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                                                                  مقدمة الطبعة الثانية 

  - من خلل الصديق الستاذ محمد سلمان م��ديرالهيئة العامة للكتاب بمصرعندما اقترحت علي� 
 ، خامرني شعور حقيقي، بأنالقدس ليست أورشليمالتحرير- اصدار طبعة (مصرية) من كتابي 

، وقد يفجر� أفكارا- جديدة  النظرية التي يطرحها هذا الكتاب، سوف تحظى بنقاش علمي أكثر غنى�
 ولكنني شعرت بالحاج��ة فلسطين، كمدخل لتصحيح تاريخ المنطقة بأسرها. بشأن تصحيح تاريخ

 لتغيير طفيف في عن�وان الكت�اب، وإض��افة فص��ل جدي�د، به��دف  تعمي��ق النق�اش ل أك�ثر.وه��ذا م��ا
شجعني عليه الصديق الباحث المصري المتألق عمرو  منير.

ما يقوله الكتاب هو التالي:

 قدش-  קדש  وأن اسم هجرية).15أن القدس اسم حديث، ل يرقى لبعد من العهدة العمرية ( 
  العربية السلمية. والمماثلة بينهماالقدس ل يعني بأي صورة من الصور التوراة،  في قدس

 هي نتاج مخيالية غربية للتوراة، لن ظهور السم  من الناحية التاريخية ل يرقى لبعد من فترة
 المقبول علميا- تصديق مزاعم عن وجود اسم الفتوحات السلمية، وبالتالي يصبح من غير

 جبل اسمه والصحيح أن التوراة  تحدثت عن  ق.م؟500 في كتاب ديني يعود الى نحو القدس
 وبكل تاكيد فهي ليست جبل> ول فوق؟ قدش- قدس ولم تتحدث عن مدينة القدس العربية 

 القدس هي ول يوجد- بوجه الطلق- أي نص في التوراة بلغتها العبرية يقول، أن جبل،
 ) وهو اسم مؤنث مشتق من اسم اللهإيلياء لقد عLرف جنوب الشام تاريخيا- باسم ( ؟ أورشليم

 ) الذي ينصرف إلى اسم ا ، وقد عرفه العرب والمسلمونإيل-ءيلالعربي الذكوري ( 
وناتهم ورواياتهم دون حرج، حتى أن    – رض- كتب فيعمر بن الخطابواستخدموه في مد�

  في سرده لمرويةالبخاري). و( أهل القدس- إيلياء) ولم يكتب أهل إيلياالعهدة الشهيرة عبارة ( 
 ، لن هذه المدينة المسيحية كانت تLعرف عند ايلياء استخدم اسم النبي-ص- لهرقل،رسالة 

 العرب في الجاهلية ومطلع السلم بهذه الصيغة، ضمن التقسيم الداري الروماني- البيزنطي
 ، وهذا ما برهنا عليه من قبل فيالمويين الذي ظهر تاليا- مع باسم القدسلبلد الشام، وليس 

 كاسم لجبلمؤلفات كثيرة وسنبرهن عليه من جديد ، لن هذا السم يظهر في نصوص التوراة 
 ،وصف أورشليم يختلف كليا- عن التوراة لقدش- قدس؟ كما أن وصف وليس اسما> لمدينة

 وهي تنظر إليهما كمكانين منفصلين؟ ولذلك ظهرت جماعة يهودية متطرفة تؤمن بحرفي�ة ما
  فيأن بيت الرب بناه سليمان) لنها تؤمن، ( أمناء جبل الهيكلورد في التوراة، تسمي� نفسها 

 ، بينما القدس العربيةالهيكل تحت قبة الصخرة كما تقول التوراة؟ فكيف نصدق أن جبل قدس
مدينة فوق هضبتين صغيرتين، وليست جبل- ول فوق جبل؟  
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 التوراة ل تتضمن أي شيءوالمر المؤكد بالنسبة لي، كما برهنت في مناسبات سابقة، أن 
 بل ول توجد أدنى صلة للتوراة؛ يخص> فلسطين أو يلمح إلى ذكرها بأي صورة من الصور

 في التوراة، ليس أكثر من ترويج لكاذيب  وكل ما  Lيزعم عن وجود وصف لرضهابتاريخها.
 ها- فلشتيموخدع استشراقية، تنتمي الى العصر الستعماري وهي تأويل سطحي لكلمة 

 وقد بلغ التلعب  ذروته حين جرى.  الفلسطينيينتعني أنها على وتصويرها הפלשתים
  كريتمتسللين عبر جزيرة فلسطين دخلواالفلسطينيين الترويج لنظرية زائفة مفادها، أن 

ون هذه الكذوبة دوناليونانية.   والمحزن في المر، أن المؤلفين والدارسين العرب راحوا يردد�
. تدقيق

  ، ل ينبغي أن يLفهم أورشليم ول تشير إلى أنها تدعىاسم القدسوالقول بأن التوراة لم تذكر 
 منه، نفيا> لقداسة المدينة أو تقليل> من قدسيتها ومكانتها التاريخية بالنسببة للمسلمين

 والمسيحيين؛ بل العكس تماما>، فمثل هذا النفي يحطم أسطورة زائفة قامت على مطابقة
  يتطلب فض� الشتباكتعسفية من أجل انتزاع القدس والستيلء عليها. إن الدفاع عن القدس

فقدسنا العربية السلمية لم يكن اسمها أورشليم قط.بين هاتين الصورتين، 
 وأري��د – ف��ي ه��ذه المناس��بة- أن أنب���ه إل��ى أهمي��ة فت��ح نق��اش علم��ي بي��ن أه��ل الختص��اص، تك��ون
 مساحته الحقيقية مدعمة بالدل��ة العلمي��ة ل الخط��ب الديني��ة والش��عارات الحماس��ية، ذل��ك أن إع��ادة

بناء الرواية التاريخية التي جرى التلعب بها، يتطلب نقاشا- علميا- هادئا- وموضوعيا-. 

 كل ما يمكن قوله أخيرا>، في هذه المناسبة- حين يستقبل الجمهور المصري الكريم هذا الكتLLاب،
إن صدور هذه فرصة أخرى بكل تأكيد، لتجديد التمسك بعروبة القدس.

                                                     فاضل الربيعي

27/10/2012                                                القاهرة 
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   مقدمة الطبعة الولى

  التي ي�زعم أن اسمها ورد في الت��وراة، ه��ي ذاته��ا المدين�ة ال��تي ذكره��ا كت��اب اليهودي��ة القدسهل
لن عل��ى مك�ان واح��د بعين��ه كم��ا تق��ول الرواي��ة  المقدس باسم" أورشليم "، وأن الس��مين مع��ا *، ي�د(
 السرائيلية المعاصرة ؟ ولكن، هل ذكرت التوراة حقا *، بأي( صيغة م��ن الص��يغ المفترض��ة، اس��م
 " القدس "- بألف ولم التعريف العربية-؟ وهل يتطابق وصف التوراة له��ا م��ع وص��ف أورش��ليم،

هما مكانا * واحدا *؟  وبحيث يجوز لنا مطابقة المكانين وعد(

ما أريد إثارته في هذه الطروحة النظرية هو التي: 

�دس ق��ط، وأنه��ا ل��م ت��أت Gعل��ى ذك��ر "التوراة لم تذكر اسم فلسطين أو الفلسطينيين إن � " ب��أي الق
 صورة من الصور. وكل ما ي�قال عن أن المك�ان ال��وارد ذك�ره ف��ي الت�وراة باس��م " ق�دش- ق��دس "
 ق�صد L به المدينة العربي�ة، أم��ر يتن��افى م��ع الحقيق�ة التاريخي��ة والتوص��يف الجغراف��ي ول ص�لة ل�ه
 بالعلم ل من قريب ول من بعيد.كما أن التوراة ل تقول البتة،أن Lق��دس ال��تي وص��لها بن��و إس��رائيل
 بعد رحلة ال��تيه ه��ي أورش��ليم؟ لق��د ح��امت الش���بهات- بالنس��بة ل��ي-ح��ول ه��ذه البديهي��ة الش��ائعة ف��ي
 المؤلفات التاريخية والسياس��ية ق��ي الع��الم كل��ه، من��ذ أن قم��ت، وط��وال س��نوات م�ن العم��ل الش��اق،
 بإعادة تركيب وبناء الرواية التوراتية عن التاريخ الفلسطيني اس��تنادا * إل��ى الن��ص الع��بري، حي��ث
 تكشفت أمامي حقائق مذهلة غيب(ها المخي��ال الستش��راقي الس��قيم ط��وال القرني��ن الماض��يين، وذل��ك
 عبر الترويج الزائف لسطورة أرض الميعاد اليه��ودي. والم��دهش، أن ه��ذا الكش��ف- ال��ذي أق��دمه
 اليوم تطويرا * للنظرية التي عرضتها في مؤلفي السابق فلسطين المتخي(لة:أرض التوراة في اليمن

 - قد ل يكون صادما * لوجدان اليه�ود المتعص�بين والت�وراتيين والستش��راقيين وحس�ب؛ ب�ل1القديم
 ربما يكون صادما * أيضا L، للوجدان الفلسطيني والعرب��ي والس��لمي عل��ى ح�د X س�واء، م�ا دام��ت
 الفكرة الرائجة التي تق�ول أن اس��م الق�دس ورد ف��ي الت�وراة، ه��ي فك�رة مغري��ة وجذاب��ة ف��ي الثقاف�ة
 الروحي��ة، يص��عب الم��س به��ا أو تع��ديلها لتتواف��ق م��ع التاري��خ المتحق��ق، وذل��ك نظ��را * لرتباطه��ا
م المدين��ة القديم��ة. ويمك��ن للم��رء أن يخم��ن Gبالج��انب الع��اطفي ل الت��اريخي م��ن مس��ألة قدس��ية وق��د 

بسهولة، مقدار الصعوبة في مراجعة هذا النوع من الصور والفكار الثيرة. 

2009 : دار الفكر، دمشق 1
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 بيد أن الحقيقة التاريخي��ة ع�ن Gق��دم الق��دس و" قدس��يتها "، المؤك��دة بالنس��بة للمس��لمين  والمس��يحيين
 كافة، هما أم��ران م�س��لم( بهم��ا ول يس��توجبان ب��أي ش��كل م�ن الش��كال، الس��تعانة ب��التوراة، أو بم��ا
 يزعم ان��ه نص��وص توراتي��ة ورد فيه��ا ذك��ر الق��دس م��ن اج��ل التأكي��د عل��ى ه��ذا الج��انب؛ ب��ل عل��ى
 العكس من ذلك، ربما تكون الستعانة بالتوراة ضرورية فقط، من اج��ل البرهن��ة عل��ى أن الكت��اب
 المقدس لليهودية يتحدث عن " قLدس " أخ��رى عرفه��ا ش��عب بن��ي إس��رائيل، ل علق��ة له��ا بالق��دس

العربية – بألف ولم-.

 إن أكثر ما يجب أن يثير اهتمامنا اليوم حول ه�ذه المس�ألة، ه��و البح�ث م�ن داخ�ل الن�ص الع��بري
 عن الدليل الذي استخدمه التوراتيون للترويج لسطورة تطابق القدس وأورشليم، وبالتالي دح��ض
 الفكار والصور الستشراقية التي سادت في علم الثار ع��ن ه��ذا التط��ابق. وم��ن غي��ر ش��ك؛ ف��إن
 إثارة النقاش حول نوع وطبيعة التزوير الفاضح الذي تعرض له تاريخ القدس العربية على أي��دي
 علماء الثار من التيار التوراتي، سيكون ضروريا * للغاية من اجل تقديم مساهمة جديدة لتصحيح
وعة، يشعر  تاريخ فلسطين القديم برمته؛ فهذا التاريخ كان �عرضة للتزوير والتلعب بصورة مر(
 معها المرء بالحيرة والعجز حيال إمكانية تطويق النتائج التي رسخت بسببه في ذاكرات المليين
اء إمع��ان الفك��ر  من البشر.إن المساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين القديمة، تتطلب من عموم القر(
 مليا * بالدلة المقدمة والنفت��اح عليه��ا والتعام��ل معه�ا ب��روح العل��م ل العاطف�ة والحك��ام الم�س�بقة .
 ويمكن للمرء،إذا كان من المشتغلين ف��ي حق��ل التاري��خ، أن يق��دم بس��هولة وف��ي مناس��بة ك��برى م��ن
 نوع اعتبار القدس عاصمة للثقافة العربية؛ تقريرا * تاريخيا * احتفاليا * بالمدينة المقدسة، يكرر في��ه
 ما هو رائج في المؤلفات والكثير منها مبني على قصص التوراة. لكن الهم من الحتفاء الثق��افي
 بتاريخية المدينة المقدسة، أن يجرؤ- المرء نفسه- عل��ى قل��ب الحقيق�ة المزيف�ة رأس��ا * عل��ى عق��ب،
 وان يعي��د النق��اش العلم��ي برمت��ه إل��ى نقط��ة البداي��ة: كي��ف، ولم��اذا ج��رت المطابق��ة التعس��فية وم��ا
 الغرض منها ؟ وهذا م�ا ارغ�ب ف��ي تق�ديمه كمس�اهمة ف��ي ه�ذه المناس�بة. لق�د ك�انت فلس��طين وم��ا
 ت��زال، ض��حية تلع��ب- بالتاري��خ الق��ديم- يرق��ى إل��ى مس��توى العب��ث غي��ر الخلق��ي بالحق��ائق
 الجغرافية والتاريخية. وفي مناسبة من هذا النوع، جدير بن��ا أيض��ا *، أن نق��وم ودون ت��ردد بفض��ح
 العبث السشتراقي الذي جرى على أيدي علماء آثار ومحققي��ن وكت��اب تاري��خ، وط��وال أك��ثر م��ن
 م��ائة ع��ام، ل به��ذه الحقيق��ة وح��دها، وإنم��ا بنظ��ام الس��رد الت��اريخي ك��ذلك، للح��داث والمروي��ات

زعمL أنها دارت فوق ارض فلسطين.  والقصص التي روتها التوراة، و�
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ها ض��من إط��ار واض��ح؛ ف��إن المؤل��ف يح��دد(  وإذا ك��ان ل ب��د م��ن ق��ول X يختص��ر � فك��رة L الكت��اب و�
يرغب في التشديد على  التالي: 

هذه " قدسنا " القديمة، وهي ليست -ولم تكن تدعى- أورشليم. 

                                                                       فاضل الربيعي

2009                                                                       دمشق 
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الفصل الول )                                                                                     
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كما  6يزعم في الدراسات الكتابية المعاصرة (من الكتاب المقدس).
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إن الت

ط جغراف
 نصوص مختلفة من التوراة، دون أي راب

ود

كال، أن المقص

ن الش

كل م

أي ش
 على مكان بعينه اسم " أورشليم " ول تقول عنه، قط، ول ب

ائل

عوب والقب

ن الش

و م

ديم، وه

رائيل الق

ي إس

عب بن

ي أن ش

ذا يعن
ش). وه Zد

Zدس ( أو ق


ه الق
 من

ر

ا ; آخ

رف مكان

ا ع

ليم، كم

م أورش

رف مدين
ة باس

ة، ع

ة التوراتي

ا ; للرواي

ائدة، وطبق
 العربية الب

ود

ن وج

وراة ع

ا الت

دما تخبرن

ا ;، عن

را ; مدهش
ش- قدس. وإلى هذا كله، فسوف يكون أم ZقدZ باسم 
س "، ولي
س Zد
Zش- ق Zد
Zم " ق


رائيل باس

ي إس

ر،عرفها ش
عب بن

 ثلثة أماكن، كل 7 منها ل يشبه الخ

مكانا ; واحدا ;؟ 


ه الخاص
ة
 والمثير أن كل مكان ( موضع ) من ه
ذه الم
اكن الثلث
ة، ه
و جب
ل بعين
ه ل
ه جغرافيت

ي

اء الجغراف

اكن. إن الفض

ذه الم

ل ه

ة مث

طين التاريخي

ة فلس

ي جغرافي

د ف

الطبع ل توج
 ب
ه. وب

ن وادي

دة م

ي الرض الممت

ه، ه
م في الماضي البعيد ثلثة أماكن لها السم نفس  الوحيد الذي ض4

ماء

ة وأس

دن يمني

ماء م

ود أس

زى وج
 الرمة حتى جنوب مدينة تعز اليمنية. وذلك ما يفسر4 لنا مغ

ل

ه. ولع

رموت، ووادي الرم

دن، وحض

ل ع

وراة، مث

ص الت

ي قص
 قبائل وشعوب عربية بائدة ف

ف

اير، لن
ه وص

ل مغ

ذي ل يقب
ل أي تأوي
ش م
ن الن
وع ال Zد

Zش- ق Zد
Zوصف التوراة الدقيق لجبل ق 

عين آخري
ن، ل

ى موض

ه وإل

ى جب
ل بعين

د إل

ي آن 7 واح
 واضح لجبل وليس لمدينة، وهو يشير ف
  6يدعى أي F منها " أورشليم ". وهذا ما ل ينطبق على وصف القدس العربية ل من قريب ول من

دس

ة الق
 بعيد. ولن النص يتحدث عن جبل شامخ وليس عن مدينة؛ فإن من غير المنطقي مطابق

س الوارد ذكرها في التوراة.  ZدZدش- قZالعربية التاريخية بق


ل ;

ل، وفض

وق جب

ت ف

ن ليس

ل يقي
 كما أن القدس العربية ليست جبل ; ول تقع في جبل، وهي بك

ا

ب إليه

ن أن ينس

م  يمك

ذا الس

ل به

د، لجب

ب أو البعي

ا القري

ي جواره

ود ف
 عن هذا كله، فل وج

  ومن هذا الجذر الثلثي الذي استخدمه العرب القدماء في طفولتهم البعي�دة، ج��اء اس�م العاص�مة الص�ومالية :2
 (مقديش��و). والمي��م ف��ي أول الس��م كم��ا س��وف ن��برهن، أداة تعري��ف منقرض��ة اس��تخدمت ف��ي اللهج��ات اليمني��ة

القديمة.
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ذا،

وراة ه

ف الت
ون على وص غلة اليهود الغربيين، يصر4  وتعرف به.وللتذكير؛ فإن المتطرفين و6

رب

ل ال

ول أن هيك

تي تق
 وهم يقولون أنها فوق جبل ( ولذلك ظهرت جماعة أمناء جبل الهيكل ال

وق

ة تق
ع ف

ذا برغ
م أن الق
دس العربي

وق جب
ل، ه

دس العربي
ة أي ف

ي الق

ليمان ه
و ف
 الذي بناه س

د أن

ليم بع

قوط أورش

ن س

دث ع

وراتي يتح

ص الت

ثر، أن الن

دهش أك

تين). والم

بتين مرتفع
 هض

ق اس
مه عل
ى  الجب
ل- الحص
ن

هيون، وأن داود أطل

ل ي
دعى جب
ل ص
 هاجمها الملك داود من جب

ها

طين وعرض

ول فلس

ي ط

د ف

الطبع ل يوج
 الذي استولى عليه، فصار اسمه " مدينة داود ". وب

ام
 جبل يدعى جبل صهيون. والجغرافيون العرب ومعهم جغرافيي اليونان الذين وصفوا بلد الش

دعى جب
ل

وب س
ورية ي

ي جن

م جب
ل ف

ط اس

ذكروا ق
 في حقب وفترات مختلف
ة م
ن التاري
خ، ل
م ي

وق أرض

ت ف

ي أي وق

امت ف

ة "، ق

ئ ع
ن  بلد ت
دعى " اليهودي
 صهيون، كما لم يذكروا أي ش

ول

ثير الفض

م ي

ة العربي
ة، اس

ي ال
ذاكرات الوطني

هيون ف

م جب
ل ص

د أن اس
 فلسطين. ومن المؤك

و

اذا، ل

ن، م
 والريبة والحيرة والسخط في آن 7 واحد، لنه يرتبط باسم " الحركة الصهيونية ". لك

زورة،

ا الم

ق والجغرافي

خ الملف

ه التاري

ا مع

ب، وقلبن

ى عق

ا ; عل

يئ رأس
 أننا قلبنا هذا المزاج الس

ى ب
ه وذك
ره
 وبرهنا أن جبل صهيون جبل عربي شامخ من جبال اليمن، وأن الشعر الجاهلي تغن

بالرتباط مع منطقة نجران وليس بفلسطين؟ 


ى

ان عل

ديم البره

دا ; لتق

ليم، تمهي

قوط أورش

ن س

ة ع

ة التوراتي

اء الرواي

ادة بن

ذلك،سنقوم بإع

 ول
المور المترابطة  التالية :

أول 7: 


تي

ة ال

دس العربي

ت الق

راقي، ليس

م الستش

ب الزع
ش الوارد ذكرها في التوراة حس ZقدZ -إن قدس 
نعرفها، وهي ل تدعى أورشليم قط

ثانيا 7: 


ه

د ب
ش " وقص Zد

Zل ق


ورة " جب

ي ص
 والقدس الم6دعى أن التوراة سجلت اسمها، لم 6 تذكر قط إل ف
ثلثة مواضع ( أماكن – جبال ) ل  جبل ;  أو مكانا ; واحدا ;.

