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اإلهداء

صديقان، ُرفَقتي وتناَوب إال امُلتناِوبة أمراضه عادياُت الجسد عىل عادت ما
دنياهم. شئون عن ألمري يُذَهالن

فريد. ووسيم عقيل جمال
فقط عنه. ِغنًى يف كانا وإن له أهٌل هما بامتناٍن مشفوًعا كتابي أُهدي فإليهما

والعرفان. الحب هو
سيد





والتضليل»، والتاريخ التوراة «إرسائيل: بعنوان نُرشه سبَق كتاٌب يقع الكتاب هذا ِضمَن
أو التوراة أسفار بنقد يتعلق فيما سواءٌ امُلستَجدَّة، الدراسات من مجموعٍة إىل إضافًة
الحق لخطاب نقدية قراءٍة مع املنطقة، بشعوب اإلرسائيلية للقبيلة التاريخية بالعالقات

القدس. يف الديني





متهيد

أعمدٍة عىل سة املؤسَّ الصهيونية، األيديولوجيا ُطروحات مع للتعاُمل املستمرة التجربة يف
وترنُّحها الفكرية أعمالنا من كثرٍي تهاُفِت بمدى دوًما يقني عىل كنُت ُقدسية، ودينية تاريخية
كانت حيث امُلفِرطة؛ واإلطالة الساخنة، والُجمل الشعارات َكمِّ رغم الطروحات، تلك إزاءَ
الفكرية، منظومته وَقبضة الصهيوني الفكر حجر عىل النهاية يف بنا تُلقي األعمال تلك
عناِرص إنتاج يُعيد إسالمي برداءٍ والقدسية، التاريخية تأسيساتها بكلِّ لها اإلقرار بعد
بُقدسية اإليماني التسليم عن حتمي ولزوٌم رضوري، ناتٌج وهو الصهيونية، األيديولوجيا
اإليمان قانون يف أُوىل وكمادٍة املقدس، النص يف وأساٍس أُوىل كمادٍة اإلرسائييل، التاريخ
نسبًا إرسائيل بني من جميًعا الرسل أولئك أن الواضح وكان وكتبه»، ورسله ومالئكته «باهلل
َوصِمه بعد اآلن األيدي بني امُلتداَول ُمقدَِّسهم عن املصداقية سحب تَمَّ وإن وعقيدة، ورشًفا
البُعد عىل هاتهم توجُّ اختالف ملسو هيلع هللا ىلص، محمد والنبي يثرب يهود اكتشاف بعد بالتحريف،
الكشف ليتم الُقديس، بالنسخ الدعوة، زمن املرحيل التكتيك تغري ثَمَّ ومن االسرتاتيجي؛
ثَمَّ ومن التاريخية؛ باليهودية ُمستبطنًا كان اإلسالم وأن قديم، تاريخي كبُعٍد اإلسالم عن
وملوِك أنبياءِ جميُع تحوَّل كما ملسو هيلع هللا ىلص. محمد النبي عهد إىل كاملة دورًة التاريخ إعادة ت تمَّ
الشهادات ظلَِّت وإن اإلسالم، بدعوة يْدعون كانوا ُمسلِمني، أنبياءَ إىل القديمة إرسائيل دولة
يف هي كما اإلرسائيلية التاريخية تفاصيلها بكل اإلسالمي، بامُلقدَّس متواجدًة املنسوخة
تُذكِّر التي اآليات وظلَّت والنور، للهدى الحاملَة بصفتها التوراة وظلَِّت التوراتية، املنظومة
عروبية تنويعاٍت سوى تجد ال ذلك وغري العاملني. عىل هللا لهم فضَّ متميز مختار كشعٍب بهم
اإلسالمي النََّسب ا أمَّ وصالح. هوٍد مثل وأنبياءَ البائدة، العربية الُقرى عن ويتيمة، نادرة
الحفيد أنه والسالم، الصالة عليه اإلسالم نبي بإعالن إرسائيليٍّا، بدوره ظل فقد والعربي



اإلرسائيليات

واكتسابه إسماعيل، ولده باستعراب إبراهيم، بعد استَعربَت عربانيٍة لسلسلٍة األخري النبوي
إسماعيل، شقيِق إلسحاَق مؤكَّدة عمومٍة عىل عبوًرا الحجاز، بالَد بُسكناه العربية الجنسيَة
عن خَلًفا النبوة توارثوا أنبياء من الطويل وسلساله وبنيه (يعقوب) إرسائيل أنجب الذي

سَلف.
األوىل األولِني وقصص وُقدراته، اإلله حول الدقيقة امُلنمنَمات تطابُق عن ناهيك هذا
(مملكة الرب شعب مملكِة قياِم حتى والطوفان، بنوح مروًرا وآدم الخليقة قصة من بدءًا
ذات من وكلهم وامُلرَسِلني، األنبياء قصص من ذلك َلِحق وما فلسطني، يف القديمة) إرسائيل
التي امُلدوَّنات تلك والتاريخ؛ ري للسِّ اإلسالمي التدوين عرص يف أُضيف ما ثُم املبارك. النسل
وال إرسائيَل بني عن «حدِّثوا والسالم: الصالة عليه محمد النبي بحديث مستضيئًة عِمَلت
العقل عىل اإلرسائييل املأثور سيادة من ذلك كل فرضه وما اإليمان، بقانون والتزاًما َحرج.»

باإلرسائيليات. مأثوره َغصَّ أن بعد وروحه، العربي
منذ فمعلوٌم العرب، املسيحيون يُمثِّله والذي األُمة، عنارص من الثاني الشق ا أمَّ
بل نسبًا، جميًعا، وتالمذِته املسيح إرسائيلية َعْرب وتوراتها، إلرسائيل سلَّموا قد أنهم البدء
بامُلقدَّس اإليمان يطلب إيماني، ألمٍر اتِّباًعا وذلك املسيحية، العقيدة من األعظم وِبالشقِّ
جئُت «ما باإلعالن: بَدأَت يسوعية لتوجيهاٍت إعماًال اإلرسائييل؛ والتاريخ القديم، اإلرسائييل
األخالقي الجانب عىل تعاليمه املسيح ركَّز ولهذا ألُكِمل.» جئُت بل الناموس، ألنُقض
َضمُّ تمَّ لذلك اإلرسائييل؛ امُلقدَّس يف عنه يبحث للمؤمن ذلك دون ما وترَك الترشيعي،
امُلقدَّس املسيحي الكتاب إىل القديمة) األسفار ومجموعة (التوراة امُلقدَّس اليهودي الكتاب
يحمل املؤمن، املسيحي عىل ُمقرَّر واحٍد كتاٍب يف التالميذ) رسائل ومجموعة (األناجيل

الجديد». و«العهد القديم» «العهد يه ِبشقَّ امُلقدَّس» «الكتاب عنوان
ونهايته القَدرية، وحتميته وُقدسيته إرسائيل بتاريِخ املسيحيون سلَّم لذلك وإعماًال
املسيحيون أصبح بل أخرى، مرًة فلسطني يف إرسائيل مجد لقيام اإللهي التقدير يف املرسومة
يسوع الرب بزعامة فلسطني يف وسليماَن داوَد مملكِة لقياِم الكربى، ر التطوُّ مادة هم
داود؛ وأبيه سليماَن نسِل من باعتباره القديمة، إرسائيل مللوِك امتداٌد ألنه امللكوت؛ صاحب
من املسيحية يف ارتفع َمَلكية، إرسائيلية دماءٌ عروقه يف تجري ملوك، حفيُد إال هو فإن
يف األُلوهية كريس إىل ِحرفته، يُماِرس كان حيث الجليل، مدينة يف األرضية النجارة كريس
إلرسائيل والدينية التاريخية الحقوق كل يمركز وعشريته، ِلَرِحمه وفيٍّا ليظل لكن السماء.
إرسائيَل شعَب قاد الذي ر امُلظفَّ الرباني القائد «يهوه» اليهود إله ذاته هو ألنه فلسطني؛ يف
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تمهيد

يف الضالَّة لخراِفه تجىلَّ أن بعد ولكن «يهوه» هو نعم فلسطني، يف مملكًة ليقيم مرص من
برشية. صيغٍة

مسيحيًة اإليمان، عىل بالنواجذ ون العاضُّ العقيدة عتاة الُعربان، تناَفس ثَمَّ ومن
أبيه مملكة إلقامة املسيح عودة باتت وبينما وتكريِمه. إرسائيَل تاريِخ ترشيِف يف وإسالًما،
املسلمون يزال فال مسيحيٍّا، مرشوًعا فلسطني، يف سليمان سلِفه عرِش عىل والجلوس داود،
البُوق يف ينفخ إرسافيُل يقف وبعدها اململكة، ذات ويقيم ال، الدجَّ ِليقتُل املسيح ينتظرون

إسالميٍّا. مرشوًعا الخالدة، اإلسالمية الحق مملكة لقيام املقدس، بيت صخرة من
وفق الجميع عنها يتغاَفل طاحنة، فكرية وأزمٌة إيمانية، ُمشِكلٌة الشكل بهذا واألَمُر
الحقيقية املأساة لكن االسرتاتيجية، وأهدافهم املرحلية، وتكتيكاتهم السياسية، ِصيَغهم
تبدو بحالٍة واالجتماعية، والقومية الوطنية األزمة مستوى إىل اإلطار ذلك تَتجاَوز أنها
إليه بالركون — وهو اآلتي، الثوري الُحلم عالم يف إال اللهم تماًما، الحل عىل مستعصيًة
كما اإلسالمي، املرشوع يف الجنات دخول ثم ال الدجَّ قاتل املسيح انتظار تماًما يُعاِدل —
واليهودي، املسيحي املرشوع يف املجيدة اململكة وقيام اإلله املسيح عودة انتظار يُعاِدل
ا كمٍّ سيجد العربي، والسلوك الفكر يف امُلروِّعة األزمة تلك ألبعاِد وامُلدِرك سواء. حدٍّ عىل
وحده كفيًال السائد)، الفكر ذلك مع التعايُش (يف والواقعي والنفيس، الفكري اإلحباط من
روٍح من بقيٌة لوال وُمطِبق، كامل بيأٍس منه، يَديه ونفِض ته، بُرمَّ األمر إهمال إىل بإلجائه
نتمناها أخرى لِبناٍت ِضمَن اآلتي، األمل بناء يف حقيقية لبنٍة لوضع باملحاولة، تتشبَّث قتالية

امُلخلِصني. الباحِثني من ونستحثُّها، ونرجوها
السالف، باملعنى عليه َجِهدنا الذي بحثنا، من القسم هذا يأتي امُلحاَوالت تلك وِضمَن
مستوى عىل اآلن القائم للجدل النهاية يف مرتوٌك األمر فيه، قناه حقَّ ما مدى نعلم وال
يف ًال ُمتعجِّ كان ربما الذي الجهد، هذا أضع وعليه، الُهوية؛ لتحديد الرتاث مع التعاُمل
أن راجيًا طويل، ٍر تأخُّ بعد الساحة، إىل بالخروج املسارعة محاولِة كناتِج مواضِعه، بعض
ُطروحات مع العلمي التعاُمل طريق عىل مساهمًة القارئ يَدي بني وضعُت قد بذلك أكون
األدوات من واحدًة به أُقدِّم أني اعتقاد، أو خاصة، قناعٍة مع الصهيونية، األيديولوجيا
فصائُل تخوضه والذي باالجتماعي، دوًما امُللتِبس والحضاري، الثقايف الرصاع يف الالزمة،

اليوم. الواعية أمتنا

القمني سيد
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نقدية قراءة التوراة

تأسيس

يقول: افتتاحيٍّا إعالنًا نقرأ العربية) (النسخة امُلقدَّس للكتاب األوىل الصفحة عىل

اللغات من تُرجم وقد الجديد، والعهد القديم العهد كتاب أي املقدس؛ الكتاب
اليونانية. واللغة الكلدانية، واللغة العربانية، اللغة وهي: األصلية

مجموعها يف إليها يُشار التي امُلقدَّسة، اليهودية الكتب مجموعة يشمل القديم والعهد
للداللِة هذا كتابنا عنونة يف استَخدمناه الذي االصطالح وهو التوراة، باسم — مجاًزا —
العهد من األوىل الخمسة الكتِب تقترصعىل التوراة أن رغم القديم، العهد ُكتب مجموعِة عىل
ذلك يشملها التي اليهودية الكتب مجموع عىل للداللة دارًجا صار االصطالح لكن القديم،
العربانية اللغة عن بالرتجمة امُلقدَّس، الكتاب ُعنوان صفحِة يف امُلختَص وهو بكامله، العهد
وهو املسيحية، للعقيدة امُلقدَّسة الكتب مجموعة فيشمل الجديد العهد ا أمَّ الكلدانية، واللغة

اليونانية. اللغة عن امُلرتَجم املقدَّس، الكتاب ُكتب مجموِع بني من فقط
وتعني كتاب، أي: «سفر» (جمع «أسفار» لفظة اصطالًحا العهَدين ُكتب عىل ويُطَلق
العربية؛ اللغة يف «سورة» لكلمة العربي املقابل هي و«سفر» باملحتوى)، املحيط أو السور
ومقابلها العربية، «ليفي» يف كما والعربية، العربية بني و«و» «ف» الحرفان يتبادل حيث
أي ُمقدَّسة؛ كتبًا أصحابها عند األسفار أو السور تلك اعتُربت وقد العربية، يف «الوي»
امليثاق؛ فتعني الجديد» و«العهد القديم» «العهد التسميتنَي يف العهد كلمة ا أمَّ بها. ُموًحى
وارتبَطوا البرش، عىل هللا أخذه ميثاٍق عن عبارٌة الكتاباِت من املجموعتنَي ِكلتا أن بمعنى



اإلرسائيليات

ميثاق الجديد العهد أصبح بينما اليهودية، العقيدة ميثاق القديم العهد فكان هللا، مع به
املسيحية. العقيدة

الرتتيب: عىل هي أناجيَل أربعُة وعدُدها األناجيل مجموعة تُمثِّل الجديد العهد وُكتب
الرسل، أعمال ِسفر إىل إضافًة هذا يوحنَّا؛ إنجيل لوقا، إنجيل مرقس، إنجيل متَّى، إنجيل

وهي: األُمم، بها وا برشَّ والتي املسيح تالمذة تُخص رسائَل ومجموعة

إىل ورسالة كورنثوس، إىل ورسالتان رومية، إىل رسالٌة الرسول: بولس رسائل •
ورسالتان كولويس، إىل ورسالة فيليبي، إىل ورسالة أفسس، إىل ورسالة غيالطية،
فيلمون، إىل ورسالة تيطس، إىل ورسالة تيموثاوس، إىل ورسالتَان تسالونيكي، إىل

العربانيِّني. إىل ورسالة
الرسول. يعقوب رسالة •

الرسول. لبطرس رسالتان •
الرسول. ليوحنَّا رسائل ثالث •

ليهوذا. رسالة •
الالهوتي. ليوحنَّا رؤيا يخص ناتئ خاص ِسفٌر وهو الرؤيا، ِسفر •

كتابًا وعرشين سبعة تُشكِّل األناجيل، إىل إضافًة مجموعها، يف والرسائل األسفار وتلك
مقدَّسة. ورسائَل أناجيَل املسيحي: املقدَّس منظومة ن تُكوِّ ِسفًرا، أو

األكرب القسم وهو املقدَّس، الكتاب من األول القسم هو هنا، يعنينا والذي األََهم، لكن
الرتتيب: عىل هي ضخًما ِسفًرا وثالثني تسعًة ويتضمن التوراة، أو القديم» «العهد واألضخم
يشوع، وسفر التثنية، وسفر العدد، وسفر الالويِّني، وسفر الخروج، وسفر التكوين، سفر
أعمال وسفر الثاني، صموئيل وسفر األول، صموئيل وسفر راعوث، وسفر القضاة، وسفر
األيام أخبار وسفر األول، األيام أخبار وسفر الثاني، امللوك أعمال وسفر األول، امللوك
داود النبي مزامري وسفر أيوب، وسفر أستري، وسفر نحميا، وسفر عزرا، وسفر الثاني،
واللسان العرباني اللسان بني وامليم الباء حريف الختالط الزبور باسم إسالميٍّا (املعروف
إشعيا وسفر لسليمان، الذي األنشاد نشيد وسفر الجامعة، وسفر األمثال، وسفر العربي)،
وسفر عاموس، وسفر يوئيل، وسفر هوشع، وسفر دانيال، وسفر نبوءات)، مجموعُة (وهو
وسفر صفنيا، وسفر حبقوق، وسفر ناحوم، وسفر ميخا، وسفر يونان، وسفر عوبيديا،

مالخي. وسفر زكريا، وسفر حجي،
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الرتتيب: عىل هي أقساٍم أربعِة إىل األسفار من املجموعة هذه تقسيم يتم ما وعادًة

ويشمل البانتاتك أو الخمسة موىس ُكتب أو التوراة، باسم املعروف األول: القسم
والعدد Leviticus والالويِّني Exodus والخروج Cenesis التكوين هي: أسفار خمسة
العهد أجزاء أَهمَّ الخمسة األسفار تلك وتَُعد .Deuteronomy والتثنية Nambers

هللا. من ِبوحٍي موىس النبي إىل بجملتها وتُنَسب القديم،
السموات بخلق البدء لحظة من العالم تاريخ (التكوين) منها األول السفر ويحكي
املعروف يعقوب أوالد إىل يصل حتى النسِل ذلك مع ويسري ونسله، آدم ثُمَّ واألرض،
ْفر السِّ وينتهي إرسائيل، بني أو باألسباط يُعرفون ولًدا عرش اثنا وهم بإرسائيل،
بكاملها، باملنطقة املجاعة به حلَّت زمٍن يف مرص، أرض عىل ضيوًفا هؤالء باستقرار
أي امليالد؛ قبل التاسع القرن حوايل تأليفه تَمَّ قد فر السِّ هذا أن العلماء عند ح امُلرجَّ ومن
نسبتِه مسألَة االعتبار بعني يأخذ ال علمي افرتاٌض وهو قرون، خمسِة بحوايل موىس بعد

األساس. من ملوىس أو ِللَوحي
يف اإلرسائيلية القبيلة بها مرت التي لألحداث فيَعِرض (الخروج) الثاني فر السِّ ا أمَّ
كربى، — هروب أو — خروج رحلة يف إرسائيل لبني وقيادته موىس النبي وقصة مرص،
ومواضِع أسماءِ إىل ويشري شديَدين، وتفصيٍل بتدقيٍق الرحلة أحداث السفر ويحكي
الرشيعة أحكام بعض من فر السِّ ذلك يحويه ملا إضافًة وإرصار، بكثافة حال والرتَّ الِحل
ِسفر تأليِف زمَن تأليفه تَمَّ قد أنه ح ويُرجَّ والعقوبات، وامُلعاَمالت العبادات يف اليهودية

التكوين.
اليهودية الرشيعة بأحكام معظمه ُشغل الذي «التثنية»، سفر هو الثالث والسفر
ُسمي وقد والعبادات، والعقوبات واملعامالت واالقتصاد، والسياسة بالحرب الخاصة
العلماء لكن ربه، من تلقاها موىس يُفرتضأن التي التعاليم ذكر أعاد أو ثَنَّى ألنه التثنية
موىس بعد أي امليالد؛ قبل السابع القرن أواخر يف تأليفه تم قد السفر هذا أن حون يُرجِّ

البابيل. املنفى يف اإلرسائيلية القبيلة وجود أثناء وذلك قرون، سبعة بحوايل
أحد Lievi ليفي أو الوي إىل نسبًة الليفيِّني، أو «الالويِّني» سفر هو الرابع والسفر
اشتغلوا الذين األحفاد، أحفاد من نسلِه سلسلِة أو ليفي أبناء إىل هنا واإلشارة األسباط،
السفر هذا معظم ُشغل وقد موىس، النبي كان األبناء هؤالء ومن اليهودية، بالكهانة

والقرابني. األضاحي تقديم بطرق منها تعلَّق ما خاصًة وطقوسها، العبادة بشئون
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قبائل عدِد عن بإحصائياٍت اهتَم فقد «العدد»، سفر وهو الخامس السفر ا أمَّ
ُسمي لذلك شئونهم؛ يف إحصاؤه يمكن كان أَمٍر وأيِّ وأموالهم، وجيوشهم، إرسائيل، بني

واإلحصاء. العد عملية من «العدد»
تاريِخ بعرِض قامت ِسفًرا، عرش اثنا وعددها التاريخية، باألسفار ويُعرف الثاني: القسم
هو (ويشوع يشوع أسفار: وهي (فلسطني)، كنعان عىل استيالئهم بعد إرسائيل بني
عىل استيالئهم بعد موىس، موت بعد فلسطني إىل إرسائيل بني قيادة عىل موىس خليفُة
ِسفر ثُم أبيه)، جهِة من داوَد َجدِة اسُم (وهو راعوث ِسفر ثُم فلسطني)، أرض بعض
النظام انتهاء قبل إرسائيل قضاِة آخُر هو (وصموئيل الثاني وصموئيل األول، صموئيل
أول امللوك أو امللوك أعمال بعنواِن ِسفران ذلك ييل ثُم املركزية). اململكة وقيام الَقبيل
بداود ُمروًرا «شاول» ملوكهم أول من بدءًا إرسائيل بني ملوك تاريخ ويحكي وثاني،
وهما األيام، أخبار بعنوان ِسفران ذلك وييل بعدهم. من امللوك وسلسلة سليمان وولده
إرسائيل، يعقوب إىل آدم من النسب شجرة الرتتيب عىل ويعرضان بدورهما، وثاني أول
داود، لتاريِخ عرٍض تقديُم يتم ذلك بعد ثُم التكوين. سفر يف عرُضه َسبَق تَكراٌر وهو

سليمان. بعد السيايس إرسائيل لتاريِخ َعرَض ثم سليمان، ولِده ثُم
اإلرسائيليِّني إعادة من تمكَّن الذي النبي عزرا إىل ويُنسب عزرا ِسفر ذلك بعد ويأتي
تُنسب وإليه امليالد، قبل الخامس القرن حوايل وذلك فلسطني، إىل بابل يف منفاهم من
بتجديِد قياِمه إىل إضافة اإلرسائيلية، القومية يف الروح ونفِخ الديانة تجديد إعادِة محاولُة
بلغ حتى القديم، العهد أسفار من كثرٍي تحريُر هذا النشط عزرا إىل ويُنسب الهيكل، بناء

إرسائيل. بني عند الشأن، عظيمة منزلًة
أحد نحميا، إىل نسبًة نحميا سفر أيًضا يأتي التاريخية األسفار تلك بني ومن
بالسماح الفرس، ملك إقناع من عزرا بمساعدة تمكَّن والذي إرسائيل، بني وجهاء
عىل يشتمل صغري ِسفٌر وهو أستري سفر نحميا وييل أخرى. مرًة الهيكل ببناء لهم
إغواء من تمكَّنَت التي أستري، الجميلة اإلرسائيلية قصة يروي فقط، إصحاحاٍت تسعِة
ضد هامان وزيره مؤامراِت إحباِط من تمكَّنَت كما فتزوََّجها، الفرس ملك أحشويريش
حتى أنصاره، وعىل عليه قضت مكيدًة مردخاي الكاهن عمها مع ودبََّرت ملَِّتها، بني
من اآلالف بذبح اإلرسائيليون فقام شاءوا، كيف الدم يف ِبالُولُوِغ الفاريس امللك لهم سَمح
تلك بذكر اليهودية امللة أصحاب يحتفل اليوم وحتى وأطفالهم، ونسائهم هاماَن قوِم

عام. كل من مارس شهر يف وذلك أستري، عيد أو البوريم، عيد يف الدموية املذبحة
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يف أسفاًرا ويشمل الشعرية، األسفار أو األناشيد أسفار بمجموعة ويُعرف الثالث: القسم
ثم أيوب أولها أشعار: خمسة وهي شعريٍّا تأليًفا املؤلَّفة الدينية واملواعظ األناشيد ِصيَغ
ومن لسليمان، بدوره منسوٌب وهو الجامعة ِسفر ثُمَّ سليمان أمثاِل ِسفر وبعده املزامري،
األنشاد «نشيد عنوانه حسب سليمان أعمال من بدوره وهو األنشاد نشيد ِسفر بعده

لسليمان». الذي
سفًرا وعرشين سبعة ويشمل (النبييم)، األنبياء أسفار بمجموعة ويُسمى الرابع: القسم
وحزقيال، أرميا، ومراثي وأرميا، إشعيا، وهي موىس، بعد إرسائيل أنبياء لتاريخ تعرض
وحبقوق، وناحوم، وميخا، ويونس، وعوبديا، وعاموس، ويوئيل، وهوشع، ودانيال،

ومالخي. وزكريا، وحجي، وصفنيا،
القرن من األخري النصف بني تأليفها تم قد األسفار تلك ُمعَظم أن العلماء ح ويُرجِّ
بأواخر تزمينه يمكن بعضها وأن امليالد، قبل السادس القرن وأوائل امليالد، قبل التاسع

امليالد. قبل الرابع القرن

موىسبالتوراة النبي عالقة (1)

موىس، النبي إىل التوراة» من األوىل الخمسة «األسفار نسبة أن — اليوم — معلوًما بات
عدٍد يِد عىل بتأليفه القطُع العلمي من أصبح بل باملرة، علمي وغريُ تماًما، فيه مشكوك أمٌر
هاتهم وتوجُّ االجتماعية ومواقعهم وثقافتهم وأمزجتهم مشاربهم اختَلَفت الذين الُكتَّاب من
إنك حتى ذاتها، الدينية سات املؤسَّ عىل النهاية يف نفسه فرض الذي األمر وهو العقائدية،

نصه: ما ١٩٦٠م عام يف الصادرة املقدَّس، للكتاب الكاثوليكية الطبعة ُمقدِّمة يف تجد

قصة منذ التوراة، كلَّ كتب موىسذاتَه أن يعتقد عرصنا، يف كاثوليكي عالٍم من ما
عديدون كتبه قد النص ذلك ألن النص؛ َوضِع عىل حتى أرشف أنه أو الخليقة،
العصور مناسباُت وسبَّبَته حدث، قد تدريجيٍّا ازدياًدا إن القول: يجب لذلك بعده؛

والدينية. االجتماعية التالية،

افرتاٌض هو التوراة، عىل الخمسة» موىس «أسفار اصطالح إطالق يف السبب كان وقد
عهد منذ يهودية عقيدًة االفرتاض ذاك صار حتى موىس، النبي إىل تأليفها يَنِسب إيماني
وأعلنا املسيح، عارصا اللذَين امليالد، قبل األول القرن يف ويوسفيوس السكندري فيلون
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قريب، زمٍن إىل الكنيسة بها تأخذ ظلَّت التي العقيدة وهي التوراة، ُمؤلِّف هو موىس أن
الكنائس. من كثرٍي يف سائدة تزال وال

باطلٌة موىس إىل النسبة تلك بأن تقطع شواهَد يبحثها ملن تُقدِّم نفَسها التوراة أن إال
املثال: سبيل عىل الشواهد تلك ومن تماًما،

اآلية مثل وذلك عنه تصُدر أن ويستحيل التوراة، يف بموىس تتعلق عباراٌت هناك •
عىل الذين الناس جميع من أكثَر ا جدٍّ حليًما فكان موىس الرجُل ا «وأمَّ تقول: التي
يتحدث آخر شخٌص الكاتب أن تماًما واضح فهنا ٣)؛ :١٢ (عدد، األرض» وجه
ل للتنصُّ محاولًة كانت لو كما موىس»، «الرجل ِحلم تأكيد إىل ويذهب موىس، عن
تلك ومثل باملرة. الحلم صفة عنه تنفي التوراتية، النبي ذلك سرية أحداث من
مرص، أرض يف ا جدٍّ عظيًما كان موىس الرجل «وأيًضا تقول: التي األخرى اآلية،
الخاص الخرب عن ناهيك هذا .(٣ :١١ (خروج، الشعب» وعيوِن فرعوَن عيوِن ويف
قول حسب موآب أرض يف هللا عبد موىس هناك «فمات يقول: والذي موىس بوفاة
يكتب أن يستحيل وبالطبع ،(٥ :٣٤ (تثنية، أرضموآب» يف الجواء يف ودفنه هللا،

دفنه. موضع ويُحدِّد بل مات، قد أنه نفسه عن موىس
بها؛ موىسعلٌم لدى يكون أن يستحيل جغرافيٍة ملواضَع أسماءً التوراة يف تجد إنك •
فلسطني. أرَض قدُمه تطأ ولم مات وموىس فلسطني أرِض ُعمق يف كانت ألنها
تسميتها ت تمَّ بل موىس، زمَن يَت ُسمِّ قد تكن لم األسماءِ تلك أكثَر أن إىل إضافًة
اسم مثل قرون؛ أربعة أو بثالثة موىس بعد حدثت اٍت وُمستجدَّ ظروٍف حسَب
باسم املعروفة القرى مجموعة ومثل ،(١ :٣٤ تثنية، ١٤؛ :١٤ (تكوين، دان مدينة
الوجود يف أصًال تظهر لم التي الُقرى وهي ،(١٤ :٣ تثنية، ٤١؛ :٣٢ (عدد، يائري

.(١٤ :١٠ القضاة، (انظر: ِبقرون موىس زمن بعد القضاة عرص يف إال
(تك، العربيِّني أرض فلسطني عىل يُطلق هائل، تاريخي ٌ خطأ يوسف قصة ويف •
بتأكيد — ذلك قبل بينما بزمان، ذلك بعد إال يُطَلق لم الذي االسم وهو (١٥ :٤٠

الكنعانيِّني. وأرض الفلسطينيِّني، أرض ى تُسمَّ كانت — نفسها التوراة
املركزية امللكية قيام بعد التوراة كتابة تُؤكِّد فاضحة سقطٌة التكوين سفر ويف •
حديث يف تتضح والسقطة موىس، النبي زمن من قرون أربعة بعد أي إلرسائيل؛
أبناء من مِلٌك يمِلك أن «قبل كان موىس، زمن عن ترويه ما إن وقولها التوراة،
عارص شخٌص إال يكتبها ال جملة وهي ،(٧ :٢٤ عدد، ٣١؛ :٣٦ (تكوين، إرسائيل»
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العرص يف إال تُكتَب أن يمكن ال بالقطع إنها اململكة، بقيام وَعرَف امللكي العهد
إلرسائيل. امللكي

كالقول األحداث، بعِض َقصَّ يلحق اليوم»، «حتى هو التوراة يف متواتر تعبريٌ هناك •
قد الحدث إن أو اليوم»، «حتى اسمها وهذا االسم بهذا كذا مدينِة تسميُة تم إنه
كل أن وامُلالَحظ اليوم». «حتى ذلك حالها عىل وظلَّت كذا مدينِة تدمرِي إىل أدى
بقروٍن، موىس عرص بعد ت تمَّ التعبري، هذا بها لِحق التي واألحداث التسميات
كتابِة يوِم حتى أي اليوم»؛ «حتى تعبري يُضيفها أخرى زمنية مساحٍة إىل إضافًة
الحدث بني تفصل أخرى زمنية مسافٍة إىل باليقني يُشري ما وهو وتدوينه. الحدث
أخرى. مسافاٍت موىس زمِن عن التوراة كتابة بزمِن يَبُعد مما التدوين؛ زمن وبني
«تكوين، مثل مواضَع؛ عدِة يف تجده أن يمكنك ما املتواتر التعبري لذلك ونموذًجا
٣٠؛ :٢٢ وعدد، ٦؛ :١٠ وخروج، ١٥؛ :٤٨ وتكوين، ٢٦؛ :٤٧ وتكوين، ٢٠؛ :٣٥

.«٤ :١١ وتثنية، ٨؛ :١٠ وتثنية، ٣٠؛ :٢٢ وتثنية،
معرفة إىل يشري فهو (١٠ :٣٤ (تثنية، موىس» مثل نبيٌّ يظهر «ولم تعبري ا أمَّ •
موىس، زمن معلوًما يكن لم ذلك أن وامُلفرتَض موىس، بعد أنبياءَ بظهور الكاتب
قيام ومع صموئيل عهِد بعد إال الفعيل تواُجدهم يبدأ لم األنبياء هؤالء أن علًما

اإلرسائيلية. اململكة
تتالت التوراة، يف يراها أن ق ُمدقِّ لقارٍئ يمكن التي امُلالَحظات تلك مثل وعىل •
هوبز توماس تأكيد فكان موىس؛ إىل التوراة نسبة ترفض التي التأكيدات
موىس موِت بعد تَمَّ قد التوراة تدوين أن (١٥٨٨–١٦٧٩م) اإلنجليزي الفيلسوف
(١٦٣٢–١٦٧٧م) اسبينوزا باروخ اليهودي الفيلسوف تبعه ثم طويل. بزمٍن
عىل وقدَّم موىس، إىل التوراة نسبة بموجبه يمكن احتماٍل أيِّ إنكاِر إىل انتهى الذي
بدءًا القديم العهد ُكتب أن إىل تُشري التي القرائن من عدًدا وقدَّم عديدة، شواهَد ذلك
القرن يف عاش الذي عزرا كتبها قد الثاني، امللوك ِسفر وحتى التكوين ِسفر من
أول (١٦٨٤–١٧٦٦م) أوسرتاك الفرنيسجاك الطبيب وكان امليالد. قبل الخامس
وجوِد حقيقَة وأوضح مختلفتنَي، روايتنَي عىل التكوين ِسفر احتواءِ عن كَشف من
«إلوهيم هما الخروج، ِسفر من ِقسٍم ويف السفر ذلك يف لإلله مختلَفني اسَمني
فاكتشف التوراة روايات وبني ذلك بني «أوسرتاك» ربط وقد و«يهوه». اآللهة» =
تستخدم التي تلك عن مختلفة روايًة تروي «إلوهيم» اسم تَستخدم التي األجزاء أن

«يهوه». اسم
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وقلٍب عكٍس بعمليِة فيقوم الدراسات تلك ليُكمل (١٨٦٥م) جراف األملاني ويأتي
أن ليؤكد األقدم، هي اإللوهيمية القصة كون عن شاع الذي التقليدي، ر للتصوُّ شامل
املنفى من العودة فرتة يف اإللوهيمية القصة ُدوِّنَت بينما األقدم، هي كانت اليهودية القصة

امليالد.1 قبل الخامس القرن خالل وذلك عزرا، زمن البابيل
متكامًال واحًدا موضوًعا أبًدا تكن لم أنها موىس، إىل التوراة نسبة ينفي ما أَهمَّ ولعل
اختالف إىل يُشري مما الخلق، قصة يف مالحظته يمكنك الذي التكرار ذلك يؤكِّد واحدة، دفعًة
واملخالفات الروايات لتلك ونماذَج جوهرية، مخالفاٍت التَّكرار ذلك يف تجد إنك بل املؤلِِّفني،

حًرصا: وليس كأمثلة نُوِرده أن يمكن ما
منًعا بالتوراة كامًال نصها إىل الرجوع للقارئ يمكن التي التكوين أو الخلق قصة يف
ي ُسمِّ من مرًة به يقوم الذي الخلق، فعل يف التناُقض ذلك عىل نقف أن يمكننا لإلطالة،
هللا خلق البدء «يف القول: يف كما «يهوه». العربي األصل يف وهو «هللا» العربية الرتجمة يف
ومرًة وكذا.» كذا … ليكن هللا «وقال القول: يف كما أو (١ :١ (تكوين، واألرض» السموات
كما وذلك «اآللهة»، أو «إلوهيم» هو أخرى مواضَع يف لكن القصة ذات يف الخالق نجد أخرى
.(٢٦ :١ (تكوين، كَشبَهنا» صورتنا عىل اإلنسان «نعمل اإللهي: مجمعه ألعضاء قوله يف

هللا خلق البدء «يف واحدة واألرضدفعًة السماء بخلق اإلله يقوم القصة من موضٍع ويف
واألرضموجودتنَي السماء تكون آخر موضٍع يف بينما ،(١ :١ (تكوين، واألرض» السموات
وخالية خربة و«أرٍض سماء إىل بعضه عن هللا يَفتُقه مظلم أزيل ماءٍ غمِر هيئِة يف األصل يف
املياه، وسط يف َجَلٌد ليكن هللا وقال … املياه وجه عىل يرف هللا وروح ُظلمٌة الغمر وجه وعىل
.(٢–٨ :١ (تكوين، سماء» الَجَلد هللا ودعا … الَجَلد هللا فعمل ومياه، مياه بني فاصًال وليكن
ويضع األرض يف النبات بإنباِت يقوم اإلله نجد التكوين، دراما من آخر مشهٍد ويف
ثمر ذا وشجًرا بزًرا يُبزر وبقًال عشبًا األرض ِلتنبت هللا «وقال ودبَّاباتها حيوانها فيها
يًَّة برِّ نجد آخر مشهٍد ويف ،(١١ :١ (تكوين، األرض» عىل فيه ِبْزُره كجنسه ثمًرا يعمل
ليزرع عْدٍن جنَة يُدعى مكاٍن يف فجأًة يضعه ثم آدم، بخلِق فيها اإلله الرب يقوم عشب بال

إىل: ارجع بالتوراة موىس عالقة حول للمزيد 1

١٩٨١م. ط٢، بريوت الطليعة، دار حنفي، حسن د. ترجمة والسياسة، الالهوت يف رسالة اسبينوزا، •
د.ت. القاهرة، والنرش، للطباعة العربي الكاتب دار الهريوغليفية، التوراة عيل، حسنني فؤاد د. •
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األرض اإلله الرب َعِمل يوم ُخِلَقت، حني واألرض السموات مبادئ «هذه ويفلحها أرضها
وَجبَل … بعُد ينبُت لم الربية ُعشب وكل األرض، يف بعُد يكن لم الربِّيَّة شجر كل والسموات،
آدَم هناك ووضع رشًقا عْدن يف جنًة اإلله الرب وغَرَس … األرض من ترابًا آدَم اإلله الرب

.(١–٨ :٢ (تكوين، جبَله» الذي
آدم عن جاء ما فهو الخلق، لقصة مختلفتنَي روايتنَي لوجود اإلشارات أفصح ا أمَّ
بينما أساًسا، الخلد ثمرة أكل عليه ُمحرًَّما يكن لم أنه نعلم فمرًة الجنة، يف ُوِضع عندما
ألنك منها؛ أُِخذَت التي األرض إىل تعود «حتى للفناء مخلوًقا كان أنه آخر موضٍع يف نفهم

.(١٩ :٣ (تكوين، تعود» الرتاب وإىل تراب،
واألرض السموات بخلق بدأت قد الخلق عملية أن تؤكِّد روايٌة فلدينا آخر؛ تناقٌض ثم
تَقرَّر ذلك بعد وأنه ،(١ :١ (تكوين، واألرض» السموات هللا خلق البدء «يف واحدة دفعًة
ليًال» دعاها والظلمة نهاًرا النور هللا ودعا نور. فكان نوٌر ليكن هللا «وقال الكون إنارة
واحٍد كموجوٍد واألرض السماء عن تتحدث أخرى روايٌة لدينا بينما ،(٣–٥ :١ (تكوين،
هذا َفتْق بعد ما إىل اإلنارة إيصال الرواية تلك وترجئ مظلم، أََزيل محيٍط هيئِة يف أصيل
ومياه. مياه بني فاصًال وليكن املياه، وسط يف جلد ليكن هللا وأرض«وقال سماء إىل املحيط
والليل» النهار بني لتفصل السماء جلد يف أنواٌر لتكن هللا وقال … سماءً الجلَد هللا ودعا

.(١٤ ،٨ ،٦ :١ (تكوين،
خلق بها تم التي الكيفية فهو للتكوين، مختلفتنَي روايتنَي مزِج عىل الشواهد أبرز ا أمَّ
ككائٍن واحدة، دفعًة اإلنسان يخلق الخالق نجد القصة من مواضَع ففي األول؛ اإلنسان
عِمَله هللا شبه عىل اإلنسان هللا خلق «يوم واألنوثة الذكورة بني الواحدة ذاته يف يجمع واحد
اإلله نجد آخر موضٍع يف لكن ،(١ :٥ (تكوين، آدم»» اسمه ودعا وباركه خلقه وأنثى، «ذكًرا
خلقهم» وأنثى ذكًرا الزوَجني، خلق هللا صورة «عىل وأثنى ذكًرا متمايَزين زوَجني يخلق

.(٢٧ :١ (تكوين،
قصة يف واضًحا أمًرا جمُعها، تَمَّ مختلفة رواياٍت بني التداُخل شواهد تكن لم وبالطبع
قصِة ففي بسفور؛ األمر هذا إىل تشري أخرى رواياٍت يف أخرى دالئُل فهناك وحدها؛ الخلق
اثننَي زوَجني كلٍّ من الُفلك يف معه يأخذ أن نوًحا أمر قد هللا إن تقول روايًة نجد نوٍح
ذكًرا تكون معك، الستبقائها الُفلك إىل تدُخل كل، من اثننَي جسٍد ذي كلِّ من حيٍّ كل «ومن
جميع «من فتقول: الرقم بهذا ترتفع أخرى روايًة نجد بينما ،(١٩ :٦ (تكوين، وأنثى»
نوًحا نجد موضٍع يف ثُمَّ .(٢ :٧ (تكوين، وأنثى» ذكًرا سبعًة معك تأخذ الطاهرة البهائم

23



اإلرسائيليات

األرض» عن املياه نِشَفت حتى مرتدًدا فخرج الغراب «وأرسل الطوفان أحوال يستكشف
ثم الحمامة، فريسل بعُد، تنشف لم املياه يجد القراءة يف املستمر بينما ،(٧ :٨ (تكوين،
(تكوين، األرض» ت جفَّ الشهر من والعرشين السابع اليوم يف الثاني الشهر «يف فرتة بعد
قارٍئ فراسِة عىل تغيب ال التي التناُقضات تلك بمثل مليئٌة النُّوحية والقصة .(١٤ :٨
كمثاٍل فهناك استثناء؛ بال التوراة أسفار بقية بها تُغص التي التناُقضات ذات وهي مهتم،
بهذا سبع» «برئ مدينِة لتسميِة كتعليلها التسميات، بعض لتفسري التوراة قدَّمتها تعليالٌت
إبراهيم النبي قدمها نعاٍج سبِع إىل نسبًة كذلك يَت ُسمِّ إنها تقول رواية يف فالتسمية االسم؛
يف الوارد وهو بينهما، اعتداء عدم مليثاق كرمٍز الفلسطينية، جرار مدينة ملك ألبيمالك
إبراهيم بن إسحاق إىل تعود التسمية نجد أخرى روايٍة يف لكن .«٢٨–٣١ :٢١ «تكوين،
اليوم» هذا إىل سبع برئ املدينة اسم لذلك شعبه، «فدعاها ماءٍ برئَ عبيده له حَفر الذي
رواية يف فهو إيل»؛ «بيت مدينة تسميِة تعليِل يف نجده التناُقض وذات .(٣٣ :٢٦ (تكوين،
مسكن املكان هذا أن ُمتيقنًا فقام املنام يف هللا فأتاه نام عندما إسحاق بن يعقوب إىل ينَُسب
كان أوًال املدينة اسم ولكن إيل، بيت املكان ذلك اسم «ودعا إيل بيت أو اإلله بيت اه فسمَّ هللا
قصٍة يف لكن أيًضا يعقوب إىل التسمية تُنَسب أخرى روايٍة ويف ،(١٩ :٢٨ (تكوين، لوز»
معه هللا تكلم فيه الذي املكان اسم يعقوب «ودعا هللا حدَّثه حيث أخرى ومناسبٍة أخرى
اسم تحمل كانت املدينة «أن ذاتها التوراة من نعلم بينما هذا .(١٥ :٣٥ (تكوين، إيل» بيت
هبط إبراهيم أن نعلم حيث إبراهيم»؛ جده وقبل إسحاق أبيه وقبل يعقوب قبل إيل بيت
بيت وله خيمته، ونصب إيل بيت رشقي الجبل إىل هناك من نقل «ثم غريبًا فلسطنَي أرَض

.(٨ :١٢ (تكوين، املرشق» من وعاي املغرب من إيل
يوسف بيِع اقرتاِح صاحُب هو وهو األسباط أحد يهوذا نجد يوسف قصة ويف
رءوبني نجد آخر موضٍع يف بينما ،(٢٦–٢٨ :٣٧ (تكوين، مثقاًال بعرشين لإلسماعيليِّني
متاهة: يف هنا نفسك تجد ثُمَّ ،(٢٤ ،٢٢ ،٢١ :٣٧ (تكوين، الجب يف إلقاءه يقرتح أخاهم
التضاُرب مديانيون؟ أم إسماعيليون تجار اشرتاه؟ أو أنقذه الذي ومن باُعوه؟ أم ألَقوه هل

بطائل. تخرج فال قمته يصل هنا
اشرتك التي التآليف من ة َجمَّ مجموعٌة التوراة، بأن االعرتاف من مناص فال وعليه
وأن خالفات، من بينهم ما لتصفيِة أبًدا يلتُقوا ولم اختَلفوا، مؤلِِّفني، مجموعُة وضعها يف
ا أمَّ وتاريخية. وأدبية وسياسية ودنيوية دينية بمسائَل تُعنى التآليف من املجموعة هذه
اإلشارات من كثرٍي يف نفسه القديم العهد شهادة فهو إهماله وعدم إليه اإلشارة يجب الذي

24



نقدية قراءة التوراة

عىل بسفور يُدلِّل مما املجموع، امُلقدَّس ِضمَن نجدها فال إليها، يحيلنا أسفاٍر إىل الواضحة
بالنصوص وسنأتي الحرص، سنُحاول وهنا لذلك، ونموذًجا واألسفار الكتب من كثرٍي ضياِع
عىل موجودة غريُ األسفار هذه بينما أخرى، أسفاٍر يف التفصيل ملزيد تُحيلنا التي التوراتية

اإلطالق.

(العدد، أرنون» وأودية سوفة يف «واهب الرب: حروب كتاب يف يُقال لذلك •
موجود.) غريُ وهو الرب حروب ِسفر (هنا .(١٤ :٢١

يف مكتوبًا هذا أليس أعدائه من الشعب انتقم حتى القمر ووَقف الشمس «فداَمِت •
كامل» يوٍم نحو للغروب تعجل ولم السماء كبد يف الشمس فَوقَفت يارش، ِسفر

بدوره.) مفقوٌد وهو يارش، ِسفر (هنا .(١٣ :١٠ (يشوع،
الرب» أمام ووضعه السفر يف وَكتبَه اململكة بقضاء الشعب صموئيل «فكلَّم •

موجود.) غريُ وهو اململكة، قوانني ِسفر (وهنا .(٢٥ :١٠ األول، (صموئيل
الرائي، صموئيل أخبار سفر يف مكتوبة هي واألخرية، األوىل امللك داود «وأمور •
ثالثة (وهنا .(٢٩ :٢٩ أول، أيام (أخبار الرائي» جاد وأخبار النبي، ناثان وأخبار
يُعلم ال بدورها وهي الرائي، وجاد النبي وناثان الرائي صموئيل أخبار هي أسفار

عنها.) يشءٌ
ويف النبي، ناثان أخبار يف مكتوبة هي ا إمَّ واألخرية، األوىل سليمان أمور «وبقيُة •
(وهنا .(٢٩ :٩ ثاني، أيام (أخبار الرائي» يعدو رؤى ويف الشيلوني، أخيا نبوءة
الرائي.) يعدو وِسفر الشيلوني، أخيا ِسفر هما مفقوَدين آخَرين ِسفَرين إىل إشارة
حناني، بن ياهو أخبار يف مكتوبة هي ها واألخرية، األوىل يهوشافط أمور «وبقية •
آخُر ِسفٌر (وهنا .(٣٤ :٢٠ ثاني، أيام (أخبار إرسائيل» ملوك سفر يف املذكور

حناني.) بن ياهو أخباِر سفُر هو مفقود
ثاني، أيام (أخبار النبي» آموص بن إشعيا كتبها األوىل عزيا أموِر «وبقيُة •
إلشعيا هنا املفقود فالسفر املعروف؛ إشعيا من ِسفر إىل هنا (واإلشارة .(٢٣ :٢٦

عزيا.) اإلرسائييل امللك عن دوَّنه وقد النبي،
النبي» آموص بن إشعيا رؤيا يف مكتوبة هي ها ومراحمه، حزقيا أمور «وبقية •

.(٣٢ :٣٢ ثاني، أيام (أخبار
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إشعيا سفر يف ُمدوَّنًة ليست بدورها حزقيا اإلرسائييل امللك أخبار فإن «وكذلك •
كان ما بدوره، ُفقد امللك هذا أخبار عن إشعيا دوَّنه ِسفر فهناك وعليه املعروف؛

مبارشة.» السابقة الفقرة يف إليه أرشنا الذي املفقود السفر ذات هو
إىل مراثيهم يف يوشيا يندبون واملغنيات املغنني جميع وكان يوشيا، أرميا «ورثى •

.(٢٥ :٣٥ ثاني، أيام (أخبار إرسائيل» فريضَة وجعلوها اليوم،
ُقتل الذي يوشيا، اإلرسائييل امللك عىل أرميا النبي كتبها ِلَمراٍث إشارٌة «وهنا •
عىل فريض كطقٍس تُرتَّل كانت املراثي تلك وأن نخاو، املرصي الفرعون يد عىل
يف موجودة غريُ وهي السنوي، املناسبة تاريخ يف أو صلواتهم، يف إرسائيل بني
كونها إىل يشري مما أيدينا، بني املوجود القديم بالعهد املوجودة مراثيه أو أرميا

بدوره.» ُفقد بذاتها ِسفًرا شكََّلت
يوحانان أيام إىل األيام أخبار سفر يف مكتوِبني اآلباء رءوس الوي بنو «وكان •

.(٢٣ :١٢ (نحميا، الياشيب» بن
األول، األيام بأخبار واملعروف القديم بالعهد املوجود السفر يف (وبالبحث
يوحانان حتى اإلشارات تلك نجد لم الثاني، األيام بأخبار املعروف والسفر
اإلشارة، بتلك املقصود هو ثالث أياٍم أخباِر ِسفر بوجوِد يقطع مما الياشيب، بن

بدوره.) َضياعه إىل يُشري مما القديم، بالعهد موجوٍد غريُ وهو

ضاعت قد كتابًا عرش سبعة أو عرش ستة هناك إن القول يمكن ذلك عىل وتأسيًسا
مفقودة كتٍب ثالثِة إىل بإشاراٍت أخذنا إذا عرشين إىل الرقم يصل وربما القديم، العهد من
نعلم ولم القديم، العهد أسفار إليه تُِرشْ ولم ضاع ما عدا هذا سليمان، امللك إىل تُنسب
والحروب املنطقة ظروف اقتَضته محتوًما، أمًرا وغريها األسفار تلك َضياع وكان بأمره.
مرَّة. من أكثَر والتَلف للتدمري هيكلُهم أثناءها تعرَّض والتي اإلرسائيليون، خاضها التي
زمنًا امتدَّت والتي الهائل، امُلقدَّس ذلك تدويُن تطلَّبها التي الطويلة للمدة إضافًة هذا
بظله يُلقي الذي الكتاب، ذلك له تعرَّض شديد لنقٍص مدعاًة ذاته بحد هذا وكان طويًال،
وعديدة مختلفة مُلؤثِّراٍت األسفار خضوِع عن ناهيك فيه. تاريخي أو ديني بحٍث أي عىل
نزاًعا اليوم تجد إنك حتى زيادة، أو حذًفا فيها عِمَلت التي واألحداث األزمان باختالف
وهل األنشاد، ونشيد الجامعة ِسفَري أصالة مدى حول ذاتها، الالهوتية سات املؤسَّ داخل

أخرى. دياناٍت من دخيالن أم يهوديان، ُمقدَّسان هما
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وترجمته القديم العهد تدوين (2)

امُلقدَّس الكتاب حول األملانية فلهاوزن يوليوس مدرسِة ألعماِل األخري ر التطوُّ انتهى
اليهودي امُلقدَّس منها يتكون مختلفة أربعٍة وثائَق عن الكشِف إىل (١٨٤٤–١٩١٨م)،

الرتتيب: عىل هي القديم)، (العهد التوراتي

اسم من التسمية أُِخذَت وقد J بالرمز اختصاًرا له ويُرمز :Jaheist يهوي مصدر (١)
تأليفه ويرجع املصدر، هذا يف االستعمال عىل الغالب اإللهي االسم ألنه Jahouva يهوه اإلله
عىل املصدر هذا ركَّز وقد الجنوبية. اململكة أي يهوذا؛ مملكة يف ٨٥٠ق.م عام حوايل إىل
ذلك نرى أن لنا يحق كان وإن موىس. إىل إبراهيم من للبطاركة هللا أعطاه الذي الوعد
الذي االئتالف عىل والدينية، التاريخية الرشعية إلضفاء محاولًة املصدر، هذا يف الرتكيز
وعهًدا ميثاًقا داود مملكِة لجعِل أقدم، تاريٍخ ِخَضم يف وأسالفه هو بوضعه داود، أنشأه
القبائل َوحدَة ويمنح وموىس، ويعقوب وإسحاق إبراهيم مع العهد إىل رشًعا يمتد هللا، مع
خروج بعد إال تتحقق لم التي الوحدة وهي قديًما، تاريخيٍّا وجوًدا باألسباط املعروفة
َدت وحَّ التي للدولة متنٍي تاريخيٍّ قوميٍّ أساٍس وضِع بقصِد ِمرص، من اإلرسائيلية القبائل

األول. الخلق زمِن إىل األنساب َعْرب التاريخية القومية تلك بتاريِخ يصعد حتى القبائل،
اإللهي االسم إىل نسبًة E بالرمز اختصاًرا له ويُرمز :Elohist إلوهيمي مصدر (٢)
إىل تأليفه زمن ويرجع اآللهة، أي وإللوهيم اإلله، أي EL إيل وهو املصدر ذلك يف الغالب
ذلك بعد تَمَّ ثُم إرسائيل، الشمالية اململكة يف تأليفه تم قد أنه ح ويُرجَّ ٧٧٠ق.م، حوايل
حوايل وذلك EJ بالرمز إليها يُرمز واحدة مجموعٍة يف E واإللوهي J اليهوي املصدرين إدماج
اليهوي امَلصَدرين يف حدث الذي النقص باستكمال املصدر، هذا ُعني وقد ٦٥٠ق.م. عام

اآلن. ذكره سياتي الذي والكهنوتي
باإلغريقية ويعني D بالرمز اختصاًرا له ويُرمز :Deuteronomy التثنية سفر (٣)
وتزعم امليالد، قبل السابع القرن خالل تأليفه تم منفصًال، مصدًرا ويُعد الثاني»، «القانون
عنها الكشف وتم املعبد، بجدران فجوٍة أو مكاٍن يف مخفيٍّا كان أنه التوراتية الرواية
ثاني، (ملوك أورشليم معبد ترميم عند «يوشيا» اليهودي امللك حكم أثناء ٦٢٢ق.م عام
كتاب عىل «حلقيا» الكهنة كبري وجوِد يف مون امُلرمِّ عثَر حيث ٣–٢٥)؛ و٢٢: ٣–١٠؛ :٢٢
الطقوس كل يُحرِّم بموجبه قام حتى عظيًما، أثًرا فيه فرتك للملك، وأحرضوه الرشيعة
هو امُلالَحظ لكن وحده. أورشليم يف يهوه معبد عىل العبادة وقرص الوثنية، عن املختلفة
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بالبيئة لها عالقة ال ثقافيٍة عناَرص من واإلضافات الحشو من لكثرٍي املصدر ذلك تعرُّض
ويُعنى ملك، يحكمها متماسكة دولٍة لثقافِة ينتمي كاتبها أن وواضٌح البدوية، الصحراوية
بشأنها. إلهيٍة أوامَر من جاء وما الحرب تشاريِع بوضِع للرشيعة، باإلضافة السفر هذا

كهنوتي تجميٌع وهو P بالحرف اختصاًرا له ويُرمز :Priestly الكهنوتي املصدر (٤)
للرتكيز ويعود والطقوس، العبادة شعائر عىل ويُركِّز امليالد، قبل الخامس القرن إىل يرجع
اليهود إخالص وجوب عىل جوهره ويقوم وداود، وموىس وإبراهيم نوح مع العهد عىل
بدقة، رشيعتهم التزامهم طريق عن وذلك بالعهد، والوفاء الخالص يستحقوا حتى للعهد
الذي هللا مع القديم العهد لحظة جوهريتنَي: تاريخيتنَي بلحظتنَي يتمسكوا أن ورشيطَة
بكربى اإلنقاذ لحظة فهي واألخطر األهم اللحظة ا أمَّ الِختان، ُمقابل األرَض فيه أخذوا
عند البحر معجزة عىل العزف يكاد لذلك مرص، من الخروج عند البحر) (فلق املعجزات
عهد إىل املصدر ذلك زمن ويرجع االعتقاد، يف أساسيٍّا وركنًا دائمة، ترنيمًة يُشكِّل اليهود،
نهاية حوايل اإللوهيمي واملصدر اليهوي املصدر مع املصدر هذا إدماج تَمَّ وقد «عزرا»،

امليالد. قبل الخامس القرن

هو واحد، كتاٍب يف األربعة املصادر تجميع تم قد أنه إىل األملانية، املدرسة وانتهت
والثاني األول املكابيِّني سفر مثل املتأخرة األسفار ا أمَّ ٢٠٠ق.م، عام حوايل القديم، العهد
أن إال امليالد. قبل األول القرن خالل تحريرها تم فقد اليونانية)، السبعينية النسخة (يف
التقليدي الالهوتي الرتتيب َعكَست عندما ا حقٍّ جريء بعمٍل قامت «فلهاوزن» مدرسة
يُعاد الرتتيب أصبح وبحيث نتائج، من بيدها أصبح ما عىل بناءً األسفار، لتأليف القديم
إليها مضاًفا الخمسة موىس أسفار ثم التاريخية، فاألسفار األنبياء، أسفار التايل: النحو عىل
األسفار إليها أُِضيَفت ثم خمسة، من بدًال أسفاٍر ستِة من التوراة ِلتتشكَّل يشوع ِسفر

لتأليفها. الزمني الرتتيب حسب وليس مادتها، حسب منهجي برتتيٍب
يف وُمحرِّروها التوراة مؤلِّفو استخدمها التي واألدوات والوسائل الطرق عن ا أمَّ
(٣٦ :٢) أرميا سفر فنجد ذاته؛ املقدَّس الكتاب من استخراجه يمكن ما فهي التدوين،
ذلك أكََّدت وقد اليسار. إىل اليمني من وتُكتب اللفائف، بمعنى األدراج، تدوين عن ثنا يُحدِّ
(١ ٢؛ :٥) زكريا وسفر (١ :٣ ٩؛ :٢) حزقيال سفر مثل عدة؛ أسفاٌر الكتابة يف األسلوب
أحيانًا فكانت اللفائف، عىل الكتابة يف استُخِدَمت التي األداة ا وأمَّ .(٨ :٤٠) املزامري وسفر
.(١٨ :٣٦) أرميا سفر يف كما األحبار باستخدام أو ،(٢ :٤٥) املزمور يذكر كما االردواز قلم
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عىل الكتابة إىل َرت تطوَّ ثم املرصية، الربدي بأوراق بَدأَت قد األدراج تلك أن ويبدو
قبل الثالث القرن جاء حتى اللفائف هيئة عىل املخطوطات تلك وظلَّت (الجلود)، الرَّق
نظام وهو اللفائف، بنظام العمل يف االستمرار مع الكتب، شكل تأخذ بَدأَت حيث امليالد
تحنيط باِب «من املعابد يف تُماَرس التي الطقسية األشكال يف اليوم إىل به معموًال زال ال

ُمحدَّد. بشكٍل أستري وسفر التوراة أسفار يف خاصة ُمستعَمًال ذلك ونجد التاريخ»،
اآلن منه موجوٍد غري كان وإن التدوين، يف اإلرسائيليون اتَّبعه أسلوٍب أول أنَّ إال
املرصي النقش أسلوب فهو تاريخه، حتى منه يشء عىل يُعثر لم أو إليه، يُشري أثَر أيُّ
الرشيعة ألواح كتابه يف واستَخَدمه موىس، النبي اتبعه من أول وكان ت، امِلسالَّ عىل القديم
عدٍد يف تها قصَّ وَورَدت نفسه، اإلله بيد نُِقَشت أو الحجر عىل نُِقَرت أنها واملزعوم الحَجرية،
ورودها ترتيِب حسب ورتَّبناها جمعناها التي الخروج سفر يف املتفرقة اإلصحاحات من

كالتايل:

والرشيعة حجارة َلوَحي فأُعطيك هناك، وكن الجبل إىل اصعد ملوىس: الرب «وقال •
ليلة» وأربعني نهاًرا أربعني الجبَل ودخل … لتعليمهم كتبتها التي والوصية

.(١٨ ،١٣ ،١٢ :٢٤ (خروج،
مكتوبنَي رشيعة َلوَحي سيناء، جبل يف معه الكالم من فراغه موىسعند أعطى «ثم •

.(١٨ :٣١ (خروج، هللا» بإصبع
عىل مكتوبان لوحان يده؛ يف الشهادة ولوَحا الجبل، من ونزل موىس «فانرصف •
كتابة والكتابة هللا، َصنعة هما واللوحان مكتوبنَي، كانا وهناك هنا من جانبَيهما،
والرقص، أبرصالِعجل أنه لة املحَّ من اقرتابه عند اللوَحني…وكان عىل منقوشة هللا،
(خروج، الجبل» أسفِل يف وَكرسهما يَديه من اللوَحني موىسوطَرح غضُب فَحِمي

.(١٩ ،١٦ ،١٥ :٣٢
اللوَحني عىل أنا فأكتب األوَلني، مثل حجٍر لوَحنيمن لك انحت ملوىس: الرب قال «ثَمَّ •
من لوَحني فنحت … كرستَهما اللذَين األوَلني، اللوَحني عىل كانت التي الكلمات
الرب أمره كما سيناءَ جبِل إىل وصِعد الصباح، يف موىس وبكَّر كاألولني، حجٍر

.(١–٤ :٣٤ (خروج، الحجر» يَديه من وأخذ
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بيده، عْدٍن جنَة وخلق بيده، آدَم خلق تعاىل هللا «إن اإلسالمي: األَثَر يف جاء وقد •
ُكلِّ ِمْن اْألَْلَواِح ِيف َلُه ﴿َوَكتَبْنَا الكريمة: اآليات يف جاء كما بيده.»2 التوراَة وكتَب

.(١٤٤ (األعراف: َمْوِعَظًة﴾ ءٍ َيشْ
الطريقة، وبذات بكتابتها، موىسأتباعه أَمر التي الرشيعة، أسفار إىل باإلضافة هذا •
الرب يعطيك التي األرض إىل األردن تعُربون «يوم لهم: قوله يف يتضح ما وهو
كلماِت جميع عليها وتكتب بالشيد، تُشيِّدها كبرية، حجارُة لنفسك تُقيم إلهك،
بها أُوصيكم أنا التي الحجارة، هذه تُقيمون األردن تعُربون حني الناموس… هذا
هذا كلماِت جميع الحجارة عىل وتكتب بالكلس… وتُكلِّسها عيبال، جبل يف اليوم،

.(٨ ،٤ ،٢ :٢٧ (تثنية، جيًدا» نقًشا الناموس،
من القديم العهد ِغالف عىل جاء كما فهي األسفار، بها ُدوِّنَت التي اللغة ا أمَّ •
أن التوراتي املقدَّس يُقرِّر كما والعربانية، والكلدانية، العربانية املقدَّس: الكتاب
.(١٨ :١٩ (إشعيا، الفلسطينية كنعان َشفُة أو لساُن أو لغُة هي العربية اللغة
أخرى وأجزاءً اآلرامية، باللغة ُكِتبَت قد األجزاء بعض أن العلم املفيد من كان وإن
«عزرا» اللغة تلك استخدم وقد البابيل، السبي بعد (اآلشوري) امُلربَّع بالخط ُكِتبَت

القديم. العهد أجزاء معظم صاحُب

استخدمها التي اللغة، وربما بل الكتابة، بَدء أن فيفرتض التاريخي، املنطق ا أمَّ
واألسلوب األدوات كانت إذا خاصة املرصية، اللغة هي موىس، بقيادة مرص من الخارجون
سبق ما وهو موىسبزمان، بعد حدث متأخًرا أمًرا العربية امُلدوَّنات يجعل ما وهو مرصيَّني،
قد امُلقدَّس الكتاب ُمؤلِّفي أن تقدير الفرض يستحسن كما السابقة، الصفحات يف وأثبتناه
عن ناهيك هذا مرص، َدخَلت التي األقوام بقية شأن شأنهم القديمة، املرصية اللغة تكلموا
مرصية ثقافًة ف تثقَّ بأنه له املقدَّس وشهادة مرصية، نشأًة ونشأته مرص يف موىس ميالد

املرصيِّني. حكمِة بكل ًها ُمتفقِّ كان وأنه
كانت سيناء، يف موىسوربه بني التخاُطب لغة إن القول االفرتاضحد ذهب وربما بل
مرص يف ُولِد حيث أصًال؛ موىسيعرفها يكن لم التي العربية، وليست القديمة املرصية اللغة

١٩٦١م، القاهرة، الحلبي، البابي مصطفى نرش كيالني، سيد محمد تحقيق والنحل، امللل الشهرستاني، 2
رشيف.) حديث نص (املذكورة ص٢١١. ج١،
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التي كنعان َشَفة حيث فلسطني أرض قدمه تطأ ولم مات حتى منها خرج ثُمَّ فيها وعاش
ومعنى املرصية، األلفاظ من ذاتها توراة لفظة كون عن ناهيك هذا بالعربية،3 بعُد ُعِرَفت
— رأينا يف — ترتبط وهي (توروث)،4 Tororh من (الرشعية) العربية يف Torah تورا

القديمة.5 املرصية يف املقدَّس الثور بعبادة
العربية الرتجمة أن فمعلوٌم األصلية، لغاته عن الهائل األثَر ذلك ترجمات عن ا أمَّ
جيمس امللك عهد يف تمت فقد اإلنجليزية الرتجمة ا أمَّ ١٨٦٥م، عام تمت قد اآلن، امُلتداَولة
سبق الذي بالنصاملازوري، املعروف العربي األصل عن تمت الرتجمتنَي وكال ١٦١١م، عام

الكريم. القرآن تدوين من قروٍن ثالثِة بعد أي امليالدي؛ العارش القرن يف تدوينه
مصحوب غري كان العارش القرن قبل ن امُلدوَّ املازوري النص أن العلَم املفيِد ومن
النص تدوين وعند الساكنة، الحروف بني فيما أو فوق والنقاط والحركات باإلشارات

للحركات. البابيل النظام حركات اقتباُس تَمَّ قديًما) ا نصٍّ كان أنه (املفرتض املازوري
كتابته تم وقد السبعيني، بالنص يُعرف القديمة، اليونانية باللغة آخر نصٌّ وهناك
مرص ملك بأمر مرصيٍّا، يهوديٍّا فقيها وسبعني اثننَي يد عىل امليالد، قبل ٢٨٣ سنة حوايل
ِسفًرا، عرش أربعة املازوري النص عن النسخة هذه وتزيد فالدفيوس». «بطليموس آنذاك

هي: األسفار وتلك

نينوى، بمدينة اآلشوري األَرس يف إرسائييل، أَسرٍي لسرية وصف وهو طوبيا ِسفر •
امليالد. قبل السابع القرن يف

الوثنية. ضد وعظاٍت ِحَكمية أمثلًة ويشمل لسليمان الحكمة ِسفر •
فلسطني حكموا الذين املكابيِّني عن تتحدث أسفار، أربعُة وعدُدها املكابيِّني أسفار •
الشعار يف اسمهم وجاء امليالد، قبل الثاني القرن يف الرومان، عهد يف وطنيٍّا حكًما
مثلك «من أي يهوفا»؛ بجييم كاموخا «مي وهو الحروب يف به يتناَدون كانوا الذي
«مكابي». االسم شكََّلت ي» كاب «م حرف كلمة كل من فأخذ يهوه؟» يا األُمم بني

«التوراة كتابه ى سمَّ إنه حتى دالئل، أية عليه يُقم لم ولكنه عيل، حسنني فؤاد الدكتور املذهب هذا ذهب 3

هريوغليفية. بأية له عالقة وال نعرفه، كما القديم للعهد عرًضا كانت والتي الهريوغليفية»،
ص١١١. ج٢، د.ت، بغداد، العراقي، العلمي املجمع اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف املفصل عيل، جواد 4

التكوين. سفر منابع أو الخلق قصة كتابنا: انظر 5
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االنتصار يف اليهود ساعَدت وتقية، غنية يهودية، أرملٍة قصة وهو يهوديت ِسفر •
اآلشوري. الجيش عىل

غراِر عىل أمثاٍل مجموعُة وهو سرياخ، بن ليسوع الحكمة ِسفر أو الكهنوت ِسفر •
سليمان. أمثال

رنَّموها الثالثة دانيال أصدقاء إن يُقال تسابيُح وهي الثالثة الِفتية تسبيحه ِسفر •
األب حول لكن الكريم بالقرآن النار يف اإللقاء قصة (َورَدت النار أَتون يف وهم

البَطَرك). ذلك قصة يف ذلك تذكر لم والتوراة إبراهيم،
دانيال النبي من تمجيٌد وهو العفيفة، سوسنة قصة أو Suzane سوزان ِسفر •

العفيفة. سوسنة ضد وشايًة دحض لقاٍض
إقناع تم كيف ترشُح دانيال ِبسفِر إلحاقها تم قصٌة وهو والتنني، بعل ِسفر •

األصنام. عبادة بنبِذ فارس ملِك ُقورش

األصل عىل زيادتها ت تمَّ وإصحاحاٍت عزرا، إىل منسوبة أسفاٍر ثالثِة إىل إضافة هذا
اليوناني النص عن تَتخلَّ لم الكنيسة أن واملعلوم و«دانيال»، «أستري» أسفار يف املازوري
النص أصبح حيث امليالدي؛ العارش القرن بعد إال املازوري، العربي النص إىل السبعيني
األرثوذكسية الكنيسة زالت ما ذلك ورغم القديم، للعهد املعتمدة النسخة هو املازوري
اليوناني. السبعيني النص تستعمل أوروبا، رشق وكنائس الروسية، والكنيسة اليونانية،

القديم العهد يف الُخرافة (3)

واملصداقية التوراتي، النص يف التاريخية املصداقية إىل املنشورة بحوثنا يف وأرشنا سبق
لوقائَع النص مطابقة مدى تعني ما َقْدر بالغيبيات، ما عالقًة أو الهوتيٍّا أمًرا تعني ال هنا
اإلشارة وتلك بحتة، موضوعية مصداقيٍة أيَّ أركيولوجية تاريخية نصوٌص أثبتَتها وأحداٍث
بعض مطابقِة ملجرد صادًقا بعينه نصِّ احتساِب يف الحذر مع لكن وهامة، تماًما واجبة
ومرتاكمات وإضافات حشٌو دخَله قد إنه القول يجب بل واقعية، تاريخية أحداٍث مع أحداثه
وظلٌّ بل حقيقة، من ِظلٌّ فقط هناك وأنه ة، الحقَّ املصداقية معنى عن به خرجت وزيادات
األنبياء وِسرَي والحروب، املعارك وأخبار واملواضع املدن أسماء لذلك، ونموذًجا باهت،
التي الجغرافية للمواضع أسماء آالِف عن نتغاىض أن علميٍّا املستحيل من ألنه وامللوك؛
علمنا إن خاصًة الواضحة، الُخرافة من سياٍق يف ُوِضَعت أنها ملجرد القديم، بالعهد َورَدت
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فلسطني، مرصإىل من الخروج رحلة بها مرت وكثيفة عديدة مواضَع — كمثال — هناك أن
ما فهو ا، حقٍّ األََهم ا أمَّ عبثًا، ذُِكَرت قد املواضع لهذه األسماء تلك كل تكون أن العبث ومن
كانت قديمة تاريخية بشئوٍن التوراتي الكاتب لدى مدهشة معرفًة تُثِبت رواياٍت يف جاء
املنطقة، حضارات يف القديمة األثرية املناطق كشف بعد إال بأَمِرها نعلم ولم عنا، َمخفيًة
عليها أهال مرصية، مدٍن ألسماءِ العجيبة، القديم العهد كمعرفة الحضارات، تلك لغات وَفكِّ
إال ونعرفها عنها نكشف ولم الرمال، تُلول الرياح عليها أهالت أن بعد النسيان، الزماُن
النبي زوجة اسم مثل أو و«نخاو»، «شيشنق» مثل الفراعنة بعض أسماء كذلك حديثًا،
سفر يف ذكره جاء ما وهو أون»، مدينة كاهن فوطي-فا-رع، بنت «إسنات املرصية يوسف
ما نعرف لم كما املرصي، الشمس إله «رع» باسم حديثًا إال نعلم ولم ،(٤٥ :٤١) التكوين
كانت الحالية شمس عني مدينة أن َكشَفت التي القديمة الطالسم فك بعَد إال «أون» هي
التكوين سفر يف «رعمسيس» مدينة عن جاء ما أو «أون»، باسم عظيمة مرصية حارضًة
بشأنها وجدنا لكننا قاطع، بشكٍل اآلن حتى عليها نعثر لم التي املدينة وهي ،(١١ :٤٧)
«رعمسيس» مدينة مديِح ِلنشيِد إضافًة دقة، بكل معاملها وتصف عنها تتحدث بردياٍت
الصدق تامة كداللٍة ذاته «رعمسيس» االسم عن بالطبع ناهيك «بنتأرو»، للشاعر املنسوب
«رمسيس» إىل تحريفه قبل القديم، املرصي بنطقه «رعمسيس» الفرعون السم واملطابقة

«ع».6 ال حرف بإهمال
معرفة أو مثًال)، ٤٣ :٤١ (تك فرعون َمركباِت عن التوراة حديَث ذلك إىل أضف
التكوين سفر يف كما مالعني، وأنجاًسا للرش رمًزا الرُّعاَة يعتربون كانوا املرصيِّني أن التوراة
معرفة إىل إضافًة الحديثة، املرصيات علوم عنه َكشَفت أمٌر وهو ،(٣٢ و٤٣: ٣٤؛ :٤٦)
ما وهو والدفن، التحنيط وطقوس املوتى مع التعاُمل يف املرصي باألسلوب الدقيقة التوراة
والندب البكاء ثم يوًما، أربعني خالل تحنيطه وأنه مرص، يف يعقوَب َدفِن عن التوراة ذكرته
فكِّ قبل به علٍم عىل أبًدا نكن لم طقٌس وهو ،(١–٣ :٥٠ التكوين، (سفر يوًما سبعني عليه

القديمة. املرصيات أرساِر
قصة مثل به، دقيقة معرفًة التوراة أَثبتَت القديمة مرص بشئون يتعلَّق مما وكثريٌ
النيل طمي من يُؤخذ الذي اللِبن، بالطوب البناء وأسلوب ،(٣ :٢ (خروج، الربدي سفط

الرابع بالجزء العمارنة»، تل أيام وآخر موىس «النبي كتابنا يف جغرافيٍّا املواقع تلك معظم تحديد أمكننا 6
منه.
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بالَحفر الكتابة معرفة كذلك ،(٦–١٧ :٥) الخروج سفر وذكره ف، ويُجفَّ بالتبن يُخلط ثم
بصفات معرفتهم أو ،(١٨ و٣١: ١٢-١٣؛ :٢٤) الخروج سفر يف جاء كما ت، املسالَّ عىل
يف ذكره جاء ما وهو امللكية، املرصية التوابيت تُطاِبق تكاد مدهشة بدقٍة املقدَّس التابوت
التابوت، ذلك ملواصفات السفر بذات كاملة إصحاحاٍت إفراد مع (١٠ :٣٥) الخروج سفر
ذكرها َورَد التي الشمس َمركباِت أو ،(١–١٩ :٣٢ (خروج، سيناء يف أبيس عجِل عبادة أو
القديمة. املرصيات يف الحالية الكشوف أحدث من وهي ،(١١ :٢٣) ثاني ملوك سفر يف

ألن آخر؛ أمٌر تاريخيٍّا صادق كنصٍّ بكامله النص مع والتعاُمل أمر، كلَّه ذلك لكن
ال بذاته، قائًما كتابًا وحدها تُؤلِّف أن يمكن القديم، العهد عليها ينطوي التي التناُقضات
كفيٌل ذاته بحد وهذا واحد، ٍن ُمدوَّ يف نجمعها أن أردنا لو املقدَّس، الكتاب عن حجًما يقل
َحدثَت كوقائَع ترويها، التي األحداث وحتى البدء، منذ وأخبارها التوراة عن الثقة بنزع
وهي إطالًقا، َقبولها يمكن ال ُمبالغاٌت التوراة ففي األقل؛ عىل امليالد قبل التاسع القرن يف

الصادق. التاريخ إىل منها األسطورة إىل أقرُب
الُخرافات ِعداد يف التوراة روايات تُدِخل التي األمثلة بعِض رضَب هنا وسنُحاِول
بَفك فلسطيني ألف «شمشون» قتل كيف ثنا يُحدِّ مثًال القضاة فسفر واملُركَّبة؛ البسيطة،
كما بعيد، حدٍّ إىل خيالية أرقاٍم عىل تحتوي رواياٌت وهناك ،(١٦ :١٥ القضاة، (سفر حمار
واحد» يوٍم يف رجل ألِف مائة اآلراميِّني من إرسائيل بنو «فرضب األول امللوك سفر تقرير يف
ملك «بنحدد» وبني إرسائيل، ملك «آخاب» بني دارت حرٍب عن هنا والحديث ،(٢٩ :٢٠)
كذٌب هو بل التصديق، عسريَ فقط ليس الحديث ذلك وِمثُل ٨٦٠ق.م، عام حوايل دمشق،
يوٍم يف قتلهم يمكن رجٍل ألِف مائة عىل تحتوي تكن لم بكاملها دمشق مملكة ألن فاضح؛

العظيم. الرقم هذا وأطفاًال ونساءً رجاًال جميًعا سكانها يبلغ لم ربما بل واحد
تصديٍق موضَع زالت وال إيمانًا، املرشوعة األساطري من لونًا يَُعد ما الخرافات تلك ويف
يف آدَم وجوِد قصة مثل التعديل، بعض مع اإلسالم ويف بل واملسيحية، اليهودية يف وإيمان

تتكلم:7 التي الحية مع حوَّاء وحديث امُلحرَّمة، الثمرة من وأكله الجنة

الحية فقالت اإلله، الرب عملها التي الربية حيوانات جميِع أَحيَل الحية وكانت
ثَمِر من للحية: املرأة فقالت الجنة؟ شجرة كل من تأكال ال هللا قال ا أحقٍّ للمرأة:

١٩٩٩م. القاهرة الحضارات، لبحوث املرصي املركز والرتاث، األسطورة كتابنا: انظر للمزيد 7
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منه تأكال ال هللا: فقال الجنة، وسط يف التي الشجرة ثمرة ا وأمَّ نأكل، الجنة شجر
تأكالن يوم أنه عالٌم هللا بل تموتا، لن للمرأة: الحية فقالت تموتا. لئال اه، وتمسَّ

والرش. الخري عارَفني كاهلل وتكونان أعينكما، تنفتح منه،
(١–٥ :٣ (تكوين،

البرشية: من األول الرعيل أعمار يف الهائلة امُلباَلغة اإليمانية، امُلصدَّقات تلك قبيل ومن

سنة. وثالثني تسعمائة عاشها التي آدَم أياِم كل فكانت
(٥ :٥ (تكوين،

ومات. سنة عرش واثنَي سنة تسعمائة شيث أياِم كل فكانت
(٨ :٥ (تكوين،

ومات. سنة وخمسني تسعمائة آنوش أياِم كل فكانت

(١١ :٥ (تكوين،

ومات. سنني وعرش تسعمائة قينان أياِم كل فكانت
(١٤ :٥ (تكوين،

ومات. سنة وتسعني وخمًسا ثمانمائة مهالئيل أياُم فكانت
(١٧ :٥ (تكوين،

ومات. سنة وستني واثنتنَي تسعمائة يارد أياِم كل فكانت
(٢٠ :٥ (تكوين،

ومات. سنة وستني وخمًسا ثالثمائة أخنوح أياِم كل فكانت
(٢٣ :٥ (تكوين،
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ومات. سنة وستني وتسًعا تسعمائة متوشالح أياِم كل فكانت
(٢٧ :٥ (تكوين،

ومات. سنة وسبعني وسبًعا سبعمائة المك أياِم كل فكانت
(٣١ :٥ (تكوين،

ومات. سنة وخمسني تسعمائة نوٍح أياِم كل فكانت

(٢٩ :٩ (تكوين،

من جيًال فأنجبوا آدمياٍت من تزوَّجوا ألبناءٍ هللا إنجاب عن أخرى أحاديُث هناك ثُمَّ
ا: نصٍّ جاء ما وهو الجبابرة،

رأَوا هللا أبناء أن بنات، لهم وُولِد األرض، عىل يكثرون الناس وابتدأ لنا وحدث
الرب فقال اختاروا، ما كلِّ من نساءً ألنفسهم فاتخذوا حسان، أنهنَّ الناس بنات
وعرشين مائة أيامه وتكون برش هو ِلزيغانه، األبَِد إىل اإلنسان يف روحي يدين ال
بنات عىل هللا بنو دخل إذا ذلك وبعد األيام، تلك يف طغاٌة األرض يف وكان سنة

اسم.8 ذوو الدهر أبَد منذُ الذين الجبابرة هم هؤالء أوالًدا، لهم وَوَلدن الناس

(١–٤ :٦ (تكوين،

امللوك من عدًدا إن تقول قصًة نجد اإلرسائيلية، للقبيلة األولِني اآلباء تمجيِد باِب ومن
ملك وتدعال عيالم، ملك لعومر وكدر األسار، ملك وإريوك شنعاء، ملك «إمرافل العظام
ملك «بارع هم املنطقة يف أخرى لُدويالٍت ملوٍك مجموعِة ضد حرب يف تحالفوا قد جوييم»
هي التي بالع وملك صبوييم، ملك وشمئيرب أدمة، ملك وشنآب عمورة، ملك وبرشاع سدوم،
«إبراهيم» أخي ابن «لوط» املهزومني أرسى بني وكان الثاني، الحلف هزيمة وتمت صوغر»،

إبراهيم «النبي كتابنا: يف املوضوعي بظرفها مرتبطٍة األسطورة لتلك علمية بقراءٍة تفسريًا وضعنا 8

املجهول». والتاريخ
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حلف وهزم أتباعه من رجٍل ثالثمائِة أخذ إبراهيم النبي إن ببساطة القصة تقول وهنا
النص: يف جاء كما أو الكربى، الدول

وثمانية ثالثمائة بيته، ولدان امُلتمرِّنِني ِغلمانَه جرَّ ُسبي، أخاه أن إبرام سمع ا فلمَّ
إىل وتِبَعهم هم، فكَرسَ وعبيده هو ليًال عليهم وانقسم دان، إىل وتِبَعهم عرش،
أيًضا، أخاه لوًطا واسرتجع األمالك. كل واسرتجع دمشق، شمال عن التي حوبه

والشعب. أيًضا، والنساء وأمالكه،
(١٣–١٦ :١٤ (تكوين،

للبطاركة الجن) عن األساطري به تُحدثِّنا ما تُشِبه (بهيئة اإلله ظهور عن ناهيك هذا
وأتباعه بموىس لقائه قصة يف جاء مثلما أو يعقوب، مع ورصاعه معهم، وحديثه األوائل،

التماثيل. إىل أقرَب هيئٍة يف وهو
إِلَه ورأَوا إرسائيل، شيوخ من وسبعون وأبيهو، وناداب وهارون موىس صِعد «ثُمَّ
النقاوة، يف السماء وكذات اف، الشفَّ األزرق العقيق» من «صنعٍة شبُه رجَليه وتحت إرسائيل،
.(٩–١١ :٢٤ (خروج، بوا» وَرشِ وأَكلوا هللا، فرأَوا إرسائيل، بني أرشاف إىل يَده يُمد لم ولكنه
آلهتهم.) تماثيل املرصيون منه صنع الذي سيناء فريوز هو األزرق العقيق أن (واملعلوم

،(١–٥ :٤ (خروج، الحية العصا مثل: عجالة، يف إليه نُشري وكثيف، كثريٌ ذلك وغري
،(١٤ (خروج، البحر فْلق أو ،(٧ (خروج، أسطورية برضباٍت للمرصيِّني يهوه ورضب
عليها رصخ أن بمجرد أريحا مدينة وسقوط ،(١٦-١٧ :٣ (يشوع، األردن نهر وانشقاق
حتى والقمر للشمس يشوع وإيقاف ،(٦ (يشوع، وأبواق وزمور طبول مع اإلرسائيليون
اللحم يحرق الذي املالك وُعكَّاز ،(١٢–٤ :١٠ (يشوع، أعدائه عىل القضاء من ينتهي
ِسفر يف شمشون ومعجزات ،(١١–٢٠ :٢٨ (صموئيل، األرواح وتحضري ،(٢١ :٦ (قضاة،
(ملوك، امليت للطفل إيليا النبي وإحياء ،(٣٠ :١٦ ١٥؛ :١٥ ٥؛ :١٤ ٤؛ :١٤) القضاة
(ملوك األعداء جنود تأكل السماء من ناٍر بهبوِط إيليا أصدره الذي واألمر ،(٢١-٢٢ :١٧
إيليا رداء وقيام ،(١١ ،١ :٢ ثاني، (ملوك السماء إىل صعوده ثم ،(١٠–١٢ :١ ثاني،
التنني مع هللا حروب أو ،(١٤ ،٨ :٢ ثاني، (ملوك املاء َفْلق يف موىس عصا ِبَدور ذلك بعد

.(١ :٢٧ (إشعيا، لوايثان
لكنه أسطورية، وثيقٍة من أكثر ليس نظرنا وجهة من التوراتي النص فإن وعليه،
لنا يُقدِّم أن يمكن أعمالنا، يف اتبعناه الذي منهجنا وحسب أخرى، أسطورية وثيقٍة كأيِّ
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األركيولوجية، الكشوف بها تُسعفنا لم نادرة تاريخية مادًة — عمليٍّا معه تعاملنا إذا —
ولكن بعُد، اآلثاري البحث عنها يكشف لم التاريخ من مظلمًة مساحاٍت لنا ييضء وأن
املنشورة، أعمالنا يف نماذَج له قدَّمنا وأن سبق ما وهو صارم، ومنهٍج وقواعَد أصوٍل َوْفق
َوْفق بعينها، بأغراٍض أخرى، قراءًة يقرأه أن ُمغِرض لباحٍث يمكن الوقت، نفس يف لكن
ما وهو والعملية، واملوضوعية الصدق عن تكون ما أبعَد بأموٍر فينطق خاصة، أيديولوجيا

الكتاب. هذا من الثالث الباب يف مثاليٍّا نموذًجا له سنجد

القديم العهد يف األنبياء (4)

موىس إىل إبراهيم من البطاركة، أو األوائل اآلباء أن لاللتباس، منًعا هنا، بالذكر الجدير من
وتبدأ اإلسالمية، الطروحات َوْفق والسائد املفهوم باملعنى أنبياءَ يُحتَسبون ال التوراة، يف
ُمجرَّد فهم إلخ؛ … ويعقوب وإسحاق إبراهيم عن ا أمَّ بموىس. القديم العهد يف فقط النبوات
فهم الوعد، أصحاب أنهم ورغم باإلله، عالقتهم رغم وبسريتهم، بهم اإلعزاز يجب أسالٍف
والقدرة التنبُّؤ، هي التوراتي الفهم يف النبوة ألن اإلسالم؛ يف املفهوم باملعنى أنبياءَ ليسوا
عىل األوائل البطاركة هؤالء تضع تفصيليٍة أخرى أُموٍر مع بالطبع هذا امُلغيَّبات. قراءة عىل
التذوُّق ها يُمجُّ أموًرا يرتكبوا أن يُمكن الذين العاديِّني، األفراد صف يف األخالقي، املستوى
سارة زوجته برشف يُتاِجر مثًال إبراهيم فالنبي النبوة، ملعنى اإلسالمي الفهم عىل املبني
ج تَحرُّ أيِّ دون ذلك رسد ويتم األموال، عىل للحصول الفلسطينية، جرار ويف مرص، يف
ابنه ذلك بعد يُكرِّره الذي األمر وهو 9،(١٤ ،١–٧ :٢٠ وتكوين، ١١–٢٠؛ :١٢ (تكوين،

.(٧–١٠ :٢٦) التكوين سفر يف ورد كما جرار يف إسحاق
مدينة يف ويسكن الوحيدتنَي، ابنتَيه مع لوط ينجو وعمورة، سدوم هالِك قصِة ويف

ذلك: بعد الرواية وتحكي الصحراء إىل يرتكها مفهوٍم غرِي لسبٍب لكنه «صوغر»،

يف يسكن أن خاف ألنه معه؛ وابنتاه الجبل يف وسَكن صوغر من لوط وصِعد
شاخ قد أبونا للصغرية: البكر وقالت وابنتاه، هو املغارة يف فسكن (؟!)، صوغر
خمًرا أبانا نسقي هلُمَّ األرض، كل كعادة علينا ليدخل رجل األرض يف وليس

املجهول». والتاريخ إبراهيم «النبي كتابنا يف األمر هذا يف الحديث لنا فصَّ 9
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وَدخَلت الليلة، تلك يف خمًرا أباهما فسقتا نسًال، أبينا من فنُحيي معه، ونضطجع
الغد يف وحدث بقيامها، وال باضطجاعها يعلم ولم أبيها، مع واضَطجَعت البكر
الليلة خمًرا نسقيه أبي، مع البارحة اضَطَجعت قد إني للصغرية: قالت البكر أن
يف خمًرا أباهما فسقتا نسًال، أبينا من فنُحيي معه اضطجعي فادخيل أيًضا،
وال باضطجاعها يعلم ولم معه، واضَطجَعت الصغرية وقامت أيًضا، الليلة تلك
موآب، اسمه ودعت ابنًا البكر فَولَدت أبيهما، من لوط ابنتا فَحبَلت بقيامها،
وهو عمي، بني اسمه وَدَعت ابنًا َولَدت والصغرية اليوم، إىل املوآبيِّني أبو وهو

اليوم. إىل عمون بني أبو

(٣٠–٣٨ :١٩ (تكوين،

عىل يحتال األصغر «إسحاق» ابن «يعقوب» وجدنا إن الدهشة تصيبنا فلن وعليه
زوجة «راحيل» نجد حني أو ،(٢٧ (تكوين، «عيسو» األكرب أخيه مرياث ِليرسق أبيه
(تكوين، عبادتها يف عشًقا أبيها من األصنام فترسق زوجها مع أبيها بيت تُغاِدر «يعقوب»
بٍرئ يف «يوسف» األصغر بأخيهم يُلقون امُلكرَِّمني األسباط وجدنا نُدهشإذا لن كما ،(١٩ :٣١
(خروج، يوكابد ته عمَّ من «عمران» يتزوج أن وال ،(١٨–٣٨ :٣٧ (تكوين، منه للتخلُّص
٢١-٢٢ :٣ (خروج، املرصيات النساء ذهِب ِبرسقِة ملوىس الرب يُوِعز أن وال ،(٢٠ :٦
وهارون موىس موت قرَّر الرب أن عِلْمنا ما إذا نُصعق ال وربما .(٣٥-٣٦ :١٢ وخروج،
إلرسائيل، ملٍك كأوِل «شاول» اختيار يتم أن أو ،(٥٠-٥٠ :٣٨ (التثنية، بخيانته قاما ألنهما
ألنه «دواد» اختيار أو (٢٣ :١٠ ٢؛ :٩ األول، (صموئيل وجماله ُطوله سوى فيه ِلَميزة ال
ننزعج أن يجب فال ثَمَّ ومن ٤٢)؛ :١٧ ١٢؛ :١٦ األول، (صموئيل املنظر وُحلو أَشَقر كان
بن يوناثان الصبي وبني «داود» بني تقوم شاذَّة عالقٍة بأمِر املقدَّس، ذلك لنا أَوَعز إذا
إلخراج ًرا وُمزمِّ ِللزَّاِر ُمطبًِّال حياته «داود» يبدأ أن أو ،(٢٦ :١ الثاني، (صموئيل شاول
امُلربِّرات نقبل أن يجب وربما ،(٢٣ :١٦ (صموئيل، يف كما «شاول» رِكبَت التي العفاريت
لداود يسوغ حتى خسيًسا، وتصويره «نابال» تبخيس فيها تم والتي املقدس، قدَّمها التي
القائل: ه نصِّ َرسُد يمكن ولطرافته ،(٢٥) األول صموئيل سفر يف جاء ما وهو امرأته، أخذُ

وجميلة الفهم جيدة املرأة وكانت أبيجايل، امرأته واسم نابال، الرجل واسم
رضب أياٍم عرشِة نحِو وبعد … األعمال وردئ قاسيًا فكان الرجل ا وأمَّ الصورة
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…وصارت امرأة له ليتخذها أبيجايل مع وتكلم داود وأرسل فمات… نابال الرب
امرأة. له

انتهت غرامية قصٌة بدورها وهي أيًضا، «داود» بطلُه آخر نموذٌج القصة تلك ومثل
أن بعد يوآب) قيادة تحت يعمل (وكان الحثي أوريا ضباِطه أخلِص زوجِة عىل باستيالئه
سيُصِبح الذي بولده الحرام يف فَحبَلت الدولة، حدود عن للدفاع زوجها غياب يف ضاجَعها

نصيٍّا: وردت كما وهي سليمان، إرسائيل؛ ملوك أَشَهر

امللك، بيت سطح عىل وتمىشَّ رسيره عن داود قام أن املساء وقت يف وكان
فأرسل ا، جدٍّ املنظر جميلة املرأة وكانت تستحم، امرأًة السطح عىل من فرأى
أوريا امرأة أليعام، بنت بتشبع هذه أليست واحد: فقال املرأة، عن وسأل داود
رٌة ُمطهَّ وهي معها فاضَطجع إليه، فَدخَلت وأخذها، رسًال داود فأرسل الحثي؟
إني وقالت: داوَد وأَخربَت فأرسَلت املرأة وَحبَلت بيتها. إىل َرجَعت ثم َطمِثها، من
أوريا يوآب فأرسل الحثي. أوريا إيلَّ أرسل يقول: يوآب إىل داود فأرسل ُحبىل.
ونجاح الشعب وسالمة يوآب سالمة عن داود فسأله إليه أوريا فأتى داود، إىل
بيت من أوريا فخرج رجَليك، واغسل بيتَِك إىل انزل ألوريا داود وقال الحرب.
جميع مع امللك بيت باب عىل أوريا ونام امللك، عند من حصُة وراءه وَخرَجت املِلك
فقال بيته، إىل أوريا ينزل لم قائِلني: داوَد فأخربوا بيته، إىل ينزل ولم سيده، عبيِد
لداود: أوريا فقال بيتك؟ إىل تنزل لم فلماذا السَفر؟ من جئَت أما ألوريا: داود
سيدي وعبيد يوآب وسيدي الخيام، يف ساكنون ويهوذا وإرسائيل التابوت إن
امرأتي؟! مع وأضطجع وأرشب آلكل لبيتي آتي وأنا الصحراء، وجه عىل نازلون
أيًضا اليوم هنا أقم ألوريا: دواد فقال األمر، هذا أفعل ال نفِسَك وَحياِة وَحياِتَك
كتب الصباح ويف … وغده اليوم ذلك يف أورشليم يف أوريا فأقام أُطلقك، وغًدا
يف أوريا اجعلوا يقول: املكتوب يف وكتب أوريا، بيد وأرسله يوآب إىل مكتوبًا داود
محارصة يف وكان ويموت. فيُرضب ورائه، من وارجعوا الشديدة، الحرب وجه
فخرج فيه، البأس رجال أن علم الذي املوضع يف أوريا جعل أنه املدينة يوآب
أوريا ومات داود، عبيِد من الشعب بعض فسقط يوآب، وحاربوا املدينة رجال
بعلها، نَدبَت رجلُها، أوريا مات قد أنه أوريا امرأة سِمَعت ا فلمَّ … أيًضا الحثي

40



نقدية قراءة التوراة

له وَولَدت امرأة، له وصارت بيته، إىل ها وضمَّ داود أرسل املناحة مضت وملَّا
ابنًا.

(١١ الثاني، (صموئيل

األكرب أخاه يقتل سليماَن نجد عندما الدهشة تأخذنا أن يِصح فال ذلك لكل وإعماًال
آللهٍة وعبادتَه للنساء سليمان ِعشَق وال ،(٢٥ :٢ أول، (ملوك العرش يف الحق صاحب
ويُجامعها ثامارا أخته يعشق داود بن أمنون نجد عندما وال ،(١–٨ :١١ أول، (ملوك أخرى
ا أمَّ ودسائس، قصوٍر ومؤامراُت وملوك أسالٍف قصُص فهذه ١)؛ :١٣ ثاني، (صموئيل

آخر. شأٌن القديم العهد يف فلهم األنبياء
ظَهر أو وارتَفع، خَرج أي «نبا» من العربية، «نبي» أو «نابي» كلمة جمع والنبييم
وظهر املخبول، أو الهاذي تماًما: تعني الِعربية التوراة بقراءة كانت وإن القطيع، وخاَلف
بالقول اإلرسائيليِّني أسماع يقرع قاسيًا كان بعضهم إرسائيل، بني من كبري عدٌد منهم
طيبًا، رزًقا محرتفها عىل تُِدر مهنًة أصبََحت أنها كثرتهم، يف أيًضا الواضح أن إال الغليظ،
سفر يف جاء كما األنبياء إزاء وحيطتهم املؤلِّفني ظ تحفُّ املتأخرة األسفار يف نلحظ هنا ومن
عليه يدي وسأَُمد النبي، ذلك أضللُت قد الرب فأنا كالًما، وتكلم النبي ضل «فإذا حزقيال

.(٩ :١٤) إرسائيل» شعبي وسِط من وأُبيده
من يُؤَخذ ما وهو البالد، يف السكان عدد قلِة مع تتناسب ال كانت األنبياء هؤالء وكثرُة
عىل لكنَّهم ،(٦ :٢٢) أربعمائة» نحو األنبياء إرسائيل ملك «فجمع أول: ملوك ِسفر قول
ما عادًة هؤالء يريدون، من وتنصيُب امللوك وخلُع الحروب إشعاُل بإمكانهم كان حاٍل أيِة
يخضعوا ولم بالدراويش، اليوم نَعِرفهم بمن أشبه النظاميِّني، غري الدين رجال من كانوا
روح وأن واسطة، بال الرب من الوحي ي تلقِّ يزعمون كانوا لكنهم الهياكل. من لهيكٍل
عن يُدافعون الشعب صف يف بعضهم نجد ما وعادًة بلسانهم، فنَطَقت تملََّكتهم قد الرب
منذُ ونما سلطانهم ظهر وقد امُلسيَّسني. وُكهانها الرسمية الدينية املؤسسة ضد قضاياه،
أهمِّ من أصبحوا حتى امليالد قبل التاسع القرن منتصف يأِت ولم امليالد، العارشقبل القرن
لتقويض الخارجية، الدول مع اتصاالٍت بعقِد بعضهم وقام اإلرسائيلية، الجماعة عنارص
غريبة نفسانية حالٌة «تَعتَِورهم كانت إنه «روبنسون» ويقول املرفوض. الداخل سلطان
مرجِع كل أن ويزعمون الَرصع، أو الغيبوبة أعراض أعراضها تُشِبه الوجد، نحن يها نُسمِّ
من تنتقل قد مُعدية حالًة كانت أنها والعجيب … إلٌه فيه حلَّ قد الشخص أن إىل ذلك
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كيف وتعلَّموا الفرق، وتأليف ع التجمُّ إىل والواجدون األنبياء نزع وقد آخر، إىل شخٍص
تناُول أو املوسيقى اصطناع كالرقصأو شتَّى برياضاٍت بهم الخاصة الحالة هذه يبتعثون

العقاقري.»10
املقدس بالزيت ملسحه لشاول صموئيل الكاهن اختيار يف جاء ما لذلك ونموذًجا
األول صموئيل ِسفر من التاسع اإلصحاح فيصفه إرسائيل، لبني ملٍك كأول مسيحيٍّا،
كتفه من منه، أحسَن إرسائيل بني يف رجٌل يكن ولم وحسن، ، شابٌّ «شاول، بالصفات
ِقنِّينة صموئيل «أخذ ملًكا، نبيٍّا يكون حتى لكنه الشعب». كل من أطوَل كان فوق فما
… رئيًسا مرياثه عىل مسحك قد الرب ألن أليس وقال: وقبَّله، رأسه، عىل وصبَّ الدُّهن،
وهم وعود، وناٌي ودفٌّ رباب وأمامهم املرتفعة من نازلِني األنبياء من زمرَة ستصادف إنك

.(١٠ أول، (صموئيل آخر» رجٍل إىل وتتحول معهم الرب روح عليك فيحل يتنبئون،
من امُلقدَّس إرسائيل بني تابوِت استعادِة من يتمكن ملًكا، تنصيبه بعد «داود» وهذا
يلعبون إرسائيَل بيِت وكلُّ وداود … جديدة عجلٍة عىل هللا تابوت «فأُركبوا الفلسطينيِّني،11
وبالجنوك والدفوف والرباب بالعيدان الرسو، خشب من اآلالت أنواع بكل الرب أمام
من بأفود متمنطًقا داود وكان الرب، أمام ُقوَّته بكلِّ يرقص داود وكان … وبالصنوج
دخل وملَّا البوق، وبصوت بالهتافات الرب تابوت إرسائيل بيت وجميع داود فأَصَعد كتان،
داود امللك ورأت الُكوَّة، من داود) (زوجة شاول بنت ميكال أَرشَفت داود، مدينة الرب تابوت
الستقباِل شاول بنت ميكال فَخرَجت … قلبها من فاحتَقَرته الرب، أمام ويرُقص يطَفر
كما وعبيده، إمائه أعني يف اليوَم ف تَكشَّ حيث اليوم؛ إرسائيَل ملَك أَكرَم كان ما وقالت: داوَد
ودون أبيك، دون اختارني الذي الرب أمام إنما مليكال: داود فقال السفهاء. أحد ف يتكشَّ
.(٦ ثاني، (صموئيل الرب» أمام فلِعبُت إرسائيل، الرب شعب عىل رئيًسا ليُقيمني بيته، كلِّ

تاريخ من الثاني املجلد يونس، الحميد عبد ترجمة التاريخ، ضوء يف إرسائيل «تيودور»، روبنسون 10

ص١١٥-١١٦. د.ت، القاهرة املرصية، النهضة العالم،
لريقد موىس، النبي بأمر سيناء، يف ُصنعه تم معينة، بصفاٍت صندوق عن عبارٌة االعتقاد يف التابوت 11
جاء وقد منهم، قريبًا َمعيَّتهم يف دائًما ويكون أعدائهم، عىل لنرصهم معهم ويحملونه إرسائيل، رب فيه
آيََة ﴿إِنَّ تعاىل: قوله يف وذلك شاول، بعد ملكه لصحة كداللٍة له داود استعادة عن الكريم، القرآن يف ذكره

.(٢٤٨ (البقرة: َربُِّكْم﴾ ِمْن َسِكينٌَة ِفيِه التَّابُوُت يَأِْتيَُكُم أَْن ُمْلِكِه
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إىل يدعون الذين املنطقة أهل من إنما إرسائيل، بني من يكن لم من األنبياء ومن
ذكره وجاء بعور»، بن «بلعام املدعو موآب نبيِّ صيُت ذاع وقد الزراعي، البعل اإلله عبادة
من نالها التي املكافأة أن إىل يُشري مما شعبه، ضد إرسائيل لبني كمناٍرص القديم العقد يف

باعوراء.) بن بلعم باسم اإلسالمي الرتاث يف ذكره (جاء أَعَظم. كانت اإلرسائيليِّني
اململكة ملك فهذا بعًضا؛ بعضهم يُكذِّبون كانوا اإلرسائيليِّني األنبياء أن الطرائف ومن
«آخاب» الشمالية اململكة ملك إىل يذهب «يهوشفاط» باسم املعروف «يهوذا» الجنوبية
نحو األنبياء إرسائيل ملك «فجَمع (آرام)، سورية بالِد عىل الحرب لشن معونته يطلب
فيها اصَعد فقالوا أَمتنع؟ أم للقتال الجلعاد رامة إىل أَأذهُب لهم: وقال رجل أربعمائة
صدقيَا ومنهم للقتال األنبياء س وتحمَّ ،(٦ :٢٢ أول، (ملوك امللك» ليد السيد فيدفعها
األراميِّني تتطح بهذه الرب قال هكذا وقال: حديٍد َقرنَي لنفسه كنعنة بن صدقيَا «وعمل
هو حاًرضا يكن لم نبيٍّا يستدعي أرسل آخاب امللك لكن .(١١ :٢٢ أول، (ملوك يفنَوا» حتى
«ميخا» فأجابه ال؟ أم اآلراميِّني ملحاربة يذهب وهل امُلشِكلة هذه يف وسأله يمله» بن «ميخا
وقوٌف السماء جند وكلُّ ُكرسيه عىل جالًسا الرب رأيُت «قد الرب: كالم إذن فاسمع وقال:
أمام ووقف الروح أخرج ثم هكذا، ذاك: وقال هكذا، هذا: فقال: يساره. وعن يمينه عن لديه
جميع أفواِه يف كذٍب روَح وأكون أخرج فقال: بماذا؟ الرب: له قال أُغويه. أنا وقال: الرب
روَح الرب جعل قد ذا هو واآلن هكذا، وافعل فاخرج وتقدر، تُغِويه إنك فقال: أنبيائه،
ورضب كنعنة بن صدقيا فتقدَّم ِبَرش، عليَك تكلم والرب هؤالء، أنبيائك جميع أفواِه يف كذٍب
.(١٩–٢٤ :٢٢ أول، (ملوك ليكلمك؟» مني الرب ُروح َعَرب أين من وقال: الفكِّ عىل ميخا

القديم العهد يف اآللهة (5)
إيل، باسم واحد إلَهني: عبادة فيهما ت تمَّ مرحلتنَي، بني انتقلوا إرسائيل بني أن معلوٌم
مقصوًرا يكن لم الحقيقة يف األمر لكن «يهوه»، باسم واآلخر اآللهة، أي إللوهيم باسم وأحيانًا
خروجهم بعد سيناءَ يف أبيس املرصي العجل إرسائيل بنو عبد فقد فقط؛ اإللَهني هذَين عىل
الرشيعة. لوَحي إلحضاِر امُلقدَّس الجبل عىل موىس غياِب أثناءَ قليلة، بأسابيَع مرص من

هارون عىل الشعب اجتمع الجبل، من النزول يف أبطأ موىس أن الشعب رأى وملَّا
أصَعدنا الذي الرجل موىس هذا ألن أمامنا؛ تسري آلهًة لنا اصنع قم له: وقالوا
التي الذهب أقراط انزعوا هرون لهم فقال أصابه. ماذا نعلم ال مرص أرِض من
ره وصوَّ أيديهم من ذلك فأخذ … بها وأتوني وبناتكم وبنيكم نسائكم آذان يف

43



اإلرسائيليات

أَصعَدتك التي إرسائيل يا آلهتَُك «هذه فقالوا: مسبوًكا عجًال وصنعه باإلزميل
أرضمرص.» من

(١–٤ :٣٢ (خروج،

(١–٣ :٢٥) العدد سفر يف كما فغور، بعل املدياني اإلله عبَدوا ذلك بعد إنهم ثم
ِسفر يف كما وعشرتوت، بعل عبَدوا الزراعية، البعول عبادة حيُث كنعان أرَض وبدخولِهم
هيكِل أمام الجماعي الزنا طقوس ومارسوا بل ،(٥–٨ :٣) والقضاة ،(١١–٧ :٢) القضاة
فكانوا نفسه، يهوه إىل الزنا طقس تَحوَّل ثم ،(٦ و١٠: ٣٣؛ :٨) القضاة يف كما اآللهة، تلك
عنه ثَنا حدَّ ما وهو الرب، تابوت حيث االجتماع خيمة باب يف الجماعي النَّْزو يُماِرسون
«فذهب اآللهة من عدًدا ِبَدوره عبَد امللك سليمان إن بل ،(٢٢ :٢) األول صموئيل ِسفر
سليمان وبنى … العمونيِّني رجس وملكولم الصيدونيِّني، إلهة عشرتوث وراء سليمان
عمون» بني رجس وملولك أورشليم، تجاَه الذي الجبل عىل املوآبيِّني رجس لكموس مرتفعًة

.(١١–٨ :١ أول، (ملوك
ذا هو لهم: وقال ذهب ِعجَيل «وعِمل العجل: عبادة إىل عاد فقد «يربعام» امللك أما
اآلخر وجعل إيل، بيت يف واحًدا ووضع أرضمرص، من أَصَعدوك الذين إرسائيل يا ألهتُك

.(٢٨-٢٩ :١٢ أول، (ملوك دان» يف
ِسفر يف جاء ما وهو سليمان»، بن «رحبعام اآللهة وراء للزنى املرتفعات بنى كما
،(٣١–٣٣ :١٦ أول، (ملوك البعل عبَد عمري بن آخاب امللك كذلك ،(٢٣ :١٤) أول ملوك
لنريان قربانًا ابنه فقدَّم اآللهة، لنريان باألبناء التضحية طقس أعاد يهوذا، ملك أحاز إن بل
وهم موىس لهم صنَعها التي الحية ا أمَّ ،(٣-٤ :١٦) ثاني ملوك ِسفر يف جاء كما اإلله،
زمنًا تُعبد ظلَّت فقد الثعبان، أي الحنش؛ أي «نحشان»؛ اسمها وكان مرص، من خارجون
لهم وبنى البعول بدوره منيس امللك عبد وقد ،(٤ :١٨ (ملوك، متأخر عهٍد حتى طويًال
إلِه لعبادِة وكذلك (٦٢ :٢١ ثاني، (ملوك من يُؤَخذ ما وهو الجماعية، املضاجعة ُمرتفعاِت
الشمس مراكب ُقدسيُة عادت كما ،(١٠ :٢٣ ثاني، (ملوك مولك باسم املعروف توفه جبل
يهورام واستمر ،(١١ :٢٣) ثاني ملوك ِسفر يف كما متأخر عهٍد إىل قائمة وظلَّت املرصية
.(١١ :٢١) الثاني أخبار سفر أخربنا كما أورشليم يف الزنى ُمرتفعاِت عمِل يف أورشليم ملك
الجنسية العبادات ضوء يف إال تفسريه يمكن ال كامل، ِسفٌر املقدَّس الكتاب ويف
بشكٍل الزراعية العبادات يف يًة ُمتفشِّ كانت التي العبادات تلك الجماعي، الزنى وطقوس
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التشاُكيل السحر مبدأ عىل اعتماًدا والَعطاء الِخصب عىل األرض َحضِّ باِب من وبائي،
الُكربى الكاهنة مع الهيكل داخل يقوم ما عادًة امللك وكان الشبيه، ينتج الشبيه حيث
بقيامه وذلك الخارج، يف امُلحتِشدة للجماهري الطقس ممارسة يف البدء إشارة بإعطاءِ
يصاحب كان ما وعادًة تمييز، دون املعبد حول الشبقية املعمعة فتبدأ الكاهنة، بمجامعة
جنسية شعرية أشكاٌل وهي املمارسة، تسبق الطقسية األناشيد من لوٌن املمارسَة تلك
هو القديم بالعهد املقصود السفر وذلك العمل، عىل الجنسية القدرات لتحفيز تالوتها تتم
النشيد يُقدِّم بل يحتشم، وال يُِكن ال الذي لسليمان، الذي األنشاد نشيد بسفر املعروف
من يدور ِحواٍر شكِل يف السفر ذلك من نماذَج اقتطاُع ويمكن ج، تحرُّ أيِّ دون الطقيس

يقول: امللكيَّني العشيَقني

العشيقة:

الخمر. من أطيب حبَّك ألن فمه، بقبالِت ِليُقبِّْلني
ُمهراق؛ اسُمك الطيبة أدهانك لرائحِة

الَعذراى. أَحبَّتك لذلك
فنجري. وراءك اجذبني
ِحجاله. إىل امللك أدخلني

الخمر. من أكثر حبَّك نذُكر

العشيقة:

أورشليم، بنات يا وجميلة سوداءُ أنا
قيدار، كخيام

سليمان، كشقق
نفيس: تحبه من يا أخربني

الظهرية؟ عند تربض أين ترعى؟ أين

العاشق:

الغنم، آثار عىل فاخرجي النساء بني الجميلة أيتها تعريف لم إن
الرعاة. مساكن عند جداءك وأرعي
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فرعون. َمركباِت يف بفرٍس حبيبتي يا شبَّهتُِك لقد
بسموط! يِك خدَّ أَجمَل ما

العشيقة:

رائحتُه. ديني نَاَر أفاح مجلسه يف امللك دام ما
يل، حبيبي امُلر ة رصَّ

يبيت. ثديَيَّ بني

العاشق:

جميلة، أنِت ها حبيبتي يا جميلٌة أنِت ها
حمامتان. عيناِك

العشيقة:

وُحلو، حبيبي يا جميل أنت ها
أخرض. ورسيرنا

األدوية، سوسنة شارون نرجس أنا
الخمر، بيت إىل أدخلني
محبَّة». فوقي «وعمله

الزبيب، بأقراص أسندوني
حبٍّا. مريضٌة فإني بالتفاح؛ أنعشوني
تعانقني». ويمينه رأيس تحت «شماله

الحقول، وبأيائل بالظباء أورشليم بنات يا أُحلِّفكنَّ
يشاء. حتى الحبيب تُنبِّهن وال تيقظن أال

…
…

نفيس»، تُحبه من طلبُت فرايش عىل الليل «يف
وجدتُه. فما طلبته

املدينة، يف الطائف الحرس وجَدني
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نفيس؟ تُحبه من أرأيتم فقلُت:
نفيس، تحبه من وجدُت حتى قليًال إال جاوزتهم فما

أمي، بيت أدخلتُه حتى أُرِخه ولم فأمسكته
بي. َحبَلت من وُحجرَة

العاشق:

نقابك، تحت من حمامتان عيناك جميلٌة أنت ها
جلعاد، جبِل عىل رابٍض معٍز كقطيع شعُرِك
الغسل، من الصادرة الجزائر كقطيع أسنانُِك

حلو، وفمِك القرمز، من كسلكة شفتاِك
نقابِك»، «تحَت انة ُرمَّ كَفْلقِة ِك خدُّ
لألسلحة، املبني داود كُربِج عنقك

السوسن، بني يَرَعيان توءَمني ظبية كَخشفتَي «ثدياك
شهًدا، تقُطران عروُس يا شفتاِك

لبنان. كرائحة ثيابِك ورائحُة ولبن» عسٌل لسانِك تحت
…

ألبسه؟ فكيف ثوبي خلعُت قد
أُوسُخهما؟ فكيف رجيل غسلُت قد

عليه»، أحشائي فأنَّت الكوة من يَده «مد حبيبي
لحبيبي. ألفتح قمُت

… إلخ …

التسمية تدقيق (6)

