة اليونانيـةوسائل نرش الثقاف

اإلغريقي بإنشاء مدن جديدة، وأعـاد تنظـيم وتعمـري مـدن قدميـة عـىل الـنمط اإلغريقـي، 

  .ُوجميعها أعطي لقب بوليس، سواء دخل هذا اللقب يف اسمها الجديد أم مل يدخل

قط، بل إنه ينطـوي عـىل مـضامني ولقب بوليس ال يتوقف عند التسمية السطحية ف

فاملدينة التي تكتسب لقـب . سياسية واجتامعية ودينية عميقة األثر يف حياة املجتمع املدين

ًبوليس تحكم إداريا وسياسيا عىل منط دولـة املدينـة اإلغريقيـة، مبجالـسها الـشعبية وبقيـة  ً ُ

بقتهـا مـع اآللهـة املحليـة مؤسساتها السياسية، وتشاد فيها معابد لآللهة اليونانية بعـد مطا

ُأما الثقافة اإلغريقية فكانت تنرش يف املجتمع من خالل عدد من املؤسسات املدنية . القدمية

  :مثل

                                                           
كتـاب  املعلومات التي سقتها حتى اآلن بخصوص األوضاع اإلدارية يف بالد الشام تستند بشكل رئييس إىل 1
 عـامن -مدن بالد الشام عندما كانت واليـة رومانيـة، ترجمـة إحـسان عبــاس، دار الـرشوق: م جونز.هـ.أ

  . إضافة إىل مراجع متفرقة أخرى. 1987
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 وهو بناء مخصص للتدريب عىل األلعـاب الرياضـية، :Gymnasium الجمنازيوم -1

ابـة وكانـت الـسنوات التـي يقـضونها فيـه مبث. يقصده الشبـاب منذ بلـوغهم سـن املراهقـة

  .مقدمة للخدمة العسكرية

 وهــو ملعــب مفتــوح يحتــوي عــىل مــدرجات ملــشاهدة :Stadium الــستاديوم -2

  .السبـاقات واأللعاب الرياضية

 وهــو بنــاء يف الهــواء الطلــق مــسقوف مــن األعــىل ومفتــوح :Odeum األوديــوم -3

  .الجوانب، يستخدم لالستامع إىل املوسيقى ومشاهدة العروض املرسحية الخفيفة

  . وتقدم فيه العروض املرسحية الضخمة:Theatre املرسح املدرج -4

 وهــو قاعــة مخصــصة لالجتامعــات العامــة واملنــاظرات :Leceum الليكيــوم -5

  .واملناقشات واملحارضات

 وهو عبـارة عن رواق لالجتامعات الـسياسية للمـواطنني، يحـف :Agora ا اآلجور-6

  .بإحدى الساحات الرئيسية للمدينة

فينيقيا أول املناطق الـسورية تقـبالً لنظـام املدينـة اليونانيـة، الـذي انتـرش يف كانت 

ويرجـع ذلـك بـصورة رئيـسية إىل عامليـة الثقافـة الفينيقيـة . مدنها برسعة أكـرث مـن غريهـا

. الثقافـة اليونانيـةًوانفتاحها عىل الثقافات األخرى عن طريـق التجـارة البحريـة، وخـصوصا 

ن التبـادل التجاري والثقايف بني حوارض فينيقية واملدن اليونانية قـد سكندر كاوقبل فتوح اإل

بلغ ذروته منذ مطلع القرن الرابع قبـل املـيالد، وأخـذ بعـض أمـراء األرس امللكيـة الفينيقيـة 

كام تدل االكتشافات األثرية عـىل مـدى . ًيتخذون ألقابـا يونانية إىل جانب أسامئهم األصلية

ويـذكر الكاتـب اليونـاين . لفنون اليدويـة اإلغريقيـة واقتنـائهم لهـاولوع ملـوك فينيقيـة بــا

، وكـان نون اليونانيـة يف الـرقص واملوسـيقاديودور الصقيل أن ملوك فينيقية كانوا محبني للف

ــونهم يف القــصور  ــستقدمون ألداء فن ــان ي ــون اليون ــصون واملوســيقيون واملغن ــة ُالراق امللكي

نتشار نظام املدينة اليونانية، بدأ الفينيقيون يطابقون بـني سكندر واوقبل فتوح اإل. الفينيقية

شـمس وتانيـت وعـشتارت، تعـرف بأسـامء : آلهتهم املحلية وآلهة اليونـان، وصـارت اآللهـة

  . إغريقية هي هيليوس وأرمتيس وأفروديت

بعد مناطق الساحل السوري، أخذت األفكار اليونانيـة تتغلغـل يف املنـاطق 

ن الكربى تصبو إىل نظام املدينة اإلغريقية، ملا يتمتع به مـن الداخلية، وصارت املد

ــيايس ــضمون س ــكلية وم ــة ش ــشا . جاذبي ــي هام ــام يعط ــذا النظ ــان ه ــد ك   ًفق

  



- 249 -  

ًكبريا من الحرية للمواطنني، ويتيح للحكومات املحلية اكتساب رمـوز الـسلطة واالسـتقاللية، 

م، بعد .ق 200 حوايل عام وعندما آلت سورية الجنوبية إىل السلوقيني. مثل حق صك النقود

ًنزاع طويل مع البطاملة، صارت أكرث املناطق تخلفا ومحافظة ترنو إىل هذا الحد أو ذاك مـن 

َالهلينة، مبا يف ذلك مقاطعة أورشليم، التي دعيت مبقاطعة اليهودية َ ْ.  

رغم أن التنظيامت اإلدارية البطلمية قـد أنقـصت مـساحة مقاطعـة اليهوديـة عـام 

، إال أن هذه )25انظر الخريطة يف الشكل رقم (مقاطعة يهود يف العرص الفاريس كانت عليه 

ًاملقاطعة التي كانـت تعـيش عـىل أطـراف اإلمرباطوريـة الفارسـية بعيـدا عـن مركـز اإلدارة 

وخـالل قـرن كامـل مـن الـرصاع بـني الـسلوقيني . والحكم، قد غدت اآلن يف قلـب األحـداث

ولئك تعربها وتضع فيهـا الحاميـات العـسكرية، وهـذا مـا والبطاملة كانت جيوش هؤالء أو أ

وعنـدما آلـت . )*(أخرج أورشليم من عزلتها وجعلهـا عرضـة للتـأثريات الهيلينيـة أكـرث فـأكرث

اليهودية إىل السلوقيني مع بقية سورية الجنوبية، مل يعد أهل أورشليم قادرين عىل تجاهـل 

  .الحد الثقايف الهلنستي

م، أعطـى .ق 198وقي أنطيوخـوس الثالـث أورشـليم عـام عندما دخـل امللـك الـسل

َّاملدينة امتيازات خاصة وثبت فيها النظام السيايس الديني القـائم، والـذي يحكـم املقاطعـة 
و منـذ ذلـك الوقـت ابتـدأ االتجـاه الهيلينـي يف . مبوجبه الكـاهن األعـىل للهيكـل وبطانتـه

راطية يتخذون أسامء يونانية إىل جانب املجتمع يعلن عن نفسه، فأخذ أبناء الطبقة األرستق

ــة  ــسياسية واالجتامعي ــار ال ــت األفك ــل، وراح ــة الهيك ــيهم كهن ــا ف ــة، مب ــامئهم املحلي   أس

ًمة، حتى أن فريقا من هؤالء قد رفع التامسا للملـك ّاليونانية تنترش بني أفراد الرشائح املتعل ً

هـل املدنيـة تحـت اسـم ُالسلوقي لـيك يـأذن بإقامـة جمنـازيوم يف أورشـليم، وأن يـسجل أ

   ومعنى ذلك أن تنال املدينة مكانة البوليس اليونانيـة تحـت لقـب. »األنطاكيون يف القدس«

  

                                                           
ً عىل عكس السامرة التي تهلينت برسعة منذ أيام اإلسكندر املقدوين، وصارت مركـزا مـن مراكـز اإلشـعاع *

ًليم بعيدا عن التأثريات الجديدة قرابة قرن ونـصف تقريبــاالثقايف الهلنستي، فقد عاشت أورش وهـذا مـا . ً
فقـد أفاضـت املواقـع الـسامرية بــالفخاريات والـصناعات . تدل عليه املكتشفات األثرية يف كال املنطقتني

اليدوية ذات الطابع اإلغريقي، يبنام حافظت املواقع اليهودية عـىل طابعهـا القـديم، ومل تظهـر فيهـا أيـة 
  ).189، ص1974كينيون (ثريات إغريقية حتى مطلع القرن الثاين قبل امليالد تأ
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 حدود مقاطعة اليهودية يف العرص الهلنستي-25
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ورغم أن امللك السلوقي قد استجاب برتحاب ملطلبهم، إال أن العملية مل تتم بسبب . أنطاكية

  .)1(معارضة الفريق املحافظ

ًمـة يف أورشـليم، راغبــا يف تحويـل النظـام ّكان التيار اإلصالحي بقيادة النخبـة املتعل

ورغـم أن الـدوافع وراء هـذا . السيايس الديني املتخلف إىل نظام حديث يتفق وروح العرص

التوجه كانت اقتصادية واجتامعية بـالدرجة األوىل، إال أن بعـض اإلصـالحيني كـان يتـوق إىل 

وكانـت النوايـا تتجـه إىل إصـالح الـدين اليهـودي واملزاوجـة بـني اليهوديـة أبعد مـن ذلـك، 

فلقد رأوا أن التوحيد اليهودي ينطوي عىل أفكار شمولية عامليـة، ولكـن التفـسري . يلينيةهوال

الحريف األصويل قد كبتها من خالل فهمه الضيق لفكرة اإللـه الواحـد الـذي يخـتص بـشعب 

 رأوا أن هذه األفكار الشمولية املكبوتـة تتفـق مـع فكـرة كام. واحد من دون بقية الشعوب

  .سكندر وعمل عىل تطبيقهالعاملية الواحدة التي آمن بها اإلالثقافة ا

لقد أعاد اإلصالحيون قراءة النصوص املقدسة بعني جديدة، وحاولوا تأويلها وفهمهـا 

ث الجـوهر واألصـل من خالل منظور عاملي شمويل، ورأوا بأن املعتقد والرشيعة هام من حي

موجهان لجميـع األمـم ال لبنـي إرسائيـل وحـدهم، ولكـن األجيـال التـي تناقلـت النـصوص 

املقدسة قـد غللتهـا بــالخرافة، وأضـافت عـىل الـرشيعة الكثـري مـن املطالـب والتحرميـات 

من هنا يتوجب عىل األجيال الجديدة، يف اعتقادهم، إعادة فهم وتأويل الرشيعة . املستحيلة

وأفضل طريقة لـذلك هـي املواءمـة بـني فكـرة اإللـه . الءم ومستجدات الحياة الحديثةمبا يت

اليهودي ومفهوم املدينة اليونانية مبا ينطوي عليه من ثقافـة شـمولية ال تقـف عنـد حـدود 

 بـل عـرب كتابــات ،مل تصلنا أفكـار هـؤالء اإلصـالحيني عـرب نـصوص مبــارشة. العرق والدين

كــام أن . اتهمــوهم بـــالهرطقة ومحاولــة تقــويض أصــول الــدينادهم الالحقــني الــذين نّقــ

  .)2(مالحظات فيلو اليهودي بخصوصهم مليئة بـاإلشارات املفيدة إىل حقيقة فكرهم

ال منلك الكثـري مـن املعلومـات املـستقاة مـن املـصادر الـسلوقية املبــارشة 

  بد لنـا مـن من هنا، ال. بخصوص مقاطعة اليهودية، ملا تبقى من الفرتة الهلنستية

  

                                                           
1Lee Levine, The Age of Hellenism, in: H. Shanks, Ancient Israel, p.181 .  