ثالثا 7: 

 كما أن القدس ليست فوق جبل ول قرب جبل، بينما تصفها التوراة كجبل؟



11

رابعا 7 :


ل

ي تخي4

ر المنطق

ن غي

طين. وم

ي فلس

ه ف

ود ل
 وأن جبل صهيون الذي يؤدي إلى أورشليم ل وج

ل

ون أن ك

م التوراتي

ا يزع
 اختفاء جبل من الجغرافيا، أو زوال اسمه أو تحول طريقة نطقه، بينم
 السماء الواردة في التوراة صمدت على مر الزمن، وأنها ل تزال موجودة في فلسطين منذ ألفي

يان

ا ونس

هل زواله

رى يس
 عام، برغم أن الكثير منها مجرد آبار قديمة أو ينابيع وعيون ماء أو ق

أسمائها ؟

خامسا 7 : 


طينيين.

م الفلس

ى اس

ح إل

رد تلمي
  وأن التوراة لم تذكر اسم فلسطين قط، كما لم 6 تشر أو تلم4ح مج

اب

ي ب

دخل ف

ا ي

ة المق
دس، إنم

اب اليهودي

ي كت

ا ف

ر لهم

ود أي ذك

ال ع
ن وج
يق  وكل ما 6يزعم و6

الخيال الستشراقي الستعماري الذي تم توظيفه بدهاء من أجل تبرير عملية " تهويد القدس ".


ة

اء الرواي

ادة بن

زاه- بإع

ترابط ومغ

ذا ال

ل ه

ياق تحلي

ي س

وم- ف

وف نق

ق، س

ذا الطري

ى ه
 وعل

ي

دة ف

اهمة جدي

ديم مس

دف تق

ة) به

ة التاريخي

اء الرواي
 الجغرافية التوراتية( واستطرادا ; إعادة بن

ات

د ب

راقية. لق

ة والستش
 تصحيح تاريخ فلسطين القديم، وتهذيبه وتخليصه من الشوائب التوراتي

د المدين
ة،

اولت تهوي

د مح

دامه ض

راع واحت

اعد الص

ع تص

ا ;، م

وعا ;  6ملتبس
 هذا التاريخ موض

لمون
 وسيغدو شائكا ; أكثر ويصعب فهمه بصورة صحيحة من دون عمل علمي، يبرهن فيه المس

دار

وع ومق

ى ن

دليل عل

ة. وللت
 جميعا ;، أن ما ورد في التوراة ل يتطابق مع وصف القدس العربي

جام

ا النس

ق فيه

ية مناس
بة يتحق

تحالة إيج
اد أرض
 الصعوبة في فهم التاريخ القديم لفلس
طين، واس

ا

ا قبلن

الي: إذا م

ال الت

ي المث

وف أعط

ة، فس

يفات الجغرافي
 المطلوب بين أحداث التاريخ والتوص

و
 -لغراض السجال العلمي وحسب- المزاعم الرائجة والقائلة، إن التاريخ المروي في التوراة ه

وفة

ا الموص

ذه الحال
ة، إغف
ال حقيق
ة أن الجغرافي

ي ه

ا ف

وز لن

ف يج
 تاريخ فلسطين القديم
ة، فكي

فر

وراة- س
 تتحدث عن عدن وحضرموت وصنعاء( أوزال – السم القديم لصنعاء وقد ذكرته الت

ي

ديم؟ وف

طين الق

اك بتاري
خ فلس

داث  ال
تي دارت هن

ا علق
ة الح

يغة ذاته
ا)؟  وم
 التكوين بالص

الواقع، سيكون أمرا ; عسيرا ; على الفهم، وغير مقبول علميا ;، تجاهل هذا التناقض. 
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ا ;

فا ; دقيق

دم وص

التوراة تق

دا ;- ف

ا ; مؤك

س تناقض

وراتي، لي

ص الت
 بيد أن ما يبدو تناقضا ; في الن

اجم ع
ن

اس ن

ا التب

ا فيه

دار م

اين – بمق

در م
ن التب

ا أي ق

س فيه
 بالرتباط مع  أحداث بعينها، لي

واز 7،
 قراءة استشراقية، طابقت بشكل تعسفي بين تاريخ فلسطين القديم وأحداث التوراة.وبكلم م

ب

ذلك، يج

تعمارية. ول

ة اس

ة أوروبي
ل  فالتوراة- وبالطريقة التي جرى فيها تأويلها- هي نتاج مخي4

ادة

وم بإع

وف نق

رض، فس
 أن نعود إلى النص العبري لجل تفكيكه وإعادة بناء روايته.ولهذا الغ

تحليل وتركيب قصة سقوط أورشليم على يد داود الملك

   

رواية التوراة عن سقـوط أورشليم وجبل صهيون

          


تولى عل
ى

ي ي
د داود المل
ك، بع
د أن اس
 نعلم 6 من روايات التوراة المتفرقة، أن أورشليم سقطت ف

ت

قوط بي

د س

د مه

وس. لق

دعى بي
ت ب

ينة ت

ي عزل
ة جبلي
ة حص

ع ف
 مدينة جبلية بالقرب منها وتق

مؤال

رب بالس

اريين الع

د الخب

روف عن

و المع

بي، وه

موئيل الن
فر ص 

Fة س


ب رواي

وس، بحس
 ب

تي
 اليهودي؛ الطريق أمام الملك داود لطرد سكانها اليبوسيين والستيلء عليها. ولذا، فالمدينة  ال

ليم ".

ة أورش

موئيل  " مدين

ي ن
ص ص

مى ف

تي تس

ي ال

وس ه
 سقطت في قبضة داود بعد بي
ت ب

ن عن
د

ت ب
وس، يمك

دعى بي

ة ت

دس العربي

رب الق

ة ق

طينية قديم

د مدين
ة فلس

ع ل توج

ي الواق
 وف

ة،

ذه الرواي

اق ه
 الستيلء عليها وطرد سكانها، الستيلء على القدس؟  والمثير للهتمام في نط

ير إل
ى أن

ة داود المل
ك، يش

ليم ف
ي قبض

قوط  أورش
 أن النص الذي كتبه صموئيل عن أح
داث س

توقف

تي تس

ى ال

ة الول
 المدينة هي في الطريق إلى مدينة ( رب4ة ) عاصمة العمونيين. والملحظ

ل

تعمل الفع

ا تس

اريخي، أنه

رد الت

ن الس

دود م

اق المح

ذا النط
 كل قارئ للنصوص العبرية في ه
 الماضي الناقص( هيء) بمعنى ( كان) في الشارة إلى بيت بوس؛ إذ تقول  في أكثر من موضع

انت

وس ك

ت ب
 ( وبيت بوس- هيء- يروشلم ) أي (بيت بوس وكانت أورشليم).وهذا يعني أن بي

اره

د انتص

لم) .لك
ن داود بع
 في عصر داود مدينة حصينة تؤدي إلى أورشليم، بمعنى ( دار الس

ة داود".

بح  " مدين

هيون، ليص

دعى ص

ان ي

ذي ك
 قرر أن يطلق اسمه فقط على حصن المدينة ال

 ):5 : 4 :22النص العبري : وصموئيل يقول عن هذه المعركة ما يلي ( 
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וילכד-ה-מלך-אנשיו-ירושלים-אל-יבושי-ויושב-ב-
הארצ-דוד-מלך-את-מ-סדה-ציון היא-עיר-דוד


ا- م-ل-ك- ءن-ش-ي-و- ي-ر-وش-ل-م- 


 و- ي- ل-ك-د- ه

ي



ا- ء-رص- دود- م-ل-ك-3ءل – ب-و-س


 - وي-وش-ب- ه

ءت- م-ص-د-ه- ص-ي-و-ن- ه-يء- ع-ي-ر- دود )

يقول النص حرفيا ; ما يأتي :


ن

كانها م
 ( واستولى الملك ورجاله على أورشليم يبوسي وطرد س

مه  حص��ن ص��ي<ونداود الملك الرض، وأخذ 

بح اس
 مض��ارب فأص

 )داود


هولة، أن 

ص، وبس

ارئ له
ذا الن

دعى داود  وسوف يفهم كل ق

ة ت

تولى عل
ى مدين
 ،بي��ت ب�وساس

ة : دار أورشليملكنها كانت "

وارد العربي
  " أي مدينة مسالمين آمنين متدينين.أو كما يقال في الم


ي أورشليم هي القدسسلم. وهذا النص ينفي نفيا ; قاطعا ; أن تكون 

دZس-קדש  قB��دBش أو ه
Zق  ، 

ق إل
ىكما أنه يؤكد وجودها قرب

رفجب�ل ص�هيون  أو ف
ي الطري

طية ح

اء الوس
  ( ص
يون واله


رب
 صوتي كما في كلم أهل اليمن: يريق الماء- يهريق الماء). وبالطبع فالقدس العربية ل تقع ق
جبل صهيون- صيون، ولم تكن تدعى بيت بوس أو أورشليم.


ال


اء المخي

ن ج

ن أي

ر؟ وم

ان آخ

ي مك


طين أم ف

ي فلس

ت ف


ل وقع

ة؟ ه

ت المعرك

أين وقع
 ف

ان، أو

د مك

ع ل يوج

ي الواق

دينين؟ ف

مي الم

ن اس

ل بي

ابق وتماث

ود تط

رة وج

راقي بفك
 الستش

روف عن
د

ل المع

وى الجب

ديم، س

الم الق

ي أي بقع
ة م
ن الع

هيون ف
 موضع أو جبل يدعى جبل ص
و jر


ي Zس
 العرب باسم جبل صهيون، وهو حصن منيع بالفعل، يوصل سلسلة جبال السر4 بنجران ف


تى الي
وم( ك
ل 

عبي ح

أثور الش

ي الم

ون يقول
ون ف

رق م
ن ص
نعاء. واليمني
ير إلى الش jحمF ي�بوس 
).يهودي وكل يهودي بوسي


ي

ان جبل

ي مك

ة، وه

ن اليهودي

ى دي

كانها عل

ان س

تي ك

ة ال

وس اليمني
 وذلك في إشارة إلى بيت ب

ا

ا ; كم
مسهبا ; ف
ي كت
ابه ( ص
فة جزي
رة الع
رب) وتمام  حصين، وصفها الهمداني وصفا ; دقيقا ; و6

في النص التوراتي.

) :156-154 إليكم وصف الهمداني لبيت بوس ( صفة جزيرة العرب  : 

يبوص- بحرف السامك)(   18:16 :يشوع 3
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ن

ف وأوب
 ثم الجوف وهو منفهق من الرض بين جبلين، فيه ان

امك

ع س
- ورد، وهو واد 7 يصب م  وما اقبل من ( مياه) من عد4
 ودبرة، إلى الحقلين والسهلين وما أقبل من أشراف نقيل الس
ود،

 وجبل نقم وما بينهما من حقل صنعاء.فببيت بوس


ذابيت بوس اليمنيةويفهم من هذا النص، أن 

ى ص
نعاء. وه
  مكان جبلي على الطريق المؤدي إل

داني،

ي ن
ص الهم

ماء ال
واردة ف

ا ;.علم
ا ; أن ك
ل الس

ي إل
ى منطق
ة نج
ران أيض
 الطريق، ويفض

رة

ل وادي دب

ا ;، مث

وراة ( حرفي

ي نص
وص الت

رد ف
 وكما برهنا في مؤلفنا ( فلسطين المتخيلة) ت

ذا

ل).إن ه

س التسلس

ديم أوزال وبنف

مها الق

وراة اس

جل الت

تي تس

نعاء ال

م وص

ن ونق

ف وأوب
 وأن

ا

وراة بلغته

وص الت

ن، ونص

ة اليم

داني لجغرافي

جلها الهم
 التطابق المذهل بين النصوص التي س

روي

طيني، كم
ا ت

خ الفلس

روي أح
داثا ; ل علق
ة له
ا بالتاري
 الصلية، يقط
ع بحقيق
ة أن الت
وراة ت

ؤلفي

ي م

ت ف

ت وبرهن
 وتصف أماكن ل صلة بينها وبين جغرافية فلسطين. لقد سبق لي وأن بين

ة

خ وجغرافي

ه بتاري

لة ل

ن، ل ص

ود اليم

ب يه

ن كت

ي م

اري- دين

اب إخب

وراة كت

ابق، أن الت
 الس

طين، أو

ر فلس

ى ذك

أت عل

م ت

وراة ل

اطع،أن الت

دليل الق

د بال

وم أن أؤك

تطيع الي

طين.وأس
 فلس
 الفلسطينيين أو مدينة القدس،وأن كل ما ي6زعم عن ذلك، يدخل في نطاق الدور الذي لعبه المخيال

ذي

هيون ال

ا جب
ل ص

اد اليه
ودي.أم

طورة أرض الميع
 الستشراقي الستعماري في التروي
ج لس

ع،

ا أي
ن يق

ح لن

تي توض
 يؤدي إلى نجران من صنعاء، فيكفي أن نورد الواقعة التاريخية التالية ال

وكيف ارتبطت به أحداث موثقة يعرفها تاريخ العرب القديم:


د

روف عن

غر، المع

ر الص

ن حمي

ة ب

ن زرع

ف ب

ودي يوس

ي اليه

ك اليمن

عد المل

دما ص
 عن

ام 

ي الع

ري) ف

واس الحمي

م ( ذي ن

رب باس

ؤرخين الع

دة524الم

ن،إثر مكي


رش اليم

ى ع
 م إل


ودة

ن ع

ور ع

ى الف

ن عل

بئية، أعل

رة الس

دي الس

ن أي
 (انقلب قصر) انتزع بواسطتها السلطة م

ائهم وأج
دادهم.

ى دي
ن آب

ودة إل

ا ;  للع

ن جميع

ميا;  داعي
ا ; اليمنيي

ا ; رس
 اليهودية إلى اليمن كله دين

وهذه الواقعة يتوافق عليها كل المؤرخين العرب الكلسيكيين. 

، 
ا آنئذ7

دة فيه

يحية الولي

انت المس

تي ك
 إثر ذلك، قرر الملك اليمني اليهودي الزحف على نجران ال

ار

دو أن لنتش

برى. ويب

ائس الك

ها الكن

ى أرض

ام عل

ر وتق

ث تنتش

ة، حي

رعة مذهل

ور بس
 تتط

اعد

ة بتص

لة حميم

ران، ص

ي نج

وفيزي ف

طوري والمون

ذهبين النس

ى الم

رقية عل

يحية الش
 المس

ن

اعر اليمنيي

ة مش

ي يقظ

ة ف

لة موازي

ار ص

ذا النتش

ا أن له

ن. كم

ي اليم
 المشاعر المعادية لها ف

ى
 للعودة إلى اليهودية. وبذلك نشأ في هذا الوقت، وقبل ظهور السلم  بأكثر من نصف قرن عل
 القل، وضع ديني وسياسي معقد ساهم في تفاقم التوتر الديني بين العاصمتين اليمنية والنجرانية.

ي

يحية ف

مة المس

و العاص

ف نح

تعد للزح
د- يس 
و4
 وفي هذا الوقت، وحين كان الملك اليمني- المته

ع

اطف م

راني المتع

ي( النص

داني، اليمن

ى الهم

ان العش

رب، ك

رة الع
 الجنوب الغربي من جزي

رب
 أساقفة نجران) يسافر على عجل، ويلتقي أساقفتها من بني كعب من بلحارث، 6محذرا ; من ح
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  7 6يعدp لها يهود اليمن. وفي هذا اللقاء قال العشى قصيدته الشهيرة التي حذر فيها عبد المسيح بن
، وشقيقه ومساعده وراعي كنيسته يزيد قائل ;:4الديان أسقف نجران العظيم

            أيا سيدي4 نجران ل أوصي6نكما                      بنجرانZ خيرا ; فيما نابها واعتراكما

            فإنj تفعل خيرا ; وترتديا به                         فإنكما أهل لذاك كلكمـــــا

            وإنj تكفيا نجران أمرZ عظيمة 7                      فقبلكما ما سادها أبواكمـــــا

            وإنj أجلبت صهيون يوما ; عليكما                  فإن رحى الحرب الدكوك رحاكمــا 

  


ي (

م ف

نآي��ة الخ��دودوفي نطاق هذه الحرب، وقع الحادث التاريخي الذي سجله القرآن الكري
 ) م

ي

ود).وه

ا قع

م عليه
 سورة البروج. قال تعالى: ( 6قتل Z أصحاب الخدود. النار F ذات الوقود.إذj 6ه


ن 

ف16الية التي سجلت لحظة الضطهاد اليهودي لنصارى نجران، حيث 6رمي Z ما يزيد ع
  أل

دان

تز وج

د اه

ل. لق

خ م
ن قب
 نصراني في أخدود من نار، فكانت محرقة عظيمة لم يعرفها التاري

ران،

ارى نج

ه نص

رض ل

ذي تع

طهاد ال

اء الض

ون أنب

م يتلق

ة، وه

رة والبادي

ي الجزي

رب ف
 الع

ورأوا فيه نذر حرب دينية مخيفة. 


انوا

ة- ك

ة بدق

ائق الكنيس

جلتها وث

تي س
 ولذلك؛ فإن رواة الخبار القدامى  ممن رووا القصة- وال

ك

ود المل

ه جن

ط من

ذي هب

هيون ال

ل ص

دا ; جب

ون جي

اريخي، ويعرف

دث الت
 يعرفون جغرافية الح

ي

ر المنطق

ن غي

الطبع فم

ران. وب

و نج

رة نح

ه مباش

وا من

ري، ليتجه

واس الحمي

ودي ذو ن
 اليه

ي

ا ه

طين، وأنه

ة فلس

من جغرافي

خ ض
 الفتراض أن جبل صهيون كان في هذا الوقت من التاري

وع، والدق

ذا الن

ن ه

ة م

رف واقع

خ ل يع

ارى، فالتاري

ت النص

ران وأحرق

اجمت نج

تي ه
 ال

زاع

ذا ن
 والقرب إلى الحقيقة التاريخية والمنطق،أن اليمن اليهودية هي التي هاجمت نجران. وه

ة)

دعى (رب

انت ت
 قديم سجلته التوراة في مواضع كثيرة. ونجران كما برهنا في مؤلفنا السابق، ك

دثون

مون نج
ران(رب
ة نج
ران) ويتح

م،كانوا يس


دماء كم
ا نعل
 تماما ; كما في التوراة، والعرب الق

  :  ورد ف��ي كت��اب " الكلي��ل " للهم��داني ع��ن نس��ب ال��ديان( داي��ان) م��ا يل��ي : ( والغ��وث أول��د داي��ان ). ويعل��ق محق��ق4
 الهمداني على النس��ب بق�وله : وتوج��د ( ف��ي مخلف حض�ور مقاطع�ة يق�ال له�ا مخلف داي��ان، وداي�ان أيض�ا 7 ف�ي منطق�ة

)25 : 2حراز- الكليل : 
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ل

ام تحم

ل الش
 عن كعبتها المسماة كعبة نجران.وحتى اليوم ل تزال هناك عائلت سورية من أه
اسم صهيون نسبة إلى الجبل- في تأكيد صريح لصولهم العربية اليمنية القديمة-.

بيت بوس وأورشليم والقدس 


ا

ة وجغرافيته

ف المدين

ليم، تص

ن أورش

دثت ع

تي تح

وص ال

ائر النص

موئيل وس

ص ص
  إن ن
 الجبلية بدقة، حيث سلسة الوديان والجبال المحيطة والمرتبطة بها. وبالطبع، ليس لدى التوراتيين

ي

ن جبل

ى حص

ؤدي إل

ا ت

ان، أو أنه

ال وودي
 أي دليل عن وجود بيت بوس فلسطينية محاطة بجب

منيع يدعى صهيون.هاكم وصف الهمداني للمكان ( صفة جزيرة العرب ) :


ن

واس ) ب

وس ( ذي ب

ي ذي ب

ل اليمن

ى القي

ب إل

وس 6ينس

ت ب
 بي

رب

ى الغ

ع إل

واكه ويق

ض الف

ه بع

ع وواد 7 في

ن مني

راحيل. حص
 ش

الجنوبي من صنعاء بمسافة ساعتين.

        


وراة

ي الت

وارد ف

ه ال

ف ذات

ي بالوص

ان جبل

ود مك

اطع، وج

كل ق

د بش
 لدينا في هذا النص ما يؤك

ي

ره ف

وارد ذك

هيون ال

ل ص

ى جب

دورها إل
 ويدعى بيت بوس، وهو يرتبط بسلسلة جبلية تؤدي ب

شعر العشى، حيث يمكن للسائر هناك أن يهبط نحو نجران. 