باالصطالح بدأنا التي البرشية، الجماعة شئون من شأنًا تناُولِهم عند الباحثون يلجأ ما عادة
هي ثالثة، اصطالحاٍت أحِد استخداِم إىل إرسائيل»، «بني ب العنوان يف تسميتها عىل
املصطلح ولتدقيق اإلرسائيليِّني. اليهود، العربانيِّني، االستخدام: شيوع حسب الرتتيب عىل
يُشري بحيث الجماعة، تلك تمييز به يُقصد العربانيِّني، أو العربيِّني اصطالح أن نجد وداللته،
ُمحدَّدة جنسية بسماٍت تتسم كانت لو كما تبدو وبحيث بعينه، كشعٍب إليها االصطالح
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والجغرافية البيئية ظروفه له بعينها، ومواطَن بأرٍض ويرتبط وواضح، ُمرتابٍط بتاريٍخ
وسياسيٍّا واقتصاديٍّا اجتماعيٍّا الشعب، ذلك َطبَعت التي السمات مع النهاية يف تتناغم التي
بدالالت، باإليحاء يسمح وضٍع يف اإلرسائيلية الجماعة وضع إىل يذهب قصٌد وهو وفكريٍّا.
البابليِّني، «املرصيِّني، مثل مصطلحات استخدامنا من تفهم التي الدالالت مع تتساوى

إلخ». … الحيثيِّني الكنعانيِّني،
بشأنها، للخلط مجال ال البابليِّني، أو املرصيِّني مثل اسميًة اصطالحاٍت نجد بينما لكن،
أرًضا يسكن بذاته، شعٍب إىل تُشري حيث باطمئنان، استخدامها وللباحث للمؤرخ ويمكن
املعالم، رصيحة بسماٍت وسمه إىل انتهى تطوُّري، مساٍر خالل بيئته مع تفاعل بعينها،
انتهى وبحيث أرضه، وطبيعِة وبيئته تاريخه وبني اإلنسان بني الجدل أثَر فيها يبدو
صورِة رسم من الباحث يُمكِّن مما املميزة، سماته له سيايس كياٍن نشوء إىل الجدل ذلك
عينيه، وسجالٍت وآثاٍر، وُمدوَّنات، وثائَق، خالِل من الشعب، ذلك لتاريخ متكاملٍة شبِه
الذي االجتماعي، والتطُّور البيئي بالظرف مرتبًطا كلِّه ذلك قراءة مع وأساطري. ومعتقداٍت
عربي، مصطلٍح استخداَم لكنَّ املميزة. وسماته الخاصة، نكهته النهاية يف الشعب يكسب
بكثرٍي يسمح بحيث املعاني؛ تلك من أيٍّ إىل بحال يؤدي ال اإلرسائيلية الجماعة عىل للداللة
حجم عن املصطَلح التساِع نظًرا بقصد؛ أم نيٍة بحسِن إن الغَرِض وسوء والَخبط الَخلط من
املصطلح داخل رجراجة كتلٍة إىل اإلرسائيلية الجماعة معه وتتحول يطابقه، فال املدلول،
معها يجد البرشية، الجماعة تلك تاريخ يف أساسية عيوٍب إىل ذلك ويعود ثبات. دون
يف السقوط دون الجماعة، تلك عىل للداللة شعب، تعبرِي استخداِم يف شديًدا ُعًرسا الباحث

فادح. علمي خطأٍ
مرت التي املراحل ويف البرشية، املجموعة تلك نسيج يف آخر لوٍن من عيوبًا نجد كما
إليه، االطمئنان يمكن الذي املدلول بإعطاء تسمح ال التاريخي، تكوُّنها إبَّان وظروفها، بها
الباحث أن ورغم املثال. سبيل عىل «بابليِّني» أو «مرصيِّني» مصطلح مع التعامل حال يف كما
للُمدوَّن اختفاءٍ أو هنا، مبالغٍة نتيجة الشعوب، تلك من أيٍّ تاريخ يف للقصور أوجًها يجد قد
النصوص بني واملقارنة والنقد القياس بعمليات االستعانة فإن هناك — بعينها حقبٍة يف —
والسياق الداخيل سياقها عىل الوثائق ومحاكمة والتحليل الواحد الحدث إزاء املتعددة،
إضافًة بالفعل. حدث ما صدِق إىل األقرب الوجه إىل باملسألة الوصول يمكن التاريخي،
ُمدوَّناِت يف عنه يتحدث نصٍّ بني الواحد، الحدث إزاء مقارنات، من به القيام يمكن ما إىل
نجد لن اإلرسائيلية الجماعة مع لكننا الرافَدين. وثائِق يف عنه يتحدث آخر نصٍّ وبني مرص،
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آثار، وال وثائق، فال البحث؛ أدوات فيها لنُعمل األساسية، الخام املادة تلك مثل أيدينا بني
القديم). (العهد امُلقدَّس الكتاب هي واحدة وثيقٍة سوى باملرة يشء ال عينية؛ سجالت وال
فهناك الصادق؛ املجاز من لوٌن باملرة» يشء «ال تعبري فإن دقة، أكثَر نكوَن وحتى
ال لكنها املنطقة، دول بني ُمبعثَرٍة أشالءٍ يف متناثرٍة وثائَق يف متأخرة إشاراٌت بالفعل
يف ا أمَّ تنفيه. أو اليقيني بالقطع شيئًا اإلرسائييل التاريخ يف تُؤكِّد وال بحال، تاريًخا تصنع
تلك ظهور حتى بعده، طويلة ولقروٍن التاريخ ذلك بدايِة إىل تعود والتي األقدم املراحل
له وجود ال الذي التاريخ ذلك أن علًما وحده. بامُلقدَّس ُمعلَّق فاألمر امُلبعثَرة، اإلشارات
جماعة تُقيُم التي األحداث أخطَر ويُمثِّل إرسائيل، تاريِخ عمدُة وهو امُلقدَّس، بالكتاب إال
ومثاًال اإلطالق، عىل وتاريخهم مُلقدَّسهم الِبنى أهم ويشمل عَليها، كله التاريَخ إرسائيل
يف وقاطعٍة وفاصلٍة حاسمٍة لحظٍة يف تتمثل التي بمرص، اإلرسائيلية الجماعة عالقة لذلك
النبي زمن مرص، إىل (فلسطني) كنعان من هبوطهم عن املقدَّس َعْرب وتحكي تاريخهم،
السالم، عليه «موىس» النبي عهد يف قرون بعد منها وخروجهم السالم، عليه «يوسف»
كامل هالٍك من الهول ذلك صحب وما نتائجها. يف أو كيفها يف سواءٌ هائلٍة أحداٍث وسط
نفَسها املرصيَة الدياَر لِحق ما مع قاطبة، الزمان ذلك إمرباطوريات أعظم مرص، لجيش
ذلك ومع املقدَّسة. الرواية رشحه يف وأَسهبَت (يهوه)، إرسائيل ربِّ بفعِل وهالك دماٍر من
الكثرة هذه يف ما وعىل اآلن، حتى منها اكتُِشَف ما كثرة عىل مرص، وثائِق يف تجد ال فإنك
ثانويٍة كأوامَر أو والرشاء، البيع وعقود كسجالِت الشأن، صغرية وتفاصيَل لدقائَق ذكٍر من
بالسماح األمر أو العمل، يف التقصري جزاءاِت أو الشأن، قليل تابٍع أو موظٍَّف بنقِل للفرعون
فإنك … إلخ … سيناء وحفائر الفريوز مناجم يف للعمل الحدود، عىل باالنتجاع بدوية لقبيلٍة
اللهم إرسائيل، بني إىل تشري وثائَق أيَة امُلَدوَّنة والشواهد اآلثارية التالل تلك كل بني تجد ال
الثاني»، «رعمسيس الفرعون بن «مرنبتاح» الفرعون فيها يقول يتيمة، وحيدة إشارًة إال
جاءت وقد بَذر.»12 لها يَبَق ولم إرسائيل «َهلَكت انتصاراِته عن فيها يحكي لوحٍة ضمن
(الليبيِّني)، اللوبيِّني مثل الشعوب؛ من ِلعدٍد سحقه عن روايته ضمن عرًضا، اإلشارة تلك
فيه َرت ُدمِّ الذي الهائِل الحدِث ذلك ذكر عن مرص ُمدوَّناُت َغفَلت لو وحتى والكوشيِّني.13

ص٢٢٢. ج٢، ١٩٩٠م، القاهرة، اليوم، كتاب القديم، املرصي األدب حسن، سليم 12

الزنجي. العنرص إىل عموًما تُشري القديمة املرصيات ويف التوراة يف كويش الكلمة 13
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أمواج ِخَضم يف العرمرم وجيشه الفرعون بعده وغرق والعباد، والرضع الزرع وهلك البالد،
سواءٌ الكربى؟ للجارة حدث ما تذُكر ال للحدث امُلعاِرصة الشعوب ُمدوَّنات باُل فما البحر،

الحيثيِّني؟ بالد تركيا أو الرافَدين أو الشام بالد يف
إرسائيُل «َهلَكت املرصي األثَر يف العريض الطويل إرسائيل تاريِخ عن جاء ما كلُّ هذا
لتلك القديم التاريخ عن البتَّة شيئًا تعرف ال فإنها الرافَدين بالد ا أمَّ بَذر!» لها يَبَق ولم
تذُكر املتأخرة الِحَقب يف إشارات وردت وإن وضجيًجا امُلقدَّساتصخبًا َمألَت التي الجماعة
إرسائيل مملكة أنها يُظن والتي عمري»، «مملكة تُدعى مملكٍة عن َشذراٍت يف يسريًا شيئًا
امليالد. قبل األوىل األلف من األول الربع خالل «عمري»، باسم املعروف ملوكها أحد عهد يف
ألهلها، وَسبِيهم فلسطني سكان عىل اآلشوريِّني انتصارات عن يُسِمن وال يُغني ال شيئًا ثم
عىل يشء فال ذلك قبل ا أمَّ فلسطني، جنوب عىل الكلدانيِّني انتصارات عن آخر شيئًا ومثله
امُلقدَّس الكتاب أَسَهب والتي بها، مرَّت التي لألحداث وال إرسائيل، جماعة إىل يُشري اإلطالق
الذي األركيولوجي والهَوس املحمومة، الحفريات إن بل اإلمالل، حد إىل كعادته، تدوينها يف
أمٍر عن أو الذكر، يستحق يشء عن تاريخه حتى يُسِفر لم إرسائيل، دولة يف اآلن يُماَرس
مرحلٍة ضمن ابتساًرا تصنيفه حتى أو اإلرسائيلية، للجماعة نسبته بشأن القطع يمكن

البرشية. تاريخ يف ناتئًا ورًما صار حتى م تَضخَّ الذي التاريخ، ذلك مراحل من بعينها
أَورَدته حسبما التاريخ، ذلك يف القديمة املراحل كل عن الطرف غَضْضنا لو وحتى
برتك ظروفها لها تسمح لم استقرار، وعدِم بداوٍة مراحَل بحسبانها اإلرسائيلية، املقدَّسات
مع يبدأ ما عادًة التاريخ بحسبان الدولة، قيام زمِن من وبدأنا قراءتها، يمكن واضحة آثاٍر
«شاول أقامها التي اململكة مع بدأنا لو أي والتدوين؛ السيايس الكيان وقيام االستقرار،
من أليٍّ وجدنا ملا ١٠٠٠ق.م) (حوايل آنذاك التدوين ثبوت عدِم رغم وسليمان»، وداود
املنطقة دول من أيٍّ سجالِت يف ِذكٍر أيَّ وعسكريٍّا، وسياسيٍّا قدسيٍّا مة امُلضخَّ األسماء تلك
وِعَظم وجربوتها واتساِعها اململكة تلك عظمِة عن ِقيل ما رغم ذلك استثناء، ودون بكاملها
النظر قَت دقَّ مهما العرمرم، والجيش والقصور الهيكل عن ُزعم ما مع ومنشآتها. شأنها
حفائر يف وحتى وضيعة، ململكٍة وال عظيمة ململكٍة ال إشارة، أية تجد فلن الذهن، وأَعيَيَت
التي املنشآت تلك عىل واحدة كشهادٍة يتيًما بقي واحد معماري أَثَر وال الحالية، الدُّويلة
ألًفا، الشاهد بدل ضجيج، بال يقف ما نجُد بينما رءوسنا، امُلقدَّسات أسفاُر بها صدََّعت
الدنيا املراتب يف وأظهرتهم عموًما، البدوية املقدَّسات َهتهم سفَّ الذين مرص فراعنِي آثاِر يف
عنها يشء ال عظمتها وعن البدو مقدَّساُت عنها حدثَتنا التي فاململكة اإلنسانية؛ تاريخ من
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ورق إال اللهم الورق! يف حتى وال األرض، باطن يف وال األرض، ظهر عىل أثَر يف ال البتة،
بعد. قياٍس َوحدُة له تُخرتَع لم ما العلمي، والبحث التاريخ موازين يف وهو وحده، املقدَّس
من جعل والذي إرسائيل، بني جماعة تاريخ يف األول القصور عن كان ما هذا
أيِّ عن واثًقا تكون لن كهذا تاريٍخ فمع عليهم؛ الداللة الصادِق االصطالح تدقيق الصعب
الكتاب من القديم (العهد الوحيدة َمأثَرتهم سوى لديك يبقى وال بالضبط، تتحدث يشءٍ
َحرية يف يضعك نفسه املقدَّس الكتاب لكن بالدرس. فيه الوارد التاريخ ِلتتناول املقدَّس)
األمر، يف العجيب لكن واإلرسائيليِّني، واليهود العربيِّني بني ما االصطالح، تدقيق تريد عندما
يندرج الذي املأثور، ذلك يف امُلدِهش التكاُمل ذلك هو مًعا، وقلقه الباحث لدهشة واملثري
عن ويتحدث الصارمة، الدقة بمظهر فيظهر الدين؛ ضمن يندرج مما أكثر التاريخ ضمن
عليه إبراهيم «النبي أَُرومتِهم إىل بهم لريتفع لنسب، نسبًا البدء، من اإلرسائيلية الجماعة
يُغايل ثم السالم»، عليه نوح «النبي هي أبعَد تراثية شخصيٍة إىل ليصل يصعد ثم السالم»،
هي أخرى تراثيٍة بشخصيٍة مبارشًة يصلها حتى األنساب بسلسلة فريتفع يُبايل، أن دون
إثباتًا كشواهد، يُقدِّمها التي وامُلنمنمات الدقائق من لكثرٍي تفصيٍل مع البرش، أبو «آدم»
تدوينه يتم لم السحيق، الزمن ُعمق يف يرضب الذي ن امُلدوَّ هذا كل أن َعلًما هذا للمصداقية،
يبدأ لم حيث يرويها؛ التي األحداث زمن عىل قياًسا يُقارب، ال بما ا جدٍّ متأخٍر زمٍن يف إال
إال إرسائيل، بني لصالح تأوًُّال وأكثِرها الرتجيحات، أَبعِد َحَسب اإلرسائييل املقدَّس تدوين

امليالد. قبل األوىل األلف بداية مع
تفاصيِل يف التدقيق عىل واإلرصار الظاهري، التكاُمل مع التدوين، يف التأخري هذا وإزاءَ
املقدَّس التاريخ ذلك يف يرى أن ِسوى يملك ال باحٍث أيَّ فإن الِقدم، يف سحيقة أحداٍث
الكثري يُفِقده مما الظنون، من كثريٌ بها تُحيط مركزية وريبًة واضَحني، وانتحاًال صنعة
التاريخ بهذا تلبَّس عما ناهيك هذا ميزان. أيِّ عىل وضعه وقبل وهلة، ألول املصداقية من
بأحداٍث ملتبسًة املقدَّس، ذلك صفحات من صفحٌة منها تخلو ال وُمباَلغاٍت أساطريَ من
واقعية، تاريخية أحداثًا مجمله يف بُحسبانه الهجني املزيج ذلك روايُة وتتم واقعية، أخرى

تاريخية. كواقعٍة يُروى الذي نفسه، الحَدث عىل الشكوك ظالل من مزيًدا يُلقي مما
مرت قد ذاته، املقدَّس الكتاب وحسب الجماعة، تلك أن فهو تعقيًدا، األمر يزيد ما ا أمَّ
مرحلٍة يف يمكنك ال بحيث وكيفيٍّا، كميٍّا ومتغرية هائلًة نقالٍت فيها انتَقَلت أدوار، بعدِة
املناسب االصطالح تدقيق عىل بظالله ألقى ما وهو خلط، دون تتحدث أنك الزعم بعينها،
الجماعة، تلك بلغة أساًسا يرتبط العربيِّني فاصطالح البرشية؛ الجماعة تلك عىل الدال
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بحسبانه لالصطالح الباحِثني بتفسري أخرى جهٍة من يرتبط كما العربية، باللغة واملعروفة
وطنها من هجرتها يف للنهر، (اإلبراهيمية) األوىل الَقبيلة عبور هو تاريخي، حَدٍث عىل داالٍّ
بني ما — َخَلل بأيِّ الشعور دون — التوراتيون الباحثون ويتضارب كنعان، إىل األصيل
جائز. يشءٍ كل املقدَّس ومع ُمقدَّس، فاألمر األردن؛ لنهر أو الُفرات لنهر العبور هذا كون
يف والواقعة الكلدانيِّني»، «أور أنها بالتوراة املزعوم «أور» مدينة من الهجرة هذه كانت وقد
نحن ذهبنا والتي الباحثون، ذهب َحْسبما الرافَدين لبالد الغربي الجنوبي الطرف أقىص
الواقعة املنطقة أي وغربها؛ أرارات هضبة حول «أرمينيا» جبال يف «أرارات» منطقة إىل بها

املجهول». والتاريخ إبراهيم «النبي كتابنا يف وذلك اآلن، وسورية العراق شمايل
كونه رغم بعيد، حدٍّ إىل الداللة صادق غري «العربيِّني» اصطالح رأينا فقد جانبنا ومن
أساسيٍّا نراه خطأ عىل س يتأسَّ وموقفنا الباحِثني، كتابات يف استخداًما االصطالحات أكثَر
القبيلة لعبور وإعادتها نهر، عبوِر إىل بحاٍل تعود ال «عربي» الكلمة ألن هؤالء؛ مستند يف
املقدَّس بالكتاب الجزء هذا كاتِب سيناريو مع يتماىش تخريٌج بها ُقصد للنهر، اإلبراهيمية
القبيلة أن إىل يعود األصل بينما كنعان. إىل «أور» من اإلبراهيمية الهجرة قصة دون الذي
شجرة حسب وذلك «عابر»، املدعو الجد إىل بنسبها تعود االصطالح بهذا املعنية اإلبراهيمية
رسوج بن ناحور ابن اإلسالمية)، الرواية يف (آذر تارح ابن هو فإبراهيم التوراتية؛ األنساب
هذا يف «عابر» أهمية وتعود نوح. بن سام حفيد هو هذا وعابر عابر، بن فالج رعو بن
األرض َمت ُقسِّ «فالج»، ولده وزمن زمنه يف أنه إىل التوارتية، التعليالت حسب السلسال
يف العربيون تميَّز بحيث املنطقة، خريطة عىل وُوزَِّعت وأجناس، شعوب إىل ألسنتها حسب
بشكٍل عابًرا الَجد يذكر امُلقدَّس الكتاب يني ال لذلك الشعوب؛ من غريهم عن القسمة هذه

تحديًدا. إبراهيم النبي عن تناَسل الذي الشعب عىل الداللة به قاصًدا متواتر،
مجموعٌة تعود ذاته، «عابر» إىل أنه هو االصطالح، هذا استخدام يف الخطأ ومكمن
عابر. أبناء أحد «يقظان» أبناء هم ذاتها، التوراتية القسمة حسب الشعوب، من أخرى
«عربي» داللة فإن لذلك «قحطان»؛ جنوبها وبخاصة العرب جزيرة عرب هم يقظان وأبناء
أوسُع داللٌة فهي العرب؛ جزيرة شعوب تشمل كما إرسائيل، بني تشمل امُلقدَّس، حسب
تشري فهي امُلقدَّس، الكتاب يف داللتها تُبنيِّ وكما وحدهم. إرسائيل بني من وأعمُّ وأشمُل
يتبادر «عربي»، التعبري استعملنا وحيثما عام، بشكٍل البداوة نهج وأصحاب الرعاة إىل
بظاهرة أنه وْلنلَحظ والبداوي، الرعي عىل دالٍّ كمصطلٍح «عربي» تعبري فوًرا الذهن إىل
مستوى وعىل و«عربي». «عربي» تتبادل أن يمكن اللساني)، (القلب الفونيطيقي امليتاتيز
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اإلعراب يكون «عربي» ومن «عرب» من اإلفصاح أو التعبري، يكون «عربي» من فإنه اللسان
اللغتنَي بني الحميم االقرتاب يفوتنا وال الداللة، ذات يحمل وهو وعرب أَفصح أي «أعرب»
«إسماعيل» املأثورة ويف السامية. اللغات شجرة فروِع بقيِة بني من تحديًدا والعربية العربية
عن الرافَدين وثائق ثَت تحدَّ التاريخ ويف إرسائيل، بني أَُرومة إلسحاق أٌخ هو العربان، أبو
أمًرا وْلنَلحْظ «عبريو»15 باسم البدو عن مرص وثائق تحدثت بينما «عريبي»14 مملكة
حال يف التوراتية، األنساب شجرة عىل اإلسالميِّني املؤرِِّخني اعتماد وهو مغزاه، يخفى ال
إىل النهاية يف دوًما الشخصيات تلك تعود بحيث تاريخية، عربية لشخصياٍت تنسيبهم

العربية. الشجرة
نعلم، أن املفيد من فإنه العربية، اللغة إىل منسوبَا عريبي اصطالح احتساب حال ويف
:١٩ (إشعيا، كنعان» «َشَفة هي بل االسم، بهذا بذاتها لغًة تكن لم نفسها العربية اللغة أن
حيث فلسطني؛ نزولها بعد اإلبراهيمية القبيلة اكتَسبَتها حيث الكنعانيِّني؛ لسان أْي ٨٦)؛
اصطالح استخدام فإن وعليه، اكتسابًا؛ بلسانهم وتكلََّمت الكنعانيِّني، سكانها بني َسكنَت
الجزيرة، وعرب فلسطني، سكان والكنعانيِّني الوافدة، اإلبراهيمية القبيلة سيشمل عربي
للداللة بدقٍة يفي ال عربي، اصطالح أن رأينا هنا ومن والسالمة، الصحة عن ذلك أَبعَد وما

عموًما. البداوة عىل يدل ما بَقْدر إرسائيل بني عىل
ُمحدَّد، مكاٍن أو بذاته، شعٍب أو بعينه، جنٍس إىل يشري ال فهو «يهود»، اصطالح ا أمَّ
عىل س يتأسَّ طائفي، تصنيٍف إىل يشري ما َقْدر ونظامه، بخصوصيته سيايس لكياٍن أو
التسمية وتعود اإلرسائيلية، الجماعة شكَّلوا الذين البرش، عليها اجتمع التي وامللة العقيدة
األسباط أحد إىل ثم «يهوه»، باسم املوسوي العهد بعَد فيما املعبود هؤالء رب إىل «يهود»
حمل سليمان دولة عن منفصل قسٌم به ُسمي الذي «يهوذا»، واملدعو يعقوب، أبناء من
ظهور مع إال يهوه اإلله يظهر لم حيث القصور؛ واضح واالصطالح يهوذا». «مملكة اسم
يعقوب بن ليفي أو الوي ِسبِط أحفاِد أحد هو موىس والنبي السالم، عليه موىس النبي
تلك تاريخ يف السابقة املراحل كل إسقاط مع ١٢٥٠ق.م، عام حوايل بإرسائيل، املعروف

فؤاد د. ترجمة القديم، العربي التاريخ كتاب ضمن الجنوبية العرب لبالد العام التاريخ هرمل، فرتز 14

حسنني.
املرصية، النهضة مكتبة اإلنسانية، تاريخ يونس، الحميد عبد ترجمة الجدد، األقوام ماكلسرت، س. ر. 15

ص٩٣. مج٢، د.ت، القاهرة،
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يف اليوم املؤتلفة الرشاذم عىل الصادقة، بداللته إطالًقا يفي ال كونه عن ناهيك هذا الجماعة.
وال موطن، وال جنس، وال واحد، تاريٌخ وال مشرتكة لغٌة ال تجمعها ال والتي إرسائيل، دولة
وإعماًال الكيان، ذلك عليه يقوم الذي العنرصي واملبدأ والطائفة، امللة سوى يشءٌ يجمعها
يف املقصودة اإلرسائيلية الجماعة عىل صادقًة داللًة يحمل ال «يهود» اصطالح فإن لذلك

املقدس. الكتاب
الجماعة إىل يشري الذي إرسائيل» «بني اصطالح استخدام إىل ملنا فقد هنا، ومن
عيوب، من بدوره االصطالح ذلك يلحق قد ما رغم املقدَّس، التاريخ ذلك صاحبة القديمة،
ومشهورة مقدَّسة قصٍة يف إبراهيم، بن إسحاق بن يعقوب إىل َمنشئه يف يعود اصطالٌح وهو
وظل ويعقوب، وإسحاق إبراهيم رب وكان «إيل»، باالسم يعرف ربٍّا التقى يعقوب إن تقول
الجسدي النزال القصة وتحكي «يهوه». وربِّه موىس النبي ظهور حتى الجماعة لتلك ربٍّا
شخصيته عن إيل كشف أن لوال يعقوب، لصالح تُحسم املصارعة وكادت وإيل، يعقوب بني
ُمركَّب لفظيٌّ نحٌت وهو إرسائيل، إىل يعقوب من اسمه بتبديِل أمره حيث ليعقوب؛ اإللهية
«جندي بالرتجمة الرب، لشعب مجاملًة وربما تجميًال، بعضالباحِثني برتجمة ُملصَقني، من
الرب رصع الذي أو الرب، مصارع أي «رصاع-إيل» هي لدينا التسمية صدق بينما الرب»،
«صبت-إيل» هو العربي األصل لكان الرب» «جندي هو التسمية صدق كان ولو وهزمه،

.(٣٢–٢٩ :٢٢ سفر امُلقدَّس، الكتاب (انظر: إيل» = «رصع إيل» = «أرس وليس
قبل الجماعة سلف يشمل ال كونه رغم إرسائيل، بني اصطالح استخدام إىل ِملنا وقد
إبراهيَم حفيُد فيعقوب زمانًا؛ إليهم األقرب حاٍل أيِة عىل لكنه وإبراهيم»، «إسحاق يعقوب
من نفسه يعقوب يرتبط بينما «إيل»، لإلله العقيدة يف تابًعا لكونه باإلضافة هذا مبارشة،
السالم عليه موىس نسلهم من جاء الذين بنوه، وهم إرسائيل بني باألسباط أخرى، جهة

«يهوه». الجديد اإلله صاحب

اإلرسائييل التاريخ أدوار (7)

تقسيم إىل اللجوء اإلرسائيلية الجماعة تاريخ بدراسِة ني املهتمِّ الباحِثني بني عليه املتفق من
تعرض ربما التي والعقبات الصعاب ِلتجاُوز محاولٍة يف أدوار، أو مراحَل إىل التاريخ هذا
العيوب عن الناتجة الصعاب وهي متصل. كتاريٍخ معالجته حال يف االستحالة، من لونًا
إرسائيل بني تاريِخ تقسيُم اختلف وقد إليها. أرشنا والتي التاريخ، هذا مسرية يف األساسية
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ولإليجاز األحيان. أغلب يف واأليديولوجيا واملدرسة، واملنهج، الرؤية، حسب املؤرِِّخني بيد
«فيليب تقسيم انتشاًرا: وأوسعها العربي، القارئ لدى واملعلومة املطروحة الرؤى إىل سنعِمد
إىل اإلرسائيلية للجماعة الهجرات خط يعتمدان رئيسيَّني، دوَرين إىل التاريخ لهذا حتي»
األوىل الهجرة تعود زمانية. مرحلٌة بينهما تفصل رئيسيتنَي، هجرتنَي يف تَمَّ والذي فلسطني،
هبَط التي الهجرة وهي اإلبراهيمية)، (القبيلة اإلرسائييل التاريخ يف األوىل القبيلة إىل منهما
فكانت الثانية الهجرة ا أمَّ أول، استيطاٍن يف فلسطنَي أرَض وعائلته إبراهيم البطرك فيها
النبي العيش وشظف املجاعُة اضَطرت أن بعد فلسطني، إىل عودٍة ُمجرَّد املقدَّس الزعم يف
لبثوا حيث للُقوت. طلبًا مرص هبوط إىل السالم، عليه إبراهيم أحفاد وأسباَطه «يعقوب»
هائًال عددا ضمت املرة، هذه الهجرة لكن فلسطني، إىل ثانيٍة هجرٍة يف بعده عادوا زمنًا هناك
دوَرين إىل إرسائيل بني لتاريِخ تقسيمه حتي» «فيليب أقام ذلك عىل وتأسيًسا البرش. من
يف وظهورهم الجماعة، ِلتلك الحقيقي التاريخ أن يؤكد لكنه فلسطني، إىل هجرتنَي مثلُهما
النبي بقيادة مرص من خروجهم من أي الثانية؛ الهجرة من يبدأ إنما (كشعب)، التاريخ
الخروج هذا وأن إليه، هو يذهب فيما ١٢٣٤–١٢١٥ق.م عام حوايل السالم، عليه موىس
قبيلة هي إرسائيل، جماعة من فقط واحدة قبيلٍة سوى تشمل لم الهجرة، أو الهروب أو
وأخيه السالم عليه النبي يوسف أم وهي ليعقوب الثانية الزوجة راحيل إىل نسبة راحيل،16
فقط راحيَل نسُل هي منها وَخرَجت مرص َدخَلت التي الَقبيلة أن هنا واملقصود بنيامني،

اإلرسائيلية. الجماعة بقية دون
تاريِخ عرِض يف ويستمر يرتكه اللغم، ذلك يضع وهو حتي» «فيليب املؤرخ وإن
بالتاريخ كاٍف إملاٌم لديه لبيب، لقارٍئ يُشري الذي فتيَله يُشعل أن بعد لكن الجماعة،
تكن لم أنها احتمال وإىل مرص، دخوِل قبل اإلرسائيلية الجماعة وتشظِّي ر تفجُّ إىل املقدَّس،
الخروج وأن راحيل، قبيلِة بقيادِة الخروج بعد ائتالف لها حدث إنما واحدة، جماعًة يوًما
من ناقد لعقٍل مندوحة فال وعليه (إرسائيل)؛ يعقوب بني من ًدا ُمحدَّ عدًدا إال يشمل لم
الخروج، بعد إال حقيقًة تتكون لم إرسائيل جماعة أن عىل «حتي» رؤية من االستدالل
ولم املشارب»، وُمختِلف العروق د ُمتعدِّ «أصًال كان قبيل ائتالٍف من ِلتتشكَّل وبالتدريج

مج١، ١٩٧٥م، بريوت، للنرش، املتحدة الدار األدنى، الرشق تاريخ من سنة آالف خمسة حتي، فيليب 16

ص١٢٦-١٢٧.
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يؤدي أن يمكن أمٌر وهو راحيل، أبناء سوى إلرسائيل النسب أصيل هو من بينها من يكن
حاليٍّا، فيه البحث إعمال نُحاِول ما وهو محتواها، يف هائلٍة نتائَج إىل ق امُلدقِّ البحث بإعمال

العمارنة».17 تل أيام وآخر موىس «النبي بعنوان البحث قيد مرشوًعا زال ال كتاب يف
أدوار، إىل اإلرسائييل للتاريخ تقسيمه يف فيلجأ «سبتنيوموسكاتي» الساميات عالم ا أمَّ
مختلفٍة مواطَن من اإلرسائييل واالرتحال االستيطان بمراحل ترتبط أخرى، رؤيٍة إىل مستنًدا
األوىل القبيلة إقامة حول التوراتي باملأثور يبدؤها متباعدة، أخرى مواطَن إىل ومتباينة
هجرتهم ثم مناقشة)، دون بذلك يُسلِّم (وهو الرافَدين بالد جنوب يف (اإلبراهيمية)
(إرسائيل) يعقوب فيه هاجر الذي الثاني الدور عىل يُثني ثم فلسطني. إىل هناك من
الخروج ثم االضطهاد، إىل األمُر بهم انتهى أن إىل فيها أقاموا حيث مرص إىل وأوالده
واألخري الثالث الدور إىل ينتقل ثم السالم. عليه النبي موىس بقيادة سيناء إىل مرص من
َهت ُوجِّ التي الحمالت، من سلسلٍة يف فلسطني أرَض بدخولهم يرتبط والذي تقسيمه، يف
إىل األحداث تلك وينسب فيها، استيطانهم حتى وشمالها، ووسطها فلسطني جنوب إىل
بتدمرِي تشهد فلسطني، جنوب يف آثارية حفائَر إىل مشريًا امليالد، قبل عرش الثالث القرن
اإلرسائييل الهجوم حدوث عىل كافيًا دليًال ذلك ويحتسب الزمن، ذلك حوايل املدن بعض
التحيُّز واضُح فدليله موسكاتي؛ وزِن يف باحٍث عىل يُؤَخذ الذي األمر وهو فلسطني.18 عىل
قًرى وتجد إال األوسط، الرشق يف موطٍن أي يف األرض تحِفر لن ألنك القصور؛ ُ وبنيِّ
الرشق منطقة أن ومعلوٌم أخرى، أقواٍم يد عىل تدمريها بعد الزمان، عليها ى عفَّ وبالًدا
ومعلوٌم والهجرات، البرشية بالحركات امليالد قبل عام آالِف ثالثة ملدى تموج كانت األوسط
ملوقعها الهائلة، البرشية الجموع تلك اصطراِع من األكرب النصيب نالها فلسطني أن أيًضا
الحفائر طبقاِت يف رة ُمدمَّ قًرى وجود فإن وعليه املنطقة؛ بطن يف املركزي الجغرايف
إليه، يُشري الذي الزمن يف تحديًدا إرسائيَل بني إىل والقطع بالرشط يشري ال بفلسطني
ملعارِك وساحًة امُلهاِجرة، الشعوب لجميع معربًا تاريخها َطواَل كانت فلسطني وكون
بجعِل وحَده كفيٌل الحيثيِّني)، بابل، أشور، (مرص، دوًما املتصارعة الكربى اإلمرباطوريات

١٩٩٩م. يف الحضارات لبحوث املرصي املركز عن وصَدر إليه امُلشار بالكتاب العمل انتهى 17
للطباعة، العربي الكتاب دار بكر، يعقوب السيد د. ترجمة القديمة، السامية الحضارات موسكاتي، 18

ص١٤٠–١٤٩. ١٩٥٧م، القاهرة،
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الرشق يف كثريٍة أخرى مواضَع من أكثَر امُلتواِصل، الدمار من أوفر نصيبًا تناُل فلسطني
القديم.

أدواٍر إىل اإلرسائييل التاريخ تقسيم إىل سوسة» «أحمد هو آخر باحٌث يذهب بينما هذا
التبدِّي حركة تقاَسَمت التي امَلواطن نظرية أقصد «موسكاتي»؛ خط ذات يعتمد ثالثة،
يبدأ األول فالدور ِقًرصا؛ أو طوًال املراحل تلك تزمني يف يُخالفه لكنه اإلرسائيلية، للجماعة
الرافَدين، بالد جنوبي الكلدانيِّني» «أور من قبيلته، مع السالم، عليه إبراهيم النبي بهجرة
بعد أنه يزعم حتى مرص. يف اإلرسائيليِّني باستقرار ِليُنهيَه زمنيٍّا الدور هذا يمد لكنه
(وهو هناك كاملة قروٍن ستِة قضاءِ بعد املرصية، البيئة يف كليًة اندمجوا مرص، هبوطهم
يعرفه ما ضوء يف وجاهته، له رأي التامِّ االندماج مسألة لكن سوسة). خاصبأحمد تقديٌر
من بكثري أقَرص أزمنٍة يف وتمصريهم، الُغرباء امتصاص يف الفذَّة مرص ُقدرة عن التاريخ،
الذي الثاني، الدور إىل ذلك بعد «سوسة» ينتقل ثم بمرص. اإلرسائيليِّني لبقاء املزعومة املدة
يف ويذهب فلسطني، إىل مرص من نزوحهم يف وجماعته، السالم عليه موىس النبي يبدؤه
وتُعترب املقدَّس، الكتاب روايتها يف أَسَهب التي الخروج رحلة إن فيقول: فريد؛ رأٍي إىل ذلك
من مؤلَّفة مرصية، «حملٍة سوى ليست بكامله، إلرسائيل التاريخي البناء يف الزاوية َحَجر
إخناتون عن وِرثوه الذي التوحيد، بدين يدينون الهكسوس، وبقايا املرصيِّني، من جماعة
مرص، من الهروب إىل إياهم واضطهادهم الوثنيِّني ضغط تحت واضُطرُّوا مرص، فرعون

كنعان.» أرض إىل ه والتوجُّ
املرصية، باللغة «يتكلمون كانوا ريب ال الخارِجني هؤالء أن إىل «سوسة» ويذهب بل
إرسائيل؛ بني إىل الحملة هذه التوراة نَسبَت وقد التأكيد، وجه عىل موىس كلَّمهم وبها
الوي بني كهنِة إىل موىس نَسبَت كما الخليل، وبإبراهيم بيعقوب الجماعة هذه ربط بغية
قائًدا كان موىس أن هو العرص، هذا يف الباحِثني لدى الغالب الرأي أن حني يف يعقوب، بن
تُشري نفسها التوراة ورواية إخناتون. إليه دعا الذي التوحيد بدين يدين إخناتون، بالط يف
،(١٠ :٢ (خروج، لها ابنًا فرعون ابنة واتخذَته فرعون، بالط يف مرصيٍّا تربى موىس أن إىل
لتزوج زمنه، الوجود يف الوي كان فلو ١٠)؛ :١٢ (عدد، (زنجية) كوشية امرأٍة من ج تزوَّ ثُمَّ
به ى تَسمَّ صميم، مرصي موىساسٌم اسم أن العلماء، لدى الثابت ومن عمومته. بنات إحدى
رعمسيس موىس»، «تحوت أو تحوتمس موىس» «أح أو أحمس اإلمرباطورية: عرص أباطرة
أَخذَت وقد املرصية، باللغة كانت أنها عندنا فاألرجح الرشيعة هذه لغة ا أمَّ موىس»، «رع أو
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ا أمَّ … الكنعانية بلغتها أخذَت كما وعاداتها، وتقاليدها الكنعانية بالحضارة موىس جماعة
من اقتبسوها التي اللهجات إحدى فهي الحق، وقٍت يف بالعربية ى تُسمَّ صارت التي لغتهم
ُكِتبَت وبها فلسطني أرَض دخولهم عىل عاٍم ستمائِة من أكثر بمرور تكوَّنَت وقد اآلرامية،
الجماعة هذه اقتَبَست قروٍن عدِة وبعد عام، بثمانمائِة موىس عهِد بعد بابل يف التوراة

ديانتها.»19 من جزءًا وصارت الكنعانية، والعبادة الديانة أسس من الكثري
مع فينتقل اإلرسائييل، التاريخ أدوار من الثالث الدور إىل «سوسة» ينتقل ثم
نرص «نبوخذ يد عىل بابل إىل فلسطني من بسبيهم يبدأ ثالث، موطٍن إىل إرسائيل بني
إىل أدت إقامًة بابل يف أقاموا حيث ٥٨٦–٥٣٩ق.م؛ عام حوايل وذلك الكلداني»، الثاني
أخرى؛ أهميٌة اإلقامة لتلك كان كما التالية، القرون خالل اليهودية العقيدة يف هائل ٍر تطوُّ
أنه إىل «سوسة» ويذهب التوراة. فصول أَهمُّ — األَْرس أثناء — الرافَدين بالد يف ُدوِّنَت فقد
لهم َقدََّمت بالهريوغليفية، املكتوبة األصلية، موىس وصايا من نسخٌة َحوزتِهم، يف كان ربما

املقدَّس.20 بالكتاب لعملهم والخام، األساسية املادة
وال املهاجرة الحركة خط يعتمد ال اإلرسائييل، التاريخ تقسيم من آخر لونًا نجد ثم
وبني التقسيم، أدوار بني يربط إنما حال، والرتَّ للِحل الجغرافية املواطن باعتباره يأخذ
نقالٍت حدوث يف جوهريٍّ أثٍر ذات وكانت اإلرسائيلية، بالجماعة مرَّت التي األحداث تباُدل
أخذه مع آخر، إىل دوٍر من االنتقال بمثابة ذلك أصبح بحيث كبريًا؛ تحوًال َلته حوَّ تاريخية،
إىل دور من نقَلتها ات تغريُّ من دخلها ما ومدى السائد، نمَطها أو الحياة، شكَل بالحسبان،
العربان «َمرَّ يقول: حيث فريحه» «أنيس عند له نموذًجا نجد ما وهو التاريخ، يف آخر دوٍر

رئيسية: أدواٍر خمسِة يف

الجزيرة شمايل يف املنترشة السامية القبائل جملة من كانوا حيث البداوة: دور (١)
ألهتهم أحد وأصبح التوحيد، نحو طريقهم يف كانوا لكنهم ِدين، ُموحِّ يكونوا ولم العربية،
اآلفاق، ضيقِة العدد قليلِة قبيلٍة إله يهوه وكان األول. اإلله الحروب، يف قائَدهم — يهوه —
يف اآلباء ذنوب يفتقد غيوًرا إلها كان فقد الصحراء؛ آلهة به تتميز مما بكثرٍي يتميز وكان

دمشق، د.ت، ط٢، والنرش، والطباعة لإلعالن العربي جار التاريخ، يف واليهود العرب سوسة، أحمد 19
ص١٥٥–١٥٧.

ص١٥٨-١٥٩. نفسه، 20

58



نقدية قراءة التوراة

أو رسٌم له يُرسم أن يرد لم إنه حتى شديًدا، صارًما كان والرابع، الثالث للجيل األبناء،
إشعيا أمثال األنبياء يَدي عىل أصبح الصحراوي اإلله هذا ولكن املنافسة، من خوًفا نحت،

والعدل. باملحبة يأمر عامليٍّا إلًها وميخا، وعاموس
دخلوا أن بعد كنعان، يف استقرارهم طور وهو والسيايس: القومي التكوين دور (٢)
ظلوا بل برمتها، لهم البالد تخضع ولم وقضاتهم، شيوخهم إمرة تحت وعشائر أسباًطا
الحضارة وكانت سبع، برئ إىل دان من لهم دانت حتى يحاربون، قرونًا فيها يكافحون
لغة فاقتبسوا لغتهم، من أرقى الكنعانيِّني لغة كانت وكذلك حضارتهم، من أرقى الكنعانية
امللكية َست وتأسَّ … عربية، قوميٌة األجيال مرِّ عىل وتكوَّنَت حضارتها يف واندمجوا البالد
انقسموا أن لِبثوا ما إنهم ثم سنة، تسعني من أكثر دامت ورخاء استقراٍر بفرتِة ونِعموا …
عاصمته جنوبي وقسم الحديثة، نابلس من بالقرب عاصمته شمايل قسم ذواتهم؛ عىل
نزاٌع وقام زراعية، أخرى آلهٍة وبني يهوه بني عنيف رصاٌع نشأ الفرتة، هذه ويف أورشليم،
العادات وبني الَقبلية، الصحراوية العادات بني الرصع واشتد يهوه، وكهنة البعل كهنة بني

الحرضية. الزراعية
اآلشوريِّني، قبضة يف إرسائيل الشمالية اململكة َوقَعت ٧٢١ق.م سنة يف السبي: دور (٣)
َوقَعت ٥٨٦ق.م، عام ويف العراق، إىل السكان من كبريًا قسًما وأجَلوا العاصمة، فخرَّبوا
السكَّان وأجَلوا الهيكل، معالم ودكُّوا العاصمة، وخرَّبوا البابليِّني، قبضة يف الجنوبية اململكة

بابل. إىل
انَصبَّ وقد الفرس، يد عىل فلسطني إىل رجوعهم كان موطنهم: إىل الرجعة دور (٤)
نعرفها كما التوراة، أسفار أكثر ُوِضَعت الفرتة هذه ويف … الهيكل بناء إعادة يف حماسهم

التقليدية. الرسمية اليهودية نضوِج فرتَة كانت الفرتة وهذه … هذا يومنا حتى
القرن أواخر عند اإلغريق حكم تحت فلسطني َوقَعت الهلِّينية: تحت وقوعهم دور (٥)
العداء اشتد وقد … واليهود اإلغريق بني عقائدية فكرية حرٌب فنشأت ق.م، الرابع
أنطيوخس وقرَّر … املكابيِّني بحروب تُعرف دامية حروٌب بينهم فنِشبَت واستفحل،
للميالد ٧٠ عام الروماني طيطس عليهم فجرَّد الوجود، من اليهودية يمُحو أن أبيفانس
أنحاء جميع يف اليهود وتشتَّت وأحرَقه، الهيكل فخرَّب القاضية، كانت كبرية، حملًة

املعمورة.»21

ص١٤٥–١٤٩. ١٩٨٠م، بريوت، ١٩٩٠م، بريوت النهار، دار التاريخ، يف دراسات فريحة، أنيس 21
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اإلبراهيمي اإلييل الطور يف الدخول أحداث (8)

مرص، إىل إبراهيم) بن إسحاق بن يعقوب (وهو إرسائيل بنزول األصل، يف األحداث تبدأ
عرش الثاني السبط األثري، ولده استدعاهم أن بعد عرش، األحد األسباط من بنيه بصحبة
أشقائه من مؤامرة بعد مرص، يف رقيًقا ِبيع أن سبق والذي السالم)، عليه (يوسف
وزيًرا انتهى حتى األحوال، به تقلَّبَت مرص ويف أبيهم، وجه لهم يخلُو كي الستبعاده،

املرصيِّني. لخزانة
إطالًقا، تُحدثنا ال لكنها عاًما، مرص٤٣٠ يف قَضوا قد إرسائيل بني إن التوراة: وتقول
والتَّكرار التفصيل إىل املعهود ميلها رغم السنني، تلك َطواَل هناك إرسائيل لبني جرى عما
موىس النبي ظهور مع كدأبها، والتكرار والتفصيل بالرشح عادتها، التوراة تبدأ فقط امُلمل،
فلسطني. إىل كربى هروٍب أو خروٍج رحلِة يف إرسائيل بني يقود أن له ُقدِّر الذي السالم، عليه
فيه بدأ الذي الزمن بشأن القطع محاولة هو باحث، أي عىل العصية املشكالت ومن
وإن إبراهيم، البعيد جدهم مع التاريخ، صفحات عىل أصًال، اإلرسائيلية القبيلة ظهور
السابع القرن خالل السالم عليه إبراهيم الجد تواُجد هو افرتاًضا، للقبول األقرب كان
عن تتحدث توراتية، روايٍة إىل تستند افرتاضية، مقارباٍت َوْفق وذلك امليالد، قبل عرش
ذكرته وقد مبارشة، سليمان ملكها موت بعد إرسائيل ململكة مرصي فرعون مهاجمِة
باسم فرعون عن ثَنا حدَّ آثارهم، يف ن امُلدوَّ مرص تاريخ وألن «شيشق»، باسم التوراة
محاولُة مرٍة ألول تم فقد وفلسطني، الشام بالد عىل حمالٍت صاحب كان وأنه «شيشنق»،
سليمان، لزمن االفرتايض التزمني «وتم املرصي، التاريخ متوافًقا اإلرسائييل التاريخ ضبِط
فقد وعليه ١٠٠٠ق.م»؛ حوايل عاش الذي «شيشق» أو األول شيشنق زمن مع بمطابقته
من بدءًا ارتجاعيٍّا، الهامة، التاريخية والشخصيات واألحداث األزمنة تُرتِّب خطة ُوِضَعت
إبراهيم الجد زمن إىل النهاية يف يصل افرتايض سياٍق َوْفق وسليمان، األول شيشنق زمن

السالم. عليه
أو مرحلتنَي بني تقسيمها يمكن والخروج، الدخول بحدثي تتعلق التي األحداث وإن
اليهوي الثاني الطَّور ثم الدخول، حدث تَمَّ وخالله اإلبراهيمي، اإلييل الطور هما طوَرين،
بزمن تبدأ التي تلك هي الدخول، أحداث فإن وعليه الخروج؛ حَدث ثم وخالَله املوسوي أو
الخروج. حدث ذلك بعد يبدأ حيث األحداث؛ موىسعىل النبي بظهور وتنتهي إبراهيم، الجد
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حالٍة يف الطور هذا عاشت قد الجماعة تلك أن املقدس»، «الكتاب رواية من ويتضح
أبناؤه كان كذلك للموايش، راعيًا السالم عليه إبراهيم وكان الدائَمني، واالرتحال التبدِّي من
بمرص إخوته استقبل عندما يوسف قول يف يتضح ما وهو يعقوب. إىل إسحاق من هبوًطا
أبي وبيت إخوتي له: وأقول الفرعون وأُخِرب أَصَعد أبيه: ولبيت إلخوته يوسف قال ثم …»
جاءوا وقد مواٍش، أهل كانوا فإنهم غنم؛ رعاُة والرجال إيلَّ، جاءوا كنعان أرض يف الذين
تقولوا: أن صناعتكم، ما وقال فرعون دعاكم إذا فيكون لهم، ما وُكلِّ وبَقرهم بغنَمهم
جاسان؛ أرض تسكنوا لكي جميًعا. وآباؤنا نحن اآلن، إىل صبانا منذ مواٍش أهل عبيُدَك

.(٣١-٣٢ :٤٦ (تكوين، للمرصيِّني»» رجٌس غنٍم راعي كل «ألن
االضطهاد، حكاية عليها غلب يوسفوموىس، بني مرصما يف غامضة إشاراٌت َة ثَمَّ لكن
بالكتاب جاء كما أو الفرعون، موايش رعاية كان يوسف فرعون أيام ذلك قبل عملهم لكن
أفضِل يف اَمك ُقدَّ أرضمرص، إليك جاءوا وإخوتك أبوك قائًال: يوسف فرعون «فكلم املقدَّس
ذوو بينهم يُوجد أنه علمُت وإن جاسان، أرِض يف ليسكنوا وإخوتك، أباك أَسِكن أرٍض

.(٥-٦ :٤٧ (تكوين، يل» التي عىل مواٍش رؤساء فأجعلهم قدرة،
وأنها كنعان، أرض يف ونسله إبراهيم لحياة التوراتي الرسد يُظِهره ما إىل إضافًة هذا
ارتحاًال إبراهيم ارتحل «ثم السائدة النغمة تجد حيث الكأل؛ وراء دائًما ارتحاًال كانت
خياٍم يف سكنوا بل البيوت، سكن يعرفوا فلم استقرار؛ دونما ،(١٩ :١٢ (تكوين، متواليًا»
له «وظهر خيمته أمام القيلولة يقيض وهو إلبراهيم يظهر الرب كان ما وعادًة متنقلة،
.(١٥ :١٨ (تكوين، النهار» حرِّ وقَت الخيمة، باب يف جالس وهو َمْمَرا، بَلُوطاِت عند الرب
حال وحسب الشعب، وراء متعددة هجراٍت بالرعي العمُل يستتبع أن الطبيعي ومن
بن يوسَف عهِد ويف إبراهيم، عهد يف مَرص نزولهم كان لذلك ُشح؛ أو وجوٍد من الطبيعة
باألرض«وحَدث جوٍع نزوِل إىل اإلشارة امُلهاجرة الحركة تلك يسبق كان ما وعادًة يعقوب،
الجوع «وكان ،(١٠ :١٢ (تكوين، هناك» ِليتغرَّب مرص إىل إبرام فانحدر األرض، يف جوٌع
ملاذا ِلبنِيه: يعقوب قال مرص، يف قمح يُوجد أنه يعقوب رأى ا فلمَّ … األرض ُكل وجِه عىل
هناك» إىل انزلوا مرص، يف قمٌح يُوجد أنه سِمعُت قد إني وقال: بعض؟ إىل بعضكم تنظرون

.(١-٢ :٤٢ ٥٦؛ :٤١ (تكوين،
األنعام، يف تمثََّلت التي ثروتهم َمظاهِر أَهمَّ أن أخرى، شواهَد عدِة من ويبدو
لوًطا أن فنجد أُرسية؛ عائلية ملكيًة كانت إنما قبلية وال فرديًة ال عائليًة ثرواٍت كانت
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هم. تُخصُّ أخرى أمالًكا وأرسته وإلبراهيم املوايش، من أمالكها وألرسته له إبراهيم، أخي ابن
لكن مشاعية، جماعية ملكيًة املياه وآبار املراعي أرايض كانت بينما أبنائه، مع األمر كذلك
مع القبيلة فتنتقل للنضوب، واآلبار للجفاف، تتعرَّض املراعي فكانت دوام؛ أو ثباٍت دون
فلسطني. أرض عىل استيالئهم حال يف أو مرص، إىل نزولهم حال يف حدث كما مواشيها،
األفراد، ثرواِت بني وال القبيلة، تلك أُرس ثَروات بني العهد ذلك يف كبريًة الفروق تكن ولم
نزول حول التوراة رَوتْه ما مثيُل وهو أخرى، ألسباٍب الثروة فيها تزيد طارئة حاالٍت يف إال
إبراهيم إىل «فصنع زوجته، سارَة الفرعون أخذ عندما حَدث وما مرص، إىل إبراهيم النبي
من إبراهيم فَصِعد … وجمال وأُتٌن وإماء وعبيد وحمري وبقٌر غنٌم له وصار بسببها، خريًا
.(١-٢ :١٣ ١٦؛ :١٢ (تكوين، والذهب» والفضة املوايش يف ا جدٍّ غنيٍّا إبرام وكان مرص…
أصاب غنًى داللِة سوى منه يُغنينا وال وتفنيده، تناُولُه الُكتَّاب من لكثرٍي سبَق زعٌم وهو
ع يرتفَّ جليًال، نبيٍّا كونه يف يُراِودنا شك فال إبراهيم النبي ا أمَّ مرص، يف إرسائيَل رهِط بعَض

املزاعم. تلك مثِل عن ويَتنزَّه
:٢٣ (تكوين، إرسائيل» إله «إيل أن وتُقرِّر تُؤكِّد التوراة نجد السطور، تلك وَطواَل
وموىس؛ إبراهيم بني ما املمتدة الِحقبة َطواَل ِذكُره د يَرتدَّ الذي اإلله هو «إيل» ظل وقد ،(٢٠
ظهور قبل (يهوه) املوسوي اإلله فيها يُذكر حاالٍت عدا كامًال، التكوين ِسفر ِبطوِل أي
يَعني ال ذلك أن الدارِسني لدى ومعلوٌم التكوين. سفر بداخِل «إيل»، عن بديًال موىس،
داخَل روايتنَي إدماِج ناتَج كان ذلك أن نعرف إنما «يهوه»، لإلله اإلبراهيمي العهد معرفة
يف الغالبة هي وراويته اإلييل، بالكاتب اصطالًحا نعرفه من َكتبَها روايٍة التكوين: ِسفر
أن يجب ال ما لكن اليَهوي. بالكتاب اصطالًحا نعرفه من َكتبَها وروايٍة التكوين، ِسفر
«إللوهيم» الجمع صيغة يف كثرية حاالٍت يف تأتي كانت «إيل» الكلمة أن هنا، القارئَ يفوت

اآللهة. أي
عىل لالستيالء البطاركة بمرشوع يرتبط الذي اإلله هو التوراة، رواية يف «إيل» واإلله
نستطيع ال وهنا فلسطني. إىل ولألبد — األصيل موطنهم من هجرتهم بعد كنعان، أرِض
قصٌة فلسطني عىل لالستيالء اإلبراهيمي املرشوع فقصة التاريخ؛ أو األحداث مجاملة
اإلله عالقة اعتمدت، وقد عنها. شيئًا يعرف أو يُدوِّنها لم إنساني بتاريٍخ عربة وال ُمقدَّسة
مدينة من أخرجه الذي اإلله أنه تؤكِّد مقدَّسة توراتية قصٍة عىل االستيطاني باملرشوع إيل
إياها ومنحه كنعاَن أرَض له اختار الذي اإلله وهو البعيد، األصيل موطنه الكلدانيِّني» «أور
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بسفر موضع من أكثَر يف امليثاق هذا صيغة وتكرر آبِدين، أبِد وإىل بعده من ولنسله
كاآلتي: إبراهيم الجد عهد يف الرتتيب عىل جاءت وقد التكوين،

األرض إىل أبيك، بيِت ومن عشريتَِك ومن أرِضَك من اذَهب إلبرام: الرب وقال
وأُبارك بركة، وتكون اسمَك وأُعظِّم وأُباِركك، عظيمًة أمًة فأجعلَُك أُريك، التي

أَلَعنه. والِعنَك ُمبارِكيك،
(١–٣ :١٢ (تكوين،

كنعان: أرَض هبوطه وبعد
األرض. هذه أُعطي ِلنسِلَك وقال: إلبراهيم الرب ظهر

(٧ :١٢ (تكوين،

وغربًا؛ ورشًقا وجنوبًا شماًال فيه، أنت الذي املوضع هذا من وانظر عينَيك ارفع
كرتاب نَسَلك وأجعل لألبد، لنسِلَك أُعطيها لك ترى أنت التي األرض جميع ألن

األرض.
(١٤–١٦ :١٣ (تكوين،

نهر من األرض، هذه أُعطي ِلنسِلَك قائًال: ميثاًقا إبراَم من الرب قَطع اليوم ذلك يف
والحيثيِّني والقدمونيِّني والقنزيِّني القينيِّني الفرات، نهر الكبري النهر إىل مرص

واليبوسيِّني. والجرجاشيِّني والكنعانيِّني واألموريِّني والرفائيِّني والفرزيِّني
(١٨–٢١ :١٥ (تكوين،

ألكون أبديٍّا؛ عهًدا أجيالهم، يف بعدك من نسِلَك وبني وبينك، بيني عهدي وأُقيم
أرَض ُغربتِك، أرَض بعِدَك من ولنسِلَك لَك وأُعطي بعِدك، من ولنسِلَك لك إلًها

إلههم. وأكون أبديٍّا، ملًكا كنعان،

(٧-٨ :١٧ (تكوين،
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صغرية أرسٍة إزاءَ نفسه يجد «إبراهيم»، والجد «إيل» اإلله عن التوراتية للقصة واملتابع
ثم إسماعيل وولَديه وسارة «إبراهيم اليد أصابِع عىل يُعدُّون أفراٍد من تَتكوَّن ُمتواِضعة،
قد الوعد نجد وللتدقيِق وبنتنَي. زوجة من فقط تتكون التي لوط أخيه ابن وأرسة إسحاق»،
غريبة أرًضا لينزلوا أغرابًا جاءوا وزوجته»، «رجل إسحاق، وولده إبراهيم عىل فقط اقتََرص
قرية، وال فيها، قطعًة «ليس األرض، كل «إيل» فيمنحهم التوراة)، بتعبري غربتهم (أرض
رغم الفرات». نهر وبني مرص نهر بني ما الواقعة واملمالك البالد كل إنما مدينة، حتى وال
والقنزيِّني «القينيِّني، الوعد نص يف تَعداُدهم وتم السنني، ألوف من عَمروها الذين سكانها
والجرجاشيِّني، والكنعانيِّني، واألموريِّني، والرفائيِّني، والفرزيِّني، والحيثيِّني، والقدمونيِّني،
عظيًما شوًطا َقطَعت قد الشعوب تلك أن التكوين، ِسفر رواية يف والواضح واليبوسيِّني»،
وجاء املستقرة، املمالك من عدًدا وكوَّنَت والسيايس، واالقتصادي االجتماعي التطور ُسلَّم يف
ومملكة سدوم، ومملكة جرار، مملكة مثل وغريه؛ عرش الرابع اإلصحاح يف بعضها ِذكُر
ومملكة موآب، ومملكة عمون، ومملكة بالع، ومملكة صبويم، ومملكة أدمة، ومملكة عمورة،
صادق، امللك أو صادق» «ملكي ملكها اسم مع األخرية اململكة تلك ِذكر ورد وقد شاليم.
بينما األرض، به تُعج هذا كل «أبيمالك». الفلسطيني ملكها اسم جرار مملكِة مع جاء كما
أن افرتاِض من مندوحَة فال وعليه موايش؛ صاحب بسيط، غريب راٍع مجرَّد إبراهيم كان
َكتبَه قد طويلة، بقروٍن إبراهيم الجد زمن بعد ُكتب الذي التوراة، من الجزءِ هذا كاتَب
ذلك ترجمُة ت فتمَّ الطموح، بهذا لهم تسمح االقتدار من لدرجٍة اإلرسائيليون وصل أن بعد
بالرب ُقدسية عالقٍة إىل فلسطني، عىل باالستيالء القرار بإعادة الُقدسية، اللغة إىل الطموح
منح تم بحيث عليه؛ لالعرتاض مجال ال وإلهيٍّا، ًسا ُمقدَّ َقَدًرا تُصِبح بذلك واملسألة «إيل».
بأن آخر وعٍد مع أصًال. أنجب قد يكن لم بينما إبراهيم، البعيد للسلف رجعي بأثٍر األرض
ِلتكتسب إبراهيم الجد بزمن الرواية تزمني تم هنا ومن األُمم، أعظم سيكون النسل ذلك
ِللملكية، امُلكِسبة الطويلة املدة اليد بوضع القائل القانوني ِللمبدأ وإعماًال التقاُدم، ُقدسية

األزمان. تلك قواعِد عن تواُرٍث ِسوى ليس اليوم أنه يبدو والذي
سلب فيها يتم التي العظيمة، العطية هذه مقابَل «إيل» طلبه الذي املقابل وكان
دون للقبيلة، إلًها به االعرتاف يتم أن هو امُلغِرتبة، القبيلة لصالح أصحابها من األرض
السنني مرِّ عىل شاهًدا التوثيق ليكون وإشهاره، العهد توثيق من بُد ال وكان األخرى، اآللهة
امليثاق عالمة ونسله إبراهيم يضع أن هو التوثيق وكان للنزاع. منًعا الشعوب جميع أمام
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الذي عهدي هو «هذا ا نصٍّ وذلك «الختان»، هي مميزة عالمٍة يف األحفاد، لتذكر الشاهدة
لحكم يفَّ فتختتنون منكم، ذكٍر كلُّ يختتن بعدك، من نسِلَك وبني وبينكم بيني تحفظون

.(٩–١١ :١٧ (تكوين، وبينكم» بيني عهد عالمة فيكون ُغرلتكم،
فلسطني، أرَض الُغرباء منح الذي «إيل»، «اإلله أن الحكاية، تلك ُكل يف الغريب ا أمَّ
إىل يُشري ما ترى أن يمكنك النصوص ويف املنطقة»، يف أصيًال فلسطينيٍّا كنعانيٍّا إلًها كان
الرب وظهر القول: قبيل من وذلك البالد، هبوطه عند إلبراهيم معروٍف غريَ كان «إيل» أن
(تكوين، له» ظهر الذي لإلله مذبًحا هناك فبنى األرض، هذه أُعطي «ِلنسِلَك وقال: ألبرام
بأنه عنهم يتميز لكنه أرباب. بني ربٌّ فهو املعرفة؛ أو التعريف من غفٌل هنا فالرب ٧)؛ :١٢
(تكوين، إيل» بيت إله «أنا قائًال: إلبراهيم نفسه بتعريف الرب قام لذلك له» ظهر «الذي هو
الكشوف دلَّت وقد الِقدم، منذ ُمقدَّسة كنعانية مدينٌة إيل» «بيت أن ومعلوٌم .(١٣ :٣١
يف اآللهة، كبريَ بحسبانه واسع نطاٍق عىل «إيل» عبادة انتشار عىل الحديثة األركيولوجية
وبخاصة العرِب وجزيرِة والرافَدين جميًعا، والشام كنعان بالِد يف السامية، الشعوب مناطِق
أنه وهو إليها، اإلشارة َسبَقت األهمية من عظيم جانٍب عىل ملحوظة تَلَحظ إنك بل جنوبها،
الكنعانيِّني لغة إىل اآلرامية، األصلية لغته يهُجر كنعان، أرض وعائلته إبراهيَم هبوِط عند

التوراة. بتعبري كنعان َشَفة أو البالد، أهل
«إسماعيل» أو إيل» «سمع يُنَسب فإليه اإلبراهيمي للنسل مصاحبًا «إيل» ظل وقد
وكان (؟!) مرصية جاريٍة ابُن ألنه الرتكة من استبعاُده تم والذي األكرب، إبراهيم ابن
وتم و«يعقوب». «عيسو» هما ولَدين أنجب الذي إسحاق، بابنها سارَة برشَّ الذي هو «إيل»
متميزة عالقٍة عىل كان الذي ليعقوب، خالصًة الِرتكة لتبقي املرياث من بدوره عيسو استبعاد
اختباُر فيه تم الذي اللقاء حسًما، وأشدها أهمها كان مراٍت عدة له ظهر فقد إيل؛ باإلله
أعاد ثَمَّ ومن إرسائيل»؛ إىل «يعقوب من اسمه وتبديل جسديٍّا، بمصارعته يعقوب قوِة
«واألرض إسحاق، وإله أبيك إبراهيم إله الرب «أنا ليعقوب: بقوله املوثَّق الوعد تأكيد «إيل»
ورشًقا غربًا وتمتد األرض، كُرتاِب نسلَُك ويكون ولِنسِلَك لك أُعطيها عليها ِجع ُمضَّ أنت التي
وبنيه (يعقوب) إلرسائيل الوعد استََمر وبهذا .(١٣-١٤ :٢٨ (تكوين، وجنوبًا»» وشماًال
زبولون، يساكر، أشري، جاد، نفتايل، يهوذا، الوي، شمعون، «رءوبني، عرش االثنَي األسباط
وربما «إيل»، بنسيان كفيًال كان زمنًا هناك وعاشوا مرص، هبطوا الذين يوسف»، بنيامني،
من «يهوه» الجديد اإلله بعبادة السالم عليه موىس جاءهم وملَّا املرصيِّني. آلهَة هناك عبَدوا
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يف غضاضًة يجدوا لم كنعان، يف يُعبد كان الذي أجدادهم إلُه أنه وأخربهم «مديان»، بالد
للتأكُّد. محاولٍة حتى أو تشكٍُّك أو تمحيٍص دون الفور، عىل قبوله

يعقوب تفضيِل بقصِة تبدأ أخرى، أحداٍث إىل أخرى، نقلًة التوراة تنقلُنا ذلك، وبعد
منه، للتخلُّص مؤامرٍة إىل لجئوا وبحيث وَموِجدتهم، إخوته حقد أثار مما يوسف، لولده
عن يوسف، قبيلة أي «راحيل» قبيلة ِلصالِح التوراة بها تقوم أخرى تصفيٍة محاولُة وهنا
َمناَص ال مجموعاٍت تحالُِف بواقِع اصَطدَمت قد يبدو هنا لكنها األخرى، األسباط قبائل
إنما يوسف، ِسبِط من يكون لن (موىس) اآلتي النبي أنَّ خاصًة واستبقائهم، َقبولهم من

الوي. ِسبِط من
التي األحالم تلك األحالم، صاحب إرسائيل، بن الجميل بيوسف الدخول بدأ وهكذا،
قالوا حتى له، يسجدون والَديه مع «رمًزا» إخوته يوسف فيها ورأى بشدة، إخوته أَزعَجت
أحداث َسرْي لكن .(٨ :٣٧ (تكوين، تسلًُّطا» علينا تتسلَّط أم ملًكا، علينا تُملَّك «أَلعلََّك له:
سيصري يوسف وأن بحذافريها، َقت تحقَّ قد الصبي أحالم أن إىل يُشري ذلك، بعد القصة
رسدها الرواية تُتاِبع حيث النيل، بالد يف لكن فعًال، له سيسجدون أهله وأن عليِّني، يف

فتقول: لألحداث
رجٌل الرشطة، رئيس ِفرعوَن َخيصُّ فوطيفار، واشرتاه مرص، إىل فأُنزل يوسف، ا «وأمَّ
ناجًحا، رجًال فكان يوسف، مع الرب وكان هناك، أنزلوه الذين اإلسماعيليِّني يد من مرصي،
يده إىل ودفع بيته، عىل فوكَّله وخدمًة نعمة، يوسف فوجد … املرصي سيده بيت يف وكان

«… يوسف بسبب املرصي بيت بارك والرب … له كان ما كلَّ
وحسن الصورة، حسن يوسف «وكان املقدسة: الرواية تقول مناسبة، وبال فجأًة، ثم
يوسف، إىل عينَيها َرفَعت سيده «امرأة فإن املرصيِّني، بنساء للتعريف توطئًة املنظر.»
«أنه يوم كان حتى القرص سيدة عىل يَتأبَّى يوسف واستمر فأبى.» معي اضَطِجع وقالت
بثوبه فأَمسَكته البيت، يف هناك البيت أهل من إنساٌن يكن ولم عمله، ليعمل البيت دخل
باالشتهاء شبَقت التي املرأة من كان فما وهرب.» يدها يف ثوبَه فرتك معي، اضطِجع قائلة:
دخل ِليُداعبنا، عرباني برجٍل إلينا أتى وقد «انظروا، قائلة: وكلمتهم بيتها أهل نادت أن إال
أنه ورصخُت صوتي رفعُت أني سمع ملَّا وكان عظيم، بصوٍت فرصخُت معي ِليضَطجع إيلَّ

.(٣٩ (التكوين، خارج» إىل وخرج وَهرَب بجانبي ثوبه تَرك
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بدوره بأنه القرآنية الرواية مألتها والتي الدراما إخراج يف الثغرات عن النظر وِبَغض
وبني هناك»، البيت أهل من يكن «لم تماًما البيت ُخلو بني ما والتناُقض بها»، «همَّ قد
كان الحتمي يوسف مآل فإن ُمحَرضون، غرفتها إىل كلهم الدار أهل فإذا واحدة رصخٍة
كان مشابهٍة قضايا من إرسائيل بني بمواقف مقارنًا يُهون شك ال حكٌم وهو السجن.
التهمة، ثبوت أو بالرباءة الواقعة صحة من تثبٍُّت أيِّ دون اإلعدام، هو فيها امُلربَم القضاء
مشفوعة بالحيطة يتسم قراًرا إرسائيل بني لدى مثيله ُمقابَل املرصي الدار سيد قرار فكان
لو — فَشت وقد — تفشو أن يمكن كان فضيحة، عىل التغطية يف برغبٍة ُمغلَّفًة بالرحمة

سجنه. رفاِق مع «يوسف» عنها تحدَّث
لم املرة هذه ولكنه حبسه، رهنُي وهو باألحالم الحميمة عالقته يف يوسف واستمر
وهو — ألحدهم وتنبَّأ السجن، ِرفاق ألحالِم تفسريه وصدق لألحالم، مفًرسا إنما حامًلا، يكن
تنبَّأ بينما رؤياه، من أياٍم ثالثِة بعد أخرى مرًة مكانه ويتبوأ سيُربَّأ، أنه — الفرعون ساقي
امُلقنَّنة، القضائية املحاكمات من» لوٍن إىل يُشري ما «وهو باإلعدام، سيئ بمصرٍي آلخِرين

الواقع. يف ًقا ُمحقَّ يوسف قاله ما وكان محددة، قواعَد َوْفق وتجازي فتُربِّئ
السبع تأكل الِعجاف، السبع بالبقرات فرعون ُحلِم عن املشهورة الرواية تأتي ثم
يطلب وعندما امُلمتِلئة، السمينة السنابل الرشقية بالريح امللفوحة والسنابل السمان،
الفرعون، فيُخِرب لألحالم، ُمفرسِّ كأعظِم «يوسف» الساقي يتذكر املفرسين، الفرعون

مرص: لسيد بتفسريه يوسف ويَتقدَّم البالط، إىل يوسف فيُحِرضون
البقرات صانع، هو بما فرعوَن هللا أخرب قد واحد، فرعوَن ُحلم لفرعون: يوسف «فقال
قادمة سننَي سبُع ذا هو … سنني سبُع هي الحسنة السبع والسنابل سنني، سبُع هي السبع

جوًعا.» سننَي سبُع بعدها تقوم تم أرضمرص، يف عظيًما ِشبًَعا
للفرعون: النصيحة يوسف ه يُوجِّ ثُمَّ

سننَي سبِع يف مرص أرض عىل يجعله وحكيًما بصريًا رجًال فرعون لينظر «فاآلن
القادمة، الجيدة السنني هذه طعاِم جميَع فيجمعون األرض… َغلَّة ُخمَس ويأخذ … بَع الشِّ
الجوع.» ِسني لسبِع لألرض ذخريًة الطعام فيكون … فرعون يد تحت قمًحا ويُخزنون

هو أحالمه تحقيَق له قدََّرت أن األحالم تفسري يف الفريدة يوسف موهبة نتيجة وكانت
قولها: يف امُلقدَّس رواية َلته سجَّ ما وهو ذلك، بعد

هل لعبيده: فرعوُن فقال عبيده، جميِع عيوِن ويف فرعون، عينَي يف الكالم «فَحُسن
ليس هذا، كل هللا أَعلَمك بعدما ليوسف: فرعوُن قال ثم هللا؟ روح فيه رجًال هذا مثل نجد
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الكريس أن إال شعبي، جميع يُقبل فِمك وعىل بيتي، عىل تكون أنت مثلك، وحكيم بصري
مرص، أرِض كلِّ عىل جعلتَُك قد انظر، ليوسف: فرعون قال ثم منك، أعظم فيه أكون
وناَدوا الثانية، مركبته يف وأركبه … يوسف، يد يف وجعَله يده من خاتمه فرعوُن وخلع
أرِض كلِّ يف رجَله وال يَده إنساٌن يرفع ال بدونك … ليوسف فرعون وقال اركعوا. أمامه:
«… زوجة أون كاهن فارع فوطي بنت وأعطاه فعنيح، صفنات يوسَف فرعوُن ودعا مرص،

.(٤١ (تكوين،
تغيرياٍت لدخوِل مدعاًة االقتصادية، وشئونها مرص ِخزانة أمَر يوسف تويلِّ وكان
الناس كان أن فبعد البالد؛ يف بها املعمول واالقتصادية االجتماعية األنظمة عىل جوهرية
أراضيَهم يملكون كانوا أن وبعد الدولة، مركزية سلطاِن سوى عليهم مللكهم ليس أحراًرا،
واحٍد كلُّ املرصيون باع إذ لفرعون ِمَرص أرِض ُكل يوسف «اشرتى فيها. أحراًرا وِغاللهم
من املدن إىل فنقَلهم الشعب ا أمَّ لفرعون، األرض فصارت عليهم، اشتد الجوع ألن حقله؛
هو لفرعون، وأرَضكم اليوم اشرتيتُكم إني للشعب: يوسف فقال … أقصاه إىل أقىصمرص
فقالوا: … لفرعون ُخمًسا تُعطون أنكم الغلة عند ويكون األرض، فتزرعون بذار لكم ذا
فرًضا يوسف «فجعلها لفرعون، عبيًدا فنكون سيدي، عينَي يف نعمًة نجد ليتنا أحيَيْتنا،
بعد ل تحوَّ كيف املفهوم من وكان .(٢٠–٢٦ :٤٨ (تكوين، اليوم»» هذا أرضمرصإىل عىل
هو هذا اإلله وبأن هلل، يشهد الفرعون كان وبعدما عموًما، الفراعني أو مرص فرعوُن ذلك
ت تَغريَّ واألرض، الناَس الفرعون فامتلك هذا»، كل هللا أعلمك «بعدما ِعلمه العبد يمنح الذي
بعُد، فيما األلوهية يدَّعي النفوذ، ُمطَلق سلطاٍن إىل بالقواعد، محكوم سلطاٍن من األحوال،

التاريخ. حقائق عىل ينبني ال التوراة، كان وإن التوراة، رواية عىل يرتتب أمٌر وهو
فهو كوكبًا، عرش األحد له َسَجد وكيف اليُفوع، بعد الصبي أحالم َقت تحقَّ كيف ا أمَّ
أِمنَت والتي وحدها، مرص يف يكن لم الجوع أن تؤكد التي املقدَّس، رواية به تُخربنا ما
يف وبنيه بيعقوَب القحط حل فقد شامًال؛ الجوع كان إنما اليوسفية، بالحكمة نفسها عىل
يف قمح يُوجد أنه يعقوب رأى «فلما السبعة املجاعة ِسني يف الشظف بهم وحل بداوتهم،
لنا واشرتوا هناك انِزلوا مرص، يف قمح يُوَجد أنه سِمعُت قد إني لبنيه: يعقوب قال مرص،
يف كان الجوع ألن أتَوا؛ الذين بني ليشرتوا إرسائيل بنو فأتى نموت، وال لنحيا هناك من

.(٤٢ (التكوين، كنعان» أرِض
إلخوته يوسف إعالن ثم التعاُرف، ثم الِخزانة، سيد مع اللقاء كان مرص وبنزولهم
إىل بعتموه الذي أخوكم يوسف أنا … بعُد؟ أبي أحيٌّ يوسف، «أنا صغريًا عليه بَغوا الذين
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لكل وسيًدا لفرعون أبًا جعلني وهو هللا، بل هنا، إىل أرسلمتوني أنتم ليس فاآلن … مرص
يوسف: ابنك هكذا له وقولوا أبي، إىل وأصِعدوا أَِرسعوا مرص. أرض عىل وُمتسلًِّطا بيته
وقال … مني قريبًا جاسان أرض يف فتسكن إيلَّ انِزل مرص، لكل سيًدا هللا جعلني قد
أرِض خرياِت فأعطيكم إيلَّ وتعاَلوا وبيوتكم أباكم خذوا … إلخوتك قل ليوسف فرعون
مرص أرِض جميِع خرياِت ألن أثاثكم؛ عىل عيونُك تحزن وال األرض… دسم وتأكلوا مرص،
فأَسَكن مرصسبعون» إىل أتت التي يعقوب بيِت نفوِس جميع «وكانت ،(٤٥ (تكوين، لكم»
رعمسيس، أرض يف األرض، أفضل يف مرص، أرِض يف ملًكا وأعطاهم وإخوته «أباه يوسف

.(٤٧ (تكوين، فرعون» أمر كما
(تكوين، «منيسوإفرايم» ولَديه «أسنات» املرصية زوجته من يوسف أنجب مرص، ويف
األطباء فحنَّط أباه، يُحنِّطوا أن األطباء عبيَده يوسُف «وأََمر يعقوب مات زمٍن وبعد ،(٤١
املرصيون عليه وبكى امُلحنَّطني أيام تكُمل هكذا ألنه يوًما؛ أربعون له وكُمل إرسائيل،

.(٥٠ (تكوين، يوًما» سبعني
سيفتقدكم هللا لكن أموت، أنا إلخوته: يوسف «وقال سنني وعرش مائة يوسف وعاَش
واستَحَلف ويعقوب، وإسحاق إلبراهيم حلف التي األرض إىل األرض هذه من ويُصِعدكم
يوسف مات ثم هنا، من عظامي فتُصِعدون سيفتقدكم، هللا قائًال: إرسائيل بني يوسُف
وبموِت .(٥٠ (تكوين، مرص» يف تابوٍت يف وَوَضعوه فحنَّطوه سنني، وعرش مائة ابن وهو

«إيل». األكرب باإلله املرتبط اإلبراهيمي الطور ينتهي يوسف
ففي اإلشكاليات؛ من عدًدا ذلك بعد أثارت ألنها إليها؛ نبَّهنا أن سبق ملحوظاٌت وهنا
فيه يدخل ُمركَّب اسٌم وهو فارع»، «فوطي مثل مرصية ألسماء ذكًرا نجد التوراة قصة
كاهنًا كان فارع» «فوطي أن الرواية من نعلم كذلك «رع»، األكرب املرصي الشمس إله اسم
التوراة رواية عىل أضفى اإلشارة تلك ومثل «رعمسيس»، مدينة اسم يَِرد كذلك «أون» ملدينة
عىل أو القديم، عهدها ملرصيف التوراتي للنص واضحة معرفٍة إىل ويُشري املصداقية، بعض
التي اإلشارات وهي الذهبي. عرصها يف بمرص التوراة من الجزء ذلك كاتب معرفِة األقل
تأكُّدنا إىل كثرية، أخرى إشاراٍت مع «… موىس «النبي اآلن أيدينا بني بحٍث يف بنا أدَّت
ً خطأ ارتكابنا يف شكٍّ أيِّ دون منها، وُخروِجهم مرص إىل إرسائيل بني دخول من اليقني

اليقني. بهذا علميٍّا
حيث هنا؛ ُعجالتنا يف التي بالبساطة تكن لم املوقف، ذلك والتخاِذ بالطبع، واملسألة
أبرزها كان وربما وامُلتشاِبكات، الروافد والكثيفة التعقيد، الشديدة اإلشكاليات كانت
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اصطالحاٍت استخداِمها رغم التوراة أن هو البحثية، املدارس بني للتضاُرب إثارة وأشدها
اللغة رموز كشف قبل بها علٍم عىل نكن لم مرصية لعاداٍت وذكِرها قديمة، مرصية وأسماءً
التوراة فإن إلخ، … امليت ندب أيام وعدِد التحنيط، أيام وعدِد الدفن، كطقوس القديمة،
رغم بها، وُمطِبق تام جهٍل عن يفصح وبشكٍل وتجاَوَزتها، وخطرية هامة أموٍر عند جاءت
ذكرها عدم مثل وذلك الفاصلة، التاريخ نقاط أهم يف وقطًعا وفصًال يًة حدِّ املسائل أكثر أنها
سنة وال موىس)، (فرعون الخروج فرعون اسم وال يوسف)، (فرعون الدخول فرعون السم
بذكِر اهتمامها رغم دالالتها، وفكُّ تزمينُها يمكن عالماٍت أي وال الخروج، عام وال الدخول،
مرهوٌن كله واألَمُر وابنته. أون كاهن أو الرشطة وزير اسم مثل باملقارنة، أهميًة أقلُّ هو ما
امُلشار كتابنا يف البحث من االنتهاء عند عنه اإلفصاُح يمكن رأٍي إىل فيه نصل أن يمكن بما

قبلنا. مجتهد باحٌث إليه ينتهي أن يمكن بما أو إليه،

املوسوي) اليَهِوي الطور (يف الخروج أحداث (9)

ودالالتها مضامينها يف تماًما ومتميزة فاصلة أخرى نقلًة هنا التوراتي املقدَّس ينقلنا
ونََموا وتواَلدوا أثَمروا إرسائيل «بنو الهامة باإلشارة بادئًا والعقدية، التاريخية وتحوُّالتها
فقال يوسف، يعرف يكن لم مرص عىل جديد ملٌك قام ثم منهم، األرض وامتألِت كثريًا
َحدثَت إذا فيكون ينُموا، لئال لهم نحتال هلمَّ منا، وأعظم أكثر شعٌب إرسائيُل ذا هو لشعبه:
رؤساء عليهم فجعلوا األرض، من ويصعدون ويحاربوننا، أعدائنا، إىل ينضمون أنهم حرب
(خروج، ورعمسيس» فيثوم مخازن مدينتَي لفرعون فبنَوا بأثقالهم، يُذلُّوهم لكي تسخري

.(١–١١ :١
العرش عىل ِليخلُفه ما، بشكٍل أمره انتهى أو مات، قد يوسَف فرعوَن أن نعلم وهكذا
إىل األرض، دَسم وأكل والسيادة، التكريم من عهده يف إرسائيل بنو تحول آخر، فرعوُن
بناءِ يف واستَعبَدهم يوسف! يعرف يكن لم الجديد الفرعون ألن األرض؛ طني يف التسخري
شديدة، عدائية روًحا يحمل أنه واضًحا وكان و«رعمسيس». «فيثوم» هما للمخازن مدينتنَي
غرِي ألمٍر منهم، االنتقام يف واضحة رغبٍة مع البالد، بأعداء اإلرسائيليِّني عالقات يف وشكٍّا
فاقتاله، ابنًا كان «إن بينهم من يُولد ذَكٍر كلِّ بقتِل أَمر إنه حتى املقدَّس، بالكتاب واضح
(خروج، تستحيونها» بنٍت كل لكن النهر، يف تطرحونه يُولد ابٍن كل … فتحيا بنتًا كان وإن

.(١٦–٢٢ :١
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«موىس وهو إرسائيل، بني تاريخ يف رجٍل أَشَهر «موىس» ُولد األزمة هذه ظل ويف
وذلك (إرسائيل)، يعقوب أبناء األسباط أحد هو والوي الوي»، بن قهات بن عمران بن
«يوكابد»، عمته من بزواجه عمران أنجبه وقد ليعقوب. الرابع النسل هو موىس أن يعني
أن ورغم .(١٤–٢٠ :٦ (خروج، مريم وشقيقتها األكرب، أخاه هارون أيًضا منها وأنجب
نجا كيف لنا ح تُوضِّ لم فإنها أطفال، من اإلرسائيليِّني ذكور قتِل مسألَة لنا تُؤكِّد التوراة
الَربدي من سفٍط يف أمه َوضَعته حيث موىس؛ نجاِة أمر َلت فصَّ وإن املصري، هذا من هارون
علمها رغم له ت فرقَّ فرعون، ابنُة عليه وعثََرت القتل، من عليه خوًفا النهر، حافة عىل
به جاءت الولد كِرب «وملَّا باألجر، له كمرضعٍة أمه مع وأرسَلته وتَبنَّته، إرسائييل طفٌل أنه
(خروج، املاء» انتشلتُه إني وقالت موىس، اسمه ودَعت ابنًا، لها فصار فرعون، ابنِة إىل

.(١٠ :٢
برستد»، هنري «جيمس تعامل كما «موىس» اسم مع فرويد» «سيجموند تعامل وقد
افرتضوا ثَمَّ ومن «مس»؛ صحيًحا نطقه يجب الدقيقة بالرتجمة وأنه مرصي، اسٌم أنه وأكد
«أنجب» أو «يلد» تعني القديمة املرصية يف «مس» باعتبار مرصي، إله اسُم يسبقه كان أنه
الشمس إله أي مس» و«رع ولًدا، أنجب تحوت اإلله أي مس» «تحوت مثل أسماءٍ عىل ِغراًرا
بهذا «موىس» ترجمة نرى جانبنا من لكن ولًدا. أنجب القمر إله أي مس» و«أح ولًدا، أنجب
اسمه «ودَعت القول، سنجد التوراة، رواية يف النظر ْقنا دقَّ ولو دقيقة، وغريَ عًة ُمترسِّ الشكل
املرصي باللسان «املاء» ألن تخريجات؛ إىل يحتاج ال املاء» من انتَشلتُه إني قائلة: موىس
مقطَعني من ُملَصق هنا واالسم «ابن»،23 تعني «سا» نجد اللسان وبذات «مو»،22 القديم
سفطة يف الفرعون ابنة وجدته حيث املوقف مع يتناسب اسم وهو املاء»، «ابن معناه ويُفيد
التسمية تلك سوى — نسبًا له تعلم ال وهي — يناسبه اسًما تجد ولم املاء، سطح عىل

ة. ُقحَّ مرصية تسميٌة بدورها وهي البليغة،
فتقول: التوراة رواية مع األحداث ونُتاِبع

فرأى أثقالهم، يف لينظر إخوته إىل خرج أنه موىس، كِرب ملا األيام، تلك يف «وحَدث
أحد، ليس أْن ورأى وهناك، هنا إىل فالتفت أخوته، من عربانيٍّا رجًال يرضب مرصيٍّا رجًال

ص٨٣. د.ن، د.ت، إشاراتها، وأهم خطوطها وأنواع القديمة املرصية اللغة مفتاح ذكري، أنطون 22
موىس.) النبي بقصة له عالقة وال الهريوغلييفة، للغة تعليمي (الكتاب

ص٨٢. نفسه، 23
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يتخاصمان، عربانيان رجالن وإذا الثاني، اليوم يف خرج ثم الرمل. يف وطَمره املرصي فقتل
أنت أُمفتِكٌر علينا؟ وقاضيًا رئيًسا جعلك من فقال: صاحبك؟ ترضب ملاذا للُمذنب: فقال
األمر هذا فرعون فسمع األمر. ُعرف قد ا حقٍّ وقال: موىس فخاف املرصي؟ قتلت كما بقتيل
عند وجلس مديان، أرِض يف وسَكن فرعون، وجِه من موىس فهرب موىس، يقتل أن فطلب
فأتى أبيهن، غنم ليسقني األجران وَمألَن واستَقنَي فأتنََي بنات، مديان لكاهِن وكان البرئ،
أبيهن رعوئيل إىل أَتنَي ا فلمَّ غنَمهن، وسقى وأنجَدهن موىس فنهض وطردوهن، الرعاة
وإنه الرعاة، أيدي من أنقذَنا» مرصي «رجٌل فُقلن اليوم؟ املجيء يف أرسعتُنَّ بالُكنَّ ما قال:
ليأكل ادعونه الرجل؟ تركتُن ملاذا هو؟ وأين ِلبناته: فقال الغنم، وسقى أيًضا، لنا استقى
:٢ (خروج، ابنته» صفورة موىس فأعطى الرجل، مع يسُكن أن موىس فارتىض طعاًما،

.(١٦–٢١
يظهر «حيث اإلرسائيلية؛ العقيدة شئون يف والجديد، األَهم الحدث يأتي مديان ويف
أو «رعوئيل» حميِّه غنم يرعى وهو مديان يف بموىس يلتقي جديد»، إلٌه إرسائيَل لبني

امُلقدَّس: رواية يف وذلك «يثرون»،
وراء ما إىل الغنم فساق مديان، كاهِن حميِّه يثرون غنم يرعى فكان موىس ا «وأمَّ
فنظروا عليقة، وسط من ناٍر بلهيِب الرب مالك له وظهر هللاحوريب، جبل إىل وجاء الربية،
… وقال: العليقة وسط من هللا ناداه … تحرتق تكن لم والعليقة بالنار، د تتوقَّ العليقة وإذا
إلُه أنا قال: ثم ُمقدَّسة. أرٌض عليه واقٌف أنت الذي املوضع ألن رجَليك؛ من حذاءك اخلع
… مرص يف الذي شعبي مذلَة رأيُت قد إني … يعقوب وإله إسحاق وإله إبراهيم إله أبيك،
إىل وواسعة، جيدة أرٍض إىل األرض تلك من وأَصعَدهم املرصيِّني، أيدي من ألُنِقذهم فنزلُت
والحويِّني والفرزيِّني واألموريِّني والحيثيِّني الكنعانيِّني مكان إىل وعسًال، لبنًا تفيض أرٍض
… مرص من إرسائيل بني شعبي وتُخرج فرعون إىل فأُرسلك هلُمَّ فاآلن … واليبوسيِّني
فإذا إليكم، أرَسَلني آبائكم إله لهم: وأقول إرسائيل، بني إىل آتي أنا ها هلل: موىس فقال
لبني تقول هكذا وقال أهيه، الذي أهيه ملوىس هللا فقال لهم؟ أقول فماذا اسمه؟ ما يل قالوا
إله يهوه إرسائيل: لبني تقول هكذا ملوىس: أيًضا هللا وقال إليكم. أرسلني أهيه إرسائيل:
(خروج، األبد» إىل اسمي هذا إليكم، أرسلني يعقوب وإله إسحاق وإله إبراهيم إله آبائكم،

.(١–١٥ :٣
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من وأُنِقذكم املرصيِّني أثقال تحت من أُخِرجكم وأنا الرب، أنا إرسائيل لبني «قل
إلًها» لكم وأكون شعبًا، يل وأتِخذُكم عظيمة، وبأحكاٍم ممدودة بذراٍع وأُخلِّصكم عبوديتهم،

.(٦-٧ :٦ (خروج،
اسمه يأتي باملقدَّس آخر موضٍع ويف «يهوه»، أو «أهيه» اإلله موىس التقى وهكذا
إلًها كان اإلله هذا أن عىل يُِرص الجزء، هذا كاتب أن ويُالَحظ .(٤٨ (مزامري، انظر: «ياه».
القديم، يف بإلقائه جديٍد أمٍر تثبيِت محاولُة إال يُربِّره ال إرصاًرا ويعقوب، وإسحاق إلبراهيم
بُحكم استعدادهم مع اسمه، أو اإلله لهذا بمرص إرسائيل بني معرفِة عدِم مع يلتقي وال
اسمه عن التساؤل سيكون فقط الجديد، اإلله ِلَقبول عديدة آلهٍة مع مرص يف تعاُملهم
موىس نجد لذلك «إيل»؛ باإلله فونيطيقيٍّا حتى وال إطالًقا يلتقي ال كونه عن ناهيك (؟!)،
يُصدِّقونني ال هم ها «ولكن، ِليَهوه: قوله يف اإلله لذلك إرسائيل بني َقبوِل إمكاِن يف يتشكَّك
قبُل من تظهر لم إعجازية إقناٍع دالئَل يهوه فيُعطيه ،(١ :٤ (خروج، لقويل» يسمعون وال
فطرحها لألرض، اطرحها فقال عًصا، فقال يدك؟ يف هذه ما الرب: له «فقال «إيل»، مع
بذنَبها، وأَمِسك يدك ُمدَّ ملوىس: الرب قال ثُم منها، موىس فهرب حية، فصارت األرض إىل
فأدخل ُعبِّك، يف يدك أدخل أيًضا: الرب قال ثم يده. يف عًصا فصارت به وأمسك يده فمد
يده فردَّ ُعبِّك إىل يدك ُردَّ له: قال ثم الثلج، مثل بَرصاءُ يُده وإذا أخرجها، ثم ُعبِّه يف يده
الفاصل ا أمَّ ،(٢–٧ :٤ (خروج، جسده» مثل عادت هي وإذا ُعبه من أخرجها ثم ُعبه إىل
قول يف بجالءٍ تُفِصح التوراتي للكاتب ملتوية عبارٍة يف فيأتي جديد، كإلٍه يهوه شأِن يف
ا «وأمَّ يشء كل عىل القادر اإلله بأني ويعقوب وإسحاق إلبراهيم ظهرُت «أنا ملوىس: يهوه

.(٢-٣ :٦ (خروج، عنَدهم»» أُعَرف فلم يهوه باسمي
الذين القوم جميع مات قد «ألنه عنه زال قد مرص يف الخطر أن كليمه يهوه ويخرب
مجادلة يستطيع لن أنه لربه موىس احتَجَّ ملا ،(١٩ :٤ (خروج، نفسك» يطلُبون كانوا
(خروج، واللسان» الفم «ثقيُل ألنه مرص، من إرسائيل بني خروج أمر يف الجديد، الفرعون
األََخوان ويتجه هارون، بأخيه يدعمه فإنه ،(١٢ :٦ (خروج، الشفتنَي» و«أغَلُف ،(١٠ :٤

اسمه. وال هو؟ من الرواية د تُحدِّ ال الذي الفرعون ِلِلقاء
أَطِلق إرسائيل: إله الرب يقول هكذا لفرعون: وقاال وهارون موىس دخل ذلك «وبعد
ال إرسائيل؟ فأُطلَق لقوله أسمَع حتى الرب هو من فرعون: فقال الربية، يف ِليعبدوني شعبي
الربِّية، يف أياٍم ثالثِة َسفَر فنذهب العربانيِّني. إله له: فقاال أُطِلقه، ال وإرسائيل الرب، أعرف
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موىس يا ملاذا مرص: ملك لهما فقال بالسيف، أو بالوباء يُصيبنا لئال إلهنا، للرب ونذبح
.(١–٤ :٥ (خروج، أثقاِلكما» إىل اذهبا أعمالهم؟ من الشعب تُبطالن وهارون

موىس: رب رد وكان
من يطردهم قوية وبيٍد يُطِلقهم، قوية بيٍد فإنه بفرعون، فاعلُه أنا ما تنُظر «اآلَن
.(١–٤ :٦ (خروج، منها» تغرَّبوا التي غربتهم أرض كنعان؛ أرض أُعطيهم أنا … أرضه
قبيلة وبني إيل، اإلله من إلبراهيم القديم الوعد بني التوراة ربِط محاولُة هنا والواضح
إشارة لبيٍب عىل تخفى وال يهوه، الجديد واإلله بمرص املقيِمني إرسائيل بني أو راحيل
أرًضا غربٍة أرُض هي إرسائيل لبني بالنسبة فلسطني أرَض أن املتكررة، التأكيدية التوراة

لهم. أصلية
من البرشي االنتقال حالة ها تُفرسِّ متتالية، معجزاٍت يف ُمتمثلًة األحداث تتتاىل ثم
األسطورة صيغة ومن الظواهر، عن وُمنفِصلة مفارقة آلهٍة إىل كآلهة الطبيعة مع التعامل
مع للتعاُمل الة الفعَّ وأداتَه األسطوري الفكر منهج هو السحر كان وحيث الدين، صيغة إىل
أدوات متِن يف السحر دخل فقد يشء، ال من يبدأ أن للدين ممكنًا كان إنه وحيث الظواهر،
ويدينه منه التخلُّص ويُحاِول بعُد، فيما يتجاوزه أن قبل وذلك الجديد، واملنهج الدين
القديمة، السحرية املناهج وذات األدوات ذات الطالع الدين استخدم ثَم ومن ويستنكره؛
من أثًرا وأقوى ِسحًرا أشدُّ يهوه أن إلثباِت فرعون، أمام عصاه يطرح أن موىس يهوه فأََمر
حكماء مرص فرعوُن فيستعدي ثعبان، إىل العصا ل فتَتحوَّ الطبيعة، ومن األساطري َسَحرة
من األَمر سرتفع بُقدرٍة يتسم الجديد، السحر لكن ذاته، األمر فيفعلون وَسَحرتهم بالده
وطقوٍس بشعائَر انتقالية كمرحلٍة والدين، السحر مجال إىل واألُسطورة، السحر مجال
األسلوب بذات تمَّ الجديدة، البداية تثبيت لكن املتجرد، امُلفاِرق الرب بيد كله املطلوب تضع

.(٩–١٢ :٧ (خروج، املرصيِّني ِعِيصَّ موىس عصا فابتَلَعت القديم،
بني رصاًعا يبدو إعجازي، ثوٍب يف السحرية امُلماَرسات من مجموعٌة ذلك ييل ثم
(عصا العصا وتتحول ومتنافرتنَي، بل مختلفتنَي، أدلوجتنَي بني أو الحياة، من أسلوبنَي
الحالة تلك الخصب، أهل إزاء نفيس صدٍع لرأب الرعوي، النهج يد يف فعالة أداٍة إىل الراعي)
حول املستقرة البالد حدود عىل لالنتجاع الدائمة البدو حاجة غذَّتها ما كثريًا التي النفسية
جمعه، بعد املحصول لسلب الحدود، تلك عىل كثرية أحياٍن يف واإلغارة للُقوت، طلبًا األنهار،
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والنماء، الِخصب مظاهر ُكل بتدمرِي يهوه يقوم هنا ومن التاريخ، لنا له سجَّ دوريٍّ بشكٍل
للمرصيِّني: األوىل الرضبة يف

وعىل املرصيِّني، مياه عىل يدَك وُمدَّ عصاَك ُخذ لهارون: قل ملوىس: الرب قال
يف دٌم فيكون دًما، لتصري مياههم مجتمعاِت كل وعىل آجامهم، وعىل سواقيهم،
النهر يف الذي السمك ومات دًما، النهر يف الذي املاء كل فتَحوَّل ِمرص أرِض كلِّ
ماء ألجل النهر حوايل املرصيِّني جميع وحَفر … مرص أرِض ُكلِّ يف الدم وكان

النهر. ماء من يرشبوا أن يقدروا لم ألنهم ليرشبوا؛

(١٩–٢٤ :٧ (خروج،

كونها عن وتتحوَّل النهر، يف ممثًال الِخصب َعصِب تدمرِي إىل الرصاع ينتقل وهكذا
شعِب كلَّ يُصيب جماعيٍّ عقاٍب إىل فرعون، أمام موىس يقودها والتمرُّد للخروج محاولًة

ملرص: يهوه من الثانية الرضبة فتأتي كله، املجتمع ِلِكيان تتحول هنا النقمة مرص،

واآلجام، والسواقي األنهار عىل بعصاَك يدَك ُمدَّ لهارون: قل ملوىس: الرب قال ثم
أرضمرص. وغطَّت الضفادع فصِعَدت مرص… أرِض عىل الضفادَع وأَصِعد

(٥-٦ :٨ (خروج،

الثالثة: بالرضبة مبارشًة ويُتِبعها

بعوًضا ِليصريَ ِمرص تُراَب واِرضب عصاك ُمدَّ لهارون: قل ملوىس الرب قال ثم
أرضمرص. جميع يف

(١٦ :٨ (خروج،

بدورها: حرشية الرابعة الرضبة تأتي كذلك

له: وقل املاء، إىل يخرج إنه فرعون. أمام وِقف الصباح يف بكِّر ملوىس: الرب قال
أنا ها شعبي، تطلق ال كنت إن فإنه ليعبدوني الشعب أطِلِق الرب: يقول هكذا
املرصيِّني بيوت فتمتلئ الذُّبَّان؛ بيوتَك وعىل شعبَك وعىل عبيدَك وعىل عليَك أُرِسل
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يكون ال حتى مقيٌم شعبي حيث جاسان أرض اليوم ذلك يف أميز ولكن ذُبابًا
وشعبك. شعبي بني فرًقا وأجعل أرض، يف الرب أنا أني تعلم لكي ذُبان هناك

(٢٠–٢٤ :٨ (خروج،

الرضبة من بدءًا الجرثومية، الحرب إىل الحرشية الحرب من رضباته يهوه ينقل ثم
الخامسة:

وباءً والغنم والبقر والحمري الخيل عىل الحقل، يف التي مواشيك عىل الرب يد فها
جميع فماتت … املرصيِّني وموايش إرسائيل موايش بني الرب ويُميِّز ا، جدٍّ ثقيًال

واحد. منها يمت فلم إرسائيل بني موايش ا وأمَّ املرصيِّني، موايش

(٣–٦ :٩ (خروج،

بدروها: بيولوجية جرثوميًة السادسة الرضبة جاءت كذلك

موىس وْليَذُره األَتون رماِد من أيديكما ملء خذ وهارون: ملوىس الرب قال ثم
عىل فيصري مرص، أرِض كلِّ عىل غباًرا ليصري فرعون؛ عينَي أمام السماء نحو

مرص. أرِض كلِّ يف ببثوٍر طالعًة دمامَل البهائم وعىل الناس

(٨–١٠ :٩ (خروج،

نقمة: َخريَها ليجعل أخرى مرًة الطبيعِة نحو يهوه يتحول السابعة؛ وبرضبته

… مرص أرض كل يف برًدا ليكون املساء نحو يدَك ُمدَّ ملوىس: الرب قال ثم
أرض عىل برًدا الرب وأمطر األرض، عىل ناٌر وجرت وبرًدا، رعوًدا الرب فأعطى
يف مثله يكن لم ا جدٍّ عظيم يشءٌ الربد. وسط متواصلة وناًرا برًدا فكان مرص،
من الحقل يف ما جميع مرص، أرِض كلَّ فرضب أمًة صارت منذ مرص، أرِض كلِّ
أرض إال الحقل، شجر جميع وَكَرس الحقل ُعشب جميع ب وَرضَ والبهائم، الناس

برد. فيها يكن فلم إرسائيل؛ بنو كان حيث جاسان

(٢٢–٢٦ :٩ (خروج،
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إرسائيل، بني إطالق عدِم عىل ا ُمرصٍّ الفرعون يظل والهالك، الدمار ذلك كل ورغم
مرص؛ أرض يف للِخصب أَثٍر أيِّ بقايا عىل تماًما ليقيض الحَرشية، الحرب إىل يهوه ويعود

ملوىس: أمره يف الثامنة الرضبة تأتي الحقل، ونبات الشجر قىضعىل الذي الربد فبعد

عشب ويأكل مرص، أرض عىل ليصعد الجراد، ألجل مرص أرِض عىل يدَك ُمدَّ
عىل الرب فجَلب مرص، أرِض عىل عصاه موىس فَمدَّ الربد، تركه ما كلَّ األرض،
الصباح كان وملَّا الليل، وكلَّ النهار وكلَّ النهار ذلك كلَّ رشقية ريًحا األرض
جميِع يف وحلَّ مرص، أرِض كلِّ عىل الجراد فصِعد الجراد، الرشقية الريح حمَلت
كذلك بعده يكون وال مثله، هكذا جراٌد قبله يكن لم ا، جدٍّ ثقيل يشءٌ مرص، تخوِم
ثَمر وجميع األرض، ُعشب جميع وأكل األرض، أظَلَمت حتى األرِض وجه وغطَّى
الحقل، ُعشب يف وال الشجر أخرضيف يشءٌ يَبَق لم حتى الربد، تركه الذي الشجر

أرضمرص. كل يف
(١٢–١٥ :١٠ (خروج،

الطبيعة ظواهر يَقِلب فعاد موقفه، عىل الفرعوِن إرصاِر مع بذلك يهوه يكتِف ولم
التاسعة: برضبته

حتى مرص، أرِض عىل ظالٌم ليكون السماء، نحو يدَك ُمدَّ ملوىس: الرب قال ثم
ثالثَة مرص، أرِض كلِّ يف دامس ظالٌم فكان السماء، نحو يده فَمد الظالم، يلمس
بني جميع ولكن أيام، ثالثة مكاِنه من أحٌد قاَم وال أخاه، أحٌد يُبِرص لم أيام،

مساكنهم. يف نور لهم كان إرسائيل

(٢١–٢٣ :١٠ (خروج،

الرب، شعب إطالِق عىل فرعون ستُجِرب التي والقاضية، العارشة، الرضبة وتبقى
ملوىس: يقول وقبلها

طرًدا» يطردكم يُطِلقهم «وعندما هنا، من يُطِلقهم ذلك بعد أيًضا واحدة رضبة
وكلُّ صاحبه، من رجٍل كلُّ يطلب أن الشعب مسامع يف تكلَّم بالتمام، هنا من
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يف للشعب نعمًة الرب وأعطى ذهب، وأمتعَة فضة أمتعَة صاحبتها، من امرأة
املرصيِّني. عيون

(١–٣ :١١ (خروج،

تلك كل أصابت كيف نعلم وال املرصيِّني، وسط يُقومون كانوا اإلرسائيليِّني أن نعلم هنا
الفرعون بأن ملوىس الرب إيعاُز هو هنا األَهم لكن اإلرسائيليِّني، دون املرصيِّني الرضبات
يطلبوا أن ونساءً رجاًال عليهم كان لذلك إرسائيل؛ بني سيُطِلق — القادمة الرضبة مع —
مودٍَّة إىل آخر جانٍب يف يُشري مما وفضتَهم، ذهبَهم املرصيِّني، (أصحابهم) أصدقائهم من
بكل مَرص شعِب رضِب عن التساؤل يجعل مما بينهم، املقيِمني للغرباءِ املرصيِّني من
ذهبهم ويُعطوهم للُغرباء، املرصيون يأمَن أن ا أمَّ مرشوًعا، سؤاًال وُمربِّراتها الرضبات تلك
تلك قصة يف للتشكُّك ويدعو نبيًال، موقًفا موقَفهم أمامنًا يضع فذلك إعارًة وفضتهم

أصلها. من جميًعا الرضباِت
مرص: أبناء من بكٍر كل بيده ليقتل بنفسه يهوه ويهبط العارشة، الرضبة وتأتي

مرص، وسِط يف أخرج الليل، منتصف نحو أني الرب: يقول هكذا موىس، وقال
بكر إىل ُكرسيه، عىل الجالس الفرعون بكر من مرص، أرِض يف بكٍر كلُّ فيموت
أرِض كلِّ يف عظيم ُرصاٌخ ويكون بهيمة، بكِر وكلِّ الرَّحى، خلف التي الجارية

مرص.
(٤–٦ :١١ (خروج،

بيوت عن ِليُميِّزوها الخراف، بدِم بيته عتبة منهم كلٌّ يُلطِّخ أن شعبه يهوه ويأُمر
كي: فهو السبب ا وأمَّ األبكار، قتل رضبة وقوع قبل املرصيِّني،

فال عنكم، وأعُرب الدم فأرى فيها، أنتم التي البيوت عىل عالمًة الدُم لكم يكون
مرص. أرِض كلَّ أرضب حني للهالك رضبًة عليكم يكون

(خروج)
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يهوه أن فهو األهم، ا وأمَّ املرصيِّني، بني لإلرسائيليِّني كنى السُّ يف للتغيشِّ آخر تأكيٌد هنا
وبني جماعته بيوت بني الحاِل تلك يف يميز لن وأنه القتل، بلوثة سيُصاب أنه هنا يعلم
من انتهى قد أنه له ستُوعز التي الدماء تلك البيوت، عىل دًما رأى إذا إال املرصيِّني بيوت
دماء يف التخبُّط حالة يف وهو يُصيبها، وال البيوت تلك عن فيعُرب أبكاره، وقتل سكانه أمر
فيه ليس بيٌت يكن لم ألنه مرص؛ يف عظيم رصاٌخ «كان حيث الليلة، تلك ويف املرصيِّني،
مرصيِّني، من ألصحابهم عزاءٍ دون إرسائيل، بني خروج تَقرَّر ،(٣٠ :١٢ (خروج، ميت»

الدموية: نزوتَه يهوه فيها ماَرس التي الرضبة، تلك قبَل لكنَّهم

وأمتعة فضة أمتعًة املرصيِّني من طلبوا موىس، قوِل بحَسب إرسائيل بنو فَعل
أعاروهم، حتى املرصيِّني عيون يف للشعب نعمًة الرب وأعطى وثيابًا، ذهبًا،

رعمسيس. من إرسائيل فارتحل املرصيِّني»، «فسلبوا
(٣٥–٣٧ :١٢ (خروج،

حتى الهارِبني، يُطاِرد وجيشه مرص ملك قام عندما عرشة الحادية الرضبة وتأتي
الكربى: املعجزة كانت وهنا سوف، بحر عند أدركوهم

الليل، كل شديدٍة رشقية بريٍح البحر الرب فأجرى البحر عىل يده موىس ومد
اليابسة، عىل البحر وسط يف إرسائيل بنو فدخل املاء، وانشق يابسة، البحر وجعل
… وراءهم ودخلوا املرصيون وتِبَعهم يسارهم، وعن يمينهم عن لهم ُسوٌر واملاء
… الدائمة حاله إىل الصبح إقبال عند البحر فرجع البحر، عىل يده موىس فَمد
كان الخروج) (وبعد .(٢٧ :١٤ (خروج، البحر وسط يف املرصيِّني الرب فدفع
ناٍر عمود يف وليًال الطريق، يف ليهديهم َسحاب َعموِد يف نهاًرا أمامهم يسري الرب

ونهاًرا. ليًال يمشوا لكي لهم، ِليُيضء

(١١ :١٣ (خروج،

فليكوفسكي إيمانويل الصهيوني الباحث أقام تفاصيلها، بكل تلك، الخروج قصة وعىل
تفاصيِل بكل التوراة، رَوتها التي األحداث كل تأكيد إىل فيه انتهى الذي الهائل، عمله
اإليماني الجانب يريض الذي األمر وهو الخروج. صاحبَت التي ومعجزاته يهوه رضباِت
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لهم يرشح فهو بدورهم؛ واملسلمني بل املسيحيِّني، لدى إنما يهوه اصطحاب عند فقط ليس
قوانني َكَرست أحداٍث من بعُد، ومن قبُل من رافَقه وما وتاريخيته، البحر انشقاق عمليَة
امُلقدِّمات تأسيس بعد واحدة»، سلٍة يف الجميع «يأخذ لكنه الثابتة، الكون وقواعد الطبيعة
إيمانهم مع ُمتسِقني كانوا إذا بها التسليم من بُد ال نتائَج إىل اإليمانية، للقواعد العلمية
َة ثَمَّ كان وإذا والقومية»، الوطنية أمانينا عن تكون ما أبعد نتائُج «وهي أنفسهم، ومع
بني وما إرسائيل، بني تتناول التي اإليمانية امُلقرَّرات بعض بني ما الذات، يف أصيل رشٌخ
عىل اإليمانية القواعد وضِع سوى شيئًا يفعل ال فليكوفسكي فإن والقومية، الوطنية األماني
ة بالكفَّ األخذ سوى النوايا طيب قارٍئ لدى يبقى وال الكامل، صدقها ِليُثبَت العلمية، مَحكِّ
بحيث الوصول، محطة إىل برباعة خطَّته فليكوفسكي له رسم تسليٌم وهو إيمانيٍّا، الراجحة
األرض، ويف التاريخ، يف التاريخي، إرسائيل حق عىل عقائدهم خالل من الجميع يُصاِدق

العامِلني. عىل هللا له فضَّ كشعٍب صفتهم ويف بل
والتي التوراة رَوتها التي األحداث تلك أُسس عن البحث يف عندنا بأس فال نحن، ا أمَّ
وجدنا إن علينا، وال لدينا، بأس وال اإلرسائييل، التاريخ يف اإلعجازي اإلبهار بثوب اكتست
وعلمية التاريخ ذلك حقائِق عىل افتئاٍت دون لكن الثابتة، العقائد يُصاِدم ال تربيًرا لها
من الفعيل ومقامها الصحيح حجمها يف األحداث وتلك التاريخ ذلك وبغرضوضع املنهج،
بنزوٍع ليس اإلرسائييل، التاريخ إشكاليات حل باإلمكان إنه القول: هنا نريد فقط التاريخ.
مع بالتعاُمل وذلك عليه، يُصاِدر أن أحد يستطيع ال تماًما، علمي بغرٍض إنما عنرصي،
بحيث بها، واإلمساك للفحص، قابلًة موادَّ باعتبارها التاريخ، ذلك يف اإلعجازية األحدث
أو بعض، لصالِح بعضها إهماِل دون حجمها، يف يضعها دقيًقا، ضبًطا ضبطها يمكن
كان ربما الذي القومي، وحسنا الوطني ضمرينا عىل ضاغطة كتلٍة إىل لتتحول تضخيمها
جرحها، يِصح ال التي اإليمانية بعضاملقررات تجرح قد مفاضلة عن وتوتر، بعصبية يبحث
عنها، التنازل يِصح وال بدورها مرشوعة وقومية وطنية تطلُّعاٍت آخر جانٍب يف وتُصاِدم
التي إرسائيل جماعة وبني وفراعنته، العريق وتاريخه القديم مرص شعب بني كاملفاضلة
حِظيَت كما لهم التالية األديان أقرَّتها ثابتة ومعجزاٍت أنبياءَ وامتلَكت بالقداسة اتسَمت
إرسائيل ملوِك بني املفاضلة أو واألُعطيات، املنح تلك بمنحهم سمَحت باإلله، خاصة بعالقٍة
تُؤرِّق أن يمكن التي املفاَضلة وهي الفلسطيني، وشعبها كنعان ملوك وبني وجماعتها،
وموىس، فرعون بني ما االختيار لزوم حال يف العقائدي، الحس تجرُح أو الوطني، الضمري
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واإلرسائيليِّني. الفلسطينيِّني أو وداود، جالوت بني ما وكذلك واإلرسائيليِّني، املرصيِّني أو
وما اإلرجاء، يقبل ال آخر، يشءٌ فليكوفسكي كتاب مع التعاُمل وتأجيل يشء كله ذلك لكن
يف وممكناِتنا التاريخية، إرسائيل ِبنَى تنظريه مًعا ِلنتابع همته، عن ر يُشمِّ أن إال قارئنا عىل