  . 52مدن بالد الشام عندما كانت والية رومانية، ص: جونز.م.هـ.     أ
2Paul Johnson, A history of the Jews, pp.100-101.  
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الحــروب « االعــتامد عــىل مــرجعني يهــوديني هــام كتابـــات املــؤرخ يوســيفوس يف مؤلفيــه 

 من األسـفار يوراة، وهّ، وأسفار املكابيني يف الرتجمة اليونانية للت»تاريخ اليهود« و»اليهودية

 قراءة هـذه بد لنا من وهنا ال. وراة العربية، وكتبت أصالً بـاللغة اليونانيةّغري القانونية يف الت

ِّاملراجع، التي تتصف بـالتحيز وأحادية الرؤية اإليديولوجية، بعني املؤرخ العرصي التـي متيـ ز ُ

  .بني الواقع والخيال، وبني الحدث وتفسريه اإليديولوجي

، الذي وجدت )أبيفانوس(م، ورث العرش السلوقي أنطوخيوس الرابع .ق 175يف عام 

ًفيه الحركة اإلصالحية نصريا قويا ًفقد عمد هذا امللك، الذي كان تواقا إىل نرش الهيلينية، إىل . ً

دعم اإلصالحيني عن طريق إزاحة الكـاهن األعـىل املحـافظ أونيـاس واسـتبداله بواحـد مـن 

وهنا يقول لنا محرر سفر املكابيني بـأن . الكهنة الذين مييل إليهم اإلصالحيون واسمه ياسون

ولكننـا ال منلـك أيـة وسـيلة . ال دفعه للملك الـسلوقيياسون قد اشرتى منصبه مببلغ من امل

ّللتحقق من هذه املعلومة، ومنيل إىل استبعادها نظرا ملـا يكنـه محـرر املكـابيني مـن تحيـز  ّ ً

بدأ ياسون بإسبــاغ مظـاهر املدينـة اليونانيـة عـىل أورشـليم، . واضح ضد االتجاه اإلصالحي

هيكل، من اإلنفاق عـىل املداخيل الهائلة للفبنى جمنازيوم قرب جدار الهيكل، وقام بتحويل 

بـاهظة التكاليف إىل الفعاليات والنشاطات واملرافق ذات النفـع العـام، كـام أنفـق القرابني 

عــىل املبـــاريات واأللعــاب بــسخاء، حتــى أن كهنــة الهيكــل قــد انــشغلوا بتتبــع النــشاطات 

َّوقـد عـرب . ينيـة الروتينيـةالرياضية عن ذبـائح وقرابني الهيكـل وغريهـا مـن النـشاطات الد
ُم، حيـث اسـتقبل بحفـاوة بــالغة .ق 173العاهل السلوقي عن رضاه بزيارته ألورشليم عام 

ويف السنة نفـسها . من قبل املواطنني الذي ساروا مبواكب املشاعل وحيوه بـالهتافات العالية

ا عـىل غـرار شاركت أورشليم بـاأللعاب الرياضية الـسنوية التـي كانـت مدينـة صـور تقيمهـ

  .األلعاب األوملبية

إىل اسـتبدال ياسـون م .ق 172ولكن أنطوخيـوس أبيفـانوس عمـد يف عـام 

ويبـدو أن هـذه الخطـوة مل تكـن . يالوسنـًبشخص أكرث قربــا إىل اإلغريـق هـو م

مدروسة مبا فيه الكفاية، ألن املجتمع األورشليمي قد انقسم حتى تحول إىل نـزاع 

ل أنطوخيـوس لحـسمها فـدخل أورشـليم ّطرفني، تدخفإىل صدامات مسلحة بني ال

  بجيشه وأعاد إليهـا االسـتقرار بقـوة الـسالح، ثـم بنـى قلعـة األكـرا عـىل الهـضبة
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بعـد عـام عـىل   .)*( الغربية املقابلة ألورشليم، ووضع فيها حامية سلوقية دامئة لحفظ األمـن

ة الحاكمـة للعالقـات ًهذه األحداث أصدر أبيفانوس مرسوما اسـتبدل بـه الـرشيعة املوسـوي

ٍاملدنية بـالقانون املدين السلوقي، وحول هيكـل أورشـليم مـن مركـز دينـي محـيل إىل مركـز  ّ
ديني عاملي، وذلك بـاملطابقة بني يهوه اليهودي وزيوس األوليمبي، وتبع ذلـك نـصب متثـال 

  .لزيوس يهوه يف هيكل أورشليم

اد دينـي موجهـة ضـد  املؤرخـون هـذه الخطـوة عـىل أنهـا حملـة اضـطهّلقد فـرس

املعتقدات اليهودية، وذلـك بتـأثري أسـفار املكـابيني وكتابــات املـؤرخ اليهـودي يوسـيفوس، 

ٍجاعلني من أبيفانوس أول معاد للسامية وأول مـن ابتـدأ االضـطهاد الـديني لليهـود ولكـن . ُ

ك عـن الحقيقة هي أن السلوقيني مل ميارسوا قط سياسة التمييز الديني ضد أية طائفة، ناهي

ًاالضطهاد وتدنيس املحرمات، ألن التمييز الديني كان بعيدا عن طبع اإلغريـق عامـة، وعـن 

. ِّالحاكم السلوقي الذي اعترب نفسه وريث االسكندر والقيم عىل مبـادئه اإلنسانية الـشمولية

ُمن هنا، فـإن اإلجـراءات الـسلوقية يف أورشـليم يجـب أن تفهـم يف الـسياق العـام لـسياسة 

َالهلي ففي جميع املدن التـي نالـت مرتبـة . َنة التي كانت مدن بالد الشام تسعى إليها راضيةْ

َّبوليس وامتيازاتها، جرت مطابقـة اآللهـة املحليـة مـع اآللهـة اإلغريقيـة، وتقبـل املواطنـون 
ّد ويـنمط القـوانني واألعـراف املحليـة، مـن أجـل دمـج ّالقانون املدين الـسلوقي الـذي يوحـ

س وأبيفـانيـضاف إىل ذلـك أن أنطوخيـوس . ولـةد للدّرية يف املجتمع املوحاملجتمعات الصغ

ًالذي تلقى تعليمه وفق أفضل التقايد الهيلينية، كان بعيدا عن منوذج الحاكم الطاغية الذي 

ًرسمته له أسفار املكـابيني ومؤلفـات يوسـيفوس، وأكـرث قربــا إىل منـوذج الحـاكم اإلغريقـي 

ن هنا فإننـا نـرجح أن يكـون أبيفـانوس قـد اتخـذ إجراءاتـه تلـك م. املنفتح العقل والتفكري

وذلك يف خطوة حاسـمة بتشجيع من الكاهن األعىل منيالوس واالتجاه اإلصالحي يف املدينة، 

إال أن نتائج هذه اإلجراءات السابقة ألوانها بـالنسبة إىل مقاطعة . ينة أورشليمْمنهم نحو هل

 كل توقعات أبيفانوس وحلفائه اإلصالحيني، وكان لهـا متخلفة كمقاطعة اليهودية، فد فاقت

  .أثر ال ميحى عىل مسار التاريخ الالحق ألورشليم

                                                           
إال أن .  يتهم محرر سفر املكابيني األول أنطوخيوس أبيفانوس بنهب كنوز معبد أورشليم يف حملتـه تلـك *

ما نعرفه من ثراء اململكة السلوقية يف عهد هذا امللك، وأعامله العمرانية التي مل يبزه بها أحـد مـن ملـوك 
 العاصمة أنطاكية وبقية املـدن الكـربى السلوقيني إال سلوقس نيكاتور، والرتف الفاحش الذي كانت تعيشه

ًيف اململكة، يجعل قيام أبيفانوس بنهب الهيكل أمرا مستبعدا جدا، إن مل يكن مستحيالً ً ً .  
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  املكابيون وقيام الدولة اليهودية

لو أن ما حصل يف أورشليم قد حصل يف أية مدينة سورية تطمـح إىل مرتبـة املدينـة 

ًاليونانية، لكان أمرا طبيعيا ع، ولكـن املجتمـع اليهـودي الـذي ً بل ومرغوبـا من قبـل الجميـ،ً

ًبقي محافظا يف غالبيته مل يكن جاهزا بعد لالنفتـاح، ومل تجـد عامـة املتـدينني األصـوليني يف  ً

زيوس سوى شكالً من أشكال عبـادة األبعال السورية التي نددت بهـا أسـفار  - عبـادة يهوه

عـصابـات، وذلـك بقيـادة وما لبث التململ حتى تحول إىل مترد اتخذ شكل حرب ال. األنبياء

َّرجل يدعى متى حشمون، وهو سليل أرسة كهنوتية يقيم يف بلدة مـورين عـىل بعـد عـرشة 

َّوكان ملتى هذا خمسة أوالد مشوا معه، هم يوحنا امللقـب كـديس، . كيلومرتات من أورشليم

مللقـب ّوسمعان املسمى طيس، ويهوذا امللقب بـاملكايب، وأليعـازر امللقـب أوران، ويوناثـان ا

  .ُّأفوس

بعد عامني من حـرب العـصابـات ضـد الـسلوقيني ومنـارصيهم يف الـداخل، اسـتطاع 

األخوة الخمسة بقيادة يهوذا امللقب بـاملكايب طرد الحامية السلوقية خارج منطقة أورشـليم 

ُولكن يهـوذا املكـايب قتـل يف مـا . م، وطهروا املعبد من كل رموز اإلصالح الديني.ق 164عام 

ك من مواجهات عنيفة بني الطرفني، وتوىل القيادة بعـده أخـوه يوناثـان الـذي اضـطر تال ذل

يف ذلـك الوقـت تـويف أبيفـانوس . لالنسحاب من أورشليم مع مقاتليه واالحتامء ببيـت لحـم

ًوكان ابنه صغريا عىل تويل مقاليد الحكم، فنشب رصاع طويل عىل عرش سلوقيا، األمر الـذي 

لعـودة إىل أورشـليم، حيـث تـرصف كحـاكم مـستقل عـن الـسلطة أتـاح الفرصـة ليوناثـان ل

أنطاكيـة بـني أمـريين سـلوقيني بعد تصفية بـاقي املطالبني بـالعرش تركز الرصاع يف . املركزية

لكسندر بـاالس ودميترييوس، فراح كل مـنهام يخطـب ود حكـام املقاطعـات الـسورية هام أ

انب دميرتيوس الذي كانت حظوظه يف وهنا وقف يوناثان إىل ج. لكسب تأييدها ضد خصمه

ً، وكان قرار يوناثان املدروس هذا صائبـا ألن دميرتيوس ما لبث طويالً حتـى )*(طريق الصعود

  تغلـب عــىل خـصمه وتــوىل عــرش سـلوقيا، وكافــأ كـل مــن مــساعده ومـن بيــنهم يوناثــان،

  

                                                           
أن يوناثان قد أنجد دميرتيوس بكتيبـة عـسكرية قوامهـا ثالثـة » تاريخ اليهود«  يقول يوسيفوس يف كتابه *

 قـرصه بأنطاكيـة، فنفـذ هـؤالء إىل القـرص وراحـوا يرشـقون ًآالف جندي، عندما كان دميرتيوس محارصا يف
وعندما أخـذ أبنـاء املدينـة يرتاجعـون أمـام . الشعب بالقذائف امللتهبة وأشعلوا النريان يف املنازل املجاورة

  .النار تعقبهم اليهود وأعملوا فيهم مذبحة ونهبوا ما استطاعوا الوصول إليه
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ُ الذي تم تثبيته كاهنا أعىل، وسمح له بـاالحتفاظ بقوات عسكرية خاصة به، ُ وخففت عنـه ً

ُالرضائب، كام أعطي اإلذن بتوسيع مقاطعته حتـى عـادت إىل مـا كانـت عليـه أيـام الفـرس 

  ً.تقريبا

م تويف يوناثان وخلفه أخوه سمعان، آخر األخوة املكـابيني مـن أبنـاء .ق 143يف عام 

وهو املؤسس الحقيقي لدولـة أورشـليم املـستقلة، ويف عهـده متـت النقلـة . )*(متى حشمون

فقد حارص سمعان قلعة األكرا السلوقية وافتتحهـا . مة نحو استقالل مقاطعة اليهوديةالحاس

ًثم هدمها حجرا حجرا وسواها بالرتاب وهنا يقول يوسيفوس، بأن سمعان عنـدما الحـظ أن . ً

قمة الهضبة الغربية التي بنيت عليها القلعة هي أعىل من الهضبة الرشقية للمعبد، عمد إىل 

ًوعندما أعلـن رسـميا االسـتقالل الكامـل . فض مستواها عن مستوى املعبدتسوية قمتها ليخ

عن سلوقيا، مل يكن وضع البالط السلوقي يف حالة تسمح له بالتحرك فخـضع لألمـر الواقـع، 

  .م.ق 142ّوتم إعالن اليهودية دولة مستقلة عام 

 الـذي كانت الدولة التي أسسها سمعان املكـايب دولـة دينيـة يرأسـها الكـاهن األكـرب

فـإىل جانـب لقـب الكـاهن . ًتركزت بني يديه جميع السلطات الدينية والدنيويـة يف آن معـا

 أي رئـيس الـشعب، وسـرتاتيجوس Ethnarchاألكرب، اتخذ سمعان لقبني آخرين هام إثنارك 

Starategosوقد ابتدأ بخطـة شـاملة ملحـو كـل آثـار الهيلينيـة .  أي القائد العسكري األعىل

نـستية، وأحـل املؤسسات الرتبوية والثقافية الهلالتقاليد الدينية القدمية، فألغى والعودة إىل 

ّمحلها نظاما قوميا للتعليم قوامه شبكة من املدارس التي تعلم أسفار الت ّ ً وراة، ويقصدها كل ً

وساعده يف حملتـه الثقافيـة الرجعيـة . الشبان بدل الجمنازيوم واملالعب واملسارح اليونانية

فة الصدوقيني التي كانت آخذة بالتشكل يف تلك اآلونة، وهي طائفة متزمتة تلتزم هذه، طائ

حكـم سـمعان . وراة، وترفض كل شكل من أشـكال التفكـري الحـرّالتفسري الحريف الالهويت للت

م، وعمل خالل هذه الفرتة عىل توسيع منـاطق نفـوذه باتجـاه الغـرب .ق 134 إىل 142من 

  .ليه وحصل بذلك عىل ميناء عىل البحر املتوسطوالشامل الغريب، فضم يافا إ

  ة نتيجـــة للقـــوة العـــسكرية للمكـــابيني،ـــــة املكابيـِم يـــأت تـــشكيل الدولــــــــل

  

                                                           
  .متى حشمون بـاألرسة املكابية أو األرسة الحشمونية  تدعى هذه األرسة التي تسلسلت من *
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 وال لبطوالت وتضحيات أوالد متى حشمون الذين رفعهم الخيال الشعبي يف أسفار املكابيني 

ى مقاطعـة فقـرية فمقاطعة اليهودية بعد كل يشء مل تكن سو. إىل مصاف األبطال الخرافيني

ومتخلفة يف كل مجال، ومل يكن مبقدورها تحقيق االسـتقالل لـوال التفكـك الـسيايس للدولـة 

السلوقية، وصعود نجم روما بعد سلسلة الحروب البونية التي قضت خاللها عـىل منافـستها 

قرطاجة، وانفتح أمامها الطريق للسيطرة عىل الرشق، فراحت تضغط عىل الدولـة الـسلوقية 

ويف الحقيقة، فإن استقالل مقاطعة اليهوديـة الـذي تـصوره  .رض عليها األتاوات الباهظةوتف