ينة)

ة ( حص

ة آمن
 والمثير للهتمام أن بيت بوس هذه، وبالوصف الوارد عند الهمداني، هي مدين

ل

داء، بفض

ر الع

لم م
ن خط

ة بس

ة، متنعم4

ش آمن

تي تعي

ة ال
 أي أنها " أورشليم " بمعنى المدين

داني

ص الهم

ن ن

ظ أن كل ; م

امه. ولنلح

عب اقتح

اس 7 يص

ر وق

ي وع

ان جبل

ي مك

ا ف
 وجوده
 ونص التوراة، يؤكد أن بيت بوس حصن منيع. لقد زعم التوراتيون وهم يفشلون في العثور على

ل ول

م باط

ذا زع

ق. وه
 بيت بوس هذه، أنها ذاتها " يابوس " القرية الصغيرة في ضواحي دمش

ل

ى جب

ي إل

ة تفض

لة جبلي

ل بسلس

ة ول تتص

دس العربي

ى الق

ؤدي إل

ة ل ت

ه، لن القري

اس ل
 أس

صهيون.



17

                                         مقاربة


طين

ي فلس

وس " ف

ت ب
  وبالطبع، فل وجود لمكان أو قرية أو مدينة أو موضع جبلي، ي
دعى" بي

ن

ل م

هيون.فه

ن ص

دعى حص

ه وي

ؤدي إلي

ع ي

ن مني

د حص

ا ل يوج

دس، كم

رب الق
 التاريخية ق

وم، أن

رائيليون الي

م الس

ا يزع

ود، بينم
 العدل الفتراض أن هذه الماكن الجبلية زالت ع
ن الوج

دث
 أسماء القرى الوارد ذكرها في التوراة ل تزال موجودة هناك منذ أكثر من ألفي عام؟ فأين ح

ر الخدع
ة القائل
ة أن الت
وراة س
مت

ف أمك
ن تمري

اذا ح
دث؟ وكي

وي، ولم

اريخي المأس

أ الت
 الخط

القدس أورشليم، فيما ل وجود لي نص يؤيد هذا الزعم؟

         نص التوراة                                          نص الهمداني

 وواد7 بيت بوس حصن منيع     واستولى الملك ورجاله على                         

اليبوسيين وأخذ الحصن    أرض 
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من القدس إلى النقب

: 1: 15كما ورد في نص سفر يشوع ( 
دس6 
ش- ق Zد


ل ق

ع جب

دد موق
   ) النص التالي الذي يح
على نحو ل يقبل التأويل :

 ויהה-גבול-למטה-בני-יהודה-למשפחתם-ה-גבול-אדם-את-מ-צנה-גנבה-נגב
מקסה-תימן-ויהי-להם-אל גבול-נגב- מקצה-ים-מלח-מלשן-הפנה-גנבה-ויצא-

אל-מגנב-למעלה-עקרבים-ועבר-צנה-מ-גנב-ל-קדש-ברניע-ועבר-חצרון-ועלה-
אדרה


ول- ء-د

ا- جب

فحتم- ه

وه- ل-مش

ي- يه

ه- بن

ول- ل- مط

ا- جب

ي-ه

ه- م- (و-يه

ن-جنب
 -م- ص

ه-

ه- جنب

ا-فن

ن- ه

ح- م-لش

م-مل

ه-ي

ب- م- قص

ول- نج

م- ءل-جب

ي- ل-ه

ن- وي-ه

ه-تيم
 -قص

بر-

ع- وع

دش- برن

ب- ل- ق

نه- م جن

بر- ص

م- وع

ه- عقربي

ب- ل- معل

ص-ء- ءل- م-جن
 وي

حصرون- ويعله – ء-درا )

والترجمة المينة للنص تقول  ما يلي :


ل 

ائرهم، قاب

اهاض��ين س��فوح م
ن أدم(وكانت المرتفعات لسبط يهوذه ولعش

ن أقص
، وم 
بي4
 ، وجن

ن  والمل��ح،ياممن أقصى نجب ، وكان لهم القابل من تيمن

رجلس��ن . وم

وب، وتخ

ا الجن
  مواجه;

ى 

ى جن��بإل

از المعلة وعقربي��م، عل

ن ص��نه فتجت

عد م

بروبرن��ع، جن��ب إل��ى ق��دBش وتص
 ، وع

 أدره). فتصعد وحضر


بي

ذي س
جله الن

ف ال

ذا الوص

دعى يش��وعوه

ع ي
קדש لموض ش- ق��دBس   Bد�عق

ا ; م

ابق كلي
 ، يتط

ةالهمدانيوصف 

رة محاط

راة جبلي
ة وع

ل بس
س عن
ده تتص Zد

Zها، فق


ماء نفس
  للمكان نفس
ه والس


دعى بمجموعة من الوديان العميقة.

ة ت

راة جبلي

ل بس

ارك يتص

ل المب

ذا الجب
 وكما نلحظ؛ فإن ه

ا نجب

ان منه

ربوجب��ل ي��ام ووادي وجب��ل ءدره وادي حض�ر(ها– نجب ) وبسلسلة من الودي
 ، ق

. وادي الملحمصب من مصبات 


ام 

صس��بط يه��وذهوفي هذا المكان أق

ذا الن

عنا ه

ا وض

ذلك، وإذا م

رائيل. ل

ي إس

باط بن

بر أس
  أك

د

ى ي

ليم عل

وار أورش

اء أس

م وبن

ات ترمي

ف عملي

ذي يص

الي ال

ص الت

ل الن

ا بتأم

م قمن
 أمامنا، ث


دعى نحميا

دهما ي

لين، أح

انين منفص

ل ع
ن مك

دث بالفع

وراة تتح

ف أن الت

وف نكتش
 ق�دش-، فس

ا ( أورشليم، والثاني يتحدث عنقBدس

جله نحمي

ا س
: 2 :1 . هاكم وصف أورشليم كم   م
ن10 

النص العبري ):
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ואמר-אלם-את-ראיתם-הרעה-אשר-ירושלים-ה-חריה-ושעריה-תצאתו –באיש-
לכו-ונבנה-את-ה-חומת- ירושלים-ואל-נהיה-עוד-חרפה 


عر-

ة – وش

ا- حري

لم- ه

ر- يروش

ه- ءش

و- ب
 وء-مر-ء-لهم- ءت- رئيم- ها- رعا- ءشر- ء-نحن
يه- نصتو- ب- ء-يش- لكو- ونبنه- ءت- ها- حومت- يروشلم- وءل- نهيه- عود- حرفه)

والترجمة المينة لهذا النص تقول ما يلي :


ذي نح
ن في
ه، حي
ث
ي�ة و-جب�ل- ش�عر و- وادي- أورش��ليم(فقلت6 لهم:ها أنتم ترون الرع
ا ال Yر Bالح. 

ى- وادي

إلى- واديع��ود، و- - نهي��هفلنقم ببناء أسوار أورشليم ابتداء ; منه، فتمتد السوار إل
 -، ف

)حرف


ة  نحمي��اومن الواضح أن

ة اليمني

ائل اليهودي

ع القب

و يجم

اء، ، وه

ي البن

روع ف

ى الش

ا عل
 ويحثه

ام 

ورش ع

ي ق

ك الفارس

وم المل

ى مرس

اء عل

ر بن

ن الس

ا م

د عودته

اء539( بع

ام ببن
  ق.م) ق


ل 

انق�دش- ق�دسأسوار المدينة المقدسة في مكان، ل علقة ل
ه بجب

ال وودي

ا م
دن وجب

ا هن
 ؛ فه

لجبل شعرأخرى، وفضاء جغرافي مختلف كليا ;، حيث 

م الجب

ى اس
 ( شعر بالعبرية  تنصرف إل


ة) ووادي 

ة العربي
 ووادي ومخلف الع��ود نه��ي- نهي��ه،شعر وليس إلى معنى باب كما في الطبع

ي نحمي�ا لقد ش
اهد حرف.

ور المدين
ة المخرب
ة ف

ف أن س

ذاجب�ل الرع�ا كي

ا ;، ول

ترق تمام

د اح
  ق


ة

ال المدين

ذي ط

راب ال

دود الخ

ى وح

درك معن

ل، أن ت

ى العم

دعوها إل

ي ي

ائل وه

الب القب
 ط

ن

ز بي

م يك
ن يمي

ليم،أو ان
ه ل

رف أورش
 المقدسة. فهل من المنطقي الفتراض أن نحميا لم يكن يع

ير

ا ل يش

ك أن نحمي

ن ذل
 قدس وأورشليم، بحيث قام بإعادة بناء أسوار مدينة أخرى؟ وفضل ; ع

دش-
 قط إلى أن أورشليم المحترقة هذه هي نفسها قدش- قدس؟ وكما رأينا من نص يشوع؛ فإن ق

س

انين، لي

ف المك

ي وص

اقض ف

ذا التن

ام؟ ه

ل ي

رب جب

ب وق

ا- نج

ال ه
 قدس ترتبط بسلسلة جب

انين

ن مك

ا ; بي

ل جغرافي

ذي يفص

ميم الختلف ال

ي ص

و ف

ل ه

يا ;؛ ب

ابرا ; وعرض

ا ; ع
 تناقض

ع

ل  المواض

ة ك

ة مذهل

ف بدق

داني وص

ف أن الهم

يل، كي

ت بالتفص

د بين4

ت ق

ومين. وكن
 معل
 والماكن التي تتحدث عنها النصوص التوراتية، فجبل قدش- قدس المبارك جبل شامخ من جبال


وائم80اليمن، يقع على مبعدة 

ي ق

مه ف

د ورد اس
  كيلومترا ; إلى الجنوب من مدينة تعز اليوم. وق

ه

تولى علي

ا ; اس

اره مكان

ديم، باعتب

ري الق

د المص

دران المعب

ن ج

تي تزي

رية ال

ك المص
 الكرن


اءتحتمس الثالثالمصريون في حملة 

خ وعلم

اب التاري

ار وكت

اء الث

اع علم
  والتي بلغت، بإجم
المصريات، عمق الجزيرة العربية وجنوبها الغربي. 


وراةجبل قدس يقع قرب وادي حض��روفي هذه القوائم سنرى أن 

ف الت

ي وص

ا ف

بط وكم
 ، بالض

ب أن

وراة. والغري

ف الت

ع وص

ريين م

ف المص

ابق وص

ى تط

ر عل

د آخ

ذا تأكي

داني. وه
 والهم


وصقوائم الكرنك

ن نص

ارن بي

ك ( وق

ة الكرن

ف م
ن قائم

ا مقتط
  ل تشير قط إلى أورشليم. وهن
الهمداني والتوراة وقائمة الكرنك).
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                                  قائمة الكرنك

                             ( نموذج دراسي )    

و                          السم في صيغته العربيةالسم في قائمة الكرنك- مجد

ش                       1 Zس : قد ZدZق                      

 : مكت                                            مخت- المخا2

 خطي  : خطي                                           3

عنس                                     : عنسو             4

حضر                               :حصر                     5

                              صور   : صور                6

 : روس                                              روس    7

               


تي

اكن ال

ع والم

ا المواض

ي ذاته

رية، ه

ة المص

ي القائم

ا ف

وارد ذكره
 إن الماكن والمواضع ال

ا

ة، فالمخ

ة قديم

ع يمني

اكن ومواض

ا أم

رب) باعتباره

رة الع

فة جزي

ي ( ص

داني ف

فها الهم
 وص

ا-

احل المخ

انيين بس

ن اليون

د الجغرافيي

روف عن

م، المع
 ( مخت أو مكت) هو ساحل اليمن العظي

ان)

ور لبن

س ص
 مكت، وحضر -حصر في العبرية من أشهر وديانه ، كما أن صور اليمن ( ولي

س

ة عن

ى منطق

تولوا عل

د أن اس

م، بع

ي زحفه

ريون ف

لها المص

تي وص

ة ال

ان العظيم

ن الودي
 م

ى

ق عل

ه ينطب

ر ذات

ا). والم

ائرها وقراه
 ( عنسو عند المصريين والتي ل تزال قائمة اليوم بعش
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ع،

دس برني
 كل السماء الوارد ذكرها في نصوص التوراة الخرى. يتبقى أن نلحظ أن قدش- ق

ت الكلم
ةها- نجب  הגנבالوارد ذكرها في نص يشوع، تقع في سلسلة جبلية تدعى 
 . وقد ترجم


ذه( النقباعتباطا ; وتزويرا ; للجغرافيا والتاريخ إلى 

ي ه

ا – ف
  ) وهذا  تلعب فاضح، لن علين

ذه

لمنا به

ا س

ك؛ وإذا م

ع ذل

اف. وم

ى ق

ري) إل

النطق المص

م( ب

رف جي

ل ح

ة- أن نقل
ب ك
 الحال


رقدس التوراة ق��رب النق��بالترجمة المزيفة لغراض السجال، ففي هذه الحالة تصبح 

ذا أم
 ، وه

ل بالق
دس العربي
ة،

حراوي ل يتص

طيني مك
ان ص

ا ;،لن النق
ب الفلس
 غير قابل للتصديق جغرافي


ران ح
تى منطق
ةالنج�ببينما المقصود من ه
ا- نج
ب ( 
 ) سلس
لة الجب
ال الممت
دة م
ن تهام
ة  ونج
، تماما ; كما في نص يشوع.جبل يام ووادي الملحالجوف، حيث يقع 

 ) 137-136يقول الهمداني ما يلي ( صفة 


ن 

آتيه م

ض، وم

م وادي بي

دنس��راة جن��بث

ن ع

ا بي

ع م
  وجمي

اني

ر. والث

ى البح
 ووادي تخلة من ارض شرعب التي تنتهي إل


ق:وادي ادي��ممن أودية السكاسك، 

ريح- المحق

ال ذات الس
  وجب

افر

ن المع

ي م

ريح وه

وم ذات الص
 وهي الجبال التي تسمى الي

 قدBسثم في


من

ة، تتض

ار مقارب
ة جغرافي

ي إط

ص الهم
داني) ف

وع ون

ص يش

ع النص
ين( ن

ا بوض

ا قمن
 إذا م

داني،
س عن
د الهم Zد


وع، وق
 التسلسل الدقيق للمواضع والماكن التي تؤدي إلى جبل قدش عن
د يش

فسوف نحصل على التماثل المدهش التالي- وللختصار فسنكتفي ببعض المثلة- :

      يشوع                                                       الهمداني

  - النجب ( النجب)                                   ها- نجب-

م   - وادي أديم                                                 - أد]

وادي حضر                                               - حصر -

 - جبل قBدBس                                                  قدش -
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طين.

ي فلس

ة ف

دس العربي

ى الق
 وبكل يقين ل يوجد في هذه الجغرافيا ( نقب صحراوي) يؤدي إل

ص

ن الت
وراة. الن

ن نص
ين م

رى بي

ة أخ

اكم مقارب

ليم؟ والن ه

دعى أورش

ا ل ت
 كما أن قدس هن

 ) يقول  نص السفر عن أورشليم ما يلي: 28 : 7: 15(يشوع الول من سفر 

אבן הנום כתף היבושמ-גנב-הי-ירושלים                                                    

) -  يرو-شليم- م-جنب- هي-ءكتف- ها- يبوس- ء-بن- هنوم                     (               

والترجمة الصحيحة تقول ما يلي:

 )  أورشليم ثم تكونجنب، من أوبن، وهنوم، وكتاف ويبوس ( 


تىجب��ل هن��وم ووادي كت��اف في هذا النص، تظهر قرب  أورشليمومن المؤكد أن

ائم ح

و ق
  ( وه
). الحوثيين في صعدةاليوم بالسم نفسه ويرتبط بأحداث دامية وقعت مع 

 بي��ت ( وليس النقب ) ليصل إلى سراة جنبومن هذا الوادي يمكن للسائر أن يصعد سلسلة جبال 
 أمامه. أورشليم، حيث تكون بوس


ف 

ي وص

ول ف

تراع ويق

فر تثني
ة الش

و م
ن س

اني فه

ا يل
ي: ( ق�دش- ق�دسأما النص الث
  :1 م
18: 38 ( 

                                                      עד-קדש-ברניע-ואמר-לך-ב-את-עד-ה-אמרי

   (عد- قدش- برنع- وء-مر- لك- ب- ءت- عد- ها- ءمري )                                   
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والترجمة الصحيحة للنص تقول :

 )جبل الموريين ، قلت لكم ها قد وصلتم حتى قدش برنيع ( وعند 


رب

ع ق

راقية، تق

ة الستش

راءة المخيالي

ب الق
 هذه القدس المزعومة التي وصلها بنو إسرائيل حس
  كما هو واضح من النص . أورشليم- برنع وتسمى باسمه، وهي ل تدعىجبل يدعى جبل برنيع


رب 

ابق، أن جب��ل الم�وريين.كما أنها تقع ق

وع الس

ص يش

ا م
ن ن

ا رأين

نق�دش- ق��دس وكن
  يمك
 وهما موضعان ل تعرفهما فلسطين.برية صين وجبل ءدرهالوصول إليها من 

قدس في الشعر الجاهلي ورواية التوراة


ط

ا ; للخل

وص، منع

ذه النص

ي ه

واردة ف
 لكل ذلك، ل بد من التمييز بين سائر المواضع الجبلية ال

ل

فية والجه
 بينها وبين القدس العربية في فلسطين.إن عدم التمييز والصرار على المطابقة التعس

ى

ه فوض

ت عن

ا، نجم

ي الجغرافي

وي ف

ط مأس

دوث خل

ى ح

ذي أدى إل

وراة،هو ال


ة الت
 بجغرافي

ا

داث ل يجمعه

ات وأح

ور وجماع

داخلت عص

ا وت

طيني،اختلطت فيه


خ الفلس

ي التاري

ة ف
 عارم


ر

د ورد ذك

اهلي. لق

عر الج

ى الش

نعود إل

عى إلي
ه، س

ذي نس

ز ال

ياق التميي

ي س
 - \ق�دسج
امع. وف
 في الكثير من القصائد، بينما وادي الرمةبالضم- الجبل العربي الشامخ- وهما جبلن- في بطن 

س- بالفتح- في سلسلة جبال المعافر اليمنية. ZدZوصف الهمداني في " صفة جزيرة العرب " جبل ق 
وهذا يعني أننا بالفعل أمام ثلثة مواضع، تماما ; كما في التوراة وبالسم نفسه.

قال الشاعر الجاهلي أبو ذؤيب الهذلي :

 Z عاشق 7      نظرتZ ق\دس                         فإنك حقا 6 أي نظرة ونها و\  ووقيرد6

  إلىجبال المعافر- بالفتح- في جبل BقBدس هذا- بالضم- والذي يتغنى به الهذلي، ليس  \قدسوجبل 

رج،وادي الرم��ة؛ بل جبل قرب مدينة تعزالجنوب من 

ى الع

دهما ابي
ض ويكن

ا جبلن أح
 ، وهم


امخ 

ر ش

ف احم

ر أن

عراءوكلهم��ا \ق��دسوالخ

م ش

داني ومعظ

معي والهم

فهما الص

د وص
 ، وق

الح

ع الص

ع المرتف

ي (الموض
 الجاهلية. وحسب ( لسان العرب) لبن منظور؛ فإن كلمة قدس تعن
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مى
س ب
ه. ( كم
ا يس 
طل لن
ه يتق
د4
س- بالفت
ح- الس Zد
Zك) والق

ر والتبري
 للزراعة) والتقديس( التطهي
 6قدس آرة– أوراة،). 

يسمى أعشى نهشل لنه  تلقب بلقب العشى أيضا ; ) : وقال السود بن يعفر النهشلي( و6

لفه uهاء ال4لب ك                   وجامل 7 كز6

رمض 7 من مياه القهر أو  Zقدس 7                                  ذو ع

وقال البحتري :

                      فإذا 6هم افتخروا به لم يبجحوا

                                            بقديم F ما ورثوا من العلياء

                     صعدوا جبال ; من 6علك كأنuها

 ويذبل وحراء     قد\س                                         هضبات

وقال خفاف بن ندبة السلمي4 :

                  

قت 6أسيماء الرحال F ودوننا  Zر Zط                    

                                          من  Zفيد غيقةZ ساعدv فكثيب 6

                   فالطود فالملكات أصبح دونها

وب 6قد\س                                        ففراع   فعمقها فحس6

وقال كعب بن زهير:

 أوارة \قدس                   وأنت Z امرؤ v من أهل

F عبد ا4 أكناف 6مبهل Z كuأحلت                                         



25

ة : وقال كثير عز4

                    كأنu أخاه 6 في النوائب F ملجأ 

نطققد\س                                   إلى علم 7 من 6ركن  uالم 

                                     

وقال كثير أيضا ; :

ما ;  نس4 Zفكأنه إذ يغتدي 6مت                

F وهدا ; فوهدا ;  ناعق  برئال                                        

              كالمضرحي4 عدا فأصبح واقعا ; 

 فوق معاقل الوعال F     قد\س                                     من 

                                 

وقال أبو بكر الصولي :

                   لهفي على 6منتخب حلمه

  قد\س                                    أرجح 6 من رضوى ومن 


ا جبلن

ة، وهم
م 
ي وادي الر4

دس ف

وا 6ق

دماء عرف

رب الق

م، أن الع
 ومن سائر هذه المقتطف
ات نفه
بإجماع الرواة والجغرافيين.