الصهيوني». «التضليل باب يف معها، التعاُمل
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هوشع إىل عاموس من (1)

ويعقوب وإسحاق «إبراهيم األوائل البطاركة أن امُلقدَّس ِكتابهم وال اليهود يحتسب لم أبًدا
كانوا ما بَقْدر كتب، ذوي رسل أي اإلسالم يف الكلمة من املفهوم باملعنى أنبياءُ واألسباط»
صاحِب نبيٍّ بصفِة ُوِصف َمن أول وكان باآللهة. املبارش التصالهم ُقدسيتهم لهم أسالًفا
حملة قاد الذي «الوي» أو «ليفي» ِسبط سليُل موىس هو التوراة؛ يف املفهوم بهذا كتاٍب

فلسطني. باتجاه سيناء َعْرب مرص من الخروج
وظهروا سليمان، مملكِة انقساِم بعد خاصة بكثافٍة األنبياء ظهور تواتَر ُموىس وبعد
القدرة وهي الرب»؛ «روح باسم املقدَّس يف املعروف الرب وحي ي تلقِّ عىل الُقدرة بمظهر

امُلغيَّبات. قراءة وُقدرة املستقبل بأحداث التنبُّؤ استطاعَة منَحتهم أنها املزعوم

خرج أي «نبا» من العربية «نبي» أو «نابي» كلمة جمع هو «نبييم» واصطالح
— وسلوكهم األنبياء كثرة نتيجَة — لكنها القطيع، خالف أو وظهر وارتفع
كان وبعضهم مخبوًال هاذيًا كان فبعضهم والَخبال؛ الهذَيان داللة اتَخذَت
محٍض دنيوية طموحاٍت صاحَب كان وبعضهم التنبُّئية، تمنياته يف صادًقا
شعبه أسماع يقرع قاسيًا كان وبعضهم النبوي، الهذيان هذا َعْرب تحقيقها يريد
عليهم؛ األجنبية الشعوب بهجوم أو عظيمة بعقوباٍت ده ويتوعَّ الغليظ بالقول
يستخدمها وتأديب عقاٍب وعصا أداِة إىل األنبياء لدى تحوََّلت التي الشعوب تلك
أنه بعزاءِ نبوءاتهم يختتمون هؤالء كان ما وعادًة املختار. شعبه لتأديب يهوه
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سيُظهر يهوه فإن خطاياه، عن وتاب يهوه طريِق يف اإلرسائييل الشعب سار إذا
جديد. من املختار لشعبه حبه

وكانوا يريدون، َمن وتنصيُب امللوك وخلع الحروب إشعال األنبياء هؤالء بإمكان وكان
الهياكل من لهيكٍل يخضعوا فلم اليوم؛ بالدراويش وأشبه النظاميِّني غري الدين رجال من

بلسانه. فينطق النبي ُروُحه تتملَّك الذي يهوه من مبارشًة الوحي ي تلقِّ يزعمون بل
الدينية املؤسسة ضد قضاياه عن يُداِفعون الشعب صفِّ يف بعضهم نِجد ما وعادًة
ولم امليالد، قبل العارش القرن منذ ونما سلطانهم ظهر وقد امُلسيَِّسني، انها وُكهَّ الرسمية
بل اإلرسائيلية، الجماعة عنارص أَهمَّ أصبحوا حتى امليالد قبل التاسع القرن منتصف يأِت
الداخل وسلطاِن نظاِم لتقويِض امُلعاِدية الدول مع باتصاالٍت أحيانًا بعضهم قام وربما

املرفوض.
الدواعر من كالزواج الواضحة املخالفة باب من غريبًا نافًرا سلوًكا بعضهم وسَلك
ولَدتهم كما تماًما ُعراًة بالسري الدهشة يثريون فكانوا جميعهم ا أمَّ العلنيَّات، والزانيات
أنبياءُ فلسطنَي يف كان أنه التأكيد هنا يفوتنا وال الفانية. الدنيا عن للتخيلِّ رمًزا هاتهم أُمَّ
بلعام املدعو موآب نبيِّ صيُت ذاع وقد بعل، الزراعي اإلله أتباع من البالد أهل من آخرون
إىل يُشري مما شعبه، ضد لإلرسائيليِّني كُمناٍرص القديم بالعهد ذكره ورد الذي بعور بن
الكثرة تلك كوِن عن ناهيَك وشعبه، ِلملَّته الخائن النبي لذلك إرسائيل من ُكربى مكافأٍة

بعًضا. بعضهم يُكذِّبون عادًة إرسائيل أنبياءَ َجعَلت
نفوٍر َمصَدر والراقية املحرتمة الطبقات نظِر يف أحيانًا جعَلهم ما األنبياء ِلسلوك وكان
باإلضافة أنبياء. يُصِبحون كانوا الذين «إن بقوله: ريجسكي» «م. عنه عربَّ ما وهو واحتقار،
آلالتهم الوحشية املوسيقى بسبب يهتاجون عندما الشغل» «أثناء الغريب سلوكهم إىل
ويَكيلون ويقِفزون ويُرصخون ثيابهم ويخلعون النشوة حالة إىل فيصلون املوسيقية،
يكن ولم تجاههم، االزدراء بعُض فيه موقًفا الناس لدى يستدعي كان ألنفسهم، الرضباِت
منذُ عرفوه الذين (جميع شاول جرياُن جبعَة فسكاُن للسخرية؛ مادًة يُصِبحوا أن نادًرا
من أيًضا «أشاول بدهشة: يسألون راحوا األنبياء» مع «يتنبأ رأَوه حني قبله) وما أمِس
وَسط دنيوي رجٌل يتواجد كيف أبًدا: ذلك معنى يكن ولم أبوهم؟» هو ومن … األنبياء
يس، مثل محرتم شخٍص ابُن ُوجد كيف ذلك: من العكس عىل بل كهؤالء، َورِعني أناٍس
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مجانني أناًسا األنبياء يعترب البعض كان لقد كهذا؟ رديء مجتمٍع يف جيدة، عائلٍة من شاب
1«.(١١ :٩ ثاني، (ملوك إليك؟» املجنون هذا جاء «ملاذا لذلك: امُلطاِبق املوقَف منهم ويتخذ
نقض من يهوه تربئِة مهمَة عاتقه عىل أخذ من أوَل عاموس كان األنبياء أهم ومن
يوآش بن يربعام اإلرسائييل امللك لحكم األخرية السنوات يف عاش وقد إرسائيل. مع عهده
جنوبي الواقعة تقوع قريِة من عاموس وكان امليالد، قبل ٧٨٣ إىل ٧٩٣ من حكم الذي

الجنوبية. يهوذا مملكة يف لحم بيت
وكان وَخْمر، وذََهب وتََرف بذَخ يف يمرحون األغنياء فيجد حوله عاموس ينظر
حق يملكون وال شديد ضنٍك يف الفقراء بينما لريىض، ليهوه القرابني تقديم بإمكانهم
وحي يُعِلن عاموس يقف هنا ومن مشاكلهم، وإىل إليهم لينظر ليهوه لتقديمه القربان

يقول: إذ يهوه

ال محرقاتكم يل قدَّمتم إذا إني باعتكافاتكم، ألتذ ولست أعيادكم، كرهت بغضت،
أغانيك، ضجة عني أبعد إليها، ألتفت ال ناتكم ُمسمَّ من السالمة وذبائح أرتيض،

أسمع. ال ربابك ونغمة
(٢١–٢٣ :٥ (عاموس،

لم يهوه أن أعلن الذي عاموس زمن ويعلو يتضح االجتماعية بالفوارق الحس بدأ لقد
سيتدخل كيف واآلن العدل. اآلن يريد إنه معبده، يف والعزف السمينة بالثريان يرىض يعد
خطأ عن الكل ومسئولية الجماعي» «الجزاء بفكرة يؤمن يزل لم عاموس كان يهوه؟

عاموس. بلساِن يهوه أعلن هنا ومن البعض

بعُد. أصفح أعوُد ال شعبي، عىل النهاية أتِت قد
(٢ :٨ (عاموس،

يسجدون ذهبوا بل إرسائيل، بني من الُفقراء بظلم يكتفوا لم املختار الشعب أثرياء إن
خطاياه عىل شعبه عقاب يهوه قرَّر ولهذا سبع، برئ ويف الجلجال ويف إيل بيت يف للعجول

١٩٩٣م، دمشق، الينابيع، دار يوسف، آحو د. ترجمة التوراتية، والنبوءات التوراة أنبياء ريجسكي، م. 1

املتميزة الرتجمة تحية بالتنويه ويجُدر الكتاب، هذا عىل تقريبًا جميًعا الفصل هذا يف (سنعتمد ص٤٣.
يوسف.) آحو للدكتور العربية، التوراة عىل النصوص وتحقيق
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يهوه رشوُة بإمكانهم أنه تخيَّلوا من عىل بالوعيد عاموس انهال اإلله وباسم وجرائمه،
أن يعلن نبيٍّ أوَل عاموس كان ولذلك امُلتَخِمني؛ الُكساىل الكهنة رضا لكسب بالقرابني
الشعب سيُعاقب ولذلك والجاه، الثروة» أصحاب «خطايا هو اآلتي يهوه غضب سبب
قال من أول عاموس وكان يهوه». «يوم يف أَعظَم بنقمٍة سيحَظون األغنياء لكن جميعه،

أيديهم. َمت قدَّ ما عىل اإلرسائيليِّني حساِب داللَة يحمل الذي يهوه» «يوم بفكرة

نور. ال ظالم هو يهوه؟ يوم لكم ملاذا يهوه، يوم يشتهون للذين ويٌل

(١٨ :٥ (عاموس،

نهايتها إىل االجتماعي العدل بفكرة بعُد من األنبياء بقية وال عاموس يصل لم أبًدا لكن
تلك «أن وهو األديان، كل يف بسيط لسبٍب والظلم، االستغالل مقاومة إىل بالدعوة املنطقية،
كان فقط بمعرفتها». األرزاق ع تُوزِّ التي اإللهية املشيئة صلب مع تتناقضجوهريٍّا الدعوة

رهم: يُصوِّ الذين أولئك من الُفقراء عىل الواقع الظلم من غاضبًا عاموس

من خراًفا واآلكلون فرشهم، عىل وامُلتمدِّدون العاج، من ة أَرسَّ عىل امُلْضَطجعون
ألنفسهم امُلخِرتعون الرباب، صوت مع الهاِذرون الصرية، وسط من وعجوًال الغنم
األدهان. بأفضل ِهنون يدَّ والذين الَخمر كئوس من الشاِربون كداود، الغناء آالِت

(٤–٦ :٦ (عاموس،

كان لكنه قوية، أمٍة يِد عىل واألَرس بالسبي إرسائيل شعَب د يتوعَّ عاموس قام لذلك
«ولن الخاوية املدن لبناء فلسطني، إىل األَْرس من يهوه بيِد سيعودون أنهم امُلخِلِصني يُطمِنئ

.(١٥ :٩ (عاموس، إلهك» يهوه قال أعطيتُهم، التي أرضهم من بعُد من يُقَلعوا
األخرى اآللهة بتحقرِي انشغاله من أكثر االجتماعي بالظلم مشغوًال عاموس كان
آلهتها»؛ قوة عىل للداللة الكفاية فيه بما قويٌة األخرى «الشعوب أن ثبت فقد للشعوب؛
عن يُعربِّ مثًال فهو اآللهة؛ بقية عن يهوه تفضيل مع لدية قائمًة التعدُّدية فكرة ظلت لذلك
ربه عن انرصف موآب شعَب بأن عمري، اإلرسائييل امللك يد عىل موآب شعب هزيمِة رسِّ

شعبه!» عىل غضب كموش «ألن وصاياه وأهمل كموش البعل
فقام يهوه، أغضبوا الذين اإلرسائيليِّني مع سيَحُدث ملا مثًال ذلك من عاموس واتخذ
مصائر أحيانًا يضع الغموض— بعض مع — عاموس لكن بالدهم. ودمار بسبيهم يتنبأ
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كموش ربها ألن ُهِزَمت فموآب الرب»؛ لعاملية بدائية رؤيٍة «يف يهوه، بيد األخرى الشعوب
«أحرقوا آدوم بالد هزموا عندما ألنهم موآب عقاب يف أيًضا شارك يهوه وألن عليها، غضب
حتى موطٍن أيِّ يف الرش سينال يهوه عقاب فإن وبذلك .(١ :٢ (عاموس، آدوم» ملك عظام
كما آخر. وثني شعٍب حق يف وثني شعٌب ارتكبه ِلرشٍّ أو وثني، لشعٍب املوطن هذا كان لو

آدوم! ملك لحرقها موآب عاقب
إرسائيل، مملكة عىل بجيوشهم اآلشوريون ويهبط عاموس، نبوءات تتحقق وبالفعل
بعد إرسائيل اآلشوري الثاني رسجون واحتل منهم، املرتفة الطبقة وبخاصة أهلها ويَْسبون
بحاجٍة يكن لم عاموس «أن نكتشف التاريخ مصادر يف التدقيق من بَقْدر لكنَّنا نهبها، أن
اتجاِه بعد خاصًة السامرة»، أبواب عىل بات قد اآلشوري الخطر أن يُدِرك لكي يهوه ِلَوحِي
البالد من للنخبة وفتح حل أينما وتهجريه جنوبًا، اآلشوري الثالث بالرس تجالت جيوِش

آشور. إىل املفتوحة
عاموس؟ نبوءات حول التاريخ علم وثائق لنا تقول فماذا

ى تلقَّ قد أنه تؤكِّد التي الفتوحات متون نقرأ اآلشوري الثالث شلمنارص نصوص من
القديم وبالعهد .Hu هكذا اسمه ن دوَّ الذي عمري بن ياهو ومن وصيدون صور من الجزية
عمري، بن آخاب سلِفه بيِت قىضعىل أن بعد السامرة، يف حكم إرسائيليٍّا ملًكا هناك أن نعلم
الرافَدين، نصوص يف عمري مملكة اسم إرسائيل الشمالية اململكة اكتَسبَت أن بعد لكن
دمشق، ملك لحزائيل معاًرصا ياهو وكان عمري». بن «ياهو نصشلمنارصالثالث يف فقيل
أعلن فبينما القادم؛ اآلشوري الخطر مع التعاُمل يف لآلخر مخالًفا خطٍّا منهما كلٌّ واتخذ
الجزية بإرسال الدبلوماسية إىل ياهو لجأ مواطنيه، بتجييش واستعداده تمرَُّده حزائيل
رجًال يُمثِّل الربيطاني باملتحف منقوش نصٍّ يف َوجَدتصداها التي والوالء وفروضالطاعة
«جزية تقول: كتابٌة الرسم وتحت الثالث، شلمنارص للملك والوالء الطاعة فروض يُقدِّم
وأنواعها). الجزية ألصناف (تَعداٌد وكذا وكذا «… وذهبًا فضة منه يَت تُلقِّ عمري بن ياهو

تقول: روايٌة ثاني ملوك ِسفر ويف

معكة وآبل عيون وأخذ آشور ملك فالرس تغلث جاء إرسائيل ملك فقح أيام يف
وفتَن آشور، إىل وسباهم وأرضنفتايل والجليل وجلعاد وقادشوحاصور وينوم

عنه. ِعوًضا وَمَلك فقتله ورضبه رمليا بن فقح عىل أيلة بن هوشع

(٢٩-٣٠ :١٥ ثاني، (ملوك
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اآلشوري: النص مع مبارشًة تتقاطع التي الرواية وهي
عند فانحنى عاد ثم وحيًدا، ففر الثلجية العاصفة كما عليه َهبَطت فقد مناحيم ا أمَّ
من الكثري وُسقُت الجزية) أصناف (تَعداد جزية عليه وفرضُت مكانه إىل فأعدتُه قدميَّ
ملكهم عىل ذلك بعد انقلبوا ثم آشور، إىل وممتلكاتهم إرسائيل) مملكة (يقصد عمري بيت
الجزية). أصناف (تَعداد جزية منه يُت وتلقَّ عليهم ملًكا «هوشع» عنه بدًال فأحللت «فقح»؛
يأتي الثالث بالرس تجالت فبعد إرسائيل؛ بمملكة األخرية النكبة تحل هوشع عهد وىف
السامرة فتح التوراة ُمحرِّرو إليه يعزو الذي ٧٢٦–٧٢٢ق.م الخامس شلمنارص ابنه
الثاني رسجون خليفته نصوص تتحدث بينما آشور، إىل أرسى السامرة سكان وإجالء
للعمليات قائًدا كان الثاني رسجون أن ويبدو السامرة، بفتح قيامه عن ٧٢١–٧٠٥ق.م
لنفسه، جميًعا وعزاها الخامس شلمنارص خطط أكمل من وهو فلسطني، يف العسكرية

يقول: الثاني لرسجون ُمبكِّر نصٍّ يف نقرأ فنحن
Bet-Ha-um-ri-a (إرسائيل) عمري بيت وكل السامرة فاتح آشور ملك رسجون
إلخ.2 … قىضعىل الذي كالسمك، البحر يف الياماني وأمسك وشيتوخي أشدود غنم الذي
يف وكان كنبوءات، فقدَّمها بالنتائج وأيقن واملقدمات األحداث عاموسخريطة قرأ لقد
املعروف هو املتنبي هذا وكان قليلة، لفرتٍة بعده يعيش استمر وربما يتنبأ آخر نبيٌّ زمنه
عاموس كان بينما لكن و٧٣٤ق.م، ٧٥٠ عاَمي بني يتنبأ كان أنه واملحتمل هوشع بالنبي

إرسائيل. الشمالية، اململكة يف يعيش هوشع كان يهوذا، الجنوبية اململكة يف يعيش
من كل مع تخونه «فزوجته قاسية عائلية مشاكل من يعاني كان هوشع أن ويبدو
من بالزواج أمره الذي يهوه إرادة إىل جميعه ذلك فأحال لسان، كل عىل وسريتها يدفع،

زنى». امرأة
تاركة زنى األرضزنت ألن زنى وأوالد زنى امرأة لنفسك خذ اذهب لهوشع يهوه قال
اسمه ادُع يهوه له فقال ابنًا له وولَدت فَحبَلت دباليم بنت جومر وأخذ فذهب يهوه،

إرسائيل. بيت مملكة وأُبيد يزرعيل دِم عىل ياهو بيت أُعاِقب قليٍل بعد ألني يزرعيل؛
اسَمني، بمنحهما يهوه يأمر جديٍد ومن وبنتًا، ولًدا أخرى مرًة الخائنة الزوجة تلد ثم
شعبي ليس أي لوعمي واالبن إرسائيل.» بيت أرحم أعود ال «ألني لورحامة: البنت أَْسمى

.(٢–٩ :١ (هوشع، لكم» أكون ال وأنا شعبي لستم «ألنكم

ص١٠١–١٠٨. ذكره، سبق التوراتي، الحدث السواح، فراس 2
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جميًعا، إرسائيل بيت مع بأُرسته فتماهى زنى وأبناء زانية امرأٍة مع نفسه وجد هوشع
إرسائيل سكان كان إلرسائيل، الشمالية املمالك عىل ق تتدفَّ اآلشورية الجيوش كانت وبينما
يف السبب وكان للسامرة، اآلشوري الجيش واكتساح جنوبًا الهجوم َسرِي استمرار عون يتوقَّ
تماًما؛ جومر زوجته مثل أخرى آلهًة وَعبَدت يهوه ربها خانت إرسائيل أن هو هوشع رأي

يهوه: أمر هوشع ى تَلقَّ لهذا

ُملتِفتون وهم إرسائيل لبني يهوه كمحبِة وزانية صاحب حبيبة امرأًة أحبب اذهب
تقُعدين لها وقلت فضة. شاقَل عَرش بخمسَة لنفيس فاشرتيتُها … أخرى آلهٍة إىل
سيقُعدون إرسائيل بني ألن لك؛ كذلك وأنا لرجل تكوني وال تزني ال كثرية أياًما

وترافيم. أفود وبال تماثيَل وبال ذبيحة وبال رئيس وبال ملك بال كثرية أياًما

(١–٤ :٣ (هوشع،

اآلشوري: النري تحت إرسائيل مع بالسقوط ليهوذا هوشع ويتنبأ

معهما. أيًضا يهوذا ويتعثَّر إثمهما، يف وإفرايم إرسائيل فيتعثَّر

(٥ :٥ (هوشع،

ولم األبواب عىل أمىس قد العقاب يوم بأن هوشع تنبأ إلرسائيل عاموس تنبأ وكما
مع الزوج ف ترصُّ إرسائيَل مع ف وسيَترصَّ إرسائيل، خيانة عىل شفقٍة أي يهوه لدى تُعد

فيقول: املكلوم الزوج لسان عىل إرسائيل الزانية زوجته يهوه ويلوم الخائنة، الزوجة
وزيتي وكتاني وصويف ومائي خبزي يُعطون الذين ُمحبِّيَّ وراء أذهب «قالت:

وأرشبتي.»
الِخصب ربُّ رأسِهم عىل أخرى آلهًة إرسائيل ُمحبو كان وإرسائيل ليهوه وبالنسبة

بعل.
وذهبًا، فضًة لها كثَّرُت والزيت واملسطار القمح أعطيتُها أنا أني تعرف لم وهي

لبعل. جعلوه
الجزاء. كان ثم ومن
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بخزائمها وتتزيَّن لهم تبخر كانت التي (املؤلف)) بعل (جمع بعليم أيام عىل أعاقبها
يهوه. يقول أنا، وتنساني ُمحبِّيها إىل وتذهب وُحليها

رجلها. لست وأنا امرأتي ليست أنها الخائنة الزوجة ِلتعَلِم واآلن،

(٢–١٣ :٢ (هوشع،

ويقول: يهوه، يُمثِّالن اللذَين للعجَلني لتعبُّدها إرسائيل تقريع يف يبدأ ثم

يصبح السامرة عجل إن إلًها. هو وليس الصانع َصنَعه … سامرة يا عجلُِك َزنِخ
ينقِرضوا. لكي أصناًما وذهبهم فضتهم من ألنفسهم صنعوا كًرسا.

(٤–٦ :٨ (هوشع،

مكان. كل يف للناس األخالقي االنحدار وبني الغربية اآللهة عبادة بني هوشع يربط ثم
«َسورة من يمرضون فكانوا األثرياء ا أمَّ الفجرة، هؤالء ضمن كانوا الكهنة حتى

ُقضاتَهم». وأكلُوا كالتنُّور حاُمون «كلُّهم والكبار الخمر»
األخبار ألن بوضوٍح املوقف يتبنِي لم لكنه إلرسائيل، يتنبأ هوشع وقف عاموس ومثل
تُرِسل كانت إرسائيل الشمالية فاململكة التنبُّؤ؛ التناُقضيف إمكان تحمل كانت َوصَلته التي
وقوع ع فتوقَّ الخطَرين بني امُلفاضلَة هوشع «وحاول ملرصوآلشور، قويتنَي، لدولتنَي الجزية

املرصي». األَِرس يف إرسائيل

يرجعون. مرص إىل إنهم خطيئتهم. ويُعاقب إثمهم يذُكر اآلن

(٨ :١٣ (هوشع،

القويتنَي: الدولتنَي كلتا من الهجوم يتوقع آخر موضٍع يف لكنه

آشور. يف النَجس ويأكلون مرص إىل إفرايم يرجع

(٣ :٩١ (هوشع،
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فيقول: نبوءته شأن يُصِلح األبواب عىل آشور وأَصبَحت األمور َوضَحت عندما لكن

آشور. بل مرص إىل يرجع ال

(٥ :١١ (هوشع،

فيقول: التامة بالبلبلة يُصاب ثم

األُمم. بني تائِهني فيكونون

(١٧ :٩ (هوشع،

يهوذا تفادت إذ هوشع؛ نبوءة حسب إرسائيل مع يهوذا يهاجم ال اآلشوري امللك لكن
مملكة سقوط بعد قائمًة فبِقيَت اآلشوري للعاهل كربى جزيٍة بدفع اآلشوري البطش
ُمحرٍر من إضافًة ِسفره يف (١٠-١١ و١: ٧؛ :١) املقطَعني نعترب أن علينا لذلك إرسائيل؛
يهوذا. مملكة بإنقاذ يهوه من بوعوٍد إرسائيل حول النبوءة قطع يتم حيث الحق؛ يهوذي

وبسيف بقوس أُخلُِّصهم وال إلههم بيهوه وأُخلِّصهم فأرحمهم يهوذا بيت ا وأمَّ
وبفرسان. وبخيل وبحرب

(٧ :١ (هوشع،

ويهوذا إرسائيل مملكتَي عىل النهاية يف تُشِفق األصلية هوشع نبوءات كانت بينما
وستفهم ويُالطفها اإلرسائييل) (الشعب الخائنة زوجته سيُصالح الغيور الزوج يهوه ألن

الرب: يقول واسمه بعل يف وكراهيًة وستندم، مشينًا كان سلوكها أن الخائنة

بعيل، بعُد تْدعينني وال رجيل تْدِعينني إنك يهوه يقول اليوم ذلك يف ويكون
اسمها. أيًضا تذكر فال فِمها من البعليم أسماء وأنزع

(١٦ :٢ (هوشع،
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من األَرسى يعود وسوف إرسائيل، شعِب عىل أي الخائنة؛ عىل الغفران يحل وسوف
ويؤكد والخري، السالم مملكة تقوم وبعدها مرص) إىل يُسبَوا لم أنهم (رغم وآشور مرص

يهوه:

األرض ودبَّابات السماء وطيور الربية حيوان مع اليوم ذلك يف عهًدا لهم وأقطع
آمِنني. يضَطِجعون وأجعلهم األرض، من والحرب والسيف القوس وأَكِرس

(١٨ :٢ (هوشع،

النبوءات سقوط (2)

لهذا الناقدة الرؤية لكن إصحاًحا، وستني ستٍّ عىل يحتوي الذي إشعيا ِسفر إىل نأتي ثم
أبًدا يعود ال بحسبانه قليًال أقل أو العدد هذا نصف تستبعد أن يمكنها النبوي الكتاب
اإلصحاحات وإىل امليالد. قبل السابع القرن وأول الثامن القرن آخر عاش الذي إلشعيا
النبوءات ُمحرِّري ِقبل من قرون، عدة خالل إلشعيا ليست أخرى نصوٌص أضيفت األصلية
إلضافة وذلك يهوذا، الجنوبية اململكة يف شعبية من إشعيا به يتمتع كان ِلَما الالحِقني،

إشعيا. كتاب إلصحاحات بإضافتها نصوصهم إىل الهيبة
اآلشورية اإلمرباطورية تدمري عن حديثًا عرشنجد عرشوالرابع الثالث اإلصحاَحني وىف
العاهل وعن الكلدانيِّني، وفخر وزينة املمالك بهاء بحسبانها بابل مملكة وعن ،(٢٥ :١٤)
جعل وكيف ،(٩٦ ،٤ :١٤) املسلحة بالقوة طيٍّا تحته الشعوب يطوي الذي الجبار البابيل

.(١٧ :١٤) بيوتهم إىل أَرساه يُطِلق ولم ُمدنَه وهَدم كقفٍر العالم
شعب يرتعب أن بد ال كان األشوريِّني هزيمة من تمكَّنَت التي الطالعة بابل قوِة وإزاء
أُهيِّج ذا أنا «ها إشعيا بلسان يؤكِّد يهوه فإن السبي؛ وخشية االحتالل خوف املختار هللا
إىل تُسكن وال األبد إىل تُعمر ال وعمورة، سدوم هللا كتقليب بابل وتصري … املاديِّني عليهم

.(٢٠ :١٧ ٥؛ :١٣ (إشعيا، فدور» دور
ظلمهم من عىل يتسلطون فيجعلهم وإرسائيل يهوذا عىل يهوه يعطف أخرى ومرًة

.(٢ ،١ :١٤)
ألسباٍب ق.م الثامن القرن آخر يف وزمنه إلشعيا نسبته يمكن ال إطالًقا الكالم وهذا
األحداث هذه عن الحديث كان ق.م الثامن القرن يف إشعيا زمن يف حيث الوضوح؛ شديدِة
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املمالك، زينة بأنها ويصفها والثبور بالويل بابل يُهدِّد «فيهوه باملرة؛ مفهوم غري سيبدو
اآلشورية». اإلمرباطورية وتتبع يهوذا مثل الستقاللها فاقدًة كانت إشعيا زمن يف بابل بينما
بُد ال كان صادقة، النبوءة تكون وكي نبوءة، تلك إن املؤمِنني مع قلنا لو وحتى
يهوذا وتُهاجم ع تَتوسَّ ثم عليها وتنترص آشور عىل ستثور بابل بأن أوًال إشعيا يتنبأ أن
املسبيِّني عودة عن إشعيا يتحدث فقط كله، لذلك تتطرَّق لم النبوءة لكن سكانها، وتسبي
و١٤ ١٣ اإلصحاَحني احتساب يصح «ال ثَمَّ ومن زمنه؛ ناِس لجميِع معلوًما أمًرا كان كأنه
اإلمرباطورية بتدمري بابل قيام بعد تحريرهما تم قد إنه القول يجب بل إشعيا عمل من
نبوخذ قام وبعدما الثاني، نرص نبوخذ عهد يف كبريًا جربوتًا بابل بَلَغت وبعدما اآلشورية»،
قد اإلصحاَحني هذين تحرير يكون أن يجب أي بابل؛ إىل وأَْرسها يهوذا عىل بحملته نرص

٥٨٦ق.م. عام بعد تم
بمظهر لتُظِهره إشعيا سفر عىل ت ُدسَّ أو نبوءة، أنها امُلفرتَض تلك مع نِقف ثم
فريسة ستسُقط العظيمة بابل إن قولها من ِلنُدهش األيام، قابل يف سيحُدث عما النبوءة
الفاريس االحتالل فريسة بابل سقوط هو ذلك بعد فعًال حَدث الذي بينما امليدي، االحتالل
عن بعُد يعرف يكن «لم النص مؤلف أن يعني وهذا امليدي، وليس ٥٣٩ق.م قورش زمن
الفرس سلطة تحت إيران يف أنفسهم امليديون سقط وكيف إيران يف حصل الذي االنقالب

٥٤٩ق.م». عام حوايل
٥٨٦ عاَمي بني كتابتها تمت قد و١٤ ١٣ اإلصحاَحني نبوءة أن يؤكِّد ذلك إن

بعيد». بزمٍن ذلك قبل مات الذي إشعيا إىل تعودا أن يمكن «ال ثَمَّ ومن و٥٤٩ق.م؛
وهو قريبًا حدوثه يف امُلحرِّر يأُمل كان ملا راٌت تصوُّ إلشعيا املنسوب التحرير وضمن
وسيادة أورشليم إىل املسبيِّني اليهوذيِّني وعودة آخر شعٍب من لالحتالل فريسًة بابَل سقوط
البابليِّني بأن يتنبأ لكنه مسحوقة، ليهوذا يُشري ٢١ اإلصحاح ومؤلف ظامِليها. عىل يهوذا
املؤلف عهم ويُشجِّ بابل، لسحق يتقدمون األعداء وهؤالء أعداء، لهم يهوذا سحقوا الذين
العيالميِّني أن يعني وهذا ،(٢ :٢١ (إشعيا، مادي» يا حارصي عيالم، يا «اصعدي اإلله باسم
ويطرب النبوءة صاحب ويفرح بابل، باحتالل سيقومون إيران يف يعيشون الذين وامليديِّني
والطريف األرض.» إىل كرسها املنحوتة آلهتها تماثيل وجميع بابل، سقَطت «سقَطت هاتًفا:
باملرة؛ حقيقيٍّ غريَ هنا املتنبئ يقوله ما يجعل التاريخ أحداث َسرِي خطِّ عىل ذلك مطابقة أن
بجيوشه قورش ملكهم وخرج إيران، ُكل عىل سيطروا الذين الفرس هم بابل احتلوا فالذين
لها»، احرتامه أظهر بل اآللهة، تماثيل يكرس ولم املعابد يهدم لم «أبًدا لكنه بابل، واحتل
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و٥٣٨ق.م ٥٤٩ بني بابل وقوع قبل يتنبأ وكان هذا كل يعرف لم املؤلف أن يعني وهذا
أن اليوم ذلك يف «ويكون النبوءة مثل تأخًرا أكثر زمن من حًرشا اإلضافاِت ضمن ونجد بل
ومن فرتوس مرصومن ومن آشور من بقيت التي شعبه بقية ليقتني ثانيًة يده يُعيد يهوه
«ألن ١١-١٢)؛ :١١ (إشعيا، البحر» جزائر ومن حماه ومن شنعار ومن عيالم ومن كوش
الرابع القرن نهاية يف األكرب اإلسكندر حملة بعد إال يحدث لم لليهود الواسع االنتشار هذا

امليالد». قبل
عام عزيا اليهوذي امللك موت سنة يف إنه القول يمكن إشعيا نبوءات بدء إىل وبالعودة
األعداء هجوم خطر يرى وهو نبيٍّا يكون أن آموص» بن «إشعيا اليهوذي قرَّر ٧٤٢ق.م
إضافة وبامللك، وبالبالط وبالنخبة بالكهنة صلة عىل العلية من رجًال إشعيا وكان قريبًا.

وبالتاريخ. الدينية بالتقاليد وإحاطته الرفيعة ثقافته إىل
امللك وجاء آشور بالط يف انقالٌب حدث بسنتنَي إشعيا يتنبأ أن قبل أي ٧٤٤ عام وىف
جزيًة له أرسل مناحيم اإلرسائييل امللك يتقيه وكي بفتوحاته، املشهور الثالث بالرس تجالت
أرايض بعض بالرس تجالت واقتطع ،(٢ :١٥ ثاني، (ملوك آلشور تابًعا وأصبح كبرية

الفرات. عىل نينوى إىل سكانها وهجر إرسائيل
بعقد الشام بالد يف الصغرية الدول ملوك رشع الطامعة الكربى القوة هذه وإزاء
اللدودان تحالف بل التحالُفات، هذه مرصيف اشَرتَكت وقد الغازي لهذا للتصدِّي التحالفات
للتحالُف لينضم أحاز اليهوذي للملك رصني الدمشقي امللك وأرسل ودمشق. إرسائيل
مساعدة طلب إىل اضطره مما اليهوذي أحاز عىل الحرب وإرسائيل دمشق فشنَّت فرفض،
أرام ملك يد من وخلِّصني اصعد وابنك، عبدك «أنا تقول مهينة ذليلة رسالٍة يف اآلشوريِّني

.(٧ :١٦ ثاني، (ملوك عيلَّ» القائَمني إرسائيل ملك يد ومن
وأنه إرسائيل ملك ضد يهوذا بتحريضملك ونبوءاته نبوته وتبدأ إشعيا دور يبدأ وهنا
إرسائيل مملكة مصري قرَّر قد يهوه ألن الشمالية إرسائيل يخىش أن يهوذا بملك يجُدر ال
خمسة خالل يف وأنه … (١٦ :٧ (إشعيا، مليكها» خاٍش أنت التي األرض «تخيل الشمالية
إشعيا اقرتح ثم .(٩٨ :٧) شعبًا يكون ال حتى إفرايم/إرسائيل تنكرس سوف سنًة وستني
يتطوع يهوه لكن أحاز، فرفض (آية) ذلك عىل عالمًة يهوه الرب من يطلب أن أحاز عىل
أن قبل ستحُدث إشعيا نبوءات فإن رضيع طفٌل َة ثَمَّ كان لو أنه وهو اآلية، ويعطي بنفسه

الرش. من الخري تمييز من الطفل هذا يتمكن

عمانوئيل اسمه وتدعو ابنًا وتلد تَحبَل العذراء ها آية، نفسه السيد يعطيكم
الرش يرُفض أن عرف ومتى يأكل، وعسًال زبًدا معنا). هللا عمانوئيل: (معنى
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تُخىل الخري ويختار الرش يرُفض أن الصبي يعرف أن قبل ألنه الَخري؛ ويختار
مليكها. من خاٍش أنت التي األرض

إرسائيل وملك دمشق ملك أن له يُوحي قام اليهوذي امللك خوف إشعيا رأى وعندما
قام بل اآلية ينتظر ولم الصغري. الطفل هذا يُميِّز أن قبل ا جدٍّ قريبًا بلديهما من سيُطردان
شالل دمهري هو جديًدا اسًما عليه أطلق لكنه الطفل، أنجبت نبيٍة من بالزواج يصنعها
نداءه الصبي هذا يعرف أن وقبل النهب». ويرسع الغنيمة يعجل الذي «أي ومعناه: حاش،
بالتوراة العارِفني لدى واملعلوم .(٢–٤ :٨) والسامرة دمشق آشور ملك سيُسبى واألم لألب
اللفظة ترجمة ت تمَّ وقد السبعينية الرتجمة يف ورد قد السالف النص يف «العذراء» تعبري أن
منها التي «بارتيتوس» هي األصل يف كانت بينما العذراء، بمعنى فيها «علما» العربية
النص هذا أمام ذلك بعد املسيحية وقَفت وقد العذراء. وليس الداعرة أي «بروستيتيوت»
نبوءاته، يُطِلق وهو إطالًقا هذا يف يفكر لم إشعيا أن رغم املسيح». بمجيء «نبوءًة لرتاه
يبدأ أن قبل سنوات أربِع أو ثالِث خالل وإرسائيل دمشق مملكتَي بسقوط يتنبأ كان فقط
وَسقَطت فقط، عاَمني بعد آشور أمام دمشق وسقَطت التمييز. يف الداعرة من املولود طفله
فقط عاًما عرش باثنَي إشعيا نبوءات بعد بكثري، ذلك قبل بل عاًما ٦٥ بعد ليس إرسائيل
ًعا ُمتوقَّ الغزو كان «لقد نينوى. إىل سكانها وسبى اآلشوري الثاني رسجون احتلَّها عندما

إلهيٍّا». ووحيًا نبوءة بحسبانه إشعيا ووضعه وأخرى، لحظة بني
واآلدوميون الفلسطينيون هاجم الجيوشاآلشورية، أمام تسُقط إرسائيل كانت وعندما
آشور، ملك إىل أحاز ملكها لجأ هنا ومن (١٧–١٩ :٢٨ (أيوب، مدنها بعض واحتلوا يهوذا
جعل مما اآلشوري، العاهل لرسجون رشوًة اآلشورية اآللهة عبادة يهوذا إىل وأدخل بل
إيجاد يُحاول قام الذي إشعيا، النبي يهوه أنصار صفوف َّس وترأ خطر، يف يهوه ديانَة
سوى ليست جربوتها بكل آشور أن هي نتيجة إىل وانتهى يهوه. لشعِب يحدث ملا تربيٍر
النخبة لدى خاصًة األخالقي ِخه وتَفسُّ املختار شعبه لتأديِب إرادته بها ذ يُنفِّ يهوه يِد يف أداٍة
والوثنية. الغريبة اآللهة عبادة يُحب دوًما املختار شعبه وألن اليهودي، املجتمع يف العليا

زوجته تأديب ه حقِّ من الذي الغيور الزوج صورة يف يهوه ر تصوَّ قد هوشع كان وإذا
كما لكن امُلتمرِِّدين، تأديب رشًعا له يحق حاكم ملٍك هيئِة يف ره تصوَّ إشعيا فإن الزانية،
د ويُمجِّ له يتعبَّد من الشعب من ليبقى يهوه يفعل فكذلك شعبه بإبادة يسمح ال امللك أن
عىل يهوه سيغضب ذلك وعند ليهوذا آشور احتالل يتوقع إشعيا كان األرض. عىل اسمه
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سالٍم مملكِة يف ليعيشوا اليهود بقية ذلك بعد وستظهر التنفيذية، أداته هي التي آشور
االعتماد يجب الذي يهوه يف شكٍّا باألشوريِّني اليهوذي أحاز استعانة يف رأى كما ورخاء.
وإرسائيل؛ دمشق ضد بآشور االستعانة من غضبه عن أحاز للملك إشعيا وعرب وحده، عليه
احتاللهم بمجرد وأنهم عهدهم يحفظوا لن أنهم باألشوريِّني عارف أيِّ لدى ع امُلتوقَّ ألن
ستة بعد حَدث ما بالفعل وهو يهوذا، نحو جنوبًا فورهم من سيتجهون وإرسائيل لدمشق

حزقيا. ابنه إىل العرش وانتقل أحاز مات عندما عاًما عرش
أمًال الجديد املِلك يف عصماءَ مديٍح قصيدِة بتدوين إشعيا قام حزقيا تتويِج وبمجرِد
التأثري شديد وأصبح البالط من إشعيا تقريب تم وبالفعل ُمخطَّطاته، لتحقيق اجتذابه يف
بعنف، األخرى العبادات يُالِحق وقام ليهوه، غيوًرا مناًرصا حزقيا امللك أصبح حتى فيه

اآللهة. بقية عىل يهوه وانترصحزُب أحاز أبيه أيام أُغِلق الذي أورشليم َمعبَد وفتح
وعقد آلشور الجزية دفع عن وتوقَّف هوشع امللك س تَحمَّ إرسائيل الشمالية اململكة وىف
وانتهت ٧٢٣ق.م، عام الثاني رسجون بأمِر السامرة آشوُر اجتاحت وهنا مرص. مع ِحلًفا
عىل أنه وهو املطلوب املوقف إشعيا أَعَلن فقد يهوذا يف الجنوب يف ا أمَّ الوجود. من إرسائيل
ويجب أحالف أية يف الدخول وعدم آشور ضد الرصاع يف االشرتاك عدم يهوذا ملك حزقيا

فقط. يهوه من سوى العون تطلب أال
لكن األحالف، بعقد الشام بَرِّ يف الصغرية الدول مجموعة مرصقامت مساعدِة يف وأمًال
يُعِلن سنني ثالث عاريًا البالد يف ومىش مالبسه إشعيا خلع ِفعَلهم يهوذا ملك يفعل ال حتى
ويُعرِّيها مرص يغزو سوف آشور ملك ألن عليها؛ يعتمدون التي مرص ضد آيٌة ُعْريه أن

.(٢–٦ :٢٠ (إشعيا، عاريًا هو يسري كما
يهوذا وتجنَّبَت السورية األحالف ابتَلَعت قد آشور جيوش كانت ٧١١ق.م ربيع ويف
سوريا دول حاَوَلت أخرى ومرًة الثاني رسجون مات ٧٠٥ق.م ويف مؤقتًا. املصري هذا
وقف جديٍد ومن ِلتُحاِلَفهم، ليهوذا هوا وتَوجَّ مرص، بُمحالفِة اآلشوري النِّري َخْلع وفلسطني
للتحالُف بعثًة ملَرص وأَرَسل إشعيا رفضنصيحَة حزقيا املِلك لكن التحالُف، هذا ضد إشعيا

التحالُف. بهذا يُندِّد إشعيا أخذ بينما آشور ضد
كانت بينما وحطََّمها جميًعا، سوريا رسجون خليفُة سنحاريُب اجتاح ٧٠١ق.م ويف
اآلشوري. الحصار أمام تَصُمد جعلها كاٍف عسكريٍّ دعٍم عىل مرص من َحصَلت قد يهوذا
رسالًة يحملون الضباط كبار مع أورشليم إىل ربشاقي ُجنده كبريَ سنحاريُب وأرسل
ينادونهم األسوار، وعىل بالداخل ِنني امُلتحصِّ يُحدِّثون أسوارها خارج ووقفوا ألورشليم،
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هذه «عىل مرص عىل اعتماِدهم من ساخِرين يتساءلون يهوذا، سكان إلسماِع عاٍل بصوٍت
فرعوُن هكذا وثَقبَتها؛ كفه يف َدخَلت أحٌد عليها توكأ إذا مرصالتي عىل املرضوضة؛ القصبة

.(١٩–٢١ :١٨ ثاني، (ملوك عليه» امُلتوكِِّلني لجميِع مرص ملُك
امللك أن مؤكًِّدا وينادي يهوذا لشعب الدينية بالعواطف اآلشوري الوفد يلعب ثم

نفسه: يهوه من بأَمٍر يهوذا يحتلُّ جاء اآلشوري

إىل اصعد يل قال «يهوه ألُخربها؟ األرض هذه عىل صِعدُت يهوه بدون هل واآلن
املقنع الكالم لهذا يهوذا شعِب استماَع يهوذا وخيشحكاُم األرضوأَخِربها.» هذه
نفهمه ألننا باآلرامي عبيدك «كلِّم باآلرامية ُمحادثتَهم اآلشوري الوفد من فطلبوا
سنحاريَب وفَد لكن السور.» عىل الذي الشعب مسامِع يف باليهودي تُكلِّمنا وال
الكالم؟ بهذا ألتكلم سيدي أرسلني وإليَك سيِدَك إىل «هل قائًال: يُحرِّض استمر
معكم؟» بولهم ويرشبوا عذرتهم ليأُكلوا السور عىل الجالِسني الرجال إىل أليس

ضد الثورة عىل يُحرِّضهم يهوذا شعب عىل عظيم بصوٍت يُنادي ربشاقي قام ثم
صلًحا اعِقدوا … حزقيا يخدْعكم ال … أشور ملك العظيم امللك كالم «اسمعوا حزقيا ملكهم
بكلمٍة يُجيبوه ولم فسكتوا أرضكم، مثل أرٍض إىل وآخذكم آتي حتى … إيلَّ واخرجوا معي
إشعيا النبي يستدعى حزقيا امللك أَرَسل الهَلع ومع تجيبوه.» ال قائًال: كان امللك أمر ألن
والصموِد لشعبه املعنوية الروح رفِع سوى إشعيا بيِد يكن ولم وخالص. مخرٍج عن بحثًا
وطمأن وتََدخِله، يهوه إىل نسبته يمكن طارئ أيُّ يحُدث حتى الحصار أمام أطوَل مدًة
أورشليم. عن الجنود ربُّ يهوه يُحامي هكذا ة ُمِرفَّ «كطيوٍر جديدة نبوءًة معلنًا الناس

.(٤–٨ :٣١ (إشعيا، إنسان» غرِي وسيِف رجل غرِي بسيِف آشور ويُسِقط
يقول: حزقيا اليهودي امللك من لوفٍد ًها ُموجَّ إشعيا من خطابًا إشعيا كتاب يف نجد ثُمَّ
عيلَّ جدَّف الذي سِمعتُه الذي الكالم بسبب يهوه: يقول هكذا لسيدكم: تقولون «هكذا
وأُسِقطه أرضه إىل ويرجع خربًا فيسمع روًحا فيه أجعل ذا أنا ها آشور. ملِك غلماُن به
فيه جاء الذي الطريق ويف سهًما هناك يرمي وال املدينة هذه يدخل ال … أرضه يف بالسيف

.(٣٣-٣٤ ،٦-٧ :٣٧ (إشعيا، يرجع»
بالطه إىل إِثِره عىل يعود بالده من خربًا يسمع سنحاريَب سيجعل يهوه أن واملعنى
صدر قد يكون أن يمكن ال الفاحصة العني أمام الكالم وهذا بالسيف، هناك يُقتَل حيث
عن الحصار ورفع آشور إىل فعًال عاد سنحاريب ألن متأخرة؛ إضافٌة هو إنما إشعيا، من
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لم مرص أن «ويبدو أرسحدون. ابنه بيد ُقتل إذ البالط يف انقالٍب ضحيَة وسقط أورشليم
من عاًما عرشين بعد إال وتحُدث تَتمَّ لم األحداث تلك كل لكن األحداث، هذه من بريئًة تكن
إشعيا بوسع يكن لم وبالطبع ٦٨١ق.م عام يف أي أورشليم؛ أَسوار عند داَر الذي الحواِر
التي مرص» كانت إنما يحُدث ما وراء يقف الذي هو يهوه يكن لم وبالطبع ذلك. يعرف أن
الشمايل، والسودان مرص تجمع واحدة دولٍة يف كوشية أرسٌة الوقت هذا يف تحكمها كانت
كوش ملِك ترهاقَة «عن سِمع قد سنحاريب إن تقول ثاني ملوك بِسفِر فلتٍة يف يرد ما وهو
كان سنحاريَب لكنَّ بالفعل خرج قد ترهاقُة وكان .(٨-٩ :١٩) ِليُحاربك» خرج قد قوًال:
عىل عه وشجَّ آشور، إىل واالنسحاَب أورشليم عن الحصار رفَع ل وفضَّ االشتباك عدم قرَّر قد
أرسل يهوذا ملك أن وهو ليهوه، كله الفعل ليجعل إشعيا سفر لنا يُعِلنه لم آخر ِرسٌّ ذلك
سنحاريب فطلب حملتُه.» عيلَّ جعلَت ومهما عني، ارجع أخطأُت، «قد يقول: لسنحاريَب
وقلع بل واملعبد، الدولة خزينة إفراِغ إىل اليهودي امللك معها اضُطرَّ باهظة، تعويضية جزيًة
آخر موضٍع يف يروي فكان القديم العهد ا أمَّ وأعمدته. يهوه معبِد أبواِب عن الذهبية الكسوة
اإلله فأرسل بنفسه، ليقرأها يهوه أمام ونََرشها سنحاريب من تهديٍد رسالَة استلم حزقيا أن
بكروا ا فلمَّ ألًفا، وخمسني مائة آشور جيِش من ورضب يهوه مالُك «فخرج عنده من مالًكا
نينوى.» يف وأقام راجًعا وذهب آشور ملك سنحاريُب فانرصف ميتة، جميًعا هم إذا صباًحا
اشتباًكا أن تؤكِّد األمر هذا حول واضحًة نصوًصا ترك قد سنحاريَب أن الحظ ولحسن
اآلشوريِّني هزيمة إىل تُشري والنتائج يهوذا، يف وآشور مرص جيوِش مع فعًال حدث قد
من أخذَها التي الجزية وأن انتََرص قد أنه يُبدي أن ل فضَّ اآلشوري امللك لكن وتراُجعهم،
كانت الفلسطينية عقرون مدينة أن ويُحكى رة. امُلظفَّ املعركة ومغانُم أسالُب هي حزقيا
ألنه «بادي» ملكها عىل قبض فيها الشعب وأن آشور، ِلصدِّ عوا تجمَّ الذين الحلفاء ضمن
مرص مع تحاَلف الذي حزقيا يهوذا ملك إىل وسلَّموه الِحلف، وخان آشور مع عهًدا عقد
ثم األعداء، معاملة وعامله السجن يف «رماه السجن يف عقرون ملك بادي فرمى بَدوِره،
سهِل ويف ملساعدته، فجاءوا تَُعد، ال التي وإثيوبيا مرص ملِك قواِت ملساعدته فدعا خاف
موالي آشور اإلله نبوءة استخارة وبعَد أسلحتهم، وَشَحذوا ضدي صفوفهم انتَظَمت تقوع

وهزمتُهم.»3 هاجمتُهم

ص١١٤. السابق، املرجع السواح، فراس 3
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فقط بالده إىل سنحاريُب وعاد أورشليم، عن ُرِفع فالحصاُر ذلَك عكَس يؤكِّد والواقع
وخوًفا. رعبًا حزقيا دفعها التي الفداء بجزية

أبى الذي اليهودي حزقيا ا «أمَّ حدث: ما يحكي سنحاريب امللك مرسوم ويسرتسل
ال وعدٍد رة امُلسوَّ وقالعه الحصينة مدنه من ٤٦ عىل الحصار ألقيُت فقد يل الخضوع
امللكي قرصه يف حبيًسا صار فقد نفسه حزقيا ا أمَّ … وأَخذتُها حولها القرى من يُحىص
التي والقوات جاللتي، رهبة من الخوف غمره لقد … قفص يف كعصفوٍر أورشليم يف
نينوى يف إيلَّ فأرسل وتَرَكته، جواري إىل صفوفها احتَلَّت قد ملعاونته أورشليم إىل بها أتى
من وكمياٍت كريمة وأحجاًرا الفضة من وزنًة و٨٠٠ الذهب من وزنًة ثالثني ملكي عاصمة
األبنوس وخشب الفيلة وجلود بالعاج ُمزيَّنة وكرايسَّ ومقاعد األحمر الصخر وِقَطع اإلثمد
بناٍت من وُموسيقيِّيه ومحظياته بناته إيلِّ أرسل كما النفائس أنواع وكل خشبية وصناديَق

وُشبَّان.»4
عىل أجربه مما جيشه يف الطاعون وباء تَفيشِّ جيوشسنحاريب انسحاب يف ساعد وقد
ِلشعِب ظهر الذي األمر وهو األمر، يف يهوه ل بتدخُّ للقول إلشعيا الفرصة وأتاح االنسحاب،
مع سكانها ومن أرضها من قسًما يهوذا َفقَدت أن بعد لكن فعًال، سماوية كمعجزٍة يهوذا

آلشور. بالتبعية حزقيا من اعرتاٍف
اآلشوريِّني، من سينتقم يهوه بأن يتنبأ اآلشوري للغزو الفاشلة املحاولة قبل إشعيا كان
اآلشوري الغزو وجاء يهوذا، شعِب بقيَة يَضِطهدون كانوا الذين وأثريائها يهوذا وجهاء ومن
شعبه أجل من أرضه يف العدل» يُقِم ولم األغنياء من ينتقم لم يهوه «لكن انسحب، ثم

املختار.
فلسطني؛ إىل الشعبسرتجع من بقيًة هناك وأن آشور يف أٍُرس عن النبوءات حديث كان
«مملكة يف األرض خريات يأكلون سوف والذين ترجع» التي «البقية تعبري ل تحوَّ ثَمَّ ومن
لكن حزقيا، امللك يد عىل أخرى مرًة إرسائيل بني بعث عن ومفهوٍم فكرة إىل والحق» السالم
قائًما، يزل لم خطره فإن اآلشوري الجيش انسحاب ورغم التوقعات. نقيض كان الواقع
زمَن ل يُؤجِّ إشعيا قام وهنا للفقراء، وَقِرسهم تجاوزاتهم يف إرسائيل بني وجهاء واستمر
البلوطة ساق من الفرع ينبُت وكما ُمحدَّد. غرِي زمٍن إىل ترجع التي والبقية الحق مملكة

.١١٥ نفسه، 4
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«آخر» والكلمة ،(٢ :٢ (إشعيا، األيام» آخر «يف ولكن جديدة إرسائيل تنبُت سوف املقطوعة
يهوه يوُم حيث األيام آخر أي «اإلسخاتولوجي» ملفهوم أدت التي «إسخاتا» هي اليونانية يف
القديم للعالم يوٍم آخَر سيكون اليوم وهذا عاموس. النبي ِقبل من اصطالُحه ُوِضع الذي
كان كما االنبعاث سيكون البطاركة، األسالف عند أعىل مثٍل َوْفق إرسائيل انبعاِث وبدايَة

بقوله: اإلسخاتولوجية اللوحة إشعيا ر ويُصوِّ األسالف، عند

فوق ويرتفع الجبال رأس يف ثابتًا يكون يهوه بيِت جبَل أن األيام آخر يف ويكون
جبل إىل نصعد هلُمَّ ويقولون كثرية شعوٌب وتسري األمم، كل إليه ويجري التالل
األمم فيُقىضبني … ُسبله يف ونسلُك طرقه من فيُعلِّمنا يعقوب إله بيت إىل يهوه،
ورماحهم محاريث) (أي سكًكا سيوفهم فيطبعون كثرِيين لشعوٍب ويُنَصف

بعُد. فيما الحرب يتعلمون وال سيًفا أمة عىل أمة ترفع ال مناجل،

(٢–٤ :٢ (إشعيا،

موىس، اختار كما يهوه يختاره شخٌص والحق السالم مملكة بإقامة وسيتكفل
املشكلة هللا. شعب سيُنقد املسيح وهذا رسوله»، أو مسيحه أو ممسوحه هو «سيكون
إشعيا بعد جاء لنبيٍّ تعود فربما بالتدقيق؛ املنقذ املسيح فكرة ظهرت متى نعلم ال أننا
النبي أو املسيح هذا عىل تنطبق أن يجب التي الرشوط ومن إشعيا، كتاِب إىل كالمه وأُضيف
وهذا يس»، جذع من «قضيب يس»، بن وداود سليمان سليل امللكي، الدم من «أنه اآلتي
والقوة؛ واملشورة الحكمة روح يهوه، ُروُح عليه «يحلُّ امللكية الدماء عروقه يف تجري الذي
بالعدل «يقيض األرض كل عىل بالحق حاكًما وسيكون يهوه.» ومخافة املعرفة وروح
املنافق ويُميت فِمه بقضيِب األرض ويرضب األرض لبائِيس باإلنصاف ويحُكم للمساكني
فيسكن الوحوشالضارية؛ بني حتى األرض، عىل من الرشور كل وستختفى شفتَيه»، بنفخِة
صغري وصبيٌّ مًعا ن امُلسمَّ والشبل والعجل الجدي مع النمر ويربض الخروف مع الذئب
ويلعب تبنًا يأكل كالبقر واألسد معا، أوالدهًما تربض ترعيان، والدب والبقرة يسوقها،
وال يسوءون ال األُفعوان ُجحر عىل يده الفطيم ويمدُّ (الثعبان) ل الصِّ ِرسب عىل الرضيع
البحر» املياه تُغطِّي كما يهوه معرفة من تمتلئ األرُض اآلن قديس جبٍل كل يف يُفِسدون

.(٩ ،١ :١١ (إشعيا،
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الفساد تفيشِّ (3)

تبشريه يرسل آخر نبيٌّ يهوذا يف كان نبوءاته يرسل إشعيا فيه كان الذي الزمن ذات ويف
إشعيا بعكس «مورشه» الريفية القرية يف يعيش كان الذي «ميخا» النبي هو ونبوءاته
٥؛ :١ (ميخا، الرشور لكل مركًزا أورشليم العاصمة يرى وكان العاصمة، املدينة ابن
ستبقى أنها لها تنبأ الذي إشعيا بعكس التام بالدمار ألورشليم تنبأ لذلك ١٠)؛ و٣:
عاموس أقوال نفس تقريبًا ميخا ويُكرِّر ،(٢٦ :١ (إشعيا، اآلمنة» القرية العدل «مدينة
يحدث كي النصوح والتوبة ر التطهُّ إىل والدعوة االجتماعي الظلم حول وإشعيا وهوشع

يهوذا: يف لألثرياء وفظيعة دقيقة صورًة أعطى لكنه يهوه، مع الصلح

قون ويُشقَّ عظامهم، مون ويُهشِّ عنهم جلدهم ويكِشطون شعبي لحم يأكلون
املقيل. وسط يف وكاللحم الِقْدر يف كما

(٣ :٣ (ميخا،

وبيته الرجل ويظلمون ويأخذونها، والبيوت ويغتصبونها، الحقول يشتهون
ومرياثه. واإلنسان

(٢ :٢ (ميخا،

والنهب الرشوة وانتشار والحكومة النظام فساد يف الظلم ذلك ملصدر صورًة يرسم ثُمَّ
مكان: كلِّ يف

نفسه. يَهَوى ُمتكلٌم والكبريُ بالهدية، والقايض طالب الرئيس

(١١ :٣ (ميخا،

يزال ال كان الشعب فإن األجنبية، للعبادات ومطاردِته حزقيا إصالحاِت ورغم
(ميخا، الفرعونية)» الطريقة عىل (املسالت امُلقدَّسة «والسواري واألنصاب للتماثيل يتعبد
أورشليم عىل سيُنزل يهوه ألن التشاؤم شديَد إشعيا بعكِس ميخا كان لهذا ١٢–١٤)؛ :٥
(ميخا، األنقاض من كوماٍت إىل فتتحوالن غضبه إرسائيل عاصمة والسامرة يهوذا عاصمة
الِكباش، بألوف يهوه يَُرسُّ «هل والذبائح القرابني يقبل ولن .(٦–١٦ و١٢: ٣٦؛ :١
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الحق تصنع «أن هو آخر أمًرا يطلب يهوه أمىس لقد .(٧ ،٦ :٦ (ميخا، زيت» أنهار بربواِت
مما مشدوًها كان ميخا وألن .(٨ :٦ (ميخا، إلِهَك» مع متواضَعا وتسلُك الرحمة وتحب
مما أكثر الفساد «وجد فإنه والسلطان، الحكم وأهل األثرياء بيوت يف فساٍد من يحدث
بقوله: شعبه عىل يهوه حكم أن بعد فيها» شك ال قادمٌة فالكارثة لذلك إصالحه؛ يمكن

للصغري. وسكانها للخراب، أُسِلُمك
(١٦ :٦ (ميخا،

عن تتحدث بتعزيٍة إسخاتولوجي طابٍع ذا لهذا ا تامٍّ نقيًضا يحوي ميخا كتاب لكنَّ
عليك اجتَمَعت قد «واآلن تماًما: شعبه بَفناء يسمح لن هللا ألن أخرى مرًة هللا شعِب نهوِض
يهوه أفكار يَعِرفون ال وهم صهيون، يف عيوننا ولِتتفرَّس ِلتتدنَّس يقولون الذين كثرية، أُمٌم

قصده.» يفهموَن وال
يعلمون ال الرب شعب عىل جيوشهم يُرِسلون الذين األجانب هؤالء أن يؤكِّد ميخا إن
إىل كحزٍم جمعهم إنه عظيًما. وَرشًكا كربى مكيدًة لهم دبَّر أن بعد لذلك، يدفُعهم يهوه أن

البيدر.

… صهيون بنت يا ودوِيس قومي ذ. ويُنفِّ يهوذا أمَر الرب شعُب سيسمع وهنا
األرض. ُكلِّ ِلسيِد وثروتَهم ليهوه غنيمتهم وأُحرِّم كثرِيين شعوبًا فتَسحِقني

(١١–١٣ :٤ (ميخا،

صهيون بنت بأن كالتنبُّؤ بزمان، بعده أُِضيفت ميخا لِكتاب واضحة إضافاٌت هناك
هللا شعب «عُدوَّ أن رغم سينُِقذها، يهوه لكن بابل، إىل بسكانها تُسبى سوف أورشليم أي
األَْرس؛ زمن عاش ملحرٍر َحدثَت إضافٌة تلك أن يؤكِّد مما بابل». وليس آشور كان ميخا زمَن
أن بعد بابل، أَْرس من العائدون يبنيه ألورشليم جديد سوٍر بناءِ إعادِة عن يتحدث ألنه
متطابَقني ني نصَّ وميخا إشعيا سفر يف نجد أننا الفرض هذا ويؤكد البابليون. ودمره سبق
يقول: الذي النص وهو األيام، آخر يف املقبل إرسائيَل مكاِن عن ثانيًا ومعنًى مبنًى تماًما

ويرتفع الجبال رأس يف ثابتًا يكون يهوه بيِت جبَل أن األيام آخر يف ويكون
إىل نصعد هلُمَّ ويقولون: كثرية أمٌم وتَسري الشعوب إليه تجري التالل، فوق
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صهيون من ألنه سبله؛ يف ونسلُك طرقه من فيعلمنا يعقوب بيِت وإىل يهوه جبِل
يُنِصف كثريين، شعوٍب بني فيقيض يهوه، كلمة أورشليم ومن الرشيعة تخرج
أمٍة عىل أمٌة ترفع وال مناجل، ورماحهم سكًكا سيوفهم فيطبعون عدة قويٍة ألمٍم

بعُد. فيما الحرب يتعلمون وال سيًفا
(١–٣ :٤ (ميخا،
(٢–٤ :٢ (إشعيا،

إضافتها ت تمَّ قد وأنه واحًدا»، كان السفَرين يف اإلضافات تلك ُمحرر أن يعني ما «وهو
املسبيِّني قورش أعاد بعدما بعده، باألحرى أو البابيل السبي زمن البابيل السبي أخبار مع
التخفيف أراد قد امُلحرِّر هذا أن ويبدو أخرى. مرًة والسور واملدينة الهيكل ببناء لهم وسمح
املختاِر. عِب للشَّ األسود املصري حول وميخا إشعيا نبوءات يف القاتمة القاسية اللهجة من

قائًال: ميخا كتاِب َعْرب املتأخر امُلحرِّر هذا يتنبأ ثم

فمنك يهوذا، ألوف بني تكوني أن صغرية وأنِت أَْفراتَة، لحم بيَت يا أنِت أما
األزل؛ أياِم منذُ القديم منذ ومخارجه إرسائيل عىل ُمتسلًِّطا يكون الذي يخرج
بني إىل إخوته بقية تَرِجع ثم والدة، َولَدت قد تكون حينما إيلَّ يُسلمهم لذلك
سالًما. هذا ويكون األرض… أقايص إىل يتعظم اآلن ألنه ويثبتون … إرسائيل

(٢–٥ :٥ (ميخا،

يف ُولِد الذي املسيح السيد بمقدم نبوءًة املقطع هذا يف املسيحية الديانة «رأت وقد
يف مولوًدا كان وداود داود، نسل من ملٍك بمجيء تنبًُّؤا كان ببساطة األمر بينما لحم، بيِت
قبل تظهر لم املسيح عن اإلسخاتولوجية الفكرة وألن ،(١٢ :١٧ أول، (صموئيل لحم» بيِت

القرن». هذا بدايِة بعد عاش الجزء هذا «ُمحرِّر أن شك فال ق.م، الثالث القرن
بينما ٦٤٢–٦٨٧ق.م، يف منيس ابنه ويخلُفه يهوذا ملك حزقيا الصالح امللك ويموت
وكان ٦٥٥–٦٧١ق.م، بانيبال آشور تِبعه ثُمَّ آشور عىل ملًكا أضحى قد أرسحدون كان
(عبادة السماء لجند اآلشورية العبادَة وأدخل أشور، مللِك كتابِعني فون يَترصَّ يهوذا ملوك

األخرى. واملعابِد أورشليم هيكِل إىل السماوية) األجرام
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«منيس ومنهم ملوك من أتباعه د تُعدِّ أرسحدون وثائق كانت التاريخ ِعلم مستوى وعىل
عنه ن دوَّ الذي أورشليم ملك اليهوذي حزقيا ابن هو ومنيس يهوذا»5 ملك Me-na-si-i

أنه: التوراتي امُلقدَّس

… أبوه حزقيا أبادها التي املرتَفعات فبنى وعاد … يهوه عينَي يف الرش عِمل
يهوه. بيت داري يف وعبدها السماء ُجنِد لكلِّ وسجد

(٢–٥ :٢١ ثاني، (ملوك

األبناء بذبح اإلله من التقرب ترشع كانت قديمة كنعانية عباداٍت إىل منيس وعاد بل
ويتقرب يذبح كان منيس لكن اسرتحاًما، محرقته عىل وَحرِقه اإلله مذبح عىل الِبكر الذكور
إنه حتى األشوريِّني يد عىل نهايته بُدنو إحساسه بفظاعة يُشِعرنا ما وهو ليهوه، بالبرش

للنار. شخصيٍّا ابنه بتقديم الرهيب الُقربان هذا عىل أقام
التي األجنبية األخرى اآللهة اسرتضاء باب من ذلك يفعل كان «منيس أن شك وال
ويَأْرس آشور ملك يأتي وفجأًة … ودولتها» جيوشها قوة بدليِل يهوه من أقوى كانت ربما
التاريخ لكن الديني، منيس عصيان عند فقط تقف حتى األسباب امُلحرِّر ويُغِفل منيس،
بالد دول بني تم اتفاٍق بعد منيس وعصياُن تمرُّد وهو الحقيقي السبب عن يُفِصح هنا
تجريِد إىل أرسحدون دفع مما أرسحدون، ملكها زمن آلشور الجماعي العصيان عىل الشام
البالد تلك دويالِت بملوِك جاء وأنه الطاعة، إىل وإعادتها البالد تلك عىل جيوشه حمالِت
جربي وكوش يهوذا» ملك «ومنيس صور ملك بعلو ومنهم قرصه يف خدًما واستخدمهم

أشقلون.6 ملك وميتيني» «غزة ملك وسلبيل موآب ملك وموصوري إيدوم ملك
يحكى: إذ صداه القديم العهد د ردَّ ما وهو

طردهم الذين األُمم من أَرشَّ ليعملوا أورشليم وسكان يهوذا أضل منيس ولكن
عليهم فجلب يُصغوا، فلم وشعبه منيس الرب وكلم إرسائيل، بني أمام من الرب

.١١٧ نفسه، 5

.١١٨ نفسه، 6
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وذهبوا بسالسَل وقيَّدوه بخزامة منيس فأخذوا آشور، مللك الذين الجند رؤساء
بابل. إىل به

(٩–١٢ :٣٣ ثاني، أيام (أخبار

كانت نفسها مرص ألن الصغرية؛ حليفِتها نجدِة من املرة هذه مرص تتمكَّن ولم
بالد حتى اجتاحها الذي اآلشوري الغزو فريسة َوقَعت قد ٦٨١–٦٦٨ق.م أرسحدون زمن
جيوٍش لتكثيف بحاجٍة دوًما كانت ألنها نهايتها؛ قصِة بدايَة بذلك آشور لتكتب لكن النوبة،
الثُّواُر ُدروبَها يعرف أرٍض من شاسعة مساحاٍت يف تهدأ أو تنقطع لم ثورٍة إزاءَ مرص يف
بابل ثورة كانت لقد ذاتها. بالدها يف آشور عىل أخرى لثورٍة الفرصة أعطى مما وحدهم،

الصاعدة.
يمِض ولم العرش، عىل ٦٤١-٦٤٠ق.م آمون ولده ٦٩٨–٦٤٢ق.م منيس امللك ترك
معه استوىل ضدَّه رسيع بانقالٍب ابنه ٦٣٩–٦٠٩ق.م يوشيا قام حتى عامان حكمه عىل
زمَن التالينَي العقَدين وخالل ،(٢٠–٢٤ :٢١ ثاني، (ملوك ٦٤٠ق.م حوايل العرش عىل
خاللهما وظهر الغريبة، العبادات ضد واضحة انتصاراٍت وَكَهنته يهوه أَحَرز يوشيا وملك
٦٣٣ق.م وناحوم ٦٣٠ق.م صفينا وهم فيها كتبهم َلت وُسجِّ التوراة دخلوا أنبياءَ ثالثُة

٦٢٦ق.م. وإرميا
تستعيد وبَدأَت كاهِلها عن اآلشوريِّني ِنري َخلَعت قد مرص كانت الفرتة ذات وخالل
انتفَضت ٦٢٦ عام ويف آشور، قوى ثورته يف استنزف قد املرصي االنتصار وكان قوتها،
إيران سكان من امليديون كان بينما القوية، الكلدانيِّني دولة لتُقيم آشور ضد أيًضا بابل
إسقاط أجل من الجديدة بابل مع حلًفا ويعقدون آلشور، الرشقية املقاطعات يحتلون
وناحوم صفنيا الثالثة األنبياء نبوءات جاءت الظروف هذه وىف نينوى. اآلشورية العاصمة

إرميا. ثم
يهوذا يُهدِّد يهوه أن خالصتها: فقط إصحاحاٍت ثالثُة صفنيا كتاب من وَصَلنا وقد
ُوِضَعت قد النبوءة تلك أن إىل يُشري مما يهوذا، شعب لخطايا بالعقاب عاصمتها وأورشليم
لصفنيا أخرى نبوءاٍت نجد اإلصالحات تلك بعد ألنه يهوه؛ لصالح يوشيا إصالحات قبل
السهل من كان التي نينوى اآلشورية العاصمة وبخاصٍة املحيط دول بدمار وتتوعد تُهدِّد

الوشيك. بسقوطها التنبُّؤ األحداث قراءة ومن
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يقول: بعنواٍن يبدأ فكتابه نينوى عىل نبوءاته ركَّز الذي ناحوم كان لصفنيا ومعاًرصا
صغرية مدينٌة و«ألقوش» ،(١ :١ (ناحوم، األلقويش.» ناحوم رؤيا سفر نينوى، عىل «وحيَّ
إن ناحوم يقل لم بالطبع اليهوذية. اململكة مواطني من كان أنه يعني يهوذا مدن من
أُوىل ى تتلقَّ بَدأَت قد زمنه أنها وال بها، املحيطة الشعوب تلك من ُمهدَّدًة باتت نينوى
من لشعبه سينتقم الذي يهوه إىل يعود أن بد ال كله األمر ألن البابيل؛ امليدي الحلف رضباِت
وبالطبع ا» رشٍّ يهوه عىل املفتكر «خرج منها ألنه نينوى ضد غضبه يهوه ه وجَّ فقد آشور،
يهوه وأعلن آشور». ملك «سنحاريب يهوه عىل الرش ينوي الذي أو امُلفتِكر بهذا يقصد
لقد .(١٤ :١ (ناحوم، بعُد» فيما اسمك من يزرع «ال آشور عىل حكمه ناحوم لسان عىل
السقوط عىل أَوشَكت التي نينوى ينادي وهو البابيل امليدي الِحلف يد عىل يهوه انتقام جاء

.(٥ :٣ (ناحوم، أرضك» أبواُب ألعدائِك «تنفتح
طريقها يف كانت الناهضة بابل ألن طويًال تستمر لم الشامتة ناحوم فرحة لكن
٦١٤ق.م يف آشور َرت ُدمِّ أن بعد أوسطية، الرشق املنطقة يف آشور مرياث عىل لالستيالء

ممتلكاتها. الُحلفاء وتقاَسم
وأنه يهوه، عىل الشديدة وَغريتَه يوشيا امللك إخالص يؤكِّد ثاني ملوك سفر أن ورغم
قبَله يكن لم …» وأنه وكهنتها، أتباعها ضد هائلٍة بمذابَح وقام األخرى العباداِت كل طارد
وبعَده موىس، رشيعِة حسَب قوته وكلِّ نفسه وكلِّ قلبه بكلِّ يهوه إىل رَجع قد مثله، ملٌك
الكافر منيس مات فبينما للجميل؛ نكرانًا أبدى يهوه فإن ٢٣)؛ ثاني، (ملوك مثله» يقم لم
نخاو الفرعون مع معركته إبَّان مات قد ليهوه امُلخِلص يوشيا فإن هانئًا، رسيره عىل
البابيل الزحف إليقاف الخارجة مَرص جيوِش اعرتاَض يوشيا ل فضَّ عندما ٦٠٦–٥٩٣ق.م

٦٠٩ق.م. مجدو موقعة يف وذلك املنطقِة عىل
عليها ُعِثر قد إنه قيل حيُث هذا يوشيا زمن إال تظهر لم موىس أسفار أن ومعلوٌم
هذا يف واألحكام والقوانني التثنية. سفر أو كتاب باسم ُعِرَفت التي وهي باملعبد، خبيئًة
ويشتغل حرضية حياًة يعيش شعٍب عن تتحدَّث ألنها موىس زمِن مع تتفق ال أبًدا الكتاب
وإدارًة ملكية وسلطًة سياسيٍّا ونظاًما مدنًا يملك شعٍب تائًها؛ بدويٍّا شعبًا وليس بالزراعة

الهرمي. الكهنوتي مجمعه ولديه (١٨ :١٦ (تثنية، مدنية
أوراٍق من تدوينه إعادة أو جمعه تم قد السفر هذا أن تؤكد سقطة التثنية سفر ويف
موىس ابتدأ موآب أرِض يف األردن َعْرب «يف منه موضٍع يف يقول حيث يوشيا؛ زمن قديمة
من الغربي الجانب يف أي األردن َعْرب يف والتعبري ،(٥ :١ (تثنية، قائًال» الرشيعة هذه يََرشح
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بينما األردن، َعْرب يف يعيش كان من هو موىس وليس الكاتب أن إىل يُشري وهذا األردن، نهر
أبًدا. َغرِبه إىل النهر هذا يعُرب ولم مات موىس أن نعلم

لغٌة بحقٍّ هي إنما موىس زمِن إىل بصلٍة تُمت ال التي ومفرداِته أسلوِبه عن ناهيَك هذا
صفنيا مثل أنبياء أن افرتاُض ويجب بل امليالد قبل السابع القرن ُمميزات من متطورة

الرشيعة/التثنية. سفر مؤلِفي أو القديم ذلك جامِعي ضمن كانوا وإرميا بل وناحوم
إرميا، الشهري النبي هو آخر نبيٌّ ُولِد تقريبًا و٦٤٠ق.م ٦٥٠ بني ما الزمن ذات ويف
فيما وكان وسليمان، داود زمَن أورشليَم َكَهنة رأس كان الذي أبيثار الكاهن أرسة سليُل
وقرأناها َسبَق نبوءاٍت حرفيٍّا نقًال كتابه يف ينقل ألنه للُمقدَّس قارئًا ًفا ُمثقَّ ميسوًرا يبدو
حلقيا بن إرميا «كالم يقول: تصديري بمدخٍل كتابه ويبدأ وإشعيا. وهوشع عاموس عند
يوشيا أياِم يف إليه الرب كلمة كانت الذي بنيامني، أرِض يف عناثوث يف الذين الكهنة من

.(١-٢ :١ (إرميا، يهوذا» ملك آمون بن
واصطفاه يهوه اختاره وكيف يُولد أن قبل نبيٍّا أصبح «وكيف نفسه إرميا يُميِّز ثم
آخر نبي يف ستُؤثِّر جديدة نغمٌة وهي العامِلني شعوب إىل ُمرَسٌل أنه وكيف للنبوة، وهيأه

إرميا: يقول بعيد.» مكاٍن وىف بأزمان ذلك بعد فيما بعيد
من خرجَت وقبلما عرفتُك، البطن يف رتُك صوَّ «قبلما قائًال: إيلَّ الرب كلمة «فكانت
ألني أتكلم أن أعرف ال إني الرب سيدي يا آه فقلُت للشعوب.» نبيٍّا جعلتَُك قدَّستُك، الرحم
آمُرك ما بكلِّ وتتكلَّم تذهُب إليه أُرِسلُك من كلِّ إىل ألنَك ولد إني تقل ال يل: الرب فقال ولد.
فمي «وملس يده الرب ومدَّ الرب. يقول ألُنِقذك، معك أنا ألني وجوِههم من تَخف ال به.
وعىل الشعوِب عىل اليوم هذا وكَّلتَُك قد انظر: فِمك»، يف كالمي جعلُت قد ها يل: الرب وقال

.(٤–١٠ :١ (إرميا، وتغِرس» وتبني وتنُقض وتُهِلك وتهِدم لتقَلع املمالِك
التمهيدية الرعاية يف مشارًكا إرميا وكان إرميا»، هو صبيٍّا تكلَّم «من كان هكذا
ويُطاِلب الوثنية العبادات يُهاجم وقام اإلعداد، قيد آنذاك كان الذي الرشيعة/التثنية لسفر
الكنعانية الِخصِب لربة املنسوبة عناثوث قريته يف كان إبَّان ليهوه سوى السجود بعدم
إىل اضَطرَّه مما (٢١ :١١ (إرميا، لقتله عليه تآمروا قريته أهل إن حتى «عنات/عناث»
ثُمَّ ٣٠٩ق.م، آحاز يهو ابنه ثم يوشيا زمن خالل حيٍّا إرميا وبقي أورشليم. إىل الهرب
سه أسَّ ما بعينَيه ورأى ٥٩٧–٥٨٦ق.م، وصدقيا ويهوياكني ٦٠٨–٥٩٨ق.م، يهوياقيم
الغريبة؛ واآللهة امُلتعدِّدة للعبادات عادوا الذين أخالفه زمن ينهار يوشيا امللك زمن ليهوه
ترميمها تم التي الغريبة اآللهة مع وزناه بيهوه لغدره بشعبه التنديد من إرميا يِكلَّ لم لذلك
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يهوه وكان البابلية، وعشتار املرصية إيزيس السماء وربة البعل عبادات خاصًة جديد، من
له: يقول إذ إرميا لسان عىل وَغريًة وكمًدا غيًظا يغيل

حطبًا يلتقطون األبناء أورشليم؟ شوارع ويف يهوذا مدن يف يعملون ماذا ترى أما
… السموات مللكة كعًكا ليصنعن العجني، يَعِجنَّ والنساء النار يُوِقدون واآلباء

يغيظوني. لكي

(١٧-١٨ :٧ (إرميا،

مذابَح وضعتُم أورشليم شوارِع وبعدِد يهوذا يا آلهتك صارت ُمدِنَك بعدِد
للبعل. للتبخري مذابَح للخزي؛

(١٣ :١١ (إرميا،

مكًرا أكثر كانوا األغنياء لكن وفقراء، أغنياءَ الجميع عىل ر تَفجَّ قد يهوذا غضب كان
ومعصية:

واستغنَوا، عُظموا ذلك أجل من مكًرا، مآلنة بيوتهم هكذا طيوًرا مآلن قفٍص مثل
الرب، يقول أعاقب؟ ال هذه أفألجل الرش… أمور يف تجاَوزوا أيًضا مَلعوا، سِمنوا،

كهذه؟! أمٍة من نفيس تنتقم أَوال

(٢٧–٢٩ :٥ (إرميا،

آلهٍة وراءَ وتسريون للبعل رون وتُبخِّ كذبًا وتحِلفون وتزنون وتقتلون أتُِرسفون
باسمي ُدعي الذي البيت هذا يف أمامي وتقفون تأتون ثم تعرفوها، لم أخرى

أنقذنا؟! وتقولون عليه
(٩-١٠ :٧ (إرميا،

يل. تَلذُّ ال وذبائُحكم مقبولة غريُ ُمحرقاتُكم

(٢٠ :٦ (إرميا،
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مع بتعاونهم منهم يأتي الرش فكلُّ األنبياء لزمالئه الطعن يَِكيل إرميا يستدير ثم
فهم: الكهنة

الواحد يرجعوا ال حتى الرشِّ فاعيل أيادي ويشُددون بالكِذب ويسلُكون يفُسقون
يتنبئون الذين األنبياء لكالم تسمعوا ال الجنود: رب يهوه قال هكذا ه رشِّ … عن
ويقولون … يهوه َفِم عن ال قلبهم برؤيا يتكلَّمون … باطًال يجعلونكم فإنهم لكم
الذين األنبياء قالته ما سِمعُت وقد َرش. عليكم يأتي ال قلبه عناد يف يسري من لكلِّ

أبدي. وخزٌي أبدي عاٌر … بالكذب باسمي تنبئوا

(١٤–٤٠ :٢٣ (إرميا،

االتهامات، بذات ويرمونه األقوال ذات إرميا عن يقولون األنبياء بقيُة «كان وبالطبع
ويُغاِمر نبوءاته يُطِلق عاًما ثالثني حوايل وبقي الَكذَبة»، وهم الصادق نفسه يعترب كان لكنه
وإنساَن خصاٍم «إنساَن أصبح قد إنه قال حتى مؤامرة، من ِألكثَر نفسه ويُعرِّض بحياته
واالنتقام الثأر يف دفينة رغبٍة يف تلك معاناته انعكست وقد ،(١٠ :١٥) األرض» كل مع نزاٍع

الدموية: رغباته بكل يهوه فينادى الجميع؛ من

نساؤهم فتصري السيف، ليِد وادَفعهم للجوع بنيهم سلِّم … إثمهم عن تصفح ال
الحرب. يف السيف مرضوبي وُشبَّانُهم املوت، َقتَىل رجالهم ويصري وأَراِمل، ثََكاىل

(١٨–٢٣ :١٨ (إرميا،

يتناول منطًقا» أبعد وزمٍن بعيد مكاٍن يف نبيٌّ ذلك بعد سرُيدِّده «ما إرميا د ويُردِّ
السجود: تستحق ال التي األصنام عبادة

والذهب بالفضة بالَقدوم، ار نجَّ يَدي صنعة الوَْعر، من يقطعونها شجرٌة ألنها
فال مقثاة يف كاللعني هي تتحرك، فال يُشدُّونها واملطارق وباملسامري يُزيِّنونها،
تصنع أن فيها وال تغري ال ألنها تخافونها ال تميش، ال ألنها حمًال تُحَمل تتكلم،
تحت ومن األرض هذه من تَبيد واألرض السموات تصنع لم التي اآللهة … خريًا

السموات. هده
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هو: ألنه الحقيقي اإلله فهو يهوه ا أمَّ

ر ُمصوِّ السموات… بَسط بفهمه بحكمته، ساملسكونة ُمؤسِّ األرضبقوته، صانع
… مرياثه قضيب وإرسائيل الجميع

عاملي: إلٌه أيًضا وهو

ملك «يا يخافك ال من الجربوت، يف اسمك وعظيٌم أنت عظيٌم رب، يا لك مثل ال
ليس ممالكهم كل ويف الشعوب حكماء جميع يف ألنه يليق؛ بك ألنه الشعوب»

مثلك.
(١٠ (إرميا،

يكرهونه مجيب، وال يُرصخ نفسه يجد وهو إرميا عىل النفسية الضغوط وتزداد
آلهته خان الذي الضال يهوذا شعب فينادي مرة، ويلعنونه ويسبُّونه مرة الغتياله ويُدبِّرون
غريب شعٍب جحافَل يرسل ثم جوًعا، الناس ويموت املطر يهوه فسيمنع قادم، بعقاٍب
تابوا إذا النهاية يف بهم سريأف يهوه لكن غريبة، بالٍد إىل ويسبونهم فيقتلونهم عليهم

.(١٠–١٢ و٣٣: ٦–١٠؛ و١٨: ١٥–١٩؛ :٥ (إرميا، رشٍّ من فعلوه عما ونِدموا
األمر يف ما كل امُلجرَّد، التوحيد إىل وصل قد يبدو فيما يكن لم إرميا فإن ذلك ومع
ولم األخرى، اآللهة طقوس ذات هي فكانت عبادته طقوس ا أمَّ سيًدا، وحده يهوه يريد أنه
يقوم يوم التائبة يهوذا مستقبل يرى ألنه لربه؛ والتبخري الضحايا لتقريب عداءٍ أيَّ يُظِهر
فلم ١٨)؛ :٣٣ (إرميا، ليهوه الذبائح وتهيئة والتقدُّمات امُلحرقات بإصعاد الالويون الكهنة
األخرى. اآللهة تطلبها التي املطاليب ذات سوى أخرى مطاليَب أيُة إرميا عند ليهوه يكن
انَفصَلت علمنا فكما واضطهاده؛ مالحقته وراء كانت السياسية إرميا مواقف أن ويبدو
التالينَي العقَدين وخالل ٦٢٦ق.م، عام بعل» باني «أشور موت بعد آشور عن بابل
ملرياث بابل تطلُّعات وبَدأَت تماًما. اآلشورية اإلمرباطورية حطَّموا قد وامليديِّني بابل كانت
ملساعدة دفعها ما وهو الطموحات، ذات «نخاو» الفرعون ملرصزمن وكانت اإلمرباطورية،
أَنزَل الكلداني نرص نبوخذ لكن عليها، االستيالء يف أمًال سوريا شمايل يف آشور حامياِت
بابل. ضد الرصاع ومتابعة قواه لتجميِع بجيوشه نخاو فرتاجع قرقميش، يف الهزيمة بها
الوقت يف تابعًة يهوذا وكانت املتهالكة آلشور الجزية دفع إيقاِف عىل يهوذا ع شجَّ ما وهو
مرص إىل أسريًا وأخذه فعزله الفرعون أزعج يوشيا بن آحاز يهو أن ويبدو ملرص. نفسه
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وىف يهوذا. عىل ملًكا شقيقه يهوياقيم منه بدًال نخاو الفرعون ونصب هناك، مات حيث
يميل اتجاٍه الخارجية: السياسة يف اتجاَهني بني النزاع يجري كان الشام بالد ممالِك كلِّ
وحزٌب ملرص، ُمواٍل قويٌّ حزٌب يهوياقيم امللك بالط يف فكان بابل، نحو واآلخر مرص نحو
األخري الحزب هذا من إرميا وكان نخاو، الفرعون هزيمة بعد شأنه قوي لبابل ُمواٍل آخر
كامل باستسالٍم لبابل الخضوع هو الشامل واالنقراض الدمار من الخالص أن يرى الذي
الهزيمة ا أمَّ سلمية، تبعيٍة مجرَّد تعني مرصقد أمام العسكرية الهزيمة «ألن مقاومة؛ دون
لحزِب مواليًا إرميا يكن لم هنا ومن الشامل»؛ الدمار تعني فكانت بابل أمام العسكرية
مرص وُهِزَمت مرص حاَلَفت لو ليهوذا يحدث قد مما وإشفاًقا منها رعبًا بل فيها حبٍّا بابل
كان بينما هذا البابليِّني. ِقبل من الرب لشعب الشاملة اإلبادة ذلك فمعنى ثانية؛ بابل أمام
لكن شعبه، عىل بالسيطرة وثنيِّني من أولئك أو لهؤالء يسمح لن يهوه أن يعتقد ثالث فريٌق
شعبه بفناءِ يسمح لن النهاية يف يهوه لكن لبالده، بابل اجتياح من يقنٍي عىل كان إرميا
إرميا يتنبأ وإشعيا هوشع ومثل .(١٨ :٥) أُفنيكم» ال يهوه يقول األيام تلك يف «وأيًضا
بشكٍل ُمحدَّد غرِي مستقبٍل يف لكن الراجعة أو التائبة البقية من إرسائيل لشعب جديد ببعٍث
بال خربًة املدينة هذه وتكون البيت هذا «يكون تماًما أورشليم ر ستُدمَّ ذلك قبل لكن دقيق.
تموت قائلني أمسكوه الشعب «وكل شديًدا غضبًا إرميا عىل الناس فعل رد وكان ساكن»،
لقي الذي الوقت ذات يف الناس، غضبة من إرميا أنقذ اآلخر البعض لكن ،(٨ :٢٦) موتًا»
امللك إىل به «أتَوا حتفه، — إرميا كالم ذات يُردِّد كان الذي — شمعيا بن أوريا النبي فيه

.(٣٢ :٢٦) الشعب» بني قبور يف ُجثَّته وطرح بالسيف فرضبه يهوياقيم
وفنائهم، أصحابها كِرس عىل رمًزا الفخارية الِجرار بكرس امُلتَّبع السحري وبالفعل
وهو فخاريٍّا إناء هناك وَكرس هنوم بن وادي يف والشعب الكهنة شيوخ أمام إرميا تجرأ
وكان الفخاري»، وعاء يُكَرس كما املدينة وهذه الشعب هذا أكرس «هكذا يهوه كلمة يقول
إرميا برضِب أورشليم معبد كاهن فشحور أَمر لذلك الناس؛ اعتقاد يف للنحس مجلبًة ذلك

.(٢ و٢٠: ١–١١؛ :١٩) املعبد دخوِل من ومنعه
ألنه لبابل؛ خضوعه إعالن إىل النهاية يف اضُطر قد «يهوياقيم» يهوذا ملك أن ويبدو
ثالِث بعد عاد ثم نرص، نبوخذ إىل جزية أرسل ثم مرص، مع اتصاالته بقطع أوًال قام
توقف عودته يؤكِّد وحتى به، ثقتها َفقَدت التي مرص إىل العودة محاوًال يَرتدَّد سنواٍت
بتأديبه والعمونيِّني واآلراميِّني املوآبيِّني أتباعه نرص نبوخذ فأمر لبابل، الجزية دفع عن
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الذي الوقت يف يهوياكني، البنه العرش تارًكا ٥٩٨ق.م عام يهوياقيم ومات بالده. فهاجموا
٥٩٧ق.م، يهوياكني واستسلم أورشليم عىل الحصار وَرضبَت بابل جيوش فيه وصلت
الريف سكان وترك بابل، إىل وجيَشه وكهنتَه وبالطه اليهوذي امللك نرص نبوخذ وَسبى

يهوذا. عىل ِقبله من َمنوبًا ملًكا ليوشيا الثالث االبن صدقيا عليهم وأقام
للملك التام بالخضوع ينصحهم يهوه باسم رسالًة إرميا أرسل بابل يف األرسى وإىل
سبعني تمام عند إني يهوه، قال «هكذا ألنه ألورشليم رسيعة عودة عىل يُعولوا وال البابيل
.(١٠ :٢٩ (إرميا، املوضع» هذا إىل بردِّكم الصالح كالمي لكم وأُقيم دكم أتعهَّ لبابل سنًة

إرميا. نبوءة كانت هكذا عاًما». سبعني قبل البابيل األرس من عودة فال «إذن
وعمون وآدوم موآب البابيل النري تحت الواقعة الشعوب كلمة وتجتمع األحداث وتتاىل
للحلف. لينضم يهوذا ملك صدقيا إىل سفراءهم وأرسلوا مرص، من بتحريٍض وصيدا وصور

نادى: حتى السفراء إرميا رأى إن وما

والحيوان األرضواإلنسان صنعُت أنا … إرسائيل إله الجنود رب يهوه قال هكذا
كل دفعُت قد واآلن عيني، يف حُسن ملن وأعطيتها … األرض وجه عىل الذي
تخدم ال التي األمة أن ويكون … عبدي بابل ملك نرص نبوخذ ليد األرايض هذه
يقول والوباء، والجوع بالسيف األمة تلك أُعاقب إني … بابل ملك نرص نبوخذ
وتخدمه، بابل ملك ِنري تحت ُعنقها تُدِخل التي واألُمة … بيده أُفنيها حتى يهوه

بها. وتسُكن وتعملها يهوه، يقول أرضها، يف تستقر أجعلُها
(٤–١١ :٢٧ (إرميا،

يهوه: باسم يقول حنانيا نبيه قدَّم لبابَل امُلعادي الحزب لكن

الزمان. من سنتنَي يف بابل ملك نرص نبوخذ ِنري أَكِرس هكذا يهوه. قال هكذا
(١٠-١١ :٢٨ (إرميا،

جيوش أن يعلم حنانيا «كان أورشليم عىل الثاني الحصار بابل جيوش ترضب وبينما
نرص نبوخذ ورفع إبريس، الفرعون بقيادة وحلفائها يهوذا» ملعونة َخرَجت قد مرص
بينما الخالص، ىف يهوذا آماُل فانتَعَشت مَرص باتجاِه جيشه ُمحرًِّكا أورشليم عن حصاره
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يُرص كان لكنه السجن، وأُودع لبابل جاسوًسا بحسبانه يهوذا يف إرميا عىل القبض تم
بابل ملِك جيش ليد دفًعا ستُدفع املدينة «هذه لبابل أورشليم بتسليم أمر قد يهوه أن عىل
يُضِعف الذي إرميا بقتل امللك ملطالبة يهوذا جنود دفع مما .(٢-٣ :٢٨ (إرميا، فيأخذها»

الناس. عند املقاومة ُروح

املدينة هذه يف الباِقني الحرب رجال أيادي يُضعف بذلك ألنه الرجل؛ هذا ليُقتل
الرش. بل الشعب لهذا السالَم يطلُب ال الرجل هذا …

(٤ :٣٨ (إرميا،

اخَرتَقت ٥٨٦ق.م عام ويف مرص، إىل عاد الذي إبريس الفرعون جيش البابليون وهزم
أسوارها، نرصبهدم نبوخذ أَمَر فقد كامل؛ شبِه بشكٍل تهديمها وتم أورشليم بابل جيوش
وترك بابل إىل وغريهم والحرفيِّني الصنَّاع وسبي صدقيا، امللك وقتِل يهوه، معبد وحرِق
يهوذا يف البقاء بني وتخيريه إرميا» «بإكرام أمر كما األرض. يُفِلحون فقط يهوذا فقراء
وتابعه هو مرص» إىل اختطافه تم هناك «ومن يهوذا، يف البقاء ل فَفضَّ بابل إىل السفر أو
عىل يهوذا مصري مرصستالقي بأن تنبأ قد كان «إرميا أن ورغم باروك، يُالزمه كان الذي
كذلك التاريخ. من إرميا ذكر واختفى مات مَرص ويف ق»، تتحقَّ لم نبوءته فإن البابليِّني يد
ذهبوا الذين أولئك حتى ألنه عاًما؛ سبعني ببابل اليهوذيِّني أَْرس مدِة تحديِد يف إرميا أخطا
٥٣٩ق.م وحتى ٥٩٧ق.م األول الحصار منذ عاًما»، ٥٨ من أكثر يلبثوا «لم األول السبي إىل

التدقيق. وجه عىل
هذا إىل أُضيفت قد إصحاحاٍت هناك أن ستكشف إرميا لكتاب الفاحصة والنظرة
التي اإلضافات ذات حرفيٍّا تُكرِّر و٥٢ ٥١ اإلصحاحان وهما حاٍل بأيِة إلرميا ليست الكتاب
ودماِر ،(١١ :٥١ (إرميا، بابل عىل امليديِّني هجوِم حول وتتحدَّث إشعيا، بكتاِب ُحِشيَت
و١٤، ١٣ إشعيا إصحاحات َدته ردَّ ما ذاُت وهو األنقاض، من كومٍة إىل ستتحول التي بابل
بل ثاني، ملوك كتاب من ٢٥ اإلصحاح يف جاء ما يُردِّد إرميا يف ٥٢ اإلصحاح نجد بينما
اإلصحاح يف ختامية إشارٍة من ورد ما بعَد أُِضيَفت قد اإلصحاحات تلك أن ذلك عىل ويشهد
وتهذيَب إصالَح أراد الذي باروك رفيقه كان كاتبها «أن ح وامُلرجَّ إرميا)، كالم هنا (إىل ٥١

لبابل». وعمالته الواضحة إرميا خيانِة شأِن
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نبي إىل كاهن من حزقيال (4)

قوة هي إيران يف جديدة قوٌة َظهَرت فقد طويًال؛ الكلدانية البابلية اململكة تعمر ولم
جميًعا إيران توحيِد من الفاريس قورش وتمكَّن هناك، امليديِّني أخضعوا الذين الفرس
وإرميا؛ إشعيا نبوءات يحقق لم «أبًدا لكنه بابل. فتح قد كان ٥٣٩ق.م ويف سلطانه، تحت
شديد نحوها أبدى بل أنقاض، كومَة ترَكها وال آلهتها تماثيل ر دمَّ وال معابدها هَدم هو فال
طوت كربى إمرباطوريٍة إقامِة من تمكَّنوا الذين ألخالفه دليًال حكمته وكانت االحرتام»،
مرص يف غريبًا رشيًدا موته رغم إرميا لكن النيل، وادي حتى جناَحيها تحت املتوسط رشقي
الكهنة نسل من املنحدر «حزقيال» كان ذلك بعُد، من آراءه يشاطره من يعدم لم فإنه
أمىض أن وبعد ٥٩٧ق.م، عام صباه يف أسريًا بابل إىل ذهب والذي امُلقدِسني، الصدوقيِّني
ونرش يهوه له ظهر فقد ذلك؟ كان كيف ا أمَّ نبيٍّا. يكون أن قرَّر األَْرس يف سنواٍت خمس
أمر ثم وويل». ونحيب مراث فيه وُكِتب قفاه ومن داخل من مكتوب «وهو كتاب أمامه
(١–١٤ :٣ (حزقيال، نبيٍّا حزقيال أصبح ذلك وعند الكتاب، ذلك يأكل أن حزقيال يهوه

املختار. شعبه مستقبل عن يهوه بلسان يتحدث
يرى كان حزقيال لكن الرب، لشعب حدث مما أكثر باقيٌة مصائُب هناك تكن لم
عىل شاهًدا حزقيال وكان يهوه. بديانة امُلحيق الخطر هي أعظَم وأخطاًرا أكثَر مصائَب

.(٨ (حزقيال، أخرى آلهٍة بعبادِة يهوه لربه يهوذا شعب بها قام التي الخيانة
مرصية آلهٍة إىل تُشري أورشليم بمعبد حيواناٍت بٍرش «عبادِة إىل إشاراٍت عنده ونجد
إضافًة الحيوانية الرءوس ذات اآللهة تلك وكانت .(٦ و٤٣: ١٠؛ :١ (حزقيال، واضحة»
أساًسا بعُد فيما أصبََحت قد «كروبيم» أو «قرياب» امُلجنَّحة الثريان يف كما بابل يف لشبيهها
الكروبيم كان كيف حزقيال ويَروي اليهودية، الديانة أُفِق يف باملالئكة يُعرف ما لظهور

آخر. مكاٍن أيِّ إىل أورشليم إىل بابل من يهوه تنقل ركوبًة امُلجنَّحة) (الثريان
يرعى كان الذي يهوه بعاملية إرميا سها أسَّ التي التقدُّمية النقلة عن حزقيال ويرتد
إىل فقط يقف الذي العنرصي يهوه إىل حزقيال «يعود والفلسطينيِّني، والكوشيِّني اآلراميِّني
إىل موآب إىل عمون من بيهوذا املحيطة الشعوب من سينتقم وأنه املختار»، شعبه جوار
عىل يهوذا هالك يف وا وتَشفَّ إليه، بدخولهم اإلله معبد ُسوا نجَّ ألنهم الفلسطينيِّني، إىل آدوم

.(٢٥ :٣ (حزقيال، نرص نبوخذ يد
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،(٢٢ :٤١ (حزقيال، للتقوى وليس والذبائح للقرابني يهوه طلب إىل حزقيال ويرتَد
امَلذبَح «عىل الكهنة سيعمل تُبعث، سوف التي إرسائيل مملكة يف بأنه حزقيال يهوه ويَِعد
«أن الواضح والسبب ،(٢٧ :٣٤ (حزقيال، عنكم» فأرىض السالمية وذبائحكم ُمحرقاتكم
يشغله كان لكن املميز. الكهنة وضع يشغلُه وكان الكهنة»، ُساللة من كاهنًا كان حزقيال

له: قال قد فاهلل بابل؛ يف أسري وهو مستقبله عىل شعبه طمأنُة أيًضا

األُمم بني من وآخذكم آتي … يهوه أنا … األرايض يف فنذَروا األُمم يف فبدَّدتُهم
يف تسلُكون وأجعلُكم … أرضكم إىل بكم وآتي األرايض جميع من وأجمعكم

بها. وتعملون أحكامي وتحفظون فرائيض

(٣٦ (حزقيال،

يهوذا هلكت وإذا العظيم؟ العقاب هذا كل الرب شعب يستحق هل كان: السؤال لكن
عباٌد بالشعب يُوجد بينما للجميع العقاب هذا ملاذا ثم يهوه، عبادة انتهاء معناه فذلك
آلهٍة بعبادِة يهوه حق يف امُلذنِبني الخاطِئني مع األبرياء يعاني وملاذا ليهوه؟ مخلصون
مثل كانتا الجنوبية ويهوذا الشمالية فإرسائيل هوشع إجابِة ذاَت إجابته كانت أجنبية؟
لكن وبابليِّني. ومرصيِّني أشوريِّني ُعشاٍق مع يهوه الرشعي زوجهما خانتا زنى امرأتَي

.(٥٢–٦٠ :١٦ (حزقيال، بالغفران تابت إن يهوه ويعُدها ستتوب الزانية
معاناة أكثر وربما الخونة مع يُعانون الذين امُلخلِصني عباِده إزاءَ يهوه عدِل ولِتربيِر
تماًما جديدة إضافاٍت يضيف ثُمَّ إرميا، تفسرياِت يُكرِّر حزقيال فإن يهوه، خونة من

األُخروية»: املرصية بالعقائد «متأثرة

«فحياة فرائيض… كل وحفظ فعَلها التي خطاياه جميع عن الرشير رَجع فإذا
عن البارُّ رجع وإذا … عليه تُذكر ال فعلها التي معاصيه كل يموت». وال يحيا
عِمله الذي برِّه كل أفيحيا؟ يفعلها التي الرجاسات كلِّ مثل وفعل إثًما وعمل برِّه

«يموت». … خيانته يف يُذَكر ال
(١–٢٤ :١٨ (حزقيال،
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ذوي الكهنة مدرسة ضمن والتوبة، لألمل جديدة أبوابًا حزقيال يفتح ثم ومن
باسم يُعَرف ملوىس منسوبًا وحيًا يُقدِّمون قاموا االمتيازات هذه عىل وحرًصا االمتيازات،
التوراة يف وهناك هنا تعشيًقا أدرجوه وتطلُّعاتهم. مصالحهم يعكس الكهنوتي، القانون
فصوًال ملوىس املنسوبة القديمة التوراة يف تجد حتى منها، ُمتفرقٍة مناطَق يف الخماسية،
تكون أن يجب املقبلة إرسائيل ألن وقرابينهم؛ وطقوسهم الكهنة لوظائف ُمكرَّسة كاملًة

الكهنة. سلطان تحت
عبارًة ٤٨ إىل ٤٠ من حزقيال كتاب من كاملة إصحاحاٍت ثمانيَة نجد هنا ومن
حزقيال ويُقدِّم الكهنة». سلطان «تحت املقبلة إرسائيل يوتوبيا لبناء كامل مرشوٍع عن
يشاهد كي املستقبل إىل به وطار أخذه يهوه إن فيها يقول أُقصوصٍة خالِل من راته تصوُّ
ويضع املقبلة، اململكة يف وسيادتهم للكهنة الرضوري املعبد ودور الباقية، اآلتية إرسائيل
سوف وهناك االجتماعي، لم السُّ درجات أعىل يف الكهنة سيكون كيف رات التصوُّ تلك ضمن

الشعب: يُعلِّمون

حسب يحكمون للحكم يِقُفون هم الخصام وىف والطاهر، النجس بني التمييز
سبوتي. يُقدِّسون مواسمي كل يف وفرائيض، رشائعي ويحفظون أحكامهم

(٢٣-٢٤ :٤٤ (حزقيال،

املدنية السلطة تقوم بينما القضائية السلطة أيًضا سيحوزون الكهنة أن ذلك ومعنى
ورعاية ليهوه الضحايا تقريب مهمته ستكون رئيٍس عن الحديث ويبدأ هاميشتماًما، بدوٍر
وكهنته. املعبد لصالح الشعب من اإلتاوة سيجمع لهذا الدينية؛ الشعائر وممارسة املعبد

األخالقية». الواجبات من كثريًا أهم حزقيال عند الطقوس «كانت هنا من
النبوءات تلك خاصًة تطيش» وهي نبوءاته «معظم يرى حتى حزقيال يِعْش ولم
صدقيا اليهوذي امللك «بمحاكمِة تنبَّأ بابل يف نبوءاته بداية ففي املبارشة؛ الواضحة امُلحدَّدة
٢٦ (إصحاحات صور نرص نبوخذ بدخول وتنبأ يحدث، لم ما وهو (٢٠ :١٧) بابل يف

أيًضا». يحدث لم ما وهو و٢٧)
ألنه أسماؤهم تِصلنا لم الربِّ شعِب بمستقبِل يتنبئون آخرون أنبياءُ كان بابل ويف
ابتداءً إشعيا النبي إىل زوًرا نُِسبَت التي تلك منها شهرة، أكثَر أنبياءَ كتِب يف إدخالها تم
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تسميتها عىل التوراة نقد مدارس واصَطلَحت إشعيا، كتاب نهاية وحتى ٤٠ اإلصحاح من
بإشعيا لها عالقة ال مجازيٍة فقط كاصطالحاٍت الثالث وإشعيا الثاني إشعيا بكتابَي
البابيل األَْرس زمن ذلك، بعد إنما إشعيا زمن بأحداثها ن تُدوَّ لم أبًدا «ألنها الكتاب؛ صاحب
البابيل. األَْرس زمن من ًرا تأخُّ أكثر زمٍن إىل تعود اإلضافات تلك وبعض البابيل»، األَْرس ويف
بما قنَع قد يهوه أن هو إلهيٍّا إعالنًا إشعيا كتاب إىل امُلتسلِّل املجهول النبي يُعِلن
فرتَة قضت قد وأنها مجازاتها ت تمَّ قد آثامها وأن استحقتها، عقوباٍت من يهوذا عىل أَنزَله
ارتاحت الذي املناسِب الجزاء توقيِع من انتهى أن بعد ربها مع تصالُحها أواَن وآن عقوبتِها

املختار. شعبه من املكلومة نفسه له

كمل، قد جهادها بأن وناَدوا أورشليم قلب طيِّبوا إلهكم، يقول شعبي، عزُّوا عزُّوا
خطاياها. كل عن ضعَفني يهوه يِد من قِبَلت قد أنها عنه، ُعفي قد إثمها أن

(١-٢ :٤٠ (إشعيا،

آسيا يف اليونانية املدن ليُخضع بجيوشه يخرج ثم دها يُوحِّ إيران يكتسح كورش وكان
يتنبأ املزيف إشعيا يقوم وهنا بابل، الكتساح الفاريس التهيُّؤ عن األنباء وتتتاىل الصغرى،
أن املجهول النبي ويُعلن (١١ و٤٦: ٢٥؛ :٤١ (إشعيا، بابل عىل الفاريس قورش بانتصار

املسيح: ممسوحه هو ليكون قورش عىل اختياره وقع قد يهوه

أمًما أمامه ألدوس بيمينه أمسكت الذي قورش» «ملسيحه يهوه يقول هكذا
عبدي ألجل … تُغلق ال واألبواب املرصاعني أمامه ألفتح أُحلُّ ملوٍك وأحقاء

تعرفني». لسَت وأنَت «لقبتَُك باسمك، دعوتَُك مختاري وإرسائيل يعقوب

(١–٤ :٤ (إشعيا،

إشعيا بقيِة يف مثل لها ليس أبًدا وصفاٍت كلماٍت تجد الثاني إشعيا إضافاِت ويف
َسمَحت مدًة البابيل األَْرس يف البقاء بعد إال القديم العهد لغة تعرفها لم كلماٍت ثم األصيل،
إشعيا ويُعِلن قديمة. أللفاٍظ جديدة ودالالٍت جديدة، واصطالحاٍت جديدة ألفاٍظ بنحِت

الفاريس. قورش عن الثاني
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بهدية. وال بثَمٍن ال سبيي ويُطِلق … مدينتي يبني هو

(١٣ :٤٥ (إشعيا،

ناهيك ،(٣٩ :٣٦) إشعيا يف ويُدوِّنه (١٣–١٩ :١٨) ملوك كتاب من بالحرف ينقل ثم
نبوءته ا أمَّ الغائب، بضمري إشعيا النبي عن «تتحدَّث ٣٩ إىل ٣٦ من اإلصحاحات كون عن
يكتُبه قام لذلك به»؛ يتنبأ أن شخٍص أيُّ يستطيع كان أَمٌر فهو بابَل قورَش بدخول

إشعيا. النبي إىل وينسبه
األَرسى اليهوذيون يتحمس لم بابل، سقوِط بعد امَلسبيِّني عن قورش أفرج وملَّا
أقوى مردوك بابل رب «أن بعضهم رأى لقد بل الُفرات، وخرياِت بابل رفاهيِة من للعودة
أنهم إىل إضافًة ومتخلف». جاهل وشعٍب فقرية مقاطعٍة عىل يملك الذي يهوه من كثريًا
ويسلكون بابليًة أسماءً يحملون وأصبحوا بل وأَثَروا وتاجروا الرافديات من تزاوجوا هناك
الهيكل وإقامة بالعودة لدعوته صاغيًة آذانًا الثاني إشعيا يجد ولم البابليِّني، بعاداِت

املكلوم: يهوه بقول يُنادي فقام املقدسة، واملدينة

وليس جئت ملاذا أمكم، طلَّقُت ذنوبكم أجل ومن بعتم، قد آثامكم أجل من ذا هو
قدرٌة يفَّ ليس وهل الفداء عن يدي َقَرصت هل مجيب؟ وليس ناديُت إنسان؟

لإلنقاذ.
(١-٢ :٥٠ (إشعيا،

إن بل يهوذا ذهبت كما السبي إىل تذهب سوف بابل أن لشعبه الثاني إشعيا ويؤكِّد
تعجز أصناٍم مجرد ألنها سبيهم؛ إىل معهم ويحملونها بها اإلطاحة سيتم نفسها بابل آلهة

البابيل: نبو والرب بعل/بيل عن فيقول املنقذ؛ يهوه بعكس أتباعها حماية عن

انحنَت، قد … والبهائم الحيوانات عىل تماثيله صارت نبو، انحنى بيل، جثا قد
السبي. يف مَضت قد نفسها وهي الحمل ي تُنَجِّ أنت ي. تُنَجِّ أن تقِدر لم مًعا، جثَت

(١-٢ :٤٦ (إشعيا،
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يخلص. ال إللٍه وامُلصلُّون صنِمهم خشَب الحاملون يعلم ال

(٢٠ :٤٥ (إشعيا،

يكون؟ ال وبعدي غريي آخر إله وال يهوه أنا أليس

(١٠ :٤٣ (إشعيا،

غريي. إله وال اآلخر وأنا األول وأنا

(٦ :٤٤ (إشعيا،

واحًدا ربٍّا يهوه من جعل عندما اللحظة تلك من بدءًا مجده الثاني إشعيا سجل «لقد
«فيهوه أخرى، نقلة لشعبه حدث مما يهوه تربئه يف ينتقل ثم منافس». دون عامليٍّا مطلًقا
ترضب األخرى الشعوب األفضل»، ألنه بل األخرى الشعوب من أسوأ ألنه شعبه يعاقب لم
املختار ألنه يهوه؛ برشيعة وطريقه عقله استضاء فقد املختار الشعب ا أمَّ الوثنية ظلمات يف
الروح أقوياء شأُن وهذا عذاب واملعرفة راحة والجهل .(٦ :٤٢ (إشعيا، لألمم» «نوًرا ليكون
بسببهم. ويتعذَّبون عاتقهم عىل وذنوبهم اآلخِرين جهل لوا يتحمَّ أن التاريخ؛ يف وَدوُرهم
كل لكن .(٢٣ :٥١ (إشعيا، وتُعذِّبه فيه وتشَمت الرب شعب تزدري الجاهلة الشعوب إن
أداءِ ختاِم إىل يصل عندما الرب شعب ألن اآلتي؛ للمجد سلًفا املدفوع النبيل الثمن هو هذا
الرب شعب أن األخرى الشعوب وستعلم يهوي، بقراِر العامِلني أعظم يصبح سوف رسالته
العبودية كلمة «وتبدأ ووفاء. بعبوديٍة ربها إرسائيل وأطاعت خالصها، أجل من تعذَّب قد
هللا)، عبد جمع هللا (عباد وأنبيائه» أحباره عىل لتُطَلق اليهودية العقيدة أُفق يف تظهر هلل
النبي أن تُردِّد اآلتي الزمن يف صًدى لها «سنسمع التي النبوية الصيغ يف ذلك بعد ِلتؤثِّر

الثاني: إشعيا يقول ونذيًرا»، مبلغ هلل عبٍد سوى ليس

دعوتُه … الذي … اخرتتُه الذي يعقوب يا عبدي، إرسائيل يا أنَت ا أمَّ
إلهك. ألني … أرُفضك ولم اخرتتَُك عبدي، أنت له وقلُت

(٨–١٠ :٤١ (إشعيا،
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أنت يل عبًدا جبلتَُك قد عبدي، أنت فإنك إرسائيل يا يعقوب، يا هذه اذُكر
إيلَّ ارجع خطاياك، وكسحابِة ذنوبك، كَغيِم محوت قد مني، تُنس ال إرسائيل، يا

التأويل). دون أورشليم إىل بابل من الرجوع (يقصد فديتَُك قد ألني
(٢١-٢٢ :٤٤ (إشعيا،

املحيط: شعوب من للجهالء يُعِلن ثم

بتسبيحي. يُحدِّث لنفيس جبلتُه الشعب هذا

(٢١ :٤٣)

ا. جدٍّ ويتسامى ويرتقي يتعاىل يعقل، عبدي ذا هو
(١٣ :٥٢)

بظلها تُلقي القسوة»، شديدة حياًة يعيش كان املجهول ذلك الثاني «إشعيا أن ويبدو
البار» «عبدي يهوه عنه يقول معذَّب قديٍس حياَة ر يُصوِّ الذي ٥٣ اإلصحاح عىل الغامض
عنه وانرصف الناس بني ُمحتَقًرا كان ليهوه امُلِحب العبد هذا وأن ،(١١ :٥٣ (إشعيا،
الواقع: يف املعذَّب القدِّيس هذا أن رغم آثامه، عىل هللا من عقابًا يتلقى أنه يف لشكِّهم الجميع

وهو ومذلوًال هللا من مرضوبًا حسبناه ونحن لها تحمَّ وأوجاَعنا حَمَلها أحزانَنا
وبحِربه عليه سالمنا تأديُب آثامنا، ألجل مسحوٌق معاصينا، ألجل مجروٌح

يشفينا.
(٤-٥ :٥٣ (إشعيا،

أن: والسبب

جميًعا. إثمنا عليه وضع يهوه

(٦ :٥٣ (إشعيا،

من املعذَّب بمسيحها نبوءًة ذلك يف َوجَدت ذلك بعد املسيحية أن الذكر عن «وغنيٌّ
البرشية.» أجل
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إعدامه وربما ومحاكمته املعذَّب القدِّيس سجن عن حديثًا نجد اإلصحاح هذا ويف
قوله أعلن اإلعدام ينتظر وهو النبي لكن األحياء»، أرض من «ُقطع تقول فهي (بغموض)

قد: إنه

تنجح. يهوه بيد وَمرسًة أيامه، تطوُل نسًال يرى إثم، ذبيحة نفسه جعل

(١٥ :٥٣ (إشعيا،

ويُعِلن: يهوه ده ويُعضِّ

للموت سكب أنه أجل من غنيمًة يقسم الُعظماء، ومع األعزَّاء بني له أَقِسم لذلك
امُلذنِبني. يف وشفع كثرِيين خطيَة حَمل وهو إثمه، مع وأحىص نفَسه،

(١٢ :٥٣ (إشعيا،

قدِّيسنا عذاباِت يف لديه َوجَد قد نجده مريم بن يسوع النجار مع اآلتي املستقبل ويف
أن الرضوري من وليس البرش»، خطية يحمل جاء الذي «املعذَّب عن كاملة نظريًة املجهول
باملتِقني ا خاصَّ العذاب يكون فربما مؤمنًا؛ تحرق ال النار بقانون ذنب عىل العذاب يكون
املجال ليُفِسح وإرادته هللا بعلم التقي الربيء يتعذَّب أن ويمكن ُمصاب. املؤمن بقانون
عقًال، مقبولة أو منطقيٍة غريَ غامضة فلسفًة كانت وإن الفكرة وتلك يتوبوا، كي للخاطِئني
ويرشح البرش، أفهام عىل املحجوبة أرساره املفهومة، غرِي يهوه أرساِر من ألنها كذلك فإنها

الغامضة: الجديدة فلسفته يهوه

علت كما ألنه يهوه، يقول طرقي، ُطرقهم وال أفكارهم، ليست أفكاري ألن
أفكاركم. عن وأفكاري ُطرقي علت هكذا األرض، عن السموات

(٨-٩ :٥٥ (إشعيا،

يهوه عبد ألنه البرشية؛ أجل من إلرسائيل الفدائية الرسالة فكرة صياغة تمت وهكذا
… واألمم … «الجزائر إىل الرب رشيعة ويحمل يتحمل أن عليه يجب الذي ونذيره وبشريه
اليهودية تاريخ يف مبينًا فتًحا مرة القديسألول هذا ل سجَّ وهكذا .(١ :٤٩ (إشعيا، البعيدة»
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قد وأصالته لفضله إرسائيل بني شعب ألن إرسائيل؛ بني شعب عىل تقترص تُعد لم التي
يهوه. ملجد بالدعوة األخرى الشعوب إىل العذاب ل ويتحمَّ الرسالة ليحمل اختياره تم

إرسائيل بني غري من كان قورش أن إىل املجهول إشعيا يلتفت لم يهوه مجد أجل ومن
تم الذين املهديِّني أول فهو مماته؛ حتى تماًما وثنيٍّا كان بكونه يهتم ولم والعنرص، بالدم
املنتظر يهوه رسول كان ألنه مسيًحا مسحه من هو بنفسه يهوه وأن يهوه، لخدمة ُهداهم
لدمار فصيحة صورة املجهول إشعيا ويرسم يهوه. إرادة ذ سيُنفِّ الذي طويل، زمٍن من

بابل. سور أبواب له ليفتح قورش أمام سيسري يهوه وأن القريب، بابل

أَقِصف. الحديد ومغاليَق النحاس، مرصاَعي أَكِرس د أُمهِّ والهضاَب أمامك أسري أنا

(٢ :٤٥ (إشعيا،

اليهوذيِّني بني ُمسبَقة رسيٍة اتفاقاٍت َعْرب تَمَّ قد بابل فتح أن إىل البعض ذهب «وقد
املدينة.» داخل كمواطِنني يعيشون بابل يف اليهوذيون وكان قورش، وبني املسبيِّني

إىل سيعود إرسائيل شعب فإن النبوءة، تلك حسب املنفى إىل بابل شعُب يذهب وبينما
الرب شعب عذَّبوا الذين شفاه سترشبه األلم كاس وأن عظيم، مجٍد صاحَب ويصبح وطنه

.(٢٦ :٤٦) كالخمر دمهم ويرشبون أجسادهم سيأكلون والظاملون (٢٢-٢٣ :٥١)
وسيَلَحق ،(١٤ :٤٥) الرب شعِب دولِة إىل وكنوزها بجزيتها الشعوب كل تأتي وسوف

يقولون: إليه ويأتون بيهوه سيؤمن بعضهم لكن والعار، الخزي بالوثنيِّني

إلًها. آخر وليس هللا ُوحد فيك
(٤٥ :١٤ (إشعيا،

النبي: يناديها ُمقدَّسة كربى عاصمًة أورشليم وستقوم

بهذا. ناُدوا أخِربوا، الرتنُّم بصوت الكلدانيِّني أرض من اهُربوا بابل، من اخرجوا

(٢٠ :٤٨ (إشعيا،
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الثاني الهيكل بناء (5)

َمصلحيٍّا مربًرا كان مما العودة، يف يرغب وال بابل يف باإلقامة يتمسك امُلقدَّس الشعب ولكن
أورشليم. يف الذهبي الغد عن األنبياء نبوءات تصديقهم لعدم

اليهوذيِّني بعودة مرسومه أعلن بقليل، ٥٣٨ق.م سنة بابل فتح بعد قورش أن املهم
عزرا: كتاب يف ورد وقد يهوذا، إىل

يهوه نبَّه إرميا، بَفم يهوه كالم تمام عند فارس، ملك لقورش األوىل السنة يف
هكذا قائًال: أيًضا وبالكتابة مملكته كل يف نداءً فأطلق فارس، ملك قورش روح
وهو السماء، إله يهوه يل دفعها األرض ممالك جميع فارس: ملك قورش قال
ليكن شعبٍة كل من منكم من يهوذا. يف التي أورشليم يف بيتًا له أبني أن أوصاني
«هو إرسائيل، إله يهوه بيت فيبني يهوذا، يف التي أورشليم إىل ويصعد معه إلهه
فلينجده ُمتغرِّب، هو حيث األماكن أحد يف بقي من وكل أورشليم». يف الذي هللا

أورشليم. يف الذي يهوه لبيت التربُّع مع وبهائم، وبذهب بفضة مكانه أهل

(١–٤ :١ األول، (عزرا

يف اقتصادية بمصالَح ارتبطوا الذين ا أمَّ يعودون، «الفقراء املشكلة، النبي حل لقد
الهيكل» بناء إلعادة والتمويل التربُّع عليهم لكن البقاء يمكنهم فإنه البابلية، الكلدانيِّني بالد
أنه أي املهدوم. وسورها أورشليم مدينة وبناء البيت، بناء نرص، نبوخذ وهدمه سبق الذي

أورشليم. كهنة ملعبِد سنوية بمعونٍة يتقدم أن البقاء يف يرغب من عىل
بابل، لدمار املختار املسيح باعتباره قورش عن يتحدث املجهول التوراة نبي وبينما
استدعى قد بابل رب مردوك اإلله أن قورش، بأوامر لون يُسجِّ مردوك البابيل اإلله كهنة كان

أنه: مردوك، لسان عىل القائل املرسوم يف وذلك لفتحها، قورش
بيده. فليأخذ قلبه، من يكون تقي، ملك عن بحثًا ومحَصها البلدان كل يف نظر أن «بعد
هو مدينته إىل بالسري وأمره … الكون عىل السيطرة وناشَده باسمه، … قورش امللك نادى

بابل.»7 بدخول له سمح قتاٍل أو معركٍة ودون بابل، مردوك) (مدينة

ص٢٠١. ذكره، سبق … التوراة أنبياء ريجسكي، 7
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ويحرتم بابل يفتح فهو امُلتدينِني؛ إيمان َعْرب السياسية مصالحه قورشيرعى كان لقد
كبرِي َطلِب عىل بناءً بابل ليأخذ جاء إنه ويقول التوراة، نبوءات كل بعكس رها ويُوقِّ آلهتها
مرسوٍم يف ويقول يهوه، مع فَعل كذلك املفتوحة، الدول آلهِة بقيِة مع فَعل كذلك أربابها،

آخر:
«مردوك» فَفِرح … ومقدَّساتها الداخلية بابَل شئوِن برعايِة أَخذُت بابل، َدخلُت «حني

يُِجلُّه.»8 الذي امللك قورش أنا وباركني املباركة، ألعمايل العظيم املليك
جانبهم من وهم جانبه، إىل املفتوحة البالد ديانات َكهنِة اجتذاِب من قورش وتمكَّن
االنتفاِض يف بابل تُفكِّر ولم بها، يُوحى إلهيٍة أوامَر من لديهم بما رعاياهم والءَ له ضمنوا
ليس أورشليم إىل بالعودة لليهوذيِّني سمح قد وهو قمبيز. ولده عهد يف وال عهده يف ال عليه
يشغله وكان مرص، عىل لالستيالء نفسه يهيئ كان ألنه ولكن بذلك، يهوه أوامَر ى تلقَّ ألنه
املرصية الحدود شعب يكون أن وشعبه؛ هو أتباعه مرصمن لبوابة املالصق امللك يكون أن
إخالص يريد كان ألنه الهيكل، بناء مصاريف من جزءًا قورش ودفع بل لفارس. وفيٍّا
الكامل، الفاريس السلطان ظل تحت لكنها عودة فهي كاملة؛ تبعيٍة مع اليهوذي، الكهنوت
«زربابل» هو محيل يهوذي حاكٍم مع ِقبله، من فارسيٍّا واليًا عليها عنيَّ قد قورش إن بل

وسليمان». داود سليل امللكي، اليهودي البيِت «سليَل بحسبانه الكهنة اختاره الذي
يف الرزق ُسبل بهم ضاقت الذين اليهوذيِّني من قلٍة سوى تُعد لم العودة عند لكن
مرة من أكثر فهو مرة»؛ من أكثر َكذبَت أقواَله «ألن يهوه وعود يف شكُّوا أن بعد بابل،
أكثر، بابل ازَدهَرت بل تماًما، بالعكس كان حدث ما لكن وبابل، البابليِّني سيُفني أنه أكَّد
عواصم كربى إىل وتحوََّلت هائلة، زياداٌت تجاراتها وإىل جديدة، معابُد إليها وأُضيفت

نفسها. الفارسية الدولة
املجد إطاللَة ليلٍة كلَّ وينتظرون يبنون العائدون وقام البعض، ودفع البعض، وعاد
وتُصاب املثال، نادرُة جفاٍف األرضموجُة لتجتاح لكن امُلخلص، شعبه عىل بالخري اليهوي
،(١٩ و١٥: ٥–١١؛ :١ (حجي، اآلفات َرضبَتها املثمرة األشجار حتى بالدمار، املزروعات
يف القائِمني كون عن نَتَجت أخرى مشاكَل مع متكرر، هجوٍم يف يكتسح الجراد جاء ثم
اآلن ويرفضوا املسبيِّني، أرايض عىل استوَلوا قد كانوا سبيهم، يتمَّ لم فالِحني من يهوذا

الكهنة. وبني بينهم كربى مشاكَل خلَق مما إعادتها

ص٢٠٢. نفسه، 8
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أورشليم فيها كانت كاملة، سنًة عرشين حوايل جدٍّا املتواضع يهوه معبد تشييد وامتد
يف ليبُزغ البابيل، الغزو منذ تُبَن لم أطالٍل ُحطاِم يف الناس وعاش الجوع، ويالت تُعاني
الجديدة، لفائفه فدسفيه إشعيا ِسفر سوى أمامه يجد لم جديد، مجهوٍل نبيٍّ نجُم التاريخ
بناءِ إىل والدعوِة الهيكل بناءِ زمَن يقع حديثه وكان الثالث. إشعيا تسميته عىل واصَطلح
عند «والكفار الكفار. وبني األتقياء بني النزاع وسط ،(١٠–١٣ :٦٠ (إشعيا، أورشليم سور
نصف أصبحوا قد الذين أنفسهم اليهوذيُّون هم ولكن الوثنية الشعوب ليسوا الثالث إشعيا
جاد اإللَهني موائد ويُرتِّبون يذهبون ثم أورشليم، يف ليهوه القرابني يُقدِّمون وثنيِّني»،
يف الكافر مفهوم «وظهر .(١٧ :٦٦) املحرم الخنزير ويأكلون (١١ :٦٥ (إشعيا، ومنيس
أوًال «سيُبيد أورشليم بناء يُعيد أن قبل يهوه إن ويقول غضبه يهوه إىل ليُعيد التاريخ» أفق
.(٤ :٦١ (إشعيا، البالد» كأزهى وتُبنى عظمى أمجاٌد إلرسائيل سيكون وبعدها الكافِرين،
صداه يُردَّد ما «وهو امللة، بني تكفري إىل الغاضب الحلم ذهب استَحكَمت عندما األزمة إن
عاملية من الثاني إشعيا سه أسَّ قد كان عما عزرا يعود وبينما امُلسلِمني». بالد يف اليوم
بالدِم املختار الشعب ُعنرصية إىل عزرا يعود لألخِرين، دينه وفتح للتبشري ودعوته يهوه
من تَزوَّجوا وقد هناك منهم بقي بمن ُفوجئوا األَْرس من عادوا عندما ألنهم وحده؛ والعنِرص

يقول: تقريٍر يف عزرا كتاب له يُسجِّ ما وهو آلهتها، وعبَدوا املختلفة الشعوب نساء
من رجاساتهم، من األرض شعوب من والالويِّني والكهنة إرسائيل شعب ينفصل لم
واألموريِّني؛ واملرصيِّني واملوآبيِّني والعمونيِّني واليبوسيِّني والفرزيِّني والحيثيِّني الكنعانيِّني
«وكانت األرض، بشعوب امُلقدَّس الزرع واختلط ولبنيهم، ألنفسهم بناتهم من اتخذوا ألنهم

أوًال». الخيانة هذه يف والوالة الرؤساء يد
أياَم أو وقَت زمنه يُحدِّد أن له يمكن ما ومواصفاته الثالث إشعيا زمن يف نَلَمح وهنا
العبادة، فروض عىل فقط يُلحُّ كان ووقَت كاملة، َسطوتَه يبلغ لم أورشليم كهنوت كان
يجد حتى األخرى، للشعوب اليهودية باب فتح ويؤكِّد الثاني إشعيا د يُعضِّ إليه ونستمع
يقول وهنا يهوًدا، الزيجات تلك أبناء يجعل وحتى األجانب، من الكثيف الزواج ملشكلة حًال

األخرى: الشعوب ألبناء يهوه

ليكونوا يهوه، اسم وليُحيوا ليخدموه، بيهوه يقرتن الذي الغريب ابن يتكلم فال
بهم آتي بعهدي، ويتمسكون سوه يُنجِّ لئال السبت يحفظون الذين كل عبيًدا، له
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مقبولًة ومحروقاتهم ذبائحهم وتكون صالتي، بيت يف وأُفرحهم ُقديس جبل إىل
الشعوب. لكل يُدَعى الصالة بيت بيتي ألن مذبحي؛ عىل

(٣–٢٨ :٥٦ (إشعيا،

(إشعيا، املزدهرة إرسائيل مملكة يف سيعيشون بيهوه املؤمنون األخرى الشعوب وأنبياء
الثالث إشعيا ويدفع فقط. اليهوذيِّني اختصاص من تظل يهوه معبِد خدمة لكن ،(٥ :٦١
ليس أنه — املعبد بناء يف القائمة الصعوبة مع — يهوه يؤكِّد حني أرقى ٍر تطوُّ نحو بيهوه

والسبب: ملعبد، ماسة بحاجٍة

تبنون الذي البيت أين قدمي. موطئ واألرض ، ُكريسَّ السموات يهوه: قال هكذا
يل؟

(١ :٦٦ (إشعيا،

الثالث إشعيا مداخالُت تُدل وهكذا طهوًرا.» معبًدا كلها األرض أصبحت اإلسالم «ويف
كان لذلك كاهنًا كان ألنه ينتفع كان آخر هناك ألن املعبد؛ من منتفًعا كاهنًا يكن لم أنه عىل
األرض: يف السكن إىل يحتاج يهوه ألن املعبد استكمال وجوب عىل ويؤكِّد آخر، كالًما يقول

بناء وقت يبلغ لم الوقت إن قال الشعب هذا قائًال: الجنود رب يهوه قال هكذا
خراب؟ البيت وهذا اة، امُلغشَّ بيوتكم يف تسكنوا أن لكم الوقت هل البيت!