املراجع اليهودية عىل أنه حدث فذ وفريد، قد أىت ضمن سلـسلة مـن العمليـات االنفـصالية 

عن اإلدارة املركزية، وقيام العديد من الجمهوريات والواليـات الـسلوقية بـإعالن اسـتقاللها، 

فبعد مقاطعـة اليهوديـة . خالفات املستمرة بني أفراد األرسة املالكة السلوقيةمستفيدة من ال

  .استقلت جمهورية صور الفينيقية، ثم تبعتها صيدون فطرابلس فأشقلون فالالذقية وبريوت

جـم إمـارتني عـربيتني هـام وقد ساعد غياب السلطة املركزية يف اململكة عىل صعود ن

ًفأمـا األنبـاط فهـم قبائـل عربيـة متجولـة أخـذت تـدريجيا . نباط وإمارة اليطـورينيإمارة األ

تساكن األدوميني يف مناطقهم جنويب البحر امليت منذ القرن السادس قبل املـيالد، ثـم ذابـت 

ومنـذ أواسـط القـرن الثـاين صـار . ًالعنارص األدومية تدريجيا وطغت عليها العنـارص النبطيـة

 فرصة ضعف الدولة السلوقية ليمدوا نفوذهم شامالً أمراء األنباط يتلقبون بامللوك، واستغلوا

وأمـا . )1(باتجاه رشقي األردن، وهذا ما وضعهم يف منافسة مع حكام الدولة اليهودية الناشـئة

ًا شعبا عربيا أقام منذ أيام اإلاليطوريون فكانو سكندر املقدوين يف املنطقة الواقعـة بـني جبـل ً

 عليهـا  يقطعون طـرق القوافـل التجاريـة ويفرضـونالحرمون وحوض األردن الشاميل، وكانوا

اختفـت . سكندر إنه ترك حصار صور وتوجه إليهم يف حملة تأديبيةوتقول أخبار اإل. األتاوات

أخبارهم بعد ذلك حتى مطلع القـرن الثـاين، حيـث ظهـروا يف منطقـة البقـاع واتخـذوا مـن 

َتهلني أمراء اليطوريني بعد اسـت. مدينة بعلبك عاصمة لهم قرارهم واتخـذوا ألنفـسهم أسـامء ْ

  يونانية، وقاموا بفتوحـات واسـعة ضـمت، إىل الـرشق مـن لبنـان الـرشقي، شـقة كبـرية مـن
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 األرض اشتملت عىل كامـل منطقـة القلمـون، كـام ضـمت إىل الجنـوب والجنـوب الـرشقي 

منطقة الطراخونية والحورانية، وبذلك أحاطوا بدمـشق وخنقـوا تجارتهـا، وكـادوا يـستولون 

  .)1(يها لوال حامية حارثة ملك األنباط لهاعل

كــان . م وخلفــه ابنــه املــدعو جــون هريكــانوس.ق 134تــويف ســمعان املكــايب عــام 

ّهريكانوس تلميذا نجيبا للت ً وراة، وقد اعتقد أن الحكمة اإللهية قد اختارته إلعادة فتح كنعان ً

ين أنفـق علـيهم عىل طريقة يشوع، فبدأ بتجهيز جـيش مـدرب معظمـه مـن املرتزقـة الـذ

ًوعندما أحس بقوته كانت السامرة هدفه األول، فبعد حصار دام عاما كامالً سقطت . بسخاء ٍ

وبعـد أن ألحـق كامـل مقاطعـة  .، فأحرقها ودمرها)أو سيباسطة كام صارت تدعى(السامرة 

) أو سـقيثوبوليس(ًالسامرة بأمالكه وذبح عرشات اآلالف من سكانها، خصوصا يف بيت شـان 

ًها من مراكز الثقافة الهيلينية، توجه جنوبا نحو أدوميا وضمها أيضا إىل ممتلكاته، وكان وغري ً

كام وسع الرقعة التي كان سـلفه قـد . ناق اليهودية أو مواجهة املوتـعىل أهل أدوم إما اعت

ًحكم جون هريكانوس قرابة الثالثني عاما، وكـان . استوىل عليها حول يافا عىل ساحل املتوسط

. ًجا لليهودي املتعصب الذي ال يـرى يف البـرش إال نـوعني هـام اليهـودي وغـري اليهـوديمنوذ

ًورغم أنه مل يتخـذ لقـب امللـك مكتفيـا بألقـاب أبيـه الثالثـة، إال أن مقاطعـة اليهوديـة قـد 

  .تحولت يف عهده إىل مملكة كبرية تم اكتسابها بحد السيف

ولس األول الـذي اتخـذ لقـب م، وخلفـه ابنـه أرسـطوب.ق 104تويف هريكانوس عـام 

الجليل ثم تـويف فجـأة استطاع أرسطوبولس خالل سنة واحدة من حكمه ضم منطقة . امللك

كان ينايوس آخر الشخصيات املهمة يف األرسة املكابية، وهـو . ندر ينايوسلكسوخلفه أخوه أ

اطق الذي وسع حدود الدولة املكابية إىل أقىص مدى لها، وذلـك باسـتيالئه عـىل معظـم منـ

رشقي األردن، إضافة إىل ما تبقى من الـساحل الفلـسطيني، بيـنام كـان الـسلوقيون يقفـون 

كـان ينـايوس أرشس . ًموقف املتفرج يف انتظار الرضبة األخـرية لرومـا والتـي مل تتـأخر كثـريا

حكام املكابيني، فقد تابع سياسة التهويد تحت قوة السالح وطبقها عـىل أوسـع نطـاق، كـام 

ــارس القمــع  ــه ســكانم ــنج مــن طغيان ــان، ومل ي ــل مك ــل الجامعــي يف ك   واإلرهــاب والقت
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ًوهــذا مــا أحــدث متلمــالً شــعبيا واســعا يف أورشــليم .  اليهوديــة الــذين قتــل مــنهم اآلالف ً

  .واملقاطعة اليهودية، ما لبث أن تحول إىل مترد بقيادة الطائفة الفريسية

ًام ال بـأس بـه مـن أفكـار نشأ الفريسيون من قلب الطبقات الشعبية، وقد ورثوا قس

إال أن هـؤالء . اإلصالحيني القدماء الذين كانوا حول ياسون ومنـيالوس قبـل ظهـور املكـابيني

زوا باالعتدال وبقوا ضمن اإلطار العام للعقيدة التقليدية، ولكنهم قالوا ّاإلصالحيني الجدد متي

يف الوقـت نفـسه رشيعـة بأن يهوه عندما أنزل الرشيعة املكتوبة عىل موىس، قد أنزل معهـا 

شفوية تم تداولها عرب أجيال الحكـامء، وأن هـؤالء الحكـامء يـستطيعون بواسـطة الـرشيعة 

ويف املقابل، فقد . )*(الشفوية تفسري وتكميل الرشيعة املكتوبة مبا يتالءم والظروف املستجدة

وأدانت رفضت الطائفة الصدوقية هذه األفكار وأرصت عىل عدم وجود رشيعة غري مكتوبة، 

. )**(كل التفسريات املرنة والعرصية الناجمة عن إعامل املنطق الفرييس يف النصوص املقدسـة

وقد التقت هذه األصولية الفكرية للصدوقيني باألصولية العرقية للمكابيني، وكان بينهم منـذ 

ًالبداية حلفا مكينا، خـصوصا وأن الـصدوقيني كـانوا يـسيطرون عـىل الهيكـل وكهنتـه وعـىل  ً ً

لكسندر ينـايوس، وجـد الفريـسيون أن األرسة يف عهد أ. عليم الديني يف كل مكانمدارس الت

املكابية قد آلت إىل التحلل والفساد، وأن الفتوحات الخارجية مل تكن تهدف إىل نرش الـدين 

وقد وقفت الطبقـات الـشعبية . بقدر ما كانت تهدف إىل تحقيق األمجاد الشخصية للملوك

يني، بينام وقفت األرستقراطية والكهنوت إىل جانب الـصدوقيني والحكـام، إىل جانب الفريس

هليـة دامـت الحـرب األ. وتحول التوتر إىل مترد فإىل حرب أهلية غلب عليها الطابع الطبقـي

لكسندر ينايوس يحقق انتصاراته عـىل املعارضـة وافتـه املنيـة يف ست سنوات، وعندما بدأ أ

  .زمةًم، ووضع موته حدا لأل.ق 76عام 

لكسندر ينـايوس وأبيـه جـون هريكـانوس، تحولـت مقاطعـة أخالل عهد 

  اليهودية إىل مملكة غنية، وازداد عدد السكان بـشكل ملحـوظ نتيجـة الزدهـار 

  

                                                           
عد، وعملوا بواسطتها عىل إحـداث انقـالب عميـق األثـر يف ّ التقط املعلمون الربانيون هذه الفكرة فيام ب*

  . الدين اليهودي بعد دمار الهيكل وزوال الدولة اليهودية
 يذكرنا هذا الخالف بني الصدوقيني والفريسيني، بالخالف بني فرقة األشاعرة وفرقة املعتزلة عند املسلمني **
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وميكن مالحظة . التجارة والزراعة وتدفق األموال عىل خزينة الدولة من املقاطعات املفتوحة

رشليم محصورة ضمن أسوار نحميا عىل ذروة فلقد بقيت أو. هذا التطور يف أوضاع أورشليم

نستي، ومل يتجاوز عـدد سـكانها ل العرص الفاريس ومعظم العرص الهلهضبة أوفيل خالل كام

ولكنهـا انتقلـت خـالل عـرص املكـابيني مـن وضـع املدينـة . الخمسة آالف يف أفضل األحوال

لكـسندر أ وًالهامشية إىل وضـع العاصـمة الكـربى، وخـصوصا خـالل عهـد جـون هريكـانوس

ينايوس، حيث امتد العمران حتى شمل الهضبة الغربية للقدس، وبلـغ عـدد الـسكان قرابـة 

وهذا يعني أن املدينة قد عادت إىل وضعها السابق خالل القرن األخـري ململكـة . ًالثالثني ألفا

ت ونالحظ من املخطط الذي رسمته كاثلني كينيون ألورشليم املكابية، أن املدينة صـار. يهوذا

فة من قسمني مسورين؛ األول عىل هضبة أوفيـل داخـل سـور نحميـا والثـاين امتـد عـرب ّمؤل

والقـسامن ال . حتى صعد القمة املقابلة عـىل التلـة الغربيـة) الوادي املركزي(وادي تيربيون 

يتصالن إال عند مساحة ضيقة قرب الجدار الجنويب للمعبد، وهذا ما يجعلهام شبه منعـزلني 

انظـر املخطـط يف (ًيعرقل االتصال بينهام خصوصا يف زمـن الحـصار والحـرب عن بضعهام، و

  ).26 الشكل رقم

ُهذا وتظهر اللقى األثرية من الفرتة املكابية، أن هؤالء املكابيني الذين أنشأوا دولتهم 

. وراتية، ما لبثوا حتى تحولوا إىل هيلينيني معتـدلنيّعىل أسس أصولية منافحة عن الثقافة الت

ًع النقدية التي صكها ملوك املكابيني باللغتني املحلية واليونانية تحمل رموزا تـشكيلية فالقط

يونانية معروفة، مثل النجمة داخل دائرة، وغصن النخلـة، واملرسـاة، وقـرون املـاعز املزينـة 

ًويف قرص مكايب تم اكتشافه حديثا يف أريحا، تظهر العـامرة اليونانيـة بكامـل أناقتهـا . بالثامر

  .بهتها، مثلام يظهر أسلوب حياة امللوك املتأثر بنمط الحياة اليونانيةُوأ

م خلفتـه زوجتـه سـالومي التـي حكمـت .ق 76بعد موت ينـايوس عـام 

تقربــت ســالومي خــالل عهــدها مــن الفريــسيني ). م.ق 67-76(تــسع ســنوات 

وأوكلت إليهم مراكز حساسة يف الدولة، فكانت سـنوات حكمهـا عهـد اسـتقرار 

وبعد وفاتها تنازع ابناهـا أرسـطوبولس .  بني رشائح املجتمع املتناقضةومصالحة

وكـان القائـد الرومـاين بـومبي قـد صـّفى . الثاين وهريكانوس الثاين عىل الـسلطة

  اململكة السلوقية، ودخل قائد جيوشه إىل دمشق آخر معاقل السلوقيني، حيـث
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م، فقصده األخوان املتنازعان وكل مـنهام يـسعى إىل تثبيتـه .ق 65عام استقبل برتحاب كبري 

ًحاكام إقليميا عىل اليهودية وممتلكاتها ولكن وزير هريكانوس املدعو أنتيبار، وهـو أدومـي . ً

ًمتهود، قد لعب دورا ديبلوماسيا مهام، حيث قصد دمشق واتفق مـع القائـد الرومـاين عـىل  ً ً

. ًومان، مقابل االعـرتاف بـسيده هريكـانوس ملكـا عـىل أورشـليمفتح أبواب أورشليم أمام الر

وكان عندما وصل الرومان أن أنصار أرسطوبولس تحصنوا يف املدينـة ورفـضوا فـتح األبـواب، 

وعـىل األثـر ثبـت بـومبي . م.ق 63فحارصهم الرومان ثالثة أشـهر ثـم فتحـوا املدينـة عـام 

عىل يتمتع بصالحيات الحكـم واإلدارة،  بل ككاهن أ، كملكيسهريكانوس يف منصبه، ولكن ل

ة تحـت يـة مقاطعـدوبـذلك عـادت اليهو. كام ثبت أنتيبار األدومي يف منصب الـوزير األول