قدش-قدBسبين  Bالقدس و
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وراة ل الق��دسسنقدم هنا وصفا ; جغرافيا ; مقتضبا ; لمدينة

ف الت

ى أن وص

ة عل

ل البرهن

ن اج
  م

اه

ط المي

د خ

ام، عن

خ بلد الش

ن تاري

ا م

ت 7م

ي وق

دس ف

ة الق

أت مدين

يفها. نش

ع توص

ابق م
 يتط

ا

ون م

د يك

ة. وق

بة مرتفع
 الفاصل ما بين البحر البيض المتوسط والبحر الميت، وفي بقع
ة خص

رق

ن الش

احلية، وم

هول الس

رب الس
 ميز نشوء المدينة، أنها ب6نيت فوق هضبتين، تحدهما من الغ

ام

ل ع

ي اب
ن حوق

ة العرب
حال 
ل. يكت
ب الر4

ال الخلي

لة جب
 نهر الردن.أما إلى الجنوب منها، فسلس


ى تلل .978

ة عل

ة مرتفع
ة مبني

ي مدين

ة وه

در مس
احة الرمل

دس ق
 م ما يأتي ( تبلغ مساحة الق
ويتوجب عليك أن تصعد إليها من كافة الجهات ).
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                                             مقاربة 

  وصف التوراة لجبل قدس                                  وصف الجغرافيين القدماء      

                              مدينة مرتفعة مبنية على تللجنب  وتصعد من صنه فتجتاز 

ش، إلى  Bوعبر وحضر فتصعدقد 

).درهأ

                                         


ا

امت به
 يخلص المرء من هذه المقاربات الجغرافية إلى تقرير الحقيقة التالية: أن المطابقة التي ق
القراءة الستشراقية للتوراة، هي مطابقة زائفة وتعسفية ول أساس لها في النص أو الجغرافيا.
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تزييف وتصحيح 

( نموذج دراسي )


ا ;،

ادفه غالب

ديم إل وتص

طين الق

خ فلس

ارئ لتاري

ا م
ن ق

ياق، أن م

ي ه
ذا الس

ام ف
 والمثير للهتم
الرواية الستشراقية التالية :


طين،
 استمر الستيلء التدريجي للقبائل العبرانية على فلس

دت لتص
ل إل
ى

رائيلية لف
ترة امت
 وتشكيل اتحاد القبائل الس

داث

ذه الح

وراة ه

ف الت
 ما يزيد عن أربعمائة س
نة. وتص

ى

ة موس

دأ بحمل

تي تب

ول ال

ة، بالفص

يلية متناهي

ة تفص
 بدق

ة

دم المملك

م ت

اة. ول
 عبر الصحراء وصول; إلى سفر القض

ام

ائة ع

وى م

ليمان س

اول وداود وس

ن ش

ل م

دة لك
 الموح

خ

اء التاري
 ليس إل- وهذه حقيقة يضع عليها بالمناسبة علم

د


ا بع


ر فيم


ث أن انفج


ا لب


تفهام-.وم


ارة اس


ديثا ; إش

 ح
 التناقض القديم بين قبائل الشمال والجنوب وقامت منذ ذلك

دة

مال لم

ي الش

رائيل ف

رائيليين، إس

ان للس

ن مملكت
 الحي
مائة عام، ويهودا في الجنوب لمدة مائتين وعشرين سنة.

 كلوس ب��ولكين ( ق��ديما 7 ف��ي البل��د المق��دس: رحلت إل��ى فلس��طين
 )1986القديمة  


ات

ن المؤلف
 في هذه الرواية التقليدية للتاريخ الفلسطيني القديم، والتي يصادفها المرء في الكثير م

ة، مثل ; ل
 ( بما فيها كتب التاريخ العربي ويا للسف) يمكننا أن نحدد الكثير من الخطاء الفادح
 يوجد حتى هذه اللحظة وعلى وجه الطلق- بعد ما يقرب من سبعين عاما ; من البحث في باطن


ي5الرض كما بي4ن عالم الثار السرائيلي هرتزوغ

ورة لق

ي ص

ه ف

وق ب
 - أي دليل تاريخي موث

تيلء

ه " اس

م أن

ا يزع

د لم

دعم والتأيي

ن ال

وع م

دم أي ن

وش،يمكن أن يق


جلت أو نق

ة أو س
 أثري

القبائل العبرانية على فلسطين". 

  م��ا يل��ي : إن علم��اء الث��ار ال��ذين عمل��وا بحماس��ة من��ذ1998 ف��ي نهاي��ة ع��ام   Herzog : كت��ب هرت��زوغ 5
 بدايات القرن- الماضي- بحثا 7 عن مواد تؤكد ما جاء في العهد القديم، لم يجدوا أي شئ. ولكن، كلما ظهر شئ
 م��ا عل��ى الس���طح؛كلما تأك��د لن��ا بوض��وح أن الك��ثير م��ن قص��ص العه��د الق��ديم ليس��ت ص��حيحة( فم��ن عه��د داود
 وسليمان لم نجد س��وى بض��ع قط�ع م�ن الفخ��ار، ل تتط��ابق م��ع  وص��ف الت�وراة. لق��د وج��دنا، بالفع��ل قطع��ا 7 م�ن
 عصور f مختلفة، متأخرة وحديثة، وهو ما يعني أن المنطقة كانت مأهولة. بي��د أن أي�ا 7 م�ن المكتش��فات ل ت�بي<ن

2002أنها تنتمي إلى عصر داود وسليمان )- أنظر للمزيد مؤلفنا : شقيقات قريش – بيروت   
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اطير

ات والس

ي المروي

وراة، رأت ف

راقية للت

راءة استش

اس ق

ى أس

ة عل

ذه الرواي

ت ه

د 6بني
 لق

رائيلية ق
وة

ائل الس

ر في
ه القب

ديم، تظه

طيني ق
 والقصص مادة أساسية في " صناعة " تاريخ فلس

ديني

ار القص
ص ال

ي اعتب
 منتصرة، وهذا أمر يتنافى كلي
ا ; م
ع عل
م التاري
خ؛ إذ م
ن غي
ر المنطق

ار ك
ل

إن اعتب
 والمرويات دليل ; تاريخيا ; ما لم يجر F إخضاعها للنقد والتصحيح. وعل
ى س
بيل؛ ف

وص

ي نص

ا ف

وارد ذكره
 ما ورد في التوراة هو التاريخ القديم لفلسطين، وأن كل الشخصيات ال

ي

ا ; ف

اذا ; وغرائبي

دو ش

ا يب

ير مقب
ول لك
ل م

ديم تفس

ب تق

يات تاريخي
ة، يتطل

ي شخص
 الت
وراة ه
 تصرفات أبطال هذه القصص؟ إن التوراة ل تقول قط، ول بأي صورة من الصور، أن الحداث

ا.

ة عليه

ائل العبراني

تيلء القب

ة اس

ق " رواي

ن " تلفي

ف أمك

طين؛ فكي

ي فلس
 التي ترويها دارت ف

ف،

تى وأي
ن وكي

طين، وم

و فلس

ر نح

ى م
ن مص
 ومنj هي القبائل العبرانية التي زحفت مع موس

ا ي
دعى  "

رف أي ش
ئ حقيق
ي ع
ن م
 وما المقصود باتحاد القبائل السرائيلية ؟ إن التاري
خ ل يع
 قبائل عبرانية " سوى ما ورد في قصص التوراة؛ بل إن التوراة ل تقول أن نصوصها مكتوبة "

بلغة عبرانية  " أو إن القبائل الوارد ذكرها هي قبائل عبرانية ؟



30

                                                                    الفصل الثاني)               

س التوراة ليست �قدس فلسطين �                                                              قد

س، الجي��ل المب��ارك الم
س��م�ى  ق��د� �د�س  ي
قص��د ب���ل �ق� - بفت��ح الحرفي��ن الول والث��اني كم��ا يلفظ��هجب
 ، وال��ذي لع�دن باتج��اه تع�ز كم إل�ى الجن��وب م�ن 80 القديم، نحو مخل  المعافراليمنيون- في 

 يزال معروفا>، حي��ث ع��اش هن��اك ذات ي��وم بعي��د م��ن التاري��خ، ش��عب عرب��ي م��ن ش��عوب وقب��ائل
ה-الع�رب العارب��ة ي��دعى بالعبري�ة �س أو الفلس�ت وي��دعى ف��ي العربي�ة فلس�تيم، פלשתים �ل � الف

 (حسب طريقة الكتابة اليمنية وفي نطق بعض أهل اليم��ن مث��ل قرش��ت ف��ي قري��ش، وفرس��ت ف��ي
 فرس). كما يكتب اسم هذا الشعب القديم باستخدام الهمزة والمي��م ف��ي أول�ه- وهم��ا أدات��ا التعري��ف

�سالمنقرض���ة ال���تي حل���ت محله���ا أداة تعري���ف جدي���دة ه���ي الل���ف واللم- ف���ي ص���ورة (�� ءم فل
  ) مثل ءم رجل في الرجل وءم بعير في البعير، وهي لغة في جن��وب الجزي��رة العربي��ة.-الفلس

 لقد صورت القراءة الستشراقية المخيالية هذا الشعب على أنه شعب من الغرباء عاشوا وأقاموا
 ف��ي فلس��طين التاريخي��ة، وأنه��م ك��انوا م��ن المتس��للين ال��ذين ق��دموا م��ن جزي��رة كري��ت ( اليون��ان)
 واس��تولوا عل��ى أرض الميع��اد اليه��ودي. وه��ؤلء- الفلس��تيون-كم��ا تق��ول الت��وراة ف��ي نص��وص
 متفرقة،عاشوا كجماعة وثنية متمردة ودخلوا في معارك وحروب طاحنة مع بني إسرائيل. وفي
 الواق��ع ل وج��ود لجب��ل ف��ي الق��دس العربي��ة، كم��ا أنه��ا ل تق��ع عل��ى جب��ل. ول��ذلك فنح��ن الن ف��ي
ش ه��ذا، ل ي��زال يحتف��ظ باس��م الجماع��ة القديم��ة ال��تي س– �ق��د�  مواجهة الحقيقة التالية: إن جب��ل �ق��د�

:لكتشا تدعى الفلست وبالضبط تماما> كما ورد في رواية التوراة. إليكم هذا ا

 ( صفة جزيرة العرب) كل > من الجبل والجماعة القديم��ة ال��تي عاش��ت يصف الهمداني في كتابه
 ب��القرب من��ه ف��ي أول س��راة اليم��ن، ابت��داء" م��ن أرض المع��افر فس��احل بن��ي مجي��د-مج��دو فجب��ال
 عدن.وفي هذا الشريط الساحلي الطويل، نشأت ممالك يمنية قديمة ت
عرف بالمخاليف ( منها مثل
  > مخلف ذبحان وجبأ- جبع وصبر وصحارة ووادي الضباب،ومعظم سكانها م��ن قب��ائل هم��دان

 -وانظر هامش المحقق حول وادي الض��باب) م��ا118والشعريين). يقول الهمداني في ( صفة: 
يأتي:

ي�ربمخل  المعافرثم يتصل  YمZفي هذه السراة، بلد الشراعب من ح  
س من المعافر جنوبي هذا، والضباب أيضا> في  ( والضباب واد] في �قد�

 من المعافر أيضا> ) ثم يتصل بسراة الكلع سراة بني سيف.6المفاليس

قارن بين المفاليس  وأومفاليس الكلمة الغريقية- انظر الهامش التالي  : 6
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س وه�ا هن�ا المفاليسه�ا هن�ا � �  (ه�ا-فلس�تيم.والمي�م اليمني�ة-الحميري�ة ب�ديل م�ن اله�اء العبري�ة7 �ق�د
س، وع�ن ه��ا-فلس��تيم ( الفلس��تيون م�ن  كأداة تعريف).يعني ه��ذا أن الت��وراة وه��ي تتح��دث ع�ن �ق��د�
 فلست) إنما تتحدث عن هؤلء حص��را> ل ع��ن الفلس��طينيين.إن وض��ع الرواي��ة التوراتي��ة ف��ي ه��ذا
 الط��ار الجغراف��ي ه��و المفت��اح ال��ذهبي ف��ي ح��ل ألغ��از الت��وراة برمته��ا، وفه��م الس��بب الحقيق��ي ل
 لعسر نصوصها وبعض تراكيبها المعق��دة وحس��ب، وإنم��ا فه��م الس��بب الك��ثر جوهري��ة ف��ي فش��ل
 العلماء في العثور على أي دليل علمي يؤكد وق��وع الح��داث ال��تي ترويه��ا الت��وراة ف��ي فلس��طين.
 واله��م م��ن ك��ل ه��ذا، أن الت��وراة ل يمك��ن أن 
تق��را ق��راءة ص��حيحة، إل إذا 
وض��عت ف��ي بيئته��ا
 الحقيقية التي ولدت فيها، ونعني البيئة الروحية القديمة لجنوب غ�رب الجزي��رة العربي��ة. ول��ذلك؛
 فإن إعادة وض��ع الرواي��ة التوراتي��ة ف�ي بيئته��ا التاريخي��ة، س��وف يكش��ف لن�ا ع�ن ال�وجه الحقيق�ي
تلع��ب ب��ه، وبش��كل أخ�ص رواي��ة الت��وراة لح��ادث الس��بي الب��ابلي.لق��د احتك��ر المخي��ال 
 للتاريخ الم
 اليه��ودي المعاص��ر ح��ادث الس��بي الب��ابلي برمت��ه، ونس��به إل��ى اليهودي��ة وح��دها، م��ع أن الح��ادث
 التاريخي، لم يكن موجها > ضد جماعة بعينها؛ بل شمل جماعات أخرى. وكما أن ه��ذا الحتك��ار
 يص��ادر ح��ق ه��ذه الجماع��ات ف��ي اس��تذكاره واس��تعادته كج��زء م��ن تاري��خ المنطق��ة ف��ي عص��ر
 المبراطورية البابلية- الش��ورية؛ ف��إنه يتلع��ب ف��ي " جغرافي��ة الح��ادث  "، وذل��ك حي��ن يج��ري
 تصوير مسرحه في فلسطين. إن تصحيح هذا الجانب من التاريخ، يمكن له أن يكون تأثير ه��ائل
 على مستوى  مواجهة الفوضى في العصور والح��داث ال��تي تس��بب فيه��ا المخي��ال الستش��راقي.

لكل ذلك، سوف نبدأ من لئحة السرى التي سجلها كتاب اليهودية المقدس

  : المثير للهتمام في هذا النطاق أن الغريق عبدوا – تحت تأثير معبودات وآلهة الفينيقيين- معبودا" يدعى7
س الغريق هذاOmphalos(أمفالس)  Bوهو عبارة عن حجر مخروطي وجد في معبد أبولو ( هبل). لقد قد   

Bة العالم). هذا المعبود يحيلنا إلى اسم الفلس ووظيفته ، فهو أيضا Bلسرة الرض ( سر Bالمعبود بوصفه رمزا 
ة. وما يلفت النتباه أكثر أن كل B من الفلس و( أمفالس) عبدا Bة الرض) والفلس في اللغة : السر Bرمز ( لسر 
سة في الشكل المخروطي للعضو الذكري. كما Bة المقد Bلله الخصب، وتكمن رمزيته الجنسي B بوصفهما رمزا 
 يلفت النتباه أكثر التماثل بين السمين( أمفالس،  ومفاليس ولحظ  الهمزة والميم مثل ءم رجل في الرجل).

لة ( التوراة الغريقية ) Bللمزيد :أنظر الكتاب الخامس من فلسطين الم�تخي
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لئحة أسرى القبائل العربية اليهودية في السبي البابلي 

 ، للسرى من القبائل اليمنية اليهودية في بابل، بعدعزرا النبيتتضمن القائمة التالية التي أعدها 
  ق.م إطلق سراحهم وتحريرهم من العبودي��ة، والس��ماح539 عام الفارسي قورشقرار الملك 

 بعودتهم إلى أورشليم القديمة إثر سقوط بابل في يده؛ طائفة نادرة من أسماء القبائل اليمني��ة ال��تي
 ل وج��ود له��ا ف��ي فلس�طين.إن ه�ذه القائم�ة ال�تي ن
عي��د  ض��بطها ف��ي س��ياق إع�ادة تحدي��د الم��واطن
 التاريخي���ة الحقيقي���ة للقب���ائل والجماع���ات، المنفي���ة والع���ائدة إل���ى موطنه���ا بم���وجب المرس���وم
 المبراطوري، تؤكد لنا بشكل قاطع صحة ما ذهبن��ا إلي�ه، وأن ال�ذين تعرض��وا للس�بي ك��انوا م�ن
 القب��ائل العربي��ة اليهودي��ة ال��تي وج��دت نفس��ها، ذات ي��وم م��ن التاري��خ البعي��د ف��ي مواجه��ة دامي��ة
 ومتواصلة مع المبراطورية البابلية- الشورية (الوثنية). وهؤلء ل ص��لة له��م بفلس��طين ل م��ن
 قريب ول من بعيد. لقد وقع الحدث برمته وبكل تفاص��يله النس��انية المحزن��ة ف��ي س��راة اليم��ن ل
 ف��ي فلس�طين. ولع��ل القائم�ة ال�تي س��جلها ع�زرا الن��بي� وتض��م� أس�ماء وانس��اب الس��رى م�ن أبن�اء
 القبائل، تشير بوضوح ل مثيل له إلى أصولهم العربية-اليمنية. وهؤلء كما سوف نبي�ن، يمثل��ون
 جماعات بدوية دانت بدين بني إسرائيل في اليمن القديم، وق��د ج��رى أس��رها ونفيه��ا م��ن أوطانه��ا
 في إطار حملت حربية متتابعة، قامت بها المبراطورية الشورية لبس��ط نفوذه��ا عل��ى س��واحل

نها عزرا( النص العبري:  ).20: 2: 11: 1البحر الحمر. هاكم م
لخصا> عن الرواية كما دو>

  ق.م، ق��رر المل��ك الفارس��ي ف��ورش إع�ادة الس��بي م�ن540-539  في العام الول لس��قوط باب��ل 
 القب�ائل إل��ى م��دنه وق��راه الص�لية. ولج��ل ه��ذا اله��دف ن
ش��ر ف��ي باب��ل، ن�داء المل��ك ال��ذي تض��من
 إعلن تحرير القبائل العربية اليهودية، وحقها في العودة إلى مواطنه��ا وف��ي إع��ادة بن��اء م��ا ته��دم
ي���ر). كم��ا YمZمن مدنها، وخصوصا>-أورشليم التي في يهوذه- أي أورشليم ( بيت بوس في س��رو ح 
 تضمن قرار الملك الفارسي السماح للعائدين من السر، بالحصول على تبرعات من سكان بابل
 لجل بناء مدنهم المهدمة. والى جانب هذا كله،قام قورش بإعادة م
متلك��ات الهيك��ل المنه��وب ف��ي
 أورشليم، وتسليمها إلى زعماء وأنبياء القبائل العائدة. ونظرا> لطول النص فسوف نكتفي بأس��ماء

:أبرز القبائل والعائلت العائدة من السبي. يقول عزرا ما يلي
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ואלה-בני-המדינת-תעלים-מ-שבי-הגולה-נבוכדנצר-מלך-בבל-ל-בבל-ישובי-ל-
ירושלים-ויהודה-איש-לעבןו-אשר-בנו-עם-זרבבל-ישוע-נחמיה-שריה-רעליה-

מרדכי-בלש-מסםר-ובגוי-רחום-בענה

 (وءل��ه-بن��ي-ه��ا-م��دينه-هعلي��م-م-س��بي-هج��وله-ءش��ر-ل-هج��وله-نبوك��د-نص��ر-مل��ك-بب��ل-ل-بب��ل-
يشوبي-ل- يروشلم- ويهوده-ء يش- ل عيرو-ء شر-بئو-عم- زرببل-يشوع نحميه-شريه-رعليه-

مردكي-بلشن-مصفر-وبجوي-رحوم بعنه)

�ذ نص�ر ( وهؤلء، أبناء البلد ممن صعدوا من السبي، والنفي الذي قام به �  مل��ك باب��ل إل��ىنبوخ
�ل �ه�م: يش�وع،.كل إنسان إلى منزل�ه. وال��ذين ج�اءوا م�ع أورشليم ويهودهبابل.عادوا إلى �رP بب  ز�

ه، وشريه، ورعليه، ومردك وبلشن-بلسن، ومسفر، وبجاي، وبعنه  �مي Pنح �...)و

�ةثم يضيف النص ما يلي: ��م خمس�ه �بر و���و ج��اك بن��ان هن��بي، ك��ن الس��ائدة م� ومن بين القبائل الع
�روب وأذن��ه، وك��و حريش��راB، و بن��رون نف��م: مئة وثلث وعش��م-لخ� وتسعون نفراB، وبنو بيت لح
تاب أنسابه U فلم ي�عثر له على دلي�ل يؤي�د انتس�ابه الص�ريح إل�ى  وأمير. وبعض هؤلء بحث عن ك�

�اء��بروا غرب��ة، واعت��لك الكهن� ، فع��اش بعض��هم ف��ي باب��لبني إسرائيل. ولذلك تم استبعادهم من س
 إلى البد مندمجا> مع السكان. ومع هذا تم السماح لبعضهم الخ�ر ب��العودة ض�من القائم�ة. ويلح��ظ

�ا-ف��ي ه��ذا الن��ص ان��ه يس��تخدم تع��بير ( ه��ؤلء أبن��اء البلد ) أي بلد اليهودي��ة. وف��ي قائم��ة � نحمي
ي�ه Pتكتب بعد أكثر من نصف قرن على مرسوم قورش) سنجد أن من بيننحم
  الثانية ( التي سوف 

�والقبائل العائدة ، ��اب، وبن� بنو صيحه، وبنو حسفه، وبنو رصين-رضين، وبنو ناصح، وبنو حج
�م��و حش�عراء) و بن �Pعرئيم (الش���و ش��لمه، وبن�  :7 (نحمي��ا : الن��ص الع�بري: عبيد، وبنو شلمه- س

27 :   ). فأين يمكن للمرء،إذا ما أراد معرفة الحقيقة عن الس��بي الب��ابلي، أن يع��ثر عل��ى ه��ذه59 
  ل تعرف قبيلة واحدة من هذه القبائل،ل من خلل بقايافلسطين التاريخيةالجماعات والقبائل؟ إن 

 أنسابها ول من خلل بقايا لغوية تؤكد وجودها. وليس ثمة أي وثيقة تاريخية أو نقش أو سجل من
 س���جلت المبراطوري���ة البابلي���ة- الش���ورية أو الفارس���ية، يمك���ن أن ت���دعم فرض���يات الرواي���ة
 الستش��راقية القائل��ة بوق��وع الس��بي ف��ي فلس��طين. كم��ا أن فلس��طين ل تع��رف الم��اكن والم��واطن
 والمواضع التي تنتسب إليها هذه الجماعات حتى في صورة بقايا لغوية.علما> أن ك��ل ه��ذه الس��ماء
 هي لمواضع ومواطن وبطون عربية-يمنية صريحة النسب.هاكم -أول>-القائمة التي أع��ددناها ع��ن

  :نحميا-نحميه  وعزرا-عزرهقائمتي 
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 قائمة القبائل العائدة من السر البابلي                      

السم في العبرية                             الضبط العربي
: بنو جبر                                  بنو جبر 1
: بنو بيت لحم                              بنو لخم 2
: بنو حريشه                               حريش 3
: بنو صيحه                                صيحه 4
: بنو حسفه                                 حسفه 5
: بنو رصين                                رضين 6
: بنو ناصح                                 ناصح 7
: بنو حجاب                                 حجاب 8
بيد 9 بيد                                   ع� : بنو ع�

: بنو شلمه                                 سلمه 10
: بنو حشم                                 حشم 11
اء 12 ر� Yع : بنو شعرائيم                             الش�
: بنو أمير                                  أمير 13
: بنو أذن                                   أذن 14
: بنو كروب                               أكراب 15
: بنو عدين                                عدين    16
: بنو مسفر                                 السفر 17
   جذم : بنو جزم                                 18
  حقف : بنو حقوفه                               19
: بنو برقش                                برقش 20
: بنو محيدا                                 الحيدا 21
: بنو قروس                             بني قريس 22
: بنو سوطه                                سوط 23
: بنو حارف                              بنو خارف  24
: بنو نطوف                                
نطوف 25
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  تعط��ي ه��ذه الس��ماء فك��رة عمومي��ة؛ ولكنه��ا ش��ديدة الهمي��ة ع��ن طبيع��ة ومض��مون الق��ائمتين
 الطويلتين لعزرا ونحميا .كما أن السماء في صيغها الصلية توفر للقارئ فرصة التع��رف بنفس��ه

وبموضوعية أكبر إلى العدد الحقيقي للقبائل العائدة من السبي. 

بر: 1 � بنو ج

ي���ر ( س��وية م�ع بن��ي أذان وه��م م�ن ي��افع YمZأذان،  قديما> في س��رو ح - Yأقام بنو جب�ر-بالفتح- وبنو أذن 
 وق��د وص��ف الهم��داني م��واطنهم القديم�ة وأوديته��م جن�وب اليم�ن). كم�ا أق��اموا ف��ي خ��ولن العالي�ة.

):173-172ومنازلهم بشكل تفصيلي على النحو التالي( صفة: 

ي�ر وأوديته وساكن
ه:العر  YمZافع م��ن لذان سرو ح���روذو ن��اخب ي��ب ��ي ج� لبن
ل�ب ب�رمنهم، س� �قة للهجور منهم.واد] وهم بنو هجر،وفي ك��ل لبني ج Zالع ، 

 ه��ذه المواض��ع 
ق��رى ومس��اكن ك��ثيرة أرض حلله��م وأحلفه��م م��ن بن��ي
ر ال��ذي في��ه  �ىجع��دة.م��ن الودي��ة:الض��باب ووادي حض�����دن إل��ة ع� محج

صنعاء.

  تماما> كما في القائمتين وفي المكان نفسه الذي استهدفته الحملتوأذان، بني جبرهذه هي منازل 
 الشورية.إن توصيفا> دقيقا> كهذا يستحيل العثور عليه في فلسطين؛ بينما يمكن- عند وضع الرواية
 التاريخية عن السبي البابلي في إطارها الجغرافي الصحيح- الحص��ول عل��ى ج��واب اللغ��ز الم
حي���ر
 ف��ي قص��ة الس��بي، وربم��ا عل��ى تص��ور ]أك��ثر دق��ة ع��ن طبيع��ة أه��داف الحملت الحربي��ة وخ��ط
رات الشورية للسرى( التي كانت تزي��ن ج��دران المتح��ف  سيرها.وهذا ما يتوافق كليا> مع الم
صو>

 ) بوص��فهم جماع��ات م�ن الب��دو. والم��ثير للهتم��ام أن ع��زرا ونحمي��ا2003العراقي قبل نهبه ف��ي 
 يشيران في قائمتيهما إلى أعداد الجمال التي 
سمح للقبائل بحص��رها ض��من ممتلك��ات الع��ائدين.ه��ذا
 يعني أن العائدين كانوا جماعات بدوية، ظلت تحتفظ بممتلكاتها من الجم��ال ط��وال س��نوات الس��بي

في بابل.
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 2 Pم � 8: بنو بيت لحم-لخ

  م�ن أرض اليم�ن. أق��ام بط�ن م�نوادي صيحان في بيت لحم- لخموهم سكان موضع ي
عرف باسم 
 اللخميي��ن ف��ي الع��راق وأس��س مملك��ة الحي��رة الش��هيرة.ق��ال النابغ��ة ال��ذبياني ( ال��ديوان، وص��فة:

325 :(

                                   ولخم ملوك الناس 
يجبى لهم 

      
                                                    إذا قال منهم قائل فهو واجب

-حريش 9: بنو حريشه3

  على مقربة من موضعين شهيرين في التوراة، هما مسيل مي��اهحريش في منطقة الفلج  أقام بنو 
�كولأون ��كول-ءش� ) لمن��ازلهم ال��تي 
تع��رف-264.ه��اكم وص��ف الهم��داني ( ص��فة : ووادي الش

تاريخيا>- بهدار بني الحريش:

  ( ث��م م�ن بطان��ة الع��ارض م�ن ع�ن يمين�ه م��اءان مت��دانيان 
يق��ال لح��دها
 أوان(..) ومياه منها الشكول فتأخذ إلى الطريق الخر على الهدار هدار

   بني الحريش أول الجزع فيه لبني خلدة من الحريش) 

 ):265ويضيف ( صفة: 

�ن (.. رجعنا إلى الفلج: مهب الجنوب منه المذراع، مذراع بني 
قشير � ب
 . ثملبني الحريشم الشطبتان وهما نخل ومياه سلمة من بني الحريش ث

 ونخل كثير..) مائتا يهوديالعقيق وفيها 

�د اليه�ود الي�وم.وبي�ت لح�م اليمني�ة ورد8��ا عن��ة تمام�اB كمBاء معجم�  : اليمنيون القدماء ينطقون الح�اء المهمل�ة خ
�ان��د-ص- ( وك��بي محم��ى الن��ي إل��داري اللخم��م ال��اء تمي��دما ج��لم، عن��ع الس��ي مطل��هورة ف� ذكرها في قص�ة مش
�ا B فه�ب ل�ي قري�تي� سائحا B في الجاهلية طا  على البلدان) فقال للن�بي-ص-: إن ا مظه�رك عل�ى الرض جميع
�م ال�داري-� من بيت لحم. فلما كان يوم فتح الشام، قال عمر ب�ن الخط�اب –رض- أش�هد أن الن�بي-ص- كت�ب لتمي
�فها��طين بوص��ي فلس� اللخمي- ببيت لحم. �ترى لماذا يطلب رجل يمني من قبيلة لخم، بحق ملكية قرية بيت لحم ف
�ة��م والقري��ة حقيقي�ة بي�ن القبيل�ة لخ��اك رابط��ن هن��م تك��و ل� من أملك قبيلته المهاجرة من اليمن إلى بلد الشام، ل

بيت لحم؟
 : حريشه : اليمنيون يزيدون الهاء في آخر الكلمة فيقولون في وادي بيش- بيشه.9
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  هل هي محض م
ص��ادفة أخ��رى أن يك��ون بن��و حريش��ه-حري��ش ف��ي ه��ذا المك��ان الص��حراويت
رى
حيث بقايا قبائل عربية يهودية؟

: بنو صيحه 4

  عل�ى مقرب�ة م�ن سلس�لة مواض��عالجو  اليمن�ي في موضع يحمل السم نفسه في بنو صيحةأقام 
�يحة. ومن غير شك؛ ف��إن وج��ود وادي صيد-صيده وبيت بوسشهيرة في التوراة، ومنها ��ي ص� بن

�ليم ��رب أورش� اليمني��ة ال��تي ع��ادوا إليه��ا م��ن الس��بي الب��ابلي، يع��د> 
 أم��را> م��ذهل> لجه��ة تط��ابقه م��عق
وصف الهمداني. هاكم هذه المقاربة بين النصوص:

): 158- 156التوراة: ( نصوص متفرقة )                   الهمداني (   
                                              

 وكانت أورشليم                         بيت بوس وصيحة.بيت بوس
   أورشليم بنو صيحةوعاد إلى 

  وقد وصف الهمداني منازل بني صيحة في منطقة الج��وف اليمن��ي ق��رب حيف��ه- حيف��ا، وه��م مم��ن
 ):  158عاد إلى أورشليم القديمة حسب قول عزرا ونحميا ( صفة: 

 والحيف��ه– حيف��ا-وبي��ت ذان��م، فص��يحة، فمس��اك ون��اعط وبل��د الص��يد وب��ه
أودية من ظاهر بلد همدان.

: بنو حسفه 5

�ولن والعرب عموما > تضيف الهاء إلى آخر السماء- في واد] م��ن أه��م أودي��ة بنو حس -أقام � ،خ
 ي
عرف بالسم نفسه قرب سلسلة من الوديان، والجبال التي س��جلتها أس��فار الت��وراة كأس��ماء من��ازل

�حرللس��باط، مث��ل ��ر وس��ر وعاش�ع وأدي ��ر�ص �ة و�� .وق��د ورد وص��ف الهم��داني له��ذا ال��واديحجل
)216 - 215ولمنازل هذه القبيلة في ( صفة: 



38

: بنو رصين-بنو رضين 6

 نلح��ظ م��ن نص��وص متفرق��ة م��ن الت��وراة، كم��ا ج��رى تحقي��ق نصوص��ها وتأويله��ا ف��ي الق��راءة
�نالستشراقية، أن المعارك بين �  ق�د ت��م توظيفه��ا للبرهن�ة عل�ى وج��ود مل��كبني إسرائيل والراميي

 ، وق��ع ف��ي أس��رس�و- -س�وءه كان يدعى ملوك مصر، وأن أحد رصينفي التاريخ السوري ي
دعى 
 .علما> أن قوائم مل��وك س��ورية ومص��ر المعروف��ة ل تتض��من مث��لمعركة رفحالقوات الشورية في 

 هذين السمين، كما أن وجود رصين-رضين في قائم��ة الع��ائدين م��ن الس��بي الب��ابلي، بوص��فه اس��م
تعذر قبول خلط ] مريع م��ن ه��ذا الن��وع. يعن��ي ه��ذا أن 
 بطن من بطون القبائل العائدة، يجعل من الم
 المخيال الوروبي ظل يتجاهل عن قصد أو ع�ن جه��ل، حقيق�ة اللتب��اس ف��ي الترجم��ة وف��ي تأوي��ل
 الح��داث؛ إذ م��ن المس��تحيل أن يك��ون رص��ين اس��ما> لمل��ك س��وري وف��ي الن ذات��ه ه��و اس��م بط��ن
 إس��رائيلي؟ ول��ذلك يج��ب أن ي
رس��م الس��م ف��ي ص��ورة رض��ين بالض��اد المعجم��ة ال��تي ل تعرفه��ا

 )  س��وف22 3- 220العبرية. إن العودة إلى وصف الهم��داني لمن��ازل بن��ي رض��ين  ( ص��فة :  
تكشف عن هذه الحقيقة.

: بنو ناصح 7

  على مقربة من وادي الرمة- وفي الق��ائمتين هن��اك جماع��ةبني حريش إلى جوار بنو ناصحهأقام 
�ةع��ائدة م��ن الس��بي ت
��دعى ��و الرم� - وص��ف الهم��داني بإس��هاب منازله��ا وجباله��ا ووديانه��ا  ف��يبن

 )258( صفة: 

: بنو حجاب 8

  في واد ] قديم لم يعد اليوم موجودا>، رغم أن الهمداني وصفه بش��يء م��ن التفص��يلبنو حجاب أقام 
 على مقربة من وادي أمير- أمير في القائمة والى ج��وار بن��ي نق
��د . وه��ؤلء ل��م نس��جل اس��مهم ف��ي

�فرقائمتنا وهم سكان أعلى خولن أي قمته .كما أنهم أقاموا قرب � ( ولح��ظ المي��ممنق�ل الس�فر-مس
 وكيفية تحولها إلى أداة تعريف عربية حديثة).ه�ذا المنق�ل ي
�دعى الي��وم س�فران، بينم�ا ي
��دعى وادي

 ). وب��الطبع فم��ن المس��تحيل توق��ع م
ص��ادفة128حج��اب– وادي الحجاب��ات ( ب��الجمع ) ( ص��فة: 
 كه�ذه، أي أن نج��د وادي أمي�ر ق��رب وادي حج�اب-حجاب�ات، وعل��ى مقرب��ة م�ن منق�ل س�فر-مس��فر

 ( عب�ده) تمام��ا> كم�ا ف��يقبيل�ة بن�ي عب�د-عب�ديونقد– القد. وهذا هو المكان نفسه الذي عاش�ت في�ه 
 قائمتي عزرا وتحميا ؟ وهذه، كما هو واضح لنا، مواضع تسمت بها بطون وجماعات يمنية. إنن��ا
 ل نعرف في فلسطين جماعات كانت م�ن بي�ن الس��رى الع��ائدين م�ن باب��ل إل��ى أورش��ليم، ل ت��زال
 تحمل مثل ه�ذه الس��ماء والنس��اب واللق�اب. ويب��دو أن الع�رب الق�دماء عرف��وا الق�د- نق��د ه�ذا ف��ي

ه- نقوده تماما> كما في القائمتين. 
رسمه العبري:
نقد
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يستدل من بيت شعر اختل��ف في�ه الجغرافي��ون؛أن لبي��د ب�ن ربيع��ة عن��ى ه��ذا الموض��ع ف��ي قص��يدة 
 و
):   108: 4ذائعة الصيت.قال ( البكري، معجم، طبعة بيروت: 

بتا> وأهل
كZ جيرة>                                      فقد نرتعي س�


نقدة فالمغاسل  Zمحل الملوك                                                          

بيد 9  �: بنو ع

 الرس��م
 الع��بري للس��م ه��و عبي��ده-عبي��دي. ولك��ن الرس��م العرب��ي الش��ائع ف��ي ترجم��ات الت��وراة
بيد. ونظرا> لفتقاد النص العبري للفواصل، فقد تم دمج السم م��ع اس��م جماع��ة قبلي��ة أخ��رى  هو:ع�
ليمان. وم��ع أن ل ص�لة �
 من بني شلمة-سلمه، ليصبح السم غريب ال��تركيب بع��ض الش�ئ:عبي���د س
 بين السمين إل في حالة واحدة، أن 
يقال  مثل > : أن عبيد ه��ذه ه��ي عبي��د س��لمه، تمام��ا> كم��ا 
يق��ال
 اليوم في الجزيرة الفراتية ( عبيد طي ) في إشارة إلى بطن من بطون القبيلة يدعى عبيد وتمييزا>
 له عن بطن آخر يحمل السم نفسه. ي
دلل هذا النموذج على طبيعة العقلية الستشراقية التي قرأت
فترضين لسليمان المل��ك، ك��انوا ف��ي ع��داد الس��رى، 
 التوراة، فهي تبحث عن (عبيد) بمعنى خدم م
 وذلك م�ن اج�ل إض�فاء ط��ابع  ت��اريخي عل�ى الح�ادث، ول��ذا وج��دتهم ف��ي ت��واتر الس��مين عبي�دي-
 عبيدة وسلمه. في الواقع لم يكن هناك عبيد لسليمان الملك بين السرى، بل هن��اك بط��ن م��ن قبيل��ة
 عبي��د ينتس��ب إل��ى س��لمه، وه��ؤلء عاش��وا ف��ي بلد الش��رق ( تك��ثر الش��ارة إل��ى بلد الش��رق ف��ي
 التوراة وفي قائمتي عزرا ونحميا وي
سجل السم سوية مع بن��ي س��فر وحج��اب ونق��د وبن��ي أمي��ر).
 وهذا أمر آخر مثير للهتمام،لن فلسطين ل تعرف مثل هذا التعبير؛ بينما يكثر الهم��داني– عل��ى

غرار النص التوراتي– من استعمال وصف بلد الشرق.

بيدة أقام  �  الذين يعرفهم التاري��خ بوص��فهم م��ن قب��ائل زبي��د، كم��ا أنه��م م��ن بط��ون بن��يبنو عبد-أوع
 حري��ش ف��ي مخلف ع��امر عل��ى مقرب��ة م��ن بن��ي س��لمه- ش��لمه، وف��ي المح��افر ق��رب محافظ��ة
 حجة( والمحافر هذه تسجلها التوراة في صورة محفر) تماما> كم��ا ف��ي ق��ائمتي ع��زرا ونحمي��ا. وق��د

 ) . 183- 181وصف الهمداني منازل الجماعتين بدقة ( صفة: 
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 نخلص من ذلك إلى تأكيد الحقيقة التالية: ليس ثمة عبيد لسليمان في حادث السبي البابلي، ونبوخ��ذ
 نصر لم يأسر بكل تأكيد عبيدا> لملك مات قبل عدة قرون سابقة عليه؟ وه��ل م��ن المنطق��ي أن يظ��ل
 عبيد الملك على قيد الحياة بعد كل هذه القرون ؟ وهل بقي عبيد لملك] لم يبق من أثر لمملكت��ه ع��ام

السبي؟.وهل هي م
صادفة أخرى أن نعثر على القبيلتين إلى جوار بعضهما ؟ 

: بنو سلمه 10

 يقول النص العبري عن بني عبد- سلمه ما يلي:( وءله-هعليم-م- تل- ملح ) ( وهؤلء صعدوا من
 ت��ل المل��ح ).وم��ع ه��ؤلء : بن��و حريش��ه، وأذن وك��روب وأمي��ر. وه��ذا الن��ص  يتط��ابق حرفي��ا > م��ع

 ) لمخلف رداع وث��ات ال��ذي أق��امت في��ه  قب��ائل س��لمه(..)204- 203وصف الهمداني ( صفة : 
وكذلك لمخلف مأرب حيث جبل الملح.

: حشم وجذم   11

شم إلى جذام-جزم ( العبرية تفتقد إلى حرف الذال المعجمة وتستبدله بالدال المهملة 
 تنتسب قبيلة ح
 أو الزاي) القبيلة الكثر شهرة عند العرب( جزم في قائمة عزرا ونحميا ) وهي من بطونه��ا ال��تي
شم وجذام ضمن الق��ائمتين يؤك��د أن القب�ائل الع�ائدة 
 هاجرت إلى مصر.ومن غير شك؛فإن وجود ح

من السبي،إنما عادت إلى بلدها القديمة ومواطنها مع بني حريش وبطونها من سلمة وعبد.