(٤٢ :١ (حجي،

جديدة؛ كوارَث من بهم نزل ما تُربِّر ُحجًة البناء عن شعبه تباطؤ يف حجي ووجد
لحجي: يقول فيهوه

َمنَعت لذلك بيته، إىل إنساٍن كلُّ راكضون وأنتم خراب، هو الذي بيتي ألجل
األرض عىل بالحرِّ ودعوُت َغلَّتها، األرض وَمنَعت الندى، فوقهم من السمواُت
األرض، تُنِبته ما وعىل الزيت، وعىل املسطار وعىل الِحنطة وعىل الجبال وعىل

البهائم. وعىل الناس، وعىل
(٩٦–١١٠ :١ (حجي،
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قال وأتمجد. عليه فأَرَىض البيت وابنُوا بخشب وأْتوا الجبل إىل اصَعدوا
يهوه.

(٨ :١ (حجي،

من تواُضًعا أكثَر الثاني املعبد وكان أخرى، سنواٍت خمس البناء عملية واستَغرَقت
البيت إىل ي حجِّ وينظر الجوار، ِلدول املعمارية املنشآت بجوار أصًال امُلتواضع األول البيت

بمرارة: قائًال حزينًا الجديد

أما اآلن؟ تنظرونه وكيف األول، َمجِده يف البيت هذا رأى الذي فيكم الباقي َمن
يشء؟! كال عينيكم يف هو

(٣ :٢ (حجي،

أن مبًرشا لهم ًزا ُمحفِّ البنَّاِئني، مع البيت سيبني أنه حجي لسان عىل يهوه ويُعِلن
دولة لقيام البرشى بدايَة سيكون امللكي وسليمان داود بيت سليل ٥٢٢ق.م، «زربابل»

يهوه: يقول األمم»، «ُمشتهي بلقب به ولقَّ الكربى، اليهود

ألنه تخافوا ال … معكم فإني واعملوا يهوه، األرضيقول شعب جميع يا تشدَّدوا
واألرضوالبحر السموات فأُزلِزل قليل بعد مرة هي الجنود، رب يهوه قال هكذا
مجًدا. البيت هذا كل فأمأل األمم كل ُمشتهي ويأتي األمم، كل وأُزلِزل واليابسة

(٤–٧ :٢ (حجي،

ه يَتوجَّ الداوودي السليماني امللكي الدم عروقه يف يرسي َمن شلتائيل بن زربابل وإىل
حجي: عرب بالقول يهوه

املمالك كريس وأَقِلب واألرض، السموات أُزلزل إني قائًال: يهوذا وايل زربابل كلَّم
وراكبوها الخيل وينحط فيها، والراكِبني املركباِت وأَقلب األُمم، ممالك قوة وأُبيد
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زربابل يا آخذَُك الجنود: رب يهوه يقول اليوم ذلك يف أخيه. بسيف منها كلٌّ
رب يهوه يقول اخرتتُك. قد ألني كخاتٍم وأجعلَك يهوه، يقول شلتائيل بن عبدي

الجنود.
(٢١–٢٣ :٢ (حجي،

مسيًحا زربابل (6)

بمؤامراٍت املحيطة األمم يف شديدة اضطراباٍت إىل يُشري واضح، هو كما ٥٢٠ق.م، كانحجي
تجري كانت أحداٍث مجموعِة مع فعًال يلتقي ما وهو شعبه، عيون ألجل يهوه يُدبِّرها
وانتقل جيشه، من كبري جزءٌ وتحطَّم الوسطى آسيا عىل حملٍة يف قورش ُقتل فقد حينذاك؛
نحو بجيوشه فدَفع جديد، بفتٍح الهزيمة تلك تعويَض حاوَل الذي قمبيز ولده إىل العرش
قمبيز بموجبها عاد بمؤامراٍت فارس يف امليديون ليقوم ولكن احتاللها، من وتمكَّن مرص
إىل بثورته الوصول من جوماتا امليدي الكاهن وتمكَّن الطريق. يف مات لكنه مرص من
انتهى الفاريس بالبالط آخر انقالٌب قام ثم ملًكا، «برديا» تنصيب وتم الفاريس البالط
من وهو فارس، عرش عىل االستيالء من امليديِّني املتآمرين أحد وتمكُّن «برديا» بقتل
قامت اإلمرباطورية قوة يف الخلخلة هذه ونتيجة األول. داريوش/دارا باسم التاريخ َعرَفه
لكن ومرص، الوسطى وآسيا وعيالم وميديا وفارس بابل يف املفتوحة، البالد يف ثوراٍت عدُة
عام نهاية عند ُملِكه وتوطيد جميًعا الثورات تلك قمِع من تمكَّن حديديٍّا رجًال كان داريوش
يهوذا؛ حول للجميع النهاية بداية االضطراباِت تلك حجي احتسب جانبه ومن ٥١٩ق.م.
«فإن الكربى، القوى هذه وسط رأسها لرتفع القوة مقدمات تملك ال يهوذا كانت ملَّا ألنه
ليكون زربابل أعدَّ قد وإنه شعبه». مجد ألجل سلًفا الكربى القوى تلك تدمري رأى يهوه
فقد السابِقني؛ زمالئه نبوءاِت مذهَب ذهبَت حجي نبوءة لكن اآلتية. الرسولية للملكة ملًكا
مثيل، له يسبق لم اقتداًرا األول داريوش زمن وبَلَغت بل الفارسية، اإلمرباطورية َصمَدت
النبي هو أورشليم معبد يف الكهنة األنبياء من آخر نبيٍّ نبوءاُت تعوُد الزمن هذا إىل لكن
السنتنَي خالل جَرت التي العاصفة األحداث أن حجي مثل يرى كان الذي ٥٢٠ق.م زكريا
اململكة وحلول يهوه، يوم األخري اليوم اقرتاب عىل أكيدة داللٌة داريوش حكم من األولينَي
تماًما. لداريوش األمور واستقرار األحداث تُفاجئه زكريا لكن الجديدة. الرسولية اليهوذية
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ذات قوية وحوٍش هيئِة يف األمم ر تُصوِّ تخيُّلية دراما شكِل يف نبوءاته زكريا ويصوغ
أُفق يف للرسل الوحي حامل املالك فكرُة «فتظهر بنفسه، يهوه يتكلم ال مرة وألول قرون،
برح ما التي بيهوذا رحمته يهوه سينزل متى الوحي: مالك ويتساءل الديني»، التاريخ
املالك له ويرشح قرون، أربعة اليقظة أو الحلم يشبه فيما لزكريا ويرتاءى عليها؟ يغضب
وبابل مرص منهما زوجان يهوذا، رت دمَّ التي هي الوحشية القرون تلك أن الوحي حامل
املستوطِنني اليهوذيِّني يُنادي قام ثم داريوش، يد عىل القرننَي هذَين تحطيم تم وقد بالطبع
يناديها: ربها ألن واملجد الوعد سلم أول عىل أورشليم ألن ألورشليم والعودة للهرب بابل يف
ذلك يحدث وكي وسطك.» يف وأسكن آتي ذا أنا ها ألني صهيون، بنت يا وافرحي «ترنَّمي
قذرة، بثياٍب (رمزيٍّا) األول أورشليم كاهن يهوشع فيظهر الرمزي، التطهري من بد ال كان
استعداًدا القِذرة» الثياَب عنه «انزعوا ويأمر: أنقضظهره» الذي وزره «برفع املالك فيأمر

سليمان. شجرة من الغصن امللكي، داود بيت سليِل ملجيءِ

وأن … الغصن» «بعبدي آتي ذا أنا ها ألني … العظيم الكاهن يهوشع يا انظر
واحد. يوٍم يف األرِض تلك إثَم يُزيل سوف اإلله

(٣ (زكريا،

فاٍت بترصُّ نفسه لطَّخ قد الكاهن يهوشع بأن فيُوعز الصورة تلك يف الواقعي األمر ا أمَّ
ال هللا وأن مثل، ورضب للناس آيًة باعتبارِه ذلك لرشح الكاهن زكريا دفع مما الئقة، غري
من باقيًا كان الذي هو داود»؟ جذع «غصن هو من لكن الكهنة، امه ُخدَّ عىل يرىضالهجوم

«زربابل». داود: سلسال

يَدي إن … بروحي بل بالقوة وال بالقدرة ال قائًال: زربابل إىل يهوه كلمة هكذا
مانه. تُتمِّ فيداه البيت هذا ستا أَسَّ قد زربابل

(٤ (زكريا،

بصناعة قام لذلك املدني؛ امللك عىل الكهنوت سيادة وتَشَغله كاهنًا كان زكريا لكن
يهوشع للكاهن ألبسه الكهنوت سلطة تتدعم وكي ملكيٍّا، تاًجا بابل يهود من امُلرسل الذهب
سعد وقد بابل. إىل والعودة أورشليم ومغادرة الغضب إىل زربابل دفع مما زربابل، وليس
أو تمرديٍة نزعاٍت ألي وتوقيًا كثريًا، اسمه استثمر أن بعد املنافس هذا بخروج الكهنة
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املقيِمني اليهوذيِّني دعم يطلب بابل إىل ذهب قد زربابل أن ويبدو لها. يسعى قد انفصالية
ذلك بعد إال يظهر وال امللكي النسل «ويختفي تماًما، ذكُره ذلك بعد ليختفي لكن هناك،
فرِع من الباقية البذرُة أنه ليُعِلن النارصي يسوع جاء عندما امليالدي األول القرن خالل

امللكي». الدم يرسي عروقه يف وأن سليمان وغصن داود
نبوءاته يطلق آخر نبيٌّ هناك كان امليالد قبل الخامس القرن من الثاني النصف ويف
٤٥٠ق.م، عوبيديا كان ذلك يهوه؛ يوِم بقدوِم يهوه شعب يسود يوٍم اقرتاِب عىل مؤكًدا
إرسائيل، شعِب ضعَف يتذكر ووقف البابيل، لألَْرس األخرية األيام يف نبوءاته يُؤلِّف قام الذي
آدوم اآلن لريى آدوم، وبالذات وعمون موآب يهوذا، بنهب املجاورة الشعوب قامت وكيف
عىل دليًال هذا كان أرضها، ونهب بمهاجمتها الجزيرة أعراب قام حيت العقاب؛ ذات ي تلقِّ
سيُحاِكم الذي يهوه يوِم اقرتاِب عىل دليًال كان كما أدوم، فعاَقب شعبه يَنَس لم يهوه أن

اليوم»: هذا بقدوم امُلنِبئة «العالمات ويُعطي الذليل. َشعبَه آذت التي الشعوب كل فيه

يجيء أن قبل دٍم إىل والقمر ُظلمة إىل الشمس تتحول دخان، وأعمدُة وناٌر َدماٌر
وتعلمون … نجاة تكون أورشليم ويف صهيون جبل يف لكن … امَلُخوف يهوه يوُم

غريي. وليس إلهكم يهوه أنا وأني إرسائيل وسط أنا أني
و٢٧–٢٩) ٣٠–٣٢؛ :٢ (عوبيديا،

األمم كل أَجَمع وأورشليم، يهوذا سبي أُردُّ عندما الوقت ذلك ويف األيام تلك يف
إرسائيل ومرياثي شعبي عىل هناك، وأُحاكمهم شافاط يهو وادي إىل وأُنِزلهم
أجل من خِربًا َقفًرا تصري وآدوم خرابًا تصري مرص … األمم بني بدَّدوهم الذين

أرضهم. يف بريئًة دماءً سفكوا الذين يهوذا، لبني ُظلِمهم
(١٩ ،٢ ،١ :٣ (عوبيديا،

األرض: يف هللا جنة يهوذا ستُصِبح ذلك وعند

ينابيع وجميع لبنًا، تفيض والتالل عصريًا تقُطر الجبال أن اليوم ذلك يف ويكون
السنط. وادي ويَسقي ينبوٌع يخرج يهوه بيت ومن ماء، تفيُض يهوذا

(١٨ :٣ (عوبيديا،
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من مثله يحدث لم وقحٍط جفاٍف زمَن األَْرس من العائِدين تعزية يُحاول عوبيديا كان
عالمٌة الدوري املتتايل والجراَد القحَط هذا أن يؤكِّد ٤٠٠ق.م يوئيل زميله كان بينما قبل،
يوئيل يد عىل نوعية قفزًة اليهودي الدين ل يُسجِّ التاريخ أُفق ويف يهوه، يوم اقرتاب عىل
للشعوب بل الرب، لشعب ليس لكن العظمى الدينونة يوم سيكون اليوم ذلك أن يرى عندما
آثامه من ر وتطهَّ ديونه كل سلًفا دَفع فقد محاكمًة يحتاج لن يهوذا شعب ألن الوثنية؛
جميًعا ويُصبحوا املختار شعبه عىل يهوه ُروح وستنسكب وترشيد. عذاباٍت من لقيه بما
كانت إبَّان ٤٥٠ق.م، النبي مالخي كتاب ظهر الصغري عوبيديا كتاب ومع ِرين. ُمطهَّ أنبياءَ
الكامل والتحكُّم زربابل إقصاءِ وبعد الفارسية، اإلمرباطورية ضمن هزيلة مقاطعًة يهوذا
ِل وتحوُّ ،(٢٧ :٢ (مالخي، مدنية سلطٍة أيَة إطالًقا نرى ال حيث يهوذا، بالد يف يهوه لكهنة
سؤال عىل يُجيب أن وحاول للكهنة. أيديولوجيٍّ سنٍد إىل الفقري للشعب الثورة عن األنبياء
يهوذا تتعرض لم األقل عىل بأنه أحببنا؟» بم وقلتم يهوه قال «أحببتكم للرب الشعب
ر تُدمَّ لم أنها هللا؛ تشُكر أن يهوذا عىل لذلك آدوم؛ عىل تقريبًا قىض الذي العربان لهجوم
يهوذا فشعب العيننَي؛ ُمغمَض ليس يهوه إن ثم ربها، عىل ر تَتذمَّ أال عليها لذلك آدوم مثل

املعطوب؟! ونباته املريضة مواشيه من إال معبده يف ليهوه قرابينه يُقرِّب ال

عليك؟! أفريىض ِلواِليَك قرِّبه ا؟ رشٍّ ذلك أفليس والسقيم األعرج قرَّبتم وإن

(١٢ :١ (مالخي،

يهوه: من َخوَفه فَقد قد الرب شعب إن ثم

باطلة، هللا عبادة قلتم عليك؟ قلنا ماذا وقلتم يهوه، قال عيلَّ. اشتدَّت أقوالكم
فاعلو وأيًضا امُلستكِربين بو ُمطوِّ نحن وألننا شعائره، حفظنا أننا من املنفعة وما

ونَجوا. هللا جرَّبوا بل يبنون، الرش
(١٣–١٥ :٣ (مالخي،

فهو الرش يفعل من كلُّ بقولكم أتعبناه؟ بَم وقلتم بكالمكم يهوه أتعبتم لقد
العدل؟ إله أين أو بهم، يَُرس وهو يهوه عينَي يف صالح

(١٧ :٢ (مالخي،
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والتقدمة. العشور يف سلبناك؟ بَم فقلتم سلبتموني فإنكم هللا؟ اإلنسان أيسلب
إىل العشور جميع هاتوا كلَّها. األمة هذه سالبون أنتم وإياي لعنًا لُعنتم لقد

بهذا. وجرِّبوني طعام، بيتي يف ليكون الخزنة
(٨–١٢ :٣ (مالخي،

االنفتاح محاولة فهو بيهوه والكفر اإللحاد انتشار بداية يف مالخي عند السبب ا أمَّ
الوثنيِّني. مع املختلطة وبالزيجات يهوه، لدين لهدايتها األخرى الشعوب عىل

ُقدس س نجَّ قد يهوذا ألن أورشليم ويف إرسائيل يف الرجس وعِمل يهوذا غَدر
غريب. إلٍه بنَت وتزوج يهوه

(٢ :١١ (مالخي،

عليِه تكون لن الذي يهوه يوِم باقرتاِب مالخي كتاب ُمؤلِّف يتنبأ السابِقني وكاألنبياء
مالًكا سرُيسل وحينها وبغته، فجأًة يهوه يوُم بالعكسسيأتي عوبيديا، قال كما عالماٍت أيُة
ليحكم يهوه سيأتي ذلك وبعد والفضة» كالذهب يهم «ويُصفِّ بالنار يهوذا ر يُطهِّ عنده من
«لكم مناديًا بأجنحته» املرصي رع الشمس «ربِّ صورَة مالخي يستعري وعندئذ بنفسه،
وعند ،(٢ :٤ (مالخي، «أجنحتها»» يف والشفاء الرب «شمُس» تُِرشق اسمي، املتقون أيها

وخوًفا. منه رعبًا يهوه الشعوب كل ستخدم ذلك

امُلقدَّس اإللحاد موجات (7)

موىس، إىل وينسبونه بابل يف تأليفه تمَّ الذي الرشيعة ِسفر ينرشون ومؤيدوه عزرا وبينما
وتطليق طرد يطلبون يهوه؛ رعايَة أَفَقدهم الذي الرجس من البالد تطهري ويطلبون
تلك مثل يحتمل يُعد لم وقٍت يف والَفسخ الَفرز لجان ويُشكِّلون األجنبيَّات، الزوجات
والكسب معها والعيش األخرى الشعوب مع العالقاِت الرب شعب جرَّب أن بعد اإلجراءات،
ينَعى الوقت َطواَل ظل يهوه كوِن عن ناهيَك باألجانب. واختلط أربابها ونعيم تجاراتها من
الجديدة االتجاهات أصحاب كان والشتات، الدماِر سوى له يُقدِّم وال وينعب شعبه عىل
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التسلُّل من بعُضهم وتمكَّن بوضوح، آرائهم إعالن عىل يتجرءون باآلخِرين امُلتأثِّرة نة امُلتمدِّ
ويونان. راعوث كتابا كان املحتجة الكتب هذه ومن بداخله، كتبهم ليُدوِّنوا امُلقدَّس إىل

الزمن يف راعوث كتاَب ألَّف من هو صموئيل القايض أن الكتاب ُمؤلِّف زَعم وقد
األفكار أو التعابري حيث من سواءٌ الحداثة شديدة لغٌة الكتاب لغُة بينما البعيد، السالف
أن ق ُمدقِّ لباحٍث يمكن فال ذلك؛ بعد وربما ونحميا عزرا إصالحاِت زمن إىل تنتسب التي

ذلك. قبَل ما إىل راعوث سفر ينسب
يهوذية غري لزوجٍة محبٍّا متزوًجا كان شك ال الذي املحتج املجهول املؤلِّف ويُلقي
الزمان رحم يف بإلقائها الكهنة من آخر شخٌص ليقوم لكن القديم، العهد داخل بقصته
شاءول مملكِة قياِم حتى قبل القضاة»، ُحكم أياِم يف «حدث قد ذلك إن بالقول بادئًا الغابر

وسليمان. وداود
نتيجَة بيهوذا لحم بيت ملغادرة اضُطرت عائلٍة عن مؤثرة حكايًة راعوث كتاب يحكي
فتزوج وولَدين، نُعَمى أرملته وترك العائلة رب مات وهناك موآب، بالِد إىل والقحط الجوع
وسِمَعت الولدان، مات فرتٍة وبعد «راعوث»، إحداهما اسم كان موآبيتنَي، امرأتنَي الولدان
أقاربها بأحد اللحاق إىل سعيًا إليها العودة فقرََّرت يهوذا إىل عاد قد الخري أن نُعمى األرملة
لها إخالًصا نُعمى حماتها ترتك لم «راعوث» لكن «بوعز». يُدعى وكان يهوذا يف ين امُلوِرسِ
لحم، بيت إىل يهوذا، إىل العجوز حماتها مع وساَفرت موآب بالدها وتَرَكت امُلتوىفَّ ولزوجها

بوعز. الثري قريبها بإغواء راعوث إىل نُعمى وأَوعزت
ولًدا لينجب امليت أخيه بزوجة األخ زواج يُلزم قدسيٍّا يهوديٍّا تقليًدا هناك أن ومعلوٌم
ابنها اسِم إحياءَ العجوز األرملة هدف وكان ذكره، ينقِطع فال امليت أخيه اسم يحمل
ابن امليت السابق زوجها اسم يحمل طفًال ليُنجب منها للزواج بوعز بإغواء ِلكنَّتها فأوعَزت
السابق زوجها إىل منسوبًا عوبيد ولدها وأَنجبَت بوعز من راعوث تزوََّجت وبالفعل نْعمى.
سلساًال أَنجبَت التي هي املوآبية هذه راعوث إن يقول بتقريٍر راعوث كتاب ينتهي ثُمَّ امليت.
وهكذا داود». ولد ويس يس ولد «عوبيد ألن إرسائيل، عىل ملًكا أصبح الذي داود إىل انتهى
أن رضوريٍّا ليس أنه الفرز ِلَلجنة رأيه ليُعلن إرسائيل مللِك َجدَّة موآبيًة امرأًة املؤلف جعل
ويلتزمن تقياٍت يُكنَّ أن املمكن من إنه بل يهوه، وضد رشيرات األجنبيات النساء تكون
رشيعِة عىل ردٍّا ذلك وكان عظاًما. ملوًكا ِليهوذا ويُنجبن بل يهوه وأوامِر يهوذا بتقاليِد
(نحميا، األبد» إىل هللا جماعة يف يدخل ال وموآبيٍّا عمونيٍّا «إن نحميا كتاب ىف املزعومة موىس

.(١ :١٣
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األيام مرآة يف إلقاؤه وتم أمتاي، بن يونان بطله إىل فيعود الثاني االحتجاج كتاب ا أمَّ
القرن نهاية إىل إعادته تمت أي الثاني؛ ويربعام آش ويهو آحاز يهو امللوك زمن الخوايل
يهوه قول «وصار بالعبارة: يونان ِسفر ويبدأ امليالد. قبل من الثامن القرن وبداية التاسع
صِعد قد ألنه عليها وناِد العظيمة املدينة نينوى إىل اذهب قم قائًال: أمتاي بن يونان إىل
أن لهم يعلن نينوى ألهل يذهب بأن يهويٍّا أمًرا ينفذ أن يونان عىل وكان أمامي.» هم رشُّ

يوًما. أربعني بعد مدينتهم تدمري قرَّر قد يهوه
إىل متجهة سفينًة وركب يافا إىل فذهب يهوه أوامِر تنفيِذ من وهرب يونان وخاف
ويُلقي أعاصريَه، البحر عىل ويُرسل يهوه فيغضب يهوه»، وجه «من هربًا بإسبانيا ترشيش
ليبتلع عظيًما حوتًا فأَعد يهوه ا «أمَّ البحر. فيهدأ البحر يف البلوى مصدر بيونان البحارة
من إلِهه يهوه إىل يونان فصىلَّ ليال، وثالث أياٍم ثالثَة الحوت جوف يف يونان فكان يونان،
،(١٠ ،١ :٢ ١٧؛ :١ (يونان، اليابسة» إىل يونان فقذَف الحوت يهوه وأََمر الحوت جوف

اليوناني. بالترصيف ًفا ُمرصَّ يونس باسم اإلسالم يف ذكره جاء الذي النبي وهو
أربعني بعد تدمريَها يهوه بقراِر نَينَوى أهَل وأعلن فذهب له َمهرَب ال أنه يونان وعرف
خشيَة ر بالتطهُّ شعبه نَينَوى ملُك وأَمر اإلثم، وهجروا هلل وصاموا نَينَوى أهُل فآمن يوًما،

يهوه.

الذي الرشَّ عىل هللا نِدم الرديئة، طريقهم عن رَجعوا أنهم أعمالهم، هللا رأى ا فلمَّ
يصنعه. فلْم بهم يَصنَعه أن تكلَّم

(٣ (يونان،

سيبدو ألنه يهوه عىل وتجرَّأ كاذبًا، إنذاره ظهر أن بعد والِخذالن باملهانة يونان وشعر
خريٌ موتي ألن مني نفيس «خذ ليهوه: وقال املوت تمنى إنه حتى دجاًال، نبيٍّا الناس نظر يف

بالصواب؟» اغتظَت هل يهوه: فقال حياتي، من
متأخرة، لغته ألن التوراة له َوضَعته الذي للتأريخ يونان ِسفر نسبة يمكن ال وبالطبع
الفارسية. السيطرة زمَن العربية َدخَلت التي امُلحَدثة اآلرامية الكلمات من كثريًا ويحوى

مثل ِبني امُلتعصِّ يهوه أتباع إىل رسالًة كتابُه يحمل كان املجهول املؤلف أن والواضح
الشعوب مع حتى غضوبًا ال رحيًما يكون أن بإمكانه يهوه «وأن ٤٥٨ق.م، ونحمياه عزرا
شفوًقا صبوًرا رحوًما للخري ربٍّا يظهر بحيث تماًما جديدة صورًة ليهوه ويُقدِّم الوثنية»،

134



األنبياء أسفار نقد

كهنَة به ِليتحدَّى كتابه املجهول املؤلف كتب لقد ، والتجربُّ الوثنية عاصمة نَينَوى عىل حتى
امُلنغلِقني. ِبني امُلتعصِّ واألنبياء أورشليم

فهو الرصيح اإللحادي بالنزوع ويموج نفسه، ليهوه حتى تحديًا الكتب أكثر ا أمَّ
وأبًدا األَْرس بعَد ما مرحلِة إىل يعود واألفكار اللغة حيث من والكتاب أيوب. ِسفر أو كتاب

امليالد. قبل الخامس القرن قبل ليس
يهوه أَرَشد الوايش/شاطان/الشيطان أن يحكى الكهنة يد عىل تشذيبه بعد والكتاب
إيماٌن فهو ونعمة؛ وصحًة ثراءً يزداَد لكي إنما وتقواه أيوب عبِده إيماَن أن هي فكرة إىل
قياًسا بامتحانه الويفِّ عبِده بتجربِة للشيطان يهوه يسمح وهنا الغَرض، من خاٍل غريُ
أبناؤه ويموت ثروته فيخرس هائلًة مصائَب أيوَب التقي بالعبد الشيطان فيُنِزل إليمانه،
َطواَل كان أيوب أن أكَّدوا النص يف لوا تدخَّ الذين الكهنة لكن جسده. يف بالُقرح هو ويُصاُب
مبارًكا» يهوه اسم فليكن أخذ ويهوه أعطى «يهوه بالقول: موقفه وأوجز راضيًا الوقت

.(١٢ :١ (أيوب،
لم الذي أيوَب مع يهوه عدالة لعدم الواضحة الساخطة النْغمة عىل يَطَغ لم ذلك لكن
أصدقاءُ يأخذ وهنا بذلك. يسمح ويهوه سائٌد والظلُم يتعذَّب الشعِب كلَّ أيوب ويرى يُذنب،
نقاٍش يف املهاجم الناقِد َدوَر أيوُب يأخذ بينما درامي، مشهٍد يف هللا عن املدافع َدوَر أيوَب
يُميت فاإلله باطِلني»؛ و«أطباء الكذب» قي «ُملفِّ بأنهم ُمجادِلية أيوُب فيه اتهم فلسفي،
(٣٠ :٢١) برعايته ويُحيطهم األرشار ويُؤاِزر بل (٢٢ :٩) الرشير يُميت كما التقي الطيب
رىض عالماِت من ذلك (وكان كثرية ذريًة ويرتك مطمئنٍّا ثريٍّا طويلًة حياًة يعيش والكافر

يهوه).
وماذا نعبُده حتى القديم هو «من مون امُلنعَّ األرشاُر هؤالء يقول أيوَب لساِن وعىل
ويموتون والجوع الذل يُعانون األتقياء بينما هذا ،(١٥ :٢١ (أيوب، التمسناه؟» إذا ننتفع
الظلم» إىل ينتبه ال وهللا تَستغيث الجرحى ونفس يئنون الناُس الوجِع «من األرشار يِد عىل
إثمه يخزن «هللا الرشير أبناء من سينتقم يهوه أن عىل أيوب يوافق وال ،(١٢ :٢٤ (أيوب،

.(١٩–٢١ :٢١ (أيوب، نفسه» ِليُجاِز لبنيه؟!
أُفق يف األخروية» العقيدة بظهور يعلم يكن لم أيوَب ِسفر «كاتب أن نلحظ هكذا
إن بل بعُد، ظهر قد والعقاب والثواب اآلخرة الحياة موضوع يكن ولم اليهودية، الديانة
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أن يعتقدون جميًعا فهم ببالهم؛ ذلك يخطر لم يهوه عن الدفاع َدوَر أخذوا الذين أصدقاءه
اإلنسان، ويبىل فيموُت الرجل «أما األحزان ونهاية السعادة نهايُة يشء؛ كل نهايُة هو املوت
السموات، تبقى ال حتى يستيقظون ال يقوم، وال يضطجع اإلنسان؟ هو فأين الروح، يسلم

.(١٠–١٢ :١٤) نومهم» من ينتبهون وال
كل مصدر إذن فهو يشء، لكل امُلقدِّر وهو القدير هو هللا كان فإذا النغمة وتتعاىل
ما سلًفا «ويعلم (١٦ :٢ (أيوب، وامُلَضل» امُلِضل له والفهم، العز «عنده ألنه األفعال؛

بالبالء؟» يمتحنهم فلماذا لعباده امتحانه نتيجة ويعلم سيحدث،
«فكفَّ ا محقٍّ كان أيوب أن تؤكِّد صارمة بكلماٍت أليوب الحقيقي الكتاب وينتهي
لكن .(١ :٣٢ (أيوب، نفسه» عيني يف بارٍّا كان لكونه أيوَب مجاوبِة عن الثالثة الرجال
يهوه إنَّ فيقول يهوه، لصالح السفر يستكمل تقليدي شخٍص من أخرى مداخالٌت ِلتبدأ
من (اإلصحاحات أيوب إلحاد ضد طويلة خطبًة ويُلقي الثالثة املدافِعني ليؤازر بنفسه جاء
(أيوب، االعرتاض لعبٍد يحق وال عباِده مع سلوِكه لتربير بحاجٍة ليس وأنه ،(٤١ إىل ٣٨
الكتاب وينتهي توبته، ويُعِلن اإلله منطِق أمام منطِقه بهزيمة أيوب يعرتف وهنا ،(٣٢ :٣٩
ووالدِة ثروتِه بعودة أيوب كافأ الهرطقية فلسفته عن وندِمه هللا إىل رجوِعه بعد أيوب بأن
انتََرصت «وهَكذا ،(٤٢ (اإلصحاح، سنة ١٤٠ عاش حتى عمره يف أَمد وأنه له ُجدٍد أبناءٍ

أيوب». وحقِّ منطِق عىل الغُشوم يهوه قوُة
ُمزيَّف، أيوَب يِد عىل (٢٣ و١٣: ٨–١٠؛ :٢٧) األعداد يف أيوَب كتاِب تشذيُب ثم هكذا
الكتاب َطواَل الحقيقي أيوَب إدانِة كل رغم هللا من شديٌد عقاٌب ينتظره ير الرشِّ أن ليُعلن
(٢٢ و٢١: ١٦؛ :٢١) العدَدين أن أيًضا ح يُوضِّ ما وهو يُقدِّر»، وال يُميِّز ال «الذي لربِّه
أيوَب اعرتى ٍت ُمؤقَّ كضعٍف يهوه عدالِة يف أيوَب شكوِك تقديُم تمَّ بحيث الحقة؛ إضافاٌت

يهوه. له فغَفر بالتوبة ذلك تجاَوَز لكنه امُلعذَّب
كتاب هو اليهودية للعقيدة مريًرا ونقًدا بيهوه تنديًدا يقل ال آخر كتاٌب وهناك
بهذا نُعت وقد الداعية، أو امُلبرشِّ أي «كولهيت» األصل يف عربي لقٌب والجامعة الجامعة،
البعيد املايض الزمن يف سليماَن إىل الكتاب نسبة ت تمَّ وبذلك داود، بن سليماُن النعت
طرٍّا. القديمة إرسائيل ملوِك أَشهِر إىل كالمه بنسبة االجرتاءُ الكتاب ملؤلِّف أمكن وهكذا
عىل يُكتَب ولم القديم، العهد أدبيات آخِر ضمَن يقع أنه يُثِبت للكتاب النقدي التحليل لكن
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إنه حتى أيوب؛ كتاِب أفكاِر مع تتطابق تكاد وأفكاره امليالد، قبل الثالِث القرِن قبل اإلطالق
وأيوب، ٣–٥؛ :٦ والجامعة، ٢١؛ :١ وأيوب، ١٤؛ :٥ (الجامعة، حرفيٍّا املقاطع نفس يُكرِّر

يقول: رصيًحا موقفه املؤلِّف ويُعِلن إلخ). … ١١–١٣ :٣

األرشار، عمِل مثُل يُصيبُهم صدِّيقون يُوجد أن األرض، عىل يجري باطٌل يُوجد
باطل. أيًضا هذا إن فقلُت يِقني، الصدِّ عمل مثُل يصيبهم أرشاٌر ويُوجد

(١٤ :٨ (جامعة،

َرشه. يف يطول يٌر رشِّ يكون وقد ِبره، يف يبيد بارٌّ يكون وقد

(١٥ :٧ (جامعة،

بإماتة يهوه موقَف ويصف بل والطالح، الصالح الجميع يطال املوِت رشَّ وأن
يعمله ما أَرشِّ من موقٌف بأنه والخبيث، الطيب نهاية املوُت يكون بحيث الجميع

الشمس. تحت أحٌد
وللذي للذابح والنجس، وللطاهر للصالح وللرشير، للصدِّيق واحدة حادثٌة
ُعمل ما كلِّ أَرشُّ هذا الحلف، يخاف كالذي الحالف الخاطئ، كالصالح يذبح، ال

الشمس! تحت
(٢-٣ :٩ (جامعة،

وإذا األباطيل». «باطُل الكل أن مراًرا ويُردِّد وديانته يهوه حتى باطل عنده يشء وكلُّ
إذن الحكمة وما موت، بعدها ثرواٍت اقتناءُ وملاذا الحياة يف السعُي فلماذا كذلك ذلك كان

أصًال؟ الحكمة وملاذا الناس؟ خلق يف

حزنًا. يزيد علًما يزيد والذي الغم، كثرة الحكمة كثرة يف

(١٨ :١ (جامعة،

137



اإلرسائيليات

ُمضِحكة: فكرٌة طيبًة ذكَرى يرتك الطيب امليت بأن الساذجة والفكرة

اآلتية، األيام كذلك زماٍن منذ كما األبد، إىل للجاهل وال للحكيم ِذكٌر ليس ألنه
ينىس. الكلُّ

(١٦ :٢ (جامعة،

لذلك:

املوتى ا أمَّ سيموتون، أنهم يعلمون األحياء ألن امليِّت؛ األسِد من خريٌ الحي الكلب
نُيس. ذكرهم ألن بعُد أجٌر لهم وليس شيئًا يعلمون فال

(٤-٥ :٩ (جامعة،

الورع يُقدِّر ال هللا ألن ٧)؛ :٥) هللا» «اخَش نداء من الجامعة كتاب ُملِحد ويَسَخر
بزيادة.» حكيًما تكن وال كثريًا بارٍّا تكن «ال مناديًا مرة بسخريٍة ذلك ويتبع والتقوى،
يف ونحن السموات يف هللا ألن (١-٢ :٥ (جامعة، والنذور للصلوات احرتامه عدم يُِعلن ثم
.(٢٤ و٩: ١؛ :٤ (جامعة، منا كلٍّ سلوِك بمتابعِة االهتماِم عن ع يرتفَّ يبدو فيما األرضوهللا
الناقم، الحزين واإللحاد التشكيك منها ينِزُّ التي سطوره وبني الكتاب، هذا داخل لكن
وهدفها، النصوص لسياق تماًما مخالفة تأكيداٍت لتضع بدورها مجهولٌة أخرى يٌد تتدخل
.(١٢-١٣ :٨ (جامعة، للرشير» خريٌ يكون وال لألتقياء خريٌ «سيكون تقول: فنجدها
مرص؛ عن مأخوذة والحساِب الدينونة فكرة ظهوِر بعَد ما إىل ل التدخُّ هذا ر تأخُّ ويظهر
املحرِّر بقلم فجأًة يقول للجميع باملوت العدل عدم عىل الوقِت طوَل يؤكد الذي فالجامعة

.(٢ :١١ (جامعة، «الدينونة»» إىل الناس جميع اإلله «سيجلب إنه التايل
الذي األَْرس بعد اليهودية الديانة َمأِزق الجامعة وكتاب أيوب كتاب كشف ثَمَّ ومن
لالستسالم ماسًة الرضورة «وباتت أفعاله، حَسب حياته يف اإلنسان مجازاة عىل يُرصُّ ظل
عند متجليًا ذلك بَرز وقد عقاب»، أو بثواٍب الجزاء ثم والحساب البعث يف املرصية للعقيدة
كانت التي اإلسكندرية بمدينة مجهولة عالقٌة له الذي دانيال، النبي هو مشهوٍر آخر نبيٍّ
حتى يحمل ا هامٍّ شارًعا باإلسكندرية اليوم نرى حتى واليونانية، املرصية بالفلسفة تموج
املهم األصل؟» من مرصيٍّا دانيال كتاِب صاحُب كان «فهل دانيال، النبي شارع اسم اليوم

138



األنبياء أسفار نقد

من هل التعساء: األتقياء سؤال عىل اإلجابة بمحاولته كربى بمهمٍة اضطَلع قد الكتاب أن
أنه الحقيقي اسمه كان أيٍّا املؤلِّف أو دانيال رأى لقد ثواب؟ بال تضحياتهم تظل أن العدل
جديٌد تعليٌم اليهودية سماء يف يُِرشق وبدأ املوت، بعد من امُلكافاة عىل الحصول باإلمكان

األبدي. والثواب املوتى قيامة حول
ملوك بالط يف ة هامَّ مناصَب «شغل دانيال أن سنكتشف دانيال لكتاب دراستنا وعند
فادحًة أخطاءً دانيال ارتكب كما وتقواه، يهوه عبادِة عىل حافظ لكنه من؟)» (؟! وثنيِّني
إىل دانيال نسبة عىل الكهنة اجرتأ ذلك ورغم منهم، كان إن قومه بتاريخ جهله عىل تُدلِّل
يف يعيش كان وأنه امليالد، قبل السادس القرن إىل وكتابه هو نسبته ثم اليهوذي، الشعب
وليس امليالد، قبل الثاني القرن يف ُكتب قد كونه عن الكتاب به يُفِصح ما رغم البابيل، األَْرس

ذلك. قبل
إلثبات املستقبل يف ستجري املايضوأحداث يف جرت أحداٍث عن املزعوم دانيال يحكي
يف عاش شخٍص فأي معلومات»؛ من َوصَله فيما وخلط جهٍل عن «يكشف لكنه نبوته،
ملكها موت بعد يهوذا احتل قد البابيل الكلداني نرص نبوخذ أن يعلم كان السادس القرن
لكن (١٢ ،٦ :٢٤ ثاني، (ملوك يهوياقيم بن يهوياكني وسبى ٥٩٧ق.م سنة يهوياقيم
امللك وسبى أورشليم احتل قد نرص نبوخذ أن فيؤكِّد فاضًحا ً خطأ يرتكب هنا مؤلِّفنا
نبوخذ هما بابل ملوِك من اثننَي يذكر ثم ،(١ :١ (دانيال، يهوياكني ولده وليس يهوياقيم
املادي داريوش بعده حكم الذي ،(١١ ،٢ :٥ (دانيال، بابل ملوك بيلشارصآخُر نرصوولُده
تاريخيٍّا حكم الذي أن كما نرص، لنبوخذ ولًدا يكن لم أبًدا بيلشارص لكن ،(٣١ :٥ (دانيال،
وإرميا، ٢٧–٢٣؛ :٢٥ ثاني، (ملوك سفر بذلك ويشهد مردوك أويل نرص نبوخذ بعد
املالكة األرسة من يكن من يكن ولم نابونيد هو الثاني وكان ملكان بعده حكم ثم ،(٣ :٥٢
قط؛ العرش كريس يعُل لم لكنه بيلشارص النهاية يف أنجب ونابونيد للعرش، مغتصب بل

الفاريس. كورش يد عىل َسقَطت مملكته ألن
وهو (٣٠ :٥ (دانيال، يوش دار مملكته احتل بيلشارص موت بعد إنه دانيال ويقول
أن تشهد املسمارية األلواح لكن ،(١ :٩ (دانيال، املاديِّني» نسل من احشويروش «ابن عنده
يقصد كان ولو ٥٣٩ق.م. سنة بابل احتل من هو امليدي داريوش وليس الفاريس قورش
يحكم لم لكنه سب، ويشتا ابن األول داريوش كان لكنه بالفعل، وجد فقد فارسيٍّا داريوًشا

قورش. بن قمبيز بعد إال
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أن خاصة السادس. القرن يف عاش دانيال أن ر تصوُّ بمكان الصعوبة من نجد لذلك
«كلَّما تدريجي، بشكٍل التاريخ حوادث مع انضباًطا أكثر تُصِبح لألحداث دانيال رواية
يحتاج الذي العرص ذلك أنطيوخس، عرص يف امليالد» قبل الثاني القرن من روايته اقَرتبَت
األول، داريوش زمن إىل نعود ذلك وقبل دانيال. كتاب نفهم حتى عليه رسيعة إطاللًة
مارثون معركة يف هناك ُهزم حيث برتكيا الغنية اليونانية املدن نحو جيوشه دَفع عندما
مرص سقوط وكان مرص، زمانها زينِة بفتح ذلك تعويِض إىل دفعه مما ٤٩٠ق.م؛ عام
امتدت واليونان فارس بني الحروب من حقبة وبَدأَت لليونان كربى خطٍر إشارَة العظيمة
توحيِد بعد املقدونيون انتقل ق.م الرابع القرن من الثاني النصف ويف عاًما، خمسني حوايل

الهجوم. إىل الدفاع من اليونان بالد
بالده احتلت التي اليونانية الجيوش من هربه إبَّان الثالث داريوش ُقتل ٣٣٠ ويف
زمنه؛ حتى العالم يف إمرباطورية أكرب أقام الذي املقدوني، األكرب اإلسكندر بقيادة نفسها
كان وما قزوين. بحر حتى ليبيا ومن السند، نهر حوض حتى األيوني البحر من فملك
رِت تفجَّ ٣٢٣ عام اإلسكندر وبموت لذلك الشاسعة؛ األصقاع هذه عىل السيطرة باإلمكان
يده منهم كلٌّ اإلسكندر قادُة ووضع مستقلة، دولًة شظيٍة كل مثََّلت شظايا اإلمرباطورية
الشام بالد عىل وسلوقس مرص، عىل بطلميوس عليها؛ ملًكا نفسه وأعلن منها واحدٍة عىل
«ومرًة الهند. حتى سوريا من البداية يف أمالكه ضمن وكانت اليونان، عىل وأنتيجونس
اللذان السلوقية، وسوريا البطلمية مرص جباَرين: جاَرين بني نفسها يهوذا َوجَدت أخرى

الفلسطينية». الثمرة عىل الشقاق دائَمي كانا
املرصية، البطلمية السيطرة تحت الجنوبية وسوريا وفينيقيا فلسطني َوقَعت البداية يف
تلك انتزاِع من امليالد قبل الثاني القرن أوائل يف تمكَّن الثالث أنطيوخس السلوقي امللك لكن
(١٧٥–١٦٤ق.م). أبيفان أنطيوخسالرابع ابنه وِرثسلطاتها موته وبعد لسوريا، املناطق
السلطات وضد اليوناني االحتالل ضد بثورة يهوذا قامت أبيفان أنطيوخس عهد ويف
عام يف وذلك امُلحتلِّني، اليونان حالفوا الذين العلية ذوي من والكهنوتية املدنية اليهوذية
املطرقة، أي مكابي يهوذا القائد منهم بَرَز الذين «حشمون» اإلخوة قيادة تحت ١٦٧ق.م
الكهنة بحكم ورِضيَت االستقالل عىل وَحصَلت املحتلِّني طرد من املكابي يهوذا وتمكَّن

الحشمونيِّني.
القديم، العالم يف بالهلِّينستية ى تُسمَّ تاريخية حقبٍة فاتحَة اإلسكندر حملة وكانت
يجرتف والتقاليد والعادات والعبادات واالقتصاد املجتمع أشكال يف اليوناني وانترشتأثريها

140



األنبياء أسفار نقد

الطبقة عىل أعىل اليونانية الثقافة تأثري وكان يهوذا، فيها بما اليونان من املستعمرة البالد
األعىل.

باألواني تربع أورشليم، يف ليهوه األول الكاهن مينيالوس أن حد إىل التأثر ووصل
زيوس عبادة أنطيوخس وفرض هرقل، لإلله مقدسة ألعاٍب إلقامة املقدَّسة الذهبية
ليهوه القرابني تقريب ومنع ١٦٨ق.م، يف لزيوس بتمثال يهوه مذبح واستبدل اليوناني،
اليهود فهرب واملوت، للتعذيب املتقون وتعرَّض والختان. واألعياد بالسبت امُللتِزِمني وعاقب
للنضال، السالح رفع الذي املكابي يهودا بقيادة فصائل يف عوا وتجمَّ الصحراء إىل الغاضبون
املسلحة الثورة أن يرون الَورِعني أي الحاشيدي اسم يحمل آخر فريٌق هناك كان بينما
من اإلله مجيء فكرِة بدايَة تلك «وكانت شعبه، لتحرير بذاته سيأتي يهوه ألن مجدية غريُ
فرتٍة ولو بيهوذا استقل املكابي أن املهم بعُد». من املسيحية العقيدة يف تجلت التي السماء،

اليوناني. االحتالل عن
امُلستكِرب الوِقح الشمال ملك (٤٠–٤٣ :١١) املقطع يف دانيال يلمح الزمن هذا ويف
البالد كنوَز ينهب سوف بأنه فيتنبأ جنوبًا، يتجه الرابع أنطيوخس — له وصفه حدِّ عىل —

نبوءته. لدانيال ق يُحقِّ لم إذ آخر رأٌي له كان التاريخ ولكن مرص، ويحتل
أي القدس بهاء جبل وبني البحور بني سيموت أنه هذا الشمال مللك دانيال تنبَّأ كما
أنطيوخس يموت إذ آخر رأيًا التاريخ يرى أخرى ومرًة ،(٤٥ :١١ (دانيال، صهيون جبل

١٦٤ق.م. عام إيران من عودته طريق يف الرابع
يف فلسطني يف إنما البابيل، األَْرس يف السادس القرن يف يُكتب لم دانيال فكتاب إذن
الذي العام هو ذلك ألن ١٦٨ق.م»؛ عام قبل ليس «وبالتحديد امليالد، قبل الثاني القرن
عام قبل كتابته من انتهى دانيال أن ح امُلرجَّ لكن أورشليم. معبد زيوسيف تمثال فيه نُِصب
أنطيوخس بموت يعلم يكن لم غريه، أو دانيال اسمه، كان أيٍّا املؤلِّف أن والسبب ١٦٤ق.م
بشأنه تِرد لم دانيال كتاب أن ذلك يؤكِّد ومما نبوءته، فطاشت فلسطني عن بعيًدا الرابع
قبل الثاني القرن عىل السابقة األربعة القرون خالل غريه أو املقدَّس بالكتاب إشارات أية

تماًما. الفرتة تلك ِلُمحرِّري مجهوًال كان بل امليالد،
أن يهوه أمره كتابه تدويِن بعد دانيال إن فقال األريب املؤلف احتاط لذلك وتربيًرا
القرن أي — الكتاب هذا ظهور زمن وأن النهاية»، «وقت بأنه تحديده تم زمٍن إىل يُخفيه

اقَرتبَت. قد اآلالم زمن نهايَة أن عىل ودليًال بشارًة سيكون — امليالد قبل الثاني
من واآلرامية العربية باللغتنَي ُكتب قد أنه دانيال لكتاب اللغوي التحليل ويكشف
ذلك. قبل وليس امليالد قبل الثاني القرن سمة وهي ،٧ اإلصحاح وحتى ٤ :٢ اإلصحاح
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وكاتروس بيسانطرين مثل املوسيقية اآلالت لجميع واضحٌة يونانية أسماءٌ هناك كذلك
اليهودية سمات من فقط هي يهودية وأفكاًرا طقوًسا أَوَرد قد أنه إىل إضافًة وسيمفونيا،
أورشليم هي قبلٍة إىل ه والتوجُّ اليوم، يف مراٍت ثالث محددٍة ساعاٍت يف كالصالة املتأخرة،

.(٨ :١) الطعام تناُول وطقوِس (١٠ :٦)
و١٦٤ق.م ١٦٨ عاَمي بني ما بالضبط ُكتب قد يكون التحليل هذا َوْفق دانيال كتاب إن
املؤمِنني دانيال م قسَّ هنا ومن أبيفان، أنطيوخس به أََمر الذي الديني االضطهاد إبَّان
الشعب» من و«الفاهمون االضطهاد، ضد الصامِدين املتِقني فريَقني: إىل أو صنَفني إىل
«الفاهِمني فإن لألموات القيامُة تأتي حني أنه الفاهِمني ويُبرشِّ األرقى، وهم (٣٣ :١١)

.(٣ :١٢ (دانيال، الدهور» أبد إىل كالكواكب الجلد كضياء يضيئون
مؤلِّف أن ذلك ويدعم الحاشيدي، حزب كانوا نظره يف الفاهِمني هؤالء أن ويبدو
لصمود كثري وقٌت يَبَق ولم املكابيِّني، ثورة يف يشارك ولم يهوه ل تدخُّ انتظر دانيال كتاِب
التمثال وإقامة املذبح إزالة لحظة فمن التعذيب؛ رغم دينهم عىل املحافِظني امُلضطَهِدين

قصري: وقٍت ِسوى يَبَق لم مكانه لزيوس الرجس

يوًما. وتسعون ومائتان ألٌف املخرب رجس وإقامِة الدائمة امَلحرقة إزالة وقِت من
يوًما. والثالثني والخمسة والثالثمائة األلف إىل ويبلغ ينتظر ملن طوبى

(١١-١٢ :١٢ (دانيال،

تمديدية إضافٌة أنها يبدو لكن الخالص، مختلَفنيملجيء ميعاَدين وضُع وليسمفهوًما
الخالص. يوم يأِت ولم دانيال حدَّده الذي املوعد انتهاء بعد آخر كاتٍب من للزمن

لدانيال يقول جاء الذي جربيل» فهو الوحي؛ حامل املالك اسم يظهر مرة «وألول
أسابيع سبعة اآلتي يهوه مسيِح ظهوِر إىل وبنائها أورشليم بتجديد األَمِر لحظة من إنه
الفرصة، هذه ذلك بعد املسيحي الالهوت يفوت ال وهنا ،(٩ (دانيال، أسبوًعا وستون واثنان
بينما فهمها. تأويل يجب رمزية بأزمنٍة يسوع بمقدم بذلك يتنبأ كان دانيال أن ويقرتح
من بدًال سنة بسبعني السبي سنوات تحديد يف إرميا خطأ أن شارًحا يتابع دانيال كان
داود ونسل إرسائيل ملك امُلخلِّص مجيء حتى سنًة سبعني حسب ألنه خطأً، ليس سنة ٤٩

ملًكا. مسيًحا امُلقدَّس بالزيت سيُمسح الذي
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٤٩ = ٧ × ٧ السنوات من أسابيع سبع تُساوي أٍَرس سنَة ٤٩ العربية الرقمية بالحسبة
املدة هي سنة؛ ٤٩ هي الحسبة إن أي السنوات» «أسابيع بالسنوات يعني إرميا كان وهكذا
عن ومستقالٍّ طاهًرا ويخرج آثامه عن باآلالم الرب شعب ر يُكفِّ حتى يهوه حدَّدها التي

الوثنيِّني. حكم
زربابل زمَن لنجده عاًما وأربعني تسًعا األَِرس لحظة من العد بدء يجب أوًال وعليه
املسيح وليس زربابل املسيح يقصد دانيال كان «لقد زمنه. يف املعروِفني داود نسل آخر

يسوع».
يناير ١٥ يف أورشليم معبد يف يهوه من بدًال زيوس تنصيب تمَّ قد أنه عِلمنا وقد
عىل وعُظم الرش انفجار «فاشتد قائًال: ثاني ملوك ِسفر لنا ره يُصوِّ ما وهو ١٦٨ق.م،
النساء ويُضاِجعون باملأبونِني يفُسقون األمم وأخذ وقصوًفا، ُعهًرا الهيكل وامتأل الجماهري
نَهِت التي باملحارِم مغطٍّى املذبح وكان يحل، ال ما إليها ويُدخلون امُلقدَّسة، الدُّور يف
١٧١ق.م. عام يوافق دانيال بحسابات زيوس تنصيب ويوم .(٣–٥ :٦) عنها» الرشيعة

الجديد، املسيح فيه ورأى الثالث عونيا الكاهن إىل دانيال نظر بابل إىل زربابل وبهروب
املسيح عن (٢٧ :٩) يف ره يُصوِّ ما وهو وهلك، البعض من به الوشاية إىل دفع ما وهو
إذن، التربير ملحاولة دانيال دفعت السبعني السنوات حول الخاطئة إرميا وُمداَخلة الشهيد
مملكة وموعد السبعني، األسابيع من األول األسبوع كانت األَِرس يف عاًما ٤٩ إن يقول فقام
املغلوطة األرقام ِسحر وراء ذلك بعد املسيحي الالهوت «وذهب القدُّوس، امللك ومسح يهوه

دانيال». عند حدوثه من قروٍن خمسِة قبل َسلًفا به التنبُّؤ تمَّ يسوع مقدم أن ليؤكِّد
الرب. شعب عىل عقوباٍت من وقع ما فيرشح الرسدي القسم ا أمَّ

قواها استجماِع من تتمكَّن قد مرص أن منها كثرية احتماالٌت جرت الوقت هذا ويف
اٌت متغريِّ تحُدث وربما املنطقة، يف الناشطة الناهضة روما تتدخل وربما عُدوِّها لتحطيم
يصرب أن املختار الشعب من املطلوب كان ثَمَّ ومن بسوريا؛ السلوقية اململكة يف عنيفة
مطارداٍت أيُة تحُدث لم أنه رغم أبيفان، أنطيوخس اضطهاِد أمام الصمود أمد ويُطيل

هناك. الكتاب تأليف تمَّ قد أنه املؤلف يزعم حيث بابل يف اليهودية للعقيدة
أنطيوخس زيوسوامللك بعبادة أبيفان مرسوم مع دانيال، يحكي ما يلتقي حتى ولكن
(اإلصحاح نرص نبوخذ إىل أحدهما نسب مرسوَمني بتأليِف دانيال قام فقد نفسه، أبيفان
يف يُوجد لم أنه تؤكِّد الحقيقة بينما السادس)، (اإلصحاح األول داريوش إىل واآلخر الثالث)
اإلصحاَحني هذَين صورة به تتجىل ما وأن امُلخرتَعني، املرسوَمني هذَين مثل إطالًقا التاريخ
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دانيال يََر ولم أبيفان. أنطيوخس حكم قبل قط تحُدث لم للُمؤمِنني وحشية تصفياٍت من
ذلك ومع النار يف الثالثة وأصدقائه دانيال كإلقاء امللحمية التفاصيل بعض َرسِد يف بأًسا

الجائعة. باألُسود مألى حفرٍة إىل دانيال أُلقي كيف ثم للصنم، السجود رفضوا
قوائُم حيث ونحميا عزرا كتابَي إىل لجأ فقد مصداقيًة الكتاب هذا مؤلِّف يُعطي وكي
.٢ :٨ عزرا، يف الوارد «دانيال» اسم منها وانتقى البابيل األَِرس من عادوا ملن كاملة أسماءٍ
إىل دانيال عَمد فقد املجنون، لقب أبيفان أنطيوخس عىل أطلقوا قد اليهود كان وإذا
تأليف زمَن زمنُه يكون حتى املجنون هو نرصكان نبوخذ أن تُثِبت وأساطريَ رواياٍت رسِد
عىل يسجعونه قاموا قد أنفسهم اليونان أن امليالد قبل الثاني القرن يف الحادث ا أمَّ الكتاب،

الجديد». «اإلله امللك هذا من سخريًة املجنون، أي يبيمان؛ لقب أبيفان وزن
املوتى قيامة عن واضحة فكرًة أَدخَل من أول أنه املزعوم لدانيال يُحسب ما لكن

البعض: بل الجميع يقوم فلن آخرها إىل يُوصْلها لم لكن األبدي، ثوابهم ثم وحسابهم

وهؤالء األبدية الحياة إىل هؤالء األرضيستيقظون، تراب يف الراقِدين من كثريون
األبدي. لالزدراء العار، إىل

(٢ :١٢ (دانيال،

ذلك حلول عند ه حقَّ حقٍّ ذي كل سيعطي الذي يهوه لتربئة األمثل الحل ُوجد وهكذا
القدِّيِسني مملكة ر فتصوَّ بتمامه املرصيِّني ِفعَل فَعل دانيال أن نتصور أال يجب لكن اليوم
قيامٍة يف واقعي األرضوبشكٍل عىل تحدث أن يجب دانيال عند ألنها األرض؛ خارج الخالدة
سماوية جنٍة يف ال أرضفلسطني يف الرب شعِب مملكِة لقيام سيحُدث هذا كل وأن جسدية،
املعتمدة غري األبوكريفا أسفار مع إال اآلتي َرها تطوُّ الفكرة هذه تبلُِغ ولم أرضية. تحت أو
وتكتمل ُعوُدها ليستقيم املسيحية، الدعوة مجيء مع ذلك بعد ثم األرثوذكسية، الكنيسة يف
أمكن حيث اإلسالمية؛ العقيدة ُظهور مع العرب بالد يف قروٍن بستِة املسيحية بعد صورتها

امُلخلِصني. لعباده كوارَث من يحدث مما نهائيٍّا اإلله تربئة
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نموذًجا) الصهيوين(فليكوفسكي التضليل

التأسيس (1)

(١) تأسيس

إذا أنه بالزعم: أُجازف أن للمنطقة القديم بالرتاث زمنًا امتدت عالقٌة يل َسمَحت ربما
اليهودية، للديانة الحقيقي املؤسس هو — التوراتي املأثور حسب — «موىس» النبي كان
إرسائيل، بشعب ذلك بعد ُعرف كونفودرايل كياٍن يف ائتَلَفت التي للقبائل الرابطة والعقدة
سيايس كياٍن أوِل إقامِة يف الفضل أصحاب هم و«وسليمان» و«داود» «شاول» كان إذا وأنه
هو شمعون» «عمانوئيل أو فليكوفسكي» سيمون «إيمانويل فإن الشعب، لذلك مركزي
كتابه يف اإلرسائيلية»، «القومية هو يه يُسمِّ ِلما تاريخي تنظرٍي وأثرى وأخطر أهم صاحب
فوىض»، يف «عصور بعنوان واملوسوم كافة، العلمية األوساط يف عاملية شهرًة اكتسب الذي

١٩٥٢م.1 عام من فرباير شهر يف كتابته من انتهى والذي
قضيُت يبدو، فيما ا جدٍّ ومتأخرًة بل متأخرًة جاءت والتي الكتاب، لذلك قراءتي وقبل
أهراِم بُناُة هم الغوابر أسالفهم بأن اإلرسائييل، االدعاء رس ِلفهِم البحث فيه أُحاِول وقتًا
الشامية املنطقة لثقافات الرفيع األصل أصحاب وأنهم اآلثارية، أعالمها وُمعظِم مرص،
ِسوى أجد لم املعاني، تلك من أيٍّ تفسرِي إىل البحث يهدني لم وملَّا التاريخ. َفجِر منذ

السيد. رفعت د. الطبيب بها قام مخطوطة ترجمٍة عن فوىض، يف عصور فليكوفسكي، إيمانويل 1

تقبل نٍرش داِر عىل العثور من السيد رفعت املرتجم تمكَّن أُوىل طبعًة هذا كتابنا طبع بعد «ملحوظة:
١٩٥٥م.» سنة بالقاهرة سينا دار عن فعًال وصدر مخطوطته، نرش



اإلرسائيليات

من كثرٍي مثَل كونِه عن يزيد ال األمر وأن زائًفا، تاريخيٍّا زهًوا استمرءوا قد القوم أن
يف لتاريخهم كتاٌب هو الذي امُلقدَّس، بكتابهم املسطورة واملبالغات واألساطري السذاجات
امُلغِرقة امُلباَلغات من عديدة بألواٍن وتلبََّست التاريخ أحداث فيه اكتسبت حيث األول؛ املقام
وسليمان. وداود وشمشون يشوع مغامرات من كلوٍن االدِّعاء ذلك واكتَسبَت األَسَطرة، يف
من بكثرٍي وأخطر خطري، ِجدُّ األمر أن اكتشفُت فوىض»، يف «عصور طالعُت عندما لكني
كبُناٍة دعواهم احتساب وأن عرصها، يف التفكري بنية تُالئم كانت قديمة أسطوريٍة كتاباٍت
منتهى يف موقٌف َلُهو سذاجٍة مجرََّد القديم عرصها يف املنطقة لحضارة أساسيٍة وكعمادٍة
عىل قام وبراهني، ودالئَل وشواهَد وقرائَن حيثياٍت ولالدعاء أمًرا األمر يف ألن السذاجة؛
نوٍع من رجٌل الصارم، العلمي باملنهج وصياغتها عرصنا، بأسلوِب وتصنيفها جمعها

«فليكوفسكي». هو فذ، طراٍز من وباحٌث نادر،
سياسيٍّا غرًضا يخدم كتاب فوىض» يف «عصور أن األوىل، للوهلة الواضِح ورغم
يَِكل، ال الذي الدءوب البحث عىل امُلؤلِّف قدرة كان األوضح فإن يائه، إىل ألفه من وعنرصيٍّا
إىل خطها كلمة أول من — يفُرت ال وسعيًا يُبارى، ال امُلضِني التقيصِّ عىل جَلًدا وامتالكه
راسخ بناءٍ إىل لتحويلها وطروحاِته فروَضه تدعم التي والرباهني القرائِن وراء — الختام
مساحٍة ويف ات، وامُلتغريِّ باألحداث ُمكتظَّة طويلة زمنيٍة حقبٍة خالل لُهاِثه مع القواعد؛
اليوم. إىل فاعًال يزل لم الذي الثقايف بالراسب القديم العالم مساحاِت أثرى من شاسعة
بصماِتها وتَرَكت االتجاهات، كافة يف تالَحَقت وسياسية واقتصادية اجتماعيٍة اٍت ُمتغريِّ وبني
اللغوية األصول باختالف مختلفة طرائَق ذاِت وكتاباٍت حفرية، ودالالٍت ورسوٍم نقوٍش عىل
عنكبوتيٍة خيوٍط من َرشٍك وَسط يقبع باحٍث أيِّ بجعل كفيًال كان مما متباينة؛ ِلَمواطَن
ووعي قدرة صِرب إىل — ُمرتَّبة نظِمها وإعادُة — وفحصها فكُّها يحتاج وكثيفة، متشابكة
واضطرابًا. تشابًكا إال يَِزيدها ال فيها، الخيط طرف عن البدء مع البحث كان وربما اذ، نفَّ
رحلته َطواَل الزمه الذي الصرب، من العجيب الَقْدر هذا يف الكامن الرجل، عظمة ِرسُّ وهنا
التحري روايات بلوِن ِصيغ سهل، لنٍي قصيص سياٍق يف وتقديمه، املختل الرتل ذلك مع
القومية ى يُسمَّ ِلما ُمعارص تنظرٍي أخطِر صاحَب بحق، — رأينا يف — جعله مما املباحثية؛
«النوتة» جعله ما بعينه وذلك سليمان، أو موىس عن درجًة يتخلف ال بحيث اإلرسائيلية؛
حسب املعزوفة توزيع إعادة من أكثر تفعل لم التي الصهيونية، املعزوفات لكل األصلية
اإلقناع، من هائًال قدًرا يُشكِّل فكٍر أَخطِر صاحَب جعله ما أيًضا وهذا املطلوبة. املقامات
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بعقد — جعله ما أيضا وهذا املصرييِّني، الخصوم ولدى بل السياسيِّني، الخصوم لدى حتى
عمًال وممكناتها عراقتها عىل تُقدِّم لم التي الفكرية، ساتنا ُمؤسَّ تقزيِم يف يزيد — املقارنات
التي وأدواتها، وطرائقها مناهجها مراجعُة املؤسسات لتلك جاز وربما املستوى، ذات عىل

الضخم. ي الكمِّ ُمنتَجها رغم وُهزاِلها هشاشِتها مدى العمُل هذا أثبت
قومي، أو عنرصيٍّ ردٍّ ذاته، النوع من ردٍّ إىل دعوة هنا، كالمنا من يُفهم أن يجوز وال
العلمية، األصولية من الدرجة ذات عىل عمًال طلبنا ربما لكن نريد، عما يكون ما أبعد فهذا
تطويع من «فليكوفسكي» بها تمكَّن والتي العلم، أدوات من التمكُّن من الَقْدر ذات وعىل
ملحوظٍة تسجيِل يف رغبتنا مع العلمية؛ عن تكون ما أبعَد أغراٍض لخدمِة التاريخية، مادته
تزحم أخرى أعماٍل وبني فوىض» يف «عصور مثل عمٍل بني امُلقاَرنة حالة يف منها بُدَّ ال
بشأن والظنون الرِّيَب تأخذنا وتكاد طبًعا. باهلل إال قوة وال لها حول وال مكتباتنا، أَرُفف
للطرق عمٍد عن — بتناُوله — يُفِصح والذي العربية، املكتبة يف الزحام من الرتل ذلك
تناُولها يحتاجه ِلما القديم؛ التاريخ يف الحقيقية اإلشكاليات مكامن عن واالبتعاد السهلة،
احتسابُه يمكن ال فوىض» يف «عصور أن فيه نؤكِّد الذي الوقت يف ذلك ودأب. وصٍرب جَلٍد من
وقاد خطَّط الذي «املايسرتو» كان أنه يُراِودنا ريب فال «فليكوفسكي»؛ هو فرد باحٍث نتاَج
ما ودعمها معونتها بدون والتي العاملية، األكاديمية باملراكز صني امُلتخصِّ من فريًقا ه ووجَّ

العمل. ذلك مثل إخراُج ممكنًا كان
املادة له وَجمَعت العمل، ذلك لحساب عِمَلت قد سات املؤسَّ تلك أن لدينا ريب وال
ونقوش ار الفخَّ وِقَطع اآلُجر قوالِب بني له وبَحثَت القديمة، الوثائق من النادرة العلمية
أو آرامية أو حثية أو كنعانية أو أكاديٍة سامية، أو سومريٍة املسمارية وباللغات املعابد،
والنصف نيويورك، يف منها الربدية نصف تجد متناثرة، هريوغليفية خطوٍط أو عربية،
إمكانات إيضاِح مع الفذ؛ للباحث الوثائق تلك ُكِل ترجمِة عىل وقامت ليننجراد، يف اآلخر
من بالعصور للنص مقارناٍت َعْرب لغريه، أو ِلعِرصها نسبتِها ِصدِق بني ما فيها، االحتمال
العرص ذلك يوافق وهل أحداث، من يحكيه وما والبالغيات والكتابة األسلوب شكل حيث
لدعِم خاللها من يَتسلَّل أن للرجل يمكن التي الثغرات مواضِع بياِن مع ذلك؛ أم الفالني
قرننَي يعيش أن إلتمامه، آخر باحٍث أيُّ يحتاج كان جهًدا له قدََّمت وباختصاٍر هاته، توجُّ
ألصحابه يصح الذي هذا، بِسفره للخروج النهاية يف َله أهَّ مما تقدير؛ أدنى عىل الزمان من
واملشناه والهجادا والتلمود التوراة بني منتصبًا ليقف أسفارهم، ُمقدِّمة يف بفخر يضعوه أن
العمل، هذا لصاحب عاملية أكاديمية ساٍت مؤسَّ دعَم فيه نزعم الذي هذا، وُحكُمنا واملدراش.
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بالحدود اليقيني وِعلمنا القديمة، الوثائقية املادة بتلك درايتنا، وبحكم معرفتنا، سعىل يتأسَّ
العمل. ذلك مثل إلنتاج فرد، باحٍث قدراُت إليها تصل أن يمكن التي الُقصوى

(٢) تأسيس

يستحق والذي كتابه، «فليكوفسكي» به صدَّر الذي باإلهداء نبدأ أن هنا امُلستحَسن من
التي والروح وأهدافه، وُهويَّته الرجل عن بجالءٍ يفصح ألنه ل؛ تدخُّ دون كامًال التسجيل

يقول: كتابه. بها كتب

سيمون هو من أسطر، بضعِة يف ح أُوضِّ أن وأُِحب أبي، إىل ُمهًدى العمل هذا
حني عمره، من عرشة الثالثة يف وهو اليوم، ذلك منذ فليكوفسكي؟ إيمانويل
صة امُلتخصِّ املراكز تلك من واحٍد إىل األقدام، عىل سريًا وذهب والَديه، منزل غادر
أرض عىل ١٩٣٧م ديسمرب يف املنية وافته يوم وحتى بروسيا، التلمود تدريس يف
ما لتحقيِق كرَّسه يملك، ما وكل باله وراحة ثروته مع العمر، ذلك كل إرسائيل.
أرضه عىل اليهودي الشعب نهضة بناءِ إعادُة وهي أال فكرة، مجرد يوًما كان
الحديثة العربية وتطوير امُلقدَّس، الكتاب لغة إلحياء الكثري أنجز لقد القديمة.
كما عة، امُلجمَّ القديمة العربية لألعمال كُمحرٍِّر كلوشنر ج الدكتور مع بإنجازه
خالل من العاملية، املخطوطة كتابه بنرش اليهودي، العلمي الفكر إحياء يف ساهم
التي التحتية، البنية بمثابة األعمال تلك وكانت انشاؤها، له سبق التي سة املؤسَّ
َمن أوائِل «ِمن كان كما ذلك. بعد بالقدس العربية الجامعة أعمدة عليها قامت
تعاونية مستعمرٍة أول هناك وأنشأ األحبار، أرض النقب»، يف األرض استعادوا
شمايل امُلتطوِّرة الزراعية املنشآت أكرب من اليوم وتَُعد ردحاما، اسم: عليها أطلق
بناء إعادِة يف الفكري، العمل هذا إنجاز يف بالعرفان أتوجه ملن أعرف وال النقب.

سيمون. أبي إىل به أتوجه لم إن القديم، التاريخ

جانب من مناسبٍة مواقَف اتخاِذ وإمكاِن وضوحه، رغم لكنه البداية، من واضٌح األمر
به وصدَّر غاَمر الرجل فإن اإلهداء لذلك النفسية الصدمة بعد سيُطاِلع ما إزاء القارئ
قارئه يف يؤثِّر أن يمكن حدٍّ أيِّ إىل سلًفا ويعلم ُقدراته، من تماًما واثٌق وهو الكتاب
وهنا قناعة، عن الكتاب أطروحاِت كلَّ النهاية يف يتبنى يَجعْله لم إن موقفه، عن ويُزحِزحه

والكتاب. الرجل خطورة قمُة
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يف الفكري العمل «هذا قوله يف اإلهداء، يف وضح قد للكتاب األسايس الغرض ولعل
تَبنَّى «لقد بقوله: الغرض ذلك دوافَع يرشح األول الفصل ويف القديم» التاريخ بناء إعادة
وخروجهم واستعبادهم بمرص اإلرسائيليِّني إقامة أن خالصته، رأيَا الداِرِسني من الكثري
أي غياِب يف قويٍّا، تعضيًدا الرأي هذا لقي وقد بحتة، دينيٍة تصوراٍت ُمجرَّد ورحيلهم،
وعىل الربدية. امُلدوَّنات يف أو القديمة، املرصية اآلثار يف األحداث تلك وقوع عىل مبارش دليٍل
شعٌب يخرتع أن العسري من أنه فحواها مضادة، نظٍر وجهَة آخرون تبنَّى ذلك من العكس
قومية؛ كرامًة وتخلق ز ستُحفِّ أنها وقتها، الُحسبان يف يكن لم والتي العبودية، عن أساطريَ
وجهة أصحاب من «فليكوفسكي» وألن للقصة.» تاريخيٍة أُسٍس وجوِد من بد فال وعليه
قوله: يف كما إرسائيل، لشعب القومية الكرامة دوافع عن الحديث كرَّر فقد الثانية، النظر
من تكن لم كلها القصة بأن يوحي البحر، لتجربِة اليهودية بالذكرى الدائم الرجوَع «إن
جاعًال القصة، بهذه التعلُّق عىل اليهودي الشعب مثابرة هو ا حقٍّ والغريب … الخيال نسج
كأمة.» وتاريخه حياته يف األكرب الحدَث ذاته، الوقت يف منها وجاعًال الحقيقية، بدايته منها
يف األسايس الركن البحر، وانشقاق الخروج، صِحبَت التي الكارثة تُصِبح ثَمَّ ومن
قد — بد ال — مرص من اليهودي «الخروج أن إىل يذهب إنه حتى «فليكوفسكي»، عمل
الحلقة كانت كونها الربهنة يمكنها ربما بالذات، الكارثة وأن األحداث، فوران قمة يف حَدث
قدٍم موطِئ بتأسيِس يبدأ هنا ومن القديم.» املرصي، بالتاريخ اإلرسائييل للتاريخ الرابطة
وذلك وثائقه، يف عنهم شيئًا يعرف ال الذي التاريخ ذلك التاريخ، يف إرسائيل بني لقبائل
والتي القديمة، امليثولوجيات يف أسطورية األكثر األحداث تلك الخروج، أحداث من بدءًا
عدِة بعد األحداث تلك ليجعل لكن وفرعونهم. املرصيون ويغرق إرسائيل شعب فيها ينجو
قبوًال األمور أشدِّ من — منتقاة وقرائَن متميٍز وأسلوٍب ا حقٍّ رائعٍة إثارٍة وَسط — فصول
املقدَّس، بالكتاب إدهاًشا أقل أساطريَ قبوِل يف مانًعا بعدها القارئ يجد ال بحيث واعتيادية؛
يف إغراًقا البحر شق مستوى إىل ترقي ال والتي الكتاب، أقسام بقيِة يف سيُعالجها والتي
منظومة إىل الواقع فيها يتحول التي امُلباَغتة، وبأسلوب الدهشة إثارة عىل معتمًدا األَسَطرة،

وفاعلة. حيٍة وقائَع إىل األسطورة أحداث ل تَتحوَّ بينما أسطورية.
الفروض تلك سفروضه؛ ِليؤسِّ «فليكوفسكي» يَنطِلق البحر» «حادثة الحادثة تلك من
ما لكلِّ ُمخالفِته مع وجديد، ومثري ُمدِهٌش لكنه القبول، عسري نافٍر كأمٍر بَدوِرها تقف التي
القديم التاريخ ُمدوَّنات كون من تبدأ عنده األساس والفرضية اآلن. حتى عليه التعاُرف تم
«موىس» باسم تعرفشخًصا ال ذاتها، فلسطني حتى أو الرافَدين أو الشام مرصأو يف سواء
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عموًما األوسط الرشق يف الكربى األديان تاريخ ويف اليهودي التاريخ يف الُقصوى أهميته رغم
وال «داود»، باسم عظيًما وال «شاول»، باسم إرسائيل لشعب مملكة س أسَّ ملًكا تعرف وال
التاريخ علم يعلم ال كما «سليمان». باسم الديني التاريخ يف فلكية شهرًة حاز حكيًما
ينشق بحٍر عن وال خروجها عن وال مرص، إىل إرسائيل بني قبائِل دخوِل عن البتَة شيئًا
ُمدوَّنات يف بالتسجيل جديًرا كان الذي الحدث وهو آنذاك، ُعظمى دولٍة جيوَش ويبتلُع
الكتاب نجد اآلخر الجانب عىل بينما وخطورته. ألهميته وتركيا والرافَدين والشام مرص
يحكي وال إطالًقا، مرص يذكر ال القضاة سفر إىل الخروج سفر من األسفار يف امُلقدَّس
الخروج أن تاريخيٍّا امُلفرتَض رغم قرون، أربعِة ُزهاء امتد زمٌن وهو كعادته، عنها أحداثًا
بدولة املعروفة الحديثة الدولة أُرساِت أُوىل الفرعونية، عرشة الثامنة األرسة زمن حَدث قد
وبضمنها الرشقية، ط امُلتوسِّ بلدان عىل فيه تُسيِطر مُرص كانت زمٌن وهو اإلمرباطورية،

فلسطني.
التاريخ تأريخ يف وقع ً خطأ ة ثمَّ أن إىل تذهب فرضيٍة عىل كله العمل يتأسس هنا ومن
محددة لحظٍة عند مَرص تاريُخ معه توقف — «فليكوفسكي» رأي وهذا — القديم املرصي
وألن مرص. إىل الهكسوس دخول مع الوسطى؛ الدولة يف عرشة الثانية األرسة نهاية مع
حطَّموا فقد الكتابة، حتى يعرفون وال الحضارة، يحرتمون ال برابرة بدًوا كانوا الغزاة هؤالء
باٍل ذي يشءٍ تدويُن يتمَّ لم لذلك املرصيِّني، من شيئًا يتعلموا أن يحاولوا ولم مرص، حضارة
طريق يف مرص، إىل الهكسوس دخول وقَت إرسائيل بنو كان بينما هذا االحتالل. فرتة َطواَل
كامل واضح بتدويٍن تسمح لم جسام أحداٍث فوراِن ووقت سيناء، جزيرة لشبه الخروج
أسبَق زمٍن ويف الهكسوس، دخول قبل مرص يف كانوا إرسائيل بني كون ا أمَّ األحداث. لتلك
يف األهرام بُناِة عهِد إىل بنا سيعوُد ذلك فإن النيل، أرض يف طويلة مدًة بالتكاثُر لهم سمَح
نهاية بوصِل قاموا قد امُلؤرِخني أن يف يكمن فليكوفسكي عند الخطأ ومكمن القديمة. الدول
أُوىل عرشة الثامنة األرسة ببداية (١٧٨٨ق.م) الوسطى الدولة أُرس آخر عرشة الثانية األرسة
الثالثة من لألَُرس يرتكوا ولم (١٥٨٠ق.م)، الهكسوس من التحرُّر بعد الحديثة الدولة أُرس
األُرس مجموعة عىل تقسيمها يتم قليًال، تزيد عاٍم مائتي سوى عرشة السابعة إىل عرشة
من سقط قد أنه «فليكوفسكي» يرى بينما كاملة. أٍُرس خمِس خالَل والهكسوسية املرصية
كاملة عاٍم أربعمائة عن يقل ال ما — املفرتضة عاٍم املائتي إىل باإلضافة — التاريخ ذلك
أن فيجب وعليه ملرص؛ الهكسوس احتالل زمُن بالضبط وهي إرسائيل، قضاة زمُن هي —
واقعًة الهكسوس، عىل قىض الذي «أحمس» سها أسَّ التي عرشة الثامنة األرسة بداية تكون
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بني بدايتها تكون أن يجب أي إضافية؛ قروٍن بأربعِة امُلؤرِّخون حدَّده عما يبُعد تاريخ يف
التحديد. وجه عىل و١١٠٠ق.م ١١٨٠

يف أو مرص، تاريخ اختالِل يف تكمن ال الخطأ، ذلك يف «فليكوفسكي» عند والخطورة
لحضارات التأريخ عمليات عىل الخطأ ينسحب إنما التاريخ، من إرسائيل بني ذكِر سقوِط
عهوُد إليه بالنسبة ِقيست الذي املعيار هو املرصي التاريخ كان حيث بكاملها؛ املنطقة
اآلشوريِّني تاريخ «إن القول: له جاز هنا ومن َوفَقه. تزمينها وتَمَّ األخرى الحضارات
القديمة) (تركيا الحثية اإلمرباطورية وتاريخ وتخريبه، تشويهه تم قد والفرس البابليِّني
موضعه يف يُوَضع لم الربونزي عرصه يف اليوناني التاريخ وكذلك بأكمله، اخُرتع قد
ومن … األكرب لإلسكندر السابق التاريخ تشويه تم كما الزمني، السياق من الحقيقي
إمرباطورياٌت وُوِصَفت أحفادهم، أحفاد مواضع يف ُوِضعوا قد ملوًكا هناك أن يتضح ثَمَّ
وكان إليه، يُنسب ما تُخالف وعصوٍر أخرى، قروٍن نتاَج اآلثار قطع كانت بينما وهمية،
للشعوب بالنسبة أيًضا، كذلك وكانت وفنونها، الحثية لإلمرباطورية بالنسبة الحال هو هذا
حاجة يف العصور فوىض كانت هنا ومن أصًال.» توجد لم ببساطة ألنها ولغاتها الحورية

«فليكوفسكي». إىل

(٣) تأسيس

األول األَمر بأمَرين: يقوم أن عليه كان جزاًفا، القول يُلقي كمن الرجل يبدو ال وحتى
مدى ومناقشة الخروج، بشأن التقليدية التاريخية النظريات إليه انتهت ما عرُض هو
لتأكيد الكافية األدلة تقديم وهو الثاني، األَمر إىل انتقل بطالنها ثبت إذا بحيث مصداقيتها؛
التاريخ مناقشة يبدأ هنا ومن فيه. صفحة آخِر حتى كتابه استَغرَقت التي تلك فروضه،
أن املحاكمات تلك عىل ساعده وربما تماًما، عادلة محاكمًة ومحاكمتها املؤرِِّخني، ونظرياِت

بديلة. أخرى نظريٌة َمتها وقدَّ سبق منها، نظريٍة أيِّ إدانِة حيثياِت
املرصي املؤرخ عند َورَدت وقد الخروج، حدث عن ُقدَِّمت نظريٍة بأقدِم ويبدأ
كما اإلرسائيليِّني، ظهور وبني الهكسوس ظهور بني النظرية تلك وتَقِرن «مانيتون».
بعد الهكسوس أن «مانيتون» ل سجَّ حيث اإلرسائيليِّني؛ بخروج الهكسوس خروج تَقِرن
أخذ وقد «أورشليم». مملكة هناك أنشئوا حيث فلسطني؛ إىل اتجهوا مرص من َطرِدهم
— القدماء من — نفسه املذهب وذهب «مانيتون». بكالم «يوسفيوس» اليهودي خ امُلؤرِّ
ملك عىل «موىس»، بقيادة مرص يف تمرَّدوا اليهود أن روى الذي األفريقي»، «يوليوس األب
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يزل لم النظرية، تلك عىل قرنًا عرش تسعة من ُميضأكثر وبعد اآلن، وحتى «أحمس». باسم
اليوم. إىل بها يأخذ من هناك

منطقية ُمقدِّمٍة عىل تأسيًسا النظرية تلك يرفض من نجد اآلخر الجانب عىل لكن
باسم حكموها الذين هم كانوا مرصإذا يف العبودية ِنري تحت اليهود يقع «كيف وهي تماًما،
«أحمس» بعد مرص حكام أن وهي القياس ذلك يف الثانية امُلقدِّمة إىل إضافًة الهكسوس»،
بما املتوسط رشقي عىل هيمنتهم فرضوا الذين األقوياء الحكام من كانوا التحرير، قائد
ويقومون بل مرص، إرادة عن رغًما إرسائيل بنو يخرج أن معه يستحيل مما فلسطني، فيه
من اإلرسائيليون ويتمكن بل آنذاك، املرصي للحكم خاضعٌة أنها املفرتض فلسطني بغزو
األرسة ُحكِم إبَّان ضعٍف فرتاِت عن البحث إىل آخرون لجأ لذلك فلسطني! يف دولٍة إنشاءِ
حدوث احتمال إىل ذهبوا ثَمَّ ومن الدولة؛ وبقيام بالخروج تسمح أن يمكن عرشة، الثامنة
أسانيُد بدوره، املذهب ذلك يدحض ما لكن التوحيد. فرعون «إخناتون» انتكاسة بعد ذلك
من رسائَل شكِل يف العمارنة، تل يف «إخناتون» مدينة وثائق بني عليها العثور تَمَّ وثائقية
األردن عرب من لحدوده بربريٍة قبائَل مهاجمِة من الفرعون فيها يُحذِّر أورشليم، حاكِم
اليهود؛ للعربيِّني ى ُمسمٍّ تكون أن ويمكن «عابريو»، أيًضا تُنطق والتي «الخابريو»، باسم
النظرية تلك بذلك وتسقط كافية، بفرتٍة إخناتون قبل حدث قد الخروج يكون أن بد ال لذلك

بدورها.
«أحمس»، زمَن مرص غادروا قد إرسائيل بني أن إىل ثالثة نظريٌة ذَهبَت هنا ومن
باسم «إختاتون» زمن فلسطني ووصلوا الهكسوس، مع األجنبية للعنارص طرده إبَّان
وزمن أحمس زمن بني عاٍم مائتَي تُهِمل أنها النظرية، تلك َقبول يف العقبة لكن «الخابريو»،
مائتَي استَغَرق قد سيناء يف اإلرسائييل التيه زمن يكون أن هو مقبوًال، أمًرا وتعني إخناتون،
الخارجون استَغَرقه ا جدٍّ طويًال زمنًا بذاتها وتُعد التوراة، َرتها قدَّ عاًما أربعني من بدًال عام

فلسطني. إىل مرص من
حدث قد الخروج يكون أن وهو تماًما؛ مخالًفا رأيًا الرابعة النظرية َطرَحت لذلك
يف ١٢٢٠ق.م حوايل الثاني» «رمسيس الفرعون بن «مرنبتاح» الفرعون زمن — بُد ال —
أخضعها، التي البالد عليه يُعدِّد الذي تابوته غطاء عىل العثور بعد عرشة، التاسعة األرسة
أيِّ يف إلرسائيل ِذكٍر أول وهو بَذْر.» لها يَبَق ولم إرسائيل «أُبيَدت تقول: عبارة وبينها
أبوه كان بينما الخروج، فرعون هو «مرنبتاح» أن يؤكِّد مما اإلطالق، عىل مرصية وثيقٍة
اإلقناع؛ كاملِة غريَ تبدو بدورها النظرية تلك لكن االضطهاد، فرعون هو الثاني» «رمسيس
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مرص، داخل لقوٍم وليس مرص، خارج لدوٍل إشارته ضمن إلرسائيل يشري نصمرنبتاح ألن
لعدِم إضافًة عليها. ُهجومه يُشن أن قبل بالفعِل قائمًة كانت دولٍة عن حديثه أن يعني بما
ألعداءِ التوراتي املأثور يف الواردة األسماءِ ضمَن «مرنبتاح» باسم إرسائيَل ر دمَّ فرعوَن ِذكِر
أن بد ال حيث وَزمِنها، التوراة أحداث مع لتزمينه محاولٍة أيِّ مع ذلك يتفق ال كما إرسائيل،
حوايل أي عاٍم بمائة ولكن مرص، من خروجهم بعد فلسطني دخلوا قد اإلرسائيليون يكون
الزمن بشدة يُخاِلف ما وهو واحد، قرٍن سوى القضاة لعرص يتبقى ال وبذلك ١١٩٠ق.م،
«لذلك أربعة، وربما العرص، لذلك األقل عىل كاملة قروٍن ثالثَة يُحتَسب والذي املفرتض،
ذلك ورغم ينبغي»، مما وأكثر ا جدٍّ متأخًرا موعًدا للخروج كموعد «مرنبتاح» عرص اعترب

اليوم. حتى النظريات أَشيِع من النظرية هذه تَُعد
والخروج الدخول حدثَي اعتَربَت التي تلك أيًضا، ذيوًعا حازت التي النظريات وبني
عصوٍر يف منها وخروجهم مرص إىل البدو دخول باعتبار مرص، تاريخ يف اعتيادية مسألًة
هامشيٍّا أمًرا وخروجهم إرسائيل بني دخول كان لذلك ومعتاًدا؛ دوريٍّا أمًرا كان متباينة،
ذلك لكن بتسجيله. لالهتمام داٍع أيَّ معه يجدوا لم الذي الحد إىل املرصيِّني، اهتمامات يف
أصحاب لجأ هنا ومن تها، وشدَّ وَهولها األحداث تفصيل عىل التوراة إرصار مع يتفق ال
النصوصالتوراتية تأويل إىل النزوع مع لكن التوراة، قالت بما االعرتاف إىل مشابهة نظريٍة
كأمٍر يُظِهرها ثوبًا وصِحبَته الخروج َسبَقت التي األساطري بإلباس وذلك مقبولة، َلتبدَو
وضفادع قمل من موىسباملرصيِّني رب أنزلها التي الرضبات تُفرسِّ قامت هنا ومن اعتيادي.
مَرص أرِض إىل بالنظر املرصيِّني، عند تماًما اعتيادية أموًرا باعتبارها وذباب بعوض أو
رعاة. بدٍو عىل غريبًا ذلك بدا بينما الحياة، أنواع بكافِة تسمح والتي الِخصب، الشديدة
تجلبه ما مع واألتربة بالرمال محملًة الليبية الصحراء من تُهب التي الخماسني رياح كذلك
بالظالم ملرص «يهوه» اليهودي اإلله رضبة تُفرسِّ أن يمكن الجراد، أرساِب من أحيانًا معها
عند القديمة امليثولوجيات يف متكررة أسطورٌة فهي البحر انشقاِق مسألة ا أمَّ والجراد.
له يكون فلن وانطباقه، البحر بانشقاق االعرتاف من بُد ال كان وإذا الشعوب، مختلف
ُمسوِّغاتها النظريات تستكمل ثم مفاجئ. إعصاٌر ضاعَفها عاليٍة مدٍّ موجِة سوى تفسريٌ
الشديد وامليِل اإلعجازية للصياغات امُلقدَّس كتابهم يف والواضح املعهود، اإلرسائييل بامليل
إىل التوراة نص يف الخيال إىل ميٍل مع تتحول الخروج، قائد بيد شعلًة إن حتى للخوارق،

ونار. دخاٍن عموِد يف أمامهم يسري إلٍه
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بركانًا، كان إليه عَربوا الذي سيناء جبل أن إىل «تشالزبيك» وهو هؤالء، أحد ذَهَب وقد
وألنه بالليل، وناٍر بالنهار دخان عموِد صورَة تُعطي التي الوحيدة الظاهرة هو والربكان
ليلة املاء سحب قد زلزاًال فإن زلزالية، رضباٌت النشطة الرباكني ثورات تُصاِحب ما عادة
وهو وتبتلعه، البحر جاَور ما كلَّ ِلتُحطِّم املياه ارتدَّت ثم الشاطئ، عن بعيًدا الخروج
رغم … التفسري هذا واَجَهت التي الكربى املشكلة لكن املوسوية. البحر معجزة يُفرسِّ ما
بني ما الواقعَة املنطقة أن إىل إضافًة بركانية، منطقًة تكن لم سيناء منطقة أن … براعته
عن ناهيك اإلعصاري، املد ظاهرة تماًما تفتقد والعقبة السويس وخليَجي املتوسط البحر

نظريته. وسحب بخطئه، االعرتاف إىل حياته، نهاية ويف النهاية، يف اضُطر «بيك» كون

واألدلة الوثائق (2)

ومرة وزمانه، الخروج حدث تُفرسِّ الصدق تامة نظريٍة من خاليًا امليدان أصبح وهكذا
عامله، إىل الرجل مع ندخل أن سوى يبقى وال «فليكوفسكي»! إىل ماسًة الحاجة تَِبيت أخرى
الكلمات أن ورصيح، مبارش باعرتاٍف لإلقرار مضطرين أنفسنا «سنجد بقوله: بادِئني
بدرجٍة يفوق كان الكارثة مدى وأن تماًما، تقوله ما تعني امُلقدَّس) الكتاب كلمات (يقصد
والبحر األرض ساهمت لقد بركان. ثورة عن تنُجم أن يمكن أخرى نتائَج أيَة كبرية
ُممزَّقة، أرٍض من َقت تدفَّ الساخنة والحمم األرض، غمر البحر املفاجئة، الثورة يف والسماء

ِعقالها: من انَطلَقت التي العنارص فوىض امُلقدَّسة النصوص َوصَفت وقد
َظهَرت … ونار دخان … واهتزَّت تحرََّكت … الجبال أُسس وارتَعَشت األرض، ت ارتجَّ
غضبه يف يقلبها الذي تعلم وال الجبال، املزحزح هو املسكونة. أُسس وانَكشَفت املياه، أعماق

أعمدتها.» فتَتزلَزل مقرها من األرض املزعزع هو …
يُِرص التوراتي «النص فإن البحر، انفالق حدث وقبل الهائلة، األحداث تلك قبل لكن
الذي للدمار سابًقا نذيًرا وكانت عنها، اإلرسائيليِّني رحيل قبل بمرص البالء حدوث عىل
نفسها تفرض التي املنطقية األسئلة إن … عقالها من أَفلتَت التي الطبيعة عنارص سبَّبَته
املرصيون يكون أال املمكن من هل … بأكملها؟ ُمزيَّفة الشهادة هذه هل هي: املوضع هذا يف
السجالت يف ذكره تم اإلطالق عىل زلزاٍل أيُّ هناك هل … األحداث؟ تلك من شيئًا الحظوا قد
وال أرضية، لهزٍة ذكٍر أي عىل تحتوي ال التقليدية املرصية التسجيالت إن القديمة؟ املرصية
مستعصية، ملشكلٍة هامٍّ مفتاٍح عىل نحُصل فقد … نُِرص ولكننا لكوارث، أثٍر أي عىل تحتوي

154



نموذًجا) (فليكوفسكي الصهيوني التضليل

إجابٍة دون عام ألَفي من يقرب ما اآلن حتى وظلت واختصموا، بشأنها الكثريون اختلف
وتائق من عليه عثَر ما «فليكوفسكي» لنا يُقدِّم التاريخ، يف مرة وألول وبالفعل، قاطعة»

وأدلة.

اليدن بردية األوىل: الوثيقة (1-2)

لنا يقدم املتميز، وبأسلوبه البالء»، بحدوث يشهد مرصي عياٍن «شاهد عنوان تحت
اليدن، بربدية املعروفة «إبيور» بردية وخطري، خاصٌّ كشٌف أنه يبدو فيما «فليكوفسكي»
الكشف قبل ما ودخاِن املايضالسحيق، وضبابية الغموض، مالبسات من يخلو ال قالب ويف
وصًفا ويصفها يَديه، بني الربدية يُقلِّب كان لو كما يبدو بحيث األمر؛ وغموض اللغز عن
التي الربدية عىل العثور تم ظروف، أية تحت املعروف من «ليس بالقول: بادئًا دقيًقا،
ما وهو منف، يف عليها ُعثر فقد األول، مالكها أنستايس لرواية وطبًقا إبيور، كلمات تحتوي
اليدن ُمتَحف إىل ١٨٢٨م عام يف ملكيتها انتَقَلت ثم سقارة، بهرِم املحيطة للمنطقة يُشري
ُعجاالٍت ويف إلخ.» … اليدن ٣٤٤ رقم تحت امُلتَحف محتوياِت بقائمِة وأُدِرَجت بهولندا،
عمًال اعتَربَها من فهناك بشأنها؛ تفسرياٍت من صون امُلتخصِّ قدَّمه ما إىل يُشري رسيعة
نبوءة أنها إىل ثالٌث وذهب وألغاز، أحاجي مجموعِة سوى فيها يجد لم وآخر فلسفيٍّا،
تَنِطق — «فليكوفسكي» يرى فيما — الوثيقة لكن مرص، عىل ُمقبلًة كانت ٍة شدَّ بأوقاِت
بأسابيع، أو بأياٍم الخروج َسبَقت التي األحداث عاَرص مرصي عياٍن لشاهِد ُمبني بلساٍن
والتي النصوصداللة، بأخطِر ويبدأ الخصوص، بذات التوراة نصوص مع ُمبهر وبتطابٍُق

الهادرة: الطبيعة بأصوات ومصحوبة األرض، أصابت كارثٍة إىل بوضوٍح تُشري

ار. الَفخَّ صانع عجلُة تدور كما نفسها حول تدور األرض انظروا :٨ :٢
يبابًا. أصبح مرص وصعيد … رت ُدمِّ املدن :١١ :٢

خراب. الُكل :١١ :٣
لحظة. يف املسكن انقلب :٧ :٤

للضجيج. نهاية وال الضجيج من سنوات :٤ :٢
الجَلبة. وتتقطع الضجيج عن األرض ف تَتوقَّ لو آه :١ :٦
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ما وعادًة اآلذان تُصم التي «األصوات بأنها الربدية، يف «الضجيج» مدلول عىل ب ويُعقِّ
تحوََّلت حتى أخرى، بعد مرًة الحدوث متتابعَة كانت الهزَّاِت أن ويبدو الزالزل، تُصاِحب

احتمالها.» يمكن ال الحياة وأَصبََحت فجأة، الدولة نظام وانهار حطاٍم إىل البالُد
الخروج سفر من مقاطَع وبني الربدية، من مقاطَع بني امُلقارنة إىل مبارشًة يدلُف ثم
الخروج قبل مَرص ألرِض التوراة ربِّ «يهوه» رضبات عن بوضوح تُفِصح وهي التوراتي،

مبارشة.