خر دولة مستقلة لليهود يف فلسطني، والتي دامت قرابة مثانني حكم الرومان، وانتهت أول وآ

  ).م.ق 63-142(ًعاما 

اليهودية إىل النزاع بني أوالد سالومي يعزو املؤرخ اليهودي يوسيفوس خراب اململكة 

ًعىل السلطة، وهو يعتقد بأنه لو اتحد األخوان واستطاعا معا التفاوض مـع الرومـان لنجحـا 

هذا الرأي الساذج يدل عىل مـا متتـع بـه يوسـيفوس مـن قـرص . يف تجنيب اململكة مصريها

لهـذه اململكـة احـت ذلـك أن الظـروف التـي أت. نظر وبعد عـن املنطـق التـاريخي الـسليم

فلقـد ظهـر األخـوة املكـابيون ومـن ورائهـم . ًت متامـاّع قـد تغـريُّل والتوسُّاملصطنعة التشك

العنارص اليهودية األصولية يف ظل تراخي الـسلطة املركزيـة الـسلوقية وتفكـك أجزائهـا، ومل 

يكن توسعهم داخل فلسطني وخارجهـا إال عـىل شـكل مـد اسـتعامري ملنـاطق تـم حكمهـا 

 والنار والقمع واإلرهاب، ومل يكن ملثل هذا الحكـم أن يـستمر طـويالً حتـى وإن مل بالحديد

وبعد انتهاء فرتة اإلخوة املكابيني الذين قاتلوا عـن عقيـدة . تظهر روما عىل مرسح األحداث

حـشمونية لطة من عامة اليهود املتـدينني، تحـول ملـوك األرسة الُّوإميان مستمدين حق الس

لك مـن قـوة الـسالح وحـدها، وانفـض عـنهم عامـة املتـدينني ُحق الـمإىل طغاة يستمدون 

طهم، وراحت املقاطعات املحكومة تتحني الفرص لالنفـصال ّبسبب فسقهم وفجورهم وتسل

ومل يكن دخول بومبي إىل أورشليم إال مـن قبيـل إطـالق رصاصـة الرحمـة عـىل . واالستقالل

ـــع ممتلكات ـــضار، فجردهـــا مـــن جمي ـــا وأعادهـــا إىل وضـــعها مملكـــة يف طـــور االحت   ه

  الطبيعي كمقاطعة فلسطينية صغرية تابعة للواليـة الـسورية الكـربى التـي يحكمهـا قنـصل
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وهذه الخطوة كانت حتمية، إن مل يكن بسبب الـسياسية اإلمرباطوريـة .  روماين من دمشق

عـن ُالرومانية، فبسبب بعد النظام الديني املتعصب يف هذه الدويلة عن الذائقة الرومانية و

  .فلسفة الحكم الرومانية
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  الفصل الخامس عرش

  

  العرص الروماين ونهاية أورشليم

  

  هريود العريب

ًعندما دخل بومبي سورية، أعاد تشكيلها سياسيا يف وحدات إدارية جديـدة، يـتالءم 

فلقد أبقى عىل بعض املاملك واإلمارات القدمية مثـل . حجمها مع الظروف الخاصة واملحلية

وإمارة اليطوريني، وإمارة حمص التي تم تثبيت أرسة شميس غرام الحاكمـة مملكة األنباط، 

كـام عمـد إىل . فيها، وترك عىل الساحل السوري نظام دويـالت املـدن بعـد إعـادة تـشكيلها

دن السلوقية السابقة، مثل والية اتحاد املدن العرش ًن واليات موسعة تضم عددا من املتكوي

لــدات عــىل ضــفتي األردن مثــل بيــت شــان، وفيالدلفيــا ًالتــي ضــمت عــددا مــن املــدن والب

أما مملكة اليهودية فقد أعيدت إىل . التابعة للحورانية) القنوات(=، وجرش، وقناتا )عامن(=

  . نواتها الريفية القدمية، وتم تجريدها من كل املناطق التي استوىل عليها املكابيون

ر عىل النظام اإلداري الذي وضعه ُمل يحصل خالل السنوات العرشين األوىل تغيري يذك

ًبومبي، ألن روما كانت تشهد خالل هذه الفرتة أحداثا جـساما قـادت إىل نهايـة الجمهوريـة  ً

 بعد نزاع عىل السلطة بني بومبي ويوليوس قيـرص انتهـى بانتـصار قيـرص ،وصعود القيرصية

من هذا الرصاع، فأرسل وقد عمد الوزير الداهية أنتيبار األدومي إىل االستفادة . م.ق 48 عام

فعقـب . إىل قيرص معونة يف وقت حاسم من الرصاع، وقبع يف انتظار الفوائد التـي مل تتـأخر

  م يف اإلسـكندرية، ثـم .ق 47-48انتصاره عىل بـومبي يف فرسـالوس قـىض قيـرص شـتاء عـام 

ــصغرى ــة يف آســيا ال ــع للقــضاء عــىل فتن ــه عــرب ســورية توقــف. صــعد يف الربي َويف طريق ْ  
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ن نارصته عىل بومبي ووزع عليها املكافآت، وبينها أورشـليم التـي أعطاهـا العديـد  عند مد

من املزايا، بينها تثبيت هريكانوس الثاين يف منصبه ال ككـاهن أعـىل فحـسب وإمنـا كإثنـارك، 

وكان الحكام املكابيون قد اتخذوا هذا اللقـب ألنفـسهم قبـل . وهو لقب يوناين يعني حاكم

 .Procurator (*) تم تثبيت أنتيبار يف منـصبه تحـت لقـب بروكيوريتـوركام. ًأن يغدوا ملوكا

بعد بضع سنوات قامت مجموعة من األصوليني اليهود باغتيال أنتيبار، فـأعطي املنـصب إىل 

كام لقبه بعـض املـؤرخني املحـدثني بهـريود . ابنه هريود، الذي لقب عرب حياته بهريود الكبري

  .العريب

جهـة األبـوين، وهـذا سـبب تلقيبـه بـالعريب، ألن األدوميـني ًكان هريود أدوميـا مـن 

كـانوا قـد بـل املـيالد ويف القـرن األول ق. ينتمون إىل الذخرية السكانية لشبه الجزيرة العربية

أما . ًذابوا متاما واختلطوا باألنباط العرب، رغم بقاء اسم أدوم يطلق عىل مناطقهم التقليدية

 اليهودية السياسية التـي ورثهـا عـن أبيـه أنتيبـار الـذي مل ًعن ديانة هريود فكانت نوعا من

من هنـا، فـإن . يولد من أرسة يهودية ولكنه تهود خالل خدمته يف القرص املليك وترقيته فيه

ولسوف تثبـت سياسـته . ًاليهود مل يعتربوا هريود يهوديا قط، مثلام مل يعترب نفسه هو كذلك

  .ليهوديةامليكافيلية حقيقة موقفه من اليهود وا

ابتدأ هريود حياتـه الـسياسية خـالل حيـاة أبيـه الـذي كـان يكلفـه مبهـام عـسكرية 

ومنذ ذلك الوقـت ابتـدأ طبعـه الـدموي بـالظهور، وكـذلك رضبـه عـرض الحـائط . حساسة

وقد قطع دابر إحدى حركات التمـرد التـي قامـت بهـا جامعـة . بالتقاليد والرشائع اليهودية

دها دون إخضاعه ملحاكمة وفق أصول الرشيعة، كام قبض عىل أصولية يهودية، ثم أعدم قائ

َّقاتل أبيه وأعدمه بالطريقة نفسها، األمر الذي عد جرمية دينية من الدرجة األوىل ُ.  

ًم دفعت األصولية اليهوديـة إىل واجهـة األحـداث واحـدا . ق40حوايل عام 

وقـد ). وس الثـاينكـانٍوهو ابـن أخ لهر(س اد األرسة املكابية يدعى أنتيغونمن أفر

س لقلـب نظـام الحكـم، وتراسـل مـع الـبالط الفـاريس ملعاونتــه يف تـآمر انتيغـون

  مرشوعه، فأمده الفرس بجيش ساعده عـىل دخـول أورشـليم، فقـبض عـىل عمـه 

  

                                                           
وقـد . داري روماين يحمله كبار املسؤولني الرومانيني يف املقاطعات األجنبية الخاضـعة لرومـا  وهو لقب إ*

  .ترجمته يف الصفحات التالية بكلمة ناظر
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  . أما هريود فقد استطاع الهرب ولجأ إىل روما. هريكانوس وقطع أذنيه ثم أودعه يف السجن

لتعقيد عقب مقتل يوليوس قيـرص، وكانـت الـسلطة كانت األوضاع يف روما شديدة ا

بيد مجلس الشيوخ الذي يدير األمور من خالل حكومة ثالثية مؤلفة من أنطونيـو، ولبيـدو، 

فمثل هريود أمام مجلس الشيوخ وأقـنعهم بأنـه الوحيـد القـادر عـىل اسـتعادة . وأوكتافيان

 الصالحية، وذلـك بعـد أن ألقـى ًنه املجلس ملكا عىل اليهودية مطلقّأورشليم إىل روما، فعي

عـاد .  جنـدي30.000أنطونيو بكل ثقله إىل جانبه وعمل عىل تزويده بجيش روماين قوامـه 

م، فحكمها مـدة تزيـد .ق 37هريود عىل رأس هذا الجيش فهزم الفرس ودخل أورشليم عام 

ئم عىل الثالثني سنة، بدعم قوي ومتزايـد مـن رومـا التـي مل تجـد أفـضل منـه لتثبيـت دعـا

  .االستقرار يف فلسطني وسورية الجنوبية

عندما نشب الرصاع عىل السلطة يف روما بني أنطونيو وأوكتافيـان، وقـف هـريود إىل 

ولكـن عنـدما بـدأت حظـوظ أنطونيـو بـالهبوط عقـب معركـة . جانب ويل نعمته أنطونيـو

. إىل أوكتافيـانأوكتيوم الشهرية بني الطرفني، تحرك هريود برسعة لحامية مملكته وغري والئـه 

وكان قراره املستبرص هذا يف محله، ألن أوكتافيان مـا لبـث أن حقـق انتـصاره الـشامل عـىل 

وقد كافأ أوكتافيان هـريود عـىل دعمـه لـه، . ًأنطونيو الذي لقي حتفه منتحرا يف اإلسكندرية

ًبعد أن صار قيرصا تحت لقب أغسطس، فسمح له بتوسيع ممتلكاتـه، ثـم تـابع دعمـه لـه 

ناطق السابقة للمكابيني اءه املزيد من املقاطعات حتى اشتملت مملكته عىل جميع املوإعط

فقد أثبت هريود . لكسندر ينايوس، وزادت عليها شامالً باتجاه الحورانية والجوالنيةيف عهد أ

ًأنه الوحيد القادر عىل تدعيم سلطة روما يف هذه املناطق، وكان أكرث الحكام الـسوريني والء 

يـضاف إىل ذلـك، أنـه قـد أثبـت للرومـان أن الدولـة . ًام لجيوشها يف مواجهة الفرسلها ودع

اليهودية لن تعود إىل سابق عهدها كدولة دينية، وذلك بفصله ملنصب الحاكم عـن منـصب 

وراتيـة مـن أجـل الفـصل يف ّالكاهن األعىل، وإحاللـه القـوانني الرومانيـة محـل الـرشيعة الت

  .العالقات املدنية

اول السنهدرين، وهو املحفل اليهودي الذي يساعد الكاهن األعىل عندما ح

ــود،  ــىل اليه ــة ع ــوانني الروماني ــق الق ــع تطبي ــل من ــن أج ــدخل م ــه، الت   يف مهام
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ًعضوا من أعضائه البارزين، ثم راح يعـني ويعـزل الكـاهن األعـىل  46عمد هريود إىل إعدام 

ًاألقل تزمتا واألكـرث انفتاحـاًعىل هواه، معتمدا عىل اليهود البابليني أو املرصيني  وبـذلك تـم . ً

وقـد . تحويل منصب الكاهن األعىل إىل وظيفة رسمية، وجرده من سلطاته وهيبته الـسابقة

ًونظرا لشكه يف جميع من حوله، فقد قتـل زوجتـه . جر البطش هريود إىل مزيد من البطش

تآمر ضده، وبعـد مـدة قتـل األمرية املكابية وقتل معها أباها وأخاها وعمتها، وذلك بتهمة ال

  .ولديه من زوجته املكابية بالتهمة نفسها

حكم هريود مملكته بقبضة حديدية مل تضعف قط، حتى أن آخر مجازره التـي أمـر 

وكأي طاغية عرصي، فقـد منـع االجتامعـات العامـة، وبـث . بها متت وهو عىل فراش املوت

 معارضـة أو حتـى أي انتقـاد جواسيسه يف كل مكـان يرفعـون إليـه التقـارير بخـصوص أيـة

وكان املقبوض عليهم بتهمة النقـد والتجـريح بشخـصه يـساقون إىل . لسلوكه العام والخاص

ًقلعة هريكانيا، حصنه الخاص، ثم ال يسمع عنهم شيئا بعد ذلك ًويروي يوسيفوس عنه خربا . ُ

رح واالحتفـال ًرمبا كان متخيالً، وهو أنه يف أواخر أيامـه خـاف أن تكـون جنازتـه مبعثـا للفـ

ُالعام بني اليهود، فأصدر أمرا بأن يعدم فور موته عدد من وجهاء اليهود يف كـل مكـان، لـيك  ً

يرتفع صوت البكاء والنحيب يف جميع أرجاء اململكة، وال يجـد أحـد الفرصـة للفـرح مبـوت 