: شعرائيم 12

 يعطي المترجمون لهذا السم،عادة وحيث ما ورد� في نصوص التوراة،مك��افئا> غريب��ا> ه��و: الب��اب-
 البواب. ويبدو أن الحيرة تملكت المترجمين حين وجدوا أنفسهم أم��ام ق��ائمتي ع��زرا ونحمي��ا ال��تي
 يظه��ر فيه��ا اس��م قبيل��ة م��ن القب��ائل ال��تي أس��رها نب��و خ��ذ نص��ر ت
��دعى ش��عرائيم. واس��تطرادا> ف��ي
 المخيالي��ة، تم��ت مكاف��أة الس��م ب (الب��وابين ). وب��ذلك أص��بح ل��دينا قبيل��ة ل وج��ود له��ا ويس��تحيل
 العثور عليها هي( قبيلة البوابين ).في الواقع ليس ثمة قبيلة ت
دعى( البوابين) من بني إس���رائيل،بل
راء-شعرئيم ( اس��م الجم�ع الع��بري م�ن ش�عر Yع  هناك قبيلة عربية-يمنية بائدة عاشت في موضع الش�
راء ( اس��م الجم��ع م��ن ش��عر) Yوهو جبل شهير وص��فه الهم��داني ف��ي مواض��ع ك��ثيرة). إن كلم��ة �ش��ع 
 يكتب في العبرية قي صورة شعرئيم. اليمنيون يطلقون على الشجار الكثيفة في المن��اطق الجبلي��ة

راء. Yوالوعرة والتي لم تمسسها يد النسان تعبير �شع

: بنو أمير 13

 تقول واح�دة م�ن الرواي��ات الش�عرية،أن بع�ض رواة الش��عر الج��اهلي ق�رأ قص��يدة ورد فيه��ا اس��م "
 امير"ز وعندما سؤل عن معنى أمير في قصيدته لذ ف بالصمت، فقال ل��ه أعراب��ي أن أمي��ر اس��م
. في الواقع لم يكن كثرة من رواة الشعر الجاهلي يعرفون بعض السماء الواردة في القصائد. واد]



41

  واس��م وادي أمي��ر ه���ذا،ظل منس��يا > ف��ي ذاك��رات ال��رواة لق��دمه وربم��ا لب
ع��ده ع��ن البادي��ة العربي��ة،
 فك��انوا ي
خطئون ف��ي تحدي��ده.إن فلس��طين التاريخي��ة ل تع��رف قبيل��ة تنتس��ب إل��ى واد  ي
��دعى أمي��ر؛
 بينم��ا تع��رف جغرافي��ة اليم��ن الق��ديم ه��ذا ال��وادي والقب��ائل ال��تي أق��امت في��ه.ه��اكم وص��ف الهم��داني

 ):134( صفة: 

ر Pو �م وب
ع��د الم��آتيوادي م ظ��� Zوهو ميزاب تهامة العظم ث��م يتل��وه ف��ي الع  
ر تأخذ غرب��ي هم���دان،وبعض غرب��ي خ��ولن وكري��ف Yو  زبيد ومساقي م�

يسمى ما يصل إليه: 
.  أميرخولن و

: بنو أزن- أذن 14

 أث��ار اس��م ه��ذه الجماع��ة اللتب��اس عن��د محقق��ي وم��ترجمي الن��ص العبري؛فظن���وا ان��ه ذات��ه الس��بط
 السرائيلي(دان) .ولذا رسموا السم في صورة أدان، والصحيح ءذن-أذن كما في النص الع��بري.
 والتاريخ العربي يعرف اسم الملك اليمني سيف بن ذي ي��زن( إذن) وه��م م��ن القب��ائل البدوي��ة ال��تي
 عاشت عند أطراف نجران الرملية. وهذا ما يفسر قول النص: إنهم عادوا مع جم��الهم ال��تي بلغ��ت
 أربعمائة وخمسة وثلثون جمل>. وبعض بطونهم عاشت بالفعل في سرو حمي��ر ق��رب جب��ل الع��ر،
 وكانوا يحملون السم نفسه أذان، وقد وصف الهمداني منازل هذه الجماعة البدوي��ة( البط��ن القبل��ي

 ) أي إل�ى الس��راة اليمني��ة229- 228من أذان اليمنية) التي عادت إلى يهوذه- وأورشليم ( صفة: 
وليس إلى فلسطين:

:الكراب 15

 أقام بنو-الكراب في مخلف عامر الساحلي على مقربة من أخوتهم بنو عزا– عزان وبنو سلمه؛
 تماما> كما في نصي� عزرا ونحميا. وقد وصفهم الراجز اليمن��ي الرداع��ي ف��ي أرج��وزته ع��ن الح��ج

):355على النحو التالي ( صفة: 

                     فالجرعين فحمى الكراب             فالضمانين إلى الشحباب

                     فأحرما> منها إلى الثعلب                  مواطنا> م
كلئة الجناب
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 وه��ذا الرج��ز يح��دد-عل��ى غ��رار ق��ائمتي نحمي��ا وع��زرا- موض��ع بنيءح��رم ق��رب الك��راب. وبن��و
 ءحرم م�ن حك��ام ص��ور اليمني�ة، وق��د س�جلت الت��وراة اس��مهم ف��ي ص��ورة ءح��رم مل�ك ص��ور ال��ذي
 ساعد سليمان الملك في بناء هيكل الرب حين أرسل له الخشاب م��ن وادي ص��ور. وب��الطبع فم��ن
 غير المنطقي تخيل أن سليمان كان قادرا > على استيراد الخشاب من صور اللبنانية، بينما يشتهر
 وادي صور اليمني العظيم بأنه من أعظم الوديان في إنت��اج الخش��اب. ولع��ل قص��ة الحري��ق ال��ذي
 الته��م الش��جار ف��ي ص��ور اليم��ن ( وورد ذكره��ا ف��ي ح��ديث ش��ريف) ي��دلل عل��ى حقيق��ة أن ص��ور

اليمن اندثرت بفعل حريق بركاني مدمر. 

: بنو عدين-عدين 16


يطلق اسم مخلف الكلع في الماضي البعيد لليمن على ما ي
عرف ببلد ذي السفال( انظر الس��فل  
 عن��دنا ف��ي مروي��ات الت��وراة ع��ن الفلس��تيين). كم��ا يطل��ق عل��ى بل��د ح��بيش وعل��ى ع��دين– تص��غير

 ) في بلد الكلع –118عدن-. وقد وصف الهمداني ومحققه موضع بني عدين اليمنيين ( صفة: 
 بالفتح- التي اشتهر سكانها بإلحاق النون في كلمهم ( فه��م يقول��ون ف��ي ص��نعا- ص��نعن ول وج��ود

للنون اللصقة إل في العبرية واللهجات اليمنية).        

 : بنو حقوفه-حق  17


يعد وادي الحقاف ( جمع حقف ) من أودية حضرموت في بلد مه��رة، وه��و رم��ال 
تع��رف باس��م  
 رمال الحقف-مفرد أحقاف.وف��ي الم��وروث ال��ديني والم��ثيولوجي للع��رب الق��دماء وللقب��ائل اليمني��ة؛
 فقد دفن النبي هود- يهوده ( يهوذا) في هذا المكان داخل كهف.قال الراجز اليمني الرداعي(صفة:

400:(

            

      Zثم استطفت كقطاة الحقف       عن منزل] شأز] قليل الوقف                          

                          تعتسف الموماة أي عسف         براكب] لم يدرZ ماذا يخفي

) عن وادي حقف-الحقاف ما يلي:17 0-169يقول الهمداني ( صفة: 

 وساكن شبام من حمير ثم تري��س وه��ي مدين��ة عظيم���ة،وينحدر المنح��در
 منها إلى ثوبه قرية بسفلى حضرموت ف��ي واد] ذي نخ��ل، ويفي��ض وادي
 ثوبه إلى بلد مهرة وحيث قبر الن��بي ه���ود،وقبره ف��ي الك��ثيب الحم��ر ث��م
منه في كهف مشرف في أسفل وادي الحقاف، وهو واد] يأخذ من بلد 
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 حضرموت إل��ى بل��د مه��رة مس��يرة أي��ام وأه��ل حض��رموت يزورون��ه ه��م
وأهل مهرة في كل وقت. 

:  بنو براقش-برقش 18 

 أقام بنو برقش إلى جوار أخوتهم من بني حقف في موضع يحمل اس��مهم (براق��ش ). وح��ول  ه��ذا
  .والهم�داني يق�دم وص�فا> مس�هبا > ع�ن مواض�ع10الموض�ع دارت سلس�لة م�ن أس�اطير لقم�ان الحكيم

  ) فهم يقطنون سوية م��ع بن��ي حق��ف  ق��رب ق��بر الن��بي ه��ود ف��ي171-170هذه الجماعة ( صفة: 
راء) : وم��ن Yع  الكثيب الحمر أسفل وادي حضرموت. يقول الهمداني ( ولحظ استخدامه لتعبير ش�

راء بين شاكر11أوطان الجوف:معين Yع   وبراقش ثم كمنا وروثان (..) وأتان إلى وتران. كل هذا ش�
 والشعر أودية كتاف، يسيل إلى العقيق،والعطف، وضدح، واد] لمير ينته��ي إل��ى الغ��ائط والحض��ن
 بنج��ران له��ا ولمي��ر . والمش��هور م��ن محاف��د اليم��ن وقص��ورها القديم��ة ال��تي ذكرته��ا الع��رب ف��ي
 الش���عر والمث���ل، قص���ور ن���اعط وص���رواح وس���لحين وري���ام وبراق���ش ومعي���ن وروث���ان والنجي���ر

بحضرموت.

                 

: بنو محيدا-بنو الحيدا 19 

 أقامت هذه القبيلة في واد] 
يعرف بالسم نفسه ه��و وادي الحي��د-محي��د عل��ى مقرب��ة م��ن أخ��وتهم بن��و
معين-معونيم عند عزرا ونحميا. هاكم مقاربة أخرى :

 انظر كتابنا : شقيقات قريش ففيه تفصيلت وافية عن أساطير براقش. ( شقيقات قريش: النساب والطعام : 10
 )2000في الموروث العربي- بيروت، رياض الريس للنشر 

  : معين : مملكة يمنية مزدهرة لعبت دورا" بارزاB ومشهوداB في الحضارة اليمنية القديمة. عاش الشعب11
 المعيني في منطقة الجو  في عصر يعود إلى ما قبل القرن الخامس عشر قبل الميلد، عندما كانت الجو 
 ( ما يعر  اليوم بمنطقة الحزم شمال شرق اليمن) هي المنفذ التجاري الهم الرابط بين جنوب وشمال

 الجزيرة العربية. ول تزال نقوشها تتضمن الكثير من وقائع التاريخ غير المكتوب بعد. وإلى هذا فإن بعض
الحرو  التي استخدمتها تشبه طريقة رسم الحر  العبري.



44

 232نحميا :                                         الهمداني  
وبنو بيصه ثلث مئة وأربعة                 ووادي الحيد ووادي 
خلب (..) وعثر ساحل 

 وعشرون(..) وبنو محيدا                    جليل، ووادي بيض.  

هذا هو الساحل وهناك وادي بيصه- بيض ومحيد- الحيد.

 

: بنو سوطه-سوط 20

 أقامت هذه الجماعة في موضع يحم��ل الس��م نفس���ه؛هو وادي س��وط ف��ي اليمام��ة وك�ان-ف��ي عص��ر
رمY (بيت ت
جرمه 
 253 ) وورد ذكرهم في وصف أودية اليمامة وقبائله�ا (ص�فة:12الهمداني لبني �ج

:(

: بنو حار -خار  21

 في النص العبري ي
سجل اسم الجماعة، وعدد أفرادها العائدين إلى يهوذه على ه��ذا النح��و:  بن��ي-
 ح���رف-مئه-ش���نيم-عش���ر (بن���و خ���ارف مئة واثن���ا عش���ر).ولن العبري���ة ل تع���رف ح���رف الخ���اء
عجم�ة، فق��د استعاض��ت عن�ه بح��رف الح�اء المهمل��ة (ح��ارف).والض��بط ال��دقيق للس��م ه��و قبيل��ة 
 الم

  ) في221- 220خارف اليمنية الشهيرة التي 
عرفت بموطنها القديم خارف. (الهمداني : صفة: 
حابة وما وراءها إلى صنعاء، ثم البون وهو من أوسع قيعان نجد اليم��ن، 
 أول حدود حاشد حيث ر
 ثم قريس وصيحة ومساك وظبرة وهي لبني حاطب من الخارف.أما أسواق حاشد فأوله��ا وأق��دمها

  وهم من قب�ائل الج�بر-13سوق همل،وهمل من الخارف وهي سوق جاهلية وباري للفائش-الفائس
ر . Yجب

-نطو  14: نطوفه25


يرسم اسم هذا الوادي بدقة في بيت شعر لمية بن أبي عائذ في صورة وادي النط��وف، م�ن دون  
 اله��اء ال��زائدة.وم��ن الواض��ح أن للهج��ات القب��ائل وأش��كال نطقه��ا للح���روف،أكثر م��ن دور ] حاس��م

س لطرائق النطق عند الخرين وفي ظهور أساليب رسم متباينة كذلك. قال أمية بن   ]ومكر>

 : انظر السم في مرثية حزقيال لمدينة صور.12
  : تخبرنا التوراة أن ء ليفاز- أليفاس (أليفاز في الرسم الشائع) هو من عيصو. وعند الهمداني هم الفائس-13

 باستبدال الزاي بالسين مثل أزد- أسد) وهم  بطن من جبر وجدهم العلى العيص- عيصو. أليس هذا التماثل
مدهشا B؟ انظر نسب الفائس في الكليل للهمداني وفي التوراة.

  : الهاء الزائدة من لهجات العرب14



45

 :1أب��ي ع��ائذ راس��ما> الس��م عل��ى نح��و م
ط��ابق للرس��م الع��بري ( معج��م البك��ري، طبع��ة بي��روت: 
113:(

Zبعلي� فالخراص 
                       لمن الديار

 Zفالسودتين فمجمع البواص                                                    

هاء أظلم� فالنطوف فصائف  
                             فض

 Zفالنمر فالبرقات فالنحاص                                                      

  

  وعن��د ك��ثير الش��اعر اليمن��ي، 
يع��د النط���وف م��ن أودي��ة تهام��ة اليم��ن عل��ى مقرب��ة م��ن هض��بة
 ،وبط��ن الس��رير وأس��فل وادي الرم��ة. وق��د رس��مه الهم��داني عل��ى ج��ري ع��ادات الع��رب15جبل��ة

  ) باعتباره من وديان بطن السرير أس��فل وادي259الصوتية في صورة 
نطاف استنادا> ( صفة:  
خف والن
طاف. 
الرمة (..) وهي على التوالي : عكاش و

 هذه-بصورة إجمالية-القبائل والجماعات العائدة من الس��ر الب��ابلي إل�ى سلس�لة جب��ال يه�وذه. وه��ي
 كافية للتأكيد على ما ذهبنا إليه ( ويمكن في مناسبة أخرى نشر القائمة كاملة) . فهل هي مص��ادفة
 أن القبائل التي وقعت في السر تحمل السماء نفسها كما في نصوص التوراة والهمداني والش��عر

الجاهلي؟ بينما ل تعرف فلسطين اسما> واحدا> مما ورد في القائمتين؟

 :اسم جبلة اليمنية هذه نقلتها القبائل العربية المهاجرة إلى الساحل السوري وهي اليوم هناك.15
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الفصل الثالث )

                                                  إعادة بناء أورشليم  في سراة  اليمن 

  ق.م، وبعد نحو سبع وثمانين عاما  من سقوط بابل في قبضة الف���رس،أصدر المل��ك446في العام 
،أمرا" ملكيا   جديدا   ي0سمح بم��وجبه لبقاي��ا اليه��ود م��ن القب��ائل العربي��ة-إرتحشششتا الولالفارسي 

 البائدة-التي أسرها الشوريون، ولم تتمكن من الستفادة م�ن مرس��وم المل��ك ق��ورش، أن تع��ود إل�ى
 مواطنهم الصلية. بيد أن أهم ما جاء ف��ي المرس��وم، ك��ان التأكي��د عل��ى ح��ق الس��رى الع��ائدين ف��ي
 بن��اء م��ا ته��دم م�ن م��دنهم وقراه��م، ومنه��ا بش��كل أخ�ص العاص��مة الديني��ة أورش�ليم. وبم��وجب ه��ذا
 المرس��وم ع��اد نحمي��ا الن��بي ( ال��ذي وض��ع القائم��ة الص��لية بالع��ائدين) إل��ى أورش��ليم. ك��ان الف��ارق

 ق.م، بش��ير إل��ى أن ح��ل مش��كلة بقاي��ا446 ق.م وقائم��ة نحمي��ا 540الزمن��ي بي��ن ق��ائمتي ع��زرا 
 السرى قد استغرق نحوا  من سبع وثمانين عاما ، وأن نحميا النبي نفسه ( الذي لم يكن قد ول��د ف��ي

 ق.م)  هو ف��ي ع��داد ه��ؤلء المس��تفيدين م��ن المرس��وم الجدي��د. وف��ور ع��ودته539عام سقوط بابل 
 إلى م��وطنه ف��ي س��رو حمي��ر، مك��ث  نحمي�ا- نحمي��ه  ثلث�ة أي��ام ف��ي منزل�ه، قب��ل أن ي0باش��ر ب��دعوة
 سكان أورشليم الى الشروع الجدي والنشط في العمل على ترميم ما تهدم منها.وكن��ا تتبعن��ا ف��ي م��ا

مضى من صفحات أسماء هذه القبائل.

 واستنادا ص إلى النص العبري من التوراة، فقد انطلق نحميا ليل  م��ن موض��ع ي��دعى ش��عر، وه��و
 كما قلنا جبل شعر، وليس ثمة في فلسطين جبل بهذا السم) فبلغ مكانا  واديا   ش��هيرا   ي�دعى وادي
 عيان. ثم وصل أثناء تفقده للسوار  واديا   يدعى ها-تنين-التنين، حيث رأى بنفسه الخ��راب ال��ذي
 عم أسوار المدينة في موضع فروصيم-الفراضم، وشاهد ما تركته النيران هناك من أثرU مدمر. ثم
 اجتاز المكان متجها  من( جبل شعر ووادي عيان) إلى موضع ءل- بركت-س��لوه-مي��اه س��لوه ق��رب
 جن-جن، قبل أن يصل وإلى وادي ها-ملك –المالك ثم وادي جنات-جنات. وأخيرا  وص��ل نحمي��ا-
 نحميه النبي إلى تحتم و بهمه( وحتى اليوم هناك قرية في الساحل السوري تسمى كفر به��م)، قب��ل
 أن يجتاز الوادي من جبل شعر مرة أخرى ف��ي طري��ق ع��ودته. ول��م يك��ن أح��د م�ن الكهن��ة، إذ ذاك
 يعلم بخطط نحميا بخصوص إعادة بناء أورش�ليم. ويب��دو أن�ه ح��رص عل��ى جع�ل الم�ر أق��ل إث�ارة
 للخلف، بس��بب تحفظ��ات الق��وى الطامح��ة إل��ى لع��ب دور رئيس��ي ف��ي إع��ادة البن��اء.وأك��ثر الق��وى
 طموحا  هم الكهنة والقبائل اليمنية اليهودية التي لم تتعرض للنف��ي، وظل��ت ف��ي أرض��ها وأوطانه��ا.

ومع ذلك سرعان ما تسربت النباء عن عزم نحميا قيادة عمليات البناء. 
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 كانت إعادة البناء ترتبط-م��ن المنظ��ور السياس��ي-بالص��راع عل��ى ع��رش داود، أي بالص��راع عل��ى
 تس��ميه مل��ك جدي��د ف��ي مملك��ة يه��وذا ( ق��وم ه��ود ف��ي المروي��ات العربي��ة الس��لمية). فض��ل  ع��ن
 ارتباطها بحساسيات قبائلية بعضها يتصل بمس��ألة الخ��وف م��ن تمن��ع الف��رس، وربم��ا غض��بهم م��ن
 ع��ودة المملك��ة اليهودي��ة إل��ى واجه��ة الح��داث. وه��ذا ب��دوره ك��ان يتلزم م��ع مخ��اوف تقليدي��ة م��ن
 تن��امي دور  الغمبراطوري��ة الفارس��ية ف��ي الس��راة اليمني��ة بع��د أن أص��بحت ف��ارس المبراطوري��ة
 العظم في المنطقة.هذا النفوذ-كما سنبرهن-بدأ اعتبارا  من هذه اللحظ��ة، ولس��وف يس��تمر ط��ويل .
 وفي الواقع؛فإن الساس التاريخي للنفوذ الفارس��ي ف��ي اليم��ن وال��ذي تجل��ى ف��ي انص��ع ص��وره ف��ي

 ق. م؛50الصراع الروماني-الفارسي، منذ سقوط ميناء عدن في يد القوات الرومانية نح��و الع��ام 
 إنما يع��ود إل��ى ه��ذه اللحظ�ة بال��ذات، وحي��ث ارتب��ط من��ذئذU بفك�رة التحري��ر. وس��وف ن��رى أن فك��رة
 التحرير الفارسي لليمنيين،أي تحرير القبائل اليمنية اليهودية من السر البابلي، ذات وشائج ثقافية
 حميمة بالتحرير الفارسي لليمن من نفوذ الحبشة المسيحية، الوكيل القوي لروما ف��ي المنطق�ة نح�و

  للميلد.إن بعض أوجه المقاوم��ة ال��تي ظه��رت إب�ان محاول��ة نحمي��ا قي��ادة عملي��ات بن�اء570العام 
 أورش�����ليم،تكمن ف���ي التن���افس المحم���وم بي���ن القب���ائل الع���ائدة م���ن النف���ي، وتل���ك ال���تي ظل���ت ف���ي
 أرضها،وهو تنافس تقليدي بين الع��ائدين الط��امحين إل��ى الزعام���ة،والقوى المحلي��ة. كم��ا أن بع��ض

أوجهها الخرى تتصل بالصراع بين الوثنيين والموحدين.