دماء إىل النهر ماء تحويل بالء

دًما. النهر يف الذي املاء كل فتحول :٢٠ :٧ الخروج،
دم. النهر :٦٥ :٢ الربدية،

مرص. أرِض كلِّ يف الدم وكان :٢١ :٧ الخروج،
مكان. كلِّ يف الدماءُ … البالد أنحاء كلِّ يف انترش البالء :٦٥ :٢ الربدية،

أن يَقِدروا لم ألنهم ليرشبوا؛ ماءٍ ألجِل النهِر حوَل املرصيِّني جميع وَحَفر :٢٤ :٧ الخروج،
النهر. ماء من يرشبوا

املاء. الناسرشب عاف :١٠ :٢ الربدية،
النهر. وأَنتَن النهر يف الذي السمُك مات :٢١ :٧ الخروج،

ُحطام. الُكل … اآلن؟ بعد سنفعل فماذا سعادتنا، وهذه مياهنا، هذه :١٠–١٣ :٣ الربدية،

والنار الربد بالء

والبهائم، الناس من الحقل يف ما جميَع مرص، أرِض كلِّ يف الربد فَرضَب :٢٥ :٩ الخروج،
الحقل. َشجِر جميَع وَكَرس الحقل، ُعشب جميَع الربُد وَرضَب

موجودة. محاصيل وال فاكهة ال :١ :٦ الربدية،
وناًرا برًدا فكان أرض، عىل برًدا الرب وأمطر األرض، عىل نار وَجَرت :٢٣-٢٤ :٩ الخروج،

الَربد. َوَسط متواصلة
لم األرَض أَهلَكِت التي والنار والحوائط. واألعمدة البوابات الناُر التَهَمت :١٠ :٢ الربدية،

السماء. من َسقَطت لكنَّها برشية، أيٍد ها تَنُرشْ
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مرص. أرِض كلِّ يف الحقل ُعشب يف وال الشجر، يف أخرض من يَبَق لم :١٥ :١٠ الخروج،
مكان؟ كلِّ يف الحبوب اختلف ا أحقٍّ :٣ :٦ الربدية،

مرئيٍّا؟ «باألمس» كان ما اختفى … ا أحقٍّ :١٢ :٥ الربدية،

الجفاف» يستبعد واحد، بيوٍم املحاصيل تدمرِي زمِن «حَرص بأن هنا يعقب «فليكوفسكي»
ذلك. بإمكانها كان التي هي والجراد والصقيع النار فقط املحاصيل، لقلة تقليديٍّ كسبٍب

الطاعون وباء بالء

والحمري الخيل عىل الحقل، يف التي مواشيهم عىل تكون الرب يد :١٩ ،٣ :٩ الخروج،
يُوجدون الذين الناسوالبهائم طاعون…جميع بها …سيفتك والغنم والبقر والجمال

فيموتون. الربد عليهم ينزل … الحقل يف
تِنئ. واملاشية … تَنتِحب قلوبها الحيوانات كل :٥ :٥ الربدية،

انَشغَل إنساٍن كلُّ يجمعها، من يُوجد وال شاردًة املاشية تُِرَكت انظروا :٢-٣ :٩ الربدية،
بنفسه.

الظالم بالء

أيام. ثالثَة مرص أرِض كلِّ يف دامس ظالٌم فكان :٢٢ الخروج،١٠:
نوًرا. األرُض تكِن لم :١١ :٩ الربدية،

البكر رضبة بالء

عظيم رصاٌخ وكان املرصيِّني وجميع عبيده وكل هو ليًال فرعوُن فقام :٣٠ :١٢ الخروج،
ميت. فيه إال بيٌت يكن لم ألنه مرص؛ يف

املرصيِّني َرضَب ملَّا مَرص يف إرسائيل بني بيوِت عن عربَّ الذي الرب :٢٧ :١٢ الخروج،
بيوتنا. وخلَّص

وبكر مرص، أرِض يف بكٍر كلَّ رضب الرب أن الليل نصف يف حدث :٢٩ :١٢ الخروج،
بهيمة. وكل السجن، يف الذي األسري بكر إىل كرسيه، عىل الجالس فرعون
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لحظة. يف املسكن انهار الربدية:
الحوائط؟ يف أجسادهم ُسِحَقت األمراء أبناء كل ا أحقٍّ :٣ :٤ الربدية،

الطرقات؟ يف األمراء أبناء د ترشَّ ا أحقٍّ :١٢ :٦ الربدية،
بالنحيب. يَختِلط البالد أنحاء كل يف النُّواح :١٤ :٣ الربدية،

منتصف من الساعة ذات ويف واحدة، ليلٍة يف العدد هذا كلِّ موَت إن ب: يُعقِّ «فليكوفسكي»
أرضمرص. كل َرضبَت أرضية بكارثٍة إنما كالطاعون، بوباءٍ تفسريُه يمكن ال الليل

املرصيِّني آلهة تكسري

الرب. أنا املرصيِّني، آلهة بكل أحكاًما وأصنع :١٢ :١٢ الخروج،
أجزاء. إىل مة ُمهشَّ اآللهة تماثيل وَسقَطت :١٤ :٣ الربدية،

قربه من يوسف كفن خروج

يوسَف كفَن اإلرسائيليون َوجد ليلة آخَر مَرص األرضيف ُسِحَقت عندما الهجادا: من النص
معهم. فحملوُه األرض َسطِح عىل

فاملقابر قبورهم يف املوتى بجثث رحمًة أكثَر األرُض تكِن ولم ب: يُعقِّ «فليكوفسكي»
األكفان. وتمزََّقت موتاها لَفَظت

عىل َملفوِظني صاروا أكفانهم، يف ُمحنَِّطني كانوا الذين أولئك ا أحقٍّ :٤ :٤ الربدية،
األرض؟ سطِح

واملساكني البؤساء وِفرار السكان تمرُّد نَت تضمَّ قد الربدية أن «فليكوفسكي» ويرشح
زالزَل أن هي هنا، الثانية والحقيقة … غامضة ظروٍف يف امللك واختفاء للعبودية، ِرين امُلسخَّ
بالء، من أكثُر صاَحبَها مرص، أرَض اجتاَحت قد أخرى، طبيعيٌة ظواهُر صاحبَتها متتابعًة
إىل املرصيون ونظر … الحياة مصادر كلَّ وأَتَلف والنبات، والحيوان اإلنسان هالك سبَّب
الدولة، حدود باتجاه الفارُّون العبيد وأرسع … العبيد رب فعِل من أنه عىل كله ذلك

نار. َعموِد يف وليًال الطريق، يف ليهديهم َسحاٍب عموُد نهاًرا يسبقهم
الطريق، يف ليهديهم َسحاب عموِد يف نهاًرا أمامهم يسري الرب وكان :١١ :١٣ الخروج،

وليًال. نهارا يَمضوا لكي لهم، لييضء ناٍر عموِد يف وليًال
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البالد. أعداء أمام لهيبها وامتَدَّ األعايل إىل ارتَفَعت النار وياله، يا :١١ :٧ الربدية،
وأن عادية، غري ظروٍف يف ُفقد قد الفرعون «أن :١-٢ :١٧ الربدية َلته سجَّ ما مع …

آخر.» فرعون أليِّ قطُّ قبُل من يحُدث لم ذلك
صارِت ا «أحقٍّ :١ :٣ الربدية البالد الهكسوس دخول حَدث «فليكوفسكي» يُِربز ثُمَّ
وراء من غريبٌة قبائُل البالد واقتَحَمت يبابًا األقاليُم وأَصبََحت كالصحراء خرابًا الدولة
أرضها، عن تُداِفع متماسكة قوٍة بال شامل دماٍر إىل مرص حوََّلت التي الكارثة إن الحدود؟
ماذا ١ :١٥ الربدية، عليها. لينقضوا العربية الصحراء لقبائل حافًزا وكانت الُغرباء، أَغرِت

البالد.» بحال اآلسيويون علم لقد حدث؟

العريش حجر الثانية: الوثيقة (2-2)

فإنه أهميته ورغم هريوغليفية نصوٌص عليها ُحِفَرت سوداء، جرانيَت كتلُة العريش وحجر
ومدن ملوٍك أسماءِ عىل احتوائه رغم ملاًما، إال أحٌد يذكُره يُعد ولم كاٍف، باهتماٍم يحَظ لم
رأي يف الكتابة ونص «توم». يُدعى ملٍك عرص يف للبالد ُغرباء وغزِو جغرافية، وأماكَن
من الخروج صِحبَت التي األحداث بشأن التوراة نصِّ مع كليًة يتطابق «فليكوفسكي»
عظيمة، ببلوى البالد مرَّت «لقد النصوص: تلك من «فليكوفسكي» اقتبسه ومما البحر.
أحٌد يغادْر ولم البالد، عاصمة شِمَلت عنيفة ثورًة األرُض وثارت أرضها، عىل الرش سقط
كانت األرض، جيََشان من التسعة األيام هذه وأثناء كاملة، أياٍم تسعِة ملدة امللكي القرص
اآلخِرين.» وجوه يرى أن اإلله وال اإلنسان معه يستطيع ال ا حدٍّ قوتها بَلَغت عاصفٌة هناك
للبالء الكاملة للقصة تسجيل سوى — «فليكوفسكي» عند — ليس العريش وحجر
يتابع فالحجر برية؛ وعواصَف ظالٍم شكِل يف بمَرص اإلرسائييل الرب أنزله الذي العارش،
إىل باتباِعه وأَمرهم جيَشه امللك جَمع الوحشية، الطبيعة وتقلُّبات املحنة، ِخَضم «ويف
منطقة يف أختي حر رع أبانا (سنرى جديد من النور فيها سرَيَون أنهم وعدهم مناطق،
حدوِد من الغرباء جحافل اقَرتبَت الظالم، ِستار وتحت الليل، َهدأة ويف … املضيئة) باخيت
جاللة قاتل وحني … وزمرته أبوبي ملحاربة الجاللة صاحب وذهب اجتاَزتها، ثم مرص
الرش إله فإن الدوَّامة، مكان يف البحر من بالقرب الرش إلَه قاتل حني حرماكيس؛ رع امللك

البحر.» دوَّامات إىل اندفع الذي هو جالَلته ولكن جاللته، عىل يتغلب لم
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البحر، يف غرقه قبل امللك مسرية إليه انتهت الذي املكان إىل الكاتب يعود رشوح وبعد
بنص يأتي ثُمَّ خاروتي». بي ى يُسمَّ مكاٍن إىل جاللته النص«ووصل يف باالسم ُمحدَّدة وأنها
جيشه، وفرسان فرعون َمرَكباِت خيِل جميُع وأدركهم وراءهم، املرصيون «فسعى التوراة
يف خاروتي «وبي ح يُوضِّ ثُمَّ ،(٩ :١٤ (خروج، الحريوث» فم عند البحر، عند نازلون وهم
نفسه املكان إنه الِعربي. املصدر يف الحريوث» «فم أو حريوت» «بي هي املرصي املصدر
السموجب» «صاحب الفرعون ابن خرج الزمن من فرتٍة انقضاءِ وبعد … نفسها واملطاردة
الذي والرصاع نيبيس بات يف لرع حدث ما بكلِّ العيان شهود أخربه (وقد أبيه عن باحثًا
قد أبيه عن للبحث رحلته يف األمريَ رافقوا من كلَّ أن النقُش ويحكي توم)، امللك خاصه
يعود أن قبل شديدة بحروٍق أُصيب فقد السموجب، صاحب نفسه األمري ا أمَّ حرًقا ماتوا
الصحراء َغربة ومن حتفه. لِقي الذي أبيه عىل العثور من يائس وهو البحث رحلة من
كانوا الذين امُلتمرِّدون أبوبي أبناء (أتى مرص واحتلُّوا الغزاة وصل نيبيس يات طريق يف
الظالم). حلول مرصمع عىل وحلُّوا نيبيس، يات طريق عىل وساروا … أوشريو يف يعيشون
ولم األرض، ت مرصوجفَّ يف الجو برد الوقت وبمرور روها ويُدمِّ ليُحطِّموها البالد َغَزوا لقد
رت ُدمِّ (لقد بالتأكيد بائسة كانت نهايته ولكن التِعس، لألمري ذلك بعد حدث ماذا يُعرف
عىل املوجود النقش إن … اآلمو) احتلَّها فقد العاصمة ا وأمَّ النريان، فأكَلتها مرصباإلعصار
ومن تووم»، أو توم كان البحر، دوَّامة يف هَلك الذي الفرعون «اسم يُحدِّد العريش َحَجر
اللتنَي املدينتنَي إحدى كانت توم» و«بي توم، َمَقر أو َمْسكن تعني توم» «بي اسم أن املثري
الفرعون فإن ملانيتون وطبًقا منه، وبأَمٍر الطاغية للفرعون اإلرسائيليون العبيد شيَّدهما
أو توتيماوس يدعى كان الهكسوس، غزو قبل عهده مرصيف عىل السماء غضب حلَّ الذي

تيمايوس.»

األرميتاج بردية الثالثة: الوثيقة (3-2)

فيها ويرى بروسيا بليننجراد األرميتاج بمتحف املحفوظة «نفررحو» الحكيم بردية وهي
صاحبها ألقاها نبوءًة كونِها يف اختلفت وإن اليدن، بردية نصِّ لذاِت ترديًدا «فليكوفسكي»

مقاطع: يف قولها منها «فليكوفسكي» يريده ما وأهم الفراعني، أحِد أمام

… الفن منها نبع التي األرض لهذه رثاء قلبي ملء
الرش. سوى يبقى ولن عليها وما البالد هذه ستَهِلك

160



نموذًجا) (فليكوفسكي الصهيوني التضليل

البالد. هذه فانية
النور. إنساٌن يرى ولن الشمس ستُحَجب

حيٍّا. أحٌد يبقى لن
. جافٌّ النهر

الشمالية. الرياح ضد الجنوبية الرياح ستُهبُّ
تعرفه. لم بؤًسا األرض وتُكاِبد

الرشق. من يأتون حني البدُو البالَد ويحتل
أرضمرص. اآلسيويُّون سينزل

مرص. نهِر من وحيواناتُها الصحراء وحوُش سترشب
عِقب. عىل رأًسا مقلوبًة األرَض هناك أرى

أيدي عىل مرص بتحريِر ذلك بعد يتنبأ نفررحو الرائي «إن «فليكوفسكي»: ويُرِدف
بسيفه، (البدو) اآلمو سيقتُل الذي وهو «أميني»، ى ويُسمَّ نوبية، أمٍّ من يُولد مرصي ملٍك
«أمني» واسم … مرص إىل اآلمو عودة تتكرر ال حتى الحاكم سور يبني سوف وبعدها
تحريرها تم أن بعد مرص حكموا الذين املوك من واحٌد وهو األول، حوتب» «أمن إىل يشري
جدران عىل صوره وكانت أمريًا، زال ما التحرير حروب بدايِة وقَت وكان الهكسوس، من
تم وقد نوبية، ألمٍّ سيُولد أنه مقولِة مع يتفق ما وهو األسود، برشته لون إىل تُشري املعابد

عصور.» من ذلك تال فيما تبجيله

الخزَّاف نبوءة الرابعة: الوثيقة (4-2)

«أمينحوتب» عهد يف عاش لخزَّاٍف السالفة، للوثائق مضمونه يف مماثل أدبي أثٌر وهي
العام، من الصحيح موقعه إىل الشتاء َموِسم «ويعود باملياه، سيمتلئ النيل نهر «إن يقول:
الكوني. الطبيعي النظام أصاب قد خلٍل إىل يشري مما الطبيعي».» الشمسمجراها وتستعيد

مقياسسمنة الخامسة: الوثيقة (5-2)

الوسطى، الدولة عرص منذ املوجود «سمنة» عند النيل مقياس أن «ليبيسيوس» «الحظ
صخرية، أرٍض فوق النهر يجري حيث املكان، ذلك يف املاء ملستوى عظيًما ارتفاًعا يُظِهر
قدًما. ٢٢ بمقدار الحديث العرص يف ل ُمسجَّ للمياه ارتفاع أعىل عن يزيد االرتفاع ومقدار
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قد قدًما وعرشين اثننَي بمقداِر ذلك بعد املكان ذلك يف املاء مستوى هبوط فإن ونظريٍّا
تغريُّ إىل أو النيل، نهر من قة امُلتدفِّ املياه كمية تغريُّ إىل ا فإمَّ احتماَلني: من واحٍد إىل يُعزى
قبل املاء من العظيم الَقْدر هذا يحمل كان ولو لألرض. والطبقي الصخري الرتكيب يف
بانتظاٍم باملياه تماًما تُغطَّى أن امُلفرتَض من كان واملساكن املعابد من العديد فإن الكارثة،
حدوِث عىل يُدل مقياسسمنة، عند املرصود «التغيري أن الواضح لكن الفيضان، مع عاٍم كلَّ
الُوْسطى الدولة أواخِر يف بمرص، األرض طبقاِت ويف الصخري التكوين يف ضخمة اٍت تغريُّ

بعدها».» أو

نقشحتشبسوت السادسة: الوثيقة (6-2)

طرد من ثالثٍة أو جيَلني بعد َحكَمت التي «حتشبسوت» امللكة عهد من حجري نقٌش وهو
األرض وابتَلَعت أنقاض، إىل تحول قد كيس ربَّة مَقر «إن امللكة: فيه وتقول الهكسوس،
… بناءه وأعدُت تراكم، ما عنه أزلُت وقد معبدها. فوق األطفال ولعب املقدَّس، َحرَمها
هم وكانوا الهكسوس)، عاصمة (حواريس حاوار ويف الدلتا، وسط يف عامو هناك كان فقد
«فليكوفسكي»: ب ويُعقِّ رع.» باإلله مؤمِنني غري البالد وحكموا القديمة، املباني كل روا دمَّ
أن وصحيٌح … األرض ابتَلَعتها قد املعابد تلك أن عىل الدليل تحمل السابقة السطور «إن
كارثٍة إىل يشري إنما بذلك وهو األرض.» يف يدفنوها لم لكنهم املباني، روا دمَّ قد الهكسوس

الخروج. كارثة سوى آخر شيئًا رأيه يف ليست طبيعية
كانت «لو وتقول: تماًما، نظريته ص تُلخِّ بعبارٍة األول القسم من األول الباب ويُنهي
قد يكون اإلرسائيليِّني خروج فإن صحيحة، عليها، امُلرتتِّبة والنتائج السابقة، املقاَرنَات كل

قليلة.» بأياٍم أو بأسابيَع ملرص الهكسوس غزو سبق

العربية الهكسوس إمرباطورية (3)

صدِق عىل للتدليل «فليكوفسكي» جمعها التي الوثائق مجموعة يُشِبه ال هنا األمر وربما
القسم عىل عربية شهاداٍت مجموعُة هي إنما املقدَّس، بالكتاب َورَدت كما الخروج أحداث
فهو العربية؛ الجزيرة عربشبه من الهكسوسكانوا أن إىل يذهب والذي نظريته، من الثاني
من وهم عربًا.» كانوا إنهم «البعضقالوا تقول: يفشذرة «مانيتون» من الخيط يلتقططرف
النخاع حتى بَت ترشَّ التي الشعوب من الهكسوس وكان «آمو». اسم املرصيون عليهم أَطَلق
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تذكاريٍّا نُصبًا أو أثًرا الهكسوس يرتِك لم معروف، هو ما َقْدِر وعىل والتحطيم، التدمري بروح
التسمية سوى ليسوا الهكسوس هؤالء وأن حكمهم، فرتة َطواَل فنية أو تاريخية قيمٍة ذا
عند إرسائيل وقاتلوا عماليق «أتى حيث العمالقة، باسم الخروج ِسفر ذكرهم ملن املرصية
الكتاب يف تَذكاًرا هذا «اكتب ملوىس: الرب قال لذلك بسيناء، الخروج طريق يف رفيديم.»
.(١٤ :١٧) السماء» تحت من عماليق ذكر أمحو سوف فإني يشوع، مسامِع يف وَضْعه

رشقي منطقِة كل احتَل األول خطَّنيعظيَمني: انقسموا هجرتهم يف العماليق هؤالء وإن
سيول انهماِر وقَت ِمَرص من إرسائيَل بني خروج وعند مرص، الثاني احتل بينما املتوسط،
اإلرسائيليون اضُطر فلسطني، جنوب يف العماليق وجود «وبسبب املنطقة، عىل العمالقة
أربعني التيه مسألَة «فليكوفسكي» يُفرسِّ وبذلك كامل»، جيٍل مدى عىل الصحراء يف للبقاء

سيناء. يف عاًما
شبه غرِب من كانوا وأنهم العمالقة، ذاتهم هم الهكسوس كون حول فروضه ولتأكيد
عىل أيًضا حَدث قد مرص، يف مفاجئ هياٍج من للطبيعة حدث ما أن يؤكِّد فإنه الجزيرة،

العرب. جزيرة يف األحمر البحر من األخرى الضفة
من فيها جاء وما اإلسالمية، الرتاث كتب يف يدَعمه ما كلِّ عن الرجل ب يُنقِّ غريب وبصٍرب
املتواترة األحاديث من العماليق حديث أن ومعلوٌم األوىل. ُعصوِرها يف العرب جزيرة تاريخ
جاء كما باُدوا وأنهم البائدة، العرب قبائل أشهِر من العماليق بحسباِن اإلخبارية كتبنا يف
الذي اإللهي الغضب فيها َوصَف «املسعودي» من بنصوص «فليكوفسكي» مستندات يف
قادتهم ُسحبًا ُمتتبِِّعني البالد من إثره عىل َهربُوا سيًال هللا عليهم أَرَسل وكيف بهم، حاق
يُصمُّ بضجيٍج واحدة ليلٍة يف مكُة َرت «وُدمِّ املسعودي: يقول هوًال. أشد دمارها أماكن إىل
الصفا إىل الَحجون من األرض كل وأصبحت بلقع، صحراءَ إىل املنطقة كل وتحوََّلت اآلذان،
مرص وفراعنة سورية طغاُة وكان البالد، ومرصوامتلكوا سوريا إىل العماليق وصل … قفًرا
وقهرها مرص وغزا سوريا من دوما بن الوليد العماليق ملك وقدم … العماليق، أولئك من
البالد، نهِب يف وبدءوا حدودها عربوا أن بعد مرص العماليُق وغزا … العرش عىل واستوىل
تعبريات تشابُه إىل نظرنا فليكوفسكي (ويلفت آثارها كل وخرَّبوا الفنية أعمالها وحطَّموا
«ثم الطربي شهادة من بأسانيَد مستنداِته م طعَّ كذلك حتشبسوت). نص مع املسعودى
قابوس يُدعى كان العماليق، من وكان البالد عرش آخر ملٌك وارتقى مرص، ملُك مات
الفدا أبي شهادة ومن عماليق.» بن عمرو بن سلواز بن نمري بن مويا بن مصعب بن
األصبهاني الفرج أبي شهادة ومن عماليقي.» أصٍل من مرصيون فراعنٌة هناك «كان
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إىل هللا وساقهم … مكة فرتكوا هللا، نقمة عليهم فحلَّت الحرم ُحدود انتهكوا العماليق «إن
بالطوفان.» أَغرَقهم حيث منشِئهم

«حواريس»، باسم الدلتا رشقي عاصمًة لهم الهكسوس أنشأ فقد «مانيتون»، وحسب
امللك هم وأشهر الهكسوس، الفراعنة من األوىل األرسة يُشكِّلون منهم ملوٍك ستة أوُل وكان
«وكان َقبيل من األحكام بعض فليكوفسكي يُصِدر وهنا «أبوفيس». األرسة هذه يف الرابع
تقترص «ولم يضيف ثُمَّ رحمة.» وال شفقة قلوبهم تُدِرك ولم قاسيًا، الهكسوس حكم
من العديد يف رسمية وأختاٌم جعارين ُوِجَدت فقد مرصوحدها الهكسوسعىل اآلمو هيمنة
خيان اسم ُوجد كما «خيان»، وامللك فيس» أبو = «أبوب املرصي امللك اسم تحمل البلدان
بجزيرة «كونسوس» يف آنيٍة غطاءِ وعىل بغداد، يف اكتُشف الهول ألبي تمثال عىل أيًضا
حواريس، رب ست امللك، أبوب أن فيه، ذُكر «أبوب» للملك يعود نقٌش ُوجد كما «كريت».
قبوِل عىل ُمجَربين أنفسهم امُلؤرِخني بعض ووجد … قدَميه تحت البالد كل أخضع قد
… الزمن من محددة لفرتٍة ولو كربى، إمرباطوريٍة أصحاب كانوا الهكسوس أن حقيقِة

الثاني.» أبوب يُدعى قويٍّا ملًكا الهكسوس الفراعنة ملوِك آخُر كان … ملانيتون وطبًقا
وألن سيناء، يف لقوهم وألنهم الهكسوس، دخوِل وقَت مرص غاَدروا اإلرسائيليِّني وألن
النص، ذلك عىل يعثُر «فليكوفسكي» فإن بشأنها، واضًحا توراتيٍّا ا نصٍّ تجد ال النظرية تلك
ُممثَّلًة ِبمَرص حلَّت التي عرشة الحادية الكارثَة بالفعل َعرفوا قد اإلرسائيليِّني أن ويَكتِشف
سخًطا غضبه َحْمو عليهم هللا «أرسل ويقول: املزامري، ِسفر يف والنص الهكسوس. غزو يف
خطأ أرشار» «مالئكة تعبري أن ويكتشف .(٤٩ :٧٨) أرشار» مالئكٍة جيش وضيًقا، ورجًزا
حرف زيادُة تأتي ثم العربية، يف تتشابَهان و«ملوك» «مالئكة» حيث والرتجمة؛ القراءة يف
هللا «أرسل األصل: كان فقد ثَمَّ ومن «أرشار»؛ كلمة إىل فتُحوِّلها «رعاة» كلمة إىل «ألف»

هكسوس.» كلمة من املأخوذ االصطالح وهو رعاة، ملوٍك جيش عليهم
«فليكوفسكي» ينتهي الغزيرة، الشواِهد لتلك وإعماًال القرائن، تلك كلِّ عىل وتأسيًسا
الدولة نهاية بني مفقودة سنٍة أربعمائة إليه ويُعيد للتاريخ، الصحيح التزاُمن «إعادة إىل
لتلك امُلؤرِخني ِقبل من امُلفرتَضة عام للمائتَي إضافة الحديثة، الدولة وبداية الوسطى
األرسة سقوط بني ما الزمن ليُصِبح منطقيٍّا. املقبول غري الفرض وهو الزمنية» الفرتة
الحديثة، الدولة أُرس أُوىل عرشة الثامنة األرسة وبني القديمة، الدولة أُرس آخر عرشة الثانية
تاريخ يف استغرق الذي والقضاة، ويشوع، التيه، زمن يكون ثَمَّ «ومن كاملة؛ قروٍن ستة
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وتبقى ملرص»، العماليق الهكسوس حكم مع واحد توقيٍت يف يقع قرون، أربعة إرسائيل
الثاني. املتوسط بالعرص تُعرف فيها متهالكة مرصية ألٍُرس األوىل سنٍة املائتا

صدقها، عىل األدلة من املزيد ليسوق فرضيَّته دعم يف «فليكوفسكي» يستمر هنا ومن
ماءٌ «يجري ويقول: إرسائيل فيه يمتدح والذي بالتوراة، «بلعام» العراف نص مع ويقف
… مملكته وترتفع أجاج عىل ملكه يف ويتسامى كثرية، مياٍه عىل زرعه ويكون ِدالئه، من
(عدد، هالك» فإىل آخرته وأما الشعوب أول عماليق وقال: بمثله فنطق عماليق رأى ثم
اليوم؛ حتى أحٍد ببال يخُطر لم بما النص ذلك «فليكوفسكي» ويستنطق .(٢٠ ،٧ :٢٤
آخرته لكن عظمى، إمرباطوريٍة أصحاب كانوا العمالقة أن تُشري الشعوب أول فعماليق
آخر الثاني» «أبوب سوى ليس بالنص امللك و«أجاج» إرسائيل، بني يد عىل الهالك ستكون
بني اللبس إىل يؤدِّي تشابًها تَحِمل القديمة العربية كانت حيث اإلمرباطورية؛ تلك ملوك

و«ب». «ج» حرَيف
به يعامل كان الذي واالحتقار االزدراء بمدى «فليكوفسكي» يخرج ساليه بردية ومن
«أبوب من مهينة رسالٍة عن الربدية تلك حكت وكيف املرصية، الواليات أمراء الهكسوس
لوقٍت بكى ثم صامتًا، الجنوبية املدينة أمري «يظل وكيف طيبة، أمرٍي «سقننرع» إىل الثاني»
املرصي، األمري عىل «ُقبض ثَمَّ ومن أبوفيس.» امللك رسالة عىل يجيب بم يَدِر ولم طويل،

مفقود.» الربدية ونهاية حواريس»، إىل الثاني أبوب امللك رسول «وساقه
«ضد املقاومة عمليات أُوىل قاد «سقننرع» الطيبي امللك ابن «كاموس» األمري لكن
قصَة أن كما كارنارفون، بلوح ل ُمسجَّ هو كما أجنبية»، قواٍت بمعاونِة العرب، الهكسوس
امللك جيش يف ضابًطا وكان «أحمس»، الضابط مقربة ُجدران عىل الهكسوسمحفورة طرِد
بعد الهكسوس ضد الكفاح قاد وقد «كاموس» امللك أخي ذاته، االسم حمل الذي «أحمس»
لم الهكسوس، حكم عىل امُلتمرِِّدين املرصيِّني األمراء ««إن «فليكوفسكي»: يقول وهنا أخيه.
الحقيقيون امُلحرِّرون هم مرص» خارِج من أجانَب مقاتِلني لكنَّ ِمرص، حرَّر من هم يكونوا
ركب حني يف أقدامي عىل سريًا املِلك تابعُت يقول: أحمس الضابط بمقربة فالنقش لها؛
حواريس، مدينة يُحاِرصون هم» «كانوا … الوالية خارج إىل طريقه يف الحربية، عجَلته
املياه قناة جهة من يُحاِربون» هم «كانوا … سموه أمام مرتجًال القتال يف بسالًة أظهرُت
… أخرى مرًة القتال يف وشاركُت … املكان ذلك يف جديد قتاٌل نِشب ثُمَّ حواريس، يف
«استوَلوا … حي أسرٍي اقتياد استطعُت ثم … املدينة تلك جنوب هذه مرص يف «حاربوهم»

جاللته.» أخذها ثم أعوام، ألربعة شاروهني حاَرصوا» «وهم حواريس عىل هم»
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هم) (كانوا الغائب بإشارة إليهم امُلشار األجانب أولئك مع «فليكوفسكي» ويتوقف
العمالقة العرب من مرص تحريِر يف الحقيقي الفضل أصحاب أنهم إىل ليشري النص، يف
قضاِة آخُر «صموئيل» يقول حيث املقدَّس؛ الكتاب بنص مبارشًة ليَقِرنه الهكسوس،
عِمل ما افتَقدُت قد إني الجنود: رب يقول «هكذا إرسائيل: ملوك أول «لشاول» إرسائيل،
وارضب اذهب فاآلن مرص، من صعوده عند الطريق يف له وقف حيث بإرسائيل؛ عماليُق
عندنا)، من واإلشارة أبيدوا، بمعنى توراتي اصطالٌح (أحرموا ماله كل وأحرموا عماليق،
… وحماًرا» َحمًال وغنًما، بقًرا ورضيًعا، وطفًال وامرأة، رجًال اقتْل «بل عنهم تعُف وال
حويلة من عماليَق شاول ورضب … الوادي يف وَكَمن عماليق مدينة إىل شاول جاء ثم
أول، (صموئيل حيٍّا» عماليَق ملَك أجاج وأَمِسْك مرص مقابل التي شور إىل مجيئك حتى
فقد التوراة؛ داريس أمام دائمة عقبًة عماليق مدينة عبارة «كانت ب: ويُعقِّ .(٢–٨ :١٥
تلك موقع عىل الوحيدة واألدلة … صغرية قبيلٍة سوى ليسوا العماليق أن يفرتضون كانوا
للمياه، قناة مجرى جهِة من ت ُحوِرصَ فاملدينة ملوقعها؛ الطبوغرافية العالمات هي املدينة
مياهه تجري حيث العريش؛ وادي نهِر سوى املنطقة تلك كل يف يُوجد وال … ناخال نهر أو

صيًفا.» مجراه ويجف بالشتاء، غزيرة
وأن «أبوب»، هو أجاج وأن «حواريس»، سوى ليست العماليق مدينة أن ونكتشف
من أن «فليكوفسكي» وجد ثَمَّ ومن «شاول»؛ امللك بقيادة إرسائيل بني سوى ليسوا «هم»
من وتخليصه حريته، لنيله األدنى الرشق به يدين تاريخيٍّا دينًا هناك «أن إعالن واجبه
يُعرتف لم حتى بل تُقدَّر، لم العظيمة أعماله لكن شاول»، يد عىل الهكسوس عبودية ِنري
ومن التاريخ، ملسار حاسًما تغيريًا العماليق، جيوش وتدمري حواريس سقوط كان لقد بها.
العبودية من تحرََّرت أن بعد إرشاقها وتستعيد أخرى، مرًة قوتها مرصلتبني نهَضت جديٍد
عبيًدا كانوا الذين اليهود أحفاد بني من واحًدا ُمحرِّرها و«كان السنني، مئات دامت التي

بمرص».»
سنواٍت ثالَث دام والذي الهكسوس، انسحب حيث ذلك بعد «شاروهني» حصار إن بل
امللك جند قادة أحد يد عىل لكن التقليدي، التاريخ علم يظن كما املرصيِّني يد عىل ينتِه لم
إنه تقول أسطورٌة عنه تتواتر والذي «يوآب»، باسم واملعروف «شاول» خليفة «داود»
هو» حارص ««لقد «أحمس»: الضابط كتب وقد العماليق، عاصمة أسوار بمفرده اخرتق
فيما بالرضورة تشري النص يف «هو» وكلمة جاللته.» أخذها ثم أعوام ثالثِة ملدِة شاروهني

«يؤاب». إىل فليكوفسكي يرى
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ال لنظريته الصلب واألساس األول القسم إغالق إىل «فليكوفسكي» يصل أن وقبل
لم ولكنهم مرص، يف معاناتَهم يَنَسوا أن أبًدا اإلرسائيليون يستطع «لم القول: يفوته
لكن القديمة، املنطقة تلك يف األخرى للشعوب أو للمرصيِّني، كراهيٍة أيَة أبًدا يَحِملوا
إن لكراهيتهم. هدًفا ثَمَّ ومن نظرهم؛ يف الرش رمز أصبحوا الذين هم وحدهم العماليق
كانوا «وكيف القديم، الفكر آداب يف املَلل حتى يتكرَّر ظل الشعب ذلك يف الهائل الرش
وكيف اليهود)، امُلرَهق الشعب بذلك (يقصد الصحراء تيه يف امُلرَهق الشعب دماء يمتصون
كانت وكيف القليلة، األقوات عىل ويستولون وجبن، خسٍة بكل الكمائن ينصبون كانوا
وكانوا القافلة، مؤخرة يف للضعفاء مهاجمتهم يف تظهر ووحشيتهم ووضاعتهم حقارتهم
بقذف صارخ، بكفٍر ويُجدِّفون ويُهرِطقون بهم ويُمثِّلون الجرحى وأطراف أعضاء يبرتون
الهكسوس خلَّف لقد … الرب من ويَسَخرون السماء، نحو الجرحى من املبتورة األعضاء
رحمة، تعرف ال التي ووحشيتهم البالغة، فقسوتهم املرصيِّني؛ نفوس يف الكراهية ذات
مهمَة يحمل أن شاول قَدر كان لقد … الشعوب ذاكرة من محوها املستحيل من آثاًرا تركت
وأشار املناسب، بالتقدير إرسائيل املرصيون يذُكِر ولم عاتقه، عىل ومرص إرسائيل تحريِر
ما لإلرسائيليِّني مكافأتهم وكانت الظلم. بعض ذلك ويف و«هم»» «هو» ب املرصيون إليهم
واحدة، سلٍة يف الهكسوس امُلخرِِّبني مع اإلرسائيليِّني بجمعهم املرصيون املؤرخون به قام
اإلغريق عالم ويف حواريس. ومن مرص من الهكسوس طردوا َمن هم اإلرسائيليِّني أن مع
قصص بَدأَت «حتى لليهود، عنرصية كراهيٍة إىل واحدة إشارٌة تُوجد لم وإمرباطوريتهم
العماليق من منحدرة كساللٍة اليهود عرَّف وحني والذيوع، االنتشار يف «مانيتون» املرصي
من الدوام عىل جة ومتأجِّ عنها تقل ال موازية كراهيٌة هناك وكانت … امُلتوحِشني» الغزاة
الزمن عرب وتمتد تدوم أن املمكن من الكراهية إن العماليق. نحو وذاكرتهم اليهود نفوس
مقدار عليه يُصِبح كان وكم األرض. ظهر عىل موجوًدا بالكره امُلستهَدف يُعد لم ولو حتى
شعوب يف السنني آالف من القومية بشخصيتهم ذابوا قد «املكروهون يكِن لم إن الكره، هذا
الخسيسة البذرة هم اليهود أن مانيتون املرصي املؤرخ رأى لقد العربية؟! الجزيرة شبه
إىل َهت ُوجِّ التي اللعنة «إن األجيال. كل إىل الكراهية تلك وتسلََّلت امُلتوحِشني، للطغاة
هناك يُعد لم حتى العماليق ذكرى وُمِحيَت إرسائيل»، بني عىل ِلتنَصبَّ تحوََّلت العماليق
املعاناة أشد يُعانون اإلرسائيليون واستمر الهكسوس، هم كانوا العماليق أن يعرف من
العقاب ذلك «وبدأ العماليق، ُساللة يف إدراجهم آالم وحملوا التاريخ، حقائق تشويه بسبب
من أُمته تحرََّرت الذي املرصي مانيتون الخاطئة، أحكامه مانيتون أطلق حني التاريخي

اليهود.» يد عىل الهكسوس
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وترتيب العالم تاريخ كتابِة إلعادِة الطويل مشواره «فليكوفسكي» يبدأ هنا ومن
وإىل جلداته، بني لِحق الذي الظالم التشويه ذلك معالجة عىل اإلرصار مع العصور، فوىض
عىل العظيمة بقدرته اعرتافنا ورغم البداية. من أخرى مرًة معه رحلتنا لنبدأ نوقفه، هنا
ال ذلك فإن وفذ، نادر نوٍع من رجٌل بأنه له ووصِفنا الهائل، لجهده واحرتامنا البحث،
إلجراءِ العلمي البحث أدوات استخدام من تمكَّن علم، رجِل أبرُع بأنه اآلن وصفه من يمنعنا

والتاريخ. الدين تاريخ يف وتزوير»، وتلفيق «تزييٍف عمليِة وأمتِع بل أروِع

التحدي (4)

طرٍح داخل املغلَّفة الهادئة املقدمة تلك فوىض»، يف «عصور مقدمة ومع بَدء، عىل وَعود
أن دون اإلرسائيلية، للقومية التاريخي التنظري ذلك سيتناولها التي اإلشكاليات ألهم علمي
ورماهم إرسائيل، شعب شأن أهمل الذي التاريخ عىل الشديد النقمة لتلك مالمح أيُة تبدو
لذلك — امليالد بعد من املتأخرة كتاباته يف عدائية اصطالحاٍت من قاموسه يف ما بكلِّ
به أُصيب ما بمدى كاتبنا يوحي — خاطئًا كان بخطيئته ألنه فيه؛ النظر يُعاد أن استحق
لكن تماًما. ذلك يف ُمحقٌّ شك ال وهو القديم، العالم ُمدوَّنات يف يبحث وهو ومشقة عٍرس من
ال الذي املباحث، كرجل سيكون بأنه نفسه الكاتب يصف حيث دالالته؛ يف ع يتوسَّ اإليحاء
نافذة». عتبِة عىل شعرًة كان لو و«حتى تافًها بدا مهما شيئًا الجريمة وراء بحثه يف يهمل
لم فعًال الرجل أن مصادره، وراء وسَعينا العمل، قراءة أتممنا أن عندما وضح ما لكن
ركِن يف ملقاة قمامٍة كومَة وال حائط، عىل عْفويٍّا ً خطأ وال نافذة، عتبِة عىل شعرة يُهِمل
من وألواًحا الطريق، تُسد خشبية عوارَض رغبة، وعن ُمبيَّت قصٍد عن أهمل لكنه غرفة،
عامٍّ اهتماٍم ذي قارٍئ عىل الكتاب خطورة مكمن وهنا خاللها. من النفاذ يمكن ال حديد
اللعب وإمكانيات ساته، ومؤسَّ الكتاب مع للتعاُمل كافية أدواٍت يمتلك ال الرتاث، بشئون
شديدة بأرديٍة مغلَّفٍة عنرصية، سياسية أغراٍض ذات تلفيقية، لعبًة الرتاث ذلك بنصوص
كان لذلك باهر؛ وعلٌم ساطعة عقالنيٌة مادتها الذكاء، من عظيم بَقْدٍر ومخاطٍة الكثافة،
يلبث ال ثُمَّ اإلطالق»، عىل األعظم «إنجازه أنه ُمقدِّمته يف وصِفه حدِّ إىل بعمله فخوًرا الرجل
ورغم وامُلؤرِخني.» للتاريخيِّني كربى معركًة هنا أُقدِّم «وأنا سافًرا: للجميع يه تحدِّ يُقدِّم أن
يَلَهث، أن ودون يستقر أن دون الوقت طوَل الحلبة عىل ويَقِفز ِعراًكا، يطلُب الرجل أن
من نجد لم األقل، عىل بالدنا حدود ويف نعلم، فيما فإننا للنزال، إياهم داعيًا الجميع مستفزٍّا
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عمله عن يقول ثم الوجوه، عىل املرمي ازه بُقفَّ القبول هو اآلن حتى بدا ما إنما النزال، َقِبل
مثيلة.» بمحاوالٍت مسبوٍق «غري عمل إنه ُجذُوره.» من للعالم القديم التاريخ بناء «إعادة
تدحض أو تُواِجه أن يمكنها براهني، وال أدلة وال قوية، فرضياٍت أية هناك ليست «إنه بل

أوردناها.» التي التاريخ صياغة إعادة
املرصي األصل دام ما تزمينه، وإعادة التاريخ كتابة بإعادة يقوم معياٍر أيِّ وفق لكن،
لكن وكوارث، وأحداٍث وحفائَر وبردياٍت وثائَق مع بنا سار عرضنا كما إنه السالمة؟ فاقًدا
بمعيار يشءٍ كل قياس إىل ينتهي حيث اإلرسائييل، التاريخ قبضة يف مرة كل بنا يُلقي كان
وحده، املقدَّس اليهودي الكتاب التاريخ، ذلك ن دوَّ الذي والكتاب وحده، اليهودي التاريخ

وحده. اليهودي العقل صاغه، الذي والعقل
األحبار، من كحٍرب الرجل يبدو وال حقيقيٍّا، إيمانيٍّا نزوًعا كتابه بطول تلمس ال لكنك
بل تقليديٍّا، ديٍن رجَل يبدو أال يف الرجل رغبة تلمس إنك بل دينية، ميوٍل ذا حتى وال
دعاماٍت أيَّ يجد ال حاليٍّا، اإلرسائيلية الدولة قيام ألن لكن بإلحاده. أحيانًا يُفِصح يكاد
الذكريات وتلك الدين سوى امُلتناِفرة ُعَقدها يجمع وال السياسية، الكيانات ُمقوِّمات من
نقطٍة أعظَم ل سجَّ هذا بكتابة «فليكوفسكي» فإن اإلرسائيلية، للقومية كأُسٍس التاريخية،
إرسائيل لتاريخ له مثيٌل يُوجد أن قلَّ وتنظرٍي ُموثَّقة، بقراءٍة العنرصية، القوميات رصيد يف
أنه بدا ما َرصَدت أخرى وثائَق مع وأساطري، خرافة نظنه كنا ما تَطابَق وبحيث املقدَّس،
ويف تفاصيلها، أدقِّ يف التوراتية النصوص عىل مصداقيتها َسحبَت واقعي، موضوعي حدٌث
وال يَديه بني من الباطل يدخله ال كتابًا بدا حتى وُفسيِفسائها، التفاصيل تلك ُمنمنَمات
التي بمغامراته يُروِّعنا الرجل قام النزال، يف يُفكِّر ملن التحدِّي باب من وربما خلفه. من
هاجمت التي العلماء مجموعة «إن ويقول: تصاُدم»، يف «عوالم األسبق كتابه نرش صاَحبَت
منه جزءًا حتى أو الكتاب أن إثبات عىل قدرتهم ولعدم مؤلِّفه، وأدانت تصاُدم يف عوالم
العلماء من املجموعة تلك فإن ُمزيَّفة، به الواردة الوثائق إحدى إن أو الصواب، جانبه قد
مهده، يف الكتاب وأد وحاولوا علمية، أُسٍس أدنى بال األعمى، التعصب من موجٍة إىل انزلَقت
ومراجع، كتب من الدار تلك تُنِتجه ما كل بمقاطعة بالتهديد نارش، أول يَدي بني وهو
اتخذا لكونهما عملهما؛ من االستقالة عىل صحفيٍّا وكاتبًا عامًلا أجربوا حيث ِحدَّته األمر وبلغ
إىل بالجامعات، األكاديميِّني امُلفكِِّرين من بكثري حدا مما الكتاب، من علنيٍّا موضوعيٍّا موقًفا

الخفاء.» يف بكاتبه واالتصال ا رسٍّ تصاُدم يف عوالم كتاِب لقراءِة السعي
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ووقارهم وحيادهم موضوعيتهم عن للتخيل الدنيا علماء ألجأ كاتٍب بإزاء إذن نحن
الوثائق، يف تزييًفا لديه يجدوا لم عندما إزاءه، قمعيٍة أساليَب استخداِم إىل ل والتحوُّ العلمي،
إىل — للقارئ به يُوِعز فيما — فريجع كاتبنا؟ له تعرَّض الذي الهجوم ذلك كل ملاذا ا أمَّ
يف بقوله يتضح ما وهو اليهودية، امللَّة عىل وتجديًفا الدين، عىل مروًقا احتُِسب كتابه أن
وإدانته جديٍد أيِّ ملهاجمة دوًما ِزين ُمتحفِّ زالوا، وما العقيدة، حرَّاس كان «لقد املقدمة:
كل صاحِب تحقرِي عن فضًال النقاش، وعن املوضوعية الُحجة عن بعيدٍة رجعية، بأساليَب
األفكار تلك ٌ خطأ هي كم إظهاَر يُريدون َمن ُمسوِح ويف العام، الرأي أعنُيِ يف جديد فكٍر
الذين أن األول: أمَرين: عىل القارئ يُطمِنئ فالكاتب وهكذا الدين.» عن ة وامُلنشقَّ امُلتمرِّدة
وبذلك متخلفة، بعقليٍة جديد لكل دون يرتصَّ نون ُمتعفِّ تقليديون دين رجاُل يُهاجمونه
لرأي ينحاز ال موضوعيٍّا علميٍّا موقًفا، اتخاذه ذلك معنى ألن استنارة؛ القوى أشد يكسب
قبل قد وأنه ملته، بني ُعرف يف تجديًفا يُعتَرب ما سيقول أنه فهو الثاني، ا أمَّ عقيدة. أو
ومن سيَغَضب عمن النظر بغض العلم ولوجِه الحق لوجِه جانبه من التزاًما املوقف بذلك

سريىض.
«اعرتاف عنوان تحت مقصود كنتوءٍ يبدو فصل إىل يعمد والتمهيد، املقدمة وبني
إنجاز يف ساهم ملن التقدير لتقديم باملقدمات، إدراجه كباحِثني اعتدنا ما وهو بالفضل»،
حيث االمتنان؛ تقديم من أكثر هو ما قصد «فليكوفسكي» لكن للباحث. العون وقدم البحث
بما ملتبسٌة لكنها املعاونة، عىل الشكر صيغة يف ِصني وُمتخصِّ لعلماءَ أسماءٍ مجموعة أَوَرد
يبدو ال ما فيه لَحظنا وبشكل ونتائجه، بفروضه واقتناعهم عمله عىل موافقتهم إىل يُشري
املذكورون العلماء ال أنه مفادها بنتيجٍة وخرجنا عليه. مؤاخذاته يعُرس التواءٍ من واضًحا
القارئ وال االحتجاج، عىل بقادِرين — امللتوي األسلوب ضوء يف — هم وال وأيَّدوا، وافقوا
احتذاه الذي ألسلوبه كنموذٍج ألهميتها أمثلًة لذلك ونرضب املبيَّتة، الخدعة إىل سيلتِفت

كتابه: بطول
بنيويورك، آسيا دراسات بمعهد فيديون» «والرت للدكتور أيًضا بامتناٍن «أشعر يقول:
إحسايس من ويزيد القديم، األدب عن الغزيرة بمعلوماته العون يد مد عن يتواَن لم الذي
بالكتاب. الخاصة فرضياتي عىل شكٍل بأي نفسه يقدم أن أبًدا يُحاِول لم أنه بالعرفان
كما التقليدي التاريخ بأن وأقر اقتنَع» حتى أعوام، ستة عىل يزيد ما األمر اقتىض «ولقد
إطالًقا يصادفني لم أني ا، رسٍّ القارئ أخفي وال ثابتة.» أُسٍس عىل مبني غري نعرفه،
كالم ا أمَّ تالفيه، ينبغي تقصريًا األوىل للوهلة ذلك واحتسبت فيديون»، «والرت باسم عالم
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إعادِة عىل وموافقته «فليكوفسكي» برأي أخريًا فيديون» «د. اقتناع إىل فيشري فليكوفسكي
كان «فيديون» أن تكتشف متأنية قراءٍة ومع ثابتة. غرِي أُسٍس عىل املبني التاريخ صياغة
فيديون أن هو األهم لكن «فليكوفسكي»، عمل يف اإلقحام عن بها ع ترفَّ وأراءٌ ظات تحفُّ لديه
التعبري ا أمَّ ثابتة»، غري «أُسٍس عىل يقوم القديم التاريخ أن ليقتنع سنواٍت ستَّ احتاج
التاريخ، بذلك العارِفني جميع لدي معلوم أَمٌر وهو قاطعة»، أو يقينية «غري األصدق
هو إنما ليُصِلحه، «فليكوفسكي» ينتظر خلل أو فيه لعيٍب ليس ذلك أن أيًضا ويعلمون
يوم كل تُقدِّم والتي اآلن، حتى األركيولوجية الحفائر لنا تُقدِّمها لم مفقودة حلقاٍت ناتج
بفرضية لالقتناع سنوات لست «فيديون» باحتياج والقول الثغرات. تلك مثل يمأل جديًدا
احتاج قد ا، حقٍّ كان إن لكن للذهن، اآلخر املعنى ب بترسُّ يسمح التواء فيه أسلوٌب الكتاب،
قبُل من به نسمع لم أننا ذلك لنا فرسَّ فربما معلوم، بأمٍر ليقتنع سنواٍت ست «فيديون»

ِصني. املتخصِّ العلماء بني
الكتاب لدراسات الفذ املرجع فايفر، ه. روبرت للدكتور أيًضا أدين «كما يقول: ثم
املقدَّس، الكتاب جريدة وُمحرِّر بوسطن، بجامعة القديم التاريخ بعثة ومدير املقدَّس،
للمرجع فليكوفسكي يُعدِّدها التي األلقاب (الحظ القديم العهد عن املميز العمل ومؤلف
الشخصيات من وهو التعرُّضله)، محاولة من مثلها يحمل ال من كل يبدو فيما محذًرا الفذ،
الوثائق من أُسٍس عىل فرضياتي إثبات أُحاول أن عيلَّ اقرتح فايفر إن آرائها. إىل يُركن التي
الفرضيات، تلك خلل إىل يُشري ما فايفر رؤية من واضح وهنا به.» أخذُت ما وهو اآلثارية،

لفليكوفسكي. بالتأييد التورُّط رفضه مع كاتبنا، قدَّم بما قناعته وعدم
ب امُلنقِّ جارستانج ج. الربوفيسور أيضا قرأ «كما قوله: إىل مبارشًة نصل ولالختصار
الوثائق وصف بأن وأَقرَّ بصدده)، نحن (الذي األول للقسم األولية النسخة جريكو، آثاِر يف
املقدَّس، الكتاب وصف مع تماًما يتطابق الخروج، صاحبَت التي للكارثة القديمة املرصية
«جارستانج» أن إىل اإلشارة واجبي من أرى وهنا واحد.» لحدٍث وصفان أنهما يُثِبت مما
كتابٌة عليه املرصي الجعران هذا وأن «جريكو/أريحا» يف لجعران كشف صاحب هو هذا
تلك أن ثبت بينما «حتشبسوت». الفرعونة ابن هو موىس النبي أن وباليقني بالقطع تشري

حقيقية. علمية وكارثٌة اآلثار، علم تاريخ يف تلفيقٍة أكربَ كانت
نادر، نوٍع من عقٌل أنه أخرى مرة نؤكِّد «فليكوفسكي»، مع التعاُمل يف البدء قبل لكن
تاريخ عن السبيل بذات باحثونا قدَّمه فيما املبكيات باملضحكات مقارنته بحال يصح «وال
عمٍل بجوار لكنها العلمية، وتدَّعي بالعنرصية تنضح أعماٌل وهي وعقائدهم، إرسائيل بني
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إال يُؤثِّر ال الذي القلقشندي»، اإلنشاء وصفحات الجمعة، أيام خطب من لونًا تُصِبح كهذا
لديهم كانت األعمال تلك أن انطباعات من يرتكه وما وسذاجته، سطحيته عن ناهيك ًرا، ُمنفِّ
وتاريخهم إرسائيل بني عقائد وأن الصحيح، إال — إيمانيٍّا — يصح ال ألنه جانبيٍّا؛ اهتماًما
من كلَّه ُعمره «فليكوفسكي» كرَّس بينما هذا األمر2 وينتهي قلٍم جرَّة من ألكثر يحتاج ال
باحثينا. أعمال من سذاجة أشدُّ — شك ال — استفسار ذاك؟ من نحن فأين هذا، عمله أجل
وبنى الحدث، ذلك صاَحبَت التي واألحداث الخروج، حدث من «فليكوفسكي» بدأ لقد
املنطقة تاريخ يف النظر إعادة بدوره استدعى الذي الخروج، لزمن التأريخ عىل عمله كل
قد الخروج ذلك كون إىل التقليدي التاريخ ذهاب سبَّبه هائل، لخطأٍ كشفه بعد برمتها،
والتزمني، الصياغة إعادة حسب هو بينما (اإلمرباطورية) الحديثة الدولة عرص يف حدث
الدولة يف عرشة الثانية األرسة نهاية مع الثاني، ط امُلتوسِّ العرص إىل به الرجوع ينبغي
الزمن ذلك سبق قد يكون أن مرصيجب إىل إرسائيل بني دخول أن إىل يُشري مما الُوسطى.
املقدَّس، بالكتاب مقارنًة الزمنية الفرتة تلك قياِس عىل كله ذلك خالل معتمًدا مناسبة، بفرتٍة
«فليكوفسكي» اكتشف التي الوثائق مع الوصف يفوق وتطابًقا مذهًال، صدًقا أثبت الذي

الخروج. بأحداث تشهد أنها

الدخول؟ عن ماذا لكن (1-4)

عدًدا يضع الذي األمر وهو مرة!» وال باملرة األمر لهذا يتعرض ال «فليكوفسكي» «إن
عمل وباقي الخروج حدث مع التعاُمل يف البدء يمكن ال ودونه االستفهام، عالمات من

امُلثري. «فليكوفسكي»
ب امُللقَّ (يعقوب) وأبيهم عرش، االثنَي إرسائيل بني أسباط من يبدأ الدخول وحدث
امُلكرمون األسباط يُلقي حيث التكوين، سفر من ٣٧ اإلصحاح بداية ومع بإرسائيل،
«مديانيِّني» أو «إسماعيليِّني» تجار قافلُة تلتقطه حيث برئ، يف (يوسف) املميَّز بأخيهم
يعلم أن إىل مرص. رشطة رئيس لفوطيفار وتبيعه — هنا املقدَّس الكتاب يتضارب —
وبمهارٍة منه، فيُقرِّبه األحالم يف الطالع وقراءة التبصري عىل يوسف بُقدرات الفرعون

بريوت، الجيل، دار وُمذهبنَي)، فاخَرين مجلَدين (يف العام اليهودي التاريخ طعيمة، صابر د. مثًال: انظر 2
١٩٨٣م. ط٢،
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مرص، خزانة وزارة كريس إىل الوصول من اذ األخَّ الجمال ذو إرسائيل ابن يتمكَّن يوسفية
وكانت مرص، يف الرعاة ويستقر النيل، بالد يف معه ليُقيموا وإخوته أبيه طلب يف ويُرِسل
يف إرسائيل و«سكن (٤٦–٣٧) سبعون» مرص إىل جاءت التي يعقوب بيت نفوس «جميع
فحنَّطوه سنني وعرش مائة ابن وهو يوسف مات «ثُمَّ ،(٤٧–٢٧) جاسان» أرض يف مرص

.(٢٦ :٥٠) مرص» يف تابوٍت يف وُوضع
وتواَلدوا فأثَمروا إرسائيل بنو ا «وأمَّ فيقول: الدخول، قصة الخروج سفر يستكمل ثم
يكن لم مرص عىل جديد ملٌك قام ثم منهم، األرض وامتألت ا، جدٍّ كثريًا وكثُروا ونَموا
لهم نحتاُل هلم منَّا، وأعظُم أكثُر شعٌب إرسائيل بنو ذا هو لشعبه: فقال يوسف، يعرف
من ويصعدون ويُحاِربوننا أعدائنا، إىل ينضمون أنهم حرٌب حدثت إذا فيكون ينموا لئال
مخازن مدينتَي لفرعون فبنَوا بأثقالهم، يُذلُّوهم لكي تسخرٍي رؤساءَ عليهم فجعلوا األرض،
«موىس» ظهور مع املعروفة األحداث رسد ذلك ييل ثُم .(٧–١١ :١) ورعمسيس» فيتوم
اليوناني التوراتي النص وحسب اإلعجازي، الخروج حتى (إرسائيل) يعقوب نسل من
سنة. ٢١٥ كانت مرص يف إرسائيل بني بقاء ة مدَّ فإن (السبعيني)، بالسبتواجت املعروف
استغرقت مرص يف إرسائيل بني بقاء مدة أن إىل فيذهب املازوري، العرباني النص ا أمَّ
ربيعي «ودور العرباني: بالنص منها توراتية، نصوٍص عدة ذلك عىل وتشهد سنة ٤٣٠
بمعنى «دور» كلمة احتسبت وقد هنا»، إىل يرجعون الرابع الجيل «يف وتعني هنا» يشبوا
سيكون نسلك أن يقينًا «اعلم إلبراهيم، الرب فيه يقول آخر نصِّ بدليل كاملة، سنٍة مائة
.(١٣ :١٥ (تكوين، سنة» أربعمائة فيُذلُّونهم لهم ويستعبدون لهم، ليست أرٍض يف غريبًا
مرص، يف أقاموها التي إرسائيل إقامة ا «وأمَّ يقول: تماًما واضح آخر نصٍّ إىل وباالستناد
السادس اإلصحاح لنا يحدد بينما هذا .(٤٠ :١٢ (خروج، وثالثني» سنة أربعمائة فكانت
زمن إىل مرص يف عاشت يعقوَب نسل من فقط أجياٍل ألربعِة أسماءً الخروج سفر من
«عمران» كوجات وأنجب «كوجات»، يعقوب وابن يوسف أخو «الوي» أنجب فقد الخروج؛
ابنه أنجب قد منهم كالٍّ أن افرتضنا ولو الخروج، رحلة قاد الذي «موىس» عمران وأنجب
سنة مائة حوايل مرص يف لبثوا قد يكونون فإنهم عاًما، وعرشون خمسة العمر من وله
ملدِة التوراتيِّني الباحثني لدى به املعمول الزمن ذلك سنة، أربعمائة وليس قليًال، تزيد ربما
التاريخ ساقطة لستمائة بجمعه سنة) األربعمائة (أي رقم وهو بمرص، اإلرسائيليِّني بقاء
فعًال هم اليوم، إرسائيل بنو «ويكون األهرام، بُناة عِرص إىل بنا تذهب «فليكوفسكي»، عند

مرص». يف استُعبدوا الذين األهرام، بناة أحفاُد
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إرسائيل بني من الخارِجني عدد الخروج سفر لنا يعطي اآلخر، الجانب عىل بينما هذا
األوالد» عدا الرجال، من ماٍش ألِف ستمائة نحو … إرسائيل بنو «فارتحل قوله: يف
إىل ارتفع وربما مليون، من أكثر إىل الرقم ارتفع ربما والنساء األوالد وبإضافة ،(٣٧ :١٢)
،(٣٨ :١٢) أيًضا» ا جدٍّ كثري لفيف معهم «وصعد النص بقية باالعتبار أخذنا إذا مليوننَي
املرصيِّني، غري آخر جنًسا بالطبع يكونوا لن الذين اللفيف، هؤالء جنس يُحدِّد ال كان وإن

الخارجني. مع املرصيِّني من أعداد خروج إىل يشري بما
املؤرِخني َدفَعت التي اإلشكالية، لهذه باملرة يتعرض ال «فليكوفسكي» فإن وهكذا
مناَط كان ما وهو الهائل، الخارِجني عدد إىل بالنظر بالهكسوس إرسائيل بني قرن إىل
عىل الخارِجني، عدد إىل باإلضافة رأيهم املؤرخون هؤالء س أسَّ وقد ورفضه، احتجاجه
ال الخارِجني رقم أن بالحسبان األخذ مع قرون، أربعة وهو بمرص استغرقوه الذي الزمن
بينما هذا فقط. أجياٍل ألربعِة فيها وعاشوا مرص دخلوا فردا سبعني مع بحال يتناسب
سبعون ينجب كيف يتعرضإلشكالية: ال حتى باملرة، الدخول مسألة «فليكوفسكي» أهمل
يضطره أن ممكنًا كان ما وهو فقط، أجياٍل أربعة شخصخالل مليون عن يزيد ما شخًصا
اآلخر. االحتمال يف كاذبًا بموجبه املقدَّس الكتاب يكون أن بُد ال احتماَلني، بأحد األخذ إىل

يزيدوا لن الحال هذه ويف فقط، أجيال ألربعة نسًال الخارجني بكون يأخذ أن ا فإمَّ •
ال فحولٍة افرتاِض مع باَلْغنا، لو ألَفني أو ألٍف أو شخص خمسمائة عن بحال
مع يلتقي لن ما — أساًسا — وهو النساء، يف عظيمة وخصوبٍة الرجال، يف تُبارى
من األلوف» «مئات مع اليهود، ملك «شاول» أن إىل انتهى حيث ونتائجه؛ فروضه

مرص. وحرَّروا (حواريس) الهكسوس عاصمة روا دمَّ من هم جنوده،
مرص يف عاشوا أنهم وهو فروضه، يؤيِّد الذي الثاني باالحتمال يأخذ أن ا وإمَّ •
بُد ال كان الحال هذا «يف لكنه الهائل، العدد هذا إنجاب لهم ِليتيرسَّ سنة أربعمائة

الهكسوس». عني ذات هم كانوا أنهم بنظريِة يُِقر أن

األمر وهو الدخول، حَدث إىل اإلشارة تماًما أهمل فقد الرحى، ي شقَّ بني يقع ال وحتى
أثبت هذا ده بتعمُّ لكنه اإلدهاش، وكم اإلثارة زحمة وسط القارئ بال عىل غرب ربما الذي
أول وهذا نعلم، فيما األمانة هو العلم رشوط وأول العلم، ُروِح عن بعيدة واضحًة غرضيًة
وُطروحاته فروضه مناقشة يف البدء قبل إليه، اإلشارة من بد ال كان الفليكوفسكي، الغيث

واحًدا. واحًدا وبراهينه ووثائقه
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مبارش، رصيح وباعرتاٍف لإلقرار ُمضَطرِّين أنفسنا سنجد «إننا لكالمه اآلن ونعوُد
اآلن أوردنا ما حسب لنجدها تماًما.» تقوله ما تعني — املقدس الكتاب يف — الكلمات أن
الذي بالنص لالستشهاد تمهيًدا كالُمه وكان فروض. أيِّ مع تلتقي وال تقول، ما تعني ال
ونار دخاٌن … واهتزَّت تحرََّكت … الجبال أُسس وارتَعَشت األرض… ت «ارتجَّ هكذا أَورَده
النص موضع إىل اإلشارة هنا (أسقط املسكونة» أُسس وانَكشَفت املياه، أعماق فَظهَرت …

املقدس). بالكتاب
الكارثة لتصوير أهًال رآه الذي التوراتي النص إىل مبارشة «فليكوفسكي» عمد هنا
الكرام، ُمرور العبارات بني األفقية النقاط عىل القارئ َمرَّ وربما الخروج، صاَحبَت التي
باملوضوع، صلتها لعدم عنها االستغناء تم فقراٍت أو لجمٍل مواضُع الباحثني ُعرف يف وهي
وال العلمي البحث أدوات إحدى وهي املوضوع، جوهر عن القارئ ذهن ترصف ال وحتى
عَمد قد وأنه أمينة، غريَ مقاصَد للكاتب أن نعلم عندما يكون االعرتاض كل لكن اعرتاض.
يريد وما الكاتب فروض مع يتعارض أن ممكنًا كان املحذوف ألن والحذف اإلسقاط إىل
من األصيل النص إليك وللتأكُّد واضح، أمانٍة وعدم انتقائيٌة هي باختصار إليه؛ الوصول

املقدَّس: الكتاب

وُرصاخي صوتي، هيكله من فسمع رصخت، إلهي وإىل ربي، دعوت ضيقي ويف
ارتَعَدت الجبال»، أُسس وارتَعَشت األرض، ت «فارتجَّ أذنَيه، دخل اَمه ُقدَّ
اشتعلت جمًرا، أَكلت فمه، من وناٌر أنفه من دخاٌن صِعد غضب، ألنه وارتَجَفت
وهفَّ وطار، كروٍب عىل ركب رجَليه، تحت وضباب ونزل السموات طأطأ فيه،
الغمام وظالل املياه ضباب مظلَّته حول ِسرته، الظلمة جعل الرياح، أجنحة عىل
السموات من الرب أَرَعد ونار»، وجمر «برد ُسحبُه، َعربَت امه ُقدَّ الشعاع من
كثرية وبرًقا فشتَّتهم، سهامه أرسل وناًرا، وجمًرا برًدا صوته أعطى والُعىل،
رب، يا َزجِرك من املسكونة» أُُسس وانكشَفت املياه أعماق «فَظهَرت فأَزَعَجهم،

… فأخذني الُعىل من أرسل أنفك، ريح نسمة من

(٦–١٦ :١٨ (املزامري،

مثًال انظر مميَّز، ببنٍط «فليكوفسكي» انتقاه ما إبراز إىل عَمدنا وقد النص، هو هذا
ونار» «دخان به استَشَهد الذي النص يف أصبََحت فمه»، من وناٌر أنفه من دخاٌن «صعد
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ق لفَّ إن علينا بأس وال رها، صوَّ كما الخروج صاَحبَت التي الكارثة صورة إىل تشري حتى
أْن البأس لكن األصلية، بالنصوص أدرى ملَّته بني ألن املقدَّس، كتابه نصوِص يف الرجل

العاَلِمني! وعىل علينا ر زوَّ
األرض اهتزَّت ولغضبه بغضب، الداعي لدعوة استجاب هنا «يهوه» الرب أن واضٌح
امُلجنَّحة، الثريان من نوع (الكروب كروبًا وركب السماوي عرشه ترك َحنَقه ويف والجبال،
من دخانًا غيظه ينُفث وهبط بُراًقا)، أو بروًكا تصبح — امليتاتيز — اللساني بالقلب وهي
التعاُمل عىل املعتاد جيًدا يعرفها التوراة لرب اعتيادية صفاٌت وهي فمه. من وناًرا أنفه
َدفَعت التي الصورة وهي التنانني، صورة يف اإلله يظهر ما فعادًة اإلرسائييل، املقدَّس مع
أكثر ليس أنه لتأكيد األدلة جمع إىل التكوين) سفر منابع كتاب: (يف وَدفَعتنا الباحِثني،
نظريها بالتوراة كلمٍة لكل يجد «أن انتوى الذي فليكوفسكي لكن بركانية. ِلقًوى رمٍز من
فقد وَعقَلنِته؛ التوراتي النص َموَضعِة من بالرضورة ذلك يتبع وما التاريخ» ويف الواقع يف
كوِن عن ناهيك هذا أسطورية»، دالالٍت يعطي أن يمكن ما كلِّ «باستبعاِد البداية من قام
املقدَّس، بالكتاب أخرى كتاباٍت عن متأخرًة ُكِتبَت التي النصوص من تحديًدا النص هذا
إنها أي بقليل؛ قبله ربما أو بابل يف اليهود أَِرس إبَّان كتابتها احتمال إىل الباحثون ويذهب
كانت «لو» وحتى امليالد. قبل األوىل األلف يف «داود» النبي قائلها لعرص أصًال ترقى ال
بقليل قبلها وما امليالد، قبل األوىل لأللف نسبتها كانت «لو» وحتى صحيحة، لداود نسبتها
علمية، لحقيقٍة كٌرس «لو» كل ويف «بالفرض»، فوًرا وقتها ُدوِّنَت «لو» وحتى صحيحة،
كاملة، قروٍن ستِة حوايل للعصور هو تزمينه وحسب الخروج، زمن عن يبُعد النص فإن
مالحظِة مع النص؟ تدوين قبل سنة ستمائة عليها مىض واقعٍة عىل للشهادة يصلُح فهل
كان لو كما أورده وإنما بالنص، املحيطة امُلالبَسات تلك كل إىل باملرة يُِرش لم كاتبنا أن
«بإلقاء القارئ لنصح ويدفعنا هذا، كل من األجدر ا أمَّ الكارثة. عىل عياٍن شاهِد شهادَة
ويََرشح النص ذلك ُمقدِّمِة يف جاء ما فهو يقابله»، ُقمامٍة صندوِق أول يف الشهادة تلك
داود، الرب لعبد امُلغنِّني، إلمام عرش الثامن «املزمور يقول: حيث فيها؛ قيل التي الظروف
ومن أعدائه، كلِّ أيدي من الرب فيه أَنَقذه الذي اليوم يف النشيد، هذا بكالِم الرب كلم الذي

شاول.» يِد
القصص أطرف من قصًة نُوِرد النص، َسبَقت التي امُلقدِّمة تلك يف املقصود وإليضاح
اجتَمَعت القضاة، أيام إرسائيل بني الفلسطينيون َهزَم أْن بعد بإيجاز: املقدَّسة؛ التوراتية
الشعوب، كبقية ملًكا لهم يختار أن «صموئيل» الكاهن القايض من وَطلبَت إرسائيل قبائل
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«فاآلن الفلسطينيِّني، لحرب النظامية الجيوش بأسلوب ويقودهم ويُنظِّمهم صفوفهم يجمع
«شاول» لهم فاختار .(٥ :٨ أول، (صموئيل الشعوب» كسائِر لنا يقيض ملًكا لنا أجعل
الصورة، وحسن «شابٌّ كان أنه للُملك، َلته أهَّ التي صفاته أهم وكان إلرسائيل، ملٍك كأوِل
الشعب» جميع من أَطوَل كان فوق فما كتفه منه، أحسن إرسائيل بني يف رجٌل يكن ولم
«فليكوفسكي»، بها اهتم التي العمالقة مع حربه منها حروٍب عدة «شاول» ودخل ،(٢ :٩)
بعد «أجاج» زعيمهم رساح وأطلق والبهائم، األطفال من الغنائم عىل أبقى شاول لكن
واِرضب اذَهب كانت: الرب أوامر ألن «شاول»؛ عىل يهوه فغضب شوكته، وكرس إذالله
تعُف وال ماله، كل ومتواتر) معروف توراتي اصطالٌح وهو «أبيدوا»، (أي وحرموا عماليق،
أول، (صموئيل وحماًرا» جمًال وغنًما، بقًرا ورضيًعا»، طفًال وامرأة رجًال «اقتل بل عنهم،
الوحشية إرسائيل بني بربرية ذكِر عىل أبًدا يأتي «ال فليكوفسكي أن (الحظ (٢-٣ :١٥
حتى واألطفال والنساء للرجال إباداتهم عن شيئًا يذكر وال كتابه، بطول باملرة تلك
عىل كتابه َطواَل وينعب ينعى لكنه أيديهم، يف الحظ سوء يُوِقعه شعٍب ألي البهائم»،
تُشابه الهكسوس بها اتَسَم مشابهة وحشيٍة عىل واضح دليٌل دونما الهكسوس، العرب

يهوه). وربهم إرسائيل بني وقسوَة وحشيَة
عليه ويسلط «أجاج»، العماليق بملك لرحمته «شاول» عىل يغضب الرب أن املهم
عنه لترصَف والزمور بالطبول الزار حفالت إقامِة إىل شاُول احتاج لذلك يلبسه؛ عفريتًا
البالط دخل الذي اِرين»، والزمَّ امُلغنِّني إمام ييس بن «داود هو الزار رجل وكان العفاريت،
وبدأ «صموئيل». الكاهن مع بالتعاُون العرش، عىل االستيالء إىل فطِمح حالوته وملس
يُغنِّي «داود» قام هنا ومن الحكم، ة ُسدَّ «داود» وتسلَّق «شاول» بمقتل انتهى الذي الرصاع
التزمرية لهذه عالقة وال عرفانًا، للرب الشكر فيها يُقدَّم التي األنشودة، تلك مزماره عىل
بمقاطَع كاالستشهاد أخرى، شهاداٍت معها «فليكوفسكي» أرفق وقد الخروج، بحدث البتة
«وهو قبيل من عام، ألف عن يقل ال بما األحداث عن بدوره املتأخر «أيوب» سفر من
أي يف ديني نصٍّ أي يف أو بطولها، التوراة يف تجدها عباراٌت وهي إلخ»، … الجبال املزحزح
الثابتة الطبيعة بأركان اللعب عىل ُقدراته وتصوير إله، أيِّ اإلله، عظمة لتمجيد آخر ديٍن

ألوهيته. إلثبات
«أيوب» بكائيات مع وينوح مرة، مزماره عىل داود مع «فليكوفسكي» يعزف وهكذا
لنزع خاٍف غرِي بنزوٍع أخرى، مرًة اإللهي الغضب ل تدخُّ عه وتوقُّ املتدهور حاله عىل
الخروج حدث عىل معه لتشهد األصلية، دالالتها من وتفريغها سياقها، من النصوص

األسطوري.
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الوثائق مناقشه (5)

اليدن بردية دالالت تزييف (1-5)

الثامنة األرسة يف عاش شخٍص ِقبِل من نُِسَخت قد «إبيور» اليدن بردية أن املعروف من
القديمة، الدولة بعد األول املتوسط العرص بداية إىل يعود أصٍل عن بعدها، أو عرشة
هنري ألن (السري املرصولوجيِّني إال تفاصيلها تهم ال بقرائَن – الرأي هذا إىل انتهى وقد
حالها عىل والربدية العلماء. جمهرة كاملًة الرتجمة نرشه بعد عليها ووافقه جاردنر)،
طويلة، شعريٍة قصائَد وستَّ نثرية، ِفقراٍت تشمل صفحة، عرشَة أربَع من تتكوَّن الراهن
يقول: حيث الربدية تلك حول نفسه «جاردنر» كالم استحضار هنا األفضل من كان وربما
إنما عرشة، الحادية األرسة حتى متقطعة أو مستمرة بصفٍة قائمًة ظلت التي الفوىض «إن
استطاع الذي املرصي، األدب من بردية وأهم أعجب يف انَطبَعت حقيقية لثورٍة صورة هي
قبل ما إىل اليدن مجموعة يف املحفوظة الربدية هذه ترجع «وال األيام، مخاطِر رغم يبقى أن
من تكون أن يمكن ال بالوصف، تناوَلتها التي البالد حالة ولكن عرشة»، الثامنة األرسة
املرصي، التاريخ من مكاٍن أيِّ يف تُوضع ألْن تصلُح هي وال راوية، أو قصاص خياِل وصِف
ُفقد وقد الحظ، لسوء فضائعٌة املقدمة ا أمَّ القديمة». الدولة لنهاية الالحقة «الفرتة سوى
مجموعٌة األمر أوَل وهناك ِعظته، إللقاء املتحدث َدفَعت التي الظروف تسجيل كذلك معها
لها فريسًة البالد َسقَطت التي والغزو، الدمار حالة ر تُصوِّ املخترصة الِفقرات من كبرية
إنها … الدلتا إىل طريقهم ون يشقُّ وآسيويِّني األصول، ُمنحطِّي ُمغامِرين ُعدواِن نتيجة
عىل اللوم إبيور يهيل الذي امللك ا أمَّ … املنهارة األرستقراطية إليه آلت ملا صورًة تعكس
هو (آخرهم املنفيِّني امللوك بني فرٍع آخر من كان فربما وتراخيه، ضعفه َجرَّاء من رأسه
أمر، من كان ومهما عندنا) من واإلضافة الثاني، بيوبي/بيومي السادسة األرسة ملوك آخر
الوسيط العهد يف ملرص وصف هي حيث من وصدقها، اليدن بردية أصالِة يف نزاع ال فإنه

األول.»3
ألهِل األمر يرتك أن وأركيولوجيتها، املرصيات صيف ُمتخصِّ غري باحٍث بأي حريٍّا وكان
أو عمله ذلك بعد ليبني الشهادات، بأرجح يأخذ أن له جاز وربما بشعابها، أدرى فهم مكَة

ط٢، للكتاب، العامة املرصية الهيئة ميخائيل نجيب ترجمة الفراعنة، مرص هنري»، «ألن جاردنر 3

ص١٣٠-١٣١. القاهرة، ١٩٨٧م،
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الربدية تلك بشأن ِقيل ما كل رَفض لذلك عادًي؛ باحثًا ليس «فليكوفسكي» لكن كشوفه،
األول، املتوسط للعرص نسبتها رفض ثم ومن «زيته»، قدَّمه ضعيٍف احتماٍل إىل ورَكن
نحن بينما إليه. ذهب ما ستُواِفق الحال هذه يف ألنها الثاني؛ املتوسط بالعرص وألحقها
وسليم وإرمان وبرستد ووبيت «جاردنر ل إشارات عىل س تأسَّ كامًال عمًال أقمنا أن سبق
الربدية تصوير إىل تشري شذرات وهي إلخ»، … صالح العزيز وعبد ميخائيل ونجيب حسن
مع والشواهد الدالئل له وجمعنا العمل عمد أقمنا ثم» الثورة، ألوان من «كلوٍن يبدو لحاٍل
يف الخلود عقيدة أوزيريس الثورة: «رب كتابنا يف أثبتنا بحيث استنتاجات؛ من لحقها ما
الطبقية والفوارق األهرام، بُناة عرص يف بالجماهري حاق الذي الظلم أن القديمة»،4 مرص
السبب هي كانت عارمة، شعبية ثورٍة إىل أدَّت العرص، ذلك يف نضجها اكتمل التي الهائلة
من واحدٍة سوى ليست «إبيور» بردية وأن القديمة، والدولة السادسة األرسة سقوط يف

الجسام. األحداث لتلك األدبي الصدى رجع
قراءتي من أنتهي كدت ما أني مضمونه متواضع، اعرتاٍف لتقديِم مضطًرا أجدني وهنا
يف وبراعته إمكاناته كل أنشب قد «فليكوفسكي» كان فوىضحتى يف عصور لكتاب الثالثة
كان ثَمَّ ومن إليه؛ ذهب ما بكل له التسليم هي تكون كادت لحظة إىل وصلت حتى دماغي،
أُعلن وأن األقل، عىل يل املنشورة أعمايل يف اليه وصلُت أن سبق فيما النظر أُعيد أن بُد ال
واجبة أمانٍة باب من أبحاثي يف إليه وصلُت ما كلِّ عن الكامل تراجعي مناسبٍة أقرب يف
وأُعيد أخرى، مرًة الصفر نقطة من أبدأ أن االستمرار أردُت إذا ينبغي كان كما علميٍّا،
التي املعاناة كم عدا طبًعا وهذا للرتاث. قراءتي يف اآلن حتى إليه وصلُت ما كلِّ يف النظر
وهي — الصادق العلم نتائج التزام عىل إرصاري وبني الوطنية، انتماءاتي بني ما عشتها
وكان حميمية، األمور أشد خالَفت لو حتى — إليها انتهى قد «فليكوفسكي» تصورُت ما

نهائي. بشكل والدرس البحث عن الكامل العزوف هو الحل
قبل اليائس لالطمئنان تسعى فوىض، يف لعصور رابعة قراءٍة يف أخرية محاولٌة ولوال
البحثية سقطاتي ملكمن أخرية مراجعًة منها قصدُت البحث، شئون من يدي أنفض أن
ليأخذ إلخالصه أطمنئ صديق باحٍث يَدي بني ألضعها «فليكوفسكي»، نتائج عىل قياًسا
فرسعان الصفحات؛ هذه أكتب أن ممكنًا كان ما القراءة تلك لوال أقول: املناسبة. الخطوة

٢٠٠٠م. القاهرة، الحضارة، لبحوث املرصي املركز القمني، محمود سيد 4
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الدالالت تزييف ثم يظهر التلفيق وبدأ والفخاخ، الرشاك ملكامن اكتشافاتي تتتاىل بدأت ما
الجودة، عالية بحرفيٍة وترتيبها صياغتها تمت التي الرشاك تلك بعض، برقاب بعضه آخذًا

الكفاءة. يف غاية وبإتقاٍن
التي الوثائق بذات تتعلق أساسية فكرٍة عىل قارئي إطالع من مندوحة أجد ال وهنا
— عندنا — الوثائق تلك فيها وأدت نصوصمرصالقديمة، من «فليكوفسكي» بها استشهد
استَغرَقتها والتي «… «أوزيريس عملنا يف األُس الفكرة بتلك وسنكتفي تماًما، يختلف دوًرا
تلك أَفرَزته وما والسادسة)، والخامسة (الرابعة القديمة املرصية الدولة يف أُرس ثالُث
شعبية جماهريية ثورٍة إىل تشري التي والرباهني القرائن من عدد مع فكرية. بُنًى من األحداث
أيديولوجيتها، لها ووضَعت تنظريها للثورة أفرزت نشطة فكرية حركٌة صاحبتها حقيقية،
امُلستضَعِفني، بشئون يهتم جديد، وربٍّ جديدة، ديانٍة يف تمثَّلت التي األيديولوجيا تلك
تمثَّلت وقد الثوار، إليه طمح الذي والسيايس واالقتصادي االجتماعي النظام أسس ويضع
فكرٍة لدعم الرباهني من آخر عدٍد لجمِع دَفعنا ما وهو «أوزيريس»، اإلله ديانة يف األُدلوجة
وافق ظهوره وأن الرسمية، وشبه الرسمية لآللهة بالنسبة اإلله ذلك حداثة هي محورية،
بما ينطق أدبي تُراٍث من العرص تركه ما إىل الرجوع استدعانا مما الثورة، تلك ُمقدِّمات

اليدن». «بردية األدبيات تلك رأس عىل وكان حدث،
تكون أن األول: املوضوعي: صدقه أحدهما يُثِبت أن يجب موقَفني سوى األن يبقى وال
املقدَّس، الكتاب رواها كما الخروج لكارثة حقيقيٍّا تصويًرا الربدية سجَلتها التي األحداث
عليها دلَّت الطبقية، ألهدافها واعية شعبية، لثورٍة تصويًرا األحداث تلك تكون أن والثاني:
بني والتقريب االجتماعي، بالعدل مطالب متضمنة أشعارها، يف ثورية روٌح — رأينا يف —
ظروفه له أتاحت حكيم، شاعٍر من تماًما، الطبيعية التقليدية بعضاملحافظة مع الطبقات،

التعليم. من القدر ذلك االجتماعية
من املتخصصون ترجمها كما الوثيقة فسنُقدِّم «فليكوفسكي»، فعل نفعل ال وحتى
األبيات سنُسقط فقط إطالقا، النص يف نتدخل ولن الهريوغليفية، عن املرصيات علماء
باالستعانة ل التدخُّ مع حسن»، «سليم ب األساسية االستعانة مع نصيٍّا، تكرارها يُعاد التي
القارئ، عىل لتيسريه مفهوم أو واضٍح غريَ نِجده قد ملا بعضاملواضع يف «جاردنر» برتجمة
يراجع أن ق ولِلُمدقِّ أخرى، أحياٍن الغَرضيف لذاِت برستد» «هنري برتجمة سنستعني كذلك

وراءنا.
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«إبيور»: الحكيم يقول
،… درعه ومعه ليحرث الرجل ويذهب بالعصابات، ومألى تالف)، …) فإن ا حقٍّ

مكان. كل يف واملجرمون ا، مستعدٍّ أصبح القوس وحامل
… أجله من يحرث أحد ال ولكن الفيضان، وقت يف النيل إن ا حقٍّ

نعليه يرَقع كان ومن جميلة، أشياءَ — اآلن — يمتلكون امُلعِوزون أصبح لقد ا حقٍّ
ثروة. صاحَب أصبَح

ولفائف مكان، كل يف صار والدم األرايض، كل يف أنبث قد والوباء لثائر، القلب إن ا حقٍّ
تتكلم. املومياوات

رسوًرا»، امتلئوا فقد الفقراء ا أمَّ الرفيع، األصل أصحاب يمأل الحزن أصبح لقد ا «حقٍّ
بيننا. من العتاة نقيص دعونا تقول: قريٍة كل وأضحت

«… ثروة صاحب اللصُّ وصار الفخار، صانع كعجلِة «األرضتدوُر أصبََحت لقد ا حقٍّ
منه؟ اإلنسان يرشب فهل دًما النهر تحول لقد ا حقٍّ

امللك حجرة إن ا «حقٍّ … النريان التهمتهما قد والجدران والعمد تالف) …) إن ا حقٍّ
«… ثابتة وتقف باقية تزال ال

طيِب عن الناس إليها ذهب أن بعد» تقِنصه بما ُمتخمًة التماسيح «أصبََحت لقد ا حقٍّ
… خاطر

… خادمته ابن زوجته ابن وأصبح مجهوًال، التليد األصل ابُن أصبح لقد ا حقٍّ
أرضمرص…» إىل الخارج من أقوام «ونزل

جيد «تحىلَّ تالف). …) واملرمر والربونز والكرنيليان والياقوت والفضة الذهب إن ا حقٍّ
نأكله.» شيئًا عندنا ليت يقلن: الخدور. وربَّات الشوارع، يف دات ُمرشَّ والنبيالت الجواري،
«… امُلمزَّقة الِخَرق «يرتدين إذ لها يُرثى حالٍة يف النبيالت أعضاء تالف) …) فإن ا حقٍّ
«… ة األَِرسَّ لصنِع يُقطع الثمني سسنم وخشب تتكرسَّ األبانوس صناديق إن ا «حقٍّ

فائدُة فما … الداخلية الحروب بسبب الرضائب يان تُؤدِّ ال و«طيبة» «ألفنتن» إن ا حقٍّ
يشءٍ وكل العمل؟ ما ولكن سعادتنا وهذه ماؤنا هذا … دخل؟ بدون للدولة ِخزانٍة وجوِد

دمار. إىل ينحدر
من وبني األصل رفيع ابن بني يُميز ال «وأصبح … كاألحياء أصبحوا األموات إن ا حقٍّ

… للضوضاء نهاية وال الجَلبة، ِسني يف الشدة بهذه تكن لم والجَلبة له»، أب ال
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عىل يُلَقون الشهوة وأطفال الحائط»، َعرض بهم يُرضب األمراء أوالد «أصبح لقد ا حقٍّ
… تعبًا ينئُّ خنوم اإلله وأصبح الطريق، قارعة

أن يسبق لم والالتي يُرضبون، أصبحوا الراقي الكتان يرتدون الذين هؤالء ا حقٍّ
مضاجَع عىل ينَمَن بَتَن أزواجهن ة أَِرسَّ عىل ُكن والالتي َخرجن، قد النهار نوُر شاهَدهن

… كاإلماء يتأملن السيدات وأصبََحت ة، ُمقضَّ
السيدات تتكلم وعندما شنئ، حيث ألسنتهن هن يُوجِّ الخادمات أصبَحِت لقد ا حقٍّ

… املَلل يُبدين فإنهن
جياًعا. بائِسني الوالة أصبح لقد ا حقٍّ

«قلوب إن ا حقٍّ القرابني! له قدمُت اإلله أين عرفُت لو يقول: األحمق أصبح لقد ا حقٍّ
البالد.» حال تندب والُقطعان تبكي املاشية
الناس.» كل الوقاحة ت عمَّ لقد ا «حقٍّ

«… مرئيٍّا باألمس كان ما ر ُدمِّ «لقد حًقا
القاذورات وأصبَحِت … املاء ويرشبون الحشائش يأكلون القوم أصبح لقد ا «حقٍّ

والزيت.» والعطر املالبس من املأل وُجرِّد … الخنازير أفواه من تُختَطف
كاتب دفاتُر َرت وُدمِّ سجالتهم، منهم وُسِلبَت الرسميون املوظَّفون «ذُبح لقد ا حقٍّ

مشاًعا.» مرص ِغالُل وأصبََحت الرضائب،
يف باألقدام يُدوسونها العوام وأخذ الساحات، يف الحكم قوانني ُوِضَعت لقد ا «حقٍّ

ة.» األزقَّ يف يُمزِّقونها والفقراء الطرقات
العليا املحاكم قاعات وازَدحَمت … التسع اآللهة مرتبة إىل الفقري وصل لقد ا «حقٍّ

العظيمة.» البيوت يف ويجيئون يروحون الفقراء وأَخذَ بالغوغاء،
الشوارع. يف يُلَقون األقاليم والة أوالد أصبح لقد ا حقٍّ

البالد.» أعداء ضد عاليًا لهيبُها اشتَعل قد النار إن «انظر،
امللك.» الفقراء «اختَطَف فقد بعيد عهٍد من تحُدث لم أموٌر حدثت لقد انظر،

«… خاويًا بات الهرم أخفاه وما نعٍش عىل اآلن يرُقد كصقٍر ُدفن الذي إن «انظر،
حلمي (املؤلف)) امللكي التاج (ثعبان لليورايس العداء يظهرون الناس إن انظر،

… سالم يف األرضيِّني جعل الذي الدرع،
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الطريق، قارعة عىل أُلُقوا املقابر يف والثاوين … بالعصابات مألى األرض إن انظر،
صار حجرة يملك لم ومن … ثروة يملك أصبح َكفٍن عىل الحصول بمقدوره يكن لم ومن

ًرا. ُمسوَّ فناءً يمتلك
األرض… يف ليهيموا ُطردوا قد الُقضاة كبار إن انظر،

مصطبٍة عىل يناُم يكن لم ومن … الخِشن الفراش عىل يرُقدن النبيالت إن انظر،
… رسيًرا يمتلك بات حجرية

يمتلك أصبح فضالِته ى يتلقَّ كان ومن عطشان، ليلة يُميض الغني الرجل إن انظر،
الفاخرة. الِجَعة

كان ومن بالية، خرٍق يف أصبحوا الكتانية املالبس يملكون كانوا الذين اولئك إن انظر،
… الراقي الكتَّان يلبس لنفسه ينسج ال

صاحبها بينما سفينًة يمتلك أصبح لنفسه قارٍب ُصنع يستطيع كان ما الذي إن انظر،
… منه ُسلبَت أن بعد إليها ينظر

ال كان ومن البديع، الهارب يملك أصبح العود عىل الرضب يجهل كان من إن انظر،
… الطرب آلهة تُغنِّيه بات أحد له يُغنِّي

األمريات. يجد أصبح لفقره امرأٍة بال ينام كان من إن انظر،

العظماء. مديح له تجلب ثروة يمتلك أصبح الفقري إن انظر،
… ِوفاُضهم َخِوي يملكون كانوا من إن انظر،

الذكية. العطور أواني يمتلك أصبح الزيت يعرف ال الذي األصلع إن انظر،
مرآة. تملك أصبحت املاء يف وجهها تُشاِهد كانت التي إن انظر،

منهوبة. وماشيتهم ُممزَّقة مالبَس يف البالط أبناء إن انظر،
للفقراء.» املاشية يذبحون ابني القصَّ إىل «انظر،

(؟!).» ثريان أنه عىل لآللهة ويُقدِّمونه اإلوز يذبحون ابني «القصَّ إن انظر،
ينام كان الذي وذاك األرض، عىل اليوم ينامون ة أَِرسَّ عىل ينامون كانوا من إن «انظر،

رسير.» يف يتدثَّر األوساخ يف
أصبح السادة من كان ومن عبيد، صاحَب أصبَح أتباًعا يمتلك ال كان من إن انظر،
صنعوها لخياٌم «وإنها النهار، نُور يخَشون ال وهم يستيقظون الفقراء إن األوامر. ذ يُنفِّ

ِشني.» امُلتوحِّ مثل
الناس، كل راعي عنه يُقال اللهيب، يطفئ إنه … الناس؟ ِليُحاسب هو أين «انظر،
إىل جمعها يف يومه يَِرصف فإنه العدد، قليلة ِخرافه تكون وحينما ا، رشٍّ قلبه يف يحمل وال
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يُرى ال بأسه إن نائم؟ باملصادفة هو هل اليوم؟ هو فأين … محمومة وقلوبُها بعضها
شديدة).» (تلفيات

الفتن، مع البالد يف الفوىض نَرشَت لكنك العدالة، وأسباب والفطنة معك القيادة إن
ليتَك … امُللتِهب كالقش والبالد األكاذيب عليك تُتىل بينما الضوضاء. يُحدثون الغوغاء
صحيحة فكرٍة بتكويِن تسمح ال تلفيات ذلك (بعد … بنفِسك املصائِب هذه بعَض تذوَّقَت

مفيدة).5 جملٍة أو
بدأت التي الثورة، عىل دالَّة كوثيقٍة اليدن بردية اعتمدنا املعاني، تلك عىل وتأسيًسا
إذا يقول: األحمق الرجل صار حتى للدولة، الرسمية باآللهة الُكفر بانتشار وفعليٍّا عمليٍّا
الرزانة ضد هو ما «املنفعل، أيًضا ترتجم هنا و«األحمق» القرابني، له قدمُت اإلله أين عرفُت
كانوا للجوعى، الثريان بذبح مشغولني ابون القصَّ كان وبينما عموًما». الكيِّس ف والترصُّ
األحداث ثم األرزاق. توزيع يف تُميِّز ال آلهة من وسخرية ثريان، أنه عىل اإلوز لآللهة يُقدِّمون
مقابر ثرواِت ونهِب وسجالتها، الظالم القضاء مباني وتدمري الُعتاة إلقصاء ذلك تلت التي
كعجلة نفسها حول فاألرض«تدور عقب؛ عىل رأًسا ينقلب يشءٍ كل أن وبدا وامللوك، األغنياء
ثروة». صاحب اللص «وصار مبارشة يرشح البيت من الثاني والشطر ار»، الفخَّ صانع
حال، أية عىل معلوٌم وهو مصريه، الربدية ح تُوضِّ لم الدي امللك القبضعىل من الثوار وتمكَّن
لكثرة الدم بلون النيل نهر صار حتى تمييز بدوِن ر لتُدمِّ ِعقالها من الجماهري وانَفلتَت
بحيث للدلتا؛ أغراٍب لتسلُّل ويتيمة نادرة إشاراٍت مع التماسيح. تلتهمه كانت وما القتىل
مع عليه القضاء تم الذي التسلُّل وهو الِجسام، األخرى األحداث بجوار هامشيٍّا الحدث بدا
ملوكها أحد يقول حتى األول، ط امُلتوسِّ العرص إبَّان اإلقليمية أهناسيا أرسة ُملك استقراِر
ثم آسيوي.» إال هو إن التِعس، باآلسيوي نفسك تزعج «ال كارع»: «مري لولده «خيتي»
عرشة الثامنة األرسة زمن يأتي وعندما منهم، البالد تطهري عرشة الحادية األرسة حكام تابع
وإن باستمرار. الوافدة الرخيصة العمالة إال مرص أرِض عىل آسيوي لوجوٍد ذكٍر أي نجد ال
سقوط بعد جاء للهكسوس كبري غزٍو شكِل يف لكن تكرَّر قد التسلل ذلك أن املعلوم كان
خياًما ألنفسهم أقاموا قد الثورة، إبَّان الفقراء أن إىل «إبيور» إشارة ولعل الُوسطى، الدولة

هنا اعتمدنا وقد Leyden Papyrus No. 344 ورقم اسم تحت اليدن متحف يف الربدية تلك أُدرجت 5
ص٣١٠–٣٣٢. ج١، ١٩٩٠م، اليوم، كتاب القديم، املرصي األدب حسن، سليم د. ترجمة
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يأتون مرصيِّني ثواًرا كانوا هؤالء بأن تقطع ساطعة إشارٌة ِشني، امُلتوحِّ مثل الشوارع يف
واإلله رع اإلله الربدية تذكر أن ا أمَّ للبدو، املرصي الوصف وهي ِشني، امُلتوحِّ تُشِبه ترصفاٍت
للعرص الربدية نسبِة وجوِب إىل يُشري رأينا يف فذلك آمون، لإلله إطالًقا ذكر وال خنوم،
آمون يكن لم حيث فليكوفسكي؛ يريد كما الثاني ط امُلتوسِّ العرص إىل وليس األول ط امُلتوسِّ
الدولة من عرشة الثانية األرسة يف األول آمنمحات امللك مع إال يظهر لم ألنه بعُد؛ ظهر قد

الُوسطى.
مع «فليكوفسكي»؟ عند الدالالت تلك عن فماذا ودالالتها، اليدن بردية عن كان ما هذا
«األرض عظيم كونيٍّ حدٍث أمام إال نفسه املرء يجد ال عنده، من الثغرات وملء االنتقاء،
التوراتية املقاطع مع هذا الضجيج»، سنوات خراب، الكل رت، ُدمِّ املدن نفسها، حول تدور
الحدوث متتابعة كانت الهزَّات تلك «إن لون من كالم مع الربدية، من ُمقتَطع مقطٍع كل مع
الحياة وأصبحت فجأة الدولة نظام وانهار أنقاض، إىل البالد تحوََّلت حتى أخرى، بعد مرًة
عىل تحتوي إبيور بردية إن الضجيج، عن األرض ف تتوقَّ لو آٍه إبيور: فيقول تُطاق، ال

بزلزال.» مصحوبة أرضية كارثٍة حدوِث عىل داللٍة
أو جيشان» يف مرص «أرض بعنوان الفصول هذه تصدير أن هنا ق امُلدقِّ يفوت وال
«هرو» املرصية الكلمة إىل عَمد حيث الربدية؛ يف الدالالت لتزييف واضح َعمٌد ضجيج»، «يف
الثورة، الركض، مثل بالوضوح يتصف ما وكل «النهار مثل املعاني من عدًدا تعني التي
فقط منها ليأخذ الرصاع»، الغضب، نفثات الزمجرة، اخ، والرصُّ والجَدل الشْغب أصوات
املرصي أسلوب أن هنا، البياِن عن وغنيٌّ الزالزل. جيََشان عىل األرضالقارصة زمجرة معنى
االعتياد يجب دالالٍت إىل ويقصد خاصة، وتعبرياٌت خاصة، سماٌت له التدوين، يف القديم
السليم للفهم يلزم ما لزوم من اعتياٌد وهو وتراكيبها، العبارة ببالغيَّات مرتبطة عليها
مرص يقصد أنه فوًرا نفهم «األرض» يقول القديم املرصي كان عندما فمثًال الدالالت؛ لتلك
الناس، دون وحده املرصي الشعب يقصد «الناس» يقول وعندما أجمع، العالم دوَن تحديًدا
األجانب ألن أََسفه يُبدي املرصي كان االنحطاط عصور ويف رة امُلتأخِّ الربديات يف إنه حتى
«الحكومة»، معنى و«الناس» «األرض» دالالت عن يفصل لكنه الناس،6 من أصبحوا قد
«برعو» تصبح عليها الدالة فالكلمة الدالالت، تلك ضمن السياسية املؤسسة تدخل ال بحيث

جربا، إبراهيم جربا ترجمة آخرين، مع باملشاركة الفلسفة» قبل «ما كتاب ضمن مرص، ولسن، جون 6

ص٤٥-٤٦. د.ت، بغداد، الحياة، دار مكتبة
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تعبري استخدام يُشِبه هنا واألَمُر «فرعون»، كلمة منها املأخوذ العظيم، البيت أو السور أي
يتمنى عندما «إبيور» فإن لذلك العثماني؛ الحكم َمَقر أو للسلطان لإلشارة العايل» «الباب
عن وناِسها الثورة عن مرص أرِض توقِف أمنيَة تماًما يعني الضجيج، عن األرض تكف أن

البالد. تدمري
التوراة، وأحداث الربدية أحداث بني التامة املطابقة تحقيق يريد الذي و«فليكوفسكي»
والتوصيل، الصياغة يف الفنية األدوات استخدام عىل قدرته إىل يركن لكنه التأويل، إىل يَعِمد ال
فيه يضع متأجج شوٍق وَسط الكل ويتداخل الربدية، بكالم التوراة بكالم كالمه فيمزج
األحداث زحمة وَسط له منتبًها يستمر فلن البداية، يف األمر إىل التفت إن الذي القارئ
قد القارئ يكون أن يحتمل الذي املناسب التوقيت «فليكوفسكي» يُدرك وعندما وتساُرعها.
فروضه، مع إطالًقا يتفق ال قد ما ليُمرِّر ثقله بكل مبارشًة يدخل له، مستسلًما فيه بات
النهر يف الدم عن الحديث كان فبينما والتوراة؛ الربدية بني تواُفقه يمكن ال ما بني ويربط
اإلشارة دون دًما، النهر مجرى تحويل عن حديثًا يصبح النيل، وتماسيح الثورة، لضحايا
دون لتشري نفعل؟» فماذا سعادتنا وهذه مياهنا «هذه بالنص ويأتي تماسيح، أو ثورٍة إىل
يجد ال ا وَلمَّ النهر.» وأَنتَن النهر يف الذي السمك «مات التوراة نصِّ مع لتشابُه وجٍه أيِّ
تُشري بنصوٍص االستشهاد من بأًسا يجد ال الربد رضبة إىل يُشري واحًدا ا نصٍّ بالربدية
محاصيل وال فاكهة «ال َقبيل من والري الِفالحة شئون كإهمال الوخيمة، الثورة لنتائج
لكنه بالربدية، ذكر أي لها يُوجد ال الذي الجراد رضبة عىل داللًة أيًضا يجعله كما موجودة»
التوراة مع ليُطابقها الحكومية املباني يف الثوار أَشَعلها التي النريان يف ثمينًا صيًدا يجد
حد يبلغ بل فقط، الدالالِت يُزيِّف ال أنه األمر يف الفاضح لكن أرضمرص»، عىل ناٌر «وَجَرت
عىل تنُص تنصيٍص عالماِت داخل عنده من يُضيف عندما النصِّ ِبنية يف ل التدخُّ التزوير
َسقَطت لكنها برشية أيٍد تنرشها لم األرض أَهلَكت التي «والنار الربدية من نصٍّ اقتباِس

السماء.» من
ما اختفى ا «أحقَّ الربدية نص عىل تعقيبه يف كما طاقتها، فوق األلفاظ ل يُحمِّ وأحيانًا
للداللة «باألمس» كلمة يستخدم اليوم حتى يزل لم املرصي أن رغم مرئيٍّا»، باألمس كان
تعبريٌ وهو البالد، أحوال عىل املاشية انتحاب ا أمَّ أجيال. عليها مرَّت وأحداٍث وقائَع عىل
تكون هللا «يد التوراة: قول مع ليلتقي قادٍر بُقدرة ل فيتحوَّ املرصية، الكتابات يف شائع
بها سيفتك … والغنم والبقر «والِجمال» والَحمري الخيل عىل الحقل، يف التي مواشيهم عىل
يُشري ما ألفاظه وال نقوشه وال القديم تاريخها يف تعرف لم مرص أن واملثري طاعون.»
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يعرفوا لم املرصيِّني أن فاته قد فليكوفسكي أن فهو إثارة األكثر ا أمَّ بالَجَمل، معرفتها إىل
الُغزاة. الهكسوس مع ُقدومهما قبل وبالقطع، إطالًقا الخيل تجرُّها التي والعجلة الِحصان

إليها؟! الهكسوس دخوِل قبَل مرص من خرجوا إرسائيل بني فإن هو، نظريته وحَسب
يتقىصَّ «فليكوفسكي» فإن الربدية، يف برد وال الربد، رضبة عن تتحدث التوراة وألن

املصدر، معلومة غري أحداٍث عن «أرتبانوس» وضعه كتاٍب يف يتيمة معلومًة يجد حتى
إن «حتى األخري البالء ليلِة أثناءَ وزالزَل صقيٍع عن فيها يحكي «إيسابيوس» عن نقلها
راويٌة «إيسابيوس» أن واملعلوم الربد.» َقتَلهم الزلزال من خوًفا بيوتهم من فرُّوا الذين أولئك
«أرتبانوس» وضعه الذي األصيل الكتاب ا أمَّ تخريجاته، من كثرٍي يف التوراة بروايات مرتبط

اليوم! واحدة نسخٌة منه تُكتَشف ولم مجهول، كتاٌب فهو «إيسابيوس» عنه ونقل
والواضحة الكثيفَة اإلشاراِت اعتباراته من «فليكوفسكي» يُسِقط أن معنى وكان
فقد ذلك، من أذكى وألنه بكامله، عمله الشك يلحق أن الطاحنة، الثورة إىل وامُلتكرِّرة
يف ليصب وداللته، الثوري املحتوى فيه ليُفرغ املختار» أو «البكر بعنوان فصًال ص خصَّ
تلك إىل يُشري ما ذاِتها التوراة يف يجد لم آخر جانٍب من وألنه التوراة. تُوافق أخرى دالالٍت
له د مهَّ عليها، يُحَسد بعبقريٍة للقارئ متاهًة فصله من جعل فقد الطبقية، الشعبية الثورة
بحيث وفرار»؛ «تمرُّد فصل يف التماُسك جيد الصق بمالٍط وأَلَحقه األخرية»، «الليلة بفصل
آل وما تحوُّالت، من والُفقراء األغنياء ِلحق عما تتحدَّث التي الربدية نصوص كلُّ أَصبََحت
يف األخرية الرضبة عن واضح حديٌث إنما د، الترشُّ أو بالقتل مصرٍي من النبالء أبناء إليه
بقمله قانًعا يُعد ولم الليلة، تلك يف املرصيِّني دم التوراة رب َسفَك حيث األخرية؛ الليلة
مع بهيمة، أو إنسان بيت، كلِّ يف بكٍر لكل تقتيًال فنزل وضفادعه، وجراده وبعوضه وذبابه
ميَّزوا أن بعد مواشيهم، أو إرسائيل بني من أيٍّا تلحق لم الرضبة تلك أن بالُحسبان األخذ
وذلك ُسعاًرا، الدماء برائحة ُروُحه والتاثت وفظاظة، كرًها يتخبط هبط الذي للرب بيوتهم
الهائج، للربِّ كعالماٍت بيوتهم أبواب عىل الحيوانات دماء ون يرشُّ إرسائيل بنو قام بأن
من امُلختاِرين مقتِل يف نظره الرجُل ويؤكِّد عنها.7 فيَعُرب أهلها دم َسفَك قد أنه يظن كي
الفخمة، املنازل سكان قتل الزلزال إن بحيث لحظة»، يف املسكن «انهار الربدية مرصبنص
كيف هو: هنا املرشوع السؤال لكن سالمِته)، عىل الربدية نص (رغم تحديًدا امللكي والبيت

عرش. الثاني اإلصحاح الخروج، سفر انظر: 7
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وال املرصيِّني يصيب أن األول: ُمتميَزين: انتقاءَين ينتقي أن الشدة بهذه لزلزاٍل أمكن
يسكنون كانوا اإلرسائيليِّني أن ُحجة َقبول الحال هذه يف يمكن (وال اإلرسائيليِّني يصيب
ذهب استعارة لنسائهم تيرس وما بالدم، بيوتهم ميزوا ما وإال مرص، يف املرصيِّني عن بعيًدا
لهن موىس نصيحِة حسَب الخروج ليلة لسلبه بيوتهن ونزيالت معهن الساكنات املرصيات
ينتقي أن لزلزاٍل أمكن «كيف فهو املفهوم، غري الثاني االنتقاء ا أمَّ التوراة).8 نص وحسَب
الوحيد والوباء الوحيدة الكارثة إن الفقراء؟» دون ويصيبهم أُمراءها ويُميِّز مرص أغنياء
املعابد بقاء لنا يُفرسِّ ما وهو واعية، طبقية ثورٌة هو الفرز هذا يَفِرز أن يمكن الذي
إليه يُِرش ولم بصدده، نحن الذي العرص بناؤها َسبَق آثاٍر من وغريها واألهرام الضخمة

العظيم. ِزلزاله إزاءَ «فليكوفسكي»
وما بالربدية، الكأداء العقبة عىل التغلُّب بسبيل وهو — كاتبنا هنا القارئ ويُالِحظ
يروح — وامللك النبالء طغيان ضد املرصية الجماهري ثورة إىل تشري أحداٍث من تحمله
الحديث ل يُحوِّ فهو عقب؛ عىل رأًسا حقيقٍة من أكثر فيقِلب جعبته يف ما إلقاء قبل ويجئ
مشهُد َحرَّك «لقد يقول: آخر حديٍث إىل امُلعتقِلني، إلطالق الثوار حطَّمه الذي السجن عن
شوارُع مرص يف تُوجد (ال املظلمة الصخرية الشوارع أرض عىل امَلسحوِقني األُمراء أبناءِ
ولم املرصي، الشاهد وأىس لوعَة حرََّك األنقاض، بني واملوتى والجرحى باملناسبة)، صخرية
أبوابها وأُغِلَقت األرض تحت ُحِفَرت التي األقبية تلك السجن، أقبية يف حَدث ما أحد يََر
يََر ولم الوسطى)، العصور أوروبا كانت لو كما مرص لنا ر يُصوِّ هنا (الرجل السجناء عىل
تحت أحياءً وَدفنَتهم رءوسهم فوق األقبية تلك انهارت حني له تَعرَّضوا الذي العذاب أحٌد
«السجن وتقول عبثًا، عنها بحثنا التي اليتيمة، العبارة يف يرى فيما جاء ذلك وكل األرض»،

نجدها. لم وأبًدا ُحطام.»
«وأصنع التوراة قول إىل يشري ما فهو عليها، وتطاُولهم الرسمية الناسباآللهة ُكفُر ا أمَّ
أكثَر األرض تكن «ولم عنده أصبح األثرياء املوتى قبور ونبش املرصيِّني.» آلهة بكل أحكاًما
فمن الدليل ا أمَّ األكفان.» وتمزََّقت موتاها لَفَظت فاملقابر قبورهم؛ يف املوتى بجثث رحمًة

عام. ألَفي إىل يصل بما ذلك بعد ُكتبَت التي الهجادا
القارئ، ذهن يف حدَّتها ت خفَّ قد اآلن لكن قائمة، الثورية األحداث وورطُة هذا كلُّ
عىل الربديِة إرصاِر كوِن يف وامُلبتَرس، امُلتكلَّف الضعيف تخريجه يسوق أن عندئٍذ ويَسُهل
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قرََّرت التي للتوراة، تامة موافقًة هو والترشيد، للقتل فقط والُحكَّام األمراء أبناء تعرُّض
البكر والطبقة النخبة أبناء سوى ليست تفسريه يف واألبكار املرصيِّني. ألبكار الرب قتل
نزوته يمارس ليلته أمىض قد يهوه يكون أن قبول — عقًال — يمكن ال وألنه امُلصَطفاة،
— الثورة فكرة مزج سوى «فليكوفسكي» أمام يَبَق فلم األغنياء، أطفال قتل يف الشاذة
ربه أن إىل وينتهي «يهوه»، الرب بإرادة — حاسمة غري وبألفاٍظ برسعة بها يعرتف التي
يُشِعر بما فوًرا يُردف ثم وامُلرتِفني. النبالء من امُلميَِّزين املختاِرين بقتل املرصيِّني من انتقم
أيِّ عىل تحتِو «لم املهرتئة الربدية أن «وبرغم فيقول: ونزاهته موضوعيته بمدى القارئ
من ثالثًا فإن (؟!).» قادتهم من أيٍّ إىل تُِرش ولم تلميًحا، أو رصاحًة لإلرسائيليِّني ذكٍر
تمرُّد وهي: املتتالية، الكوارث مجموعة أو للكارثة، كنتيجة تام بوضوح َظهَرت الحقائق
غامضة. ظروٍف يف امللك واختفاء للعبودية، ِرين املسخَّ واملساكني البؤساء ِفرار السكان،
الكتاب أحداث َرسَدته وما الربدية، ذَكَرته ما بني للكوارث الوصفي التطابُق من وبالرغم
نفيس أُعرِّض فقد الحقائق، من أكثر الربدية من أستخرج أن حاولُت إن فإنني املقدَّس،
نتائَج إلثبات الربدية، عليها وجدُت التي السيئة الحالة استغالل بمحاولِة والظنون، للريَب
وفرَّت تمرََّدت التي والجماهري للكارثة، اإلشارة لكن تتضمنه. لم ما بتضمينها مسبقٍة
زالزل «وهي … غموض أو للبٍس مجاٍل أي فيها وليس واضٌح ومعناها غامضة، ليست
بالءٍ» من أكثر «صاَحبَها مرص، أرض اجتاحت أخرى طبيعيًة ظواهَر َصاحبَت متتابعة»

املياه.» مصادر كل وإتالف والنبات، والحيوان اإلنسان هالك سبَّب
من وأكثَر تلفيق، من بأكثَر يقوم واألمني، النزيه العالم ثوب يلبس وهو هنا، والرجل
قد املعتقلون يكون وأن حقيقة، فهذه تمرَّدوا قد السكان كان فإذا الوثيقة، لدالالت تزوير
عبوديِة من إرسائيل بني ِفراِر إىل باملرة تُشري ال لكنها أخرى، حقيقٌة فهي الحبس من فرُّوا
تخابٍُث ذات إشارٌة فهو غامضة، ظروٍف يف امللك اختفاء يه يُسمِّ ما ا أمَّ فلسطني، إىل مرص

البحر. يف الغرق فكرة إىل فوًرا به وتذهب القارئ، عقل عىل واضح
أعداء ضد عاليًا لهيبها اشتعل قد النار إن «انظروا، الربدي النص بني يطابق أن ا أمَّ
نهاًرا أمامهم يسري الرب «وكان التوراة نص وبني البالد»، أعداء «أمام هو وترجمها البالد،
واضح افتئاٌت فهو لهم.» لييضء ناٍر عمود يف وليًال الطريق، يف ِليَهديَهم سحاٍب عموِد يف
«ضد»، بمعنى حسن» «سليم ترجمها والتي «مقابل» معنى تُفيد التي املرصية اللفظة عىل
يف وهي مرص حدوِد بتجاُوز للبدو إشارًة كان الثورة لهيب أن معنى ضمنيٍّا تحمل والتي
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«ماذا — هو ترجمته حسب — قولها يف لبٍس دون الربدية حه تُوضِّ ما وهو ية، امُلرتدِّ حالتها
البالد.» بحال اآلسيويون علم لقد حدث؟

قط.» آخر فرعوَن أليِّ يحدث لم ذلك «إن الفليكوفسكي: النص يف «إبيور» قول وعن
وربما جاللته، محاكمة وربما لجاللته، الُفقراء لخطف إنما جاللته لغرق إشارًة ليس فهو

جاللته. إعدام
بني يذكر لم والذي «فليكوفسكي»، يعجب لم الذي التقليدي، التاريخ مع نُقرِّر إننا
الثورة، إثر البالد إىل تسلَّلوا الذين البدو «أن املعروف، مرنبتاح نصِّ يف إال باملرة إرسائيل
يف بجحافله دخل الذي الهكسوس غزو عن تماًما يختلف شيئًا كانوا ط املتوسِّ العرص يف
إن نفسك، به تُزعج و«ال بال ذي غريَ تسلًُّال كان األول الغزو وأن الثاني»، املتوسط العرص
أي «العاموحريشع» املرصي اللسان عليهم أَطَلق األول الغزو أصحاب وأن آسيوي.» إال هو
نُِطَقت التي «حقاو-خاسوت» املرصي باللسان فكان الثاني الغزو ا أمَّ الرمال، فوق البدو