  .هريود

لقـد . ولكن باملقابل، فقد كان عرص هريود عرص ثراء وازدهار يف جميع املجاالت

ًحب هريود جمع املال، ولكنه أحب إنفاقه بسخاء أيـضا، فعمـل عـىل تنـشيط التجـارة أ

واإلفادة من مكوسها، وجعل طرقها آمنة، والتزم تحصيل الـرضائب يف مملكتـه الواسـعة 

وشارك روما يف عائداتها، وعرف كيف يستفيد من صداقاته يف روما سواء مع القيـرص أم 

من ذلك مثالً حصوله عـىل حـق . ا فيه مصالح الطرفنيمع كبار املوظفني والعسكريني، مل

. استغالل مناجم النحاس يف جزيرة قربص لقاء حصوله منها عىل نصف اإلنتـاج اإلجـاميل

ثم إنه أنفق موارده هذه عىل املرافق واملشاريع العامة، من طرق وحاممـات ومكتبـات 

ــةولكــن إنفاقــه الرئيــيس انــصب عــىل املــشاريع العمرا. ومــا إليهــا ــه كــان. ني   ومبــا أن

ً هيلينيــا محبــا للفكــر الهيلينــي ولطرائــق الحيــاة اإلغريقيــة، فقــد عمــل عــىل تزويــد ً  

  اليونانية، فبنى فيهـا مؤسـسات ثقافيـة- أورشليم بكل مظاهر ومرافق املدينة الرومانية
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ً هيلينية كاملرسح وامللعب الريـايض، وكـان هـو نفـسه رياضـيا مـن الطـراز األول مجليـا يف  ً

كام بنى عند الطرف الشاميل الغريب للهيكـل قلعـة . ية ورمي الرمح والقوس واملطرقةالفروس

وسلسلة من القـالع املتفرقـة األخـرى خـارج أورشـليم، أهمهـا قلعـة  ضخمة دعاها أنطونيا،

  .مسعدة الشهرية، والباقية إىل اليوم بأطاللها املهيبة

اكم لجميع الشعوب املنـضوية  بل كح،ًومبا أنه مل ينظر إىل نفسه أبدا كحاكم يهودي

تحــت لــواء هــذه اململكــة الرومانيــة، فقــد زاد اهتاممــه باملنــاطق األخــرى عــن اهتاممــه 

مـن ذلـك . باليهودية، فبنى أو أعاد بناء مدن وثنية عديدة وأشاد فيها املعابد لآللهة املحلية

 فوضـع لهـا مخطـط مثالً إعادة بنائه ملدينة السامرة التي كان هريكانوس املكايب قد دمرهـا،

مدينة يونانية، وعندما أنهاها أسكن فيها جاليات وثنيـة جديـدة وبنـى لهـم معابـد وثنيـة، 

وبـسبب عـداء . وسمح للمدينة بإصدار عملـة تحمـل شـعارات الديانـة املحليـة واليونانيـة

السامرة لليهود، فقد سمح هريود لها بتشكيل قوة عسكرية خاصة، كـان يـستعني بهـا عـىل 

عىل الـساحل يف موقـع ) قيسارية(كام بنى مدينة قيرصية . كات األصولية اليهوديةقمع الحر

وبكل فخامة وأبهة املـدن اليونانيـة الرومانيـة، فأسـكن فيهـا جاليـات  قلعة اسرتاتو القدمية،

ًوثنية وبنى لهم املعابد، وملعبا رياضيا ضخام كانت تقـام فيـه األلعـاب الرياضـية الـسنوية  ً ً

وعند ذلك امللعب نصب متثاالً لقيرص، بلغ . اب األوليمبية مرة كل أربع سنواتاملعادلة لأللع

وفيام بعد، عنـدما . من الضخامة ما لتمثال زيوس أوليمبوس الذائع الصيت يف العامل القديم

ًرفعت الجالية اليهودية القليلة العدد يف قيرصية التامسا لإلمرباطـور نـريون تطلـب فيهـا أن 

 يف حكومة املدينة، رفض نريون االلتامس عـىل أسـاس أن هـريود لـو أراد يكون لها مندوبون

  .لهذه املدينة أن تكون يهودية ملا بنى فيها املعابد الوثنية

ًوبعيدا عن املناطق التابعة ململكته، فقد طالت عطايـا هـريود، املوجهـة نحـو املظـاهر 

) *(فقد أنفق عىل بناء فوروم. ض اليونانالثقافية الهيلينية، جميع مدن بالد الشام وتجاوزتها إىل أر

Forumمن صور وبريوت، وزود ٍكللًوبنى فوروم أيضا .  يف بيبلوس الفينيقية، وأعاد بناء سورها 

ًالالذقية بقنـاة لجـر ميـاه الـرشب، وبنـى مـرسحا يف صـيدون وآخـر يف دمـشق، وجمنـازيوم يف 

   ورفـع)كـم3 (لشارع الرئيس بطـولويف أنطاكية رصف ا. طرابلس، ونوافري وحاممات يف أشقلون

  

  

                                                           
  .  وهو ساحة محاطة باألعمدة تـنتظم تحت أروقتها املحال التجارية، وتـنعقد فيها االجتامعات العامة*
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ويف أثينا نفسها تربع إلنقاذ األلعاب األوليمبية من االضمحالل بـسبب .  األعمدة عىل جانبيه

طة تـربع لإلنفـاق عـىل النـشاطات ويف إسـرب. مل عـىل انتظـام مواعيـدهانقص التمويل، وع

د بناء معبد أبوللـو املهـدم ًاملدنية والثقافية املتنوعة، وتربع ايضا ملدن ليكيا وبريغامون، وأعا

لقد كان هريود أكـرث مـن هيلينـي مـتحمس كـام وصـفه املؤرخـون، كـان  .يف جزيرة رودس

ًمواطنا عامليا يؤمن بوحدة األديان والثقافات، وبانفتاح الحضارات عىل بعضها وتعاونها عىل  ً

 لفلـسفة عـىل بناء دولة عاملية شمولية، ال فضل فيها لدين عىل دين وال لعرق عىل عرق وال

ًوهو مل يكره شيئا قدر كراهيتـه . فلسفة إال مبقدار العطاء واملساهمة والتبادل الثنايئ االتجاه

مـن هنـا جـاءت كراهيتـه لليهـود، . للتعصب العرقي والديني واالنغـالق الثقـايف واملـذهبي

 ومع ذلك فقد بنى يف أورشليم هيكـل يهـوه الـذي ذاع صـيته يف. وجاءت كراهية اليهود له

  .املنطقة وكان درة نشاطات هريود املعامرية

ُفلم يكن يعقـل . جاء بناء هريود لهيكل أورشليم يف سياق نشاطاته العمرانية العامة
بابل املتواضـع ُأن يبني املعابد يف كل مكان ويرتك عاصمته تخجل أمام بقية املدن بهيكل زر

قفه مـن اليهوديـة واليهـود، وبرصف النظر عن مو. الذي يرجع بناؤه إىل خمسة قرون خلت

ًفقد كان أهل املقاطعة مـن رعايـاه، وكـان عليـه أن يـصنع ألجلهـم شـيئا يذكرونـه بـه عـرب 

وعىل كل حال فقد كان بناء معبد ضخم يف جميع الحضارات هو شأن متصل بأبهة . األجيال

ًامللوكية وعظمتها، وكان عىل كل ملك أن يبني قرصا عظيام ومعبدا سامقا ً ً ً.  

 وال.  يوسيفوس بأن هريود قد وسع هيكل زربابل وزاد عليه مبقـدار الـضعفيقول

فلقد عمـد . شك أن هذا التوسيع قد طال املصطبة القدمية مثلام طال املعبد املبني فوقها

هريود إىل بناء مصطبة عمالقة استندت قواعدها عىل الـسفحني الـرشقي والغـريب لهـضبة 

انظـر (والشامل والغرب مـصطبة زربابـل القدميـة أوفيل، واستوعبت داخلها من الجنوب 

أما سقف املصطبة الـذي يـشكل الباحـة الخارجيـة ). 27، صالفصل األول - 3 الشكل رقم

ويف الوسـط . الواسعة للمعبد، فقد أحاطها عىل طول األضلع األربعة بأروقـة ذات أعمـدة

راته الداخليـة، فكـان رفع املعبد الذي ركز عىل مظهره الخارجي أكرث من تركيزه عىل ديكو

ملعان جدرانه املبنية بالحجر األبيض واملطعم بالذهب والفضة يبهـر أنظـار القـادمني مـن 

  فطبقـت شـهرته اآلفـاق وصـار محجـة لليهـود مـن داخـل املنطقـة ومـن . مسافة بعيدة
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ًخارجها، ممن صار لديهم اآلن حافزا إضافيا ألداء فريضة زيارة املعبد مرة يف كل سنة  انظر (ً

شـيكل «ومبا أنه كان يتوجب عـىل كـل حـاج أن يـدفع نـصف ). 27املخطط يف الشكل رقم 

 لخزانة الهيكل، وأن يدفع بالعملة نفسها قيمة القرابني التي يقدمها عىل املـذبح، )*(»مقدس

فإننا نستطيع تصور املبالغ الطائلة التي كانت تـصب يف خـزائن الهيكـل مـن ذلـك الحـشد 

يضاف إىل ذلك التربعات التي كـان يتلقاهـا املعبـد مـن أثريـاء .  سنةالكبري من الزائرين كل

اليهود، والهبات التي جاءته من الشخصيات العاملية عقب انتهائه، ومنهـا هبـة جـاءت مـن 

القيرص أوغسطس نفسه، ومن امللـك الفـاريس أرتازكـسيس، حتـى تحـول هيكـل هـريود إىل 

ويبدو أن هذه النتيجـة كانـت يف . رية الرومانيةواحد من أغنى البيوتات املالية يف اإلمرباطو

ه ّحسبان هريود عندما أقدم عىل مرشوعه هذا، وأنه قد خطط لذلك بدقة مـن خـالل حـس

  .العايل يف تقيص مصادر تحصيل األموال

ًنظرا لنفوره من محدودية وضيق أفق أهل مقاطعة اليهودية، اعتمد هـريود يف إدارتـه 

فمثل هؤالء كانوا يـصلحون لتحـديث . ً وخصوصا يهود بابل ومرصعىل يهود املناطق األجنبية،

 منهم يف الوظـائف الدينيـة يف الهيكـل ّكام عني. أورشليم وإضفاء الطابع الكوزموبوليتاين عليها

ًإلعطاء العبادة يف هذا املركز الديني الكبري طابعـا شـموليا، وإظهـار إلـه الهيكـل مبظهـر اإللـه  ً

ً كراهية اليهود لهريود الذي نظروا إليه دوما كحاكم أجنبـي، ومل يـشفع وهذا ما زاد يف. العاملي

له كل ما فعله من أجلهم، وال االزدهار االقتـصادي الـذي جلبـه حكمـه عـىل اليهوديـة، وكـل 

ُويـروي يوسـيفوس قـصة تظهـر مـدى . الغنى والرثوة التي تـدفقت عـىل عاصـمتهم ومـدنهم

د تضمن آخر مـشاريعه لتـزيني بوابـات الهيكـل رفـع فق. العداء املستحكم بني هريود واليهود

متثال لنرس باسط الجناح فوق البوابة الرئيسية، ولكن الجامعات األصولية احتجـت عـىل هـذا 

وعنـدما تـم تثبيـت النـرس يف . ًاإلجراء وطلبت إيقافه دون أن تلقى أذنـا صـاغية مـن هـريود

. رتقاء البوابـة وأنزلـت التمثـال وحطمتـهوراتية باّمكانه قامت جامعة الدارسني يف املدارس الت

ــك ــن ذل ــا، ولك ــة أريح ــرصه مبدين ــوت يف ق ــصارع امل ــرض ي ــراش امل ــىل ف ــريود ع ــان ه   ك

  

  

   

                                                           
والفكرة من ورائه هـي أن .  وال تصلح للتداول التجاري خارجه هو عملة يصكها املعبد- الشيكل املقدس *

العملة الرومانية وكل عملة نقشت عليها رموز الوثنية أو السلطة الزمنية هي نقود دنسة ال يجوز دفعهـا 
من هنا، كـان جامعـة مـن الـرصافني يـضعون منـصاتهم يف سـاحة . للهيكل أو رشاء حيوانات األضاحي بها

  . نقود املدنسة بنقود الهيكل املقدسةالهيكل ملبادلة ال



- 270 -  

  

 مخطط هيكل هريود الكبري-27



- 271 -  

  

مل مينعه من الترصف وفق تكوينه الشخيص وقناعاته الراسـخة، فـأمر بعـزل الكـاهن األعـىل 

ث متت محـاكمتهم يف املـرسح الرومـاين هنـاك وإحضار املتهمني إليه مقيدين بالسالسل، حي

وما لبث حتى توىف بعد ذلك بأسـابيع قليلـة، وكانـت وفاتـه يف العـام . وأمر بإحراقهم أحياء

  .الرابع قبل امليالد

تنفس اليهود الصعداء لسامعهم خرب موت هريود، أما بقية رعايا اململكة فقد كانـت 

 طاغيـة كـان يحـيص علـيهم أنفاسـهم، مشاعرهم متناقضة حيال ذلـك، فلقـد تخلـصوا مـن

ًولكنهم خرسوا يف الوقت نفسه حاكام قويا استطاع نرش األمن والطأمنينة يف أرجاء اململكـة  ً

وكـام هـو . ًألكرث من ثالثني سنة خلت، وأعطـى كـل الجامعـات حقوقـا وواجبـات متـساوية