 سارعت قبيل��ة جش��م اليمني��ة-العربي��ة الب��ائدة( والت��وراة تق��ول إن جش��م قبيل��ة عربي�ة وتس��ميها جش��م
 العربية حرفيا  ) مع أولى النباء عن ش��روع نحمي��ا ف��ي عملي��ات إع��ادة البن��اء ال��ى قي��ادة معارض��ة
 قوية، انطلقا  من إحساسها بأن هذه العمليات سوف تؤدي إلى الصدام عاجل  أم آجل  مع الف��رس،
 وبالت���الي تك���رار الح���داث المأس���وية ال���تي عاش���ها ه���ؤلء م���ع الحتلل الش���وري. كم���ا وج���د
 العمونيون- سكان نج��ران- ف��ي التص��دي للمحاول��ة ومقاومته��ا، فرص��ة لمن��ع تك��رار الض��طهادات
 التي تعرض لها هؤلء في عهد داود و أسلفه.أي:مقاومة عودة الض��طهاد ال��ديني ال��ذي مارس��نه
تمنع��ة،  اليهودية ضد الوثنية والوثنيين في نجران. ومع ذلك؛ وبالرغم من وجود كل هذه القوى الم0
 قرر نحميا المضي قدما  في أعمال البناء والمباشرة فيها. وسرعان ما انظم عدد من كهنة الج��دول

على عمليات إعادة البناء.

 بدأت أعمال البناء الولى- وحسب وصف نحميا نفسه- من موضع شعر وضئن-ضأن( غنم الذي
كان موضعا  مقدسا ) وصول  إلى مج��دل – مج�دل،  ف��إلى حن�ن-ءي�ل. ث��م اس��تمرت م�ن ش�عر- ه�ا-
 دجيم إلى تنوريم و بركت-سلوه.وتواصلت  بعد ذلك من مياه سلوه إلى وادي جن ووادي-ها-مل��ك
بر. وم�ن  حتى عير-دويد ( منازل دويد ) مرورا  بموضع قبره-مق�برة، ف��إلى بي��ت ج�بريم-بي�ت الج0�
 بركت-ها-عش�ويت-برك��ة العش��تين ح��تى نش�ق-أرض نش��ق ف��إلى فت�ح- فت�ح، وبي��ت اليش��ب-ءلش��ب

( الشبا ).ومن بيت ها-ملك و ها-عليون إلى وادي حصر-حضر.
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  وأخيرا  امتدت أعمال البناء في مطره- مطرة.هذه هي أسماء المواضع التي تفقدها نحمي��ا قب��ل أن
يباشر في أعمال ترميم  أسوار العاصمة الدينية أورشليم، بمساعدة وتأييد مباشرين من الكهنة.

وصف أسوار أورشليم 

  تفقد مواضع أسوار المدينة المحترقة والم��دمرة، قب��ل أن يش��رعنحميارأينا من موجز القصة، أن 
 في إصلحها بالرغم م��ن وج��ود ق��وى معارض��ة. ولب��د - ف��ي إط��ار ه��ذا الس��رد- م��ن ملحظ��ة أن
 كلمة شعر العبرية تؤدي معنى باب، مثلما اجتهد المترجمون وهو اجتهاد صحيح. لكن المعنى لن
 يستقيم ف�ي ح��ال اعتم��اد ه�ذا المك��افئ ، إذ ل يقص��د س��ارد الن�ص أن نحمي��ا س��ار ك�ل ه�ذه المس��افة
 لينطلق من ( الباب ) بل قصد الشارة إلى جبل شعر الذي انطلقت منه اعمال البناء ف��ي الودي��ان.
 وه��ذا م��ا ن��راه بوض��وح ف��ي جمل��ة: (وءص��ئه-ب-ش��عر-ه��ا-جيء- ليل��ه) أي ( وخرج��ت0 ف��ي ش��عر
 المرتفع ليل   ). ولو كان المعنى المقصود ينصرف إلى ( الب�اب ) لم��ا أض��اف س��ارد الن�ص كلم�ة
 هجيء، أي:المرتفع، لن ل أبواب للوديان كما نعلم. هذا يعن��ي إن المقص��ود لي��س باب��ا  م�ن أب��واب
 المدينة وحسب، وإنما وادي جبل شعر نفسه، وه��و كم��ا رأين��ا مخلف ش��هير م��ن مخ��اليف اليم��ن.
 وهكذا، وقبل أن تنطلق أعمال ترميم الس��وار م��ن ه��ذا المك���ان،اتجه الن��بي إل��ى ( فن��ي-عي��ن- ه��ا-
 تنين- وأل-شعر-ها-ءشفت )أي: إلى أمام وادي عيان ووادي تنين فإلى جب��ل ش��عر ف��وادي الش��فاه.
 وبالطبع فهذه أسماء أماكن يستحيل العثور عليها في الق��دس العربي�ة.عل��ى ه��ذا النح��و ش��اهد نحمي��ا
 الحطام الذي تركته الحرب في أسوار أورشليم الممتدة حتى موضع فروصيم. واللفت للنتباه،أن
 المترجمين الذين لم يعثروا على مكافئ عربي مقبول لكلمة فروصيم، اعط��وا م��رة أخ��رى أعط��وا
 المعنى التالي ( باب الزبل ). وفي الواقع ل يوجد ( باب للزبل أو النفايات) في مدينة مقدسة مث��ل
 أورشليم،بل موضع ي0دعى فروصيم- فراضم ( والعبرية ل تع��رف ح��رف الظ��اد وتس��تبدله بح��رف
 الصاد مثل ءرص- ءرض).وهناك؛ش��اهد نحمي��ا أيض��ا  كي��ف أن الن��ار التهم��ت أج��زاء واس��عة م��ن
راء 0أكل��ت ب�النيران). وه��ذا يؤك��د المعن��ى الحقيق��ي eع fالغابات :( وشعريه-ءكلت-ب-ءيش) أي (والش 
 لكلمة شعر- شعرئيم، أي أن الشجار الكثيفة.وكنا رأينا أن كل مكان كثيف الشجار ول دخ��ل لي��د
راء.ث��م اجت��از نحمي��ا موض��ع الش��عر ه��ذا متجه��ا  eش��ع fالنسان فيه ي0دعى عند اليمنيين القدماء شعر-و 
صوب وادي عيان،وصوب البركة ثم وادي الملك:( وءع�بر-ءل-ش�عر-ه�ا-عي�ن-وءل-برك�ت-ه�ا-
 مل��ك ). أي ( واج��تزت   الش��عر وعي��ان والبرك��ة ووادي المال��ك)  وب��الطبع ل يس��تطيع الس��ائر ف��ي

القدس العربية أن يمشي في هذه المواضع،لنها أصل  غير موجودة.

في هذا السياق سنتوقف أم��ام الجمل�ة الش��كالية التالي�ة.يق��ول نحمي��ا(وءي�ن-مق��وم-ل-بهم��ه-ل-ع�بر-
 تحته).وقد أعطى المترجمون الجملة التالية ( فلم يكن للدابة التي تحتي مكان تجوز عليه ).بي��د أن
 الجملة-حرفيا – ل تقول هذا المعنى وليس ثمة ما يبرر مثل هذا الوصف؛ إذ من غير المنطق��ي أن
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 تك��ون الودي��ان خالي��ة م�ن م��وطيء ق��دم لداب���ة،وهي ودي��ان فس��يحة مترامي��ة الط��راف؟ م��ا يقص��ده
، ال�ى بهم�ه ح��تى تجت��از التح��ت ). وه�ذان الموض��عان (بهم�ه و Uالنص هو التالي:( ليس من مسكن 

التحت) هما في المكان نفسه الذي وصفه نحميا .

  ليس ثمة دابة لم يجد راكبه��ا م��وطئ ق��دم له�ا، ب�ل هن��اك موض��عان بالس��مين نفس�يهما. رأين���ا،مما
 سبق، أن نحميا يص��ف مواض��ع كثيف�ة الش�جار( أي غاب��ات محترق��ة ) ل��م ت��دخل فيه��ا ي�د النس��ان
 على امتداد الوديان؛ولذا سيكون أمرا" منطقيا" أن ل يشاهد-هناك- أي مساكن للقب��ائل، علم��ا" أنن��ا
 أشرنا الى حقيقة أن مواضع شعر وشعراء ظلت أماكن لرعي القبائل البدوية حتى الي��وم.بع��د ذل��ك
 صعد نحميا في الوادي ليل"،وكانت السوار أمام ناظريه محطمة،فمضى عائدا" في شعر الوادي

: 16يدعو الكهنة وعموم اليهود والقبائل الى إعادة بناء أسوار المدينة.وقال لهم

ואמר-אלם-את-ראיתם-הרעה-אשר-ירושלים-ה-חריה-ושר-יה-תצאתו –באיש-
לכו-ונבנה-את-ה-חומת-רושלים-ואל-נהיה-עוד-חרפה

 (وءومر-ءلهم-ءتم-رئيم-ه��ا-رع��ا-ءش��ر-ءنحن��و-ب��ه-ءش��ر-يروش��ليم-ه��ا-
 حرب��ه-وش��عريه-نص��تو-ب-ءي��ش-لك��و-ونبن��ه-ءت-ه��ا-ح��ومت-يروش��ليم

ولء-نهيه-عود- حرفه ).  

 ما يقوله هذا المقطع من النص هو التالي: 

ب��ة ال��تي اح��ترقت ب��النيران، فلنق��م  ( فقل��ت0 له�م:انت��م رأيت�م–الرع��ا-ال��ذي نح��ن في�ه.وأورش��ليم المخر 
ونبني أسوار أورشليم حتى نهيه وعود وحرف) 

لء-  ואל-נהיה-עוד-חרפהتعرض هذا المقطع الى تشويه فظيع؛حين كافأ المترجمون جملة (
  ).ومع أن مؤدى الجملة العبرية ل يشير ل م��نول نكون عارا' بعد اليوم ) إلى( نهيه-عود-حرفه

 قريب ول من بعيد إلى العار-الذي تكرر في كلم نحميا من دون مبرر- بسبب الترجمة الخ�اطئة-
 فإن المترجمين الذين يجهلون المواضع التي شهدت ولدة وموت أورشليم القديمة،ل��م ي��ترددوا ف��ي
 إعطاء تأويل عشوائي آخر، فقد تحولت كلمة ها-رع��ا إل��ى الع���ار،مع أن كلم��ة رع العبري��ة ولي��س
 ها-رعا هي التي ت��ؤدي معن��ى الس��اءة أو الخ��زي.كم��ا تح��ول وص��ف نحمي��ا للمواض��ع ال��تي يري��د

إصلحها وترميمها- من أسوار المدينة- إلى جملة إنشائية عن العار الذي سوف يلحق بها. 

 : هنا إعادة تحليل للنص نفسه بسبب الحاجة إلى مزيد م+ن التفاص+يل بش+أن وص+ف أورش++ليم، وه++ذا م+ا أمل+ى16
علينا تكراره
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 ،ه��ي م��ن أه��م المواض��ع ال��تي ارتبط��ت 7نهي++ه وح++رف والرع++ا وع++ودولس��وف ن��رى أن مواض��ع 0
-أي: بأورشليم اليمنية.ببيت بوستاريخيا  

 وجش++م ه+ا-عرب+يم�ا إن س�مع س��نبلط الح��وروني- م�ن وادي ح�وران- وطوبي��ا- م�ن بن��ي عم�ون- 
 (جش��م العرب��ي) ح��تى تع��الت اعتراض��اتهم عل��ى الفك��رة،ل تخوف��ا  مم��ا يمك��ن أن يجلب��ه ذل��ك م��ن
 مخاطر،وإنما لن نحميا استثنى هذه الجماعات من حق المشاركة أصل . اث��ر ذل���ك؛بدأت عملي��ات
 إع��ادة البن��اء ال��تي قاده��ا ك��اهن الج��دول ب��دء م��ن موض��ع ش��عر وص��ئن-ض��أن( غن��م) ؛ فأص��لحوا
 المداخل حتى مجدل وها-مأه المقدسة،وك��ذلك عن�د مج�دل حن�ن-ءل (الحن�ا) حي�ث تس��ابق الرج�ال،
 فامتدت أعم��ال ال��ترميم إل�ى ط��رف جب�ل ش��عر ووادي دجي��م ( وادي ال�دجوج) ف0أص��لحت الم��داخل
 والبواب والمخارج.ثم بلغت تخوم أورشليم القديمة عند أسوار ( ها- رحب��ة و المج��دل) م��ن جه��ة
 وادي تنوريم-نوريم.كما امتدت إلى مخارج جبل ألف– ءنف وفي ءم��ه و ح��وامه وعن��د ش��عر م��ن
 جهة ها-شفوت ( الشفاه).ثم من السور الذي ف��ي ركب��ت-الرك��ب وس��لوه–س���لوه،وصول  إل��ى وادي

جن-جن ووادي ها-ملك-الملك؛ فإلى عير-دويد ( منازل دويد). 

 هذه – بإيجاز شديد- هي أورش��ليم ال�تي ع�اد إليه��ا المنفي�ون، وباش��روا أعم�ال البن�اء ف��ي أس��وارها
 المهدمة. ومن غير أدن��ى ش��ك؛ ف��إن الس��رد ال��دقيق ال��ذي ق��دمه الن��بي نحمي�ا- نحمني��ه ه��و توص��يف
 لمدينة ل صلة لها بمدينة القدس الفلسطينية، إذ ل وج��ود فيه��ا لي مك��ان م�ن المكن��ة ال��واردة ف��ي
 الن��ص. وس��وف تتجل��ى المفارق��ة الك��برى حي��ن ن��دقق ف��ي قائم��ة أس��ماء القب��ائل والجماع��ات ال��تي
 شاركت في بناء المدينة، فهي قب��ائل عربي�ة-يمني�ة دان�ت ب�دين اليهودي��ة ل ت�زال بقاياه��ا هن�اك ف��ي
 السراة اليمنية وليس في فلسطين.لقد وصف الهمداني سائر ه��ذه المواض��ع ق��رب بعض��ها البع��ض،

 ون7عيد اكتشافها لنفرغ نهائيا' م++ن الخراف++ة القائل++ة أنفتعالوا نتتبع الطريق غلى أورشليم التوراة، 
القدس هي أورشليم.

 في وصفه لشرق صنعاء الذي يقع بينها وبين مأرب، نعني مخلف خولن- جولن التوراة أعظم
 أودية اليمن وأكثرها خصبا  وش��هرة ، يح��دد الهم��داني س��ائر المواض��ع الم��ذكورة ف��ي ه�ذه القائم�ة,
 وبالصيغ ذاتها وحسب تسلسل وقوعها في السراة، ب��دء م��ن بي��ت ب��وس.وم��ن أج��ل تقري��ب ص��ورة
 أورشليم اليمنية-التوراتية،سنقوم بإعطاء وص��ف مكث��ف للم��اكن.قلن��ا أن الت��وراة تس��مي أورش��ليم:
 بيت بوس، كما أن مخلف اليهودية 0عرف باس��م أورش��ليم أيض��ا .أي أن اس��م أورش��ليم ي0طل��ق عل��ى
 المملك��ة-المخلف:يه��وذه باعتب��اره دار س��لم(كم��ا يطل��ق عل��ى بي��ت ب��وس ف��ي آنU واح��د).وحس��ب
 النص أعله؛فإن نحميا تفقد السوار في المدينة ثم ش��رع ف��ي البن��اء عل��ى امت��داد الس��رو، أي عل��ى
 امتداد السراة الجبلية.هاكم وصف الهمداني ل��بيت ب��وس اليمني���ة،وما جاوره��ا م��ن س��ائر المواض��ع

- النص م0ختصرا ):165- 153الواردة في القائمة وفي سياق النص أعله ( صفة: 

 وتفض��ي-الس��يول-إل��ى موض��ع الس��د بي��ن م��أزمي م��أرب ث��م الحرج��ة وحزم��ة
 وفيها آثار عظام-سلوه في وادي عبيدةالبشريين (حزمة البشريين تسمى اليوم:

 ، ويفضي إليه أربع��ة أودي��ةأنفالمحقق).ثم الجوف وهو منفهق من الرض فيه 
 وفيه��ا أودي��ة ك��ثيرةومط+رة  (.. )ف+بيت ب++وسوما أقب��ل م�ن أش��راف نقي��ل الس��ود 

 (..) فالرحب��ة إل��ى ح��دقان(..) ويلتق��ي بمي��اه الخ��ارج ال��تي هبط��ت م��ن ص��نعاء
 ومخاليفها فتلتقي بالمناحي ثم يصبان بعم��ران م��ن أرض الج��وف. وه��ذا الج��انب
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  ب��ن علي��ان. وال��وادي الث��الث يظه��ر ف��ي زاويت��ه وح��واملبن++ي نش++ق وبن++ي عب++د
 والمن���احي لبن���ي عل���وي(..) فتلق���اه س���يزل بل���د بن���ي ح���رب (...) وس���يل الفق���ع

الشبا. والمقبرة ويلقي هذه المياه إلى ناحية الواغرة وعيانوالمصرع 

طى نحميا والهمداني انطلقا  من   ، وتفقدنا أسوار المدينةبيت بوس–أورشليموإذا ما سرنا على خ0
 المحطمة في السراة الجبلية، ثم مضينا في الودية المحيطة به��ا، قنط��ابق بي�ن الس��ماء ف��ي الن��ص
 المقتطف من الهمداني مع جزء من قائمة نحميا؛ فسوف نكون وجها  لوجه ودفعة واحدة أمام أكثر

  وهي أورشليم كما تقول الت��وراة، وال��ىبيت بوسمن عشرة مواضع-مما ورد في القائمة-.ها هنا 
 -نش��قبي++ت نش+قالجوار بركة سلوه- مياه سلوه، ثم مطره وأوديته��ا الك��ثيرة . وقب��ل أن نتج��ه نح��و 

 -عي���ان ف���ي القائم���ة -ث���م إل���ى بي���ت اليش���ب-الش���با. وه���ا هن���اعي+++انعن���د الهم���داني- س���نتجه نح���و 
ال��ة عل��ىجب++ل أل++فالمق��برة( ق��بره).وع��دا ه��ذا كل�ه، هن��اك   -ءن��ف ال��تي توهمه��ا الم��ترجمون كلم��ة د 

 القياس (ألف ذراع) مع أن النص العبري ل يشير إلى ذراع أو ياردة أو أي وحدة قي��اس.وه��ا هن��ا
 -عش��توت. ه��ذا الفض�اء الجغراف��ي المتكام��ل يتي�ح لن��ا فرص��ة التأم��لوالعش++تان-ها– رحب��ة الرحبة

 عميقا  في مغزى القصة التوراتي��ة ع�ن إع�ادة بن��اء أورش��ليم، بوص��فها فك��رة تنب��ع ف��ي الص�ل ع�ن
م�ة.وبالفع���ل؛فإن أورش��ليم القديم��ة كم��ا عرفه��ا  استطراد ثقافي لتقاليد بناء الماكن الديني��ة أو المحر 
 اليمنيون كانت مدينة الضعفاء من الناس، من الحرفيين والمتكسبي ن الذين ل يجي��دون القت��ال، وه��م
 يعيشون فيها كجماعة مسالمة. وحتى اليوم ل ي��زال اليمني��ون يحتفظ��ون بص��ورة م��ثيرة ع�ن نف��ور
 البدو من دخول هذا النوع من المدن،فهم ل يفضلون العيش فيها لنها ( مدن ض��عفاء الن��اس).وق��د
 أطل��ق اليمني��ون ف��ي وق��تU م��ا عل��ى بع��ض الم��دن اس��م (هج��رة) وكأنه��ا إش��ارة إل��ى أن س��كانها م��ن
 الغرب��اء. ويكف��ي أن ننع��م النظ��ر ف��ي وص��ف الزرق����ي،الخباري الش��هير ل��بيت العب��ادة اليمن��ي
 ( القليس ) في نجران من أجل القيام بمقاربة مع أسلوب بناء أورش��ليم؛ وه��و وص��ف ش��يق ون��ادر
 لمكان عبادة ديني يخص اليمنيي��ن.إن أس��لوب البن�اء ي0��ذكرنا بالس��لوب ال��ذي اتبع�ه نحمي��ا ف��ي بن�اء
ط��ى نحمي��ا عل��ى الطري��ق ذاته��ا م�ن  السوار. وإذا ما عدنا ال��ى خ��ولن ش��رق ص��نعاء، متتبعي��ن خ0