واحدة. مرًة وال بينهما وثائقه يف التاريخ يخلط ولم «هكسوس»، «مانيتون» عند

العريش حجر دالالت تزييف (2-5)

قرائَن يف أصًال سيُشك من أو االجرتاء؟ من الَقْدر بهذا رجٍل وراء بالبحث ا حقٍّ سيهتم «من
وعليه النزاهة؟ من الَقْدر بهذا يبدو ِلُمفكٍر قياده أسلم قارٍئ ذهِن فوق بعضها تركَّب
يُرجى نفًعا سيجد من أو واالهتمام؟ بالبحث الوجدانية النفسية الصدمة مع سيهتم من
أو واملؤرخون؟ التاريخ عليه تعاَرَف ما لكلِّ العقلية الصدمة بعد قديمة نصوٍص بمراجعِة
التي امُلصنَّفات أغلب يف ذكًرا له تجد ال نصٍّ وراء للسعي تدفُعه بواعَث ذاته يف سيجد من
متحف إىل بنفسه يذهب أن التأكُّد عىل امُلِرص الباحث عىل كان وربما مرصالقديمة؟ تناَولت
مني وعٌد وله الصادقة، ترجمته وعن ومصريه، العريش» «حجر عن ليستفرس اإلسماعيلية
التي واالستخفاف واالستهانة الالمباالة َكمِّ بعد يشء، كل من يائًسا ذلك بعد سيعود أنه

العتيدة.» ساتنا مؤسَّ ِمن سيلقاها

العريش؟ حجر هو فما

القصة لنا حكى ثم الصدق، من بكثري عليه العثور قصة «فليكوفسكي» لنا حكى لقد
يقصد لم بدالالت يحتمل،وأنطَقه ما فوق النص ل فحمَّ اإلفك، من أكثر هو بما عليه امُلدوَّنة
«فليكوفسكي» عند فالنص زمنًا؛ باإلزميل ينقره قىض الذي الرجل ببال َخطَرت وال إليها
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وجيَشاٍن عواصف، من القديمة، مرص لها تعرََّضت عظيمة بلوى عن مبني بلساٍن يحكي
قد اسمه أن ملًكا كان كونه أكَّد والذي «توم» املدعو بالفرعون حدا مما ودمار، لألرض،
ظل يف جنوده ووعد جيوشه، جمع إىل ملكي، خرطوٍش يف العريش حجر عىل ُمدوَّنًا جاء
يف أختي حر رع أبانا «سنرى بقوله: جديد من النور سرَيَون أنهم بالبالد، حل الذي الظالم
قد امللك بينما هذا معلوم، هو كما املرصي الشمس إله هو و«رع» املضيئة»، باخيت منطقة
كانت النتيجة لكن وزمرته.» أبوبي ملحاربة الجاللة صاحب «ذهب فقد آخر، غرًضا أَضَمر
للتضارب (نظًرا حرماكيس رع امللك جاللة قاتل «حني ألنه وجنده، الفرعون عىل وخيمًة
تعجب)؛ وعالمة استفهام عالمة هنا فليكوفسكي يضع حرماكيس، وبني أختي، حر بني
جاللته، عىل يتغلب لم الرش إله فإن الدوامة، مكان البحر من بالقرب الرش إله قاتل حيث

البحر».» دوَّاماِت إىل اندفع الذي هو جاللته «ولكن
وبعد صفحتنَي، بعد «فليكوفسكي» فإن «باخيت» اسمها املضيئة املنطقة كانت «وإذا
ولكن النص لذاِت يعود األصيل، االسم بنسيان الكفيلة الغريبة األسماء من كثرٍي مروِر
العربية، هحريوث» «بي كلمة مع تلتقي كي وذلك خاروتي»، «بي املرة هذه تصبح الكلمة
يف واملرتجمة مبارشًة البحر عبور قبل اإلرسائيليون فيه ف توقَّ الذي للموقع تشري التي
فإنه هحريوث» «بي عن فيلولوجيٍّا بعيدٌة «باخيت» وألن الحريوث»، «فم إىل العربية التوراة

«بي-خاروتي».» هو العريش بحجر يَِرد لم ًرا ُمزوَّ متوسًطا بينهما يضع
أبيه، عن ليبحث جب السمو صاحب الفرعون ابن «خرج «فليكوفسكي»: مع ونستمر
امللك خاضه الذي والرصاع … نيبيس بات يف لرع حَدث ما بكلِّ العيان شهود أخربه وقد
وغرق خاضالرصاع الذي ذاك اسِم معرفَة يُحاِول وهو هنا سيتوه ق امُلدقِّ أن شك وال توم.»
أبناء أن ذلك بعد يُعلِّمنا لكنه «توم». باسم أم «رع» باسم ملك هو هل البحر، دوَّامات يف
مسكٍن يف هو اعتزل بينما عرشه، «جب» االبن وسلبوا ليُحطِّموها، البالد َغَزوا قد «أبوبي»

إجباريٍّا. أو اختياريٍّا منًفى كان ربما ناءٍ،
فقد موجود، غريَ كان لو كما تماًما «رع» االسم «فليكوفسكي» أهمل وبينما
التي للمدينة التوراة، يف الوارد االسم مع سيلتقي الذي االسم ألنه «توم»؛ عىل ركز
«فيتوم» نطقها ويمكن «فيثوم»، واسمها الخروج، لفرعون بنائها يف اإلرسائيليون استُعبد
بني برباعة، يربط أن ينىس وال توم». «منزل معناها يصبح الحالة هذه ويف توم»، و«بي
وتاريخه آراءه ه وَسفَّ هاجمه أن سبق الذي — العظيم املرصي املؤرخ «مانيتون» إشارة
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يف يحوي االسم أن ويرى «توتيماوس»، باسم الخروج فرعون إىل — اآلن احتاجه لكنه
«توم». هو ا شقٍّ تركيبه

ُملفًقا؟ «فليكوفسكي» كان كم سيعرف القديمة، ملرص الديني بالتاريخ ُمهتمٍّ أي لكن
دينية ألسطورٍة ترديٍد سوى ليست العريش حجر عىل املنقوشة القصة ألن بارًعا؟ كان وكم
التعاويذ أسلوب يف ِصيغت قد األسطورة وأن التاريخ، فجر منذ املرصي فيها اعتقد قديمة،
املرصي، الشمس بإله سيلحق عظيم خطٍر لدرءِ د، محدَّ زمٍن يف ترديدها يتم التي السحرية،
رع». «آتوم أو أنوم» «رع املركَّب االسم يحمل ذاك الشمس إله وكان بمرصجميًعا. وبالتايل
ويف واملستنقعات، الرتبة تجفيف يف الشمس أهمية أدرك الوادي، يف اإلنسان استقرار ومنذ
وبحيث اآللهة، بني السيادة َسْمت بالشمس بلغت بأهميٍة َحِظيَت لذلك النباتات، نضوج
اإلنسان لحياة الزمٍة أخرى بعناَرص الشمس ارتَبَطت وقد للدولة. الرسمي الرب أصبََحت
التي والسماء األرض، أو والرتبة الندى، أو والرطوبة الهواء، أهميتها: حسب هي والنبات،
إله نجد املقدَّسة، «أون» ملدينة الدينية الصياغات من واحدٍة ويف آتوم». «رع َمَقر هي
إلًها — رشيكة له تكون ال وحتى توحيده يف إيغاًال — باالستمناء ذاته من يخلُق الشمس
«شو» ويتزوج الرطوبة. أو الندى إلهة «تفنوت» هي أنثى وإلهًة الهواء، إله «شو» هو ذكًرا
وابنًا آتوم، لرع حفيًدا الصياغة تلك وفق يُحتسب الذي األرض«جب» إله ليُنجبا و«تفنوت»

«رع». الشمس إلله كأٍب «جب» يأتي أخرى صياغٍة يف بينما و«تفنوت»، «شو» ل
يف آخر نيًال هناك أن روا تصوَّ فقد النيل، يف اإلبحار هي للمرصيِّني نقل وسيلِة أَهمَّ وألن
بإبحار تتم اليومية الشمس دورة وأن أحيانًا.9 األمطار سقوط إىل يؤدِّي الذي هو السماء،
إىل الرشق من السماء به تجوب الشمس»، «مركب أَسَموه مركٍب يف السماوي، النيل يف «رع»
الغرب من الليل أثناء سفىل سماءً به لتعُرب الغروب مع آخر زورٍق إىل لتنتقل نهاًرا، الغرب
اللحظات أخطر فكانت االنتقال فيها يتم التي اللحظة تلك ا أمَّ دواَليك. وهكذا الرشق، إىل
الناري الغسق لون يف أَثُرها يظهر ودموية هائلة حرٌب تدور ما غالبًا كانت حيث إطالًقا؛
للرش إلًها هناك ألن وسالم؛ بهاءٍ يف دوًما تِتمُّ تكن لم اإللهية فالرحلة الشفق؛ لون ويف
زورق ِليُداهم الظالم لحظة يف يكُمن وجنوده، «أبوفيس» األفعوانية الضخمة األفعى هو
تخوض وحاشية، وجنود بحارٌة مركبه يف اإلله يحرس كان لذلك النور، إله ويبتلع الشمس

ص٦٣. ذكره، سبق … الفلسفة» قبل «ما كتاب: مجموعة ضمن ولسن، جون 9
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الذي الشمس بابتالع له تسمح ال حتى «أبوفيس»10 والرش الظالم إله ضد رشسًة معارَك
باسم املرصيون ألحق لذلك جرداء، باديٍة إىل البالد ل وتُحوِّ والرضع، الزرع خراب يعني
املستخدمة العالمة ذات وهي والجدب، الصحراء عىل الدالة الهريوغليفية العالمة «أبوفيس»

ِبِصلة. والظالم والجفاف والرش للصحراء يُمت ما لكلِّ
«أبوفيس» التنني لقهر رع» «آتوم بصحبة الخري جيوش وجوِد من بُد ال هنا ومن
— يزل ولم — القديم الرشق أقطار يف شاع آخَر اعتقاٍد إىل َمردُّه اعتقاٌد وهو وجنوده،
أو شيطان أو ضخم ثعباٍن ابتالع عن ناجٌم القمر، خسوف أو الشمس كسوف أن وهو
والعيص بالطبول يخرجون قرانا يف األهلون زال وما السماوي. للِجرم الجن من مجموعة
ظهور عند الِجرم ملساعدة وتُكربِّ تُهلل الخري جنود تُمثِّل منظمة جماعاٍت يف والسيوف
القديم املرصي اعتَقد هذا ومن السماوي. الِجرم ليُطِلق الثعبان لتخويف الخسوف، حالة
النيل دوَّامات يف إبحاره أثناء لاللتهام وقت، أي ويف بل أحيانًا، رع» «آتوم تعرُّض يف
الهروب عىل الشمس إله ملساعدة امُلعوذة السحرية الرتتيلة تلك وضعوا لذلك السماوي؛
من «أبوفيس» يتمكن ال حيث العظيمة؛ السموات مياه يف الرسيع واإلبحار «أبوفيس» من
ِصيغت وقد يرة. الرشِّ غايته عن دوًما تُعطِّله التي الخري جيش جحافِل أمام به اللحاق
بالوادي، مختلفة مواضَع يف متعددة نقوٍش يف متواترة صياغاٍت عدة التنني» «فشل ترتيلة
تختفي حيث الغروب عند خاصة التعويذة وتُستخدم وحده، العريش حجر عىل وليس
وإن التايل. اليوم يف للظهور تعود ال وربما لالبتالع، تعرًُّضا أكثر وتكون الظالم يف الشمس
كانت ألنها إال الجدب) فصل (هو الشتاء فصل يف يتناقص النهاري دوامها كان الشمس
يف إال يستقوي ال الذي «أبوفيس»، الشيطان ضد ليلة كل جيشها مع َمريرة حربًا تخوض

الباردة. الجدب فصول
(اصطالح نفر أون امللك وعدو رع عدوِّ أبوفيس قهر «فاتحة ب ُمعنون النص وَمطَلع
معرفة كتاب … والصحة والفالح الحياة له الحياة)، له بمعنى فرعون ألي يشري ملكي
رع أتوم عظمة برتديِد األول املقطع يبدأ ثم يتىل»، الذي الكالم «أبوفيس»، وقهر لرع الخلق
خلقه عن طويل حديث (هنا … الوجود إىل جاء أن بعد الجميع إله «قال الخالق باعتبار
بواسطة أعدائي بإبادِة «أمرتُهم … األرض» رب «جب ومنهم وأحفاده أبنائه من لآللهة
تَُصب أن جسمي من الوجود إىل جاءوا الذين هؤالء وأخرُجت لحديثهم، ال الفعَّ السحر»

ص٦٣. السابق، املصدر 10
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… سالم يف السماءَين ستعرب مركبك»، يف تكون هكذا … عليك رع «ينترص … لعنة عليه
«أتوم»، عنه ويفصل النص، من تماًما «رع» اسم «فليكوفسكي» يُهِمل وهكذا إلخ.»11
تصبح ثم توم». «بي التوراتي املوضع باسم يلتقي حتى «توم» ليصبح الهمزة ويحذف
موضِع عند الهكسويس«أبوب» امللك مع «توم» الفرعون معركة الكسوف، ظالم ضد املعركة
أبوفيس من بالهرب رع» «أتوم إرساع ويتحول حريوث». «بي امليامني إرسائيل بني عبوِر
إىل ليهرب) عنه جنوده يحارب بينما ذاته عىل والحفاظ دوًما الهرب مهمته كانت (حيث
أنه نفهم (وعليه البحر دوَّامات إىل جيشه مع يندفع فرعون إىل يتحول السماوي؛ املاء
«أبوفيس» التنني اسم بني يُطاِبق براعٍة وبكل غرق). أي فيها ليس القصة أن رغم غرق
ملعنى ص امُلتخصِّ غري القارئ معرفة عدِم استثماِر مع «أبوب» الهكسويس امللك اسم وبني
ملًكا كان كونه إىل خرطوشيشري عىل محفوًرا «توم» اسم وجود أن إىل فيشري «خرطوش»،
باملرصيات ُمهتمٍّ أي لدى املعلوم بينما امللوك. أسماء لكتابِة املتبعة املرصية الصيغة ألنها
امُلؤلَّهني، امللوك أسماء لتدوين ثم األول، املقام يف اآللهة، أسماء لتدوين كان الخرطوش أن
«رع سم ينقش أن طبيعيٍّا كان لذلك الثاني؛ املقام يف االلهي النسل بحق الحاكِمني أو
النهار ذهاب بني املضيئة شبه والظالم النور بني ما حالِة اسُم ا أمَّ خرطوش. داخل آتوم»
الخوف عىل تُدل التي «باخيت» التسمية من فيتحول الليل، ظلمة قدوم وبني أظلم، الذي
«بخ»، تخويًفا اليوم إىل املرصي يقولها يزل ولم الشمس، برب يَحيق قد وما الظالم من

التوراتية. حريوث» «بي إىل تتحول
بلقب مرة «رع» تلقيب من ب تعجُّ وعالمة استفهام عالمة يضع «فليكوفسكي» إن ثم
ملس قد أنه لقارئه، يوحي أنه إىل يشري ما وهو «حرماكيس»، بلقب ومرًة أختي» «حر
يف جهل إىل األن الذهن انرصف ربما معنا لكن كاتبه. من لجهٍل يرجع ربما النص يف ً خطأ
الجهل، صفة عن به ننأى تجعلنا براعًة أثبت اآلن حتى الرجل لكن ذاته. «فليكوفسكي»
حالة يف لقبها أو الشمس اسم هو أختي» «حر ألن التزوير؛ إىل الَعْمد عن به تنأى ال لكنها
الهول، أبو حينئذ ويُمثِّلها الغروب حالة يف تكون عندما فهو «حرماكيس» ا أمَّ الرشوق،
تطري إنها الصقر. «حور» أو بالحر الشمس يُشبِّه آتوم» «رع الشمس إلله الحوري واللقب

الحرارة. معنى من «حر» لفظ يحمله ملا إضافًة كالصقر،

الحميد عبد د. وتعليق: ترجمة القديم، بالعهد املتعلقة القديم األدنى نصوصالرشق «جيمس»، بريتشارد 11
ص٤١–٤٣. ١٩٨٧م، القاهرة، املرصية، اآلثار هيئة نرش زايد،
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ومرادفاتها «نرت» ترجمة إىل يعمد الكربى، التلفيقة بهذه يقوم وهو و«فليكوفسكي»
لآللهة، لإلشارة عادة تُستعمل فإنها وملك، إله للداللتنَي صلحت إن وهي ملك، إىل بالقصة
الذي امللكي األمري «فليكوفسكي» عند فيصبح آتوم» «رع وحفيد األرض، إله «جب» ا أمَّ
العريش حجر وألن السحرية، بالعصا امللفوق البحر بمعجزة أبيه غرق بعد عرشه فقد
املطلوب بالدور جب قام فقد الكسوف، حاالت من هامة لحالٍة تسجيًال كان يبدو فيما
كان فَخْلُقهم آلهة؛ من وأشقاؤه هو أصًال ُوجد أجله من والذي التعويذة نص حسب منه

«أبوفيس». من آتوم» «رع حماية بغرض
فالرسد به؛ تليق ال سقطًة «فليكوفسكي» البارع للعالم ل نُسجِّ أن هنا املهم من لكن
الهكسويس امللك ضد — يقول حسبما — الفرعون خاضها «حربًا يتناول جميعه هنا
وحتى — بتزويره أخذنا لو حتى — اإلرسائيليِّني» ضد مطاردة تكن لم إذن «أبوفيس»،
فيه خرج الذي الوقت ذات وهو الهكسوس، لدخول حدَّده الذي الزمن مع النص يلتقي
يكون أن يجب إنما «أبوفيس»، ليس الهكسويس امللك يكون أن بُد «فال إرسائيل، بنو
«أبوب أو الثاني وليس األول «أبوفيس» ألن مرص؛ عىل الهكسوس ملوك أول «ساالتيس»
ولو الغزو، ملك وليس مرص، عىل الفعليِّني الهكسوس ملوك من الرابع امللك هو األول»
قد الحرب تلك أن يعني ذلك فإن الثاني»، «أبوب أو «أبوفيس» كان ربما كونه إىل ذهبنا
إرسائيل بني خروج عرص عن قرون أربعَة يبُعد ما وهو الهكسوس، عرص آخر يف َحدثَت

لألحداث.» وتزمينه هو تاريخه حسب
وتلفيق، تزويٍر عمليِة بأكِرب فعًال أَمتَعنا أنه ورغم براعته، رغم الرجل أن الحقيقة

شديدة. سقطًة فكانت هذه ا أمَّ كبوة، من ألكثر اآلن حتى كبا فإنه

األرميتاج بردية دالالِت تزييف (3-5)

وتحقيقها ودرسها برتجمتها وقام «جولنشيف»، املرصولوجي األرميتاج بردية اكتَشَف
بمتحف اآلن محفوظٌة وهي وجاردنر»، وجن وإرمان وبرستد «بيت من كلٌّ وتحليلها
يفحرضة أُلِقيَت أنها الربدية وتدَّعي «نفررحو». امُلرتل الكاهن نبوءات وتحوي «ليننجراد»،
قد أنه رأينا ويف القديمة. الدولة من الرابعة األرسة ملوك أوائل أحد «سنفرو» الفرعون
تخص أحداٍث عن تحكي كونها يف األوىل خدعة: من أكثر َوصَلتنا التي حالتها عىل َدخَلها
ُكتبت «أنها «… «أوزيريس كتاب يف ذهبنا وقد إليه، ونُسبت آخر عٍرص يف وُكتبت عًرصا،
تقليدية قيمًة وأُعطيت القديمة، الدولة نهاية يف األول املتوسط العرص يف الثورة عرص يف
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عرص القدم، يف ُموغل عٍرص إىل بنسبتها — والتبجيل القداسة يكتيس القديم حيث —
طوال.» بقروٍن الثورة عرص قبل «سنفرو»

لها ج تُروِّ التي األحداث قبل الِقدم يف موغل ِلعٍرص نسبتها يف فهي الثانية الخدعة ا «أمَّ
التنبُّؤ.» عىل أعظم قدرًة يُكِسبها مما بالفعل،

مرًة استُثِمرت أنها فهي الباحثني، من كثرٍي عىل جازت ربما التي الثالثة والخدعة
إىل أُضيف بأن الثورة، وعرص «سنفرو» عرص السابَقني: العَرصين يخالف عٍرص يف ثالثة
الرصاع أحداث َرسِد بعد — الذي النص وهو بآخرها، أُلحق إضافيٍّا ا نصٍّ األصيل متنها
البالد ويُخلِّص يأتي منقذ بملٍك نبوءًة يضيف — البالد إىل اآلسيويِّني وتسلُّل االجتماعي،
«آمنمحات هو أنه إىل املؤرخون وذهب «آميني». املخترص باسمه إليه أشارت كبوتها، من
«بإثبات تزمينها إىل بهم حدا مما الوسطى، الدولة من عرشة الثانية األرسة س مؤسِّ األول»
كي «سنفرو»، أيام إىل نُسبت ثم عهده يف ُكتبت وأنها الفرعون، ذلك عرص يف تاريخها
تماًما. عليه نُوافق ما وهو ُمنقذ»، عادٍل كملٍك آلمنمحات الدعاية ألوان من لوٍن إىل تتحول
املنقذ بامللك يتنبأ الذي األخري «الجزء أن إىل تُشري التي القرائن من عدًدا املقابل يف سقنا لكنا
بالفعل أُضيف قد الجزء هذا وأن لعرص«آمنمحات»»، نسبته تصح الذي فقط هو «آميني»
أضاف الذي للكاتب باليقني معلوًما وكان يسري، بزمٍن العرش ة ُسدَّ صعوده قبل أو أيامه
بالفعل فكان الوثيقة متن بقية ا أمَّ للبالد. ملًكا سيُصبح بد ال «آمنمحات» أن النبوءة تلك
وبالتحديد الثورة، زمن تدوينه تم قد األصل ذلك «وأن بزمان، «آمنمحات» عرص يسبق
تنبؤيٍة كرؤيٍة بكاملها تبدو الوثيقة أصبحت وهكذا األول»، املتوسط العرص فوىض أيام

«آمنمحات». بقدوم
ن تُدوَّ لم أنها بها، الواردة األحداث لزمن الصادق التأريخ من اليقني عدم يف الرس ا أمَّ
القرن يف عاش كاتٍب ِقبل من الحديثة، الدولة عهد يف إال َوصَلتنا التي النسخة عىل بالفعل
نسخه فَقرَّر التلف، عىل موشًكا بدا الذي األصيل النص أهمية له ظهرت حيث ١٥٠٠ق.م؛
يستخدمها كان برديٍة ظهِر عىل بنسخها قام عنده خالية برديًة يجد لم وملَّا به، واالحتفاظ
من تحويه بما البحتة، بالصدفة «نفررحو» نبوءة وصلتنا وبذلك الخاصة، حساباِته إلجراءِ
أسلوِب عن أسلوبه يختلف قديم نصٍّ عن النسخ نتيجة َحدثَت كثرية أغالٍط ومن غموٍض

الناسخ. عرص
الثورة عرص يف مرة ألول «ُدوِّنَت — رأينا يف — لكونها الوثيقة أهمية وترجع
فإنها الثورة، أحداث عىل اهتمامه ركَّز الذي «إبيور» بعكس لكنها األول»، بالعرصاملتوسط
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وساقه «إبيور» أهمله ما عىل الضوء فألقت للبالد»، اآلسيويِّني تسلُّل عىل اهتمامها «ركََّزت
أنه نضيف أن بنا يجدر وهنا واف، بشكٍل التسلُّل ذلك عن تفصيًال تُعطي ال شذراٍت يف
باملدخل إن بل «آمنمحات»، عهد يف إليها أُضيفت التي هي الربدية مؤخرة فقط ليست

«آمنمحات». عهد يف إضافتها تمت بدوِرها كونها عىل واضحة شواهَد
لقد إخوتي يا جاللته: لهم «وقال حاشيته: وسط جالًسا «سنفرو» بامللك تبدأ الوثيقة
عندما منتقاة، وألفاٍظ جميل بكالٍم يتحدث شخٍص أي عن … يل لتبحثوا بطلبكم أمرُت
باست لإللهة عظيم ُمرتٌل يُوجد … وقالوا … سجدوا عندئٍذ تسلية، فيها أجد أسمعها
… األنامل حاذق وكاتٌب الساعد» قوي شعبي «رجٌل وهو نفررحو، اسمه امللك، أيها يا
أو حدث عما كلماتي تريد هل نفررحو: امُلرتِّل فقال … به وأئتوني اذهبوا جاللته: فقال
الوجود إىل أتى قد الحارض ألن سيحدث؛ مما ال، جاللته: فقال امللك؟ موالي يا سيحدث ما
كتابة وكتب: ومداًدا وقرطاًسا قلًما وأخذ الكتابة، مواد صندوِق إىل يده «مد ثم بنا، يمر
يف سيحدث فيما يُفكِّر كان حينما شمس، عني مقاطعة ابن نفررحو». الرائي به تحدَّث ما
من نفررحو أن (ولنلحظ بقوتهم» اآلسيويون أتى حينما الرشق حالة يف ويُفكِّر األرض،
مركز يف وكان بل البدوي التسلُّل أحداث معايشة إىل أقرب يجعله مما بالدلتا، شمس عني

«نفررحو»: كالم نص ويقول باستت). القطة الربة معبد بوبسطة يف التسلُّل هذا

فيها. نشأت التي األرض تلك أجل من تأملت لطاملا فؤادي،
نقيصة. الصمت أصبح وقد

… عنها القوم يتحدث أموٌر َة وثَمَّ
… الكفء الرجل زمان وىل وقد

… تبدأ؟ أين فمن
فؤادي؛ تُراِع ال

تُقاومه». أن «وعليك أمامك واضح فاألمر
حدوثها، ينبغي كان ما أموًرا يأتون البالد حكام أصبح لقد

عليها. يأىس من وليس األرض» «وخِربَت
اختفى. الخري لكن … الحب عن الجميع يتحدث …

تزايدوا. املوظِفني لكن األرض تناقَصت
َمت». تضخَّ «الرضائب لكن األرض ت جفَّ
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اتسع، املكيال لكن املحاصيل قلَّت
أرضمرص»، القبليون «واقتحم
يجيب. أو ليسمع ُمدافٍع من وما

سالح، صاحب الكليل وأصبح الناس عن «رع» تباَعد
«… لهم يُبجِّ كان من لون يُبجِّ القوم «وصار
آميني، اسمه الجنوب من ملك سيأتي لكن

تاستي، من سيدة ابن
نخن، خن طفل

األبيض، التاج يتسلم سوف
األحمر، التاج ويلبس

سعداء، سيكونون زمنه يف والناس
اإلنسان)،12 ابن (أو أحدهم ابن إن

اآلبدين.13 أبد إىل اسمه سيُخلَّد
الفتنة»، ودبَّروا الرش عىل تآمروا «الذين ا أمَّ

منه، خوًفا أفواههم أخرسوا فقد
بسيفه، سيُقتلون واآلسيويون
بلهيبه، سيُحَرقون واللوبيِّني

لنصائحه»، سيستسلمون «والثوار
لبطشه. والعصاة

جبينه، عىل الذي للصل املتمرِّدون» «سيخضع
الحاكم، أسوار وسيقوم

مرص، غزِو من اآلسيويون يتمكن ال حتى
املعروفة، طريقتهم حسب املاء وسيستجدون

يشرتط ال تعبري وهو ناس»، «ابن اآلن املرصية الدارجة يف التعبري ذات يعنيه ما يعني التعبري هذا 12

الطيب. واملنبت األصل يقصد ما بَقْدر الثري األصل
ج١، ١٩٦٧م، القاهرة، األمريية، املطابع لشئون العامة الهيئة القديم، األدنى الرشق صالح، العزيز عبد 13

ص٣٦٥.
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أنعاُمهم، تَِرَده حتى
مكانها، إىل العدالة وستعود
األرض، من الظلم ويُنفي

سرياها، من فليبتهج
اآلتي.14 ذلك مع التعاون نصيبه من سيكون ومن

مرص، عرش األول» «آمنمحات توىل أن إىل «… «أوزيريس كتابنا يف ذهبنا قد وكنا هذا،
أهمها: شواهد إىل استناًدا الثوري، العمل أغراِض قمَة كانت الوالية تلك أن يوحي

كان بل النبالء، أبناء من حتى وال ملكية، ساللة من يكن لم «آمنمحات» أن •
وحربية عسكرية صالحياٍت أثبت املنبت، طيب كان وإن الشعب، سواد من رجًال
تعبري أن «جاردنر» من مستفيًدا حسن» «سليم ويعلمنا الحرب، وزارة إىل أَوصَلته
ملكي غري نسٍل شخصمن إىل يشري متواتر تعبريٌ اإلنسان» «ابن أو أحدهم» «ابن

طيبة.15 أرسٍة ابن كان وإن نبيل، أو
قهًرا.»16 امللك اغتصب قد آمنمحات «إن رصاحة: برستد» «جيمس ويقول
ملوك آخر الرابع» «منتوحتب عهد يف قويٍّا وزيًرا كان أنه إىل آخرون معه ويذهب
كبرية، سلطاٍت بيَديه يُركِّز أن — وزارته أثناء — واستطاع عرشة، الحادية األرسة
العرش.17 عىل فوثَب مليِكه وفاَة وانتهز الدولة، شئون عىل فعليٍّا إرشاًفا يُِرشف
رع» أب سحتب «أمنحتب ذاته هو أنه عىل الكامل شبه االتفاق عن ناهيك هذا
بمليكه لإلطاحة الجند رياسة استغل وأنه الرابع»، «منتوحتب عهد يف الجند رئيس

ادخلناها التي والتعديالت ،٣٣٩ ص٣٣٣: من ج١، ذكره، سبق حسن، سليم د. ترجمة إىل هنا استندنا 14
إىل: مستندة هنا الرتجمة عىل

• Gardiner, the jornal of Ehgption Archaeology, voll, pp. 100ff.
• Gunn, vol X II, 1926, pp. 250ff.

ص٣٣٨. ج١، ذكره، سبق حسن، سليم 15

كمال، حسن د. ترجمة الفاريس، الفتح إىل العصور أقدم منذ مرص تاريخ كتاب برستد، هنري جيمس 16

ص٩. ١٩٧٩م، القاهرة، ط١، املرصية، املعارف وزارة
ص٩٩. ١٩٦٦م، القاهرة، الهالل، دار االقطاع، عىل ثورة أول موىس، العزب محمد 17
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ذاته هو أنه ثقة مرصولوجيٌّ وهو «برستد» أكد وقد أُرسته. شأفة عىل والقضاء
البالد لتطهري تجريدها تم مشهورة حملٍة آخِر صاحُب رع» أب سحتب «آمنمحات
بزماٍن بزعامته عرشة الثانية األرسة قيام قبل وذلك اآلسيويِّني، بقايا من تماًما

يسري.18
«آمن يعني الذي باسمه ينتمي محات» «أمن الجند قائد أن هو الثاني والشاهد •
اتباعه إىل يُشري مما «آمن»، هو الحني ذلك حتى مغموًرا كان إله إىل الطبيعة» يف
أمٌر وهو أرمنت، إله «منتو» لإلله التابعني املناتحة سادته، عقيدة تُخالف عقيدًة
شأن يرتفع الحكم «آمنمحات» تويل ومنذ فرعونية، حكومٍة يف وزير مع غريب

الفرعونية. العصور نهاية حتى اإلطالق عىل اآللهة أهم يصبح حتى «آمن»
هو الشعبية العقيدة يف كان آمن» أو «آمون أن هو رأينا يف والخطري

الثورة. أُدلوجة احتسبناه الذي اإلله ذلك أوزيريس»19 روح …»
القديم املرصي الفكر رجال نَظر يف اعتُرب «آمنمحات» أن هو الثالث والشاهد •
ه همَّ ه وجَّ الذي الرجل كونه إىل إضافًة املنتظر، امُلخلِّص — «نفررحو» عند كما —

القديمة.20 العصور من بُقوا الدين النبالء شوكة كرس إىل
املنتَظر، الشعب رجل كان آمنمحات أن مفاده تكهنًا ذلك عىل سنا أسَّ وقد
ألشعار به النبوءة إضافة يف كما له الرتويج وراء الشعبية القيادات كانت وربما
نص يف ولعل الحكم. إىل للوصول الوسائل بكل له السبيل تمهيد مع «نفررحو»،
اآلسيويِّني فإن والثوار، «آمنمحات» بني العالقة حميمية إىل يشري ما الربدية
لكن ببطشه»، و«العصاة بلهيبه»، سيُحرقون «واللوبييون بسيفه سيقتلون
عرصه من يجعل أن بالفعل آمنمحات استطاع وقد لنصائحه». سيستلمون «الثوار
إىل يذهبان إبوايه» و«جانني إيمار» «أندريه ولكن الوسطى، الدولة عصور أزهى
… األقوياء النبالء مع املصالحة من لوٍن عقِد إىل أيامه آخر ماَل قد أنه تأكيِد

ص٩. ذكره، سبق … تاريخ كتاب برستد، 18
نرش شكري، أنور محمد ود. بكر، أبو املنعم عبد محمد د. ترجمة القديمة، مرص ديانة إرمان، أدولف 19

ص١٠٩. د.ت. القاهرة، الحلبي، البابي مصطفى
ص٩٩. ذكره، سبق العزب، 20
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لهم السماح ارتىض بحيث األحوال، سكون بعد نفوذهم يستعيدون بدءوا الذين
طاعته.21 مقاِبَل القديِم النفوِذ من قسٍط باستعادِة

وبلغت امللك، الغتيال الخفاء يف ُدبرت قد مؤامرة إىل تشري نصوٍص عىل عثرنا وهنا
مما بالسيوف، امللكي شخصه عىل وهجموا نومه، غرفة الجناة عليه دخل حيث بعيًدا ا حدٍّ
املحاولة تلك احتسبنا وقد ملساعدته، الحراس ُهرع حتى بنفسه نفسه عن للدفاع اضَطره
استدعى بحيث النبالء؛ مع الجديدة سياسته إزاء الثورية القيادات جانب من جاءت قد
فهو املعنى؛ ذلك عىل اغتياله محاولة عقب «آمنمحات» حديث ويدل جسديٍّا. تصفيته

ويقول: بهم، وثِق الذين حلفائه لخيانة يأسف

اليتيم، إىل أحسنُت لقد
املساكني، وأطعمُت

األمري، مع كمحادثتي الوضيع مع وتحدثُت
خريي، أكل َمن كلَّ لكنَّ

ضدي.22 قام

مؤكًدا والوضاعة، واملسكنة باليتم يصفها محددة، لطبقٍة حليًفا كان أنه الواضح واملعنى
من كانوا املتآمِرين أن يؤكِّد «برستد» كان وإن اغتياله، حاولوا من هم الحلفاء هؤالء أن
ممن متشكلة حاشيته تكون أن الطبيعي من ألنه مذهبنا؛ يدعم ذلك فإن حاشيته،23 رجال

ذلك. بعد جميًعا بتصفيتهم قام ملاذا نفهم هنا ومن العرش، إىل السبيل له دوا مهَّ
كأدلٍة هنا ونسوقها إليه، ذهبنا ما تؤيد كثريًة معانَي «نفررحو» بردية يف أن كما
من غفري عدٌد ويتبعه فرعون اسم يسبق أن فاملعتاد املذكور؛ بكتابنا نُدِرجها لم جديدة
الباحِثني، بني شديًدا عجبًا ويثري فيه، مباَلغ حدٍّ إىل والتفخيم والسيادة الترشيف ألقاب
ناهيك باملرة. املألوف عىل خارج أمر وهو تماًما، الربدية هذه منه تخلو الذي األمر وهو
بالقول: رعيته ألحد بالحديث ويتوجه «إخوتي» بالنداء: حاشيته يخاطب امللك كون عن
ل ليُسجِّ الدور بهذا هو يقوم امللكي، الكاتب بإحضار يأمر أن من وبدًال صاحبي»، «يا

بريوت، عويدات، دار ريحان، أبو وفؤاد داغر فريد ترجمة القديم، واليونان الرشق وإبوايه، إيمار 21
ص٦٣. مج١، ١٩٦٤م،

ص١٦٦. … تاريخ كتاب برستد، 22
ص١١. نفسه، 23
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تلك بعد أو قبل تجدها أن يمكنك ال مشاهُد وهي رعاياه. أصغر بني من واحٌد يقول ما
فيخربه يؤنسه ُمرتًال الجاللة صاحب يطلب أن ا أمَّ القديمة. مرص تراِث يف النادرة، الوثيقة
ليس وأنه موجود، الرجل ذلك مثل أن قلبه عىل الرسور وإدخال سعادته لزيادة رجاله
فهو الساعد»! قوي شعبي «رجٌل بالوصف املطلوب الرجل بوصف ونه ويُبرشِّ عاديٍّا، رجًال

التعليق. عن غنًى يف أمر
األرميتاج! بردية بشأن «فليكوفسكي» لنا قدَّم ماذا واآلن

«أحمس» امللك ابن األول» «أمنحتب إىل عنده تشري «أميني» كلمة فإن الجميع بعكس
بدوره هنا واالسم عرشة. الثامنة األرسة ملوك ثاني األول» «آمنحتب ويُعد التحرير، ملك
ُمحرِّر إىل تُشري أن «آميني» كلمة من يريد وألنه حتب»، + «آمن َمقطَعني من ملصق
«آميني» وألن ولده، مع فلتلتِق «أحمس»، املحرر مع تلتقي ال ألنها الهكسوس؛ من مرص
لكنه األول»، «آمنحتب لون وهو اللون أسود يكون أن بد فال بالنوبة، «تاستي» من
تشري أن يحتمل إذن «ميني» طيبة. ملوك من مرص حكام وأغلب «آمنمحات» لون أيًضا
«آمنمحات الرجلني بني الفاصل وألن التوراة، زمن مع التاريخ يتزامن حتى «آلمنمحات»
تماًما، «فليكوفسكي» يدحض ما أخطر أن إال قرون، إىل يصل األول» و«آمنحتب األول»
فهو ملكي بيٍت سليَل ليس أي أحدهم؛ ابن بأنه «آميني» يصف الذي الربدية نص هو
«أحمس» امللك ابن هو األول» «آمنحتب امللك بينما الحاكمة، األرسة ذات من ملك ابن ملٌك
ينطبق ال وهكذا الشعب، عامة من فرجٌل «آمنمحات» ا أمَّ إلخ، … «سقننرع» امللك بن
يطابق أن به وقصد تاريخه، مع ليتزامن «فليكوفسكي» اختاره الذي امللك عىل الوصف
عىل شهادًة برمتها األرميتاج بردية من يجعل أن ليستطيع األول» «آمنحتب مع «آميني»

الهكسوس. ودخول الخروج أحداث
الفليكوفسكي، التزمني حسب التاريخ كتابة إلعادة السند لهذا الثاني الدحض ا أمَّ
الحاكم أسوار وسيقوم … بسيفه سيُقتلون اآلسيويون …» الربدية: نص يف جاء، ما فهو
إليه يُشار كان الذي الحاكم سور أن واملعلوم مرص.» غزو من اآلسيويون يتمكن ال حتى
بُنِيَت قد الرمال» عابري عىل والقضاء اآلسيويِّني لصد أُقيمت التي الحكم «حائط بالتعبري
بستة األول» «آمنحتب زمن وقبل «آمنمحات» أرسة عرشة24 الثانية األرسة ملوِك عهِد يف

كاملة. قروٍن

ص١٧-١٨. ذكره، سبق العزب، 24
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«سنوحي» قصة ويف املرصي، األدب وثائق يف نجد والتدقيق، البحث من وبمزيد
زمن أُقيم قد الحاكم» «حائط أن عىل قاطًعا دليًال مشهورة، أدبيٌة قصٌة وهي تحديًدا،
أيِّ عىل التامِّ القضاءِ وبعد امللك، هذا أيام آخر يف موجوًدا كان أنه أو األول»، «آمنمحات
امللك اغتيال محاولة نبأ بلغه أن بعد «سنوحي» فيحكي بمرص؛ حريشع» «العامو ل آثر
يشُعر الباحِثني، من ني ِللُمهتمِّ شاغلًة تزل لم واضحة أسباٍب ودون األول»، «آمنمحات
وموقف قدَّمناها، التي رؤيتنا مع واضًحا السبب ونظن الشديد، بالذعر «سنوحي» املحارب
رشيًكا وكان بل امللك، عىل املتآمرة الشعبية القيادات أحَد كان كونه إىل يُشري سنوحي
«حائط حراس غاَفل أن بعد آسيا إىل فوًرا يهرب سنوحي نجد لذلك األقل؛ عىل مخطًِّطا
أسلمُت تعبرينا: يشبه وهو — لقَدمي الطريق «وأعطيُت قوله: يف بالنص أو الحاكم»
عابري عىل والقضاء اآلسيويِّني لرد املقامة الحاكم حائط اقرتبت وملَّا — للريح قَدمي
تأديتهم أثناء األسوار ُحراس يراني أن خشيَة خشبية، أجمٍة تحت الُقرفصاءَ َقعَدُت الرمال،

اليومية».25 لخدمتهم
تسقط وبه قرون، بستة «آمنحتب» وقبل «آمنمحات»، عهد يف إذن أُقيم قد فالحائط
زيادة مع العالم، تاريخ صياغة إلعادة «نفررحو» بردية عىل سة املؤسَّ «فليكوفسكي» ُحجة
بالنسبة تماًما، ومتأخًرا تماًما، يختلف أمًرا كان الهكسوس غزو أن اآلن، القارئ يقني
وغزو حدثًا، كان الهكسوس غزو وأن األول، املتوسط العرص يف األول اآلسيوي للتسلُّل
املرصيون عليهم أَطَلق من وهو آخر، حدثًا كان للتسلل الثورة فرصة انتهزوا الذين أولئك

«العاموحريشع».

الخزاف نبوءة دالالت تزييف (4-5)

بالفعل، خطأ َة ثَمَّ كان القديمة، مرص لتاريخ العلماء بها قام التي التأريخ عملية يف
يريد كما التاريخ من كاملة قروٍن ستة بموجبه يسقط الذي الخطأ نوع من ليس لكنه
امللوك سني حسابات يف التباٍس إىل يؤدي إنما شيئًا يُسقط ال خطأ إنه «فليكوفسكي»،
لم الخطأ إن نقول: وللتوضيح بذاته. عاٍم يف ُمحدَّد توقيٍت مع ضبطها دقة ومدى واألرس،

ص٨٥-٨٦. ذكره، سبق بريتشارد، 25
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إذ ذاته؛ املرصي التقويم يف عيبًا كان لكنه التاريخي، للمستند تشويه أو نقٍص ناتَج يكن
وضعوا بموجبها التي الفلكية حساباتهم وضعوا قد املرصيون كان القدم، بالغ زمٍن يف إنه
لكن يوًما، ٣٦٠ عىل تحتوي التي املدنية بالنسبة املرصيات علم يف اصطالًحا نسميه ما
الجديد العام بدء فإن لذلك الربع. هذا عن طفيفة زيادة مع أو يوم ربع تزيد الفلكية السنة
الفلكية، بالنسبة قارنَّاه إذا كامًال يوًما يزيد كان املرصي التقويم من الخامسة السنة يف
سنجد فإننا — الكبيسة بالسنة نسميه فيما اليوم نفعل كما — الزيادة تلك نُسقط وعندما
الفلكية. السنة عن سنة ١٢٠ كل زائد بشهٍر القديمة، املرصية السنة حسابات يف فارًقا
مواسَم يف يعملون أناٍس مع بالظهور، التناُقص يبدأ سنة ١٢٠ كل الشهر هذا تراكم ومع
الشتاء «إن تقول: التي الرعامسة عرص بردية عنه َت عربَّ ما وهو للحصاد، ومواسَم للزرع
يُحاولوا لم املرصيِّني أن ويبدو «… تضطرب والساعات تنعكس، والشهور الصيف، يف يأتي
عام الثالث» «بطليموس جاء حتى تقليدية، تحريمية ُقدسيٍة من يحوطه ملا الخطأ تاليف
من الوطنية مرص أعياد يمنع حتى للسنة، إضايف يوٍم بإدخاِل مرسوًما ليصدر ٢٣٧ق.م
«فليكوفسكي» لكن26 الصيف يف الشتاء يأتي ال وحتى الزراعية، مناسباتها غري يف املجيء
العام، من الصحيح موقعه إىل الشتاء موسم «ويعود الربدية بنص اإلتيان من مانًعا يجد ال
نتيجة مدارها عن َخرَجت قد كانت الشمس أن ليوحي الطبيعي» مجراًها الشمس وتستعيد

الخروج. كوارث وسبَب األرض كوكَب أصاب الذي الكوني الخلل
أن بعد العاصفة.» بسبب محجوبة الشمس كانت أن بعد الرياح «وتهدأ يستمر ثُم
وبني عرشة، التاسعة باألرسة الرعامسة لعرص املنسوبة الربدية نص بني مزج قد يكون
عام الثالث» «بطليموس به أمر والذي اليونانية، منها لغاٍت بثالِث املكتوب كانوب مرسوم
معلوماٌت تُوجد «ال فيه يقول «استفسارات» عنوان تحت فصًال ب يُرسِّ ذلك وبعد ٢٣٧ق.م.
بني يقع الذي األول املتوسط العرص يف حدث «آمو» أو «عامو» آسيوي غزٍو أي عن قاطعة
الهكسوس غزو سوى لغزٍو إمكاٌن َة ثَمَّ يكون ال حتى الوسطى.» والدولة القديمة الدولة
علم عليه تعاَرَف ما لكل رصيحة مخالفٌة وهي عرشة، الثانية األرسة بعد حدث الذي
كان الحقيقة تلك عن التغاُفل وهذا ُملتِبسة. غرِي واضحٍة أركيولوجية بكشوٍف املرصيات

ص٨٢–٨٤. ذكره، سبق الفراعنة، مرص هنري»، «ألن جاردنر 26
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صحِة عدِم إىل انتهى وبحيث التاريخ، صياغة إعادِة بُنياَن عليه س أسَّ الذي العظيم عموده
تكون ثَمَّ ومن عرشة؛ الثانية األرسة قبل ما إىل األرميتاج وبردية اليدن بردية نسبِة جواِز أو
ولحظة الهكسوس دخول لحظة مع تماًما تتفق بهما َورَدت التي واألحداث روايتهما كلُّ
تنظيمها، عىل أَرشَف نادرة، فلكيٌة كوارُث صاَحبَتها التي اللحظة تلك اإلرسائيليِّني، خروج
له فضَّ الذي شعبه عيوِن أجِل من بذاته، «يهوه» الرب خاللها، الكون بنظام اإلخالل ورتَّب

النادرة. فليكوفسكي معزوفة يف العاَلِمني! عىل
للغزوات دوريٍّ شبِه وبشكٍل دوًما تتعرَّض كانت مرص أن تاريخيٍّا الثابت لكن
ما وهو املركزية، يف خلٍل أو ضعٍف لحظة أيِّ مع وخاصة البالد، إىل والتسلُّل الرعوية،
بالدولة األول» «بيومي عهد ففي رسيعة؛ أمثلًة منه نرضب التاريخية، الوثائق به تشهد
العقوبة يُوقع أن جاللته أراد «وحني الجيوش: قائد يحكي األهرام» بناة «عرص القديمة
وأرسلني … األلوف عرشات من جيًشا جاللته جمع الرمال، عىل والساكِنني اآلسيويِّني عىل
جيوًشا معه حمل أن بعد … سالم يف الجيش هذا عاد … الجيش ذلك رأس عىل جاللته

كأرسى.»27 العدد كثريَة
بدايتها، يف باألحرى أو عرشة، الحادية األرسة يف رسيع بردٍع ُقوبل آخر تسلُّل وهناك
عىل وأقدم كلها، األرض عىل «استوىل إنه يقول ا نصٍّ ل سجَّ الذي األول» «منتوحتب عهد يف
عندما حريشع العامو بقايا لطرد «آمنمحات» بطرد علمنا كما دجاتي.»28 آسيوي ذبِح
طارَدهم الذي الثالث» «سنورست ابنه تبعه ثم الرابع»، «منتوحتب جيوش عىل قائًدا كان
بنفسه امللك «ارتحل نسمونت لوحة له تُسجِّ ما وهو املرصية، الحدود خارج مواطنهم إىل
الجبلية السامرية «ششم» منطقة وهو سكمم» إقليم إىل ووصل اآلسيويِّني عىل للقضاء
الهكسوس هم اآلسيويِّني أولئك كان لو ق التحقُّ ممكن كان ما أمٌر وهو فلسطني،29 بشمال
ذلك قبل ل فيُسجِّ «خيتي» امللك ا وأمَّ ومرص. فلسطني فيها بما كلها املنطقة احتلوا الذين
إنهم … يحلُّون حيث يحل الطالع سوء إن التعساء «عامو األول املتوسط العرص يف بزمان،
ينترصون ال فإنهم ذلك ومع التاريخ)، فجر منذ (يعني حورس عهد منذ باملعارك يقومون

ص١١٤-١١٥. السابق، املصدر 27
ص١٤٢. نفسه، 28
ص١٥٣. نفسه، 29
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«اآلسيوي قائًال: كارع» «مري لولده النصح ه يُوجِّ ثُم يغلبون.»30 ال كذلك وهم مطلًقا،
مع أبًدا تلتقي ال صورٌة بالطبع وهي آسيوي.»31 إال هو إن به، نفسك تُزِعج ال التعس

اإلمرباطورية. أصحاب املحتلِّني الهكسوس

مقياسسمنة دالالت تزييف (5-5)

أرىس القديم، املرصي التاريخ من ما وقٍت ويف الجنوب، أقىص يف الثاني الجندل وراء فيما
القمم عىل األخرى منهما كلٌّ تُواجه منيعتنَي قلعتنَي عند الجنوبية حدودهم املرصيون
نحو هناك ومن «سمنة»، اسمها واألخرى «قمة» اسمها واحدة النيل، تَي ضفَّ عىل الصخرية
عليها امُلقام الصخور وعىل الزنج، بالد «كوش» أرض تبدأ الصخور، بدء ومع الجنوب،
املنخفض، أو املرتفع بالفيضان التنبُّؤ من ليتمكنوا النيل، ملياه مقياًسا حفروا سمنة قلعة
كما حلوم، لفرعون حاجٍة دون أَثَر، من املاضية األعوام ماء يرتكه الذي األثر عىل قياًسا
بما املقياس، عىل تركها التي املياه آلثار «ليبسوس» مالحظة عىل وبناءً التوراة. علينا ت قصَّ
«فليكوفسكي» يُقدِّم املعارصة، القياسات عىل قدًما وعرشين اثننَي عن يزيد ارتفاًعا ل يُسجِّ
الصخري التكوين يف هبوًطا يعني ذلك أن يزعم حيث الكارثة، عىل الدالة السادسة وثيقته
هي األرض كانت لو ألنه قدًما؛ وعرشين اثننَي بمقدار آنذاك مرص يف األرض وطبقات
املعابد من عدًدا أن يعني شك ال فذلك بالنيل، ق املتدفِّ املاء كمية يف حدث ري التغُّ وأن الثابتة،
زمن عام كلَّ بانتظاٍم باملياه تغطَّي أن املفروض من كان األسبق السنوات يف واملساكن

الفيضان.
كلِّ وراء التفتيش عىل وصربًا عظيمة، التقاٍط قدرَة يمتلك هنا الرجل أن ة ُمشاحَّ وال
املقياس، صخور هبوِط عىل ترتتب التي النتائِج إىل يلتفت لم ربما لكنه مذهبه، يدعم ما
يف حفًرا تسجيله تم إنه حيث الَقْدر؛ بذات بدوره املقياس هبوط إىل تؤدي أن بُد ال والتي

«سمنة». عند الصخري الجرف عىل رأيس خطٍّ عىل عرضية خطوٍط شكل
مجموعِة ضمن يسوقها حاٍل أيِة عىل لكنه تماًما، واهيٌة واضح هو كما هنا وُحجته
نعرفه ما ا أمَّ األخرى، القرائِن انهياِر عند إال الضعف هذا يظهر ال بحيث ُمتضافرة، قرائَن

ص٥٤. نفسه، 30
ص١٥٢. ذكره، سبق ولسن، 31
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أن العايل، السد بناء قبل طفولتنا ويف واملعاينة، باملعايشة يقينًا الوادي هذا أبناء نحن
لوٍن من طوارئ إىل جميًعا فيه نتحول حدٍّ إىل مرتفًعا املواسم بعض يف يأتي كان الفيضان
تماًما دوره يعرف وكلٌّ فوًرا، أبناؤه يتحرك الذي املرصي الريف طوارئ بمرص، خاص
بحكم ستتعرض— التي امُلتطرِّفة، البيوت لحماية القرى حول للرَّدم رسمي، تنظيٍم دون
ذلك يكن ولم هائلة، حدود إىل يرتفع املاء وكان الكامل. للغرق أسابيَع خالل — الدراية
ُمعتاِدين كنا حيث «فليكوفسكي»؛ الرويس/البولندي أبهر كما النيل أبناء نحن ليبهرنا
العليا األطراف عىل منازلنا، أسطح فوق من التطلُّع عىل — الفيضان فصل غري يف —
عىل — الفيضان فصل يف — أيًضا ُمعتاِدين وكنا تحتنا، النيلية املراكب ألرشعة البعيدة
املساعدة ا أمَّ بيوتنا، أبواِب عند ترسو عندما فوقها واللِعب املراكب تلك أسُطِح إىل الصعود
املتطرفة، البيوت حول الردم يقيمون وهم للبالِغني واألحجار األتربة «ُقَفف» حمل يف
الجميل الدوري اللهو من لونًا كانت ومرحها؛ وهذرها طفولتنا لسعادة مجاًال فكانت
الوادي هذا أبناء بحميمية عالقته وال طعمه، «فليكوفسكي» يعرف ال — شك ال — الذي
دوًما كانوا لكنهم التدمري، حدِّ إىل عليهم يتجرأ كأن الذي نيلهم وبني وبينهم وبعضهم،
لنا يحُكون فكانوا أجدادنا ا أمَّ فيضانه. بجربوت فرًحا الكون يف َمن وأشد به، الناس أسعد
إقامِة قبل يحدث وكان بمعايشته، نحن نحَظ لم للماء قسوًة أشدَّ ارتفاٍع عن طفولتنا يف
األجداد وكان كيلومرتات. سبعة بمقدار الشمال إىل العايل السد عن يبُعد الذي أسوان سدِّ
سدِّ إقامة قبل هنا البيوت هذه تُقام أن ممكنًا كان ما ويقولون: بيوتنا مواقِع إىل يُشريون
وخاصة املناطق بعض أهل ا أمَّ الفيضان. وقت األرض هذه يُغطِّي املاء كان حيث أسوان؛
غريبًا لونًا اآلن القرى لتلك جعل مرتفع، ردٍم فوق بكاملها قراهم أقاموا فقد الدلتا وسط يف
بحمل للفالحات تسمح كانت التي الحجرية الساللم األهلون أقام الردم وعىل بديع، لكنه
بدًال فيضانه، وقَت النيل مياه يف مبارشًة البيوت أبواب أمام لغسلها واملالبس الطهو أواني

البعيد. النهر مجرى إىل الصيفية التحاريِق أيام الطويل َحملها جهِد من

الحجري حتشبسوت نقِش دالالِت تزييف (6-5)

أنقاض، إىل ل تحوَّ قد كيس» «ربَّة مَقر «إن كاآلتي: النقش هذا نَصَّ «فليكوفسكي» يسوق
تراكم ما عنه أزلُت وقد معبدها، فوق األطفال ولعب املقدَّس، حرمها األرض وابتَلَعت
هناك كان فقد بناء، بال تُرك قد كان ما وأكملُت أنقاًضا، كان ما واستعدُت بناءه، وأعدُت
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وقد القديمة، املباني كل قبائلهم دمرت من هم وكانوا حواريس، ويف الدلتا، وسط يف آمو
رع.» باإلله مؤمنني غري البالد حكموا

الذي سمنة مقياس عن حديثه بعد مبارشة، النص ذلك «فليكوفسكي» يُوِرد وعندما
ى يُسمَّ مكاٌن أنه عىل معتمًدا املهدم، املعبد يقع أين د يُحدِّ أن ودون الجنوب أقىص يقع
بالقارئ يذهب آخر بتزييٍف يقوم إنما كيس»، «ربة معبد كان املعبد إن حيث «كيس».
وهو القارئ سرُياود شك ال وهنا أسوان. جنوبي «سمنة» قرب «كيس» اسمه مكاٍن إىل
الجنوبية حدودها وصلوا حتى بكاملها مرص حكموا قد الهكسوس أن راته تصوُّ يبني
أن مستساًغا يكون ولن مرص. فيها حكموا قروٍن أربعة ذلك يالئم حتى «سمنة»، قرب
يصلوا لم الهكسوس أن الحقيقة لكن فيها، شرب لكل احتالل دون قروٍن أربعة يحكموا
رُضوا إنما إطالًقا، يصلوها لم ربما بل التقديرات، أَبعِد يف الحالية «أشمون» من أَبعَد إىل
عىل الشمالية للحدود إغالقهم إزاء شماًال باملرور لهم ستسمح التي بالجزية حكامها من
يف ألنه واضح؛ تالُعٌب فيه كيس» «ربة التعبري أن كما بسيناء. والرشقية املتوسط البحر
أَمَرت نقٍش عن عبارٌة والنص كيس»، ربة «مقر وليس كيس» الربة «مقر الصادق أصله
يف كان أنه «فليكوفسكي» لنا يُوِعز إقليمي، معبٍد واجهِة عىل حتشبسوت امللكة بكتابته
املذكور املعبد أن املعلوم رغم الكارثة. أثناء األرض تحت بهبوطه الزعم له ِليتيرسَّ سيناء
وهو الحالية)، القاهرة جنوب أحياء (أحد القديمة بمرص الحالية عنرت إسطبل منطقة يف
أهمل «كيس» اإللهة معبد أن ويبدو أرتميدس»، «سيبيوس اسم اليونان عليه أَطَلق الذي
ا أمَّ بالدنا. يف نعرفها ظاهرٌة وهي عليه»، تراَكم ما «أزلت عليه ترتاكم أن للرمال أتاح زمنًا
وقت التوراة رب بفعل انخفاضاألرضاملتزلزلة يف صاحبنا إليه استَنَد الذي الوحيد التعبري
األرض «ابتَلعِت يقول: املعبد، عىل الرمل تراُكم إىل يُشري واضح مجازي تعبريٌ وهو الكارثة،
لألمر «حتشبسوت» أشارت األرضوإال النخفاض إشارٍة أيُة هناك وليس املقدَّس.» حرمها
يف واضٌح فهو الدلتا، ورشقي لسيناء الهكسوس تجاُوز عدم إىل نذهب كوننا ا أمَّ بوضوح.
حشوٌد بينهم من وكانت البالد»، شمال يف «حواريس يف اآلسيويون «كان حتشبسوت: قول
بحشود القول ولعل رع.»32 مشورِة بغرِي يحكمون كانوا تشييده، سبق ما بهدم تقوم

الفليكوفسكي. الزلزال إىل معها تحتاج ال بناؤه سبق ما تَهِدم

ص١١٢. ذكره، سبق جاردنر، فقط املثال سبيل عىل انظر 32
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اإلجابة إىل بحاجٍة نجدنا «فليكوفسكي» نظرية من الثاني القسم إىل ننتقل أن وقبل
زمٍن منذ مَرص يف إرسائيل بنو كان فإذا اآلن، حتى قدَّمه ما إزاء مرشوعة تساؤالٍت عن
يف يُوجد لم فهل الهكسوس، ودخل خرجوا حني عرشة الثانية األرسة نهاية سبق طويل
أو إرسائيل باسم إرسائيل بني عن إشارة ولو لنا ل يُسجِّ أن أمكنه واحد شخٌص مرص
فهل متصلة قروٍن أربعَة مرص حكموا قد الهكسوس كان وإذا إعالمهم؟ من فرٍد أيِّ باسم
عظمى عربية إمرباطوريٍة عن واضًحا شيئًا لنا ل ليُسجِّ الكتابة يعرف من بينهم يُوجد لم
قروٍن أربعِة خالل لنا ن يُدوِّ عهدهم يف مرصي يُوجد أولم والرببرية؟ الجهل عىل قامت
ذهب ما كلِّ بهدِم وحده كفيٌل إطالًقا،33 املدونات تلك مثل وجود عدم إن عنهم؟ شيئًا
له، تُحسب التي الُقصوى براعِته إزاءَ الزًما أمًرا كانت معه وقفتنا لكن «فليكوفسكي»، إليه

التساؤالت. تلك مثل قارٍئ أي يُهمل أن له تكُفل كانت والتي

التاريخ تزوير (6)

املرصي للمؤرخ عابرة إشارٍة عىل الهكسوسوموطنهم جنس يف رؤيته «فليكوفسكي» أقام
كانوا إنهم «والبعضقالوا: بقوله: اليقني عدم يفصيغة «مانيتون» ساقها والتي «مانيتون»،
الستة امللوك كون يف التأكيدية «مانيتون» إشارة تماًما يُهِمل «فليكوفسكي» لكن عربًا.»
فينيقيِّني كانوا — يزعم فيما — عرشة الخامسة األرسة أصحاب الهكسوس، من األوائل
مناطِق من قدومهم إىل األكثرية ذهب وإن امُلؤرِخني، بعض به أخذ ما وهو بالتأكيد.34

قزوين. بحِر
فقط ليس ملرص، غزوهم يف فاعل بَقْدٍر ساَهم والذي األخطر العامل أن أيًضا واملعلوم
العسكري تفوُّقهم أيًضا بل الثاني، املتوسط العرص صاحبَت التي والفوىض التفكُّك حالة
بحيث وتصنيعه؛ الحديد ملعدن اكتشافهم هو األول الداللة: يف غاية أمَرين يف تمثل الذي
ترويض إىل السابقني كانوا أنهم فهو الثاني األمر ا أمَّ الحديد، من مصنوعة أسلحًة امتلكوا
العجالت واخرتاع بل الِحصان، هو أصًال األدنى الرشق منطقة يف معروًفا يكن لم حيواٍن
تُعاِدل للغاية، متطورة حربية وكأداٍة النقل، يف واستخدامها الحصان ذلك يجرُّها التي

وخراطيشهم. الهكسوس الفراعنة كأسماء مدونات هناك حقيقة 33

ص١٠. ١٩٨٠م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة العربية، اللغة فقه يف مقدمة عوض، لويس د. 34
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باملرة الِحصان تعرف لم منطقتنا أن وحفريٍّا تاريخيٍّا والثابت وطائراته. اليوم دبابات
من املسمارية، الرافَدين نصوص من إليه إشاراٌت جاءت وإن إليها، الهكسوس قدوم قبل
«حمار أو الجبل» «حمار أي «أنشوكرا» باسم (٢١١٢–٢٠٠٤ق.م) الثالثة أور ساللة عهد
١٦٠٠ق.م، عام حوايل لها35 الكايس الغزو مع إال الرافَدين يف يُعرف ولم األجنبي»، البلد

١٦٨٠ق.م. عام حوايل املعروف التاريخ حسب ملرصجاء الهكسوس غزو أن ولنلحظ
تلك اكتسابها بعد مرص، يف مرة ألول الحصان يجرُّها التي العجالت سالح ظهر وقد
الحربية والعجلة للِحصان ظهوٍر أول وكان التحرير، حروب وإبَّان الهكسوس، من املعرفة
ابتدائيٍّا، سالًحا وكان عرشة، الثامنة األرسة بداية مع الهكسوس ضد أحمس حروب يف
الذي أبانا»، بن «أحمس باسم بدوره واملعروف «أحمس»، الفرعون ضباط كبري إن بحيث
قدَميه عىل يسري كان الهكسوس، عاصمة لحواريس املرصيِّني حصار لقصة ُمدوِّنًا عرفناه
نقٍل كوسيلِة السفن يستخدمون املرصيون كان الوقت هذا فإىل الفرعون، عجلة جواِر إىل
««أبحر» حيث التحرير، قصة يف وَضح ما وهو متحركة، عسكرية وكرتسانٍة رئيسية،
عرص نهاية مع العجالِت سالح قائد رتبُة تظهر مرة وألول الهكسوس.» لقتال املرصيون
— مرة ألول — قراًرا أصدر الذي الثالث» عرص«آمنحتب يف وتحديًدا عرشة، الثامنة األرسة

العجالت». سالح يف امللك «وكيل بلقب العجالت، لسالح قائًدا «يويا» حميه بتعيني
لفقدان إضافًة «فليكوفسكي»، لفروض األسايس السند بهدِم كفيٌل وحده األمر وهذا
إىل يشري املقدَّس الكتاب إن حيث للتزمني؛ السالمة تام كمعياٍر صفتَه املقدَّس الكتاب
واملفرتض مرص. إىل «يوسف» دخول عند اعتيادية انتقاٍل وكوسيلِة معلوم، كسالٍح العجالت
الثانية األرسة سبِق زمِن منذ حَدث قد الدخول هذا أن — فليكوفسكي نظرية حسب —
لقيمِة إدراكه بعد الفرعون ف ترصُّ يف جاء مثلما توراتية، نصوٍص عدِة يف ذلك وجاء عرشة،
أرِض كلِّ عىل وجعله اركعوا، أمامه: وناَدوا الثانية، «مركبته» يف «وأركبه التنبُّؤية يوسَف
«مركبته» يوسف «شدَّ مَرص إىل يعقوَب وصول عند جاء ثُم ،(٤٣ :٤١ (تكوين، مرص»
يوسف وخروج يعقوب موت عند ثم ،(٤٩ :٤٦ (تكوين، أبيه» يعقوَب الستقباِل وصِعد
وفرسان»، «مركباٌت معه وصِعد أباه ِليدِفن يوسف «فصِعد كنعان أرِض يف أباه ليَدِفن
وجود تؤكد النصوصالتي من كثري ذلك وغري ،(٧–٩ :٥ (تكوين، ا» جدٍّ كثريًا الجيش فكان

ج١، ١٩٨٦م، بغداد العامة، الثقافية الشئون دار الرافَدين، وادي حضارة تاريخ يف الوجيز باقر، طه 35

ص٤٥٦.
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أمًرا سيكون بالوثائق وهو إليها، اإلرسائيليِّني دخول عند مرص يف اعتيادي كيشءٍ العجالت
ألن «فليكوفسكي»؛ ذهب كما الهكسوس قبل مرص دخلوا قد احتسبناهم إذا تماًما، باطًال
طردهم بعد العجالت ظلَّت بل إليها، الهكسوس مقدم مع إال مرص يف تُعرف لم العجالت
ذلك بعد إال بالجيش، مستقل لسالٍح نواًة يكون أن ليمكن يكتمل لم ابتدائيٍّا، شيئًا زمانًا
العجالت، لسالح امللك وكيل أو «يويا» زمن بني الفارق وهو الزمان، من قرننَي من بأكثَر

عرشة. الثامنة األرسة س وُمؤسِّ الهكسوس من مرص ُمحرِّر «أحمس» زمن وبني
الهكسوس، لزمن سابق زمٍن مرصيف دخلوا قد اإلرسائيليون يكون أن يمكن ال وعليه
اجتهدنا أن لنا سبق وقد لهم، وكُحلفاءَ الهكسوس زمن دخلوها قد يكونوا، أن ح امُلرجَّ بل
إبراهيم «النبي كتابنا يف ونرشناه املنطقة، إىل الهكسوس منها َقِدم التي املنطقة تحديد يف
بأصولهم يعودون أنهم إىل تُشري كافية، القرائن من مجموعًة لنا وسجَّ املجهول»،36 والتاريخ
قزوين، بحِر جنوَب «أرمينيا» أرايض يف والرافَدين، الشام بالد شمايل الكاسية املنطقة إىل
شكِل يف عالية كثافٍة ذاِت موجاٌت قِدَمت املنطقة هذه ومن «قان» بُحرية حول وتحديًدا
أخباَرها دوَّنَت التي الكاسية املوجة وأخطرها الهجرات هذه أكرب وكان متتابعة، موجاٍت
حوايل األوىل بابل دولِة عىل كاسٍح غزٍو يف الكاسيون هبط أن بعد الرافَدين نصوص
جناًحا تَُعد التي الهكسوس موجة جاءت املوجات تلك ضمن أنه إىل ذَهبنا وقد ١٦٠٠ق.م،

١٦٨٠ق.م. مرصحوايل إىل اتجه الكاسية الهجرة أجنحة من
بمعنى «هك» َمقطَعني: إىل هكسوس كلمة ل فصَّ «يوسفيوس» أن عِلْمنا أن سبق وقد
ذلك رَفضنا «… إبراهيم «النبي كتابنا ويف الرعاة، ملوك أي راعي؛ بمعنى و«سوس» ملك
نيفسوفتكون شقَّ من تَرتكَّب ال واحدة كلمًة احتسبناها إذا «هكسوس» كلمة ألن التخريج؛
الهكسوس أن إىل يذهب و«برستد» وتقسيمات، تخريجاٍت إىل تحتاج وال بذاتها واضحًة
الترصيف حذف ومع الكاسية، أرمينيا من اآلراميِّني أن — باألدلة — رأينا وقد آراميون،37
إشكاليات؛ إثارة إىل التسمية تحتاج ال األخري) السني (حرف هكسوس كلمة آخر يف االسمي
أصليٍّا فرًعا كونهم يف مذهبنا مع يلتقي ما وهو «الكايس»، أو «الكاسو» تصبح حيث

كتاب يف بحثنا انتهاء (بعد ١٩٩٠م. القاهرة املجهول، والتاريخ إبراهيم النبي القمني، محمود سيد 36

إبراهيم، النبي بكتاب: إليه ذهبنا فيما هامة تعديالٍت بإجراء قمنا العمارنة، تل أيام وآخر موىس النبي
إليها). الرجوع يُرجى

ص١٤١. ذكره، سبق … مرص تاريخ كتاب برستد، 37
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عام الرافَدين تاريخ أحداث عن حديثها يف فتقول العالم تاريِخ موسوعُة ا أمَّ للهكسوس،
قولها: ١٦٠٠ق.م،

الِحصان أصبح عاًما، ٤٥٠ ملدة حكموها … بابل الكاشيون غزا ١٦٠٠ق.م، «عام
الغزو بني باإلشارة ولو املوسوعة تربط لم ذلك ومع آسيا.»38 وغرب مرص يف معروًفا

وأرمينيا. اآلراميِّني وبني ملرص، الهكسويس الغزو وبني للرافَدين، الكايس
يُوجد ال أنه «سوس»، «هك»، َمقطَعني إىل هكسوس كلمِة تقسيَم يُبِطل ما أهم ولعل
اإلطالق،39 وجه عىل معناها، تُفيده ما أو «سوس» بنطق لفظٌة القديمة املرصية اللغة يف
«ه-كايس-س» سوى تبقى وال مقاطع، إىل الكلمة يقسم تخريٍج أي أيًضا يُبطل ما وهو
إشارٍة أيَّ املقدَّس بالكتاب ليجد ُمستميتًا كفاًحا كافح «فليكوفسكي» لكن الكاسيِّني. أي
تكلٍُّف إىل يُشري ما وهو الخاطئ، التخريج حسب الرعاة» «امللوك املقطَعني معنى مع تتوافق
ليجد الخروج، زمن عن طويلة بقروٍن املتأخر املزامري سفر إىل فيلجأ الَعمد، واضح وتلفيق
مالئكة «جيش وضيًقا، وزجًرا سخًطا وعقابه غضِبه أشدَّ الرب عليهم أنزل «قد النص فيه
بينما الرش؟» مالئكة يعنيه الذي «فما يبدو فيما متغابيًا ب يُعقِّ ثُم ،(٤٩ :٤٨) أرشار»»
امللك إىل يشري الرش مالك واصطالح املقدَّس، بالكتاب الرش» «مالئكة تواتُر جيًدا يعلم هو
اعتيادي اصطالٌح وهر إرسائيل، بأعداء الدمار إلنزال جنوده مع «يهوه» قبل من املوكَّل
«مالئكة االصطالح بتفسري «فليكوفسكي» يقوم ثم املقدَّس، بالكتاب العارف لدى تماًما
باللغة املقدَّس للكتاب القديم الناسخ إن بقوله رعاة» «ملوك مع يلتقي بحيث أرشار»
إىل «رعاة» األصيل معناها عن لتتحول «رشر» لكلمة ألف حرف أضاف قد القديمة العربية
فاألصل وعليه يُذكر؛ فرٍق بال «ملوك» كلمة مع يلتقي «مالئكة» األول الشق بينما «أرشار»،
أن والواضح أرشار»، مالئكة «جيش وليس رعاة»، ملوك «جيش كان القديم، املقدَّس يف
الرعاة»، «ملوك باملرة هكسوس كلمة تعني ال حيث ورائه، من طائل ال جهًدا بذل قد الرجل
معجم ضمن بلفظها حتى وال أخر معنًى بأي وال «رعاة» بمعنى «سوس» كلمة وجود لعدم
ببساطة والتي «حقاوكاسوه» كان املرصي اللسان يف األصل ألن القديمة؛ املرصية ألفاظ

«الكاشيِّني». أو الكاسيِّني» «الحكام — لدينا —

مرتجمني، سبعة مع زيادة مصطفى د. ترجمة العالم، تاريخ موسوعة عامًلا، عرش وسبعة النجر وليم 38

ص٥٦. د.ت، املرصية، النهضة مكتبة
ص٤٥. ذكره، سبق العزب، 39
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لكنه الخطب، لهان النصوص دالالت تزييف عىل اقترص قد «فليكوفسكي» كان ولو
ما التزوير ذلك ومن ذاتها، النصوص تزييف إىل عَمد — موضع من أكثر يف رأينا كما —
كتدريب «بيتاعور» التلميذ كتبه مدريس تمريٍن عن عبارة وهي ساليه»، «بردية مع فعله
بمئات الهكسوس طرد بعد عرشة، التاسعة األرسة إىل يعود نسخها وإن النسخ، عىل
تحكي كانت أنها مالبساتها من استخرجوا املرصولوجيِّني لكن املفقود. واألصل السنني،
والقصة القومية، البطولة وأشعار الوطني الفخر قصِص ألواِن من متواترة، شعبية قصًة
امللك «سقننرع» بني بالنزاع تسميته يمكن ما بدايَة وتحديًدا التحرير، حروب بدايَة تتناول
والبؤس، الفاقة حال بوصِف الربدية وتبدأ الهكسويس، امللك «أبوب» وبني الطيبي، املرصي
الربكة «أَخِل تقول: رسول، مع طيبة يف «سقننرع» ل تحدٍّ رسالة «أبوب» بعث وكيف
ضوضاءها وألن ليًال، النوم وبني بيننا تحول ألنها النهر؛ أفراس من املدينة رشقي الواقعة

حواريس.» سكان آذان تمأل
قبل من واالحتقار االزدراء من كثريًا الرسالة تلك يف يرى «فليكوفسكي» أن ورغم
أن إىل ذهبوا آخرين فإن «األقرص»، طيبة يف يحكمون الذين املرصيِّني للحكام «أبوب»
األمور كانت لو له معنى ال استفزاٌز وهو واالستفزاز، الشكل»، «جر من لونًا الرسالة
التي القديمة األلغاز من نوٌع أنها إىل آخرون ذهب لذلك الجنوب؛ يف للهكسوس مستقرًة
الثوري الضجيج من لوٍن إىل يُشري األمر وأن بها، البعض بعضهم يخاطبون امللوك كان
ية، امُلتحدِّ الرسالة تلك إلرسال دفعه مما «أبوب» «أزعج» األمر وأن طيبة، يف يتعاىل بدأ
أيها وعليك مضاجعنا تُقض الجنوب يف َظهَرت التي الوطنية املشاعر إن تقول: تكاد التي

فوًرا. إخمادها الحاكم
الجنوبية املدينة أمريُ «وظل يقول: نصٌّ أنه يوحي بما «فليكوفسكي» يأتي ثم
ثَمَّ ومن أبوفيس.» امللك رسالة عىل يجيب بما يَدِر ولم طويل لوقٍت بكى ثم صامتًا،
الربدية ونهاية حواريس.» إىل الثاني أبوب امللك رسول وساقه املرصي، األمري عىل «ُقبض
تقطع «ساليه» بردية أن فهو فعًال الغريب ا أمَّ لفليكوفسكي)، األخري (والتعقيب مفقود
من جاء االستكمال وأن الرسالة، بشأن وجنوده لحاشيته «سقننرع» امللك مشاورة عند
األمر وهنا حواريس، إىل وأخذه «سقننرع» عىل القبض عن حديثه يف فليكوفسكي عند
عمد وربما تُضاَرع، ال عاملية ُشهرًة حاز والذي أيدينا، بني كالذي ق ُملفَّ عمٍل يف الخطري
يمكن كيف القارئ: يتساءل ال حتى الربدية، كتابة ظروف ذكر عدم إىل «فليكوفسكي»
شعبيٍّا موضوًعا يتناول أن آنذاك، العالم تفاَخر إمرباطورية حكومٍة ظل يف وطنية ملدرسٍة
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لعاصمة أسريًا ِسيَق وكيف املرصيون، به يفخر تاريخيٍّ ملٍك إهانُة تم كيف يحكي
يف ُوِجَدت التي الجراح واقع ومن سميث» «إليوت وصف من الثابت بينما الهكسوس.
ممكنًا وكان والبَُلط. بالخناجر نافذة رضباٍت بعد مات الرجل أن «سقننرع»، امللك مومياء
وثيقٍة عىل بافرتاءٍ ولو أسريًا، حواريس إىل أُخذ املرصي امللك إن «فليكوفسكي» مع القول
عاصمة طيبَة يف امللوك بوادي محفوًظا كان جثمانه أن لوال هناك، أُعدم وإنه تُقله، لم
معركٍة يف الرجل موت إىل يُشري ما وهو التحرير، عزمات منها انَطلَقت والتي الجنوب،
مرقده إىل املعركة ساحة من جثمانه حملوا الذين جنوده، وَسط شهيًدا فيها وقع رشسة،
ُقوَّاد شأِن من التسفية هذا كلِّ ِرسَّ نفهم ولن األقرص). – (طيبة حكمه مقر يف األخري
كل النهاية يف يُصب الذي الفليكوفسكي، التاريخ تزمني ضوء يف إال املرصيِّني التحرير
الخروج يتزامن حيث الكرام؛ إرسائيل بني يد يف واملروءة والشهامة والنجدة البطولة
مرص تحرير زمن مع «شاول» اإلرسائييل امللك ويتزامن الهكسويس، الدخول مع اإلرسائييل
إمرباطوريٍة جربوِت إزاء أنه له ثبت بعدما ورجاله «شاول» به قام الذي الهكسوس، من
وقاتل قام الذي الوحيد الشعب هم كانوا اإلرسائيليِّني «إن «فليكوفسكي»: وبنص عربية،
… العماليق لسيطرة خاضِعني وغريَ مستقلِّني يظلُّوا كي شديد، وبإرصاٍر حروبًا ودخل
فيه تقم لم الذي الوقت يف األُمم، سائر دون به انَفرَدت إلرسائيل بطوليٍّا زمنًا كان «لقد
تلك يف العماليق، ضد غريها»، يف وال مرص يف ال كان، نوٍع أيِّ من تمرٍد أيُّ أو ثورٍة أيُة

البالد». تلك فيها حكموا التي القرون خالل الواسعة، اإلمرباطورية
ومرصوجزر العرب جزيرة َحكَمت املترببرة العربية اإلمرباطورية أن ذلك من ونفهم
اآلبِقني من حفنٌة سطوتها عىل تغلَّب فلسطني، فيها بما الشام وبالد املتوسط البحر
كرامًة امتلك الذي املنطقة يف الوحيد الشعب كانوا بحيث هارِبني؛ مرص من الخارِجني
العربية اإلمرباطورية ِضمن بفلسطني، صغرية بقعٍة يف استقالله عىل للمحافظة دَعته قومية
يف فلسطني يف قروٍن ألربعِة اليهود القضاة حكم قيام لتفسرِي تماًما واٍه ُمربٌِّر وهو الُعظمى.
سحُب تم قد حيث ذاته «فليكوفسكي» لنا رها صوَّ كالتي وهمجية عاتية إمرباطوريٍة ظل
يف — «شاول» ألن مرص؛ تحرير عرص مع «شاول» عرص مع ليتزامن الهكسوس زمِن
رشَّ وهزمها الحصار عليها ورضب حواريس، إىل اإلرسائيليِّني ألوف قاد الذي هو — رأيه
امُلحرَّرة األرض وتَرَك شاروهني. إىل انسحبوا الذين الهكسوس العماليَق وشتَّت هزيمة،
عىل االستيالء يف يُفكِّر أن دون املروءة)، ومنتهى العدل! (منتهى املرصيِّني ألصحابها
يُحاول ولم قرونًا، بمرص إرسائيل بني عبودية من واجب انتقاٍم باب من ولو األرض، تلك
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األوحد همه كان مرص، يحتل أن زمانها يف اإلمرباطوريات أعظم َهزَمت التي الُعظمى بقواته
وظل مضت، قروٍن أربعِة منذ الخروج، عند اإلرسائيليِّني آذَوا ألنهم عماليق؛ من االنتقام
الهكسوس وتشتيت حواريس بتدمرِي انتقموا حتى الحقد بذلك يحتفظون اإلرسائيليون
كانت ما وكل واملرصيِّني، مرص عىل بحقٍد املقدَّس الكتاب «جيَشان» رغم هذا العماليق.
املرصيِّني؛ رءوس عىل العاملني رب من املرتجاِة اللعناِت استنزاُل هو األَسفار تلك تملكه
تهزم التي الهائلة القوَة تلك إرسائيل امتالك من والعجب الدهشة نُبِدي أن حقنا من لذلك
يف املرصيِّني، من تنتقم وال االستيطاني، االحتالل إمرباطورية أصحاب املحتلِّني الهكسوس
جهٍد دوَن تقع ناضجة ثمرٍة مجرَّد اإلرسائيلية الُقدرات تلك أمام مرص فيه كانت وقٍت

الجرَّارة. وجيوشه «شاول» يد يف يُذكر
إرسائيل بني أن — تفرتض—ضمنًا بد ال «فليكوفسكي» مزاعم فإن أخرى، جهٍة ومن
توضيًحا، يحتاج الذي األمر وهو بالعماليق، مقارنًة الصغار أعدائهم كل عىل تماًما قَضوا قد
عىل التحرير بقصة «فليكوفسكي» منه عِلم الذي النصاملرصي مع نقف أن قبل ليس لكن
استَشَهد آخر نصٍّ إىل إضافًة أبانا»، بن «أحمس الضابط مقربة يف امُلدوَّن وهو «شاول»، يِد

بالتوراة. «بلعام» العرَّاف حكاية هو به
ملك «باالق» استدعى كيف عن الخرافة، من ا فجٍّ لونًا يحكي الذي التوراة، بنصِّ ولنبدأ
«فأجاب ليُبيدهم، إرسائيل بني عىل اللعنات له ِليُصب املدياني، «بلعام» العرَّاف املوآبيِّني
قول أتجاَوَز أن أقدر ال ذهبًا، وال فضة، بيته ملء أعطاني ولو باالق: لعبيد وقال بلعام
فقام … معهم اذهب فقم ليدُعَوك الرجل أتى له: وقال ليًال بلعام إىل هللا فأتى … الرب
ألنه هللا غضب فحمى موآب، رؤساء مع وانطلق (حماره) أتانه عىل وشد صباًحا بلعام
وغالُمه أتانه عىل راكب وهو ليقاومه الطريق يف الرب مالك ووقف (؟!) معهم ُمنطِلٌق
األتان فمالِت (؟) يده يف مسلول وسيُفه الطريق يف واقًفا الرب مالك األتان فأَبرصِت معه،
فقالت األتان فم الرب ففتح بالقضيب، األتاَن ورضب بلعام غضب فحمي … الطريق عن
يف كان لو بي، ازدريِت ألنك لألتان: بلعام فقال … ترضبني؟ كي بك صنعُت ماذا لبلعام:
واقًفا الرب مالَك فأبرص بلعام عينَي عن الرب كشف ثُمَّ … اآلن، قتلتُِك لكنُت سيف يدي
.(١٩–٣١ :٢٢ (العدد، إلخ» … وجهه عىل ساجًدا فَخرَّ يده، يف مسلوٌل وسيُفه الطريق يف
إذ الرب تناُقض يف غرابٍة أية يجد لن (؟!) املقدَّس الكتاب ذلك قراءة عىل واملعتاد
من يعجب ولن عليه، الرب غضب يحَمى يفعل وعندما باالق عبيِد مع بالذهاب بلعام يأُمر
صفحًة يجد لن القارئ ألن يلومه؛ وصاحبه فيُعاتبه، وديٍّا حديثًا صاحبه مع يتحدث حماٍر
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مدحهم إرسائيل بني يلعن أن من بدًال «بلعام» أن املهم لكن العجائب، تلك من تخلو بالكتاب
عماليق آخرة وأن «أجاج»، ملك عىل سيتسامى إرسائيل ملك بأن وتنبأ بركاته، وأعطاهم
بكلتا «أجاج» ليُمِسك «فليكوفسكي» يقفز وهنا .(٣٠–٧ :٢٤ العدد، سفر (انظر هالك إىل
يكون أن بالتايل بُد وال الهكسوس، ملك الثاني» «أبوب هو هذا أن فلتشهدوا مناديًا: يَديه
تنبَّأ حسبما إرسائيل، بني يد عىل جاء قد العماليق هالك وأن العماليق، هم الهكسوس
إرسائيل. رشاذِم توحيُد فيها يتم مملكٍة ألول ملٍك أول قادها التي الحملة يف وذلك بلعام،
حدث ما عىل الدليل «فليكوفسكي» يكتشف والرب»، والحمار «بلعام صدق وإلثبات
النقش ذلك «فليكوفسكي» صاغ كيف ولنقرأ أبانا»، بن «أحمس املرصي الضابط مقربة يف
الحربية عجَلته ركب حني أقدامي عىل سريًا امللك «تابعُت الضابط: فيه يقول الذي الهام،
«كانوا واإلشارة حواريس.» مدينة يُحارصون» هم «وكانوا الوالية، خارج إىل طريقه يف
هم» ««كانوا التحرير، يف الحقيقي الفضل أصحاب هم آخِرين قوًما أن سوى تعني ال هم»
حارصوا» «هم … حواريس عىل هم» «استوَلوا … حواريس املياه قناة جهة من يحاربون
إىل سنكتشف األصيل النص نقرأ عندما لكن تماًما، ُمِحقٌّ الشكل بهذا الرجل شاروهني.»

التزوير. عىل والقدرة الجرأُة بالرجل بلغت حدٍّ أيِّ
عندما قدمي عىل امللك «تبعُت الصادق: النص يف أبانا» بن «أحمس الضابط يقول
زمن األول أمَرين: مع هنا ولنقف حواريس.» حارصمدينة إنه الحربية. عجَلته يركب كان
مع ضبطه والذي «يُحارصون»، املزور النص يف وزمنه «حارص» الصادق النص يف الفعل
صيغة يف «إنه» تَحوََّلت حارص» «إنه املايض للفعل املرصية الصيغة من وبدًال آخر، تزويٍر
صيغة يف جميًعا العبارة استكمال وألن هم»، «كانوا إىل «امللك»» للغائب مة امُلفخَّ اإلشارة
تزوير من بد ال فكان حواريس»، مدينة حارص هم «كانوا ملتئمة غري ستصبح املايض

يُحارصون». هم «كانوا إىل حارص» إنه «ِمن العبارة لتتحول الكلمتنَي
الحربية. عجلته يركب كان عندما قدمي عىل سريًا امللك «تبعت كامًال: النص ولنقرأ
ثم جاللته، أمام قدمي عىل أحارب وأنا شجاعة أظهرُت وقد حواريس، مدينة حارص إنه
حاربُت ثم حواريس، يف بازدكو مياه قناة يف وحاربُت منف، مرشق ى تُسمَّ سفينة يف ُعينُت
ذهب امللك َمنَحني امللكية املسامع ذلك بلغ وملَّا األرسى، أحد عىل واستوليُت بيد يًدا ملتحًما
وحصلُت بيد، يًدا هناك ثانيًة وحاربُت املكان، ذلك يف أخرى مرًة القتال د تجدَّ ثم الشجاعة،

ثانية.» الشجاعة ذهب امللك ومنحني آخِرين، أرسى عىل
البالد، جنوبي يف قالقل َحدثَت الهكسوس، محاربة يف «أحمس» امللك انشغال وأثناء
وبضمنهم جنود، بعض مع امللك فساَرع «الكاب»، عند كيلومرت ألف عن يزيد ما بُعد عىل
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جنوبي مرص يف حاربُت «لقد ويقول: أيًضا، الواقعة تلك يروي الذي «أحمس»، الضابط
األمر هذا بلغ وملا املاء، صفحة عىل معي حملتُه حي أسرٍي عىل واستوليُت الكاب، مدينة
«هو» كانت هل اآلن: والسؤال املزدوج.» باملعيار الذهب «هو» منحني امللكية، املسامع
وأنهم «منحوني»، حرفيٍّا ترتجم فهي اإلرسائيليِّني إىل تشري — بدورها — هنا مة املفخَّ
«أحمس» مع املرصي العمق يف كليومرت خمسمائة عن يزيد ما بعد عىل أسوان إىل ذهبوا
املزدوجة الذهبية األنواط «أحمس» الضابط ومنحوا النوبة، منطقة قالقِل عىل للقضاء امللك

لشجاعته؟
بفلسطني؛ شاروهني إىل حواريس من الهكسوس انسحاب قصة يف يُكرِّره األمر وذات
أُبرَمت اتفاقيٍة بموجِب عنها ورَحلوا استسلمت حتى سنواٍت ثالَث امللك حارصها حيث
رجَال هناك وأرسُت عليها، استوىل ثم سنواٍت ثالث حارصشاروهني «لقد الخصوص، بهذا
يشري مما فقط، «حارص» الفعل بل املعتاد، اإلشارة اسم يحمل ال النصهنا لكن وامرأتنَي.»
بالتقدير، املايض الفعل داخل ن ُمتضمَّ ملفرٍد إشارٌة وهي الحصار، لجيش كقائٍد امللك إىل
ال وهنا األفاضل، أجداِده جيوَش «فليكوفسكي» عند تكون أن يمكن جيوش إىل يُشري وال
جلدته بني بني ُمتداَولة أسطورٍة إىل فيلجأ بالتوراة، النص يُناسب ما فليكوفسكي يجد
الذي «داود» جند قائد «يوآب» عن ُمنوَّعة أساطريَ يف الخارقة البدنية القوة عن تحكي
وعليه عماليق؛ مدينِة أسواَر بمفرده اخرتق إنه تقول أسطورًة نها وضمَّ «شاول». خَلف
املحاربني ألوِف هزيمِة يف الحقيقي الفضل صاحب هو «يوآب» أن يعلم «فليكوفسكي» فإن
املرصي، ألحمس هديًة تركها قد إرسائيل، لبني الكريمة العادة َوْفق وأنه بمفرده، العماليق

إرسائيل؟! مملكة من وجزء عمقها، ويف ذاتها، فلسطني أرض داخَل تقع أنها رغم
«فليكوفسكي»، قدَّم ما كلِّ إزاء بدهية، استفسارات تثريها مسائل، عدُة هنا وتبقى
ركونه وإزاء بالتايل، العالم وتاريخ املرصي التاريخ من كاملة قروٍن ستِة سقوِط إلثبات
ثنايا يف يتضمن آخر غرٌض وهو التوراة، نصوص بها تتسم مطلقة مصداقيٍة إىل الكامل
يف إرسائيل لبني قدٍم موطِئ إيجاُد ها «أهمُّ أهداٍف عدِة تحقيِق أجل من األول، الغرض
التبَس ما كلِّ من الشعب لهذا امُلطَلقة والطهارة الكاملة الرباءة وإثباُت املنطقة، تاريِخ
العرب إزاء واملرصيِّني إرسائيل بني بني الحميمة العالقات تأكيد مع اتهامات، من بتاريخه
تاريخ تأسيِس إعادِة مع واحد»، جانٍب من املرصيون أهدرها والتي القديم، التاريخ منذ
مجمله يف العمل يكون وبحيث املقدَّس، اإلرسائييل بالكتاب املتني األساس مع يتزامن العالم

الصهيونية. للقومية تاريخيٍّا تنظريًا
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التالية: العنارص يف تحديدها يمكن استفسارات، عن تَنتُج التي املسائل وهذه

املقدَّس لنصوص إثباتها «فليكوفسكي» يريد التي الكاملة املصداقية إزاء •
القديم التاريخ وثائق من االنتقاء إىل اإلثبات ذلك بسبيل وهو عَمد والتي اإلرسائييل،
الخروج حَدِث وإزاءَ الوثائق، تلك دالالِت تزويِر مع غرضه، لتحقيِق أهًال يراه ما
«فليكوفسكي» س أسَّ وعليه اإلرسائيلية، القومية الكرامة عليه انبنَت الذي العظيم
استفساٍر مع ق امُلدقِّ تأخذ الدهشة أن ريب فال كذلك األمر كان إذا أقول: كله. العلم
ذلك اسم املقدَّس بالكتاب املقدَّسة النصوص تَذُكر لم ملاذا يتساءل: تماًما بسيط
تلك كلِّ رغم دوًما امُلتكرِّر التاريخي العذاب هذا الربِّ شعَب ساَم الذي الفرعون
األساس حجَر واحتساِبه وأهميتِه الحَدث خطورة ورغم املعجزات، َرسِد يف الدقة

اإلرسائييل؟ التاريخ يف
إنما األساطري، باب من ليست باملرصيِّني «يهوه» أنزلها التي الكوارث كانت إذا ثم •
األحداث تلك قمَة هو البحر انشقاق حدُث وكان بالفعل، حدثَت لوقائَع تسجيٌل
سيجد التوراة يف ق امُلدقِّ فإن امليعاد، أرض إرسائيل بنو دخل وبعدها الكونية،
امُلباَلغات ِعداد يف تدُخل الخروج، بعد فلسطني يف ت تمَّ أخرى أحداثًا هناك أن
التي الكارثة ألن تماًما؛ الطرفعنها «فليكوفسكي» وَغضَّ وتهويالتها، األسطورية
عىل «موىس» خلف الذي نون» بن «يشوع مثًال فهذا انتهت، قد كانت عنها يتحدث
مكانًا الخروج كارثِة أحداِث عن البعيد األردن نهر عبور وعند اإلرسائيليِّني، قيادة
يعُربوا لكي خيامهم من الشعب ارتحل «وملَّا املعجزة نفس له تحُدث وزمانًا،
معهم) ليحملوه الرب فيه ينام تابوت (هو العهد تابوت حاملو والكهنة األردن»
حامِيل الكهنة أرجل وانغماس األردن، إىل التابوت حاميل إتيان فعند الشعب، أمام
َوقَفت الحصاد، أيام كلَّ شطوِطه جميع إىل ممتلئ واألردن املياه، ة ضفَّ يف التابوت
العربة بحر إىل واملنحدرة … جدٍّا بعيًدا واحًدا نًدا وقامت فوق من املنحدرة املياه
تابوِت حاملو الكهنة فوَقف أريحا، مقابل الشعب وعَرب تماًما، انَقطَعت امللح بحر
عىل عابرون إرسائيل وجميع راسِخني، األردن وسط يف اليابسة عىل الرب عهد
.(١٤–١٧ :٣ يشوع، (سفر األردن عبور من الشعب جميع انتهى حتى اليابسة،
أخرج «فقال التشبي»، «إيليا النبي ليقابل الرب يأتي قرون بخمسِة ذلك وبعد
ت «شقَّ قد وشديدة عظيمة وريٌح عابر بالرب وإذا الرب، أمام الجبل عىل وأقف
تلك كانت فهل ،(١١ :١٩ أول، (ملوك الرب» أمام الصخور» وَكَرست الجبال
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إيليا «فأخذ بدوره هو األردن فْلِق بمعجزة قام «إيليا» أن وخاصة أخرى، كارثًة
(ملوك اليابس» يف كالهما فعَرب وهناك هنا إىل فانفَلق املاء وَرضَب ه ولفَّ رداءه
كانت التي بالوظيفة يقوم اليشع بيد «إيليا» رداء ظل وبعدها .(٨ :٢ الثاني،
أين وقال املاء ورضب عنه سقط الذي إيليا رداء «فأخذ «موىس»، عىص بها تقوم
(ملوك اليشع» فعَرب وهناك هنا إىل فانفَلق أيًضا املاء رضب ثم إيليا؟ إله الرب هو
من املقدَّس الكتاب صفحاِت كلُّ به تُغص الروايات تلك ومثل ،(١٤ :٣ الثاني،

ُمنتهاه. إىل بَدئه
امتلكوا قد «شاول» ملوكهم أول مع اإلرسائيليون كان إذا فهو األهم، االستفسار ا أمَّ •
امُلدرَِّبني، الجنود من األلوف ومئاِت العربات بأُلوِف العظمى الحربية القوة تلك
والقضاء مرص وتحرير العرب الهكسوس شأفة استئصاِل من بها تمكَّنوا بحيث
متماسك مركزي إرسائييل نظاٍم وجود يعني ذلك فإن العظمى، اإلمرباطورية عىل
باملرة، تحقيق أيَّ الَفرَضني من أليِّ يجد لن املقدَّس للكتاب امُلطاِلع بينما وقوي،
بأسمائهم وقبائلها إرسائيل أسباط ع يُوزِّ حيث املقدَّس الكتاَب قارئي معي انظر

األصليون. سكانُها لها كان حيث الفلسطينية املدن خريطة عىل
طردهم»، عىل يهوذا بنو يقدر «فلم أورشليم يف الساكنون اليبوسيون ا «وأمَّ

.(٦٣ :١٥ (يشوع، اليوم» إىل أورشليم يف يهوذا بني مع اليبوسيون فسكن
جازر، الساكِننييف الكنعانيِّني» يطردوا أن يستطيعوا لم إفرايم سبط و«كذلك

.(١٠ :١٦ (يشوع، اليوم» إىل إفرايم وسط الكنعانيون «فسكن
املدن» هذه يملكوا أن منيس بنو يقدر ««ولم إفرايم أخي منيس أبناء وكذلك

.(١٢ :١٧ (يشوع، األرض» تلك يف السكن عىل الكنعانيون فعزم
عىل وال العظيمة»، «صيدون عىل ال االستيالء يستطع لم أشري سبط كذلك

.(٢٨-٢٩ :١٩ (يشوع، صورة» نة املحصَّ «املدينة
لهم ألن الوادي سكان يطُرد لم «ولكن الجبل فمَلك يهوذا مع الرب «وكان

.(١٩ :١ (قضاة، حديد»» من مركباٍت
الكنعانيون فسكن نهلون سكان وال قطرون سكان يطرد لم «زبولون كذلك

.(٣٣ :١ (قضاة، وسطه» يف
يف السكن عىل األموريون فعزم … الجبل» يف دآن بني األموريون ««وحرص

.(٣٥ :١ (قضاة، شعلبيم» ويف إيلون يف حارس جبل
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وتُشري املقدَّس. بالكتاب إليها الرجوع للقارئ يمكن كثريٌة ذلك غري واألمثلة
عىل ظلوا مرص من الخارِجني اإلرسائيليِّني أن األول ني: هامَّ أمَرين إىل بوضوٍح
استخدموها التي البشاعة رغم أنهم هو والثاني وأفخاذًا، وبطونًا قبائَل انقسامهم
إرسائيل بنو يتمكن ولم أماكنهم يف ظلُّوا هؤالء فإن األرض، سكان ضد حروبهم يف
هؤالء يُزحِزحوا أن — ذكرها عىل وسنأتي — ارتكبوها التي الهائلة املجازر رغم

بينهم. اإلرسائيليون فسكن بالدهم، من
لم أنه الواضح فمن متماسك، كياٍن قياُم وهو الثاني، الفرض ا أمَّ
رواية ويف «شاول»، زمن إىل الخروج من املمتد الزمن طوال ق يتحقَّ
باالستقرار ينعموا لم إرسائيل بني أن تؤكِّد تفاصيُل التوراتي املقدَّس
من نماذَج وإليك كاملة، قروٍن أربعِة حوايل امتد الذي الزمِن ذلك طوَل
يف الرش إرسائيل بنو «فَعِمل القضاة: سفر يف َورَدت التي الروايات تلك
الرب غضُب فحِمي والسواري، البعليم وعبدوا إلههم ونُسوا الرب عيني
بنو فعبَد النهَرين، أرام ملك رشعتايم كوشان بيد فباَعهم إرسائيل عىل
يعملون إرسائيل بنو وعاد ،(٧-٨ :٣) سنني» ثماني رشعتايم كوشان إرسائيل
إرسائيل، ورضب … موآب ملك عجلون الرب د فشدَّ … الرب عينَي يف الرش
،(١٢–١٤ :٣) سنة عرشة ثماني موآب ملك عجلون إرسائيل بنو فعبَد
… كنعان ملك يابني بيد فباعهم … الرب عينَي الرشيف يعملون إرسائيل بنو وعاد
ضايََق وهو حديد، من مركبٍة تسعمائِة له كان ألنه الرب إىل إرسائيل بنو فرصخ
عينَي يف الرش إرسائيل بنو وعِمل ،(١–٣ :٤) سنة عرشين بشدٍة إرسائيل بني
إرسائيل بنو عِمل املديانيِّني بسبب … سنني سبع مديان ليد الرب فدفعهم الرب
املديانيون يصعد كان إرسائيل زرع وإذا … الجبال يف التي الكهوف ألنفسهم
ولِجمالهم لهم وليس الكثرة يف كالجراد ويجيئون … املرشق وبنو العمالقة
املديانيِّني، قبل من ا جدٍّ إرسائيل فذُلَّ يُخربوها، لكي األرض ودخلوا عَدد،
عينَي يف الرش يعملون إرسائيل بنو وعاد ،(١–٦ :٦) للرب إرسائيل بنو ورصخ
وآلهة موآب وآلهة صيدون وآلهة أرام وآلهة والعشتاروت البعليم وعبدوا الرب،
ا جدٍّ الرب غضُب فحِمي يعبُدوه، ولم الرب وتركوا الفلسطينيِّني، وآلهة عمون بني
ضوا ورضَّ فحطَّموا عمون بني ويد الفلسطينيِّني بني بيد وباَعهم إرسائيل عىل
إليك أخطأنا قائِلني الرب إىل إرسائيل بنو فرصخ … سنة عرشة ثماني … إرسائيل
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نموذًجا) (فليكوفسكي الصهيوني التضليل

يد إىل فدَفعهم الرب عينَي يف الرش يعملون إرسائيل بنو عاد ثم ،(٦–١٠ :١٠)
عظيمًة الرضبة وكانت خيمته، إىل واحد كلُّ وهربوا إرسائيل وانكرس الفلسطينيِّني
أول، (صموئيل هللا» تابوت وأُخذ رجل، ألف ثالثون إرسائيل بني من وسقط ا، جدٍّ
أن «صموئيل» القايض الكاهن من وطلبوا األسباط اجتمع وبعدها (١٠-١١ :٤
الفلسطينيِّني، من التابوت اسرتداد يف نجح الذي «شاول»، فاختار ملًكا لهم يجعل
«فليكوفسكي» افرتض والتي عماليق، مدينة املقدَّس الكتاب أسماه ما َغزِو يف
اإلمرباطورية تلك العربية، الهكسوس إمرباطورية عاصمة حواريس كانت أنها
تلك كل داخلها كان بينما الرشقي، املتوسط حوض منطقة عىل تحكم كانت التي
وجوِد معنى إن ِذكر. عىل «فليكوفسكي» لها يأِت لم والتي الحروب، وتلك املمالك
بقية مثل شعٍب حروُب بينها متتالية، إقليمية وحروٍب املنطقة، يف متعددة ممالَك
كتابه يف األسايس الفرض يهدم العمالقة، باسم واملعروف باملنطقة الشعوب تلك

باألحداث. امليلء القضاة عرص خالل املسيطرة الُعظمى اململكة تلك حول
الصفات مصداقية مدى عىل وتتأسس املناقشة، تطلب زالت ما أخرى ومسألٌة •
هذه ويف فروضه، حسب العرب للهكسوس «فليكوفسكي» نسبها التي الرببرية
املقابل؛ الشعب سوى للنبل ومعيار للفضائل مقياس أمامنا يكون لن الحال
الهكسوس، رش عىل وقىض جمًعا، اإلنسانية فدى الذي الورع التقي الشعب
لإلرسائيليِّني شهادٌة تُوجد ال أنه شك وال إرسائيل، شعب جمعاء؛ اإلنسانية وظلمته

املقدَّس. كتابهم من أفضل
التيه، رحلة أثناء لشعبها والسمحاء العطرة املقدس الكتاب رشيعة تقول
بالنار حصونهم وجميع بمساكنهم مدنهم جميع «أَحِرقوا فلسطني: دخول قبل
أَحِرقوا ،(١٧ :٣١ (عدد، امرأة وكلَّ األطفال من ذكٍر كلَّ اقتلوا ،(١٠ :٣١ (عدد،
بحد املدينة سكان ترضب فرضبًا ،(٣١ :١٢ (تثنية، بالنار وبناتهم بنيهم حتى
إلهك للرب كاملًة أمتعتها وكل … بهائمها مع فيها ما بكل وتحرقها السيف
نصيبًا إلهك الرب يعطيك التي الشعوب هؤالء مدن ا وأمَّ (١٥-١٦ :١٣ (تثنية،

.(١٠–١٦ :١٠ (تثنية، ما» نسمًة منها تَستبِق فال
املتكررة أوامره ينفث وهو «يهوه» صورة من يخلو واحًدا سفًرا تجد ولن
والبهائم بل األطفال حتى أو نساء أو رجال األوصال، وتقطيع والذبح بالحرق
اإلرسائيليون يطمع حني األوامر، لتلك مخالفٍة أيُّ تحُدث كانت وعندما أيًضا،
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الرب فإن كغنائم، والبهائم املتاع عىل أو كسبايَا، النساء بعض عىل اإلبقاء يف
نستشهد بالكتاب كثرية واألمثلة أنفسهم. اإلرسائيليِّني عىل نقمته يُصب كان
نقمًة أنتقم قائًال: موىس الرب «وكلم لألمر، اختصاًرا فقط واحد بمثال منها
رجاًال منكم جردوا قائًال: الشعب موىس فكلم … املديانيِّني من إرسائيل لبني
كل من واحًدا ألًفا مديان، عىل الرب نقمة ليجعلوا مديان عىل فيكونون للجند
كما مديان عىل فتجنَّدوا … الحرب ترسلون إرسائيل أسباط جميع من سبٍط
ونَهبوا وأطفاَلهم مديان نساءَ إرسائيل بنو وسبى … ذكر كل وقتَلوا الرب أمر
بمساكنهم مدنهم جميَع وأحرقوا أمالكهم، وكل مواشيهم وجميَع بهائمهم جميَع
… موىس فسخط … الستقبالهم … موىس فخرج … بالنار حصونهم وجميَع
األطفال من ذكٍر كل اقتلوا فاآلن … حية أنثى كلَّ أبقيتم «هل موىس: لهم وقال
امُلدوَّنات هذه عن «فليكوفسكي» تجاوز فلماذا .(١–١٧ :٣١ (عدد، امرأة» وكلَّ
ما تقول «واعتربها قبُل من بها استشهد كلمٍة كلِّ مصداَق كانت شك ال التي
احتسبهم أن بعد القاسية الحملة تلك الهكسوس عىل حَمل بينما فعًال؟» تعنيه
قسوة عىل واحدة قديمة شهادٌة تُوجد ال ذاتها مرص يف بينما العمالقة، من عربًا
إال اللهم التوراتية؟ الحرب رشائع يف البشاعة تلك من يقرتب بشكٍل الهكسوس
امليالد. قبل الثالث القرن يف «مانيتون» حديث يف جاء وما «حتشبسوت»، نص يف
اإلرسائيلية، للقومية التاريخي التنظري لصالح التاريخ تزوير عن كان ما هذا
الهكسوسبوضوٍح هوية ونكِشفعن الصحيح، نصابها إىل األمور نُعيد أن ويبقى
التاريخ من الصحيح وموقعهم إرسائيل، وببني وباملرصيِّني بالعرب وعالقتهم

به.40 الوفاء أجل من — الوقت لبعض وربما – حاليًا نعمل وعٌد وهذا القديم!