اء اململكـة، ًمتوقع دوما لدى انهيار أي حكم مركزي صارم، فقد عمـت الفـوىض جميـع أرجـ

ًوراحت العصابات املسلحة وقطاع الطرق يعيثون فسادا يف كل مكان، فـانقطع حبـل األمـن 

ولكن اإلدارة الرومانية تحركت بـرسعة وعمـدت إىل تقـسيم . وسادت الفوىض واالضطرابات

ــة إىل  ــسامرة واألدومي ــة وال ــة، فأعطــت اليهودي ــني أوالده الثالث ــسابقة ب ــة هــريود ال مملك

. ُالجليل إىل أنتيبـاس، ومنـاطق رشقـي األردن الـشاملية والجوالنيـة إىل فيلـبسأرخيالوس، و

لبثوا أن اشـتكوا إىل الـسلطة الرومانيـة مـن سـوء إدارتـه، فأزاحـه  ولكن رعايا أرخيالوس ما

ًنوا ناظرا رومانيا لحكم مقاطعة اليهودية، وكذلك فعلـوا بالـسامرية واألدوميـة، ّالرومان وعي ً

  .ت الثالث بالوالية السوريةلحقت املقاطعاُوأ

ًإن خالصة األمر فيام يتعلق مبملكة هريود، هـو أنهـا كانـت كيانـا سياسـيا مـصطنعا  ً ً

استحدثه الرومان لسببني؛ األول هو رغبتهم يف ضبط أكرب مساحة ممكنة يف سورية الجنوبية 

وماسـية تحت إدارة واحدة كفوءة، والثاين قـوة شخـصية هـريود وكفاءتـه الـسياسية والديبل

ًوال أدل عىل الصفة املصطنعة لهذه اململكة أن أيا من املؤرخني مل يطلق عليها اسـام . العالية ً

ًمعينا، فقد كانت بكل بساطة مملكة هريود، وكيانا سياسيا مفصالً عىل مقاسه ً وقد تحولت . ً

 أورشليم يف عهده إىل إحدى املدن الكربى يف املنطقـة، حيـث زاد عـىل مـساحتها مـن جهـة

ًالشامل حيا جديدا كبريا امتـد عـىل طـول الجـدار الغـريب للهيكـل وزحـف إىل أسـفل وادي  ً ً

  ).28 انظر املخطط يف الشكل رقم(تبرييون املركزي 
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فلقد عمل هريود طيلـة حياتـه عـىل . مل تكن مملكة هريود يهودية، بل عىل العكس

ة، وأتاح لكل الشعوب حياة دينيـة حـرة وشـجعها عـىل مامرسـة قمع روح العصبية اليهودي

ّوهذا ما حفـز غالبيـة مـن تهـود تحـت قـوة . طقوسها وساعدها عىل بناء معابدها الخاصة
وإذا كان هريود قد بنـى هـيكالً يف . السالح عىل االرتداد عن اليهودية والعودة إىل دين آبائه

ً رمـزا لعبـادة إلـه شـمويل واحـد لإلمرباطوريـة أورشليم، فإنه مل ير قط يف هذا الهيكل سوى

ومـن نـاحيتهم، فقـد . ًالرومانية التي كان واحدا من أكرث املؤمنني بهـا وبرسـالتها الحـضارية

ًبــادل اليهــود هــريود املــشاعر ومل يــروا فيــه إال حــاكام رومانيــا ممــثالً للــسلطة األجنبيــة يف  ً

  .مقاطعتهم

  : ألورشليمالقرن األول امليالدي والدمار األخري

ميالدية، ثم متت إزاحتـه  6م و.ق 4حكم أرخيالوس ابن هريود يف أورشليم فيام بني 

 يتبـع Procuratorلتصبح أورشليم مقاطعة رومانية تحكم مبارشة مـن قبـل نـاظر رومـاين 

ومنـذ ذلـك الوقـت بقيـت مقاطعـة . مبارشة إىل القنصل الروماين الذي يـدير واليـة سـورية

ّها التي وضعها لها بومبي، تحكم من قبل نظار رومانيني، بلغ عددهم اليهودية ضمن حدود ُ

وفـيام عـدا بونتـوس بـيالطس، الـذي . ً ميالدية أربعة عرش ناظرا70حتى دمار أورشليم عام 

خـالل . ار سـوى أسـامئهمّظُّلبه، فإننا ال نعرف عن هؤالء النارتبط اسمه مبحاكمة يسوع وص

قصرية معرتضة أعيـدت خاللهـا امللكيـة إىل أورشـليم، وذلـك ار كانت هنالك فرتة ّظُّحكم الن

ًم، عندما سمي هريود أغريبا، وهو حفيد هريود الكبري، ملكا عـىل مقاطعـة 44 و41فيام بني  ُ
ولكـن مـوت أغريبـا املفـاجئ، كـان مـدعاة إلعـادة . اليهودية من قبل اإلمرباطور كالوديوس

  .ار مرة أخرىّظُّأورشليم إىل حكم الن

ًغريبا بالكثري من الصفات اإليجابية لجده هريود الكبري، فقـد كـان سياسـيا محنكـا متتع أ ً

ًوإداريا متمكنا، ومثقفا ه ً ولكنه إىل جانب الحزم وقوة الشخصية، فقد كـان لـني العريكـة . ًلينيايً

ًرحيام يف معاملة رعاياه، وحريـصا عـىل مـشاعر اليهـود ميـاالً إىل املـشاركة يف جميـع الطقـوس  ً

. ويف عالقته مع روما استطاع تحقيق درجة ال بأس بهـا مـن االسـتقاللية وحريـة القـرار. نيةالدي

  وسع أغريبا حدود مدينة أورشليم بإنشائه لحي سكني جديد يقع وراء السور الـشاميل للهيكـل، 
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ًكام بنى سورا جنوبيا يجمع املدينة القدميـة عـىل هـضبة أوفيـل إىل املدينـة الجديـدة عـىل  ً

وبذلك امتدت املدينة عىل السلسلتني الرشقية والغربيـة لهـضاب القـدس . لغربيةالسلسلة ا

ًعرب الوادي املركزي، وبلغت حدا يف االتساع مل تبلغه وريثتها القدس حتى النصف الثاين مـن 

 يف القـسم 13 والـصورة رقـم ،29انظـر املخطـط يف الـشكل رقـم (القرن العرشين املـيالدي 

  ).املصور

. ل من القرن األول قبل امليالد فرتة ازدهار وثـراء ملقاطعـة اليهوديـةكان النصف األو

ولكن هذا االزدهار قد ترافق مع سوء توزيع يف الرثوة، وفساد يف النظام الرضيبي املجحـف 

فإضـافة إىل الـرضائب . ز بـني الفقـراء واألغنيـاء وال بـني املـالكني واملعـدمنيّالذي مل يكن ميي

ُعني أن يدفعوا للهيكل رضيبـة أخـرى تـدعى رضيبـة الخمـس، وتبلـغ املدنية كان عىل املزار

ُخمس قيمة محصولهم السنوي، وكان كهنة الهيكل يجبون األمـوال بواسـطة عبيـد مكلفـني 

لقـد كـان الهيكـل . بالتحصيل، ومخولني باستخدام كافة الوسائل مبـا فيهـا اسـتخدام العنـف

. ى الوظـائف واملراتـبّالكهنة مـن شـتمبثابة دولة داخل دولة، ومؤسسة ضخمة تضم آالف 

ويف بعض املناسبات الدينية الرئيسية كان هذا العدد الضخم من الكهنـة يـدعم بعـدد آخـر 

أمـا . من الكهنة املتطوعني من خارج الهيكـل ال يقـل عـددهم عـن عـدد الكهنـة الرسـميني

ات الوزنـات مـن الطقوس الدينية ومناسباتها التي ال تحىص، فكانت تلتهم آالف الذبائح ومئ

من هنا فقد كان عىل إدارة الهيكل أن تعمل عىل سـد نفقاتهـا . غايل الثمنالبخور املستورد 

ومع ازديـاد ثـروة . من خالل تحصيلها للرضائب التي صارت مع األيام تفيض عن احتياجاتها

ىل كل ًالهيكل التي كانت تساهم بها أيضا التربعات والهبات ورسوم زيارة املوقع املفروضة ع

. الحجاج، فقد تحول إىل مؤسسة مالية ومرصفية ضخمة تجمع يف خزانتها معظم ثروة البالد

ًوكان القيمون عىل هذه الـرثوة يـشكلون جـزءا مـن أرسـتقراطية املجتمـع التـي تعمـل مـا 

ًبوسعها عىل االحتفاظ مبكاسبها عىل حساب بقية رشائـح املجتمـع التـي ازدادت فقـرا عـىل 

  .فقر

ريود أغريبـا، فرضـت اإلدارة الرومانيـة رضيبـة جديـدة هـي رضيبـة عقب وفـاة هـ

ذر ثورة اجتامعية عارمة، عندما التقى إحساس املعـوزين ُـالعقارات، وبدأت تلوح يف األفق ن

باليأس الكامل مع األفكار الدينية التي بدأت تنترش وتبـرش بنهايـة العـامل القريبـة، وحلـول 

  . لرب عىل األرضاليوم األخري الذي يفتتح ملكوت ا
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ومبا أن الطبقة األرستقراطية يف أورشليم كانت حليفة للرومان، فقد امتزجت عواطف الكره 

ّلألغنيــاء بعواطــف الكــره للرومــان، وراح املتطرفــون األصــوليون يحملــون الحكــم الرومــاين 
م، مل 66يف خريـف عـام . وسطى والفقرية من الناست بالقطاعات الّمسؤولية الباليا التي حل

يكن أحد من سكان أورشليم يظن أن الثورة وشيكة رغم كل مقدماته الواضحة، ألن الغالبية 

العظمى من السكان كانت تقاوم فكرة التمرد عىل السلطة الرومانية وترى يف األرسـتقراطية 

  .اليهودية عدوها األول

دما قـام نـاظر املقاطعـة املـدعو فلوريـوس بخطـوة ولكن الرشارة اندلعت فجأة عنـ

رعناء وغري مدروسة، عندما قام باغتصاب سبع عرشة وزنة من الذهب مـن خزينـة الهيكـل 

وقد أدى هذا العمل األحمق إىل اضطرابات عنيفـة يف . ًسدادا لرضائب مرتاكمة غري مدفوعة

 وجد نفـسه غـري قـادر عـىل املدينة، حاول فلوريوس قمعها بالقوة ولكنه فشل، وما لبث أن

وهنـا اغتـنم الفرصـة عـدد مـن الجامعـات الثوريـة . َّحامية نفسه وجنده ففر مـن املدينـة

مل تكـن هـذه الجامعـات . )*(املسلحة، فدخلت أورشليم التي صارت بـال حكومـة وال قـانون

وكـان مـن أبرزهـا جامعـة . سـرتاتيجي واضـحتحت قيادة واحدة وال تتمتع بفكـر إمنتظمة 

وقد عملت هذه الجامعة عىل .  السيخاري يقودها ثوري صعب املراس يدعى مناحيمتدعى

حولها، كام راحت تهاجم ممتلكات  مهاجمة من تبقى من الحاميات الرومانية يف املدينة وما

وبيوت األرس األرستقراطية وتقتل العديـد مـن رجاالتهـا البـارزين، وكـان مـن بـني الـضحايا 

ولكـن بقيـة الكهنـة تحـصنوا يف الهيكـل الـذي ال تقـل أسـواره . انياالكاهن األكرب املدعو حن

ًمناعة عن أسوار املدينة، وراحوا يدافعون عن أنفسهم، وما لبثوا أن شنوا هجوما مضادا قتل  ً

وعىل األثر دخلت أورشـليم مجموعـات . عىل إثره مناحيم قائد السيخاري وتفرقت جامعته

  . عدد من جرناالت الحربثورية أخرى، وصارت املدينة مقسمة بني

حــاول جــرناالت الحــرب نــرش الثــورة يف البقــاع األخــرى ضــمن اليهوديــة 

ويف . وخارجها، فأرسلوا ممثلني عنهم لتنظيم اليهود يف مناطق تجمعاتهم الرئيسية

  هذا السياق تم إرسال يوسيفوس إىل منطقة الجليـل التـي كـان قـسم مـن أهلهـا

  

                                                           
مرجعنا األسايس حول هذه األحداث وما تالها هو املؤرخ اليهودي يوسيفوس، إضـافة إىل أخبـار رومانيـة *

  . متفرقة
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ولكـن يوسـيفوس فـشل يف مهمتـه . يوس املكـابيني قد تهـود خـالل حكـم هريكـانوس وينـا

ًالعسكرية ومل يكن قادرا إال عىل تجهيز فصيل ثوري قليل العدد ما لبث أن استسلم للجيش 

م، وتـم اقتيـاد يوسـيفوس إىل 67الروماين الذي كان يف طريقه إىل أورشليم، وذلك يف صـيف 

. ورشـليمالقضاء عىل التمرد يف أسبازيان قائد القطعات السورية، واملكلف من قبل نريون بف

سبازيان استطاع تخليص نفسه من املأزق بأن تنبأ لفسبازيان بأنه وملا مثل يوسيفوس أمام ف

ًسوف يغدو قريبا إمرباطورا يف روما وحاكام عىل جهـات األرض األربـع ً َّرس القائـد الرومـاين . ً ُ
فه فيام بعد بالتفاوض مع للنبوءة وعفى عن يوسيفوس، بل وضمه إىل حاشيته الخاصة، وكل

وعندما صدقت نبوءة يوسيفوس عقـب مـوت نـريون وتعيـني . ًالثوار ومتحدثا باسم الرومان