«… موىس «النبي كتاب ١٩٩٩م، يف املرصي باملركز اإلشارة َسبَقت كما نرشه وتم العمل من انتهينا 40
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لهرضورته ملحق

(؟!)1 أخرى مرًة الصهاينة (1)

هاشم) حازم األستاذ مقال عىل (الرد

وهمية بمعارَك ننشغل ال حتى استفزازات، ألية االستجابة عدم نفسنا عىل آلينا قد كنا
نعلم والتي األيام، تلك املنصوبة الرشاك لحجم إدراكنا مع خاصًة أبحاثنا، عن ترصفنا
بتاريخ «الوفد» يف هاشم» «حازم األستاذ نرشه ما لكن وأهدافها. وآلياتها دقائقها جيًدا
للرد لنا الواضحة ودعوته املرتجم»، وهذا القمني بني «ما عنوان تحت ٧ / ١١ / ١٩٥٥م
فوىض»، يف «عصور لكتاب ترجمته مقدمة يف كتبه ما حول السيد» «رفعت الطبيب عىل
ساقه الذي املحمود غري العبث إىل إضافًة فليكوفسكي»، «إيمانويل الصهيوني الكاتب ملؤلفه
الطبيب السيد انَزلق حيث بمبدئنا؛ التمسك فرصة لنا يرتك لم ذلك كلُّ املذكور، الطبيب
«وهي العلمية، أمانتنا يف فطعن ذهب؛ ُمنحدٍر أي إىل ُمدِرك غريَ الوعورة، شديد ُمنزلٍق إىل
األستاذ لدعوة استجابتنا تأتي هنا ومن اعتزاًزا». به ونتيه نملك الذي الوحيد الرصيد
من ملزيد مساحًة نرتك ال حتى تماًما، األمر بإنهاء الكفيلة االستجابة وهي هاشم، حازم
متعة من القارئ حرمان يعني ال ذلك لكن والرد، األخذ أمُر يطول ال وحتى املهاترات،
الحقيقي مكاننا إىل الرسيعة العودة وبغرض املتعة، من كافيًا قْدًرا هنا فسنُعطيه املتابعة،
الطبيب السيد أن نعتقد هنا ومن املنفوش، كالعهن هي أموٍر حول السجال عن بعيًدا

وِغنًى. كفايٌة ذلك ويف الحميد الصمت سيلزم بدوره

مجزوءًا. و٢١ / ١١ / ١٩٩٥م ١٤ / ١١ / ١٩٩٥م بتاريخ الوفد بصحيفة َحلقتنَي عىل نُرش 1



اإلرسائيليات

الطبيب السيد صمت ملاذا هو: للوفد، قراءتي فور ذهني إىل تبادر الذي السؤال وكان
اليوم وحتى — املذكور الكتاب مقدمة يف هو قرَّر حسبما — ١٩٩٢م عام التقاني منذ
يُبادر لم ملاذا هو: السؤال لكان آخر قارٍئ أيِّ مكان كنُت لو أما صمته؟ عن اآلن ليخرج
حاولُت لو لكن األحوال؟ تلك مثل يف الرادعة القانونية الخطوات اتخاذ إىل فوره من سيادته
يبدأ لم وهو الرجل أن احتمال إىل لذهبُت الظن، بحسن األخذ مع أنا، سؤايل عىل اإلجابة
افتعاُل هو الشهرة إىل طريق أقرَب أن إىل قريحته هَدته قد الكتابة، عالم يف خطواته بعُد
بجرأٍة َجفن، له يرمش أن دون الرجل فعَلها فقد كذلك، ذلك كان وإذا الكبرية، املعارك
أن يمكنها أخرى معطياٍت إزاءَ تراَجع االحتمال ذلك لكن عليها، يُحسد ومغامرٍة متفردة

العبور. عِرسة خِطرة منطقٍة يف نِزقة، ملغامرٍة املفاجئة، النزوة تلك رس لنا تُفرسِّ

الرتجمان هذا راوية (1-1)

إنه فيقول: والظرف، الطرافة يف غاية روايًة مقدمته يف الرتجمان الطبيب لنا يحكي
مخطوطًة بعد تَزل لم فليكوفسكي لكتاب ترجمته كانت عندما ١٩٩٢م، عام التقاني قد
— مفهومة غري بمعجزٍة — املنشورة غري الرتجمة تلك لكن بالقاهرة، باملطرية مكتبه بأدراج
بصعيد الواسطى بمدينة أقيم كنُت حيث أخبارها؛ وصلتني حتى اآلفاق شهرتها طبَقت
املخطوطة تلك استعارَة منه أطلب الطبيب السيد إىل ُهِرعُت وعندها (كذا؟!)، مرص
عنها، سمعي إىل ترامى ما بعد ذلك فعلُت قد إني قوله وحسب عليها، ألطلع األسطورية
«النبي كتاب هو حينذاك، أكتبه كنت كتاٍب يف بها أستعني كي وذلك لقراءتها، وتشوُّقي

املجهول». والتاريخ إبراهيم
كتابنا يف بفليكوفسكي استعنَّا أننا األول واحدة: دفعًة اتهاَمني لنا الرجل ه وجَّ وهكذا
«النبي بكتاب كمرجع ُمدرٍج غري بالفعل ألنه كمرجٍع إليه نُشري أن دون إبراهيم» «النبي
معالجِة يف صهيوني كاتٍب بأفكاِر أخذنا قد أننا فهو الثاني ا أمَّ املجهول»، والتاريخ إبراهيم
لم امُللَهم الطبيب أن والغريب والسالم. الصالة عليه هللا خليل األنبياء بأب تتعلَّق مسألٍة
واستغرق ١٩٩٠م، عام صدر الذي الكتاب ذلك طباعِة تاريِخ يف النظر عناءَ نفسه يُكلِّف
ألتقي أن قبل صَدر قد الكتاب أن يعني ما وهو صدوره، قبل سنواٍت ثالَث فيه العمل

كاملتنَي. بسنتنَي بالرتجمان
مخطوطته أعطاني إنه قائال: بالشكوى يجأر وهو املأساوية مندبته الرجل مع ونُتابع
إنه أي (؟!) منها جزءٍ أي نرش بعدم وعًدا مني أخذ أن بعد فليكوفسكي، لكتاب املرتجمة
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الرجل لكن (هكذا؟!)، الشفاهي وعدنا يف وثق ذلك ومع سلًفا مخطوطته عىل يخىش كان
بنرش ُفوجئ حتى أسابيع تمر تكد لم ألنه املخطوطة؛ أعارنا عندما غرٍّا كان كم يكتشف
ترجمته عىل اسَمنا وضعنا قد وبأننا الفتاة»، «مرص بصحيفة أسبوعية مقاالٍت يف ترجمته
الرتجمة تلك إىل أضفنا املسكني، الرجل لجهد اللئيمة الرسقة تلك نُمرِّر كي وأننا للكتاب،

العيون. يف الرماد ِلذَر هناك، وحواٍش هنا، تعليقاٍت مع امُلقبِّالت، بعض
لكتاب ترجمته نِرش إليقاف مضنية جهوًدا بذل أنه الرتجمان الطبيب ويزُعم
األول الفصل نرشنا قد ُكنا أن بعد لكن فعًال، ذلك من وتمكَّن باسمنا، فليكوفسكي
بكتابي الفتاة» «مرص مقاالت وأدرجُت تماديُت فقد الغي، عن أرتدع ال رجٌل وألني كامًال،
هنا عبارٍة يف يات وامُلشهِّ التوابل بعض إليها وأضفُت التضليل»، التاريخ، التوراة، «إرسائيل:
معنى بكل فضيحٌة إذن إنها واملرتجم، القارئ ذَِقن عىل الضحك من ملزيد هناك، وجملٍة
أن قرَّر حتى الغيظ، والكاظِمني الكرباءِ بصمِت أوجاعه يمضغ صامتًا الرجل وظل الكلمة،
بنفسه الرجل يفعل ماذا لكن ع؟ ترقُّ وأي مروءة؟ وأية تسامح؟ فأيُّ فقط، األمِس يتكلم
إن حيث امُلرتَّب؛ الكذب صياغة يف نفسه يجَهد لم أنه تكتشف عندما أكاذيبه، ق يُسوِّ وهو
عىل «الرد عنوان تحت نحن نرشناها والتي الفتاة»، «مرص ب نَِرشها إىل أشار التي دراستنا
خالل ت نُِرشَ قد فليكوفسكي الصهيوني عىل ا ردٍّ وكانت إرسائيل»، بني تنظريه يف األضاليل

كامل. بعاٍم سيادته يلقاني أن قبل أي ١٩٩١م عام
وحتى امُلنتَظرة. باملتعة الوعَد قارئي أِف ولم الحد، هذا عند سينتهي املوضوع أن يبدو
ومن األصول. حسب الحكاية توسيع واجبي من أجد الوفاء، عدم ظنوُن بنا القارئَ تأخذ ال
انتهاء رغم هنا فأُقر أيامه، مستقبل يف به يحتذي لعله لألمانة مثاًال الطبيب للسيد أُقدِّم هنا
الصهيوني فليكوفسكي كتاب عىل ردنا يف اعتمدناها التي الرتجمة أن الشكل، بهذا األمر
جرأة يف آخر درٌس وهذا الرتجمان، صاحبنا ترجمة بالفعل كانت فوىض»، يف «عصور

أخرى. حكايٌة فهي ذلك؟ حدث كيف ا أمَّ املطمئنِّني، الواثِقني

للصعيد الرتجمان زيارة (2-1)

ح أُصحِّ فإني رجاله، للرشف ألن لكن ١٩٩٢م، عام التقاني قد أنه الرتجمان الطبيب أكَّد
الواسطى بمدينة بيتي يف مرة ألول زيارتي مشقة م تجشَّ قد إنه حيث لصالحه؛ املعلومة له
حيث آخر؛ بغرٍض كانت الرجل زيارة لكن الكرام. ُقرائنا من زائٍر كأي ١٩٩١م، شتاء يف
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أحرضها ترجمته من مخطوطٍة نِرش عىل ومساعدتَه هاٍو، كمبتدٍئ رعايتَه منا يطلب جاء
أكتب أن — أعجبَتني إذا — طلب كما نرشها، يف شديدة عقباٍت تُواجه املخطوطة ألن معه

تقديًما. لها
فوىض»، يف «عصور فليكوفسكي لكتاب ترجمته مطالعة وبدأُت خريًا، الرجل ووعدُت
ُمسوِّغاته له نرشه، عىل النرش ُدور تجرؤ عدم وأن عظيم، َرشٍك أماَم أني ألكتشف ولكن
الهزُّ لِحق حتى هزٍّا، هزَّني الخطورة وشديِد هائل عمٍل بإزاء وجدتُني حيث وحيثياته؛
تزوير يف لإلعجاب، ومثريًا ورائًعا بل وعظيًما عاليًا فنٍّا أمامي ووجدُت العلمية، بالثوابت
وراءه َوقَفت قد العمل أن الحظُت كما الصهيوني، الفكر لصالح والعقائد، التاريخ حقائق
يَطِفر أن بُد ال كان وهنا املعرفة، صنوف شتى يف كبار وأساتذٌة عاملية، جامعاٌت وَدعَمته
التكنيك ذلك إزاء — الصدمة هول مع — االنبهار كل يل حدث قد كان إذا قافًزا: السؤال
بردٍّ يتسلَّح أن دون عاديٍّ قارٍئ شأن سيكون فماذا واالمتياز، الجودة العايل الصهيوني
برَّاق ستاٍر تحت يتألَّق الكتاب بينما واالقتدار؟ العملية األصولية من املستوى ذات عىل
العرب، وتاريخ مرص تاريخ عىل نهًشا لينَقضَّ الظاهرة، والرصامة والعلمية العقالنية من
أكثَر الدهشة وكانت القلوب. ويف العقول ويف العلم ويف التاريخ يف مكانها سإلرسائيل ِليُؤسِّ
يف نسمع لم ذلك ومع ١٩٥٢م، عام كانت باإلنكليزية للكتاب طبعٍة أول أنَّ عِلَمت عندما
بالضبط؛ حدث قد ما هو العكس أن اكتشفُت بل الكتاب، ذلك عىل واحًدا ا ردٍّ ولو بالدنا
ُكتاٌب وهم ملصدرهم اإلشارة من غْفٍل لكن كتبهم يف كمصدٍر عرب كتاٌب به استعان حيث

حينه. يف إليهم أرشُت مهمون أنهم مفرتٌض
وتزوير التاريخي التزييف من الكمِّ هذا كلِّ َفضَح وقرَّرُت حقيقية، معركًة وجدُت هنا
وأنه خاصًة الطبيب، الرتجمان تجاُوز عدِم إىل دَعتني اللعينة الريفية اللياقة لكن الحقائق،
الحضوَر الرتجمان السيد من طلبُت وعليه الخطري، الكتاب بذلك تعريفنا يف السبب كان
الزيِف ذلك عىل إبطاءٍ دون والرسيع الفوري الردَّ بقراري علًما وأَحطتُه املتواِضع، بيتي إىل

طويًال. عليه الرد ر تأخَّ الذي امُلخيِف
جزءٍ إىل واستمع الفاخرة، املرسيدس سيارته يركب الرتجمان السيد حرض وبالفعل
حالٍة إىل فجأة انحَدر ثم ويتبدَّل، ن يتلوَّ وجُهه بينما فليكوفسكي، عىل ردودي من طويل
وراءها؛ ما األكمة وراء أن أَشَعرني مما الصهيوني، الكاتب طروحات عن دفاًعا عصبية
جانبي من عليها سأُرد التي النصوص ترجمة إىل سألجأ أني هو الفوري ردِّي كان ثَمَّ ومن
وسافر ترجمته، لتدقيق يل أحرضها قد كان التي اإلنكليزية النسخة من بالصحف، ومبارشًة
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النسخة مكتبي عىل من لتختفي لكن والقاطع، الحاسم قراري يف تفكريه ليُعِمل الرجل
اتصل الليلة ذات يف لكن عليها، الحصول يمكن … بأس ال (؟!) مغادرته مع اإلنكليزية
لديَّ املوجودة ترجمته أَستثِمر أن املانع ما يقول: اقرتاًحا يل ليُقدِّم الرتجمان السيد بي
ومميٍَّز واضٍح بشكٍل فليكوفسكي لنصِّ كمرتجٍم إليه أُشري أن عىل متعجًال؟ ُدمُت ما اآلن
بنرشها، تسمح لرتجمته دعايًة سيكون ذلك أن مفاُدها الرصاحة، عالية نفعيٍة نغمٍة مع
الكتاب، بمنظومة الرتجمان عالقة طبيعة يف ظنوني تَراجَعت الواضحة، النفعية تلك وإزاء

باقرتاحه. العمل وقرَّرنا
بقية إن حيث األول؛ بفصله أوردها التي فليكوفسكي تأسيسات عىل بالرد وقمُت
ذلك قلُت وقد أخرى، نوتاٍت حسب التأسيسية املعزوفة لتوزيع إعادًة كانت الفصول
سلمتُها مقاالٍت عِرش يف الردَّ ذلك وأنجزُت نُرشها، وتم الفتاة بمرص األول مقايل يف واضًحا
كاملًة التوايل عىل ت ونُِرشَ آنذاك، الفتاة مرص تحرير رئيس بكري مصطفى لألستاذ كاملًة
كنا وإننا هو، ترجمته كان نرشناه ما إن الرتجمان السيد يقول بينما هذا توقف، دون
األستاذ ولعل الفصول، بقية نرش إليقاِف له تدخُّ لوال كامًال الكتاب بنِرش االستمرار نُزِمع
الرتجمان السيد إن أي الجزئية؛ هذه حول بشهادته ليُديل اآلن معنا يقرأ بكري مصطفى
بكري األستاذ يتسلم لم حيث زعم؛ كما املرسوقة ترجمته بقيِة نَرش ويُوِقف يتدخل لم

كاملة. ت نُِرشَ وقد فَقط الَعِرش الحلقات تلك ِسوى

الرتجمان حقوق (3-1)

بالبنط األوىل الحلقة بتصدير قمنا البحثية، األمانة لرشوط واتباًعا العلمية، باألصول وعمًال
الطبيب ترجمة من هو عليه سنُرد الذي العمل أن إىل واضحة بإشارٍة املقال، العريضبرأس
لنصوٍص اقتباساٍت لورود نظًرا الثالثة الحلقة يف اإلشارة تكرار إىل وُعدنا السيد، رفعت
مصطفى األستاذ من طلبُت واألخري العارش املقال ختام ويف فيها، الرتجمة تلك من كثرية
التنويه ذلك نص جاء وقد الرتجمة، لتلك وتقديًرا شكًرا بنفسه يكتب أن تليفونيٍّا بكري
إىل بالشكر القمني سيد د. «يتقدم نصه: وكان اإليضاح، من ملزيد متميز بلوٍن ُمربٍَّع يف
والعرق الجهد من فيه وبذل فوىض، يف عصور كتاب ترجم الذي السيد رفعت د. الزميل

التقدير.» يستحق ما
«إرسائيل: كتابنا أصدرنا الصهيونية، املدرسة تلك عىل الردِّ توسعة قرَّرنا وعندما
أُسس بعرِض الخاص الجزء ورود وعند الردود، تلك وِضمنَه التضليل»، التاريخ، التوراة،
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السيد وافرتاء كذب يؤكِّد والذي ٢٤ / ٦ / ١٩٩١م، بتاريخ الفتاة مرص بصحيفة املنشور «نص
مبارشة.» الصحيفة من تصويره تم وقد الرتجمان

مستقلٍة بحاشيٍة املرتجم إىل أحلنا ص٩٧، وذلك عليها سنُرد التي فليكوفسكي نظرية
بها قام مخطوطة ترجمٍة عن فوىض، يف عصور فيلكوفسكي: «إيمانويل تقول: واضحة
األصول حسب الكتاب معلومات لعناِرص العلمي الرتتيب وهو السيد.» رفعت الدكتور
وروِد عند ذلك بعد تتكرر لم اإلشارة تلك أن هاشم، حازم األستاذ ملحوظة ا أمَّ األكاديمية،
الحني ذلك حتى فالرتجمة ممكنًا؛ كان ما الذي األَمُر فهو بالكتاب، عليها نُردُّ نصوٍص
وال بلد، وال طابع، وال نارش، اسم فال إليها، نُحيل نٍرش معلوماِت أيِّ بال مخطوطًة كانت
وَضعنا العقبة تلك عىل وللتغلُّب منشورة؟ غرِي صفحاٍت إىل نُحيل فكيف أيًضا، صفحات
االقتباسات إبراز مع فليكوفسكي، ُطروحاِت عرِض ُمستهلِّ يف الواضحة اإلشارة تلك
األكاديمية األدوات من وهي أخرى، أحيانًا األوسع وبالهامش أحيانًا، التنصيص بعالماِت

املصدر. إىل اإلحالة يف املعلومة
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مأخوذ فوىض» يف «عصور كتاب لرتجمة ُمقدَّمته يف السيد رفعت املرتجم اتهامات «نص
املذكور.» الكتاب من بالتصوير

رسديٍّ اتصاٍل يف عليها، للردِّ أوردناها التي الفليكوفسكية النصوِص بجمِع قمنا ولو
مائتَي يف عليها، ويُردُّ ويناقشها، لها، د يُمهِّ كتاٍب يف صفحة، العرشين تَجاوَزِت ملا متصل،
الرتجمان السيد أسماها التي الردود وهي أَنجزناها، حتى زمنًا عليها جِهدنا كاملة، صفحٍة

وحوايش». «تعليقات
من تقف التي والدوائر الكتاب تكشف التي الردود تلك نرشُت بعدما أني وأذكر
الوطني الزي يتلبَّس بمقاٍل القاهرة مجلة من «١٣٩» بالعدد الطبيب السيد فاجأنا ورائه،
التي للكتاب ترجمته مقدمِة يف عزفِه إىل عاد ما وهو فليكوفسكي، ضد الغيور والقومي
هة. امُلوجَّ رات بامُلتفجِّ مليئًا كتابًا بالتحديد، واآلن اآلن، لنا ليُقدِّم لكن القريب، باألمس ت نُِرشَ
امِللحاح األِرق السؤال ذلك يبقى لكن لون، أيِّ من كتاٍب أيِّ نَِرش عىل نُصاِدر ال نحن بالطبع
ترجمه الذي الوحيد الكتاب وأنه خاصة تحديًدا، اآلن العمل هذا مثُل نُرش «ملاذا يهمس:

229



اإلرسائيليات

العربية مكتبتُنا تحتاجها التي الكتب ماليني بني من االختيار هذا فلماذا الطبيب، السيد
فعًال؟»

ليس الرتجمان صاحبَنا أَزَعج ما فسيكون — الظن بسوء أخذنا إذا — أخرى مرًة
الذي النوع من ره تصوَّ الذي فيلوفسكي عىل املتوقع غري نحن نا ردُّ بل الرتجمة، موضوع

الصهيوني؟ للكتاب الرشف حارس بدور القيام الطبيب صاحبنا يُسِعد فهل يُقهر، ال
املغامرة، رهان كسب قد الطبيب السيد فإن الظن، بحسن تأخذ اإلجابة كانت إذا ا أمَّ
للدار وبالطبع وللكتاب، لسيادته، مجانية دعايًة نا ردُّ ليشكل عليه، للردِّ اضطرَّنا عندما
األخرى. النرش ُدور كل رفَضته بعدما أخريًا، الكتاب هذا نَِرش عىل تجرَّأت التي النارشة
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مدريد1 يف شامري خطاِب عىل الردُّ (1)

يف بمدريد امُلؤتمِرين عىل ألقاها التي «شامري» كلمة أن نؤكِّد، أن هنا يعنينا
عامة الصهيوني للخطاب تماًما مثاليٍّا — شك ال — نموذًجا تُشكِّل ٣١ / ١٠ / ١٩٩١م،
ضعٍف ظل يف إرسائيل، كلمة فيها أُلِقيَت التي الظروف فرغم األساسية؛ وَمحاوره بمنطقه
شبِه األمريكية السيطرِة من مظلٍة وتحت ُمتبخِرتين، العربان سار مهما وشامل، عامٍّ عربيٍّ
مكابر، إال فيه يُجادل ال والذي املستويات، كافِة عىل امُلتفوِّق اإلرسائييل االقتدار ومع الكاملة،
الخطاب كان الذي الَقْدر، وذات الدرجة، وذات الخط، ذات عىل كانت شامري كلمة فإن
يف تُلقى أنها جديًدا وليس ذكي. بشكٍل أُنملًة عنه يحيد أن ودون دوًما، يُراعيه الصهيوني
واألمن السالم قواعد إلرساء يسعى إنه للدنيا يقول جديد، نظاٍم عن يتحدث عاملي ظرٍف
الجمر ثَوى لو حتى سخونة، العالم مناطق أشد يف وبخاصٍة األريض، الكوكب عىل واملحبة
يتحدث أنه الخطاب بال عن يِغْب لم كما تابعة. أنظمٌة تصنعه ظاهري، رماٍد تحت مؤقتًا
الجماهري مشاعر بحسبانه فوضع الدولية؛ اإلعالمية الشبكات كل وأمام كله، العالم إىل
أنها باعتبارها واضعًة الخطاب صياغة فجاءت هاتها، توجُّ واختالف تنوُّعها عىل العريضة

بهذا َورَد ما ضمن وكان الفتاة، مرص بصحيفة و٣٠ / ١٢ / ١٩٩١م، ٢٢ / ١٢ / ١٩٩١م بتاريخ نُرش 1

… (؟!) الدولة أمن ونيابة الدولة محاكم أمام بسببها املؤلِّف ُحوكم اتهاماٍت إىل تحوََّلت موادُّ املوضوع
(الرشيف؟!). األزهر من بطلٍب
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تماًما أحاط قد الخطاب أن نفِرتض فإننا ثَمَّ ومن حدة؛ عىل فرٍد كلَّ تُخاِطب كانت لو كما
املقام، مع تتناسب متاحٍة أساليَب من املمكنات كل واستخدم منه، املطلوبة األغراض بكل
تأييٍد أكرب كسِب بهدِف مانعة شاملة تامة كاملًة وعَرضقضيتَه اإلقناِع طرِق كلِّ إىل وَعَمد
سنتعامل فإننا وعليه الجديد؛ النظام تأييد عىل سلًفا حاصٌل إنه حيث ممكن؛ جماهريي
طبيعِة قراءَة وسنُحاول الصهيوني، الخطاب عن صادق كُمعٍرب مدريد يف شامري كلمة مع

ومناهجه. وأغراضه وُمكوِّناته الخطاب هذا
ببعضها ربطها تم محاور، عدِة عىل يتحرك وهو يلحظه أن يمكنه الخطاب يف ق وامُلدقِّ
األسايس املحور فكان عالية؛ ومهارٍة بتقنية مًعا تركيبها تم الجودة، شديدة منظومٍة يف
فقدَّم للمستمع، النفسية االستجابة عىل الرتكيز هو الحركة، ومركز وذهابًا، جيئة للحركة
من بلغ متحرض، كشخٍص منهم واحٍد كلَّ يخاطب بأنه الجماهري لهذه امُلسبَق افرتاضه
مطلوبًا، أثًرا نفسه يف يرتك بحيث لكن املستمع تملُّق من لوٌن وحده وهذا تها، قمَّ الحضارة
املستمع يكن لم لو حتى ُمتحرضِّ شخٌص ألنه احرتاٍم بكل معه يتعامل الخطاب أن هو
امُلثىل الطريقة حال أية عىل لكنها الحضارية، الدرجة تلك يحوز أو االحرتام، هذا يستحق
سلَّم فقد وهكذا فيه! املفرتض الحضارة وكمِّ االحرتام كم مع يتجاوَب املستمع لجعل
األمم لجميع الرفاهة يريد الحروب، من ينفر مسالٌم متحرض، رجٌل أنه للمستمع الخطاب
أُسٍس عىل االضطهاد من وينفر أشكاله ة بكافَّ ب التعصُّ يرُفض استثناء، بال الشعوب وكل
املتلقي يف يفرتض فالخطاب وبإيجاز العقيدة. أو الجنس أو اللون بسبب دينية أو عرقية
أن هو السيكولوجي، املستوى عىل املطلوب، األول الكسب كان هنا ومن مالئكية، ليرباليًة

سنقول. ما عىل ُحكِمك يف ونثق نحرتمك نحن ولهذا متحرض، أنت للمتلقي يقول
الجانب عىل يُركِّز الذي فهو األول، املحور بحركة حركته ترتبط الذي الثاني املحور ا أمَّ
التاريخية الحقوق تأكيد فيه ويتم ين املتحرضِّ بني التعاُمل أعمدة أهم شك ال وهو الحقوقي!
نفس عىل الثالث املحور يتداَخل وهنا السنني. آالف منذ فلسطني أرض يف لليهود الثابتة
امِلحور إىل بذلك ُمنتِقًال اإللهية اليد إىل حضاريٍّا به امُلسلَّم الحقوقي األمر لينقل امليكانيك
لهم فضَّ الذي الحاكِمني أحكم واختيار سماوية، وِهبٌة إلهية، قراراٌت الحقوق فتلك الديني؛
الغربي املسيحي العالم اليهود، جانب إىل به يؤمن الذي القرار وهو (؟!) العاملني عىل
أو (القديم بعهَديه الُقديس الحقوقي القرار ذلك صاحبَة التوراة باحتساب وذلك كله،
الناموس عىل التوثيقي والقول التأكيدية، البصمة مع األناجيل) أو الجديد والعهد التوراة،
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ألكمل.» جئُت بل ألنقض. جئُت ما الناموس. ألنقض جئت «ما املسيح بلسان التوراتي
عىل الديني االيماني املحور مع والتاريخي، الحقوقي امَلحوَرين إدخال يتم وبرسعة وهنا
راحة إىل تؤدِّي التي الحلقات لتتشابك «النفساني» األساسية املحورية الحركة ميكانيك
تأمنِي عىل باملوافقة مساهمته إزاء ا، جدٍّ واملتحرض تماًما الغربي املسيحي املؤمن ضمري
امُلتحرضِّ املستمع يف يُفرتض ما مع الثابتة، الصادقة هللا كلمة لتحقيِق املؤمنني هؤالء حياِة

معها. اختَلف مهما والديانات العقائد لكل الحقوق، كل بتأمنِي ه، تَحرضُّ إثبات يف رغبٍة من

العالم ضمري (1-1)

فعًال، طيبًا أثًرا الرجل ترك فقد «النفساني» األسايس املحور من املطلوب األثر وإلحداث
الصداقة يستجديهم جريانه إىل يده يمد كالِحمالن وديًعا اللسان، عفَّ الحاشية، رقيق فكان
ليس املوضوع «أن يُردِّد قام آخر جانٍب من ولكنه واألقوى، األقدر أنه رغم واألمان،
إرسائيل شعِب دماَر يعني التناُزل من لون فأي ذاته.» وجودنا موضوع إنه أرض، موضوَع
إرسائيل شعب لتَعداِد قدَّمها التي املقارنة ضوء يف وذلك الوجود. من وإزالته (!) املسالم
عربي» مليون ١٧٠» وعددهم للدماء املتعطشني القتلة ُعتاة من حولهم من مع ماليني»، ٤»
عربيٍّ محيٍط وسط كم» ألف ٢٧» الشفقة تستدعي التي إرسائيل أرض مساحة ضالة مع
تبدو األخرى الحقائق تغييب مع النفيس املستوى عىل والحجة كم» مليون ٢٤» يبلغ رشس
من غابة وسط وجوده عن يُداِفع للخري بطًال إرسائيل شعب فيها يبدو الوجاهة. يف غاية
الوديعة! الدولة عىل يستأسدون الذين العرب من االشمئزاز مشاعر يستدعي مما الرش،

مشاعر مع تمتزج أخرى مشاعَر استحضاِر إىل — بذكاء — الخطاب عَمد وقد
املشاعر مع لتمتزج دحره! تم إرسائيل عىل عربي عدواٍن كل أن ذكر عندما االشمئزاز،
الذين البوادي، أجالف شأن من واالستخفاف، االستهانة مع أيًضا االحتقار مشاعُر األوىل
إىل يده يمد فالرجل ذلك رغم إليها. والوصول صنعها حتى يجيدون ال فرصة يتحيَّنون
فإن «ولألسف قوله: يف وذلك مظالم، من شعبه عىل وقع ما ويرشح العالم كل أمام جريانه
أن َعوا وادَّ املنطقة، يف اليهودية الدولة رفضوا مصادقتهم، نَودُّ كنا الذين العرب الزعماء
فقد الدولية، الرشعية تحدِّي من وانطالًقا … العربية األرض من جزء هي إرسائيل أرض

اليهودية.» الدولة وهدم احتالل العربية الدولة حاولت
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— واضح أو مفهوم سبٍب بال — العرب ويصبح تماًما الفلسطينيون يختفي وهكذا
املسألة أصبحت لذلك جريتهم وحسن لصداقتهم تسعى التي املساملة إرسائيل تدمري يريدون
ومن الرشير! العربي الحشد وسط إرسائيل، شعِب وجوِد مسألُة إنما أرض، مسألة ليست
القى الذي اليهودي الشعب بمأساة العالم ضمري عىل الضغط إىل مبارشة الخطاب عَمد ثَمَّ
أبسط الشعب لهذا لريُدَّ العالم ضمري يصحو كي األوان آن قد وأنه االضطهاد، صنوف
التحرض؟) يدَّعي عامًلا (ألسنا واملغفرة الصفح اليهود من ويطلب بل األمن، وهي الحقوق،
مالحقة ت تمَّ «لقد ويقول: الخاطئ العالم هذا يف فرٍد كل إىل حديثه ه يُوجِّ أخذ هنا ومن
والذبح. والتعذيب لالضطهاد اليهود وتعرَّض … تقريبًا القارات كل يف التاريخ عرب اليهود
الجماعية واإلبادة الكارثة وهذه النازي النظام أيدي عىل ذت نُفِّ إبادة خطَّة القرن هذا وشهد
أحًدا ألن تنفيذها وأمكن األمر، واقع يف ت تمَّ شعبنا ثُلث عىل قَضت والتي النظري، املنقطعة
يعرتف الدويل املجتمع جعلت التي هي الكارثة هذه ولكن وطن، بال كنا فقد عنا؛ يدافع لم
تناول تأجيل إىل ُمضَطرِّين نجدنا وهنا إرسائيل.» أرض يف حقنا عىل القائمة بمطالبنا،
ضد النازية للمذابح أمكن كيف اآلن: نفهم أن ِلنحاول والديني) (التاريخي املحوَرين
الصهيونية الدولة وقيام فلسطني، يف إرسائيل بحق العالم اعرتاف إىل تؤدِّي أن اليهود،
جذوة إشعال مع وعاطفيٍّا، نفسيٍّا املستمع تهيئة بعد — الخطاب أن ونالحظ أرضها؟ عىل
فليس لليهود، العالم ظلم رغم أنه إعالن إىل فوًرا ينتقل — الذنب وُعقدة الحضاري الضمري
املدفوع الثمن كانوا النازي أيام اليهود ضحايا ألن إرسائيل؛ دولة بقيام االدعاء حق ألحٍد
التاريخي اليهود حق بالطبع هذا الدولة. قيام مذبح عىل قربانًا أنفسهم فقدَّموا سلًفا،
طوِل بعد الحقيقة تلك نيس ربما العالم أن األمر يف ما وكل األرض، تلك يف املعلوم الديني
العاملي للضمري اإلنعاش عامل فقط كان النازي من حدث وما فلسطني عن اليهود اغرتاِب

الخاطئ.
املذنب أن فرغم والتلفيق؛ التزوير من فاضح لوٍن إىل يعِمد بذلك الصهيوني الخطاب
يدفع أن وإنسانيٍّا وحقوقيٍّا حضاريٍّا املقبول من ليس أنه أبًدا يذكر ال فهو النازي، هو
اضطهاٌد وقع وعندما تحديًدا فلسطني يف أنه واملعلوم النازية، الجريمة ِوزَر الفلسطينيون
يف اليهود وشتَّتوا الثاني، الهيكل روا دمَّ الذين الرومان جانب من بدايًة كان اليهود عىل
الصليبيِّني يد عىل جاء فقد الثاني االضطهاد ا أمَّ معلومة. تاريخية ألسباٍب الدنيا، بقاع
إىل أدَّى مما معابدهم، داخَل اليهود بحرِق وقاموا ١٠٩٩م، عام القدس عىل استَوَلوا عندما
قال: عندما شامري بخطاب لسانية سقطٍة يف وضح ما وهو فلسطني، من الجماعي هروبهم
القصرية.» الصليبية اململكة فرتة باستثناءِ فلسطني يف باستمراٍر موجوِدين كانوا اليهود «إن
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كان فلسطني يف ذلك بعد تواُجدهم سبب أن يذكر لم كما السبب، يذكر لم بالطبع لكنه
الصليبيِّني. يد من لها العرِب استعادِة بعد بالعودة لهم الدين صالح سماَح

بني عاشوا الذين اليهود اضَطهَدت العالم شعوب كل أن إىل الخطاب إشارة ا أمَّ
ُمتباينُة املواطن مختلفُة شعوٌب تُجِمع ملاذا والتساؤل؟ الدهشة يستحق فهو َظهرانَيهم،
يحلها ال فزُّورة هذه اليهود؟! ملة من ولكن مثلهم، ُمواطِنني كراهيِة عىل والعقائد، املشارب

شامري. السيد إال

النفيس العالج (2-1)

اليهود ضد الهتلرية الجريمة عىل الدائم، الصهيوني الخطاب تركيز هو للنظر والالفت
التي لليهود النازية املذبحة ذكر يتكرر مناسبة) (وبدون مناسبة أي ويف «حدوتة» كل ففي
ما وأنه وأتباعه، اليهودي للدين كراهته وتُذكر إال هتلر يُذكر ال بحيث ديني؛ بطابٍع اكتََست
بلغوا قد اليهود غري من النازية ضحايا أن العالم نيس حتى يهوًدا! لكونهم إال هؤالء ذبح
بولوني، ماليني ثالثة إىل عددهم وصل فقط املدنيِّني الضحايا وأن إنسان، مليون ستني
والعويل والندب الصهيوني، والصخب الضجيج وسط ذكرهم وضاع ساليف، ماليني وستة
كان لو كما قدسيٍّا طابًعا موتهم اتخذ والذين اليهود ضد البرشية البشاعة ُشهداء عىل
َجْلد يف حق وأصحاب القداسة يف حقٍّ أصحاُب فقط وأنهم فقط! اليهود من هتلر ضحايا
كما الجريمة هذه كانت وإذا واملعنوي، املادي التأييد لكسب ووسيلٌة بالسياط، الدنيا ضمري
الخطاب أن شك فال إرسائيل، دولة إلقامة العاملي الضمري صحوِة سبَب شامري خطاب يقول
إىل إضافًة الفلسطينيِّني! وترشيد إبادِة أمام الضمري ذات خموِد وراءَ كان الفاشل العربي
الصهيوني. الخطاب طبيعة بشأِن هذا موضوعنا عن البعيدة دة، امُلتعدِّ األخرى العوامل
وقامت املنهزمة أملانيا أشالء عىل إرسائيل دولة تقم لم ملاذا لنا ح تُوضِّ حاٍل أيِة عىل لكنها

فلسطني؟ يف
أن فبعد السيكولوجي؛ املحور تشغيل إىل أخرى مرًة الصهيوني الخطاب يَعِمد ثُمَّ
وشعوٍر أرق، حالِة يف العاملي الضمري ويضع املختار! الرب شعب حقِّ يف العالم خطايا يُعدِّد
لذلك الشايف والبلسم النفيس العالج بتقديم متربًعا يُساِرع فإنه والخطيئة، بالذنب حادٍّ
االضطهاد بني الخطاب فريبط وشاكِرين؛ ممتنِّني الجميع يكون حتى املعذَّب، الضمري
داخل والعرب النازي ليضع الوليدة، للدولة يكيدون الذين العرب األرشار وبني النازي
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إزاء املسئولية تمام مسئوًال العالم ويصبح النازي، بالرش العربي الرش فيمتزج واحد، إطاٍر
إزاءَ بواجبها تقوم أن اإلنسانية وعىل تقع، أن قبل يمنعها وأن الجديدة، الجريمة يف الرشوع
الضحية، بفكرة تقبل التي املسيحية العقيدة مع صداه يلتقي ما وهو حدوثه، يمكن ما
دٍم (بدوِن الخطيئة رفع مرشوعيَة يضع الذي اإلنجييل بالنص أو والخالص، الِفداء مقابل

مغفرة). تحُصل ال دم وسفِك
العالم، لخطايا الفداء يُقدِّموا أن الفلسطينيِّني وعىل هلل، والحمد موجودٌة والضحية
عىل تضحيته ت تمَّ قد اإلله، وهو نفسه، املسيح ألن اليقظ ضمريه عن اإلرص ويرفعوا
الفلسطينيون فهل آدم بني عن الخطيئة ورفع البرشية ضمري راحِة أجل من الصليب

هللا؟ من أحسن
بعيًدا لكن ذنبها عن التكفري إىل التواقة امُلعذَّبة، املتحرضة الغربية البرشية تجد وهكذا
وهو وتماسكها، واتزانها راحتها، النفس لتلك لتعود منها، بدًال يذبح خروًفا جلدها عن
طبيعة جوار إىل تربز ثَمَّ ومن وباقتدار؛ الدوام عىل صناعته الصهيوني الخطاب أجاد ما
التي ، التحرضُّ ملفهوم النظرية املعاني استثمار مع النفيس الجانب تستهدف التي الخطاب
البعد تستثمر أخرى طبيعٌة العقيدة، أو الجنس أو اللون بسبب االضطهاد من تنفر أن بد ال
التعويض يطلبوا أال املنطقي من ويصبح يهود، ألنهم إال يُضطَهدوا لم فاليهود الديني؛
أرض ليست أوروبا أن هو معلوم بسيط ديني لسبٍب أوروبا يف بأرٍض اضطهدوهم ممن
التوراة نملك أننا «بما ٥ / ١٠ / ١٩٧١م يف لوموند لصحيفة موىشديان قال كما أو اليهود،

التوراة.» أرض أيضا نملك أن بُد فال التوراة شعب وأننا
لليهود يصلح العالم يف مكاٌن يبقى وال لألوراق، الرسيع بالخلط الكربى املغالطة وتتم
الوطن سوى أرًضا، تخرس أن دون امُلعذَّبة األوروبية النفس به وترىض اليهود، حق ومن
املقدَّس بالكتاب إلهي بقراٍر قدسيٍّا مرشوع واألمر الفلسطينيون. سَلبه الذي اليهودي

لقضائه. رادَّ ال الذي هللا إرادة وتلك امُلصدَّق

الخطاب يف التزوير (3-1)

بالخطاب أخر بُعًدا لنا يكشف النازية، الجريمة حول لليهود املعذبة الرتنيمة مع والوقوف
السيد طرحه الذي اللغز حل عىل تُساِعد حقائق، بمجموعِة للتذكري وقفة وهي الصهيوني،

إرسائيل! دولة قيام وراء الحقيقي السبب كانت الهتلرية، املذبحة إن قوله يف شامري
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إرسائيل، إىل املنظمة اليهودية الهجرة بدء مع بغداد يف حدث ما نذُكر زلنا ما ربما
الهجرة، بكشوف أسمائهم قيد يف العراق يهود تَردَّد عندما الصهاينة وإرشاف بتخطيط
اليهودي ع التجمُّ مراكِز عىل القنابل إلقاء إىل املسلحة الصهيونية العصابات فلجأت
حاالٍت مع تزاَمن الذي الحدث وهو إرسائيل. إىل للهجرة لدفعهم خطٍر يف أنهم إلشعارهم
للصهيونية الفعيل النشاط بداية مع تزامن كما العالم من أخرى مواقَع يف شبيهة أخرى
«إنجمان» قضية يف النازية أملانيا يف حدث ما هو األساليب تلك أخطر وكان العاملية.
به وأَورَدت القدس»، يف «إنجمان كتابها يف أرندت» «حنا د. عنه كشفت وما املعروفة
الصهيونية املؤسسة وبني النازية السلطات بني وثيق تعاوٍن وجود تثبُت وثائق مجموعَة
إىل يُهاِجر أن أملاني يهوديٍّ أيِّ بإمكان كان أنه التعاُون ذلك بنود من وأن فلسطني، يف
األرض من مساحاٍت إنجمان قدَّم وقد أملانية. بضائَع إىل أمواله ل يُحوِّ أن رشيطة إرسائيل،

فلسطني. إىل باإلكراه ولتهجريهم لليهود ع تجمُّ كمعسكراِت للصهاينة
كاستنر، قضية عنها َكشَفت التي البشاعات فهو املعسكرات تلك ليهوِد حَدث ما ا أمَّ
هزت التي القضايا من وهي إنجمان مع بالتعاون للنازي املعسكرات تلك يهوَد باع الذي
فلسطني إىل اليهود أغنياء بتجهيز قاموا وقياداتهم، الصهاينة زعماء أن وَكشَفت إرسائيل،
املعسكرات يف تُِرَكت بينما والشباب كالعلماء الفعالة للعنارص إضافًة األمواِل عىل للحصول
بعلم النازي يد عىل إبادتهم ت تمَّ من وهم فيها، مرغوٍب غرِي عناَرص من اليهود بقيُة
ذلك بعد أدَّى ما «وهو العاملي، والتأييد العطف لكسب وتعاُونها، الصهيونية القيادات

إرسائيل». دولة قياِم إىل وبالفعل،
النخبة من املهاجرين لحمل خاصٍّ قطاٍر بتأمنِي «إنجمان» قام االتفاق وبموجب
كاستنر قال وقد سالمتهم، لضمان الحدود إىل النازيِّني بعُض ورافقهم املمتازة، املختارة
يف بهم التضحية تمت ٤٧٦٠٠٠ مقابل إرسائيل إىل غادروا شخًصا ١٦٤٨ كان عددهم إن
وراء السبب كانت املجزرة، تلك أن عىل شامري تأكيد لنا يُفرسِّ الذي األمُر «وهو املجزرة

إرسائيل». قيام
معسكر من الِفرار من تمكَّنوا الذين القالئل أحد الكربى املؤامرِة تلك عىل شهد قد
«نعم بقوله: ١٩٦١م، عام هريالد دييل لندن جريدة يف وذلك فربا» «رودلف هو «أوشيتز»،
عىل كانت املجموعة فتلك الحروب ُمماريس أبشُع بأنهم اليهود قادة أَتِهم لكني يهودي، أنا
مجلِس رئيُس ستنر بينهم ومن النازية، الغاز ُغرف يف إلخوانهم سيحدث بما ُمسبق علٍم
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دون طائِعني النقل قطاراِت الفقراء هنغاريا يهود من كبري عدٌد استقل وقد هنغاريا، يهود
الحرية، إىل طريقهم يف أنهم الصهاينة القادة من تطميناٍت أخذوا قد كانوا ألنهم مقاومة؛
عام يف قالت فقد اإلرسائيلية الشعب صوت جريدة ا أمَّ اإلعدام». إىل يُساقون كانوا بينما
اآلن يعلمون هنغاريا، يف أقرباءهم األملان ذبح الذين األشخاص، أولئك كل «إن ١٩٥٥م

النازي».» مع الجريمة دبَّرت التي هي الصهاينة قيادات «أن وبوضوح،
لكشف العام الرأي بضغط إرسائيل يف للمحاكمة كاستنر وُقدِّم الفضيحة، فاحت وملَّا
كاستنر تقديم تم إذا «إنه بقولها: ١٩٥٥م يف أحرونوت يديعوت صحيفة بَت عقَّ الحقائق،
تلك عنه ستكِشف ما نتيجة ووطنيٍّا سياسيٍّا ستنهار، تها بُرمَّ الدولة فإن للمحاكمة
بالرصاص رميًا رصيًعا كاستنر سقط حتى املحاكمة بدء عىل قليٌل يَمِض ولم املحاكمة.»

املوساد. جهاز يف ي الرسِّ العميل أكشتاين هو قاتله أن ذلك بعد وُكِشف مجهول، من
اليهود من الهائل العدد هذا الصهيونية القيادة م تُقدِّ أن املعقول من هل السؤال: وكان
شوايفر» «موىش شهادة منها شهاداٍت يف وثانيًا الدولة. قيام يف أوًال إجابته يجد للذبح؟
لم لألسف لكنهم كبريًا عدًدا هنغاريا يهود كان «نعم بهدوء: قال الذي كاستنر مساعد

يهودية.» أيديولوجيٍة بأي يتمتَّعون يكونوا
وأبدى القاهرة، جروبي يف بإنجمان التقى فقد بولكس»، «فايفل الهاجاناه قائد ا أمَّ
وثائق مجموعة (انظر له مرسوم هو كما النازي مع اليهودي التعاون سري عن التام رضاه

أسرتاليا). الصهيوني/كالتون، النازي التعاون
فلماذا بالفعل، َحدثَت قد النازية الجريمة كانت إذا هو: منطقيًة األكثر السؤال لكن
ما تقول الوقائع لكن وجيه والسؤال بالهجرة؟ اليهودية للنخبة وسمح النازي ع تطوَّ
قامت قد فلسطني يف اليهودية األورجون منظَّمة أن نَذُكر فَلعلَّنا مقنعٍة؛ بإجابٍة يفيدنا
نشاطاٍت ونظََّمت ١٩٤٤م. عام الربيطانية االنتداب حكومة ضد رسميٍّا الحرب بإعالِن
بخطاب أخرى سقطٍة يف جاء ما وهو فلسطني، يف الربيطانية القوات ضد متتالية إرهابية
اليهودية الطائفة ألن وتكونت اليهودية الدولة قامت «لقد قوله: يف مدريد يف شامري السيد
هنا شامري السيد سقطة اإلمربيايل!» االحتالل عىل ثارت االنتداب أيام بفلسطني الصغرية
النازية املجازر ضحية وأنهم األملان، يحاربون اليهود أن فيه، املفرتض الوقت ففي فاضحة
تماًما واضح األمر (؟!) بريطانيا ضد إرهابية بنشاطاٍت يقومون فلسطني يف اليهود كان
وبني بفلسطني، اليهودية «شترين» عصابة بني قامت التي الخفية غري العالقات تؤيده
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بفلسطني، الربيطانيِّني عىل اإلرهابية الهجمات من عدًدا بموجبها وشنَّت الفاشية إيطاليا
البولوني الجيش يف كجنديٍّ لفلسطنَي وصل فقد األورجون، عصابة زعيم بيجن مناحيم ا أمَّ
الفلسطينيِّني. وقتل الربيطانيِّني لقتاِل عصابًة ونظَّم الجندية من فر ثُمَّ النازية، ملقاتلة

قتال ومهمته أوروبا يهود ِمحور محاور: ثالثِة عىل الصهيونية الخطة ت تمَّ هكذا
باليهودية تؤمن ال يهودية نفاياٍت للتخلُّصمن أملانيا ومحور الحلفاء، تأييد لكسب النازية
الظروف أشد يف ضمريه، عىل والضغط العالم عطِف كسُب بها ليتم التاريخية وحقوقها
الجليلة، خدماتهم للنازي يُقدِّمون فلسطني صهاينة فيه كان ثالث ومحوٌر توتًُّرا. العاملية

املعلن. غري لالتفاق تنفيذًا املحور، دول لصالِح بريطانيا ويقاتلون
الفاضح، التزوير وهو الصهيوني الخطاب طبيعِة جوانِب أهمُّ لنا تنكشف وهكذا
تحصل ال دم وسفِك دٍم «بدوِن كان إذا ألنه املسفوك اليهود بدم دوًما العالم ضمري وتهديد
دولة.» إلرسائيل تقوم ال دٍم وسفِك دٍم «بدوِن أكَّد قد الصهيونية ناموس فإن مغفرة.»

والعنرص الدين (4-1)

كنا الذين العرب «الزعماء أن هو مدريد يف الصهيوني الخطاب احتجاج مناط كان وقد
جزء هي إرسائيل أرض أن َعوا وادَّ املنطقة، يف اليهودية الدولة رفضوا نُصادقهم أن نود
يذكر ال فالخطاب والتلفيقات؛ املغالطات من مجموعة تحتشد وهنا العربية.» األرض من
هو «أرضإرسائيل»، بوصفها إليها يشري إنما «فلسطني» الصادق التاريخي األرضباسمها
األرض تلك تربط تلفيقية مداخالٍت مجموعِة مع تاريخية، تداعياٍت مجموعَة يستدعي ما
العصور مر عىل األرض تلك عىل أخرى شعوٍب مجموعِة مع عاش فقط، واحد بشعٍب
اإلرسائييل. الشعب هو واحد شعٍب سوى هناك يكن لم أنه يبدو بحيث لكن التاريخية،

وأُدلوجته، الصهيوني الخطاب مفهوم يف أسايس خلٍط من وينطلق مقصود، والخلط
دينًا، العرق ويصبح يتداخالن بحيث الدين، مفهوم وبني الجنس، أو العرق مفهوم بني ما
يف التطابُق بإجراء للمسيحيِّني الديني الرتاث مع آخر بتداخٍل يسمح كما عرًقا. والدين
الرياضية؛ التكافؤ أنظمة أو املنطق، علم يف الدائري التطابُق عالقات بمهارة الخطاب
إرسائيل» «أرض أن وادعائهم اليهودية» «الدولة ل العرب رفض عن يتحدث فالخطاب
الكلية الدائرة مع وتتكافأ اليهودي» «الدين ملفهوم الكلية الدائرة هنا فتتطابَق عربية
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إرسائيل فلسطني ِلتُصِبح «إرسائيل» ووضع «فلسطني» حذف بعد لكن «أرضفلسطني». ل
مر عىل فيها تَواَجد الذي الوحيد والدين اإلرسائييل، الشعب هو الوحيد شعبها ويُصِبح

األديان. بقية دون وحده اليهودي الدين هو العصور،
العداء اإلرسائيلية الدولة ناصبوا من أن إىل إشارته يف تتضح الثانية واملغالطة
للشعوب رقيق غزٍل مع الزعامات، من طموحات هنا املسألة العرب». «الزعماء هم
الزعماء طموحات يف فقط املشكلة عمومة. وبنو وأهل كشعبنَي، أصدقاءُ فنحن العربية

ع. للتوسُّ
وبني اليهودي الدين مفهوم بني الرسيعة املطابقة إجراء فهي الثالثة املغالطة ا أمَّ
األخرى الشعوب من كبري عدٍد ضمن كقبيلٍة عاش الذي اإلرسائييل، الجنس أو العنرص
والعمونيِّني والحيثيِّني، (الفلسطينيِّني) الكنعانيِّني مثل فلسطني يف التوراة ذَكَرتها التي
تُجرى ثُمَّ املعروفة. القائمة آخر إىل … واليبوسيِّني والفرزيِّني، واملوآبيِّني، واألدوميِّني
اليوم يهود وبني جنًسا أصبحت أن بعد كديٍن اليهودية بني أخرى مرًة الدائرية املطابقة
لو كما املؤتِلف غري الشتات هذا يظهر بحيث تفرُّقها، عىل العالم جنسيات بني امُلتناثِرين
تنطيل بحيث اليهودي، هو واحد بديٍن يدينون أنهم ملجرد بذاته، وعرًقا واحًدا، جنًسا كان
أساٍس وعىل التزوير، سافر منطقي مدخٍل عىل تأسيًسا الدنيا جماهري عىل الكربى األُكذوبة
املقدَّس بالكتاب عنرصيٍّا عرقيٍّا تتابًعا َخلَقت أسطورية أُسٍس عىل ينهض عقائدي ديني
التوراتيِّني اآلباء عن ينحدرون كانوا لو كما اليوم يهود يبدو بحيث القديم إرسائيل لشعب

ويعقوب. وإسحاق إبراهيم األوائل،
الديانة أصحاب انعزال هو امُلتدينِني، خاصًة الفرية البعضلتلك ابتالع يف ساهم وربما
ُمحافِظني كانوا لو كما بَدوا بحيث فيها عاشوا التي املواطن كل يف غريهم عن اليهودية
افرتاٌض وهو الطاهرة، أصالبهم يف السنني ألوف منذ اإلبراهيمية البَذرة نقاء عىل تماًما
به تنطق ال ما وهو النظري، املنقطع الجنيس العفاف من خارق بلوٍن التسليم عىل يقوم
الكتاب وباعرتاف … البدء مند التوراتية العصور يف حتى وال اليوم ال اليهود، بناِت سريُة

ذاته. املقدَّس
بالصخب يموج تجده أن يمكنك املقدَّس الكتاب إصحاحات عىل َعجىل رسيعة وبنظرٍة
حكى الذي إبراهيم البطرك تاريخهم، يف األول الرجل مع به جاء ما لذلك ونموذًجا الجنيس.
حسنة امرأٌة أنك علمُت قد إني امرأته لساراي وقال مرص إىل إبرام «فانحدر عنه: الكتاب
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املرأة فأُِخذَت … أجلك من نفيس وتحيا بسببِك خريٌ يل ليكون أختي إنك قويل … املنظر
وأتن وإماء وعبيد وحمري وبقر غنم له وصار بسببها، خريًا إلبرام فصنع فرعون، بيت إىل

.(٢١ التكون، (سفر وِجمال»
ولسنا العصور. َمرِّ الجنيسعىل بالنقاء االدعاء هذا مع بخرٍي تُبرشِّ ال البداية نجد هكذا
تفيشِّ عىل ينوح «إرميا» النبي يجد لألسفار امُلتاِبع لكن جليل، نبيٍّ عن الدفاع مقام يف هنا

إرسائيل، العاصية فعلت ما رأيت «هل ويقول: وإرسائيل يهوذا مملكتَي بنات بني الزنا
يهوذا الخائنة تَخِف ولم … هناك وزنَت خرضاء شجرٍة كل وإىل عاٍل جبٍل كل إىل انَطلَقت
صاحبه» امرأة عىل واحٍد كلُّ وصهلوا ،(٣ إرميا، (سفر أيًضا» هي وزنَت مَضت بل أختها،
وجِهَك عىل ذيَلَك «ارفع املختار شعبه نساء ينادي أخذ يهوه الرب إن بل ،(٥ (إرميا،
لك ويٌل مكرهاتك، رأيت الحقل يف اآلكام، عىل زناك ورذالة وصهيلك، فسقك خزيك، فريى
اسمك عىل «أزنيِت يهوذا مملكة يُنادي ثم .(١٣ (إرميا، متى؟» حتى تطُهرين ال أورشليم،
وصنعِت عليها وزنيِت اًة ُموشَّ مرتفعاٍت لنفسِك وصنعِت … عابر كلِّ عىل زناِك وسكبِت
مع وزنيِت زناِك وأكثرِت عابر، لكلِّ رجَليك وفرجِت … بها وزنيِت ذكور صور لنفسك
… إلغاظتي زناِك يف وزدِت الحمري كَمنيِّ منيُّهم الذين اللحم الغالظ مرص بني جريانِك
أعطيِت الرذيلة، طريقِك من يخجلن الالتي الفلسطينيِّني بنات ُمبغضاتِك ملرام وأسلمتِك
النساء عادة عكس فيِك وصاَر بِك للزنا جانٍب كلِّ من ليأتوِك ورشيتِهم هداياك محبِّيك كل
بالعكس» فرصت لك، تُعطى أجرة وال أجرة تُعِطني أنت بل وراءك يزن لم إذ زناك؛ يف

.(١٦ حزقيال، (سفر
الصهيل إىل يدفعهن كان الذي صهيون، بنات شبق كل وربما كثري. من قليٌل وهذا
ودفع اإلشباع، من ملزيد صناعية ذكوٍر صناعِة وإىل املقدَّس)، الكتاب (بتعبري الوصال عند
الفرد يعترب ال قانوٍن وضع إىل الحالية، إرسائيل دولة دفع الذي وهو للرجال، األجور
ولو لألب. ال لألم اليهودي النسب أصبح ثم ومن يهودية أمه كانت إذا إال يهوديٍّا بموجبه
«سليمان» ولده وعىل القديمة، التوراتية اململكة مؤسس «داود» عىل القانون ذلك طبَّقنا
جنًسا إرسائيل بني من تكن لم «راعوث» تُدعى المرأٍة حفيًدا األول فسنجد ملوكهم أشهر
حيثية امرأٍة من «داود» أبوه به ُرزق فقد ُسليمان ا أمَّ موآبية، كانت بل باليهودية تدين وال

إرسائيليٍّا. وال يهوديٍّا ليس كليهما فإن للقانون وطبًقا إرسائيلية. وال يهودية ال
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الحقوقي الجانب (5-1)

أرٌض أرضإرسائيل بأن الزعم إن قوله يف فكانت شامري السيد كلمة يف الكربى املغالطة ا أمَّ
التاريخي الديني (الحقوقي أو التاريخي، املحور إىل الخطاب فينتقل عاءٍ ادِّ مجرَّد عربية
إرسائيل أرض عىل ظل الذي الوحيد الشعب «إننا َجفن: له يِرف أن دون ليقول مًعا)،
أورشليم كانت الذي الوحيد الشعب ونحن … متصلة عاٍم آالِف أربعة ملدة توقٍف بدوِن
ورغم إرسائيل.» أرض يف فقط املقدَّسة أماكنه تُوجد الذي الوحيد الشعب ونحن عاصمته،
وليس الخطاب طبيعة قراءة مقام يف هنا ألننا مغالطة، من سنة آالف األربعة مقولِة يف ما
(متطابًقا إرسائيل بني إن ببساطة: للجماهري يقول أن يُريد الخطاب فإن بالوثائق، الرد

التاريخية. العصور أقام من فلسطنَي أرِض أصحاب كانوا اليوم) يهود معهم
دينه، ومحارِم عقيدته عىل حريٍص اإليمان، صادق كمؤمن يتحدث الرجل دام وما
عطلة ليقيض مدريد، يف امُلؤتمِرين ترك إىل دفعه الذي الحد إىل بتوراته العالقة صادق
مع باملطابقة الخطاب صدق اختبار أن يف ة ُمشاحَّ فال جلدته، بني مع متهجًدا السبت

عدمها. من املصداقية محك عىل الخطاب ذلك طبيعة يضع أن يمكن املقدَّس الكتاب
رجل وأول اليهود أرومة إبراهيم أن لنا يحكي نجده املقدَّس الكتاب إىل وبالعودة
يُدعى بعيد بلٍد من غريبًا فلسطني جاء إنما فلسطينيٍّا يكن لم تاريخهم، يف شأن ذي
عائلته مع فلسطني وصل وعندما عاًما. عرش خمسة استغرقت رحلٍة يف الكلدانيِّني» «أور
،(١٢ التكوين، (سفر األرض» يف حينئذ الكنعانيون «كان املقدَّس: الكتاب يقول الصغرية،
األرض املقدَّستلك ويصف أبيمالك، املدعو جرار مدينِة َملِك عىل ضيًفا هبط قد إبراهيم وأن
الفلسطينيِّني» «ملك كان أبيمالك وأن ،(٢١ التكوين، (سفر الفلسطينيِّني» «أرض بأنها
حالة بعد الفلسطينيِّني بعض إبراهيَم حفيِد يعقوب أبناءُ قتَل وعندما ،(٢٦ (تكوين،
إياَي بتكريهكما «كدَّرتُماني إرسائيل: باسم املعروف يعقوب لهم قال شقيقتهم، مع زنًى
للرجل سلَّمنا لو وعليه ،(٣٤ (تكوين، قليل» نفر وأنا … الكنعانيِّني» األرض «سكان عند
منذ فلسطني يف كانوا األوائل التوراتيِّني اآلباء بأن سبته، ويوم دينه محارم عىل الحريص
الكنعانيِّني أهلها عىل العدد قلييل ضيوًفا دخلوها أنهم يؤكِّد مقدَّسه فإن عام، آالف أربعة
ا أمَّ وسيايس. اجتماعي ونظاٍم حضارة ذاَت ممالَك وصلوها عندما فلسطنُي كانت بل
بكاملها املنطقة ضمن يقع ال أنه أثبتنا فقد األصيل، وموطنه إبراهيم األول األِب مهجر
والتاريخ إبراهيم «النبي كتابنا يف وذلك بأرمينيا آرارات جباِل يف يقع وإنما اإلطالق، وعىل
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تجد حتى صادقًة ستظل التي والرباهني القرائن من مجموعًة ذلك بسبيِل وقدَّمنا املجهول»
وال ذلك يحُدث لم اآلن وحتى تها، كفَّ تُثِقل وقرائَن أقوى بأدلٍة ويدحُضها عليها يُردُّ من

املنظور. املستقبل يف بحادٍث نظنُّه

فلسطني يهود (6-1)

ترى ال قبلية طبيعٌة جيل، واضٌح هو كما الصهيوني الخطاب طبيعة فإن قلناه ملا وإعماًال
إال ِصدًقا وال دينها غري صحيًحا دينًا وال تراثها، غري مقبوًال تُراثًا وال قبيلتها، غري قبيلًة
لها كان فلسطني، يف عاشت عديدة لشعوٍب موجوٍد غريُ اآلخرين تُراث وكأن توراتها، يف
مملكِة قياِم والسيايسقبل االجتماعي والنظام والحضارة والعنرصوالدين الشعب مقومات

عام. ألَفي من بأكثَر داود
لدولة الحقيقي س املؤسِّ «داود» امللك أن ذكُر يكفينا لإلطالة ومنًعا التذكرة، وملجرَّد
بني القوى تواُزن من مستفيًدا دولته أقام امليالد قبل ١٠٠٠ حوايل التوراتية، إرسائيل
الفلسطينيِّني، األرض أهل من جيًشا فكون والرافدين»، «مرص حينذاك الُعظمينَي القوتني
بل مًعا، الصغرية املمالك وَصَهر سياسية وحدٍة يف القبائل د وَوحَّ االئتالف من لونًا وأقام
«سليمان»، ابنه أو هو وسواء جيشه، قائد كذلك الفلسطينيِّني، من أيًضا «داود» ُحرَّاس كان
كل أغفلنا لو وحتى بذلك»، شاهد املقدَّس القوميات. د تَعدُّ أساِس عىل الدولة أقاما «فقد
للخطاب والكتاب واحد، وديٍن واحد جنٍس ذاِت كدولٍة أبًدا تقم ولم وسلَّمنا سبق ما
إلخ … وأحباش وأمريكان وبلغار وأملان روٍس جمِع مسألة فإن التام بالصدق الصهيوني
مزحًة األمر يجعل يهود، أنهم ملجرد التاريخي، بالحق فلسطني يف لإلقامة مواطنهم من
بمقارنٍة ألنه هللا؛ يشاء ما إىل العرص هذا جبني يف بصقة وربما وصمة، ستظلُّ بشعة
ادعاءات من أوضُح أمريكا يف الحمر للهنود التاريخية الحقوق أن سنجد البساطة، شديدة
فجر منذ أمريكا استوطن من أول يكونوا لم الهنود ألن فلسطني يف الصهيوني الخطاب

فيها. الوحيد الشعب كانوا بل التاريخ
والتمريرات املغالطات من هائل عدٍد عىل تعتمد إذن، الصهيوني الخطاب طبيعة إن
العقيدة)، بمفهوم العنرص ملفهوم الخلط (مع الحقوقية صادقة ظاهرها يف تبدو التي
فوًرا يقفز فإنه التوراتي، العرص بآباء اليوم يهود ملقارنة الفرصة الخطاب يتيح ال وحتى
آالف أربعة نحو توقٍف بدون إرسائيل أرض عىل ظل الذي الوحيد الشعب «أننا تأكيد إىل
ليظهر التاريخي؛ الحق ِمحور لدعِم والعنرص الدين مفهوم بني املطابقة لتستمر عام»،
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األقل عىل أو العصور َمرِّ عىل فلسطني يف عاشوا من هم فقط اليهود أن لو كما األمر
١١٧٠ القدس زار الذي الطليطيل بنيامني اليهودي السائح لكن عدًدا. األكثر الجماعة
اليهودي يعثر لم كما يهوديٍّا! ١٤٤٠ سوى بكاملها فلسطني يف يجد لم أنه سجل ميالدية
األطرف ا أمَّ يهوديتنَي. عائلتنَي عىل إال ١٢٥٧م عام لفلسطني زيارته يف جريوندي» «ناحوم
الطائفة قامت «لقد تقول: شامري خطاب يف الشهادة نجد القرن هذا حتى فإنه فعًال
عىل بالثورة االنتداب تحت بفلسطني تُقيم كانت التي الصغرية) (والحظ الصغرية اليهودية

اإلمربيايل.» االستعمار

شالوم (7-1)

وأسفه مروءته يُبدي أن الشهم الرجل يَنَس لم مدريد، يف العاملي اإلعالم عدسات وأمام
حيث لبنان، يف مخيماتهم تُدك الجهنمية قنابله بينما ِدين، امُلرشَّ الفلسطينيِّني، عىل وأساه
غريَ يكون أن يستطيع الزمان، هذا يف واحد يهوديٌّ يوجد ال «إنه وحنان: تراُحم بكلِّ قال
النازي ببشاعات مدمجة العرب لبشاعات رسده رغم هذا الفلسطينيِّني.» بمعاناة مباٍل
ندائه مع والحزن األىس ذلك يُعلن أن متحرض كرجٍل واجبه من رأى لكنه اليهود. ضد
ِلَقبوِل استعدادكم «أَظِهروا للفلسطينيِّني: حَدث فيما كسبٍب يظهروا حتى الربابرة لجريانه
منطقتنا، يف قضيًة تُحل لن فالحروب الدماء؛ سفك من بكثرٍي أفضُل التخاُطب إن إرسائيل.
العالم: تُشِهد الخطاب فطبيعة وهكذا والكراهية.» والقتل واملعاناة املآيس يف تسبَّبَت لكنها
إنهم متدينون. أننا ملجرد قتَلنا يُريدون ألنهم بحروبهم؛ الفلسطينيِّني دون يُرشِّ العرب إن

هللا. ربي يقول: رجًال يقتلوا أن يُريدون
الدينية واملشاعر النفيس املحور عىل الرتكيز يف واضح هو كما مستمر الخطاب
بالتوراة، امُلقدَّسة الشهادة أساِس عىل التاريخية بالحقوق تَشَهد التي األوروبية املسيحية

األوروبي. الرجل لدى املعلومة العربي صورة مع بالطبع هذا
حدٍّ أيِّ وإىل الخطاب، يف املصداقية مدى لنرى امُلقدَّس للكتاب نعود أخرى ومرًة
املتديِّن للخطاب مسايرًة بالقول، بل بالفعل يحدث ما ومع املقدَّس، الكتاب مع يتطابق
وضمريه العالم عقل إقناع عىل ذاته الوقت يف والحريص الدين، محارم عىل الحريص

التاريخية. بحقوقه
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مع بحال تلتقي ال التي وُهويته، طبيعته عن ُمفِصًحا رشيعته يف «يهوه» الرب يقول
(سفر حرب» رجُل «الرب بالفعل: يحدث ما مع تلتقي ما َقْدر الصهيوني الخطاب طبيعة
باألسلوب األتقياء عبيده تأُمر السماويِّ املحارِب هذا رشيعة كانت لذلك ١٥)؛ الخروج،

اآلتية: اللطيفة املقاطَع إليك الرشائع تلك ومن املنطقة، شعوب مع للتعاُمل األمثل

العدد). (سفر بالنار» حصونهم وجميع بمساكنهم مدنهم جميع «أَحِرقوا •
.(٣١ العدد، (سفر امرأة» وكلَّ األطفال من ذَكٍر كل «اقتُلوا •
.(١٢ التثنية، (سفر بالنار» وبناتهم بنيهم حتى «أَحِرقوا •

السالم إىل األخرى الشعوب بدعوة شعبه يبدأ أن فهي الرب، أوامر يف امُلثىل الخطَّة ا أمَّ
بالنص: أو والصلح

فيها املوجود الشعب فكل أجابتك، فإن للصلح. استدِعها مدينة، من تقرتب «حني
وإذا فحاِرصها. حربًا، معك عِمَلت بل تساملك لم وإن لك، ويُستعبد للتسخري، لك يكون
واألطفال النساء ا وأمَّ السيف. بحد ذكورها جميع فاِرضب يدك إىل إلهك الرب دفعها
أعطاك التي أعدائك غنيمة وتأكل لنفسك، تغتنمها غنيمة كلها املدينة، يف ما وكل والبهائم
هنا» األمم هؤالء مدن ليست التي ا، جدٍّ منك البعيدة املدن بجميع تفعل هكذا إلهك. الرب

.(٢٠ (تثنية،
بحد املدينة تلك سكان ترضب «فرضبًا القريبة: املدن أما البعيدة، املدن عن هذا
بالنار وتحرق وسطها إىل أمتعتها تجمع بهائمها. مع فيها ما بكل وتحرقها السيف،

.(١٣ (تثنية، أمتعتها» وكل املدينة
الشعوب هؤالء مدن ا «أمَّ قائًال: يهوه يأمر إذ آخر، شأٌن فلها الفلسطينية املدن ا أمَّ

.(٢٠ (تثنية، ما» نسمًة منها تستبِق فال نصيبًا، إلهك الرب يعطيك التي
يطابق ال لكنه الصهيوني، الفعل مع تماًما يتطابق فهو املقدَّس وبمطابقة هنا، ومن
تلك من ويُصِبح ًسا مقدَّ فعًال يصبح إنما املقدَّس بمطابقة الفعل لكن بحال. الخطاب
ياسني، ودير قاسم وكفر وقبية وشاتيال صربا ومذابح وصيدا صور تدمري املقدَّسات
فاألَمُر شارون؛ ألريل التابعة ١٠١ الوحدة وسفاِحي البيجنية األورجون منظمة ومجازر
اليوم، عرب مع التعاُمل يتم التوراتية إرسائيل رسالة وباسِم وساٍم، نبيل هو لذلك مقدَّس،
فمقدَّس، الفعل ا أمَّ الخطاب لغة ت تغريَّ فقط باألمس. الكنعانيِّني مع التعاُمل تم كما

وأبقى. خريٌ واملقدَّس
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العرصالسعيد (8-1)

األمان عرص اآلتي، السعيد للعرص استطالًعا سعيًدا يبتسم وهو خطابه شامري يختم ثم
«فيطبعون يقول: وهو نبوءته شامري وردَّد إشعيا به تنبأ الذي الشعوب لكل والسالم
فيما الحرب يتعلمون وال سيًفا أمٍة عىل أمٌة ترفع وال مناجل، ورماحهم سكًكا سيوفهم

.(٢ (إشعيا، بعُد»
يربز كي السالم، خطاب مع ليتطابق املقدَّس، كتابه من الرجل ذكره ما فقط هذا
بالسالم يأمر لكتاٍب اتباًعا التاريخي، الحق مع املقدَّس العنرص مع الخطاب يف التطابُق
ل ِلتُحوَّ السيوف صهر فيه سيتم الذي اليوم عن يتحدث النبي فإشعيا بالسالم؛ وينبئ
ورفاهية وإنتاج وسالم تعاون إنما األمم بني حرٌب هناك تكون وال ومناجل، محاريث إىل
منزوعًة النبوءة يذكر فقط وهنا يصمت، الخطاب نبوءته؟ إشعيا قال مقام أي يف لكن
عىل مستمرٍّا الرجل يكون وبحيث للسالم تدعو وهي للعالم، مقدَّساته ِليُقدِّم سياقها، من

السالم. أجل من القديم العهد أبطاِل لدعوِة وُمكرًِّرا الدرب
فنجدها إشعيا نبوءة استدعاء يف شامري برغبة نتأىس أن املقام هذا يف املستحب ومن
األمم» كل إليه «وتجري صهيون جبل قمة يف وحده يهوه دين فيه يثبت يوم عن تتحدث

املنطقة: لبلدان اآلتي يحدث أن قبل يكون لن ذلك لكن ،(٢ (إشعيا،
.(١٧ (إشعيا، ردم» رجمة وتكون املدن بني من تُزال دمشق ذا «هو لسوريا:

الجنود، رب يِد هزَِّة من وترتِجف فرتتِعد كالنساء، مرص تكون اليوم ذلك «يف ملرص:
.(١٩ :١٧ (إشعيا، ملرص» رعبًا يهودا أرض وتكون

ألن … قيدار مجِد كلُّ يفنى َهربوا قد السيوف أمام من … العرب «بالد العرب: لجزيرة
.(٢١ (إشعيا، تكلَّم» قد إرسائيل إله الرب

سكان يا َولِولوا … خربت ألنها ترشيش سفن يا َولِويل … صور جهة من «وحي للبنان:
بنت يا كالنيل أرضك … مجد كل كربياء ليدنس به قىض الجنود ورب … الساحل
وحيوانه لإليقاد كافيًا ليس ولبنان … صيدون بنت املتهتكة العذراء أيتها … ترشيش

.(٤٠ ،٢٣ (إشعيا، للمحرقة» كافيًا ليس
يا كريس األرضبال اجليسعىل بابل، ابنة العذراء أيتها الرتاب عىل واجليس «انزيل للعراق:
… معاريك وتُرى عورتك تنكشف ومرتفة ناعمة تُدَعني تعودين ال ألنك الكلدانيِّني ابنة

246



األرض مع العقل يضيع ال حتى

املمالك» سيدة تُدَعني تعودين ال ألنك الكلدانيِّني ابنة يا الظالم يف وادخيل صامتة اجليس
.(٤٧ (إشعيا،

الخطاب أصحاب بفعل أغراضه، القديم الصهيوني الخطاب ق حقَّ هل ترى واآلن،
يحلمون … مدريد يف املؤتمرون العرب الزعماء إال عليه يجيب ال سؤاٌل الجديد؟ الصهيوني

السعيد. بالعرص «إشعيا» بنبوءِة

التاريخ2 ويف التوراة يف واإلرسائيليون املرصيون (2)

القول؛ نوافل من بشأنها والكالم التاريخ، يف مرص عن نتحدث أن الوقت استهالك من
علٍم أليِّ باحٌث يُؤرِّخ أن الرأي فساد من أصبح حتى حديٍث أيِّ من وأَنُرش معلوم فشأنها
ويف العلوم، مجال يف هذا القديمة، مرص يف العلوم تلك أصول إىل الرجوع دون العلوم من
أيًضا، عظيم شأٌن فلها املقدَّسة، الصحائف ويف االعتقاد، ميدان يف ا أمَّ كعلم. التاريخ ميدان
من بأنهم شعبه مع فُوِصم فكفر، حاكمه، تألَّه الذي أهله، الضال البلد ذلك بوصفها لكن
وبرضبٍة التوراة، رب «يهوه» من بقراٍر امُلغَرِقني، من يكونوا أن استحقوا لذلك امُلجرِمني؛
عىل املفلوق البحر ينطبق أن قبل النيل وادي يف ع والرضَّ الزرع رت دمَّ إعجازية عًصا من

ُمجرِمني؟ أليسوا منهم، بقي من
الخافق؛ والقلب منه املحور هي الجامعة، وعقدته املقدَّس عمدة فهي إرسائيل ا أمَّ
نبيٌّ فاألب ِرين امُلطهَّ األنبياء النجباء من سلسلٌة العاملني. عىل هللا له فضَّ مقدَّس شعٌب فهي
سلف، خرِي عن خلٍف خريُ فلسطني، أرَض تواَرَث كما النبوة تواَرَث سلساٍل يف نبيٍّا، يُنِجب
إبراهيم هو البعيد َجدُّهم الضالَّة، األمم من غريهم عىل امُلقدَِّمني هم املقدَّسات يف فكانوا
امُلكرمون، األسباط إرسائيل بنو وبنوه بإرسائيل، ب امُللقَّ ويعقوب إسحاق وآباؤهم الخليل،
الزراعة خرباء وعلَّم املرصيِّني، خزانة عىل توزَّر الذي الجمال الفاتك الصبي يوسف ومنهم
أنبياء أعظم «موىس» جاء بعده ومن السنني، قحط يواجهون كيف مرص، يف وُمهندِسيها
«شاءول» فهذا رين امُلطهَّ الُهداة أولئك بسرية ذلك بعد املقدَّس التاريخ ويغص إرسائيل.
بينما سليمان، وولده امللك لداود وتعميدها تأسيسها ليرتك فلسطني يف دولًة لهم يقيم

للمؤلف ِسيقت التي التهم من عدد وراء أيًضا وكان نيويورك. ،Jussoor مجلة يف «٦ ،٥» بالعدد نرش 2

(املبارك). األزهر من بطلب ومحاكمته
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فتَسلَّط األساطري، وكتب الدين كتب بها تغنَّت عظمى مملكٍة عىل سيًدا األخري ذلك أصبح
حتى الدول، أغنى زمانه يف إرسائيل وأصبََحت والعفاريت. والجن والهوام الوحوش عىل
أحد فكان اإلسالمي املأثور يف ا أمَّ التوراة)، (بتعبري الرتاب مثل الشوارع يف الفضة كانت

أقصاه. إىل أقصاه األريضمن العالم عىل تملَّكوا ملوك أربعة
الرتل هذا أمام الحقيقي واملشكل الغريب لكن الدين، مأثورات يف إرسائيل شأن هذا
وأركيولوجيته وعلمائه تاريخمرصبحفائره يقينًا يعلم كعلم، التاريخ أن والهائل، العقائدي
مينا من وُدول، أُرسات عرب الزمني أوضاعها ترتيب انتهى كما الشاهدة، اآلثارية بأعالمها
الشناشقة حتى فالرعامسة املناتحة ثم التحامسة إىل األهرام ببناة مروًرا القطَرين د ُموحِّ
نفسه، العلم ذلك لكن باألحداث. غنية بالحفائر، فأرضمرصتفيض والبطاملة، والطهارقة
األرض يجد اآلن، إرسائيل يف الحفائري الهوس رغم التاريخ، علم واآلثار، الحفائر علم
باسم مملكة إلرسائيل أقام عظيًما يعرف ال كعلٍم فالتاريخ شأن؛ ذات معلومٍة بأي ضنينًة
تَِرد ولم «داود»، باسم قوميتها إلرسائيل س أسَّ بأٍس ذي محارٍب بشأِن يعلم وال «شاءول»،
أبًدا يسمع لم كما «سليمان»، باسم فلكية شهرًة حاز حكيم مللٍك إشارٍة أيُة باملرة وثائقه يف
وهو العظمى الدولة جيش خرب املجاورة، الدول مدوَّنات يف مرصوال ُمدوَّنات يف ل يُسجَّ ولم
مرصوأذهلهن نساء فتَن جميل صبيٍّ عن شيئًا يُدَرى ال وإطالًقا عًصا، تفلقه بحر يف يغرق
شيئًا ذلك كل من التاريخ يعلم ال كال ساهمات. به الهيام يف وُهنَّ األيادي فَقطَّعن بجماله
اآلفاق ُشذَّاذ من قبائَل شوارِد عن متناثرة حكاياٌت إرسائيل، عن يعلمه ما وكل يسريًا، ولو
باسم جماعٍة عن بإهمال تتحدث هناك ولفتة هنا وإيماءة والعابريو»، «الخابري، باسم
امُلعظَّمة األسماء لكن إرسائيل مملكة هي تكون: وقد الجائز، ومن ويُظن، يُحتمل، إرسائيل

كعلم. التاريخ يف وقطًعا البتة منها يشء فال الديني، التاريخ يف مة امُلفخَّ لة امُلبجَّ

يدخلونمرص اإلرسائيليون (1-2)

بمرص العربانيِّني للبدو احتكاٍك أول إن — شيئًا هنا التاريخ يقول وال — التوراة «تقول
الذي القحط من هربًا سارة زوجته مرصمع هبط الذي إبراهيم، األب زمن كان واملرصيِّني
وال — التوراة ثنا تُحدِّ ثم عميم، وخرٍي عظيم فضٍل عىل هناك فحصل كنعان، بأرِض حل
(يعقوب) إرسائيل ابن «يوسف» جماله يف اذ األخَّ الصبي قصة عن — التاريخ ثنا يُحدِّ
ِليُصِبح الوزارة، كريس إىل أوصلتَه إرسائيلية مهارًة أَثبَت وكيف مرص، يف بيعه وقصة
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مَرص بخرِي لينعموا أهله يستدعي يوسف أَرَسل وكيف الفرعون، مرصبعد يف الثاني الرجل
املجاعات.» بهم ولِحَقت الحياة بهم َقحَطت كلما لإلرسائيليِّني كملجأ

عىل العرش عىل التايل الفرعون حنَق إىل أدَّى الذي بالسبب تُخربنا ال التوراة لكن
مجهول، أمٍر عىل لهم عقابًا الشاقة، األعمال ضيوفمرصيف تسخريه حد إىل وأهله، يوسف
ومن الدائم، املرصي القانون تاج كانت الكوني» «ماعت/العدالة/القانون أن نعلم ونحن
املرصيِّني، ضد الغزاة الهكسوس مع دوًرا لعبوا اإلرسائيليِّني أن الباحِثني، أغلب يُظن هنا
األسرية الهكسوس فلول مع أَُرسهم وتَمَّ النقمة، عليهم ت فحقَّ البالد أعداءِ مع وتعاَونوا

بمرص.
«أسيس» عهِد يف مرص وأهِله يوسف دخول ونحتمل الظن، هذا مع نذهب وبدورنا
القرآن يف جاء الذي «عزيز» االسم مع يلتقي ما وهو مرص، عىل الهكسوس الحكام آخر
زمن عدا الفرعون، باسم مرص حاكِم عن دوًما تتحدَّث كانت اآلياِت أن خاصة الكريم،
يف يوسَف سياسِة عن التوراة َلته سجَّ عما ناهيك مرص. إىل اإلرسائيليِّني دخول زمن يوسف،
للمرصيِّني وباعها خزائنه يف جميًعا «املرية» احتكر حيث السبع؛ القحط السنني أثناء مرص
إىل ِليتحوَّلوا هم أنفسهم ثم مواشيهم ثم أرِضِهم عىل االستيالء مقابل جوًعا يموتون الذي
تبدَّت فقد اإلرسائيليِّني هؤالء تجاه املرصيِّني مشاعر ا أمَّ الهكسويس. الحاكم لصالح عبيد،
نصوٍص يف جميعه ورد ما وهو اجتنابه، يجب نجًسا اإلرسائيليِّني اعتبارهم يف بوضوح
واحٍد كلُّ املرصيون باع إذ لفرعون؛ مرص أرِض كل يوسف «اشرتى قبيل: من توراتية
من املدن إىل فنقلهم الشعب ا أمَّ لفرعون، األرض فصارت عليهم، اشتد الجوع ألن حقله؛
لفرعون» وأرَضكم اليوم اشرتيتُكم إني للشعب يوسف فقال … أقصاه إىل مرص أقىصحد
ِلَرتَوا أنتم، «جواسيُس إلخوته يقول يوسف كان السفر نفس ويف ،(٤٧ التكوين، (سفر
كل «ألن املرصيِّني عن باالبتعاد دوًما ينصحهم وكان ،(٤٢ (تكوين، جئتم» األرض عورة

.(٤٦ التكوين، (سفر املرصيِّني» عند رجٌس غنم راعي

منمرص يخرجون اإلرسائيليون (2-2)

ُولِد موىسقد إن التوراة: تقول الخروج؟ عن فماذا إىلمرص، الدخول عن التوراة حكاية هذه
وتبنَّته امللكي، القرص يف ُربِّي فقد معروفة؛ والقصة بمرص، اإلرسائيليِّني أزمِة إبَّان مرص يف
فيطلبه جلدته، لبني تعصبًا مرصيٍّا فيقتل يكرب الصبي لكن مثواه، وأَكرَمت الفرعون ابنة
يُدعى سينائي برب هناك يلتقي حيث بسيناء، مديان إىل فيهرب العدالة القصاصوتُطاِرده
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من ليخرجوا إرسائيل، لبني رصيحة أَوامَر منه ويحمل عليقة، يف ناٍر هيئة عىل «يهوه»
الثعبان، وبالعصا األوامر، بتلك مرص إىل موىس وعاد فلسطني. إىل موىس قيادة مرصتحت
قويٍة وبيد يطلقهم، قوية بيٍد فإنه بفرعون؛ فاعله أنا ما تنُظر «اآلن يقول: إلهي وعٍد مع

.(٦ الخروج، (سفر غربتهم» أرض كنعان أرض أعطيهم أنا … أرضه من يطردهم
ثُم خرابًا، مرص وتصري دًما، ليتحول النيل بعصاته موىس فيرضب األحداث وتتاىل
والطاعون والذباب والبعوض بالضفادع مرص فتمتلئ متتالية، رضباٍت بعصاته يرضب
أطفاِل بقتِل األخرية الرضبة لتحقيق بنفسه يهوه الرب يهبط ثم وظالم، برد مع والجراد
أخُرج الليل، منتصِف نحَو إني الرب: يقول هكذا موىس: «وقال النص يف وذلك املرصيِّني
إىل كرسيه، عىل الجالس الفرعون بكِر من مرص، أرض يف ِبكٍر كل فيموت مرص، وسط يف
أرضمرص» كل يف عظيم رصاٌخ ويكون بهيمة، بكِر وكل الرحى، خلف التي الجارية بكر

.(١١ الخروج، (سفر
(خروج، ميِّت» فيه ليس بيٌت يكن لم ألنه مرص؛ يف عظيم رصاٌخ «كان الليلة تلك ويف
بنو فَعل «فقد الوفري، بالخرِي مرص من الخروِج يف عادتهم اإلرسائيليون ينَس ولم .(١٢
وأعطى وثيابًا، ذهبًا وأمتعًة ة فضَّ أمتعًة املرصيِّني من طلبوا موىس، قول بحَسب إرسائيل
إرسائيل بنو فارتحل املرصيِّني، فسَلبوا أعاروهم حتى املرصيِّني عيون يف للشعب نعمة الرب

.(١٢ (خروج، رعمسيس» من
مرصوجيوشه ملِك قياِم عن التوراة رواية يف املرصيِّني، إلفناء الحقيقة الرضبة تأتي ثم
«ومد الكربى املعجزة تحُدث وهنا البحر، عند أدركوهم حيث بالذهب؛ الفارِّين بمطاردة
يابسة البحر وجعل الليل، كل شديدٍة رشقيٍة بريٍح الرب فأجرى البحر، عىل يَده موىس
يمينهم عن لهم سوٌر واملاء اليابسة عىل البحر وسط يف إرسائيل بنو فدخل املاء، وانشق
البحر فرجع البحر، عىل موىسيده فَمدَّ … وراءهم ودخلوا املرصيون وتِبَعهم يسارهم، وعن
.(١٤ (خروج، البحر» وسط املرصيِّني الرب فدفع … الدائمة حاله إىل الصبح إقباِل عند
تلك دولة، هناك لهم ويقيموا ويحتلوها ليغزوها فلسطني إىل مرص من الخارجون ويتوجه
تُضاَرع، ال شهرًة املنطقة مقدَّسات يف يحوز أن «سليمان» ملوكها ألحد ُقيِّض التي الدولة
أحمد ود. سوسة أحمد د. مثل العرب الباحثون عنه ونقل ويلز» ج. «ه. قال فقد ذلك ومع
مملكة حدوِد وامتداِد اتساِع عن ترديده الباحثون اعتاد الذي الوصف ا «أمَّ قوله: شلبي
العصور، تلك ُدويالُت عليها َدرَجت التي امُلباَلغات قبيل من الباحِثني أكثر ه فيَُعدُّ سليمان،
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مرصية» بمحميٍة أشبَه كانت بعظمتها التوراة َحِت تبجَّ التي سليمان مملكة «أن والحقيقة
أن يريد سليماُن وكان … الفراعنة أسيادها حراب عىل قائمٍة مرص، حدود عىل مرابطٍة
فأثقل … االقتصادية وإمكانياته طاقاته فوق هو بما والظهور البذخ يف الفراعنة يُجاري
الساحلية فلسطني أرَض يحتل أن سليمان عىل عُرس وملَّا … الرضائب بكثرة الشعب كاهل
ثم البنته.» مهًرا له وسلَّمها احتلَّها صغريًا مرصيٍّا جيًشا فأرسل مرص، فرعون معونَة طلب
فسليمان بكثري؟ الواقع تفوق صورٍة يف سليمان مملكة التوراة كتبة ر صوَّ «كيف يتساءل:
الُهزال من دولتُه وكانت صغرية، مدينًة يحكم صغريًا مِلًكا إال مجده أَوِج يف وهو يكن لم
فراعنة أوُل شيشنق استوىل حتى وفاته، عىل أعواٍم بضعة تَنقِض لم بحيث الزوال ورسعة
كانت عهده يف مرص أمور «إن قوله: يتابع ثم أورشليم.» عىل والعرشين الثانية األرسة
مرتبكًة اآلشورية الدولة أمور وكانت الشام، وبالد فلسطني عىل هيمنتها ت فخفَّ مرتبكًة
ا أمَّ السيادة. ممارسة يف ط والتبسُّ والنشاط الحركة من شيئًا لسليمان هذا منح وقد كذلك،
لحشٍو تعرََّضت فقد املقدس، الكتاب أَورَدها التي وحكمته سليمان ُملك قصة عن جاء ما
عرص رخاءِ وصِف يف باملبالغة َشغوٍف متأخر كاتٍب يِد عىل واسع، نطاٍق عىل وإضافاٍت
املسيحي العالم تَحِمل أن الرواية هذه استطاعت «وقد … حكمه بتمجيد ُموَلًعا سليمان،
الحق لكن وأُبهة، عظمًة امللوك أشد من كان سليمان امللك بأن االعتقاد عىل واإلسالمي بل
نرص، نبوخذ أو الثاني رمسيس أو الثالث تحتمس بمنشآت سليمان منشآت ِقيَست إذا أنه
مرص تتجاذبها رهينٌة فهي مملكته ا أمَّ الهيِّنات»، التوافه من تبدو سليمان منشآِت فإن

املؤقت.» مرص ضعِف إىل أمرها ُمعَظم يف أهميتها وترجع وفينيقيا،

التاريخ؟ يقول ماذا (3-2)

املؤرِخني، حديث التوراة أحداث عن الحديث يُريدون عندما الباحِثني أن يتضح وهكذا
منه، اكتُشف ما كثرِة عىل مرص، تاريخ أن إىل بالنظر واالستنتاجات، امُلقاَرنات إىل يُضطرُّون
عن بالتفاصيل التوراة تتحدث بينما البدوية، القبائل إىل رسيعة ملحاٍت يف ِلماًما إال يشري ال
اإلرسائيليِّني جانب من واضحة معرفٍة إىل يُشري مما أهلها، وطبائِع ومدنها وملوكها مرص
هامشيٍة كقبائَل إرسائيَل وضع إن حيث تماًما طبيعيٌّ أمٌر وهو واملرصيِّني، مرص ِبشئوِن
إغفال يستطيع ال اإلرسائييل امُلدون كان بينما املرصية، امُلدوَّنات يف ا هامٍّ حيًزا يشغل كان ما

مرص.
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تذكاري لوٍح عىل منقوشة قصيدٍة يف مرصجاء ُمدوَّناِت يف إلرسائيل ِذكٍر أول أن املهم
ببطوالت تتغنى والقصيدة الجنائزي، «مرنبتاح» امللك معبد يف أُقيم األسود، الجرانيت من
ليس الرحمة، طالِبني يرصخون أرًضا منبطحون «األمراء تقول: حيث وانتصاراته، امللك
(تركيا) وخاتي (ليبيا)، التحنو أرض رت ُدمِّ لقد رأسه، يرفع من التسعة األقواس بني
وينو أُخذت قد وجازر عليها، االستيالء تم وعسقلون بقسوة، استُلبَت قد وكنعان هادئة،
ُعدَّت (أرضفلسطني) وخوري بَذر، لها وليس أَقفَرت وإرسائيل تكن، لم كأن أصبََحت عام

ملرص.» أرملًة
حيث مرص، من الخروج حدث عىل داًال واعتربوه النص هذا مع كثر علماء وقف وقد
فرعون هو «مرنبتاح» الفرعون واعتربوا مرة، ألول مرص نصوص يف إرسائيل كلمة تَِرد
عدٍد عىل مرنبتاح شنها حرٍب عن النصيتحدث أن إىل آخرون ذهب بينما والخروج، موىس

إرسائيل. وضمنها أراضيهم هاجم وأنه مرص، خارج الشعوب من
لها وليس أَقفَرت مرص«إرسائيل تاريخ يف املهول التوراتي التاريخ من ورد ما كل هذا
الفرعون أعمال عىل قياًسا بشأنه واإلطالة به الفخار يستأهل يكن لم األمر أن ويبدو بَذْر»
العالم، جامعات يف األبحاث ألوف عليها قامت التي الرسيعة، اإلشارة بتلك فاكتفى األخرى،

تزل. ولم بالتوراة، مقارنًة
كانت وإنها ملرص، رهينٍة دويلٍة مجرد كانت إرسائيل إن السالف، «ويلز» قول ا أمَّ
تاريِخ يف َورَد وما التاريخ، أحداث يُطاِبق استنتاٌج فهو للفراعنة، آسيا يف متقدًما تابًعا
آسيا، بدو عىل الفراعنة بها يقوم كان التي التأديبية الحمالت عن وثائق، من القديمة مرص
الفرعون ِقبل من بواٍل فقط ويُحكمون أحوالهم عىل تركهم مع عصياٍن أو تمرٍد أيِّ حال يف

َشْغب. أيِّ ملنع مرصيٍة كتائَب بعِض مع منهم، يكون ما غالبًا
والجفاف، القحط أيام باملرية وتُزوِّدها فلسطني ترعى ظلت مرص أن املعلوم ومن
زمن حدث ما بالضبط وهو خارجي، غزو أو خطٍب أيِّ عند ألهلها آمنًا ً ملجأ ظلَّت كما
مرص، إىل املؤلَّفة باأللوف أهلها لجأ حيث يهوذا، عىل نرص نبوخذ الكلداني امللك هجوم
–٥٨٧ «أفريس باليونانية املسمى رع» إف «واح الفرعون زمن بالرتحاب استقبلتهم التي
٢٥ اإلصحاح يف التوراة حكته ما وهو والعرشين، السادسة األرسة ملوك أحد ٥٦٨ق.م»
جنوبي الفنتني جزر يف ذلك بعد تعيش يهودية جاليٍة بوجوِد وتأكَّد ثاني، ملوك سفر من

بمرص. أسوان
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يشري مما الشام، بالد يف َوقَعت وآشور مرص بني معركٍة عن التوراة لنا وتحكي
إن التوراة وتقول آشوري، غزٍو ضد الشام بالد عن للدفاع املرصية الجيوش خروج إىل
فاضُطر سوريا نجدة عن ليمنعه «نخاو» الفرعون طريق اعرتض «يوشيا» إرسائيل مِلك
تخابَر الذي آحاز» «يهو ابنه ألرس ذلك بعد اضُطر كما اإلرسائييل. املِلك قتل إىل الفرعون
امللوك سفر رواية وهي مرص إىل آحاز»، «يهو اإلرسائييل امللك ترحيل وتم اآلشوريِّني، مع
للرواية، نظريًا املرصي التاريخ ُمدوَّنات يف نجد وال والعرشين، الثالث باإلصحاح الثاني
شخٍص عن وكتابة ورسٌم نقٌش عليه لوٍح عىل العثور تم حيث عليها؛ يُصاِدق ما نجد لكنَّا
جعل ما وهو «نخاو»، الفرعون زمن إىل وتعود يهوذا»، «ملك وترجمتها ملك» «يوده باسم

آحاز». «يهو األسري اإلرسائييل امللك بعينه أنه يتأكُّدون املؤرخني
والهدوء الراحة حيث أرضمرص» الرب «جنة مرصبأنها تصف التوراُة كانِت وبينما
كنت ساكنًا، اآلن مضطجًعا كنت «قد مرص، بأيام يحلُم النبي أيوب نجد والدعة، والرخاء
وىف ،(٣ (أيوب، ألنفسهم»» أهراًما بنَوا الذين األرض، «ومشريي ملوك مع مسرتيًحا، نمت
عن ين ُمعربِّ موىس عىل ون فيحتجُّ بسيناء الجوع يعانون اإلرسائيليِّني نجد الخروج سفر
وهي اللحم».» ُقدور جواِر إىل جالِسني بمرص «كنا «ليتنا قائِلني: َمَرص أُِرس لرتك ندمهم
نبوءاٍت يف متمثًال املرصيِّني، تجاه اإلرسائيليِّني نفوس يف استَقر ما تُفرسِّ التي األمور كلها

الجميل. ملرص تُردُّ

ملرص التوراة نبوءات (4-2)

يد عىل الهيكل تدمري زمِن وقبل وإشعيا، إرميا أنبياء زمن إلرسائيل، األخرية األزمنة يف
النهاية، عتبات عىل إرسائيل أنبياءُ وقف العالم، بقاع يف وتشتيتهم الروماني طيطس
ستسود حينذاك وأنها أخرى، مرًة إرسائيل دولِة وقياِم السليماني املجد بعودة يتنبئون
يُفِصح ما وهو لها، وإذالًال ملرص، ا تامٍّ خرابًا وأخريًا أوًال يشرتط كان قيامها لكن العالم،

مرص. تجاه القوم بنفوس لِحق الذي التشوُّه ومدى والعقيل النفيس التكوين عن
الرب ذا هو مرص، جهة من «وحي ِسفره: من َعَرش التاسَع اإلصحاح يف إشعيا يقول
املياه تنشف … داخلها يف مرص قلب يذوب … مرص إىل وقادٌم رسيعة سحابٍة عىل راكٌب
وكل النيل حافِة عىل النيل عىل والرياض … األنهار وتُنِتن وييبس النهر ويجف البحر من
فرتتِعد كالنساء، مرص تكون اليوم ذلك يف … تكون وال وتَتبدَّد تَيبَس النيل عىل مزرعٍة

ملرص.» رعبًا يهوذا أرض وتكون عليها، يهزُّها التي الجنود رب يِد هزِة من وترتِجف
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يف بقوله ات، امُللمَّ يف وفيئها مرص إىل يلجئون الذين جلدته بني إشعيا يؤنِّب ثُمَّ
مرص إىل لينزلوا يذهبون الذين … الرب يقول امُلتمرِدين للبنني «ويٌل الثالثني: إصحاحه
فرعون حصُن لكم فيصري مرص»، بظلِّ «ويحتمون فرعون حصِن إىل ليلتجئوا للمعونة

عاًرا.» مرص بظل واالحتماء خجًال،
مرص تجاه إرسائييلٍّ كلِّ مكنوِن عن يُعربِّ وقف فقد ،٤٦ اإلصحاح يف إرميا النبي ا أمَّ
قولوا تحفنحيس، ويف (منف) نوف يف وأسمعوا مجدل، يف وأسمعوا مرص، «أخربوا قوله: يف
نوف … هالك مرص فرعون هناك: نادوا … حواَليك يأكل السيف ألن اآلن، وتهيأ انتصب
وامُلتوكِِّلني مرصوآلهتها وفرعون نو آمون أعاقب ذا أنا ها … ساكن فال وتُحرق خربة تصري

عليه.»
الفرعون إىل اإلرسائييل الرب كالم ه يُوجِّ وهو مرص عىل يبخل فلم النبي حزقيال ا أمَّ
أرِض من «أجعل أنهارك، عىل املليك ذا أنا «ها يقول: حيث ٢٩ باإلصحاح املقبل، املرصي

األرض».» من وأُبدِّدهم املرصيِّني وأُشتِّت … أسوان إىل مجدل من ُمقفرًة مرصخربًة

التاريخ؟ يف أم التوراة يف الخلل وإرسائيل: فلسطني (3)

الساحل عىل برشية موجاٌت ت انقضَّ عندما امليالد، قبل عرش الثاني القرن أوائل هذا حَدث
اكتسَحت التي تلك أكربها كان اإليجي، البحر جزر من قادمًة املتوسط، للبحر الرشقي
إىل بلقًعا خرابًا ِلترتُكها رتها، ودمَّ تركيا» حاليٍّا كوي «خاتوشاش/بوغاز الحيثية العاصمة
لتحتل حلب»، شمايل حاليٍّا «قرقميش/جرابلس عىل لتقيض جنوبًا منها تزحف ثم األبد،
السيل لينحدر «أرواد»، بعدها ومن الالذقية»، قرب اآلن شمر «أوغاريت/رأس بعدها
ملهاجمة بحري جناٍح مع مرتافًقا سيناء، َعْرب الرشقية مرص حدود باتجاه جنوبًا الجارف
الليبية السواحل عىل هبط ثالث بجناٍح نفسه الوقت يف مصحوبًا الشمالية، مرص شواطئ
لها تَعرَضت عسكرية كماشٍة أكرب الثالثي الهجوم ذلك وكان الغربية، مرص حدود ِليُهاجم

مرص.
تصدَّى قد أنه التاريخ، يف العظماء امُلحاِربني أحد الثالث» «رمسيس لنا ويحكي
وبحرية، برية معارَك ثالِث يف مروعة، هزيمًة به وألحق الثالثي، الُعدوان بجيوشمرصلهذا
من عناَرص وجوِد تفسريَ حاول فقد التاريخ ِعلم ا أمَّ امليالد. قبل ١١٨٠ عام ذلك وكان
مستقرة، ممالَك شكِل يف هناك يعيشون ذلك، بعد الفلسطيني الساحل عىل امُلهاجِمني هؤالء
وعاصمتها اإليجي البحر جزر من جاء الذي للمنطقة، الكاسح البحري الهجوم انكسار بأن
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امُلنتِرص، املرصي الفرعون لكن شديًدا، انكساًرا املرصية الحدود عىل انكرس قد (كريت)،
وفيالِقه وجنوده، الفرعون رعايا من ويكونوا بها، ِليُقيموا فلسطني سواحل لهم ترك

آسيا. يف املتقدمة
«البلست» اسم حَملوا من هم املهاجِمني هؤالء إن فيقول: التاريخ، أبو هريودت ا أمَّ
رشقي كنعاَن بالِد عىل أَطَلق من أول هو اليوناني هريودت أن بعُد من املؤرخون ويضيف
اسم ذلك بعد لتحمل «البلست» الغزاة هؤالء إىل نسبًة و«باالستني»، «بلستيا» اسم املتوسط

فلسطني.

الهجوم موجات (1-3)

والجزر كريت من القادم الفلسطيني الهجوم ذلك أن وثائقه، من التاريخ علم ويُعلِّمنا
إيجه بحر قبائل شكََّلت أن بعد متتابعة، موجاٍت شكِل يف منطقتنا عىل هجم قد اإليجية،
التخيل إىل مرص اضَطرَّ قد املوجات تلك أول وأن امليالد، قبل ١٣٠٠ نهاية يف قويٍّا اتحاًدا
ساحِل احتالِل من تماًما تمكَّنَت قد املوجات أول وأن وفلسطني، سوريا يف مستعمراتها عن

قيايس. زمٍن يف فلسطني
وثائق يف نقرأه الذي ذلك هو «البلست»، لهؤالء التاريخ وثائق يف ذكر أول وكان
فيه ت َضمَّ الذي الرخي الزمن ذلك امليالد»، قبل ١٣٩٧ / ١٣٦٠ الثالث «أمنحتب الفرعون
الفاتح ه جدِّ زمِن منذُ الِجزى، عليها َقت وتدفَّ جناَحيها تحت القديم الرشق دول مرص

عظيم. رخاءٍ َعَرص الثالث» «أمنحتب َعُرص فكان الثالث»، «تحتمس الكبري
ذكٌر امليالد» قبل ١٣٩٧ / ١٣٦٠ الثالث «أمنحتب زمَن َوصَلت التي املوجَة تيل وقد
١٢٩٢ / ١٢٢٥ الثاني «رمسيس زمن َوصَلت التي املوجة تلك لها تاليًا كان أخرى ملوجات
يعملون ذلك بعد نجدهم حيث كبرية؛ أعداًدا منهم أَرسوا قد املرصيِّني أن ويبدو امليالد»، قبل

رسدينيا). جزيرة إىل (نسبة الرشدانيِّني باسم مرص، جيوِش يف كمرتزقٍة
سفن عن حكاياٍت نجد الرشقية، بمحافظة الحجر» «صان يف عليه ُعثر نُصب وعىل
مستديرة، دروًعا ويحملون قرون ذاَت خوذاٍت يلبسون رهم تُصوِّ ونقوًشا الضخمة، البلست
«مرنبتاح الفرعون صد كيف لنا روى الذي النصب وهو ضخمة، طويلة سيوًفا ويمتشقون

املرصية. الحدود عن ِلريُدَّهم هجومهم، الثاني» رمسيس بن
ممالَك هيئِة يف دخلوها، عندما أنفسهم «البلست» نظَّم فقد ذاتها فلسطني يف ا أمَّ
ضمن لكن وغريها، وجازر وأشدود وعسقالن وغزة جرار منها إدارتها، يف مستقلة صغريٍة
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من نعلمه فيما فتكُمن العظيمة قوتهم ا أمَّ أشدود، مدينة الرئييس مركزه فيدرايل اتحاٍد
عندهم كان الحديد وأن الحديد، من القتال أدواِت َصنَعوا أنهم التوراة، نصوصمرصومن

املقاتلة. عجالِتهم منه صنعوا إنهم حتى ووفرية اعتيادية مادًة
دخيل، كعنٍرص املنطقة جاءوا الفلسطينيِّني إن القول: ببساطة يعني إنما هذا وكل
الخلفية تُشكِّل كثرية بحثيٍة ألعماٍل عموًدا يُشكِّل أمٌر وهو إيجه، وبحر كريت من قادم
عام يف أخرى مرًة إرسائيل دولة قيام منذ منطقتنا، يف تجري التي لألحداث التاريخية

١٩٤٨م.

التوراة؟ تقول ماذا (2-3)

بها ليستقروا فلسطني، إىل كريت من ُمهاجِرين جاءوا الفلسطينيِّني إن قال: التاريخ إذا
إرسائيل بني خروج بعد أي امليالد؛ قبل ١١٨٠ عام حوايل الثالث» «رمسيس الفرعون زمن
عىل رأيها استَقر قد البحثية املدارس ُكربى أن ومعلوٌم عاًما، خمسني بحوايل مرص من
عام حوايل الثاني» رمسيس ابن «مرنبتاح الفرعون زمن مرص من اإلرسائيليِّني خروج

امليالد. قبل ١٢٢٩
تقول حيث والدالالت؛ النتائج من عدًدا تستتبع التزمينات وتلك التاريخ ذلك وِمثل
مرص إىل الدخول زمن قبل بفلسطني استقروا أن لهم سبق قد اإلرسائيليِّني إن التوراة:
يعقوب إىل إسحاق إىل إبراهيم من املمتد األسطوري الزمن ذلك وهو قرون، خمسة بحوايل
عليها، غريبنَي كنعان، عىل وافَدين والفلسطيني اإلرسائييل كان إذا وأنه إرسائيل، ى امُلسمَّ
قبل وذلك بلسانهم، وتكلم الكنعانيِّني أهلها بني سكن حيث األول داخلها كان إبراهيم فإن

كاملة. قروٍن ستِة بحوايل الفلسطينية الهجرة مجيء
التوراة؟» تقول فمادا آخر وقول آخر كالم لها نفسها التوراة لكن كالم، «هذا

قادًما كنعان، أرض التوراة يها تُسمِّ أرٍض إىل الصغرية وأُرسته إبراهيم جاء لقد أوًال:
ذلك أهمها مواضع، عدِة بني كنعان يف تنقل قد إبراهيم وإن «أوركسديم»، موطنه من
وتصف مالك»، «أبي اسمه ملك يحكمها كان التي «جرار» بمملكة املعروف املوضع
«أرض يف إبراهيم «وتَغرَّب قولها: يف وذلك فلسطينية، مملكٌة بأنها اململكة تلك التوراة

.(٢١ التكوين، (سفر كثرية» أياًما الفلسطينيِّني»
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«فذهب التوراة قول يف إبراهيم بن إسحاق زمن يف التوصيف بذاِت جرار ذكر يتكرر ثانيًا:
فأصاب األرض تلك يف إسحاق وزرع جرار، إىل الفلسطينيِّني» ملك «أبيمالك إىل إسحاق

.(٢٦ التكوين، (سفر الفلسطينيون» فحسده ضعف، مائة السنة تلك يف
«جرار» باسم مملكًة نجد التوراتي، التاريخ يف ُمهم رجٍل أوِل إبراهيم ومع هكذا،
العنرص بوجود التوراة، جانب من اعرتاًفا يعني ما وهو فلسطينية، بأنها تُوصف
مستقرة. ممالَك بإقامتهم يسمح أبعد، بزمٍن إبراهيم األب زمن قبل فلسطني، يف الفلسطيني
مردوًدا قوًال فلسطني اسَم كنعان أرِض عىل أَطَلق من أول «هريودوت» إن القول: ويصبح
رصيًحا توراتيٍّا ا نصٍّ فنجد مرص، من اإلرسائيليِّني خروج عند ا أمَّ ذاتها، التوراة بشهادة
«يسمع قوله: يف وذلك فلسطني، باسم وحدها جرار وليس بكاملها كنعان أرض ى يُسمَّ
متأخرة نبوءٍة ويف ،(١٥ الخروج، (سفر فلسطني» سكان الرعدة تأخذ فريتعدون، الشعوب
أرض كنعان ««يا قائًال: اليهود بلسان األرض تلك يخاطب نجده «صفنيا»، اليهودي للنبي

.(٢ صفنيا، (سفر ساكن» بال أُخرِّبِك إني الفلسطينيِّني»،
من اإلرسائيليِّني خروِج زمَن الفلسطينيِّني أرِض اسم كنعان أرض اكتَسبَت هكذا
األخرى، عنارصها ضمن فلسطنَي بساحِل يقطن عنًرصا كانوا الفلسطينيِّني أن رغم مرص،
يصعد برتتيٍب الساحل، متحدِة ممالَك كمجموعِة الفلسطينيِّني مساكن التوراة َدت حدَّ وقد
عقرون تخم إىل مرص أمام هو الذي الشيحور «من قولها: يف وذلك إىل الجنوب من
واألشقلوني واألشدودي الغزي الخمسة»: الفلسطينيِّني أقطاب للكنعانيِّني، «تُحسب شماًال
الكنعاني بني التوراة فيه تمُزج آخر قوٍل ويف ،(١٣ (يشوع، والعويني» والعقروني
غزة» إىل جرار نحو تجيء حينما صيدون من الكنعاني تخوم «وكانت نجد والفلسطيني

الجنوب. يف غزة إىل الشمال يف صيدا من كان هنا الرتتيب لكن ،(١٠ (تكوين،
من خرجوا الذين اإلرسائيليون يكون أن اآلن، الباحِثني عند فيه املشكوك من بات وقد
يعقوب، إسحاق، «إبراهيم، اآلباء أو بالبطاركة ى امُلسمَّ األول الرعيل بذلك عالقة لهم مرص،
يف تدُخل — التوراة حكتها كما — برمتها البطاركة مسألة كون عن ناهيك األسباط»،
أن يََرون آخِرين، باحِثني من محرتمٍة جلٍَّة إىل إضافًة ُمحرتِمني، باحِثني عند األساطري ِعداد
لربط الخروج بعد متأخرة تمت التي الصياغة من لوٌن األوائل والبطاركة إبراهيم قصة
كل وأن القديم، التاريخ عمق يف املقدَّس إرسائيل تاريخ إللقاء قديم، بتاريٍخ الخارِجني
أعرق، تاريٍخ ِخضمِّ يف إرسائيل بتدوين أورشليم، يف داوَد مملكِة قيام بعد تَمَّ ربما األمر

للمنطقة. القديم التاريخ يف إلرسائيل قدٍم موطِئ إيجاِد باب من القدم، يف وأَبَعد
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التاريخ وَخَلل التوراة مصداقية (3-3)

مع تطابُقها حيث من للتوراة، ُمدهشة مصداقيٌة تُثريها كربى، مشكلٌة هنا تظهر لكن
مرة ى تُسمَّ جزيرٍة من أصوٍل إىل الفلسطينيِّني التوراة تنسب حيث اآلثارية، نصوصالتاريخ
الرب: السيد قال «هكذا قبيل: من نُصوُصها الشأن بهذا ل وتُسجَّ «كريت»، ومرة «كفتور»
البحر» ساحل بقية وأهلك «الكريتيِّني»، وأستأصل «الفلسطينيِّني»، عىل يدي أَُمد ذا أنا ها
و«ويٌل ،(٤٧ (إرميا، كفتور»» جزيرة بقية «الفلسطينيِّني يُهِلك و«الرب ،(٢٥ (حزقيال،
«الفلسطينيِّني»» أرض «كنعان» يا عليكم تكون الرب كلمة الكريتيِّني، أمة البحر لسكان
إلهي.» بفعٍل ت تمَّ الهجرات بعض «إن يقول: لبًسا يقبل ال واضح تعبرٍي وىف ،(٢ (صفنيا،
كفتور، من والفلسطينيِّني مرص، أرض من إرسائيل أُصِعد ألم الرب: «قول النص: يقول

.(٩ (عاموس، قري؟» من واآلراميِّني
مع تطابََقت قد التاريخ يف ككتاب التوراة رواية كانت فإذا بعينه، والخلل املشكلة، وهنا
الفلسطينيِّني قدوم أكَّد قد كالهما كان وإذا املسالة، هذه يف اآلثارية والسجالت امُلكتََشفات
التاريخ قول بني ق نُوفِّ كيف يف: يتمثل خلًال هناك فإن إيجه، وبحر كريت جزيرة من
قبل عرش الثاني القرن حوايل الرعامسة، عهد يف الفلسطيني الساحل عىل باستقرارهم
ناهيك مرص، من اإلرسائيليِّني خروج قبل فلسطني يف التوراة حسب وجودهم وبني امليالد،

األوائل؟ البطاركة زمن بفلسطني بوجودهم التوراة قول عن
فلسطني سواحل عىل استقروا قد الفلسطينيِّني إن التاريخ: علم يقول وبالحسابات
من اإلرسائييل للخروج املفرتض الزمن بعد أي بذلك؛ الثالث رمسيس لهم سمح أن بعد
٤٣٠ بمرص أقاموا اإلرسائيليِّني أن نعلم التوراة وبحسابات عاًما. خمسني بحوايل مرص
سيناء، يف التيه زمن عاًما أربعون إليهم ويُضاف املازورية، العربية الرواية حسب عاًما
إبراهيم بني افرتاضية سنًة سبعني حوايل إىل إضافًة كاملة، سنًة ٥٢٠ املجموع فيكون
وبني املؤرِخني تزمني بني الفارق هي كاملة، قروٍن ستة املجموع فيكون يعقوب، وحفيده
قبل بفلسطني اإلرسائيليِّني وجود يعني إنما وهذا لفلسطني، التاريخي البلستي الغزو زمن
ذلك أليس ذاتها، التوراة به تقول ما وهو كاملة، قروٍن بستة إليها الفلسطينيِّني وصول

حقيقيٍّا؟ خلًال
بعرصالرعامسة نتأخر أن ا فإمَّ فرَضني؛ أحد يتطلب حلٍّ إيجاد محاولة يف واإلشكالية
عليه سيرتتب ما وهو املؤرِخني، بني حاليٍّا عليه املتفق التزمني قبل الوراء إىل قروٍن ستة
تزمني عىل قياًسا تزمينه تم الذي املنطقة، تاريخ بكلِّ الخلل سيلحق حيث كربى؛ إشكالياٌت
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يكون أي قرون؛ ستة مرص من اإلرسائييل الخروج بزمن نتقدم أن ا وإمَّ املرصى، التاريخ
تضاربًا سيتضارب ألنه علميٍّا، ممكن غري وهو امليالد، قبل ٦٠٠ عام حدث قد الخروج
االفرتاض يف الجموح بهذا تسمح ال شتى وتفصيالٍت ثابتة، تاريخيٍة حقائَق مع صارًخا

املستحيل.