َّفسبازيان قيرصا، أخذه معه إىل روما وتـسم ى باسـم يوسـيفوس فالفيـوس، نـسبة إىل األرسة ً

 تـاريخ وهناك عكف عىل كتابـة مؤلفيـه الـشهريين يف. الفالفية التي ينتسب إليها فسبازيان

  .وحروب اليهود

سبازيان أشهر الشتاء، ثـم يفية من عصابات الثوار، اسرتاح فبعد تطهريه للمناطق الر

ولكـن . م نحو أورشليم التي صارت معزولة وجاهزة للـسقوط يف يـده68توجه يف ربيع عام 

د األخبار وردته عن موت نريون، فأوقف عملياته العسكرية، ألنه من الناحية النظرية مل يعـ

ثـم وصـله . ًقائدا عىل القوات السورية، وعليه انتظار التعليامت الجديدة لإلمرباطور الجديد

م، وتوجه إىل روما لتويل مقاليد الـسلطة، وهنـاك انـشغل عـن 69الخرب السار يف صيف عام 

. م عندما شعر أن الوقت قد حان لتصفية األمور هناك70أورشليم ومشاكلها حتى ربيع عام 

أن الثوار يف أورشليم كان لديهم سنتان من الهدوء النسبي ليعملوا خاللهـا عـىل وهذا يعني 

ًولكن مـا حـصل كـان العكـس متامـا، فقـد اسـتمر أمـراء  .تنظيم صفوفهم وتوحيد قياداتهم

الحرب هناك يف التنازع فـيام بيـنهم، وزاد الطـني بلـة دخـول فريـق جديـد مـن املتمـردين 

فتـابع هـؤالء اضـطهاد الـرشائح .  الغيورين عىل الرشيعةاملهووسني هم جامعة الغيارى؛ أي

ثم نافس الغيارى فريق آخر يقوده سمعان بن غوريا . األرستقراطية وقتل الكثري من أفرادها

املدعوم من العبيد املحررين الذين شكلوا نواة قواته، وكان يبرش مبـرشوعه الثـوري الجديـد 

فاستمرت الحـرب األهليـة عـىل أشـدها، . اواةإلعادة تنظيم املجتمع عىل أسس العدل واملس

  .حتى سمع املتحاربون بوصول الجيش الروماين إىل أبواب أورشليم
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ُكانت األمور قد استتبت لفسبازيان يف روما بعد فرتة مـن الفـوىض، فـأراد أن يظهـر 
بطريقة استعراضية مقدرته عىل فرض النظام يف الخارج مثلام فرضه يف الداخل، وابتدأ ميهـد 

ًلحملة أورشليم إعالميا عن طريق تضخيم خطر التمرد ومدى قدرة املتمردين عىل النيل من 

سمعة روما، ليكون النرص عليهم مبثابة توكيد عـىل مقـدرة اإلمرباطـور الجديـد عـىل إحـالل 

أمـا حقيقـة الوضـع العـسكري واملعنـوي يف أورشـليم . األمن والسلم يف أصقاع اإلمرباطورية

ًلفا متاماًفكانت شيئا مخت ّفسكان املدينة كانوا مغلـوبني عـىل أمـرهم، وجلهـم ال يرغـب يف . ً ُ
مواجهة غري متكافئة مع الرومان، ولكن ضغط أمراء الحرب كان يشل كل مقـدرة لهـم عـىل 

ويقول يوسيفوس بأن حكامء املدينة قد توجهوا إىل قادة العـصابات . املقاومة أو إبداء الرأي

املقاومة وتجنيب املدينة نتائج حرب لن يستطيعوا ربحها، ولكـن ورجوهم اإلقالع عن فكرة 

عناد هؤالء، الذي يصفهم يوسيفوس بالقتلة وشذاد اآلفاق والغاصـبني واملخـادعني، قـد قـاد 

ً فسبازيان ابنه تيتوس قائدا عىل الحملة املتجهة إىل أورشليم، فوصـل ّعني. املدينة إىل حتفها

 مخـارج النجـاة، ويف ّ فحارص املدينة ومنع عنها املواد وسـدم،70تيتوس بقواته يف ربيع عام 

ًم شن هجوما عىل أسوار املدينة فنقبها من ثالث جهـات، وصـارت قواتـه 70منتصف صيف 

وهنـا . يف كل مكان عدا الهيكل الذي لجأ إليه الثوار وصمموا عىل التحصن بـه حتـى املـوت

ه، ألن الرومان كانوا يحرتمـون املعابـد، ًعقد تيتوس اجتامعا لقادته للبحث فيام يتوجب عمل

ُومل يعرف عنهم قط تدمريهم ملعبد ما، ولكن هيكل أورشليم كان أقرب إىل القلعة املحصنة 
منه إىل معبد عادي، فهل يتم اخرتاقه أم ال؟ انقسم رأي القادة حول هـذه املـسألة، ففـضل 

ان واالنسحاب إىل مكان آخـر تيتوس التفاوض مع املحارصين أوالً، وعرض عليهم الخروج بأم

وغـري راغـب يف ) والكالم عىل ذمة يوسـيفوس(ًملعاودة القتال، ألنه كان معنيا بسالمة املعبد 

وكان يف اليوم الثاين أن أحد الجنود . التعرض لهذا املركز الديني، ولكن جهوده باءت بالفشل

م وخرجـت عـن الـسيطرة، الرومان ألقى شعلة نارية عىل املعبد، وامتـدت النـريان إىل الحـر

فــاغتنم تيتــوس الفرصــة وانطلــق بجنــوده إىل الــداخل يطــاردون املــدافعني يف كــل مكــان 

ُويحاولون يف الوقت نفسه مكافحة النريان دون جدوى، فرتك الهيكل ملصريه، وأكمل تيتـوس 

ــا أدى إىل ــذا م ــوت، وه ــاء يف البي ــاولوا االختب ــذين ح ــردين ال ــن املتم ــة م ــشيط املدين   مت
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مجزرة واسعة ذهب ضحيتها عرشات اآلالف من سكان املدينة، وإىل تدمري وإحراق  حدوث 

  .أقسام واسعة منها

بعد استتباب األمور لتيتوس مل يلجأ إىل إجراءات انتقامية الحقة، ولكنـه فـرض عـىل 

اليهود داخل املقاطعة وخارجها أن يدفعوا إىل معبـد جـوبيرت يف رومـا الـرضيبة التـي كـانوا 

إىل هيكل أورشليم، كام لجأ إىل اقتطاع العديد من األرايض الزراعيـة ووزعهـا عـىل يدفعونها 

ثم توجه إىل روما حيـث دخلهـا يف موكـب نـرص . جنوده أو عىل من تعاون معه من اليهود

يجر خلفه قادة املتمردين يف أغاللهم، وكانت كنوز املعبد التي غنمها محمولة عىل األكتـاف 

ٍوبعد ذلك أشاد قويس نرص لتخليد انتصاره عىل أورشـليم، تهـدم . اومعروضة عىل أهايل روم

ًأحدهام يف القرن الخامس عرش وبقي الثاين قامئا حتى اآلن، وعىل قاعدته نحت بارز يـصور 

  . موكب النرص

َمل يبق من هيكل هريود حجـر واحـد قـائم، وأسـواره تهـدمت حتـى قواعـدها عـدا 

ًولكن الحياة مل تتوقـف متامـا يف  . بعد حائط املبىكُمقطع قصري من السور الغريب دعي فيام

دون مـن املدينة التي تهدم معظم بيوتها، فقد بقي قسم من الـسكان يعـيش فيهـا، ولكـن 

أما يف بقية مناطق املقاطعة، فقد تناقص عـدد الـسكان نتيجـة . معبد وال ذبائح وال طقوس

وهنـا تتوقـف . لحيـاة االقتـصاديةُالحرب والنـزوح، وأقفـرت األرايض الزراعيـة، وتـدهورت ا

م، أمـا املـصادر 70مصادرنا الكتابية، ألن رواية يوسيفوس تتوقف عند تـدمري أورشـليم عـام 

ُالرومانية فلم تعد مع    .ية مبتابعة ما كان يجري يف هذه املقاطعة بعد استتباب األمن فيهانَ

ًولكن أمرا آخر كان يجري بعيدا عن األحداث الـسياسية الـصاخبة،  مل يكـن يعنـي ً

فلقد أدى تـدمري الهيكـل وزوال مركزيـة العبـادة يف أورشـليم، إىل . روما وال غريها يف يشء

ومــصدرنا هنــا هــو . (حــدوث تغيــريات عميقــة يف بنيــة الطقــوس واملعتقــدات اليهوديــة

فقـد زالـت الفـرق ). الكتابات الربانية التي بدأت بالظهور منذ مطلع القرن الثاين امليالدي

ية التي نشطت يف القرن األول امليالدي مـن صـدوقية وفريـسية وأسـينية وغيـارى، اليهود

وغريها، واستلم قيادة الحياة الروحية جامعة مـن الحكـامء يـدعون بالربـانيني، نـسبة إىل 

ّربــان،أو رايب، أي الحكــيم أو املعلــ   وقــد شــكل هــؤالء أول محفــل لهــم يف بلــدة يبنــة . مَ

  ولكـنهم . وراتيـة وتـدريس النـصوص املقدسـةّء التعـاليم التالساحلية، مهمته إحيـا) مينيا(
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سلكوا مسلك الفريسيني يف موقفهم مـن الـنص، ورأوا رضورة تفـسريه مبـا يـتالءم والظـروف 

املستجدة، وبذلك تم إحياء ما يدعى بالـرشيعة الـشفوية غـري املكتوبـة، وولـدت اليهوديـة 

مجمـع يبنـة اسـتبعاد سـبعة أسـفار وكـان مـن أهـم منجـزات . التلمودية التي نعرفها اآلن

وراة املدعوة بالسبعينية، وليس لها أصل عربي ألنهـا دونـت ّموجودة يف الرتجمة اليونانية للت

يهوديـت، وطوبيـا، : دعيت هذه األسفار باألبوكريفا أي املنحولة وهي. أصالً باللغة اليونانية

  .روكبن سرياخ، والحكمة، وبااملكابيني األول والثاين، ويشوع او

َّفلكأن يف التاريخ يشء من القدر، ولقـد حـم القـضاء عـىل . ِولكن القصة مل تنته بعد ُ
  . يومها األخريأورشليم، وحّل

م، قام اإلمرباطور هادريان بزيـارة عـدد مـن املنـاطق الـرشقية 131 و130بني عامي 

نا املؤرخ الروماين وهنا يخرب. لإلمرباطورية، وأرىس القواعد لبناء عدد من املدن الرومانية فيها

 بأن هادريان قد أعلن خالل هذه الزيارة عن عزمه عىل بنـاء مدينـة رومانيـة )*(ديوكاسيوس

وهذا ما أشعل نار الثورة اليهوديـة الثانيـة بقيـادة رجـل يـدعى سـمعان . يف موقع أورشليم

وتـدلنا . ، الذي استوىل عىل أورشليم وأعلن اليهودية مقاطعة مـستقلة)ابن كوخبا(باركوخبا 

بعض اللقى األثرية، ومنهـا قطـع العملـة التـي أصـدرها باركوخبـا واملؤرخـة بالـسنة األوىل 

تحمل أوامر وتعليامت منه، بـأن هـذه كانت  التي يوالثانية لالستقالل، وبعض لفافات الربد

الثورة الثانية كانت تحت قيادة مركزية واحـدة ومنـضبطة، عـىل عكـس الثـورة األوىل التـي 

  .ادتها عدد من أمراء الحرب غري املنضبطنيتنازع قي

أعلن أحد رجاالت محفل يبنـة بـأن سـمعان باركوخبـا هـو املـسيح املنتظـر، ولكـن 

معظم أعضاء املحفل ورجاالت الـدين امتنعـوا عـن التـورط يف هـذه الحركـة، وأعلنـوا عـن 

ربانيـة وفـيام بعـد، وصـفت الكتابـات ال. رفضهم ألية مقاومة عسكرية ضد الحكم الرومـاين

الالحقة باركوخبا بأنه باركوذبا أي ابن األكذوبة، وانتقدت نـشاطاته التـي قـادت إىل الـدمار 

ولكـن األصـولية اليهوديـة التـي انتعـشت آمالهـا باالسـتقالل وإعـادة بنـاء . األخري ألورشليم

ًالهيكل، قد ساندت الثورة بكـل وسـيلة، وقامـت خالياهـا بتنظـيم املقاطعـة تنظـيام مـدنيا  ً

ًسكريا جديدا استعدادا للمواجهة املقبلة مع الرومانوع ً ً.  

                                                           
  . له كتاب يف تاريخ روما. مؤرخ روماين عاش بني أواخر القرن الثاين وأوائل القرن الثالث امليالدي *
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سرتاتيجية هادريان عىل التمشيط البطيء ملنـاطق ًجاء رد فعل روما هادئا، وقامت إ

ويقـول . ًاليهودية التي سقطت تدريجيا قبل االستعداد لـشن الهجـوم األخـري عـىل أورشـليم

 وذبحـوا الثـوار فيهـا، كـام مـشطوا  إن الرومان قد استولوا عىل خمسني بلـدة)1(ديوكاسيوس

بعد ذلـك جـرى . نسمة 580.000قرية، حتى بلغ عدد القتىل  985املناطق الريفية وهدموا 

م، وتـم القـبض عـىل باركوخبـا 135الهجوم األخري عىل أورشليم التـي سـقطت بـرسعة عـام 

 يف أسـواق ًأما من بقي حيا من سكان املدينة فقد تم بيعه. وجميع أفراد بطانته ومساعديه

ثم عمد هادريان إىل هدم . النخاسة، حتى أن سعر العبد اليهودي كان أقل من سعر الحامر

. أورشليم وتسويتها بالرتاب، وأقام يف موضـعها مدينـة رومانيـة تحـت اسـم إيليـا كابيتولينـا

واملقطع األول من هذا االسم مشتق من االسـم األول لهادريـان وهـو إيليـوس، أمـا املقطـع 

وقد منع هادريان أي يهودي من دخول املدينـة .  فمن اسم معبد جوبتري كابيتولينوسالثاين

الجديدة تحت طائلة املوت، رغم أن قلة من اليهـود كانـت جـاهزة لزيـارة املوقـع يف ذلـك 

الوقت، ألن املذابح الرومانية والهجرة التي تلت تدمري أورشليم ومعظم مناطقها مل تـرتك إال 

وعندما تحـول اإلمرباطـور قـسطنطني إىل املـسيحية يف . اليهود يف املنطقةرشاذم متفرقة من 

مطلع القرن الرابع امليالدي، سمح ملن يشاء من اليهود زيارة حائط املبىك لينوحوا عنده كـل 

  .سنة يف ذكرى تدمري أورشليم

قام مهندسو هادريان بوضع مخطط للمدينة الجديدة، بحيث تشغل الجزء األوسـط 

من أورشليم هريود أغريبا، مع تفـادي مـصطبة هيكـل هـريود الـضخمة لـصعوبة والشاميل 

، 30انظـر املخطـط يف الـشكل رقـم (تفكيكها، وبذلك اتخذت املدينة شـكل مربـع تقريبـي 

وكــام هــو الحــال يف معظــم املخططــات ). 275 صوقارنــه مبخطــط مدينــة هــريود أغريبــا

رتق املدينة من شاملها إىل جنوبها شارع التنظيمية للمدن الرومانية من ذلك العرص، فقد اخ

عريض محفوف باألعمدة، إضافة إىل شوارع ثانوية موازيـة لـه وأخـرى عرضـانية متقاطعـة 

ُهذا وتظهر خريطة فسيفسائية إليليا كابيتولينا من القـرن . معه تتجه من الرشق إىل الغرب

  ملخطـط، ونـرى فيـه بوضـوح ُالسادس امليالدي عرث عليها مبوقع مأدبا يف رشقي األردن هـذا ا

  

                                                           
  : اسيوس بخصوص الثورة الثانية، نسوقها عن هذه املقتبسات عن ديوك1
 Paul Johnson, A History of the Jews, p.140ff.  .إضافة إىل مراجع متفرقة أخرى .  
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د، وهو يبتدئ من بوابة دمـشق عنـد سـاحة واسـعة أمـام مـدخل ُمُالشارع الرئييس ذي الع

املدينة ينتصب فيها عمود ضخم يشبه عمـود تراجـان يف رومـا، ويـذكرنا مبـا نـراه اليـوم يف 

 يف القـسم 14  رقـمالـصورةانظـر (غر يف لندن أو ساحة الفاندوم يف باريس ساحة الطرف األ

  ).املصور

ًبقي سـور هادريـان قامئـا، وكانـت تجـري عليـه اإلصـالحات املتواليـة، منـذ العـرص 

ًورغم أن املدينة كانت متتد أحيانا خـارج األسـوار . البيزنطي فالعريب وحتى العصور الحديثة

ًأن السور القديم الحايل يتطابق تقريبا مع سور إيليـا كابيتولينـا، وخاصة باتجاه الجنوب، إال 

  .زالت تعكس إىل حد كبري التنظيم األصيل ملدينة هادريان وكذلك الشوارع الرئيسية التي ما

. بقيت إيليا كابيتولينا تعيش عىل هامش األحداث حتى عرص اإلمرباطـور قـسطنطني

وأعلنها ديانة رسمية للدولة، ثـم نقـل عاصـمته م، اعتنق قسطنطني املسيحية 313ففي عام 

إىل مدينة بيزانطيـوم الواقعـة عـىل خلـيج البوسـفور وأطلـق عليهـا اسـمه، فـصارت تـدعى 

وقد انعكس هذا الوضع الجديد ). القسطنطينية(=كونستانتني بوليس، أي مدينة قسطنطني 

 املعروفـة بالقديـسة هيلينـا، ًكابيتولينا، خصوصا بعد أن بنت أم اإلمرباطـور ًإيجابا عىل إيليا

إيليـا كنيسة يف املوضع الذي تواترت األخبار عن صلب يسوع فيه ودفنه بجـواره، فتحولـت 

  .إىل مدينة مقدسة ومحجة لجميع املسيحيني من شتى أنحاء اإلمرباطوريةكابيتولينا 

دون بعد معركة الريموك الفاصلة بني العرب والبيزنطيني، استسلمت إيليا كابيتولينا 

م، وجاء الخليفة عمر بن الخطاب ليستلم مفاتيح املدينة مـن أهلهـا الـذين 638قتال عام 

وعقـب دخولـه أدى الـصالة يف مكـان قـرب . استقبلوه مبودة، كام تروي املـصادر العربيـة

ًالزاوية الجنوبية الغربية من مصطبة هريود، ثم بنى مسجدا متواضعا يف ذلـك املوضـع يف . ً

خليفة األموي عبد امللك بن مروان ببناء قبة الصخرة فـوق الـصخرة التـي م قام ال691عام 

 عليه وسلم قد عـرج منهـا إىل الـسامء، وقـام برتمـيم أرضـيات الـلـهيقال أن الرسول صىل 

ُهذه الصخرة التـي بنيـت فوقهـا ). هو أو ابنه الوليد(املصطبة القدمية وأعاد بناء أسوارها 
ًالقبة مل تكن أثرا باقيا من  هيكل هريود، وإمنا هي جزء من القمة الصخرية لهضبة القدس ً

وهـذا يعنـي بـرأي املنقبـة كـاثلني كينيـون أن . الرشقية أبرزتـه عوامـل التعريـة الطبيعيـة

  أرضـــيات املـــسجد الحـــرام، التـــي تقـــوم مبـــارشة فـــوق أرضـــيات مـــصطبة هـــريود، 
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أي احـتامل لوجـود بنيـة إمنا تستند مبارشة عىل الذروة الصخرية للتـل، األمـر الـذي ينفـي 

ًمعامرية تحتها، ويجعل البحث عن هيكل هريود، مجهودا ال طائل مـن ورائـه، ناهيـك عـن 

دعا العرب إيليا كابيتولينا باسـم القـدس، بعـد أن عرفوهـا . هيكل زربابل أو هيكل سليامن

لسكن بقيت القدس مدينة إسالمية مسيحية منذ ذلك الوقت، أما من عاد ل. ًدوما باسم إيليا

  .فيها من اليهود، فقد عاشوا كأقلية دينية تتمتع باملواطنية وبالحرية الدينية الكاملة
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  خامتةال

لقد تقصينا عرب الصفحات املتقدمة من هذا الكتاب ثالثة أالف عام من تاريخ أورشليم، 

وقـد . يف السياق العام لتاريخ فلسطني، وتشابكاته مع تاريخ بالد الشام والـرشق القـديم عامـة

قادنا هذا التقيص إىل نتيجة مفادها أن كـل الوثـائق األثريـة والتاريخيـة املتـوفرة حتـى نهايـة 

القرن العرشين، تنفي وجود اليهود كإثنية، واليهودية كدين، قبل القـرن الخـامس قبـل املـيالد، 

 أمـا مـا .نـستية والرومانيـة، وخليفتها مقاطعة اليهودية الهلًويف مقاطعة يهود الفارسية تحديدا

سبق ذلك من تاريخ فلسطني ومملكتي يهوذا وإرسائيل الكنعانيتني، فهو ملـك لتـاريخ وثقافـة 

ًوراة عليه واإلفادة من أحداثـه، خـصوصا فـيام يتعلـق ّسورية القدمية، رغم تعديات محرري الت

بأخبار مملكتي يهوذا وإرسائيل، وإدماجها يف قـصة األصـول التـي ابتكروهـا ملجتمـع مقاطعـة 

  .ًليهودية، استنادا إىل موروثات أدبية وشعبية ذات أصول ومصادر متنوعةا

ُإن الغموض يحيط بأصول الجامعات التي أسـكنت يف مقاطعـة يهـود الفارسـية، مـثلام 

ففـي مطلـع . حاطت بصياغتها لديانتها وتدوينها ألسفارها املقدسةتي أًيحيط أيضا بالظروف ال

هنالك يهود وال يهودية، ويف مطلع القـرن الثـاين قبـل املـيالد القرن الخامس قبل امليالد مل يكن 

أما ما جرى خالل  .وراةّكان يف مقاطعة اليهودية إثنية واضحة وديانة يهودية محورها أسفار الت

وال يـستطيع املـؤرخ  هذه القرون الثالثة، فغري قابل للتقيص التاريخي بـسبب انعـدام الوثـائق،

ففـي حـال فقـدان الوثـائق املناسـبة التـي .  أوردناها يف حينهابخصوصها سوى القيام بتكهنات

تعني املؤرخ يف عملـه، مـن األسـلم االعـرتاف بالجهـل بـدل صـياغة نتـائج مبنيـة عـىل الخيـال 

  .واملواقف اإليديولوجية املسبقة

 142بقي اليهود يعيشون يف عزلتهم تحت الحكم الفاريس فالبطلمي فالسلوقي حتـى عـام 

تغل سمعان املكايب تفكك الدولة السلوقية فأعلن اسـتقالل أورشـليم، وأنـشأ دويلـة م، عندما اس.ق

تحولـت هـذه الدويلـة يف . يحكمها الكاهن األعىل الذي يجمع بني يديه السلطات الزمنية والدينية

 اسـتعامري شـمل كامـل فلـسطني ورشقـي عان إىل مملكة وتوسعت عىل شكل مـدعهد خلفاء سم

  دامت دولـة املكـابيني حتـى اسـتيالء . ف واإلرهاب وتهويد السكان بقوة السالحز بالعنّاألردن، ومتي
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م، حيـث تـم تجريـد أورشـليم مـن كـل مـا .ق 63الرومان عىل سورية ودخولهم أورشليم عام 

وقـد كـان . استولت عليه بالقوة وإعادتها مقاطعة رومانية ضمن مساحتها التقليديـة الـسابقة

اد السكان الذي تهودوا بالقوة إىل معتقداتهم التقليدية الـسابقة، من نتائج الفتح الروماين أن ع

وقام الرومان بإعادة بناء املدن التي تهـدمت نتيجـة تعـديات املكـابيني، وسـاعدوا أهلهـا عـىل 

وكان عىل رأس هذه املـدن مدينـة الـسامرة ومدينـة . ترميم املعابد وإعادة اآللهة القدمية إليها

َبذلك مل يبق خارج مقاطعة أورشليم سوى جيوب يهوديـة صـغرية، و). بيت شان(سقيثوبوليس 

. أهمها الجامعة الجليلية التي نعرف من األناجيل أن يسوع قـد ابتـدأ رسـالته التبـشريية بينهـا

ويبدو أن أرسة يسوع كانت من بني هؤالء املتهودين الجدد من ذوي النزعة الهلنستية البعيدة 

ليمية، ولهذا فقد جاءت دعوته مبثابـة انقـالب عـىل التقاليـد عن التزمت وعن األصولية األورش

  .الدينية القدمية، وتجاوزها نحو دعوة عاملية رحبة

م إىل عـام .ق 142لقد دامت دولة اليهود يف فلسطني مدة مثانني سنة، وذلـك مـن عـام 

وفيام . م، وهي الفرتة الوحيدة التي كان لليهود فيها كيان سيايس عىل جانب من األهمية.ق 63

عدا الفرتة املعرتضة التي أعطى خاللها الرومان حكم فلسطني وسورية الجنوبية للملـك هـريود 

ًفقد استمرت اليهودية مقاطعة رومانية صـغرية، ولكـن مزدهـرة اقتـصاديا ) م.ق 4-38(العريب 

ي ولكن النزعة األصـولية االنتحاريـة التـ. بسبب ما أفاءه عليها حكم هريود من ثروات وخريات

. م قد أودت بأورشليم ومحتها من الخارطة الجغرافية والتاريخية.ق 132م و.ق66قادت ثوريت 

أما اليهود فقد اختفوا من مقاطعتهم نفسها بسبب املذابح الرومانية والنزوح الجامعي، وابتـدأ 

  .ًما يدعى بالنسبة إليهم بتاريخ الشتات، وهو يشء ال يعني أحدا سواهم

 مقدمة الكتـاب إننـا يف كتابتنـا للتـاريخ، ال نـستطيع سـوى تقـديم  لقد قلت يفًوأخريا،

فاملايض قد وىل ومل يـرتك لنـا . تصورات عام حدث يف املايض، ال تقديم تقرير صادق ودقيق عنه

ها بطريقة علمية، لنخـرج بـأقرب ّسوى شذرات متفرقة من نصوص ولقى أثرية، علينا أن نفرس

كل ما آمله أنني قد . رك هامش من الشك واالعرتاف بالجهلالتصورات إىل ما حدث فعالً، مع ت

استطعت وضع اليد عىل معظم الشذرات التي تركها لنا مايض فلـسطني، وأين قـد عملـت عـىل 

تفسريها والربط فيام بينها مبنهجية تاريخية صارمة، ومن غري أن أخـرج بقـصة مطـردة ملؤهـا 

عرتاف بأننا جاهلون بكثري مام حدث يف املايض، هـو إن اال. طردةًاليقني استنادا إىل وثائق غري م

  .الذي يحمينا من سطوة اإليديولوجيا ومن أمان اليقني، ويبقينا يف حرية العلم
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