حل عن تبحث إشكالية (4-3)

ذلك يف الفلسطينيِّني بوجود التوراة وقول األوائل، البطاركة لزمن أخرى مرًة هنا نعود
فنجدها أخرى، مرًة النظر ق ِلنُدقِّ ويعقوب، وإسحاق إبراهيم زمن األسطوري، الزمن
لفلسطينيِّني وال لفلسطني ذكر وال كنعان، أرض باسم إال كنعان أرض تذُكر ال إطالًقا
ما وهو فلسطينيون، يسكنها التي «جرار» هي بالذات واحدة مدينٍة عند الحديث عند إال
التوراة من الجزء لهذا التوراتي الكاتب يكون أن ا فإمَّ احتماَلني: من واحٍد أمام يضعنا
فلسطني اسم ذهنه يف استقر قد — امليالد قبل األوىل األلف بعد متأخًرا كتب والذي —
السائد فلسطني اسم وأطلق الزمن من موضعه غري يف فاستخدمه األرض تلك عىل للداللة
جرار تكون أن ا وإمَّ السحيق، الزمن يف كنعان اسم فقط تحمل كانت أرٍض عىل زمانه يف
الفلسطينيِّني وأن البطاركة، زمن للفلسطينيِّني موئًال كانت غريها دون ووحدها تحديًدا
حيث لدينا؛ ح امُلرجَّ االحتمال وهو الفرعون، بموافقة جاليٍة أو مرتزقة كجنٍد سكنوها قد
زمن الجزري» «الحي اسم حمل قد مرص رشقي شمال بكامله حيٍّا أن التاريخ من نعلم
املرصي الشيحور إىل الفلسطينية املدن أقرب جرار وكانت فيه، اإليجيِّني لسكنى الرعامسة،
آلهة هناك وُعبدت للُجزر، نسبًة «الجزري» ُسمي وقد تماًما، الجزري الحي رشقي الواقع

الفرعون. بخدمة امللتحقني باألغراب تليق مرص، عىل تماًما غريبة
البلست بجنس مسكونًة فلسطني تكون أن واستبعاد االحتماَلني وضع يف واألسباب
أي تصف لم وأنها الكنعانيِّني، بأرض تصفها كانت التوراة إن قلنا كما هو البطاركة، زمن
زمن راَفَقت التي األحداث أن إىل إضافة هذا «جرار»، مدينة سوى بالفلسطيني فيها مكاٍن
أيٍّ يف مرصوال يف ال تاريخية، وثيقٍة أيِّ يف إطالًقا الفلسطينيِّني ذكر فيها يأِت لم البطاركة
يف تمثََّلت جسام، أحداٌث لِحَقته الزمن ذلك أن علًما ذاتها. بفلسطني وال املنطقة دول من
مرص إىل إرسائيل بني دخول أن إىل الباحثني من محرتمة جلٌة الهكسوسملرصوتذهب غزو
الهكسوس كان حيث البلست؛ بدخول يسمح كان ما زمٌن وهو الهكسوس، زمن حَدث قد
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وال االسم بهذا لفلسطني إشارٍة أي وجوِد عدم مع وتقهرها، ذاتها مرص تحتل كربى قوًة
الزمن. ذلك أركيولوجيا يف البلست باسم لهجرة

فلسطني يف الفلسطينيِّني وجود عىل الخروِج، زمَن ، تُِرصُّ جانبها من التوراة لكن
بل واحدة، مدينٍة عن حديثًا — البطاركة عهد يف كما — ليس هنا واألمر واقعة، كحقيقٍة
بنصوٍص فيه، للشك سبيًال يدع ال بشكل للفلسطينيِّني ومقتدرة قويٍة ممالَك مجموعِة عن
من هامة وشخصياٍت بل زعمائهم، وأسماء ُقراهم عن ثنا تُحدِّ ومتعددة، كثيفة غزيرة
األرض، دخول عند اإلرسائيليِّني مع وحروبهم أسلحتهم، وشكِل عسكريِّني، وقواد بينهم،
يف بها مسلًَّما حقيقًة أصبحوا قد كانوا الفلسطينيِّني أن إىل يشري مما وآلهتهم، وعباداتهم،
قد ذلك وأن الفلسطينيِّني، أرض هو جديًدا اسًما كنعان أرض أعطوا إنهم حتى فلسطني،

مرص. يف اإلرسائيليِّني تواُجد أثناء حدث

حل محاولة (5-3)

باضطهاد تقول التي تلك العاملية، األكاديميات يف اعتماًدا وأكثرها النظريات آخر أن رغم
عهد يف مرص من وبخروجهم الثاني»، «رمسيس الفرعون زمن مرص يف اإلرسائيليِّني
وبيري بروغش «مثل السبيل هؤالء وجد كيف نعلم ال فإننا «مرنبتاح»، الفرعون ولده
مجيء تؤكِّد التي الحقيقة وبني ذلك، بني التوفيق إىل السبيل وجدوا كيف وغريهم» مونتيه
خروج بعد أي الثالث»؛ «رمسيس زمن الكنعاني الساحل عىل واستقرارهم الفلسطينيِّني
تُعد التي التوراُة بينما عاًما، خمسني بحوايل التزمني ذلك حسب مرص من اإلرسائيليِّني
قبل الخارجني إن تقول لألحداث، تزمينهم حسابات يف أساسيٍّا تاريخيٍّا مرجًعا هؤالء لدى
اسم كلها كنعان وعىل فلسطني، طريق السينائي الطريق عىل يُطِلقون كانوا خروجهم
دخلوا ممالك يف قائمة قوًة الفلسطينيِّني وجدوا إليها وصلوا عندما وأنهم الفلسطينيِّني،

هناك؟ جوارهم إىل يستقروا أن قبل طاحنة حروبًا معها
عليه استقر بما االصطداِم إىل ينزلق ال فرض اقرتاِح سوى أمامنا يبقى ال ثَمَّ ومن
بزمن قليًال يرجع فرٌض هو إنما مرص، يف الحاكمة ولألُرس لألحداث تزمينه يف التاريخ علم
الثالث» «أمنحتب زمن َحدثَت قد البلستية الهجمات أول أن نعلم فنحن الوراء؛ إىل الخروج
الساحل عىل واستقرارها الهجمة تلك نجاح نفرتض وهنا امليالد، قبل ١٤٠٥–١٣٦٧
ونرجع امليالد، قبل ١٢٢٩ «مرنبتاح» زمن الخروج نستبعد بوضوٍح إننا أي الفلسطيني؛
الذي الثالث» أمنحتب ابن «إخناتون سقوط بعد العرش خلو زمن الواقعة الفرتة تلك إىل به
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كان مرنبتاح زمن ألن للخروج؛ املناسب الزمن وهو امليالد، قبل ١٣٥٠ ،١٣٦٧ بني حكم
إخناتون سقوط بعد العرش خلو زمن ا أمَّ ذاتها، فلسطني عىل تسيطر مرصيٍة قوٍة زمَن
التابعة لفلسطني الخارِجني ومهاجمة الخروج، أحداث بوقوع تسمح ضعٍف فرتَة فكان
الثالث» «أمنحتب زمن هناك استقروا قد الفلسطينيِّني أن الخارجون ليجد لكن ملرص،

هناك. ممالكهم سوا وأسَّ بقليل قبله وربما
يقع عاٍم إىل الخلف إىل اإلرسائييل الخروج بزمن ندفع نحن االفرتاضية، وبالحسابات
وصول فإن عاًما، أربعون وهو سيناء يف التيه زمن وبإضافِة امليالد، قبل ١٣٥٠ قبل
قد نكون وبذلك امليالد، قبل ١٣١٠ عام حوايل حدث قد يكون فلسطني إىل اإلرسائيليِّني
زمن لخروجهم املفرتض الزمن عن إضافيًة عاًما وعرشين مائة الخروج زمن أرجعنا

مرنبتاح. الفرعون زمن من قرٍن قبل فلسطني دخلوا قد أنهم يعني ما وهو مرنبتاح،
حتى املحلولة غري التاريخ يف الكربى املشاكل من عدًدا سيُحل هذا فرضنا وإن
مرص، من اإلرسائييل الخروج قبل بفلسطني الفلسطينيِّني وجود مشكلة أوال فسيحل اآلن؛
امليالد» قبل الثالث السمنودي/القرن «مانيتون املرصي املؤرخ إىل االعتبار سيعيد وثانيًا
الخروج عن ذكره ما استَبَعد ذلك ومع أورده، مما كثرٍي يف عالية مصداقيًة أثبت الذي
لوح إىل استناًدا مرنبتاح، زمن الخروج فكرة لصالح «أمنوفيس» باسم فرعون زمن
بالتحديد وهنا بَذرتهم. ر ودمَّ إرسائيل باسم قوًما هاجم إنه فيه يقول الذي مرنبتاح
بعد تمت حملٍة عن يتحدث كان مرنبتاح لوح أن نحتسب حيث رأينا؛ يف الخلل يكمن
يشنُّها كان التي التأديبية الحمالت ضمن فلسطني، يف واستقرارهم اإلرسائيليِّني خروج
هو للخروج كفرعون مانيتو ذكره الذي «أمنوفيس» بينما مستعمراتهم، عىل الفراعني
الرابع». «أمنحتب اسم يحمل إخناتون وكان «أمنحتب» املرصى لالسم اليوناني النطق

ُمباِرشين أتباًعا كانوا ربما مرص، الخارِجنيمن الفرضيجعل ذلك كوِن عن ناهيَك هذا
إضافًة ذلك. بعد اإلرسائييل التوحيد يُفرسِّ ما وهو التاريخ، يف للتوحيد داعية كأول ألخناتون
أن يف وتتمثل مرنبتاح زمن بالخروج القائِلني وجه يف دوًما تقف كأْداءَ معضلٍة حلِّ إىل
وأَحَرقوها أريحا مدينة روا دمَّ قد فلسطني، غزوهم عند اإلرسائيليِّني أن أكََّدت قد التوراة
عام كينون» «ك. األركيولوجية العاملة بقيادة بريطانية، حفائَر بعثُة قامت وقد بالكامل،
صدق ومدى أريحا، لتدمري تشري أدلٍة عن للكشف أريحا مدينة يف حفائَر بإجراءِ ١٩٥٠م

التوراتية. الرواية
قبل عرش الرابع القرن يف لكن بالفعل، رت ُدمِّ قد أريحا أن الربيطانية للبعثة تأكَّد وقد
بذلك تكون أريحا ألن مرنبتاح؛ زمن الخروج نظرية ألصحاب معضلة شكَّل ما وهو امليالد،
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تزمينها يف الربيطانية البعثة اعتَمَدت وقد الزمان، من بقرٍن مرنبتاح زمن قبل َرت ُدمِّ قد
مرصيِّني، ملوٍك أسماء تحمل فخارية وكرساٍت جعالن من عليه عثَرت ما عىل أريحا، لدمار
الذي التهديم وآثار املدمر، الحريق آثار مع هذا امليالد، قبل عرش الرابع القرن خالل حكموا

أريحا. له تعرََّضت
فرتة إىل الخلف، إىل سنة ١٢٠ الخروج بزمن العودة إن القول: كله هذا من ونقصد
حقيقة، تاريخية ومشكلًة كربى آثارية معضلًة يُحل إخناتون، سقوط بعد العرش ُخلوِّ
مستعصية مشكلًة يحل كما إليها، اإلرسائيليِّني دخول موعد مع أريحا دمار موعد ويتطابق
اسم كنعان حملت وملاذا إليها، اإلرسائيليِّني دخول فبل بفلسطني الفلسطينيِّني وجود تُفرسِّ
اإلرسائيليِّني، أرض اسم يوًما تحمل لم لكنها ذاتها، التوراة يف حتى الفلسطينيِّني أرض
العمارنة». تل أيام وآخر موىس «النبي كتابنا: يف البحث قيد بعد يزل لم الذي األمر وهو

املرصيِّني باملثقفني نتانياهو لقاء عىل تعقيب (4)

ِفقرٍة عىل فقط لكن نتانياهو، السيد قال ما كلِّ عىل أو الحوار عىل التعقيب هنا أقصد وال
التايل اليوسف روز عدد يف الطويلة الستار عبد األستاذ وأَورَدها اللقاء، هذا يف قالها واحدة

مبارشة. للقاء
حقائق فيها يقلب حجًة يعدم ال — نتانياهو أي — «وهو الستار: عبد األستاذ يقول
تسمية أرصعىل كما والسامرة، يهوذا احتالل يُربِّر وهو شديدة براءٍة يف يقول فهو التاريخ؛
ذهبوا الذين الفرنسيِّني أو األمريكيِّني لسنا نحن اللقاء: َطواَل مستمر بشكٍل الغربية الضفة
ا أمَّ ذلك، يف لهم حق وال هناك، األرضوالشعوب عن غرباء هؤالء والجزائر، فيتنام الحتالل

اسرتدادها.» ونُريد منها ُطردنا أننا حَدث والذي أرضنا، هي األرض فهذه نحن
نتانياهو السيد لكن الستينيات حقبة من املنطق هذا تجاوزنا قد أننا نظن وكنا
بمنطٍق التاريخ من املنطقة تلك إىل أخرى مرًة أعادنا قد وامُلعَلن الواضح العقدي بالتزامه

التاريخ. عىل سة املؤسَّ الحقوق يدعي
املسلوبة األرايض إعادة من بد ال وكان كذلك، ذلك كان إن املأثور: القول هنا أُكرِّر لن
األمريكية القارة يُعيد أن املبدأ بهذا يأخذ الذي املتقدم العالم فعىل أصحابها، إىل التاريخ عرب

الحمر. الهنود إىل
األفغاني للمسلم كان وإال األرض، يف حقوًقا تعطي ال الدينية الحقوق أن هنا أُكرر ولن
رشيد. أو عاقل مسلٌم ِعه يدَّ لم ما وهو الحجاز، أرايض يف حقوٌق واإلندونييس والصيني
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تماًما يختلف أمًرا اليوم إرسائييلِّ كون عن املنشورة أعمايل يف وقلتُه سبق ما أُكرِّر ولن
تلك تؤكِّد وثيقة أهم لنا يُقدِّم أن نتانياهو السيد عىل كان وإال التوراتيِّني، إرسائيل بني عن
للنبي رأًسا به تعود نسٍب إثباِت شهادة لنا يُقدِّم أن عليه هو منطقه َوْفق وأنه الحقوق،

بإرسائيل. املعروف يعقوب
مجتمعات أفراِد بني املكتوبة العقود هناك كانت الخوايل األزمنة يف أن نعلم نحن نعم
ولكنا مثًال، للدنيا كان فقد مرصالقديمة يف كما القانون ا أمَّ الحقوق، لتؤكد ة امُلتحرضِّ األمم
الخط؛ يفكُّون ممن يكونوا لم إليهم ينتسب الذين أولئك أن نتانياهو السيد توراة من نعلم
أسماها عقدهما عىل شاهدة عالمًة لتكون حجارة رجمة اآلرامي خاله مع يعقوب عمل لذلك
شجرَة وزرع الفلسطيني جرار ملِك ألبيمالك نعاج سبع ابراهيم وأعطى سهدوثا»، «يجر
للنعاج نسبًة االسم بهذا سميت سبع برئ إن أي كذلك؛ سميت «لذلك سبع برئ عند أثٍل
وليس — اآلبار أحد ملكية حول أبيمالك مع عقده عىل شاهدًة تكون كي والقسم) السبع
فقال وحدها، الغنم من نعاٍج سبَع إبراهيم «وأقام التوراتي بالنص أو — مثًال كالنيل شيئًا
تأخذ نعاج سبع إنَك فقال وحدها؟ أقمتها التي نعاج السبع هذه هي ما إلبراهيم: أبيمالك
ألنهما سبع برئ املوضع ذلك دعا لذلك البرئ؛ هذا حفرُت بأني شهادة يل تكون لكي يدي من
(سفر سبع» برئ يف أثًال إبراهيم وغرس … سبع برئ ميثاًقا فَقطعا هناك، كالهما حلفا

.(٢٨–٣١ :٢١ التكوين،
املرة هذه البطل لكن الفلسطيني أبيمالك مع أخرى مرًة تكرَّر الذي األمر ذات وهو
برئ أي سبع برئ يَت ُسمِّ التي البرئ حول النزاع وكان إسحاق، ابنه بل إبراهيم يكن لم
أيًضا تعني كما سبعة الرقم تعني فهي مكتوب غري عهٍد عىل أقسموه الذي القسم/القسم

.(٢٢-٢٣ :٢٦ التكوين، سفر (انظر: الحلف أو القسم
القصة بطالن إىل يشري مما التوراة رواية تناَقَضت وحولها البداية، كانت برئ مجرد

باملقدَّس. يُنعت بكتاب لها رسٍد أول من بكاملها
حتى حينذاك، الكتابة تعرف التي الشعوب بني من يكونوا لم أنهم نعلم نحن نعم
عىل حدث قد املزعوم وهو األعظم العهد ليأخذ هللا وبني إبراهيم بني التوراة ذمة عىل إن
ُموثَّق عقٍد بموجب كان هللا، من فلسطني أرض ليأخذ هللا وبني إبراهيم بني التوراة ذمة
إلبراهيم هللا «وقال التوراة: تقول كما توثيق؟ وأي ختم؟ أي وكان واضح، بخاتٍم مختوم
تحفظونه الذي عهدي هو هذا أجيالهم، يف بعدك من ونسلك أنت عهدي فتحفظ أنت ا وأمَّ

263



اإلرسائيليات

القضيب يف (أي غرلتكم لحم يف ذكر كل منكم يُختتَن بعدك، من نسلك وبني وبينكم بيني
.(٩–١١ :١٧ (التكوين، وبينكم» بيني عهد عالمة فيكون الذكري)

الحقوق ليؤكد نتانياهو السيد من نطلبها التي الوثيقة هي تلك ليست وبالطبع
محكمة أي وال العاملي، لإلعالم الوثيقة تلك إبراز يستطيع هو فال يدَّعيها؛ التي التاريخية
الثورية). الطهارة غري هي (بالطبع الطهارة بختم املعتمدة الوثيقة بهذه تأخذ أن يمكنها
وليس فقط (البرئ سبع بِرئ امتالِك عن إعالنًا الوثيقة وتلك الختم هذا كان إذ أنه عن ناهيك
آبار تكفيهم لن إثباٍت صكوِك من يملكون وما امللكية بحق املطالبني أن شك فال املدينة)
فالقضيب الجنيس، الفعل عن تعبريٌ عندهم وهي القصة تلك يف رأٌي النفس (ِلعلماء الدنيا

الفرج). رمز والبرئ معروف
اآلباء حقوق عىل اعتماًدا فلسطني يف اليوم حقوقه يؤكِّد أنه نتانياهو أمر يف والغريب
أرومة أن وتزيد وتُعيد تؤكِّد نتانياهو السيد توراة أن رغم فلسطني، يف وإقامتهم األولني
أخالفه يكرره ظل الذي األمر وهو فلسطني، أرض عىل غريبًا كان ذاته إبراهيم العربيِّني
سيد يا معي انظر فلسطني. عىل غرابتهم غريبًا نتانياهو السيد كالم جعل مما بعده، من

وأخالفه: إبراهيم بلسان تقول إذ توراِتَك نتانياهو

.(٣١ :١١ (تكوين، كنعان» أرض إىل ليذهبوا الكلدانيِّني أور من مًعا «فخرجوا (١)
أخرى، وبالٍد أخرى أرٍض من وافدًة فلسطني إىل جاءت اإلبراهيمية القبيلة إن أي
بالد يف تقع هذه الكلدانيِّني أور أن املجهول» والتاريخ إبراهيم «النبي كتابنا يف أثبتنا وقد

باملنطقة. لها عالقة وال الحالية أرمينيا
األرِض إىل أبيك بيت ومن عشريتك ومن أرضك من «اذهب إلبراهيم: الرب وقال (٢)

.(١ :١٢ (تكوين، أُريك» التي
(تكوين، لرتثها» األرض هذه ليُعطيَك الكلدانيِّني أور من أخرجك الذي الرب «أنا (٣)

.(٧ :١٥
كلَّ غربتك أرض بعدك من ولنسلك لك وأعطي بعدك من ولِنسِلَك لك إلًها «ألكون (٤)

.(٧-٨ :١٧ (تكوين، كنعان» أرِض

ُغربة عىل التأكيد أن – يقينًا نتانياهو السيد يعلم شك ال كما — الحظ القارئ ولعل
ألن األمثلة بتلك منها نكتفي إصحاح، كل يف تتكرر تكاد كنعان أرِض عن القبيلة تلك

املَلل. من طويلة صفحاٍت يحتاج إحصاءها
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يَعضُّ التي ذاتها توراته عىل بل التاريخ عىل واضح بافرتاءٍ نتانياهو السيد جاء هكذا
الرجل كنعان. أرض عىل غرباء بعيدٍة بالٍد من قادِمني أسالفه وصل لقد بالنواجذ. عليها
شعٌب وهم كنعانيِّني األرض أهل كان نعم علينا سريُد جيد، بشكٍل توراة وُمذاكر ذكي
السيد أيها لديك لكن سامي. كَلينا ألن اآلخر؛ دون لنفسه يدَّعيه أن ألحدنا يمكن ال سامي
مجيء قبل األرض تلك سكنوا قد الفلسطينيِّني أن إىل بوضوٍح يُشري ما ذاتها توراتك يف
وصل لقد الكنعانيون. سكانها فقط يكن ولم أَلَقت، حيث من أو أرمينيا من إليها أجدادك
كانت لكنها فيها، الكنعانيِّني سكن رغم الكنعانيِّني بالد ى تُسمَّ ال البالد تلك وكانت إبراهيم
وقد املؤمن، السيد أيها التوراة يها تُسمِّ فصيح بوضوٍح هكذا … الفلسطينيِّني أرض ى تُسمَّ
كما والتوراة الدين، يف حياء فال ِذكِرها من التوراة تستحي ال طريفة قصٍة يف ذلك ورد

الحياء. تعرف ال السيد أيها تعلمون
ناقشناك، لو ذلك يف عظيم شكٍّ يف كنا وإن تزعم، حسبما البعيد جدك إبراهيم كان
يستجدي مرص نزل قد هذا جدُّك كان نُناقشك؛ أن دون إليه نسبتك عدم يف يقنٍي عىل لكنا
«وحَدث تقول: إذ التوراة تراتيل إىل مًعا ونستمع فلسطني، ببالد حلَّت مجاعٍة بعد القوت،
شديًدا. كان األرض يف الجوع ألن هناك ِليتغرَّب مرص إىل إبرام فانحدر األرض يف جوع
حسنة امرأٌة أنك علُمت قد إني امرأته: لساراي قال أنه مرص يدخل أن قرب ملا وحدث
إنك قويل ويستبقونك، فيقتلونني امرأته هذه يقولون أنهم املرصيون راك إذا فيكون املنظر

.(١٠–١٣ :١٢ (تكوين، أجلِك» من نفيس وتحيا ِبسببِك خريٌ يل ليكون أختي
للقتل، إبراهيم اتقاء يكن لم إلبراهيم األخوة سارة ادِّعاء أن الراوية بقية من نفهم ثم
أن مرص إىل إبرام دخل ملا «فحدث تقول: إذ للعاملني تذكرًة التوراة ترويه آخر لسبٍب إنما
«فأُِخذَت فرعون. لدى ومَدحوها فرعون رؤساء ورآها ا، جدٍّ حسنة أنها املرأة رأَوا املرصيِّني
وإماء وعبيد وحمري وبقر غنم له وصار بسببها خريًا إبرام إىل فصنع فرعون بيت إىل املرأة
فدعا إبرام، امرأة ساراي بسبب عظيمة رضباٍت وبيته فرعون الرب فرضب وِجمال». وأُتن
هي قلت ملاذا امرأتك؟ أنها تخربني لم ملاذا بي؟ صنعِت الذي هذا ما وقال: إبرام فرعون
عليه فأوىص واذهب، خذها امرأتك ذا هو واآلن زوجتي». لتكون يل أخذتُها «حتى أختي

.(١٠–٢٠ :١٢ (تكوين، له» كان ما وكلَّ وامرأته فشيَّعوه رجاًال فرعون
الفلسطيني للملك تدبريه تم قد األمر ذات أن نعلم عندما واملقصود املراد اآلن سنفهم
وشور قادش بني وسكن الجنوب أرض إىل هناك من إبراهيم «وانتقل فنقرأ: أبيمالك،
جرار ملك أبيمالك فأرسل أختي، هي امرأته سارة عن إبراهيم وقال جرار يف وتغرَّب
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وإماءً وعبيًدا وبقًرا غنًما أبيمالك فأخذ النتيجة وكانت ،(١-٢ :٢٠ (تكوين، سارة» وأخذ
حُسن فيما اسكن اَمك أريضُقدَّ ذا هو أبيمالك وقال امرأته سارة إليه ورد إلبراهيم وأعطاها
.(١٤–١٦ :٢٠ (تكوين، الفضة»» من ألًفا أُخيَِّك أعطيُت قد «إني لسارة: وقال عينيك يف
إسحاق «فذهب القول: هنا لنسمع لكن بحذافريها إسحاق ولده مع ذاتها القصة وتكرََّرت
تعريف إىل تنتهي هنا التوراة .(٢ :٢٦ (تكوين، جرار» إىل الفلسطينيِّني» ملك «أبيمالك إىل
وأقاموا األرض يف استقروا قد الفلسطينيون كان لقد الفلسطينيِّني. ملك بأنه أبيمالك
الفلسطينيِّني» أرض يا كنعان «يا ِسفره يف مناداتها إىل صفنيا بالنبي أدت ممالك فيها
كما أو — الفلسطينيِّني إن يقول: العالم جامعات تُروِّجه َزعٌم هناك حيث .(٢ (صفنيا،
هو ذلك كان لو فحتى فلسطني؛ إىل كريت من قِدموا قد — (البلست) التاريخ ذكرهم
باسم ُعِرَفت وقد كنعان بالد إىل العربيِّني أرومة بمجيء تقول التوراة فإن تاريخيٍّا الحادث
ليمنحها ذلك قبل كافيًا زمنًا فلسطني يف أقاموا قد البلست كان «لقد الفلسطينيِّني. أرض

الفلسطينيِّني». اسم
مجاٌل هناك يكون ال التوراة عنها حدثتنا التي املنظومة كتلك أخالقية منظومٍة ومع
هذه كون عن ناهيك بخري، تُبرشِّ ال التي البداية هذه مع اإلرسائييل الجنس بنقاء للقول
خالل السلسال هذا بنقاء تقنعنا أن املستحيل فمن اإلنسان؛ لطبيعة ظلًما الجنيس النقاء
يهود وصلت حتى الطاهرات أرحام يف تتناقل ظلَّت اإلرسائيلية البذرة وأن السنني، ألوف
اليهودي الدين مفهوم بني املطابقة بموجبها تتم مغالطة هناك آخر جانٍب من ألنه اليوم؛
الفالشا يهودي أن املغالطة تلك وفق يبدو بحيث اإلرسائييل، الجنس أو العنرص وبني
هم ن، امُلهجَّ أمريكا ويهودي السامي املنطقة ويهودي األحمر روسيا ويهودي الزنجي

إرسائيل. يعقوب جدهم إىل بالنسب يعودون جميًعا
النظري املنقطع الجنيس العفاف من خارق بلوٍن التسليم نستطيع ال كبرش فنحن
رضبناها أمثلًة هنا نرضب ولن خالصة، اإلرسائيلية البذرة تحمل حتى يهود، بنات عند
شبقي وصهيٍل جنيس صخٍب من املقدَّس الكتاب به يموج عما املنشورة أعمالنا يف كثريًا
١٣؛ ،٥٠ :٣٠ إرميا، سفر مثًال (انظر إرسائيلية غرِي ألمٍّ الفتي الشباب عىل صهيون لبنات
الفرد يعترب ال قانونًا إرسائيل دولة َوضَعت تحديًدا السبب ولهذا إلخ)؛ … ١٦ وحزقيال،

يهودية. أمة كانت إذا إال يهوديٍّا بموجبه
عىل ثم داود، امللك إرسائيل دولة مؤسس عىل املبدأ هذا طبقنا إذا أننا املشكلة لكن
وال جنًسا إرسائيلية ال تكن ولم راعوث، حفيد األول فسنجد سليمان، امللك ملوكهم أشهر
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وال يهوديٍة ال حيثية امرأٍة من أبوه به ُرزق فقد سليمان ا أمَّ موآبيًة كانت إنما دينًا يهودية
وتكون إرسائيليٍّا، وال يهوديٍّا يكن لم كَليهما فإن لبنوده وإعماًال للقانون وطبًقا إرسائيلية.

يهوذا. لصالح سلبها تم فلسطينية دولًة البدء من الكربى املؤسسة
حتى األرض، يف حقوًقا تعطيه وثيقة أيُة نتانياهو السيد لدى تصبح لم أنه هكذا يبدو
واألكرب األقوى منها فلدينا التأسيسية الوثيقة منه نقبل لن وبالطبع تُسعفه، ال أساطريه

ونفريًا. عدًدا واألكثر

اإلرسائيلية والقضية اإلسالم (5)

وقيرص.» كرسى كنوز َلتمِلكنَّ بيده محمد نفس والذي أنسابًا، أجعلكم «اتبعوني
وفتوحات عظمى بكنوٍز صاحبة يتبع من يعد مكة يف ملسو هيلع هللا ىلصيجلجل النبي نداء ذلك كان
يثرب، يف الصغرية النبوية الرسول دولة قيام بعد حتى يتكرر النداء هذا ظل وقد أعظم،
قد باألحزاب محارصٌة واملدينة الخندق غزوة يف حدث ما وهو الصعبة املناطق يف خاصة
فتح قد هللا أن للُمؤمِنني وعده الرسول أعلن وساعتها وأخرى، فينٍة بني أهلها عىل يدُخلونها
ب ليُعقِّ قشري» بن «معتب هو أنصاريٍّا مسلًما دعا ما وهو الروم، وبالد الفرس بالد عليه
كنوز نأكل أن يِعُدنا محمٌد «كان فيقول: الحال، واقع وبني الوعد بني الواقعة املساحة يف
واضح هو كما والرد الغائط!» إىل يذهب أن نفسه عىل يأمن ال اليوم وقيرصوأحدنا كرسى
كان التاريخ َسري خط لكن العظيم. الوعد ذلك بمثل يُنبئ ال حاًرضا ا همٍّ ينعى ساخر ردٌّ

الكبري. وأمله الدعوة صاحب مع
ظلِّ تحت حينئذ تقع جميًعا الشام وبالد فلسطني مع أفريقيا وساحل مرص كانت
الفرس، كرسى مظلة تحت تقع رشًقا واالها وما العراق كانت بينما الروم، قيرص عرش
اإلمرباطوريتنَي قوى انهيار عن بالرضورة ناتج واضح سيايس فراٍغ إىل تُشري الدالئل وكل

جديدة. قوٌة الفراغ هذا تمال أن بد وال وطالت، دامت حروٍب بعد
املنتظر، التاريخي دورهم وأدركوا بإمعان وقرءوه الدرس الجزيرة عرب وعى وقد
الشيخ هو عظيم، القريش املأل سادة من لرجل النافذ الوعي وكان ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعوة فكانت
قراءًة املقبلة التاريخ خطواِت فقرأ بالحكمة رأسه السنوات كلََّلِت الذي ربيعة» بن «عتبة
من القريش املأل موقف يُحدِّد فقام الندوة، دار يف القيادي موقعه ره ضفَّ بوعي واضحة
وما الرجل هذا بني وخلُّوا بي وخلُّوها أطيعوني قريش معرش «يا بندائه: ودعوته محمد
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فقد العرب تُصبْه فإن عظيم. ٌ نبأ منه سمعُت الذي لقوله ليكونَنَّ فوهللا فاعتزلوه؛ فيه هو
به.» الناس أسعد وكنتم عزُّكم وعزُّه ُملُككم فُملكه العرب عىل ظهر وإن بغريكم، ُكفيتموه
بالد أن الوحي خطة وىف الدعوة، صاحب لدى معلوًما كان هل السؤال: يطفر وهنا
الدولة حدود ضمن ستقع والعراق، مرصوالشام مثل القديمة، أوسطية الرشق الحضارات
العروبة تتبنَّى عربية دوًال لتصبح تماًما ل ستتحوَّ وأنها املنتظرة؟ اإلمرباطورية اإلسالمية

عنًرصا؟ وربما بل وقومية وثقافًة لغًة
تطلبه وما اإليمان يطلبه ما بني حرج مأزٍق يف لوقعنا بذلك سلَّمنا لو أننا املشكلة
تمسًكا تستدعي طاحنة حضاريٍة أزمٍة يف اليوم فنحن اليوم؛ والقومية الوطنية همومنا
بجذورها ترضب مرصيٌة مرص يف والهوية ق، امُلتفوِّ الغاصب اآلخر مقابل بالهوية شديًدا
من املتعددة بحضاراتها ترضب عراقيٌة العراق يف والهوية غوابر، أزمنٍة يف السنني من آالًفا
ال بدورها الشام وبالد السمها، العراقة فحازت املايض عمق يف وآكد وأشور بابل إىل كلديا
العروبة رابطة جميًعا هؤالء يجمع ثم جريانها، شأن عن القديم الحضاري وجودها يقل
القديم بذلك اعتزازك أن املشكلة مكمن لكن لها. العربي الغزو بعد قرون َقتخالل تحقَّ التي
التاريخية، الذاكرة فقد عدم لك ويضمن والروحي النفيس التماسك لك يحفظ الذي العريق
َطواَل مقارنًا تكريًما إرسائيل بني كرَّم الذي القرآني الوحي موقف مع فوًرا سيتصادم
ألنه اإلرسائييل؛ التاريخ لصالح الحضارات هذه تسفيه مع الحضارات تلك بأصحاب الوقت
برب كافرة حضاراٍت الحضارات تلك وكانت وحدهما، والكفر اإليمان عىل موقفه يف يعتمد
بالعصا ينشق بحٍر لجِج يف املجرمون وقومه مرص فرعون يغرق لذلك اإلرسائييل؛ الشعب
وقومه نمرود فوق بابل برج وينهار اإلرسائيليَّني، وهارون موىس برب كفر ألنه الحية؛
الفلسطيني جوليات ويموت العربيِّني، أرومة إبراهيم الخليل به جاء الذي الحق جادل ألنه
جوليات ألن داود؛ امللك بقيادة لبالده اإلرسائييل االستيطان ضد أرضه عن يُدافع وهو قتيًال
والتي وقوميٍّا، ووطنيٍّا إيمانيٍّا واملرشوعة ة امُللحَّ األسئلة تطرأ هنا ومن كافًرا. بدوره كان
ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعوة بَْدء مع وحيًا املواقف هذه جاءت منذ األحوال واقع متغرياُت تفرضها
منطق ومع اإليمان ومع الذات مع واالتساق النفيس السواء عن تبحث أسئلة اآلن، وحتى
يف وتريد وتماسًكا، احتماءً العريقة القديمة الحضارية هويتها يف التمدُّد تبغي األحداث.
العقل يُصدِّقه حتى القلب يف وقر ما إىل تطمنئ حتى وقراره املقدَّس احرتام ذاته الوقت
الحركة مستوينَي: عىل التاريخ حركة قراءَة سنُحاِول ذلك يمكن وحتى العمل. ويطابقه
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والحركة الوحي، ف وتوقُّ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وفاة حتى واملدينة مكة يف الوحي تواتُر إبَّان األوىل
اآلن. وحتى الوحي، ف توقُّ منذُ الثانية

األوىل الحركة وقائع (1-5)

مالٍذ عن تبحث بدئها يف وهي مكة يف الناشئة الدعوة نطاِلع األوىل الحركة محور وعىل
بعرض لدعوته، الوالء كسب إىل الدعوة صاحب سعي يف البحث هذا وتمثل وأتباع، وُحلفاءَ
عىل الرتكيز يجب نقطتنَي أهم كان االسرتاتيجي املستوى وعىل القبائل شتَّى عىل نفسه
بِعنان يُمِسك الذي الدويل التجاري الخط عىل كلتاهما تقع مدينتنَي يف يتمثل أحدهما حلف
الشتاء طريق عصب عىل تقع التي الطائف هي األوىل املدينة الزمان. ذلك عالم تجارة
الشام. إىل الصيفي اإليالف طريق عنق عند الواقع يثرب هي والثانية اليمن، إىل التجاري
التجارية باألرستقراطية الطائف أهل تربط التي املشرتكة التجارية املصالح وبحكم
منطق — نفسه وباملنطق الجديدة، الدعوة مع التحالُف عرض الطائف َرفَضت املكية

أمران: ذلك إىل دفعها أن بعد الدعوة. صاحب حلف يثرُب قِبَلت — املصالح
يثرب لضعف نتيجة التجارية مكاسبها حسابات من يثرب أسقطت قد قريًشا أن األول:
يُعد لم حتى وأحالفها، بطونها بني دارت التي األهلية الحروب مجموعة بعد الشديد
حتى قريش، عىل للضغط الشامي اإليالف طريق عىل مناسب بفعٍل القيام بإمكانها
صاحب مع التحالُف أن يثرب رأت وقد الهائلة. التجارية املكاسب تلك من نصيبها تنال
تَمثَّل حقيقي تهديٍد وتشكيل بل التجارية. ملكة ا ندٍّ للوقوف املثالية الفرصة هو الدعوة
مكة قريِش ذاتها، قريش من قريش زعيٍم قيادِة تحت التجاري الطريق قطع يف قمته يف

االقتصادية. معادلتها من يثرب وأهمَلت سبق التي
خئولة هو باألحرى، عليه ساعد أو التحالُف هذا إىل يثرب دفع الذي الثاني: األمر ا أمَّ
دعت التي القرابية الرابطة تلك اليثاربة، الخزرج من النجار بني يف هاشم وآل النبي
الدولة نواة لتكون له مدينتهم وفتح الهاشمي، رحمهم ابن استقبال إىل يثرب يف األخوال
الجديدة، بالدعوة يثرب ألهل العظيم اإليمان دور علينا يغيب وال املقبلة. وعاصمتها
يثرب، يهود من أهلها عرب اإللهي التوحيد لفكرة معارشتهم له هيأهم الذي اإليمان وهو
بها، اليهودي العنرص لوجود إشكالية مدينًة يثرب جعل يف سببًا كان تحديًدا ذلك لكن
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الدرس إعطاء به هللا أراد خاص، نوٍع من تكتيًكا — معها التعامل يف — استدعى مما
ِللُمؤمِنني. املوضوعي

كانوا فقط الكلمة، معنى بكل عربًا كانوا إنما يثرب يهود أن التأكيد القول نافلة من
إرسائيل، بني من نبيٍّا ينتظرون كانوا الشتات يهود بقية مثل ومثلهم باليهودية. يدينون
أن وعىل سليمان، وولده داود أنشأها التى الغابرة دولتها لها ويُقيم مجدها إلرسائيل يُعيد
املقدَّس«مسيًحا» بالزيت مسحه سيتم ظهوره وحني الشجرة تلك نسل من اآلتي هذا يكون

ميالدية. ٧٠ عام الروماني طيطس ره دمَّ الذي الهيكل بناء ويُعيد دولته عمد ليُقيم
شيشنق الفرعون ه وجَّ فقد جريانها؛ قوة من السليمانية الدولة عانت بزماٍن ذلك وقبل
النصف عىل قَضوا الذين اآلشوريون تِبعه ثم سليمان، بن رحبعام زمن الرضبات أُوىل لها
الجنوبي نصفها باحتالله البابيل نرص نبوخذ األمر ِليُنهي إرسائيل، دولة من الشمايل
أعداء عىل اللعنات استمطار سوى الرب شعب أنبياء أمام يبَق لم وهنا أهلها. وسبي
املمسوح املسيح به سيقوم بانتقاٍم والتنبُّؤ القديمة، املنطقة حضارات يف املتمثِِّلني إرسائيل
كثُرت هنا ومن لها. املعادي املحيط دول أنقاِض عىل إرسائيل دولَة يُقيم أن بعد اآلتي

الغيب. سجف من اآلتي الزمان آخر بنبيٍّ املقدَّس الكتاب نبوءات
ليصل الجزيرة فيايف بني يُدوِّي إعالنه أرسل مكة، يف ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي ظهر وعندما
دعم وتم املنتظر. النبي أحمد وأنه عيىس وبرشى موىس نبوءة أنه يؤكِّد األمر، هم يهمُّ من
كاد التي الذبح قصة مع ِلتتناغَم هللا عبد أبوه لها يتعرض كاد التي الذبح بقصة ذلك
وقد السماء. مع التواُصل عىل عالمًة الذبح كان حيث إبراهيم، ابن إسماعيل لها يتعرض
الختان، بجراحة للطفل جزئي بذبٍح أو شاٍة بذبِح اليهودية يف الذبح ذلك تعويض تم
هذا وبموجب هللا. وبني ونسله إبراهيم بني تم الذي العقد بصمة أنها التوراة أكََّدت التي
لألرض اإلرسائييل اإلبراهيمي النسل بوراثة والوعد العقد توثيق تَمَّ الختان/الختن/الختم

الفرات. نهِر إىل مرص نهِر بني ما
ملسو هيلع هللا ىلصليس محمد النبي وألن إرسائيل، بني يف تكون أن التوراتية النبوة رشط ألن ولكن
ى امُلسمَّ يعقوب إىل ليس سلًفا بإرجاعه الوعد مع الصلة إيجاد أمكن فقد إرسائيل، بني من
وحيث نفسه؛ إبراهيم إىل األول، والعقد الوعد صاحب الخليل األب إىل لكن بإرسائيل،
نبيٍّ مجيء بإمكان القول أمكن إسحاق، شقيقه قبل اختُتن من أول كان إسماعيل إن
إبراهيم. نسل من اإلرسائييل الفرع عىل اقتصاره دون اإلسماعييل، الفرع من الزمان آخر
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النسل عرب لكن الوعد ق ُمحقَّ ليكون اإلرسائييل، باملرشوع الدعوة صاحب ربط تم وهكذا
اإلسماعييل.

املعنى. بهذا عنه وا وعربَّ األوائل اإلسالميون مؤرخونا وعاه الذي األمر وهو
األحداث بواقع املقدَّس النص عالقة حدَّدت التي األوىل الحركة محور عىل زلنا ال
دفعاٍت يف يثرب، إىل الهجرة وقبل مكة يف الوحي تواتُر إبَّان تاريًخا، أصبحت التي
النبي، دعوة لقبول لهم توطئًة يثرب يهوِد يف للتأثري الكريم القرآني اآلي من متتالية
إرسائيل بني مكانة عن تتحدَّث الكريم الكتاب آيات فجاءت يثرب؛ يف نفسه هو وقبوله بل
محمًدا أن تأكيد مع العاملني، عىل هللا لهم فضَّ وكيف للمنطقة، والديني السيايس التاريخ يف
األنبياء أولئك لقصص تكرار مع اإلبراهيمي، البيت يف املتوارثة للنبوات استمراٌر هو إنما
وسليمان بداود وانتهاءً وموىس واألسباط ويعقوب إسحاق عىل عبوًرا وإبراهيم نوح منذ
أن تؤكِّد األحاديث كانت جانبها ومن النبوات. لخاتم توطئًة كانوا باعتبارهم وعيىس،
شخصت التي والطاهِرين األنبياء أصالب تناقلتها آدم جبنِي يف بيضاء غرًة ملسو هيلع هللا ىلصكان محمًدا

بميالده.
التَّْوَراَة أَنَْزْلنَا َّا ﴿إِن بون: يرتقَّ الذين يثرب ليهود تُؤكِّد ترتى اآليات جاءت هنا ومن
التَّْوَراِة﴾ ِمَن يََديَّ بنَْيَ ِلَما ًقا ُمَصدِّ إَِليُْكْم ِهللا َرُسوُل ﴿إِنِّي ،(٤٤ (املائدة: َونُوٌر﴾ ُهًدى ِفيَها
إليها واإلشارة وتوقريها الصغرية التوراتية للتفاصيل حتى واضح احرتاٍم مع .(٦ (الصف:
أن يعتقدون تابوتًا بموجبها يحملون كانوا التي املقدَّسة اليهود شعرية كذكِر اآليات. يف
التَّابُوُت يَأِْتيَُكُم أَْن ُمْلِكِه آيََة ﴿إِنَّ اآليات: يف التابوت هذا ذكر وجاء بداخله، يرُقد ربهم
تقول فيما (بإصبعه للتوراة هللا كتابة مثل أو ،(٢٤٨ (البقرة: َربُِّكْم﴾ ِمْن َسِكينٌَة ِفيِه
.(١٤٥ (األعراف: َموِْعَظًة﴾ ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن اْألَْلَواِح ِيف َلُه ﴿َوَكتَبْنَا الرشيعة: ألواح عىل التوراة)
اسم وتحمل به لتستنري يثرب عىل كريًما حلوله عند للنبي العميل املوقف ذلك تال ثم
يوم معهم وصام بل الصالة يف اليهود ِقبلة أتباعه مع استقبل فقد املنورة؛ الرسول مدينة
الصحيفة عقد ثُم مرص، من إرسائيل بني وخروج املرصيِّني» غرق كيبور/الغفران/«يوم
عدِم وإعالِن االعتقاد. لحرية تامٍة كفالٍة مع املشرتك، والدفاع للتعاون يثرب يهود مع
من كثرية آياٌت به تنطق ما وهو محمد، به جاء ما وبني يهود ديانِة بني العقدي التناُقض
َوَلُكْم أَْعَمالُنَا َوَلنَا َوَربُُّكْم َربُّنَا ﴿َوُهَو ،(٩١ (البقرة: َمَعُهْم﴾ ِلَما ًقا ُمَصدِّ اْلَحقُّ ﴿َوُهَو قبيل:
مستقبلية ممكناٍت من لونًا يثرب ليهود بالنسبة ذلك وكان .(١٣٩ (البقرة: أَْعَمالُُكْم﴾
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عظيمة، منافَع من ذلك نتيجة سيعود وما يثرب، إىل مكة عن وقلبها الجزيرة مركز تُحوِّل
النبي خطوات كانت بينما املنتظر، اإلرسائييل املسيح هو النبي محمًدا يََروا لم أبًدا لكنهم
تُغريِّ كي لقريش واضٍح إنذاٍر يف مكة أهل عن مؤقتًا تباُعًدا اآلخر الجانب عىل ل تُسجِّ تلك

موقفها.
اندماٍج دون يهوًدا يثرب يهود استمر فقد حاله؛ عىل الودِّ ِوداد يَبَق لم الوقت وبمرور
القوة املسلمني بيد لتضع الكربى بدر غزوة تأتي ثم تماُسكها، املدينة لدولة يضمن كامل
البدرية األيام فجر أذن وهكذا املعنوية، والقوة النفسية الثقة وتمنحهم وماًال، سالًحا املادية
جديدة، سياسة روح تحمل ترتى القرآن آيات وأخذت تغرب. أن لها آن مرحلٍة بمغرب
لخالص يُوطِّئ بجديد آتيًة ظرفها، يف بها السماح تم اعتقاٍد حريِة من سلف قد ما تنسخ
ِعنَْد يَن الدِّ ﴿إِنَّ اإلسالم: هو فقط هللا عند أصبح قد الدين ألن اإلسالم؛ لدولة الكامل يثرب
عمران: (آل ِمنُْه﴾ يُْقبََل َفَلْن ِدينًا اْإلِْسَالِم َغرْيَ يَبْتَِغ ﴿َوَمْن ،(١٩ عمران: (آل اْإلِْسَالُم﴾ ِهللا

.(٨٥
انتهت طاحنة معارُك صِحبَته جهرٍي عداءٍ إىل لتتحول االتساع يف الجفوة وأخذت
قولها: يف علًما اآليات به تحيطنا جديد إيضاٍح مع نهائيٍّا، يثرب من يهود بخروِج
ِمنُْهْم َفِريٌق َكاَن ﴿َوَقْد ،(٤٦ (النساء: َمَواِضِعِه﴾ َعْن اْلَكِلَم يَُحرُِّفوَن َهاُدوا الَِّذيَن ﴿ِمَن
بأن القائِلني أن القرآن تقرير عن ناهيك ،(٧٥ (البقرة: يَُحرُِّفونَُه﴾ ثُمَّ ِهللا َكَالَم يَْسَمُعوَن
تقول يهود أن وهي بالتوراة، معلومًة تكن لم معلومة صِحبَته قد كفروا، قد ثالثٍة ثالُث هللا

هللا. ابن عزيًرا أنجب قد أنه يُولد ولم يلد لم الذي هللا عن
الذي الصادق الوحي وبني الواقع صدق بني امُلتفاِعل الجدل حسابات كانت هكذا
وانتهى أمٍر عىل بدأ والتخطيط، الربمجة من عظيم درٍس يف معه وتحرَّك الواقع طابق
الحي اإليماني امُلنكر من الخالص بعد شامخة موحدًة الرسول دولة بعده َوقَفت أمر، إىل

يثرب). (يهود الرسول لدعوة
وبني االعتقاد يمليه ما بني ُمؤرِّقة أزمٍة عن التأسييس بسؤالنا هذا كل عالقة ما لكن
من األسود الخيط فيها سيبني فإنها وضوحها رغم اإلجابة والوطنية؟ القومية همومنا
ِف وتوقُّ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وفاة من تبدأ التي للحركة الثاني املحور قراءة مع األبيض الخيط

اآلن. حتى الوحي
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الثانية الحركة وقائع (2-5)

من الخالفة قامت البقاء، عالم إىل رحيله قبل بنفسه استنَّها التي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بخطة عمًال
الدولة مظلة تحت عربيٍة غرِي دوٍل بإدخال انتهت التي الكربى الفتوحات بحروب بعده
فكان حياة، ومنهج وعقيدة وثقافة لغًة املفتوحة البلدان سكان استعراُب وتَمَّ بل الناشطة،
اليهود مع عدائية مواقُف لها كان عريقة، حضاراٍت ذات بلداٌن العروبة ضفائر يف َدخَلت أن
منها، وتقتلعهم الحضارية تشنيجذورها مواقَف مقدَّسها يف تتلو نفسه الوقت ويف الغوابر،
وجوب ومع الفخار، عنوان لنا كانوا أجداٍد من الحضارات تلك أصحاب بكفر اإليمان َعْرب
تمكن زماٍن مروِر مع خاصة العريق. الوطني إزاء وتبجيله اإلرسائييل اآلخر بصدق اإليمان
عربية أرٍض باقتطاع أخرى مرًة أورشليم يف وسليمان داود مجد إقامة من العالم يهود فيه

املقدَّس. بالكتاب املوعودة والدولة الرب شعب لصالح أهلها من
وأصحابها، التوراة مع العالقة لتأكيد يسعى بدر، يف انجالئه قبل املوقف كان لقد
تلك وضمن يثرب، ليهود النبي نبوة تصديق تؤكد قرآنية آياٍت يف التوراتية القصص برسِد
إرسائيل بني حق يف أجرموا الذين فرعون قوِم يف ممثلًة مرص حضارة تكفريُ تم القصص
جالوت يقتل وهو اإلرسائييل دواد للملك اآليات انتََرصت كما واستحقاًقا، عقابًا فغِرقوا
حضارة من الوقوف تم ثُمَّ إرسائيل، دولة الفلسطينيِّني أنقاض عىل ويقيم الفلسطيني
ربه أمر يف العربيِّني أرومة إبراهيم جادل النمرود ملكها ألن املوقف ذات القديم العراق

والعذاب. بابل برِج دمار وآله هو فاستحق
املوقف هذا ر يُكفِّ أال يتساءل: الحر االجرتاء عن يرتاجع وال يتحرج ال امِللحاح السؤال
املايض، مع ويقطع والتاريخ، األسالف ويكفر معظمها، يكن لم إن هويتنا نصف فينا
ما وكل يهود مصالحَة استدعت، قد الوحي خطة كانت وإذا الوطنية؟ الذاكرة ويُفِقدنا
تُدِخل لم لليهود، املعادي الجديد املوقف لصالح اإللهية الحكمة فإن آيات، من بها ارتبط
ونمرود، وجالوت فرعون قصص مثل لقصص املرافقة البنود بقية النسخ خطة ضمن
ذلك يرشخ أفال اإلرسائيليات، من الرتل لهذا مراجعة حتى أو رافضة حتى أو ناسخة آيات

املحتل؟ املتفوق املعادي اآلخر تجاه القومية الذات يف
ودون الجليل، الحنيف ديننا يف عنٍرص بأي نستهني أن دون اإلشكالية هذه نحل فكيف

هويتنا؟ تُشكِّل التي األصيلة العريقة القديمة الحضارية أصولنا مع تواُصلنا نفقد أن
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سياقه، من منزوٍع غريَ قراءته إعادِة سوى وتوقريه الوحي بجالل يليق حًال أتصور ال
الوطنية العزة مع اإليمان يتصادم ال حتى السبب، حكمة لنعلم وأحداثه بواقعه مرتبًطا

اإليماني. مع القومي يتناقض وال القومي، مع الوطني يتضارب وال العظماء، بأسالفنا
اإليماني عالقة يف االلتباس برفع اآلن الكفيل وحده هو القراءة من النوع وهذا
هي رضورية مصلحًة ق يُحقِّ آخر جانٍب ومن اشتباك. فكَّ تسميتُه يمكن ما أو بالقومي
فنحارب النفوذ؛ ذوي مصالِح حسب ونصوصه للدين النفعي واالستخدام االنتهازية رفع
السوق عىل الحر املجتمع ونفتح بآيات االشرتاكية ونبني بآيات، ونصالحها بآيات إرسائيل
األسئلة تُفِرز مصادماٍت دون ثقافتنا من الالئق مكانه يف القرآني النص يظل وكي بآيات،
نبغي ما الوطن لوجه نحاول لكنا أخطأنا، قد نكون وربما أصبنا، قد نكون وربما الصعبة،

طبيعي. إنساني مطلٌب وهو الفهم سوى

القدس3 يف الديني الحق خطاب حول (6)

يقوم إحاليل استعماٌر إرسائيل أن وهي األقل)، (عىل عربي فيها يجادل ال حقيقٌة هناك
الرشق يغزو وهو باليانكي مقارنته يجب هنا ومن الفلسطينيِّني. محل اليهود بإحالل
فصيلٍة عىل الحفاظ باب من كان منهم بقي ومن الحمر، هنوده ويُبيد األمريكي والغرب
أمريكا، يف السنني عرب كانوا الحمر الهنود أن مالحظته تفوت ال ما لكن االنقراض، من
بالناتج محمًال إليها األبيض الرجل هجرة بعد إال عظمى دولٍة ثم كدولة أمريكا تقم ولم
التفكري يف الحر واملنهج العلمية الثورة معه فحمل لزمنه. واملعنوي املادي الحضاري
أنفسنا نُقاِرن أن يجب املقارنة هذه مع أنه فهو بشدة مالحظته تجب ما ا أمَّ واملمارسة.
وقد أعالًما. املرفوعة الكربى ثوابتنا عند بقينا إن مشابًها مصريًا نرتقب وأن الحمر، بالهنود
لكن اإلحاليل. من وطأة أخف وهو استيطانيٍّا، احتالًال األندلس أرض العرب واحتل سبق
فحاز أوروبا إىل رشد ابن وذهب الرشدي العلمي املرشوع أجهض الثوابت األعالم رفع مع
بينما األندلس. من فخرجوا الحريات، من موقفهم أيًضا العرب وحاز تقدير من يناسبه ما
معاركنا خضنا أننا أيًضا الحقائق من كربى. قوًة وإرسائيل عظمى قوًة أمريكا أصبحت
كما وليست إرسائيل، تفعل كما دينية أوهاًما وليست حقوق وهي حقوقنا، عن دفاًعا

و١٤ / ١١ / ٢٠٠٠م. ٧ بتاريخ القاهرية امليدان صحيفة يف نُرش 3
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قراَر رفضوا فقد العرب مع الحق وألن أوهاًما. فتصبح الديني املستوى إىل البعض يُحوِّلها
الحرب. إعالن وقرروا إرسائيلية، واألخرى فلسطينية واحدة دولتنَي، إىل فلسطنَي تقسيِم

نكراء هزيمة هزيمتنا تمت فقد حق، أصحاب أننا رغم إنه تقول التاريخية اللوحة
إبَّان حاًرضا العقل كان هل أهم: آخر سؤاٍل عىل اإلجابة يف تكمن األسباب معرفة ملاذا؟ …
تفكرٍي ومناهِج حرياٍت من يستتبعه ما وليس اآلن مجرًدا العقل نقول حقوقنا؟ وراء سعينا
حاًرضا؟ مجرٍد كتفكرٍي العقل كان هل نسأل: فقط إلخ، … تحريمات بال نقدي وفكٍر علمية
نسمة، ألف ستمائة حوايل فلسطني يف عددهم بلغ قد اليهود املستوطنون كان ذلك قبل
وسط فلسطني، أرِض عىل ليتعرفوا شتى أصقاٍع من جاءوا وطفل. وامرأة رجٍل بني ما
يُجيِّشوا أن ُقدرتهم يف كان ذلك ومع املهجر. يف األول املعييش االستقرار خطوات قسوة
العاملية الحرب يف الكفاءة عايل تدريبًا معظمهم وتدرَّب سبق مقاتل، ٦٧٠٠٠ الحرب لهذه
رغم جميًعا واندرجوا القتالية. القدرة جوار إىل املدني الفكر معهم ويحملون الثانية،
مجتمعهم سوا أسَّ املعركة وإبَّان واحدة. عسكرية قيادٍة تحت الطازجة املتباعدة تمايزاتهم

الجديدة. أرضهم يف ديمقراطي برملاٍن أول بتأسيِس املدني
العربي؟ الجانب عىل كان فماذا

العربية الدول من الحرب دخل وقد نسمة، مليوَن خمسني كان هلل والحمد العرب تَعداد
سواه مكروٍه عىل يُحمد ال الذي هلل والحمد لكنهم األكرب. هي عربية دوٍل سبع هلل والحمد
،(!) األميِّني من معظمهم (؟) مقاتل ألف وعرشين واحد من أكثر حشد من يتمكنوا لم

اآلخر. الجانب بيد مما وكفاءة عدًدا أقل أسلحٍة ومع
اإلباء يتنازل لم بدورها، األعالم الثوابت من يبدو فيما هي التي التاريخية وكالعادة
خمِس عن األمر وأَسَفر وشنار، عار فذلك جيوشهم، يقود واحد لقائٍد العربي والشمم
الواحد، العربي بالعنرص ُمتعنِرصين الحرب دخلوا أنهم رغم متناحرة، عربية قياداٍت
ليسوا العرب ألن املستعصية املشكلة (وهنا مقدَّسة حربًا وأعلنوها باإلسالم وُمتَّشِحني
جيًدا، الطرفني ممكنات يعرفون وكانوا كذلك، الحال كان فإذا واحد)، ديٍن من كلهم
ظهور أو السماوي، املأل كمجيء معجزاٍت حدوث روا تَصوَّ أنهم املنهج) (حسب شك فال
كانت إذا اليوم: حتى يتكرر شعار يف سائًدا منهًجا يزل لم الذي األمر وهو األبابيل، الطري
وال ينتجون ال قوٍم مع هللا يكون كيف يفهم ال من وهناك (؟!) معنا فاهلل معهم أمريكا

ويُحوقلون؟ يُبسملون فقط يخرتعون، وال يكتشفون وال يبدعون
يصنع أن يستطع ولم طويلة قروٍن منذ أرضه يملك طرًفا أن الواضحة النتيجة

خالصة. ومعه أرًضا يريد جاء آخر طرًفا وأن خالصة،
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السيايسفقط)، (وليس والكامل الصادق بمعناها والحريات عندنا، العقل غياب وكان
إىل أدَّى الذي األسايس العامل والنرص، والهزيمة والخسارة املكسب حسابات إجراءِ وعدم
وكان بل التقسيم، قرار نصعليها التي الفلسطينية الدولة تقِم لم بينما إرسائيل، دولة قيام
وإهدار التقسيم، خطوط خارج أرض عىل إرسائيل الستيالء دافًعا املعركة العرب دخول
واملنافسات والشنشنة، للطنطنة فقط أقطار سبعِة من األبرياء العرب امُلواطِنني دماء
بني هو بالدنا يف املواطن ألن مقابل؛ بال شداد، بن عنرت لذكرى وإكراًما العربية، العربية

بشأنها. النظر يتم التي األمور آخر ثمن، بال كانت الدماء لكن
الحكم. عىل املحيل العسكر باستيالء انتهت انقالباٍت سلسلِة إىل ٤٨ حرب وأفضت
ال كما بالضبط الصادقة، ووطنيتها أيديها وطهارة إخالصها يف أبًدا نُشك ال قياداٍت تحت
الصفات هذه لكن ومحرتم، مبهر بشكٍل الصفات بتلك تتمتع والدتي السيدة أن أنا أشك

الجمهورية. رئاسة لتسليمها تكفي ال بالتأكيد
الجماهري حشد عىل والقدرة بالكاريزما، أيًضا تتمتع هؤالء من القادة بعض أن إال
ملرصوحدها يمكن دويلة إرسائيل أن وأقنعونا بكامله، املجتمع عسكرة وأمكنهم وتعبئتها،
كابوًسا كانت النتيجة ألن كافية؛ تكن لم بدورها الصفات تلك أن يبدوا لكن أيام. يف ركلها
انتصارها اإلرسائيلية الديمقراطية فيها انتََرصت التي ١٩٦٧م، بهزيمة ُمروًِّعا ُمرعبًا
هزيمًة العربية الفاشية فيها وهزمت مساحتها، أضعاَف أراضيها إىل وأضافت األعظم،

شنعاء.
قلب القائد اليوم: إىل ينتظرون فونا ُمثقَّ زال ال ذلك ومع بالطبع، واضح هذا كل
(أهرام هللا أكرمه محمود مصطفى الدكتور تأكد أن بعد األسد»، «قلب وهللا إي األسد؛
آٍت، قادٌم وهو وصول، عىل األسد» «قلب أن قرآنية آلياٍت بتفسريه ٩/١٦ /٢٠٠٠م)
إذن كيف؟ وال سيأتي متى يعلم ال مصطفى فالدكتور سيختاره؛ الذي هو هللا ألن لكن
فالدكتور سادة يا واطمئنوا اإللهية، بالعناية املختار» األسد «قلب مجيء عرب يا انتظروا
أطفال عىل أحيانًا تبكوا أن تلك االنتظار فرتة أثناء بأس وال إليه، وصل ما بصحة يجزم
علًما أُحيطكم بحرقة تندبوا وكي تندبوا. أن يجب العربي العقل عىل لكن الفلسطينيِّني،
من الخالفة إعالن إىل اإلسالمي التحرير حزب يتأهب هذا، قويل لكم أقول بينما أني

«… «قرقيزيا؟
يبكي». «َهم مصطفى والحاج يضحك» «َهم قرقيزيا حكاية

آخر، أييشء واألخرى ديمقراطية، إحداهما دولتان تصارَعت كلما أنه أبًدا نَرُه لم الذي
حقيقية. ديمقراطيٍة بدون تقدم وال تقدُّم بدون نرص فال الديمقراطية؛ النرصحليف كان

276



األرض مع العقل يضيع ال حتى

نزيه انتخاباٍت صندوِق مجرد وليست حال، بأي الشورى ليست باملناسبة والديمقراطية
ويستلزم الحياة، شئون يف العلمي التفكري هي الديمقراطية كاملة؛ كارثٌة وحده فهو
واحرتام الحضاري والسلوك اإلعالم إىل التعليم من كله املجتمع مقرطة يولد، كي بالرضورة
هي ُمتباِينِني؛ كانوا مهما األفراد جميع من املدني للقانون كامل واحرتاٌم واإلنتاج العمل
املعلومات؛ انتقال حرية هي الكاملة؛ النقد حرية هي باألساس؛ ديمقراطي دستوٌر أيًضا
وليس العلمي العقل هي ظلها يف الجميع مرجعية واالعتقاد، والرأي التعبري حرية هي
األعالم، والثوابت الواحد الرأي مجتمعات يف تزدهر ال لذلك فيه؛ انفصام ال كلٌّ هي الطاعة.

والتخلف. الجهل يسود حيث

اآلخر الطرف لكن مرشوعة، مشاعُر الكراهية إزاء والكراهية بعمق، عدوهم العرب كِره لقد
ما أعدائه عن ليعرف العقل أَعَمل والديمقراطية، والعلم العقل وأعمل الكراهية ماَرس
الدقيقة أبحاثه ليُقدِّم وجامعية، ورسمية أهلية علمية ومؤسساٍت بحثيٍة مراكَز عرب يريد،
بالطبع، وجيشه وتعليمه إعالمه وسائل إىل والعاطفية، النفسية أحوالنا عن حتى واملفصلة،
وما أفعاله ردود هي وما عدوهم يُفكِّر كيف ليعرفوا األرفف. عىل وضعه ال تفعيلها ليتم
الزعيم د يُمجِّ أوحد خطاٌب َجها أجَّ فقد عندنا الكراهية ا أمَّ والنفسية. الشخصية سماته هي
الرشق يف ضاربة قوٍة كأكرب العسكرية ممكناته عن دوًما ويُعلن الواحدة، واألمة األوحد
والتفكري واالقتصاد السياسة بإرسائيل حقيقية معرفٍة أية للناس يقدم أن دون األوسط،
الحاكمة ملؤسساتنا فاضحة مقارنات بالرضورة سيستدعي ذلك ألن واملجتمع. واملنهج
التاريخي العقيل الكسل باب من إليه نرتاح الذي املعرفة عدم ناتج وكان مناهجه. وملجمل
كارثة إىل طبيعي بشكٍل يُفيض أن بد ال كان هذا كل بالرضورة، منهجي بحول املرتبط

اليوم. حتى فاعلة االهتزازية توابعها زالت ال التي ١٩٦٧م،
ومدى بل والثقايف، الحضاري العرب تخلُّف مدى العالم أدرك املعركة هذه ومع
تُصِدر إعالمنا وسائل كانت عندما العاَلِمني، وعىل الجماهري وعىل أنفسهم عىل كذبهم
مذيع سعيد أحمد أعلن وساعتَها الساحقة، بانتصاراتنا تتواىل، رة املظفَّ العسكرية البيانات
السفر يتعجل بعضنا وكان أبيب. تلِّ يف غًدا الجمعة سنصيل أننا األشهر العرب صوت
يف منا كلٍّ نصيِب مع املنتظر، الدم نهر يربُد أن وقبل تربد، أن قبل هناك القهوة ليرشب
يستحث غرائزيٍّا الوقت َطواَل كان بخطاب املشيخية. املصاطب أحاديث يف صهيون بنات
فيه كان الذي الوقت يف أفعال. وليس فقط بخطاب الدونية. واملكاسب الدم يف الرغبات
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التي الهائلة لألرايض إرسائيل بها تقوم التي التطهري عمليات تلفزته يف يشاهد العالم
للقناة. الرشقية الضفة عىل الساخنة قهوتهم يرشبون إرسائيل وجنود عليها، استولت

يأسف ال وقالوا صديقة، نعتربها كنا التي الدول من حتى علينا امُلحلِّلون يأسف لم
مرىضُعصابيِّني بل ُمتخلِّفني فقط ليسوا العرب إن بعضهم وقال أمثاله، إال هتلر عىل أحد
تجاوزتها مرحلٍة يف البرشية، من أدنى تطورية مرتبٍة يف العرب إن آخرون وقال أيًضا.

تلجمهم. قوٍة إىل وتحتاج تعقل ال عدوانية كائناٍت مجرد التطور. ُسلَّم عىل اإلنسانية
العمل يف وليس املنهج يف أصًال الكامنة الكونية هزائمهم تداُرَك العرب يستطِع ولم
اإلرهاب ليأتي لكن القتايل، املستوى عىل ببعضاألمل ١٩٧٣م جاءتحرب حتى العسكري،
املعارك، أُم إىل إيران مع مغامراته من ام صدَّ يخرج ثُمَّ ومرص، الجزائر يف الدموي امُلسلَّح
مساحيق بقية العلم لتُعطي مسلمٌة ألنها فقط؛ العرب عىل محسوبًة طالبان تظهر ثم
أصولُها لها العرب، عن للدنيا الصهيونية قدَّمتها التي الصورة أن للعالم ولتثبت التشويه

العرب. سجل يف
بفعِل ستسقط إرسائيل أن يؤكدون زالوا وال قديًما لنا أكَّدوا القوميِّني ُمفكِّرينا بعُض
التنبؤ ثياب األوهام وألبسوا إسقاطها، يف الذريع القومي فشلنا بعد داخلية، ذاتيٍة عوامَل
نظًرا التعدُّد؛ شديد اجتماعيٍّ نسٍق يف ُمختلِفني ِلبٍرش امَلشاِرب ُمتباين مزيٌج فهي العلمي؛
والعثمانية والسلجوقية والديلمية والرشكسية والعباسية األُموية الخالفة (منذ العتقادنا
متجانسة واحدة أمٍة يف الكاملة االندماجية الوحدة أن اإلسالم)، راية يحمل والدابُّ والهابُّ
والدينية واملذهبية العرقية التبايُنات عىل د للتوحُّ الفرضالجربي والنرص: القوة هو بالكامل
ملعنى وال مواطِنني، بحسبانهم األقليات وال البرش لحقوق التفاتًا يُعري ال بتفكرٍي والقطرية،
القوة أيًضا لكنها اإلنسان. حساب عىل ولو الهدف هي القوية الواحدة األمة فقط الحريات.
القوة هي السكاني، مرص وثقل البرتول وأموال السودان بأرض العسكري باملعنى املجرَّدة
فيه ليس اليوم التقدُّم فقاموس مضت؛ قروٍن عرشِة وبفهم للزمن، تجاَوَزها بمقاييس

شعاراتنا. لكلِّ وال مثًال السكاني الثقل لتعبري معنًى
هو تعدُّدي حرياٍت مناِخ ظل يف ع التنوُّ أن ُمبكًرا الصهيوني املرشوع أدرك بينما هذا
يجتمع التي األمريكية، املتحدة الواليات هو الواضح نموذجه وكان والقوة، والثروة الغنى
املذهب يف االختالف وحق والتمايُز ع التنوُّ فإن عندنا ا أمَّ وعنرص. ديانٍة ألِف من أكثر فيها
أو الوطني، الصف لشق يهدف ألنه إما وُمجرَّم، مرفوٌض متناغمة حريٍة يف والرأي والدين
يجوز! … األعداء مع وتخابر وطنية خيانٌة وربما االستعمار، عمالء لها يدعو شعوبية أنه
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وهي واقتصاديٍّا، سياسيٍّا العربي الحصار تحت إرسائيل يُشاهد أيًضا وقف العالم
دوالٍر ١٥٠٠٠ السنوي الفرد دخل بلغ حتى مذهل، بشكٍل سنويٍّا التنموية معدالتها تزيد
خمسة وأن السنة يف دوالر ملياَر ٤٥ ينتجون مرصي مليوِن ستني أن يعني ما وهو سنويٍّا،

السنة. يف دوالر مليار ٧٥ يُنتجون إرسائييل ماليني
عن نبحث العوالم بني الحق أصحاُب ونحن وغربتنا وحدتنا لنا يُفرسِّ النموذج هذا إن
التاريخيون أصدقاؤنا تحوَّل حتى اإلعجاب بلوثة العالم أصاب نموذج فهو ومؤيد؛ مسانٍد
إىل األشهر، باندونج مؤتمر َحَرضت التي وآسيا أفريقيا دول من إلرسائيل، أصدقاءَ إىل

… وماليزيا وإندونيسيا وتركيا والصني الهند
والشعور بل والصبابة، الوَله األمريكان عند أثار لكنه العالم، أبهر اإلرسائييل النموذج
الفاشية، من محيٍط َوسَط الديمقراطية واحُة يعلنون كما ألنه فقط ليس تجاهه. باملسئولية
الهنود بدماء امُلثَقل ضمريه ألوجاع الناجع النفيس العالج األمريكي يُعطي أيًضا ألنه ولكن
أَوجَعت الختامي، النضوج أزمة يف وهي اإلنسان لحقوق الرجراجة املرحلة هذه ويف الحمر.
مؤتمراٍت كلها أمريكا فحرضت الشايف. بالبلسم لهم إرسائيل فجاءت املايض، أثاُم األمريكان
الصهيوني واللوبي اإلرسائييل اليمني نجمها كان وثائقية، وأفالًما وتحقيقات ومحارضات
كائناٍت كائنات، ُمجرَّد والهنود فالعرب يحزنون؛ هم وال خطيئة ال أنه لتأكيد أمريكا، يف
أمريكا يف يجدونها األوائل املستوطنون كان التي والثعابني كالعقارب ضارة بل مساملة غري
الحمر كالهنود وغبية متخلفة كائناٌت هم الحضارة؛ أدوات فيها يُعملوا أن قبل وإرسائيل
ضد الكاملة األمريكية الوقفة لنا يُفرسِّ ما كله وهو رثاء. أو شفقًة يستحق ال وكالهما تماًما،
املنتج؛ الُحر اإلنسان استحقاقات هي بل حقوًقا، ليست عندهم فاألمور العربية؛ الحقوق
الفلسطيني للطفل أولربايت مادلني وَلوَم األمريكية السياسة خطاب نفهم أن يجب وعليه

بحجر! … اإلرسائيلية الدبابة يرمي ألنه الضحية؛
يُضاف ُمرٍّا رصيًدا ونتائجها حنظًال مذاقها وكان الكارثة، املعارك بأم ام صدَّ وختمها
َمرَّ الذي الدرس هذا يف عقلهم العرب يستخدم لم ذلك ومع وفاشيتنا. وتخلُّفنا هزائمنا إىل
نفهم أن نحاول وتعاَلوا نفعل. لم لكننا … الكثري نعمل أن فيها يمكن كان عرشسنني عليه

نستفيد. أن يمكن كان ماذا بسيط بمثاٍل
املخلوقات أرقى فكان آدم بني أكرم قد هللا أن اإليمانية القواعد حسب نعلم نحن
الزمنية الحقبة يف لكن أكثر. لريتقي به يميز وعقًال وشفتنَي، ولسانًا عيننَي له وجعل جميًعا.
ألن وليس لذاته اإلنسان قيمة احرتام منطقة إىل باإلنسان ارتقت عظيمة تطوراٌت َحدثَت
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املدني والدستور القانون بحكم ًسا ُمقدَّ فأصبح خارجية، قوٍة من له ممنوحٌة القيمة تلك
بالدنا يف اإلنساَن يحرتم فلم هللا من لإلنسان ُمِنَحت قد عندنا الُقدسية أن ورغم بالدهم. يف
فعل هي فالكرامة أوطانهم؛ يف ُكرماء مواطِنني مواطنينا من اإليمان هذا يجعل ولم أحد،
تِبعها لذاته اإلنسان قيمة ظهور أن املهم !… ا نصٍّ ليست الكرامة الناضج، املدني املواطنة
لكن منتج وطٍن يف املواطنة بحق يشءٍ كل من أثمُن هي التي حياته عىل الحفاظ رضورة
حياة املعارك: أم عىل مقبل وهو يُفكِّر األمريكي كان هكذا حدودنا؛ خارج َمرَّ التاريخ
آلٍة أعظَم العرب تاريخ يف مرة ألول يحشد صدام كان بينما يشء، كل من أثمن املواطن
واللسان العيننَي ذي اإلنسان بني من ويحشد ينتجوها)، لم … عليها (حصلوا عسكرية
عىل املعارك أُم انتهت الغربية للطائرات طلعة أول ومع إنساٍن مليون من أكثر والشفتنَي
حشود وترَكت العراقية االتصاالت مراكز الطائرات َرضبَت بعدما يونيو، من الخامس نسق
اتصالها َفقَدت أن بعد … اء صمَّ … عمياء القتال جبهات عىل العيننَي ذي اإلنسان بني
تخوُّف من نابٍع املعركة رعب غرِي آخَر ُرعٍب إزاء تفعل، أن املفروض ما تعرف ال بقيادتها.

إلخ. … الركن املهيب القائد الرفيق تُعِجب ال قد قراراٍت اتخاِذ من الجبهة ضباط
وأخواته)، (كروز العراق أجواء تعرب الضخم الحديد من ِقطٌع كانت اللحظات ذات يف
فقط لتنفجر تعرتضها، شجرة عن وتنحرف املطلوب، ليس فهو وتمر عاٍل بناءٍ فوق تعلو
ألن املنتج؛ ومواطنه الراقي إنسانه يحمي أن الراقي اإلنسان قرَّر لقد د. امُلحدَّ هدفها عند
املليارات، تكلََّفت التي الحديد قطع منه بدًال أرسل لذلك مال؛ كل من أثمُن اإلنسان قيمة
الحرص هو أصًال الخرتاعها الدافع وكان والفهم، الذكاء ومنحها العيننَي لها وضع أن بعد
وعن بالدهم، يف اإلنسان وعن اإلنسان؟ قيمة عن بالدنا يف تساءلنا فهالَّ اإلنسان، قيمة عىل
إنساٌن فهو ِلتُكرمهم؛ املوتى ُمواطنيها عىل تحصل حتى تهدأ ال التي إرسائيل يف اإلنسان
املهيب بينما هذا واحد. يف األمة هو الحر، املنتج الصانع فهو مماته؛ يف كريم حياته يف كريم
ا أمَّ دوًما، تعويضه يمكن فاملواطن بعُد، تِجفَّ لم مواطنيه ودماءُ ميالده بعيد يحتفل الركن
شعبه؟ ملصاب وتكدَّر هللا قدَّر ال نفسه أزعج إذا امُللَهم بالزعيم كيف ثم فصعب؟! العرش
وشيوِخ وشباِب وصبايا أطفاِل من ورفاقه الدرة محمد تعويض يمكن كذلك
باب من املتغطرس العُدو أمام صامدون أننا تثبت رجٍم أدواُت نظرنا يف هم االنتفاضة،
مستقبًال بهم لنبني استثماُرها يمكن ذاتهم يف ُعظمى قيمًة أبًدا ليسوا النفسية. الراحة

الحرية. ونوافذ العلم أبواب عليه نفتح وأن لذاته، اإلنسان احرتام نُقرِّر حني أفضل
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أفعالنا، ردود هي وما نُفكِّر كيف وعرفوا عميًقا درًسا اإلرسائيليون درََّسنا لقد
قانون مستغالٍّ األقىص املسجد لزيارة وبالذات بالتحديد بشارون اليمني دفع هنا ومن
بعد … أعلم وهللا أخرى، روايٍة يف آالف أربعة أو جندي، ألِف حراسِة يف الوزراء، حماية
والحدود الالجِئني قضايا بحث إىل اإلرسائيليِّني مع الوصول من الفلسطينيون تمكَّن أن
وتراُجع بها، ُمواٍز إرسائييل اعرتاٍف مع فلسطينية، دولٍة قياِم مبدأ وقبلها واملستوطنات،
التفاصيل إىل مراحل، عىل االنسحاب مع والسامرة»، «يهوذا تعبري استخدام عن إرسائيل
يرى الذي اإلرسائييل اليمني ألهب ما وهو وغريها. املياه وتوزيع الحدود بشأن الدقيقة
حزب من العرب، مع عالقات أو سالم يف ميزٍة أيَة يرى وال امُلتقدِّم، الغرب مع منافعه
أجل من الديمقراطي فوزه بعد املحادثات باراك بدء ومع املفدال. إىل ليفي إىل شاس
انتهت حتى حكومته عن الثقة لحجب مشاريع عدة السلفي اليمني م قدَّ األمن، أو السالم
الباقي وترك للمسجد شارون بزيارة خطته اإلرسائييل اليمني أنجز لقد برملانية. أغلبيٍة بال
املسجد عند واإلسالم العرب عالم وقف العربي، الفعل ردُّ حَدث وعندما به. لون يتكفَّ للعرب
سلُفه فعل كما لحكومته إنقاذًا العنيف للقمع باراك لجأ بينما فقط)، (يزأر يزأر األقىص
وساعتها القبيح، شارون علينا ِليُطل به سيَلَحق باراك أن ويبدو فسقط، قانا يف برييز

الُكربى. النكسة ألنفسنا جَلبنا قد نكون
عزيز وطٍن يف كريم إنساٍن أجل من اآلن ممكنًا بالدنا يف التغيري يكن لم إن سادة يا
بد ال الَفهم هذا ومن ثمن. بال يُذبحون الفلسطينيِّني ترك يمكن فال وتقدم، قوة ثَمَّ ومن
لنا لتأتي الداخل يف اإلرسائيلية الديمقراطية باستخدام والدءوب الرشيد العاقل العمل من
املدنية مجتمعاتنا يف ُحلمنا إقامة من نتمكن أن إىل الحكومة. رأس عىل السالم بأنصار
دماءَ تستنزف واالنتفاضة قائمة فلسطني فقضيُة ذلك يحدث وحتى البعيد. املدى عىل
املفاوضات، طاولة إىل ومدروس ُمنظٍَّم بشكٍل العودة من مناَص ال هنا ومن فلسطني أبناءِ
ضبط يجب آخَر وبمعنًى االنتفاضة تتوقف أال فيجب امُلضَطرة؛ املوجعة املعادلة ِلنمارس
الفصائل بني األدوار توزيع يتم وأن للمباحثات، الفلسطينية االجندة وفق االنتفاضة إيقاع

املناسب. ثمنها دٍم نقطِة لكلِّ يكون حتى وحصافة، بذكاء والسلطة
وحدها إلرسائيَل القرار نرتك ال حتى املفاوضات طاولة إىل العودة من سادة يا مَفرَّ ال
الفلسطيني الشارع قوة إىل تستند مفاوضات املسلمون. كره ولو مشيتها حسب ذه تُنفِّ
قوة نملك ال دولية رشعيٍة إىل االستناد قبل أبًدا، يخُمد أن يجب ال الذي وتصميمه وإرادته

تفعيلها.
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وأمانة كاشف ووضوٍح بصدق مبارك الرئيس عليها أجاب فقد الحرب إىل الدعوة ا أمَّ
املحيل الظرف ضوء ويف اآلن الحرب معنى يعرف وقائٍد لزعيٍم جرأة وهي تامة، وشفافيٍة
يف الدفينة األمراض وُمراَجعة باألخطاء العربي االعرتاف يف األمل باب تفتح رؤية والدويل.

بالحرب؟! بالكم فما السليم، البناء يف التفكري قبل مناهجنا،

التاريخية أدلتنا (7)

«إذا يقول: (١٢ / ١٠ / ٢٠٠٠م) العربي القدس يفصحيفة عناية» الدين «عز الدكتور كتب
الفرد — التاريخ عليها ينبني التي األوىل النواة تجد اإلنسان، وغاب األيديولوجيا حرضت
مما اغتيالها، يف التفنن ممارسات أكثر مع عندنا، وترزيًال دونية األشياء أكثر — اإلنسان
أصبح حتى التقدُّم، هو عندنا يتخلف الذي الوحيد فاليشء لذلك منيس. إىل اإلنسان حول
حضاري قصوٍر بفعل ليس الرتدِّي. درجات أدنى يحتل ذلك، بمقتىض العربي املجتمع
كذب من … والتقدُّم النماء أشكال لكافة مضادٍّ عليه، ُمورس خاطئ تأهيٍل نتاج بل ذاتي،
أمام سافرة عاريًة … نحن ال… فيها تقف والتي اآلِخرين، عىل كذبها إىل نفسها، عىل الذات

لها.» التاريخ وَلفِظ الكينونة ضياع سؤال نفسها، عىل الثقيل السؤال طارحة التاريخ.
يف اإلنسان عن عبثًا نبحث أن نحاول له، ومصداًقا عناية، الدكتور لكالم وتصديًقا
تجد فال األقىص، انتفاضة اة امُلسمَّ التحرير انتفاضة مع اآلن، السائد العربي الخطاب
سنحاول التليد تاريخنا يف القديم للخطاب الخيط طرف نهاية تجد ما قْدر أبًدا اإلنسان
واحتالٍل غاشم عُدوٍّ إزاء التفكري بنية الكتشاف صحفنا، يف وسطية األقالم أكثر اختيار هنا

أغشم.
عىل أدلته (٦ / ٩ / ٢٠٠٠م) األهرام يف حافظ» الدين «صالح األستاذ لنا يُقدِّم أن بعد
للقدس اليهودي الحكم «إن بالقول: يثني وفلسطني، القدس يف الدينية التاريخية حقوقنا
الهيكل أسطورة بينما ُمتقطِّعة. عام ٦٠٠ سوى يستمر لم األخرية عاٍم آالف الثالثة خالل
جنود هدم عندما ميالدية، ٧٠ عام منذ وتحديًدا عام، ألَفي منذ انتهت قد كانت … املقدس
معلَِّقني ظلُّوا ولكنهم الهيكل. أنه يعتقدون اليهود كان ما هريودس الروماني اإلمرباطور
أثًرا — الدراق حائط األقىص— للمسجد الغربي الحائط من فجعلوا التلمودية باألسطورة
تحت تقع الهيكل أساساِت أن َعوا وادَّ امَلبَكى. حائط أسَموه الهيكل، آثار آخر من باقيًا

األقىص.» املسجد
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التي التاريخية الشخصية تسمية يف حافظ صالح األستاذ خطأ عن النظر وبغض
هو الهيكل ر ُمدمِّ كان حيث املباح)؛ السهو من لوٌن أنه ح (وامُلرجَّ الهيكل بتدمري قامت
منوبًة فلسطني يف حكمت أخرى تاريخية هريودسفشخصيٌة ا أمَّ طيطس، الروماني القائد
هذا إزاء نفسها تطرح رشعية أكثر أسئلًة هناك فإن السالم عليه املسيح زمن الرومان من
أو بعينها طائفٍة حكم مدة إىل األرض امتالك مرشوعية تعود هل بينها: ومن الخطاب،
مرصيٌّ يحكمها لم التي مرص موقف وما خارجها؟ من أو األرض سكان عروق من عرٍق
َعرَقهم منحوها الذين وناسها لشعبها األرض نسبة يجب إنه أم عام؟ ألَفي من ألكثر واحد
محكوًما أو حاكًما العنرص، أو الطائفة عن النظر بغض منتجة أرًضا وجعلوها ودمائهم

دخيًال؟ أم
انتهت أسطورٌة بأنه بالهيكل املعروف سليمان امللك أقامه الذي املعبد وصفنا وإذا
يؤمن طائفي طرٌف به يصف «أسطورة»، وصف أن أيًضا فاملعلوم ميالدية، ٧٠ عام منذ
العقل وقوانني الطبيعة نواميس عن تخرج وأحداث معتقدات من آخر طائفيٍّا طرًفا به
لنا دينية حقوٍق عن حديثنا كان فإذا معجزات. بها املؤمِنني نظر يف تكون بينما السليم
الطبيعة قوانني كل عن بالتمام يخرج حدٌث وهي واملعراج، اإلرساء حادثة بسبب هناك
نهتف ونقف باألساطري؟ معتقداتنا يصفوا أن لهم يحق أفال فقط إيماٍن محل ألنه والعقل

األرض! هاتوا خرافات، أساطري، لبعضنا:
أسطورة هلل بناه الذي املعبد وهو سليمان هيكل كان إذا ساذج: يهوديٌّ يتساءل وقد
من املقدَّس، بالكتاب عنه ورد ما تفوق بحكاياٍت وتؤمنون بل كنبي؟ به تؤمنون فلماذا

الكون؟ وقوانني العقل قواعد لكلِّ كرسها حيث
اليوم؛ الرصاع أدوات من أداًة وليس قلبية، مسألٌة اإليمان أن إىل نلتفت ال نحن نكتب
يدَّعيه وما ومصداقيته ومساحته ووزنه اإليمان كمية لقياس أجهزٌة بعُد تُخرتَْع لم ألنه
له لزوم ال يُصِبح وبعضها وُمدوَّنات، ووثائُق عينية أموٌر فالحقوق حقوق؛ من مؤمن كل
الحقوقية، القواعد وتغريُّ األزمان بدوران املفاهيم تغريُّ أمام ا) حقٍّ بالحق كان لو (حتى

والضعف. القوة فلسفة أمام قيمٍة أيُة هذا الحقوق لحديث يُصِبح ال وأحيانًا
كامل مع — (٢٣ / ١٠ / ٢٠٠٠م) أهرام يف سلماوي محمد األستاذ يتقدم ذلك مع
القدس، يف الدينية حقوقهم عىل املادي بالدليل واملسلمني العرب ليمد — لشخصه احرتامي
تعبري أن عىل يُدلِّل سلماوي األستاذ كان حيث اإلسالمية، الدعوة زمن منذ والدليل
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قال كما أو الرباق)، (حائط اسم يحمل الذي للحائط تهويدية تسمية املبكى) (حائط
واملعراج، اإلرساء ليلة ملسو هيلع هللا ىلص النبي حمل الذي الُرباق فيه حط الذي املكان «ألنه بالنص:
أو السور»، يف قائمًة زالت ما التي الحديدية الحلقة يف الرباق ربط جربيل فيه توىلَّ «والذي

١٩٦٧م.» يونيو حتى كانت هكذا
… حديدة؟! … القدس يف حقوقنا عىل الديني والتاريخي امللموس الدليل إذن هاكم
الحديد من حلقٌة الحق، هذا يؤكد إذن موجود امللموس باملحسوس الديني حقنا عىل دليلنا
س ويتوجَّ للحرم. الغربي الهائل السور من جزء هو الذي للمسجد الخارجي الجدار يف
قاموا وربما الحديدة، ِرس يعلمون كانوا ربما الذين اليهود، مكائد من ًرشا سلماوي األستاذ
الرحلة تلك واملعراج، اإلرساء لرحلة البنيِّ الفصيح الواضح األثِر ملحو ١٩٦٧م، بعد بإزالتها

األقىص. املسجد يف ُقدسيٍّا ا حقٍّ املسلمني تعطي التي
الدين، وبني املسلحة، وبالقوة باالغتصاب محتلٍة أرٍض يف الوطني الحق بني الخلط إنه
الحق هذا أصحاَب بحسبانهم الدنيا يف امُلنتِرشين امُلسلِمني بني آخر خلٍط إىل يؤدِّي الذي
الفلسطينيِّني وبني أرضالحجاز)، يف حقه الصيني للمسلم كان وإال حقيقي غريُ أمٌر (وهو
يُوَجد أرٌض إنها بوذيٍّا؟ معبًدا أم هيكًال أم كنيسة أم األرضمسجًدا هذه أصحاب هم الذين
حقوقية وبلغٍة ومعلومة، وُمشَهرة لة وُمسجَّ ُمدوَّنة وقفية ووثائُق ملكية وثائُق بشأنها
يف بها ِلنُلقي الصادق الحقوقي امللف من بأيدينا نأخذها لكننا اليوم. العالم قوانني تفهمها

عقيم. عميٍق رحٍم
سلماوي األستاذ لكالم اإلرسائيليون يلتفِت ولم موجودة، زالت ال الحديدة وبفرضأن
العاملي، العام والرأي األمن مجلس قراراِت عىل تأثريها خطورة عن وغَفلوا برسعة، ليُزيلوها

النهاية؟ يف ته بُرمَّ األمر هذا يعنيه الذي فماذا
وملاذا السؤال: علينا يُلقي قد الخبيث النوع من آخر يهوديٍّ إىل االلتفات عدم مع هذا
ضيفه مع تواُجده أثناء فارٍّا يربطع أن خِيش هل الحديدية؟ الحْلقة يف الُرباق جربيل ربط
السور بناء منذ وحده للُرباق ًصا ُمخصَّ السور وهذا الحديدة تلك كانت وهل السماء؟ يف
ملرٍة الحديدِة هذه يف لريبطه جربيل يأتي وحتى العثمانيون)، هم السور باني (باملناسبة
عىل وتفصيًال جملًة الرتاثية ُكتبنا من ذلك بعد الكائن هذا ذكر ليختفي التاريخ، يف واحدة
األزمان؟ عرب دليًال لنا الحديدة تبَقى حتى ة؟ الجمَّ وتفاصيلها الهائل وثرائها الهائل ها َكمِّ
إنها أم اإلرساء؟ رحلة سوى منها نعلم لم أخرى رحالٍت يف للُرباق مربًطا كانت إنها أم

عموميٍّا؟ مربًطا كانت
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يُشري ما — وجدوها إن — الحديدة يف يجدوا لن أبًدا األركيولوجيا، علماء ِوجهِة من
زمن؛ أي يف شخٍص أي تخص قد حديدة، مجرَّد فهي تاريخه؛ إىل وال الجليل الحدث إىل
وتنتهي التدوين من تبدأ دليًال، الحتسابه العلماء هؤالء عند التاريخي األثر قيمة ألن
التشكيل بني كالفرق التدوين. من خاليًا كان إذا عرصه إىل األثر تَنِسب التي بالسمات
… الهلِّيني العرص يف به اتسم الذي التشكيل وبني الربونز عرص يف ساد الذي ار للفخَّ الفني
حديدتكم؟ (عايزين مفاوضات حتى وال حرٍب دون الحديدة اإلرسائيليون لنا سلَّم وربما

خذوها). …
الربيطانية الربملانية اللجنة تقريَر املوضوع، بذات سلماوي األستاذ يُوِرد بينما هذا
نشأ الذي النزاع إبَّان األقىص، سور من الغربي الحائط ملكية يف للتحقيق االنتداب، إبَّان
«ِللُمسلِمني التقرير): لغة إىل بدقة (ولننصت التقرير يقول حوله. واليهود املسلمني بني
هي التي الرشيف الحرم ساحة من يتجًزأ ال جزءًا يُؤلِّف لكونه فيه، العيني الحق وحدهم
املنطقة وأمام الحائط، أمام الكائن الرصيف ملكية تعوُد أيًضا ولِلُمسلِمني الوقف. أمالك

موقوًفا.» باعتباره املغاربة بحارة املعروفة
واملحفوظات للوثائق الربيطانية الربملانية اللجنة رجوع بعد حقوقية، وثائَق لغُة هنا
إن قالت: عندما فادًحا، ً خطأ نَت تضمَّ ِبَدورها لكنها والتصديقات، والتوقيعات والخرائط
الحقوق بتمييع تسمح طائفية لغٌة بَدوِرها فهذه التعميم؛ عىل هكذا للمسلمني ِملٌك الحائط
قالت لو وربما ُهالميِّني، ٍك مُلالَّ تمنحه إنما قاطعة بلغٍة ألصحابه الحق تعطي وال وسيولتها،

أحق). ليس أيًضا (لكنه أوقع لكان فلسطني ِلُمسلمي
أرٍض قطعِة أيِّ مثل مثله بالحرم املحيط السور داخل هو ما وكل والسور فالحائط
وتحت وفوق مقام، أي ويف األول املقام يف فهو عامرة؛ أو كانت خربًة أخرى فلسطينيٍة
كامل لهم لألرضأصحابًا نجد الخطاب بهذا فلسطينية. أرٌض هو املقامات، كل وبعد وقبل
ا حقٍّ فتُصِبح ُمحدَّد، ال هائل َمشاٍع إىل الحق يحيل فإنه امُلسلِمني» «ِملك التعبري ا أمَّ الحقوق،
دين؟ كل من املؤمنون حولها يتصارع ال حتى هلل ِملًكا القدس لجعل الدعوة تشبه ضائًعا
وتفعلون عنه، يُدافع هلل املسجد ترتكون ال فلماذا الحقوق، لغة وتلك كذلك، ذلك كان فإذا
فللبيت إبيل عيلَّ «ُردَّ الحبيش ألبرهة يقول وهو اليقني صادِق هاشم بن املطلب عبد ِفعل

يحميه»؟! رب
يُعطي اإلسالمية، ُقدسيتها بسبب ا خاصٍّ وضًعا للقدس إن بالقول القضية تديني إن
خاصة اليهودية. قدسيتها بسبب خاصٍّ وضٍع ذاَت بجعلها وامُلربِّر الحق ذات اآلخر للطرف
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ال األسف ولشديد فُمقدَّسنا اليوم؛ عالم نظر وجهة من أوضح حقوٌق لديه اآلخر هذا وأن
ويفهم يسمع العالم هذا فإن الدين رطانة اليهود يتحدث عندما ا أمَّ سوانا. أحًدا يفهمه
العاملي، اإلعالم خريطة عىل اليهودي التواُجد قه حقَّ الذي النجاح مع خاصة ويتفهم،
وأخطر أهمُّ هو ملا إضافًة هذا … ويُخزيه العربي اإلعالم قصور يفضح الذي واجتهاده

(؟). بكثري
أحمَق بتوجيٍه العربي، الشارع مظاهرات يف اآلن املرفوع الديني الحق خطاب إن
شديد أمًرا ينىس اإلعالمية، املنابر ة كافَّ إىل الصحافة، إىل التلفاز، من التثقيف، وسائل من
كان الذي الوقت يف أنه وهو البالغية. املسجوعة وخطاباته الدينية دروشته يف وهو األهمية
مذبحة (من فلسطني يف الرهيبة بمذابحهم األوائل املهاجِرين من اإلرسائيليون فيه يقوم
عيليون إىل اللد إىل شوشة أبي إىل ياسني دير إىل كبري أبي إىل سعسع قرية إىل الشيخ بلدة
أمام الُعْزل الفلسطينيون هرب … يونس) خان إىل قاسم كفر إىل قبية إىل األسد دير إىل
استماتوا لكنهم األحبة فَقدوا البقاء، عىل وا أَرصُّ آخرون هناك لكْن الدم. ونهر الرعب
الذين إرسائيل»، «عرب األعالم يهم يُسمِّ الذين الداخل عرب هم األرض. عىل ون يَعضُّ هناك
َمسيحيٍّ مليوِن ربِع حوايل الباقية القلَّة تلك وبني متفاقمة. مزمنة مشكلًة إلرسائيل يُشكِّلون
امَلجاِزر إبَّان امُلسلِمني إخوانهم مع استُشِهد ومن تشتَّت ومن هاجر من فقدوا فلسطيني،
تُميِّز تكن لم الدبابة أو املدفع من تنطلق كانت عندما اإلرسائيلية القنبلة ألن الصهيونية؛
أهل من اآلن املسيحيِّني نضع أين تُرى الفلسطيني. واملسيحي الفلسطيني املسلم بني
القدس؟ يف الحقوقي الديني اإلسالمي خطابنا خريطة عىل عموًما العرب من أو فلسطني
الكنيسة بابا إىل كابوتش املطران من ُشجاعة، وطنيًة مواقَف ذلك قبل ل سجَّ من وهم
ُمقدَّسهم أن رغم الوطن، املسيحيون اختار لقد الواضح. امُلعَلن املوقف صاحب املرصية
واحد كتاٍب يف يُجمعان إنهما حتَّى القديم)، (العهد اليهود كتاب تقديس يُلِزمهم اإلنجييل
ألُكمل.» جئُت بل الناموس، ألنُقض جئُت «ما قال املسيح وألن املقدس. املسيحي امُلقرَّر هو
ملًكا مللوكهم ورسًدا بيوم يوًما فلسطني يف اليهودي الديني الحق ناموس هو الناموس وهذا
اليهود» «ملك بأنه األناجيل يف ُوِصف الذي املسيح مجيء وحتى امللوك أسفاِر عرب ملًكا
حداثيٍّا موقًفا العرب املسيحيون وقف فقد ٤٩)؛ :١ (يوحنا، إرسائيل» و«ملك ،(٢ :٢ (متى،
«من بل وحدها فلسطني اليهود يُعطي ال املقدَّس الكتاب أن رغم الوطن قضية من مدنيٍّا

بالنص. الفرات» نهر الكبري النهر إىل مَرص نهِر
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تماًما، وجودهم يتجاَهل الذي العنرتي الطائفي خطابنا وجوههم يف نرفع نحن وها
التاريخي باستالبهم ومرًة البغيض، باالحتالل مرًة مرتنَي، وطنهم يف غرباءُ أنهم ِليشعروا

فلسطني. أرض عىل امُلسلِمني إخوانهم ِقبل من
امُللتِحني عند يخزى وال يحتشم وال يُكن ال واضًحا رصيًحا وقف الذي الخطاب هو
أرٍض حوِم يف الدين شهاب مسجِد بناء عىل أرصوا الذين الفلسطيني، الداخل ُمسلِمي من
ضدنا، كله املسيحي العالم ِلنستعدَي املهد؛ كنيسة هي املسيح زمن منذ ُمقدَّسة مسيحية
ودون الربدعة). عىل رضبًا فانهار الحمار عىل يقدر (لم املرصي الشعبي املثل حسب وألننا
الخطاب قال كما واملحبة التجاُوز باب (من العرب املسيحيون أراد لو موقفنا عن نتساءل أن
وغري األمر يف اللطيف املدينة؟ يف أو مكة يف كنيسة يُقيموا أن املهد) كنيسِة أزمِة يف اللئيم
من تَحِرمهم بينما املسجد ببناء الرتخيص حق للمسلمني أعطت إرسائيل أن أبًدا امُلدِهش

(؟). للمأوى بيوٍت بناءِ تراخيِص
عن وتَراَجع مثلنا حياته ساعات كل الدين عىل اعتاش إن فهو العالم، بقية ا أمَّ
نهر وبني مرص نهر بني مساحٍة أي عىل ليهود خالصًة كاملًة سيعطيها فإنه الحداثة،
أيًضا تدين التي باملسيحية يدين اآلن القوي العالم معظم ألن مرتاح؛ وبضمرٍي الفرات،
الغرب يف اآلن لها وتوغُّ الصهيونية املسيحية انتشار عن ناهيك يهود، ُمقدَّس القديم بالعهد

املسيحي.

أيًضا موالنا وخطاب (8)

بل واالحرتام املودة كل إال طنطاوي سيد محمد الدكتور األزهر شيخ وبني بيني ليس
يف جلس من أكثَر بني بحسبانه الوطن، قضايا من وملواقفه لشخصه جانبي من واإلجالل
إطار يف يكون ال عندما خطابه نقد من يمنعني ال كله ذلك لكن استنارة. الرفيع املكان هذا

يعلم. ال ما إىل يعلم عما موالنا فيه خرج خطاٌب وهو نرجوها، التي املصالح
الذي السؤال عن ليجيب ٢ / ١١ / ٢٠٠٠م) (أهرام يف مطوًال مقاًال األكرب اإلمام كتب
منه والهدف السالم؟» عليه سليمان هيكل تحته األقىص املسجد «هل ملقالة عنوانًا جعله
وال السليم العقل من وال القويم الدين من لها أساس ال «ألقواٍل دحٌض فضيلته قال كما

القويم». املنطق
هذه القويم الدين مسألة وأن لسوانا، يصلح ال موالنا خطاب أن املالحظات أول
حول استنتاجات بناء فإن ثَمَّ ومن والنحل؛ امللل مختلف من البرش مليارات فيها سيُخالفه
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ونحن سوانا، أحًدا تقنع لن نظرنا، وجهة من القويم الدين يف مصادرها عىل املبنية حقوقنا
سلًفا. ومؤمنون مسلمون

الدين إىل يستند أنه يرى ذاتي خطاٌب القضية، بتديني يقوم الذي الخطاب ذات هو
عىل تفرضنفسها التي واملطلقة، والنهائية الكاملة الحقيقة يملك البرش، أديان بني القويم
ألوامر اتباًعا عليهم فرَضها علينا فإن حولها خالفونا وإن الذاتية. بقدراتها الناس جميع
إال إله أال يشهدوا حتى الناَس ِألُقاتَل «بُِعثُت ملسو هيلع هللا ىلص: املرسلني خاتم قال حيث القويم، الدين
حقيقتنا وتقف كالم، مجرد قه وتُحقِّ تدعمه قوٍة بدون هكذا كالُمنا سيصبح لكن «… هللا

والتحقق. القبول إمكانات من عاريًة
بيت أول هو بمكة الحرام املسجد أن الرشيف الحديث يف الثابت إن فضيلته: يقول ثم

… شكًرا! … عاما بأربعني بعده وجاء األقىص، هو الثاني وأن األرض، يف وضع
بعد؟ وماذا

أهل من املحققون أجمع «وقد قوله: لنقرأ القويمة، والنتائج املنطق نستعجل نتابع،
بن نبي وهو … السالم عليه يعقوب هو األقىص، للمسجد واملنشئ املؤسس أن عىل العلم
الذي الحرام البيت قواعد رفع الذي هو السالم عليه إبراهيم كان وإذا … نبي بن نبي
األقىص، ربه بأمر وأنشأ أسس الذي هو يعقوب حفيده يكون أن املعقول من فإنه بمكة،
هي السالم عليه حفيده وبني السالم عليه إبراهيم وهو الجد بني الزمنية املدة تكون وأن

إرسائيل.» اسم أيًضا الكريم القرآن عليه أطلق السالم عليه ويعقوب … سنة أربعني
اإللقام، بمجرد يشء أي يهضم ال «عقل» باألساس ألنه يتساءل دِهًشا العقل يقف هنا
نهتم حتى أوًال، أجمعوا» الذين العلم أهل من ِقني «امُلحقِّ ب موالنا مقصد يريد يتزحزح وال
فقط؛ داخله ومن ذاتيٍّا يتناسخ أو يتناسل خطاب وهو خاصة ثانيًا. عليه أجمعوا بما

بدورها. إسالمية مصادرات عليه املبنية املعقولة واالستنتاجات للنبي حديث فاملقدمة
حتى أو اإلسالميِّني املؤلِِّفني أجمعوا» الذين العلم أهل من ِقني «امُلحقِّ ب يقصد كان إذا
كما سوانا يقنع ال فهو يشء؛ أي يف شيئًا يغريِّ لن ذلك لكن بأس. فال واألخبار، السرَي ُرواة
بالدنا، يف وضوًحا األمور أشد هو اإلسالم إن بل مسلمون، ونعمته هللا بحمد ونحن اتفقنا،
الناس سلوك إىل املتجاورة، امليكرفونات إىل املآذن ألوف إىل اإلعالم، إىل التعليم مناهج من
آخره. إىل … وللدنيا لألشياء فهمهم إىل مواقفهم، إىل وتعبرياتهم، مصطلحاتهم إىل اليومي،
يؤكِّد بل قال، ما عىل موالنا يقرون ال أبًدا إنهم مثًال؟ التوراة أهل بهم قصد هل إذن
لحم بيت إىل إيل بيت من املعبودة اآللهة بيوت من عدٌد هناك كان فلسطني يف أن ُمقدَّسهم
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أحد وأسس لها، اإلرسائييل الغزو جاء حتى البعل، بيت إىل شماس بيت إىل يراه بيت إىل
وأنهم الهيكل. باسم التاريخ يف يُعرف الذي «يهوه» اليهودي الرب معبد «سليمان» ملوكهم
حقهم إثباِت يف إمعانًا تأكيدها عىل أرصوا وإال هناك ُمقدَّسة بيوٌت لهم يكن لم ذلك قبل
سليمان قبل يعقوب زمَن عنهم نيابًة الُعمق هذا لهم يجد موالنا «لكن التاريخ، ُعمق يف
مسجٍد أو هيكٍل أو معبٍد أول الهيكل كان القديم) (العهد التوراة حسب املهم قرون». بست
وخالل فلسطني. يف االستقرار إىل البداوة عن تحوَّلوا أن بعد فلسطني، يف فيه يسجدون
الهيكل بنوا استقرُّوا وعندما فيه، يرُقد تابوت يف معهم الرب يحملون كانوا الطويل تَجوالهم
آيََة ﴿إِنَّ تعاىل: قوله يف الكريم القرآن يف للتابوت إشارة وردت وقد تابوتهم. فيه ووضعوا

.(٢٤٨ (البقرة: َربُِّكْم﴾ ِمْن َسِكينٌَة ِفيِه التَّابُوُت يَأِْتيَُكُم أَْن ُمْلِكِه
وتبعه شاءول، هو فلسطني يف لهم ملك أول أن املقدَّس الكتاب أسفار يف واملعلوم

املقدَّسة. الروايات ملوك أشهر أصبح الذي سليمان ولده ثم للدولة املؤسس داود
باحتالٍل اغتصابًا فلسطني أرض أخذوا قد أنهم رصاحة يعرتف املقدس والكتاب
… خذوها» لهم قال الرب «أن ببساطة فاألمر العقائدي، مربرهم ولديهم استيطاني،
بما الرشيعة حسب املحاذر بالقتل لهم سمح فقد لهم منحها قد دام وما فأخذوها.
الداخل يف الكنعانيِّني األرض أصحاب مع الطويلة حروبهم أخبار من التوراة به تكتظ
ألنهم املسلمون؛ هم مه تفهُّ عليهم يجب َمن أوُل منطٌق وهو الساحل. عىل والفلسطينيِّني
تبعيتهم إىل ويضموها النور إىل الظلمات من ليخرجوها هللا بأمر البالد فتحوا قد أيًضا

إلخ. … وأسلموها واستوطنوها وأخذوها أيًضا
نرتاح أن مثًال علينا هل برباءة: نفسه يطرح املستغرب السؤال يطفر أن بد ال وهنا
وال مسلمني؟ كانوا وسليمان داود أن آمنا إذا مغتصبة أرٍض عىل إرسائيلية مملكٍة لقيام
الوجه عىل لكن املعنى بذات التساؤل يمكن أو إرسائيليِّني؟ كانوا إذا االغتصاب لهذا نرتاح
أو إيرانيِّني أو (أتراًكا مسلِمني فلسطني يف املجازر ارتكبوا الذين كان لو هل للعملة: اآلخر
الحزن كان هل أو ملجازرهم؟ ضمائرنا تَهتزَّ أال املمكن من كان مثال) أفغانًا أو أفخازيِّني

اآلن؟ عليه هي مما أقل مستوياٍت إىل سيهبط العربي
موىس، بدأه ما يشوع وأكمل فلسطني، إىل الخروج يف لليهود قائًدا موىس كان لقد
حسب — إبَّانها اليهود واستخدم سليمان، حكمها يهودية مملكة إقامة من تمكَّنوا حتى
البارد للقلب تحتاج التي املجازر اليوم، نراه مما بشاعًة أشدَّ قتٍل وسائل — التوراة
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اإلبادة وليس اإلنسانية، الحماية بعض يضمن عاملي حقوقي منطٌق هناك فاليوم والقايس؛
الخروج أسفار بالذات بها نصوصتحتِشد املقدَّسيف بالكتاب الرب أوامر من تقرؤها كما

منشورة. ُمطوَّلة دراساٌت الشأن بهذا ولنا ويشوع، والتثنية
وهو أهلها، عىل أغرابًا فلسطني جاءوا قد كانوا منها، مرصوخروجهم دخولهم وقبل
كله، الحق هو الرب به أمر وما أيًضا قويم دينهم بأن اإليمان ببساطة. التوراة تُردِّده ما
موضع من أكثر يف التوراة تُردِّده ما وهو عليها. أغراٌب وهم فلسطني أرض منحهم لقد
«وأُقيم إبراهيم: لخليله الرب قول وهو اإلشارات، مئات بني فقط واحًدا مثًال منها نرضب
أرض «أرضغربتك بعدَك من ولنسِلَك لك وأُعِطي بعدك من نسلك وبني وبينك بيني عهدي

.(٧-٨ :٧ التكوين، (سفر إلههم» وأكون أبديٍّا ملًكا كنعان»
الديني؟ التاريخ فخُّ لهم يكمن أين الديني الحق خطاِب أصحاُب يرى هل

والتدمري، بالقتل ين املحاَرصِ أو العالم يف ِدين امُلرشَّ فلسطني أبناء تُعد لم مشكلتنا إن
٦٧ منذ محتلة فهي األرض تُحرِّكنا ولم يحميه، رب له مسجد عن نُدافع رحنا ألننا
أصبح املسجد األقىص. انتفاضة إىل حوَّلناها فقد التحرير انتفاضة ا أمَّ ،٤٨ منذ وقبلها
أراد كما ُخرافة مجرُد الهيكل أن للعالم نُثِبت أن نا همُّ أصبح لذلك والشاغل؛ املوضوع هو
الفرق ما … يعقوب هو بانيه إنما سليمان ليس باِنيَه أن نثبت أن أو حافظ، صالح األستاذ
أبناؤه وأصبح إرسائيل اسَم حَمل من هو يعقوب أليس وسليمان؟ يعقوب بني سادة يا
بالقصص ًدا ُمعضَّ التوراتي القصص يف غربتهم بأرض املوعوِدين إرسائيل بني بعده من
محصوًرا نا حقُّ سيصبح كيف؟! … الديني؟ الحق أصحاب أننا ذلك بعد نفهم ثم اإلسالمي؟
لحظة ربما بل سوانا، بها يؤمن ال التي واملعراج اإلرساء ليلة هي التاريخ من واحدة ليلٍة يف

دافئًا. بعُد فراشه ليجد منها والسالم الصالة عليه الرسول عاد حيث الليلة تلك يف
مهما أنه تدرون هل الديني؟ الحق بخطاب تذهبون أين إىل الناس أيها تَروَن هل
سألَت لو أقامه من فإن سليمان، أو يعقوب أو آدم كان إن املقدَّس املكان أقام عمن قلتم

سليمان. هو بانيه بأن ألجابك طفل أو الدنيا شوارع يف رجل أيَّ
يُصيل رَفضأن فلسطني َفتِح عند الخطاب بن عمر الخليفة إن اإلخبارية كتبنا وتقول
فوق عمًدا صىل لكنه جامع، إىل بعده من املسلمون يُحوِّلها ال حتى القيامة كنيسة يف
قد عمر الخليفة وكان بعده، من مروان بن امللك عبد ه أتمَّ عليها مسجٍد ببناء وأمر الصخرة
اإلرسائيليون الباحثون يأخذه ما بالتحديد هو وهذا … املدينة دخول من يهودي أي منَع

العاملني. عىل ويَعِرضونه تُراثنا من
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أو األقىص أو شئتم إن الرباق حائط أو — كان املبكى حائط إن كرام، يا سادة يا
يف موجودة حقيقًة أو خياًال سليمان هيكل كان وسواءٌ — يهود تقول كما الهيكل بقايا
أو األقىص املسجد تحت الحقيقة أو الخيال هذا كان وسواء جميًعا، الرتاثية وكتبنا التوراة
يف يقع دام ما فهو األسوار، خارج أو الحرم بساحة خال موضٍع يف أو الُقبة مسجد تحت
وكما إيرانية، أرٌض ُقم أن وكما سعودية، أرٌض مكة أن كما فلسطينية، أرٌض فهو فلسطني
وال واقتداًرا، قوًة املسلَّحة بالقوة احتاللها تم فلسطينية أرٌض هي عراقية. أرٌض النجف أن
القضية واختصار قلبيٍّا، إال فيها فلسطيني غري ملسلٍم حق ال كما قلبيٍّا، إال فيها ليهود حق
بمنطق اليهود حقوق ألن الحقوق؛ لكل ضياٌع الدين فضاء إىل وتحويلها القدس يف جميًعا
يف وضوًحا أكثُر أنها واألطرُف ندَّعيها، حقوٍق أيِّ من املسيحي العالم نظر يف أوضُح الدين

بالجملة. اإلسالمي مأثورنا ويف الديني خطابنا
… نتساءل زلنا وال … إذن

الكتاب نقد مدارس أجمعوا» الذين العلم أهل من «امُلحقِقني ب فضيلته قَصد هل
سلك من وأعلُم أشهُر هم العلم، أهل من ِقيها ُمحقِّ بحسبان العالم، يف املنترشة املقدَّس
وال غضاضة، دون املتقدم، العالم جامعات يف أستاذيٍة كرايس لها وأصبح الدرب؟ هذا
كمجمعنا مجمع عندهم وليس بالرضورة، الدين من املعلوم عن وخروٍج تكفري محاكماِت
املنهج تستخدم املدارس هذه أن رغم الكلمة، ويُحرِّم الرأي ويُجرِّم الفكر ِليُصادر األزهري
معظمها أحال وقد تُحذِّر. أو تُجامل أن دون املقدَّس الكتاب مع الرصامة بمنتهى العلمي

الُخرافة. فضاء إىل املقدَّس الكتاب حكايا
ألنهم أجمعوا»؛ الذين العلم أهل من ِقني «امُلحقِّ ب موالنا مقصد بالطبع نجد لن هنا
املسلمني الديني الحق خطاب أصحاِب من ُمستنَكر فكٌر فهو يجمعوا لم أو أجمعوا إن
ال عدًدا العاملية الجامعات يف املقدس اد نُقَّ ِقني امُلحقِّ األساتذِة هؤالء بني إن بل اليهود، قبل
الشمال، يف املتقدم العالم يف باإلنسان التاريخ تَحرَّك فقد أنفسهم؛ اليهود من به يُستهان
العزلة مقوالت نُردِّد وبينما واحد. كوكٍب عىل نعيش أننا رغم زمانهم غري زمٍن يف وترَكنا
وبينما نفسه، إىل يتحدث ُمغَلق «جيتو» إىل تحولنا الثقايف، الغزو من الُهوية عىل والخوف
األدمغِة عىل األقفاَل نحن نُحِكم وبينما والعالم، والحداثة الِعلم عىل اليهودي الجيتو انفتح
ومنهجي معريف فضاءٍ إىل الدنيا تَحرَكِت املتقدِّمة، البالد من القادمة الفريوسات خشية

سحيقة. وزمانهم زماننا بني الُهوة جعل
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التاريخ علم يف لكن للكلمة؟ والدقيق العلمي باملعنى املؤرِخني موالنا قصد فهل إذن
أكثُرها هائلة معرفٍة من بيده وما الدقيقة قواعده حَسب ألنه باملرة؛ مبتغانا نجد لن كعلٍم
حجر عىل ُمدوَّنًا وال واحدة تاريخية وثيقًة لديه نجد لن األوسط، الرشق منطقة به ته َمدَّ
اإلرسائييل األركيولوجي الحفري الهوس (رغم األركيولوجية حفائره يف وال خشب، عىل أو
ورغم إبراهيم. األبعد أبيهم وال سليمان وال داود وال يعقوب، قصة عن يشء ال الشأن)، بهذا
األرض خضوِع عن اإلسالمي مأثورنا وحديِث سليمان بملك لِحق الذي الشديد اإلسهاب
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التاريخ فإن والحرشات، والعفاريت والجن اإلنس إىل الوحوش إىل الطيور من لحكمه كلها
باملقدَّس امللعونني ألجدادنا تِجد بينما البتَة شيئًا األمور هذه عن يعرف ال بوثائقه ن امُلدوَّ
اإلرسائيليِّني مواجهة يف بها رصحَت لو لكنك العلم لغة هذه آالًفا، الشاهد الرصح بدل
َسبَق كما األزاهرة وسيُحاكمك املارِقني، من وتُصبح عنهم» نيابًة املسلمون «سيُواجهك
العلم بمنطِق الصهاينة عىل يُردُّ قام ألنه الدولة؛ محاكم أمام القلم هذا صاحب وحاَكموا

وحده.
امُلقدََّسني بني اشتباك فضِّ إىل نحتاج بدايًة أننا يبدو االلتباس؟ وصل أين إىل أتَروَن
ِعلِم حقيقَة يُدركون إرسائيل علماء فإن نفعل، ال أو ذلك، نفعل وحتى واإلسالمي، اليهودي
التي املنطقة إىل يسحبوننا لذلك مزاعِمهم؛ عىل واحًدا ماديٍّا دليًال يملكون ال وأنهم التاريخ
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أوضُح هي التي والتاريخية الدينية الحقوق منطقِة وبالقاضية، بالنقاط فيها يكسبون
واإلنسان، الناس، الحقيقي؛ محتواها من القضية إفراغ يتم وحتى حقوقنا. من العاَلم عند
برِد القارص، الربِد هذا يف يَديه ينُفخ وناسه، وأرضه بيته من املطرود األرض صاحب
إىل قضيته، وأصحاَب أهَله رهم يتصوَّ ممن حتى حوله، ِمن اإلنساني الدفء انرصاِف

غالب. وهللا هللا، أمالك من إنه يقولون عما الدفاع
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