-215الوادي، ومتجهين إلى  وادي تنين؛ فسوف نكون مرة أخرى أمام المواضع ذاته��ا ( ص��فة: 
217:( 

 الودية أولها من ش�مالها: من��ازل آل الروي��ة وبع��د ذل��ك ق��رى ك��ثيرة مث�ل:البرك��ة
 (... ) ويلقيها سيل مغارب صنعاء من مخلف مأذن والبوارق(..) وم��ا يص��ب

  وذم��ار وردم��ان وتني��ن (..) وبل��د هم��دانعنسمنها إلى مأرب، فهو ملقU لمياه 
 فإنه آخذ لما بين الغائط وتهامة ونجد السراة في شمالي صنعاء (.) وم��ن ش��رقي

 (..) ووادي مطره ويسكن هذه المواضع بلحارث ومن همدان الرحبة

  بن عليان(..) إل��ىلذبيانوبمطرة أودية عظام فيها الزروع والعناب(..) وإتوة 
 مساقط الجوف(....) وساكن هذه المواضع ضاحية وضياف بن عليان،- فوادي-

             . عيان
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 -مط��رة ووادي مط++رههذه هي البركة-البركة وهذه هي تنين-تنين التي سار إليها نحمي��ا. وه��ا هن��ا 
 -الرحبة.وإذا م��ا مض��ينا ف��ي ه��ذا الفض��اء الجغراف��ي الرح��ب قص��دfوالرحبة- عليون ووادي عليان

 التع��رف عل��ى أث��رU م0حتم��ل للجماع��ات والمواض��ع ال��واردة ف��ي ن��ص نحمي��ا، فس��وف نك���ون،مرة
 ): ف��أول223- 220أخ���رى،أمام الس��ماء ذاته��ا. ه��اكم وص��ف الهم��داني لح��دود حاش��د ( ص��فة: 

 حدود حاشد وما وراءها إلى صنعاء، البون والرحبة وقاع وجرفة حاشدية-بوسانية وسنام الظاهر
ي��ب فبهم�ان( ..) وتس��مى ع�ذر ه��ذه جش++مبلد وادعة بن عمرو بن مال��ك ب�ن   (..) فم��ا بي�ن ذل��ك الع0

 ع��ذر مط��رة (..) وب��اري للف��ائش م��ن الج��بر وعي��ان. وه��ا هن��ا أق��ام بن��و جش��م الع��رب ال��ذين ق��ادوا
 المعارضة القوية لبناء المدينة، بسبب ذعرهم من أن يؤدي ذلك إلى عودة الفرس للض��غط عليه��م،
 وربما تكرار تجربة الغزو والسبي. والى جوار مضارب هؤلء قرى تعد  بوسانية وحاش��دية ( أي
 تنتسب إلى بيت بوش وإلى قبيلة حاشد- وفي قصص س��ليمان س��نرى الس��م نفس��ه : حاش��د) . وه��ا
 هنا وادي بهمان- بهمه( بإلحاق النون الكلعي��ة ف��ي نط��ق أه��ل اليم��ن وال��ذي تص��وره الم��ترجمون
 بهيمة أو داب��ة ركبه��ا نحمي��ا فل��م يتمك��ن م��ن اجتي��از الطري��ق).بينم��ا يص��فه الهم��داني وص��فا  م0س��هبا 
 ضمن بلد حاشد،كوادU خصب فيه أنواع من العنب الجيد وإليه ي0نسب العنب البهماني. وهذا الوادي
 هو بالض��بط ق��رب الخ��ارف كم��ا ف��ي الن��ص أعله.وف��ي ه��ذا الفض��اء الجغراف��ي نج��د0 أودي��ة مط��رة
ر-جبريم. ثم مخلف الجند وهو قاع- تقوع في النص.إن التوصيف أعله eب fوعيان-عين وقبائل الج 
 ل يحتاج إلى الكثير من التفاصيل للستدلل إلى أورشليم التوراتية-اليمنية ، أو إلى أسوارها التي
ة وص��ول  إل�ى fد eع �fجرى ترميمها؛إذ يمكن للسائر على خط��ى نحمي�ا أن يتج�ه م�ن خ��ولن فحق�ل ص 
 نجران، ليشاهد جبل ووادي شعر وشعراء؛ ب��ل وأن يش��اهد الش��جار الكثيف��ة المحترق��ة هن��اك وق��د

توزعت فوق مساحات شاسعة. 

  على هذا النحو، تتكشف أمامنا أورشليم القديمة المحترقة شيئا  فشيئا  ؛ كما يتكشف أمامن��ا المعن��ى
 الحقيقي لقول نحميا:(فلنق0م ولنبنq أورشليم من ن0هيه حتى العود وحرف ) فإذا ما سرنا م��ن مخلف
 مأرب متجهين إلى بلد الركب، الذي رأينا أن سيول جب�اله تبل��غ تخ��وم نج�ران، فس��وف نج��د هن��اك

 -تحته وهو من الجبال المسنمة.قال فيه السليك بن الس�لكة ( ص�فة: ه��امش17جبل بني مالك و تحتم
 ):204المحقق: 

                                بحمد الله وامرئ هو دلني 

                                                  حويت النهاب من قضيبU وتحتما 

وقال فيه لبيد:

 : لحظ كيف دخلت الميم كأداة تعريف على السم ( تحت، أو تحته) فأصبح : تحتم17
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 Uوهل يشتاق0 مثلك من ديار                                

 qبين تحتم فالخلل Uدوارس                                                          

   وهذا ما سنرى مغزاه في قائمة أسماء القبائل العربية اليهودية التي شاركت في بناء اورشليم.

القبائل والجماعات المشاركة  في بناء أسوار أورشليم  

 تولى كاهن ها-جدول– الجدول وي0دعى ءل-شب-الشبا بنفسه، ومعه طائفة من اليهود، ،ببناء سور
 أورشليم من جهة جبل صئن-ضأن (غنم). وصئن- ضأن هذه ت0رجمت إلى الغنم، بحي��ث أص��بحت
 الجملة على النحو التالي:( وبنوا باب الغن��م ). وم��ع أن فلس��طين ل نع��رف ب��اب الغن��م ه��ذا، ولي��س
 ثمة موضع في طول القدس وعرضها ي0دعى غنم؛ ف�إن اله��وس بل�غ ذروت��ه م�ع الحفري�ات الثري��ة
 تحت مسجد قبة الصخرة في القدس، بحثا  عن بقايا أسوار وأبواب أورشليم،وخصوصا  باب الغن��م
 المزعوم هذا. ولذلك سعى التوراتيون إلى الم0طابقة بين اسم جبل أب��و غني��م البعي��د ع��ن مس��جد قب��ة
 الصخرة، وبين غنم التوراتية هذه.في الواق��ع ل يوج��د موض��ع أو ب�اب ق��ديم لورش��ليم ي0�دعى ب��اب
 الغنم؛ بل هناك جبل مقدس وشهير في السراة اليمنية هو جبل غنم بالفعل، ولي��س أب��ي غني��م.وه��ذا
 الجبل ل يزال يحمل السم المعرب غنم-من كلمة صئن العبرية-في المكان نفس��ه. ويب��دو أن كلم��ة
يال الوربي على الفتراض، أن المقصود منه جبل غنم. ولكن علماء الثار ل��م qضأن أغرت المخ 
 يعثروا على جبل بهذا السم، بينما نجده  في السراة الجبلية اليمنية وباسمه المعرب:غنم. ثم شرع
 الك�اهن ش��با( ك�اهن الج��دول) بإص��لح وبن��اء أول أس��وار أورش��ليم م��ن م��وقعه ف��ي الج��دول نفس��ها
 ح��تى وادي (ه��ا- م��أه) الم��أه. والغري��ب أن الم��ترجمين رس��موا الس��م ف��ي ص��ورة المئه- الم��ائه
 ( متخيليsن السم رقما  ) بينما الضبط الصحيح له هو: المأه ( بمعن��ى الم�اء واله��اء الخي��رة ح��رف
 صوتي مثل يهريق الماء في يريق الماء) وفي التثنية المأوان. وهي مياه على مقربة من جبل غنم
 وي��ا للمص��ادفة. ث��م م��ا أن ش��رع الك��اهن ف��ي إطلق إش��ارات البن��اء الول��ى، ح��تى س��ارعت إل��ى

ة تسجل التوراة أسماءها بدقة متناهية وهي : المشاركة قبائل عد 
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 قبيلة بنو ءمري وعلى رأسهم زكريا زعيمهم وكاهنهم.وهؤلء ساهموا ف��ي بن�اء ج�زء م�ن الس��ور
 ال�تي ت�ولت ترمي�م الج�زء الممت�د م�ن جب�ل ش�عر-18قبيلة بنو شنأه- شنوءةفي مجدل-وها-مأه.ثم 

 ها-دجيم( الدجوج). وفي هذا الطار كافأ المترجمون السم ( دجيم) ب( باب الح��وت) مفترض��ين
بق�ا  للرس�م19أن المر يتعلق بالكلمة العبرية دج بمعنى حوت، سمك qبينما المقصود موضع الدج ط  

 العبري،كما أن اسم هذه الجماع��ة ف��ي الض��بط العرب��ي الص��حيح ه��و ش��نوءة ولي��س ش��نأه، وه��ؤلء
 يعرفون ف��ي التاري��خ اليمن��ي والعرب��ي الق��ديم ب��أنهم أزد ش��نوءة- أس��د ش��نوءة. وبينم��ا ك��انت أعم��ال
 الترميم مستمرة، دخلت جماعات أخرى منهم بنو الفرص( الفرض- الفارض) ومشلم بن بركي��ه–
 السلم بن برخيا ومعهم أفراد من التقوعيين– من مكان ي��دعى تق��وع- ق��وع ( والت��اء ح��رف لص��ق
 مث��ل تع��رم ف��ي ع��رم ) وبن��و بعت��ه–بعث��ه( ق��ارن م��ع اس��م البعي��ث الش��اعر ) ليتخ��ذ ترمي��م الس��وار

، مسارا  جديدا  في موضع يسميه النص التوراتي(صورم) في وادي عبدت-عبيدة. Uعندئذ

 سنتوقف هنا قليل  لثارة مسألة تبدو شائكة في النص الع��بري؛ إذ وق��ف الم��ترجمون ح��ائرين أم��ام
 بع��ض الكلم��ات ف��ي الن��ص الخ��اص بتوص��يف أعم��ال ال��ترميم، ول��ذا ق��دموا ترجم��ة محي��رة أك��ثر

   ما يلي :8 : 3 : 11: 2غموضا  من النص.يقول  نحميا :

ועלה ידם-ה-חזיקו-תקועים-ומדבריהם-לא-הבינו-צורם-בעבדת-אדניהם 

وعله-يدم-ها-حزيقو-ها-تقوعيم-وءديريهم-لء-ها-بيئو-صورم- ب-عبدت-ءدنيهم

                   16 : 3: 20: 2وهنا الترجمة كما قدمها النص العربي من نحميا: 

، إل أن أشرافهم لم يحنوا أعناقهم لخدمة أسيادهم)التقوعيون( وبجانبهم رمم  

 ل تبدو هذه الجملة مفهومة؛ وهي م0صاغة بلغة عربي��ة فقي��رة ال��دللت.ف��ي الحقيق��ة ل��م يك��ن هن��اك
 أسياد وعبيد في عمليات البناء،خصوصا  وأننا نتحدث عن مدين��ة مقدس��ة تنه��ض الجماع��ة الديني��ة،
 بعد خلفات مريرة في ما بينه��ا، بعبء إص��لح أس��وارها المهدم��ة.ل يتطل��ب الم��ر ق��ط أن 0تحن��ى
 العناق ول أن ي0خ��دمf الس�ياد. ك��ل م�ا ف��ي الم��ر أن رج��ال  م�ن تق�وع- ق��وع، ش��اركوا ف��ي أعم��ال
 الترميم من موضع يدعى صورم-صرم في وادي عبدت-عبيدة.والجملة لهذا السبب تق�ول ببس��اطة

ط  ما يل��ي : sف�ي- وادي-رموص++  ص0�رم- الساس��ات ح��تىالتقوعي++ونوعل��ى أي��ديهم ت��م  البن��اء.وح��و  
               .   عبيدة

 إن كلم��ة ءدنيه��م ل تعن��ي الس��ادة -م��ن أدون العبري��ة- ب��ل تعن��ي أيض��ا : الس��اس والقاع��دة. وعل��ى
 العم��وم ل تش��ير كلم��ة عب��دت إل��ى خدم��ة أو عم��ل، وإنم��ا إل��ى اس��م وادU ش��هير ه��و وادي عبي��دة-
 عبدت،الذي تصب فيه مياه سلوه قرب مأرب الى جوار وادي ن0هية-نهيه. ومثلما ورد ف��ي وص��ف

  : هل يمكن لعاقل أن يهمل هذا السم : أزد شنوءة؟ هؤلء قبيلة شهيرة من قبائل اليمن وهم بنو السد الذين18
ورد اسمهم في النقوش والسجلت التاريخية في صورة ملك لسد: ملك الزد -أزد شنوءة

  :  سبق لهؤلء المترجمين أن ترجموا الكلمة نفسها ( دجيم ) وفي مكان آخر وسياق مختلف ولوظيفة19
مختلفة في صورة ( باب السمك ) والن أصبح لدينا مكان ملفق جديد يدعى باب الحوت. 
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  ) فإن الحرجة تؤدي الى وادي ن0هية في طرف صيهد (وحزم��ة البش��ريين153الهمداني ( صفة: 
ظ�ام: محق��ق ص�فة جزي��رة الع��رب ). وعن��دما qهي التي تسمى سلوه ف��ي وادي عبي�دة وفيه��ا آث��ار ع 
ر( م��ور بالض��بط ف��ي س��فر التك��وين ) عن��د مس��يل ص��رايم- eو ��fامت��دت أعم��ال ال��ترميم إل��ى وادي م
 صورم، دخلت جماعات قبلية أخرى ساهمت في تحس��ين الم��داخل. وه��ؤلء  ك��انوا عل��ى الت��والي:
 من بني فاسح الذين تلقوا مساعدة من ملطيه من بني جبعون، ومن أه�ل الص�فاة-ه�ا-مص�فه، وم�ن

 . والس��م الخي��ر(ح��ارقيهم) م��ثير للحي��رة بالنس��بة للم��ترجمين. ول��ذا ق��دموا مك��افئا 20بن��ي ح��ارقهيم
اغة. وهكذا أصبح لدينا، فضل  عن الماكن الملفقة مثل بيت السمك وبيت الح��وت sغريبا  هو: الص 
 وبيت الزبل، وجماعات ل وجود لها مثل البوابين ( شعرائيم) ها هنا جماعة أخرى ج��رى تلفيقه��ا
 ول وجود لها في التاريخ:( الصاغة )، بينما الضبط الصحيح للسم هو الحارق، والهاء في السم
 مشابهة للهاء ف��ي بع��ض الس��ماء، مث��ل: ش��مر يهرع��ش- يرع��ش ( أح��د أه��م مل��وك نج��ران) . أم��ا
 الميم فهي أداة التعريف( أو الجمع الحميرية–اليمنية). والى ج��انب ه��ؤلء ش��ارك رج��ال م��ن بن��ي

ا الس�وار ح�تى وادي21حور، ومن بني خرومف-  مخارف.كم�ا س�اعدهم بن�و حش�وب ال�ذين رمم�و 
 تنوريم-نوريم . والى جوار هؤلء أيضا  ، كانت هناك جماعة قبلية أخرى يسميها النص التوراتي

 - الوحش.أما مداخل الوادي فتولتها قبيلة زنوح حيث امتدت العم��ال، عن��دئذU  باتج��اه22بنو لوحش
 منطق��ة الج��وف اليمن��ي عن��د جب��ل أن��ف-أل��ف، بمعون��ة م��ن بن��ي رك��اب ال��ذين يقيم��ون ف��ي منطق��ة
 الكرم.أما وادي عيان فقد بنت السوار فيه قبائل من الصفاه ها-مصفه، وهي ال��تي رمم ��ت الس��ور

عند مياه سلوه، وفي وادي جن-جنة وجبل ها-ملك ( جبل المالك ).

   في إطار هذا العرض الموجز، يتضح أن فلسطين ل تعرف أي اس��م م��ن أس��ماء القب��ائل ال��واردة
ة في السراة اليمنية.  في الخبر  التاريخي عن بناء أسوار أورشليم وإصلح أبوابها العتيقة المحطم 
 وليس ثمة ما يدل على وجود بقايا لغوية أو جغرافية في مدينة القدس العربي��ة، تش��ير إل��ى م�واطن
 هذه الجماعات والقبائل.ومع ذلك ل تزال القراءة الستشراقية السائدة للتوراة تفرض رؤيتها عل��ى
 التاريخ، بإصرارها على أن هذا الح�دث وق��ع ف��ي فلس�طين. وم�ن أج�ل ذل�ك فس��وف نعط��ي أس�ماء
 ه�ذه الجماع��ات والقب��ائل ومواطنه��ا الحقيقي�ة.ه��اكم قائم��ة بالس��ماء كم��ا وردت ف�ي الن�ص الع��بري

ومعها الضبط العربي.

            قائمة باسماء القبائل المشاركة في بناء أسوار أورشليم

  

السم في العبرية              الضبط العربي
: ء مري                      المر 1
: شنئه                         شنوءة 2

  : الحارق، والميم أداة  التعريف النمقرضة هن+ا. أم++ا اله++اء الوس+طية فه+ي ح+رف ص+وتي أس+قطه تط+ور اللغ+ة20
 العربية مثل : يهريق الماء : يريق الماء. ومثل بهنسو التي يستخدمها الحض++رميون س+كان حض++رموت بمعن+ى:

ابنه. وهي لهجة معروفة عند القبائل العربية تعرف بلهجة السين ولهجة الهاء.   
  : لحظ استعمال الميم في السم . لقد أصبحت ميما' وسطية ولكن وظيفتها ظلت كما هي : أداة تعريف:21

خرومف: مخارف
 : كما في النقوش اليمنية : ملك لسد : ملك السد، مرله: أمره ا، وهبله: وهب ا، عبدله: عبد ا .22
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: حشوب                      0حش0ب 3
:  حور                        حور    4
: حارقهم                     الحارق 5
: خارومف                    المخاريف 6
: لوحش                      الوحش 7
: ركاب                       ركب 8
: زنوح                       زانح 9

تحليل القائمة

 عندما بدأت أعمال الترميم وإعادة البناء في أسوار أورشليم،ابتداء م��ن جب��ل غن��م إل��ى الغ��رب م��ن
ة، سارعت بقية القبائل إلى المشاركة. ومن بين أهم هذه القبائل تلك التي يسميها نحميا: بنو- fد eع fص
 شنئه( بنو ش0نئ0ة).فمنe يكون هؤلء؟ في الواق��ع لي�س ه��ؤلء س��وى القبيل�ة اليمني�ة الش��هيرة ش�نوءة،
 وه��م م��ن قب��ائل الزد القوي��ة.والهم��داني عل��ى طريقت��ه ف��ي الع��تزاز بنس��به اليمن��ي، ينق��ل قص��يدة

 ) يصف فيها أزد-شنوءة:  326لشاعر غير معروف ( صفة: 

eشنوءة البطال أضحت fوبعد                                         

qبيوتهم ت0رفع بالعماد                                                                 

ج؛ويزعم النس��ابون أنأزدو ���eذح fشنوءة من القبائل اليمنية الكبرى والقديمة التي أقامت ف��ي س��رو م  
 اسمهم جاء من الشنأة، أي: البغضاء ال��تي وقع��ت بينه��م. وك��انوا عل��ى دي��ن اليهودي��ة. ق��ال الش��اعر

 ):179( صفة: 

                        ونحن0 قتلنا الزد أزد شنوءة

                                                   فما شربت0 بعدا  على لذةU خمرا 

ة( وال�ى الج��وار من�ه بن��و زارح وه��م عن�د الهم��داني fد eع �fوهاكم وصف جبل غنم إلى الغرب م�ن ص 
ومحققه:بنو رازح- بتقديم وتأخير حرف الراء). وجبل غنم هذا على مقربة م��ن ص��رايم وعلي��ان-

 ):132-128عليون والخارف. يقول الهمداني ( صفة: 
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 ،وغوره��اوبن++ي عب++د بن++و ص++ريمفمنق��ل س��فران، فبل��د ح��رب- ب��ن وادع��ة-وه��م 
 ، فغنم ومران وعرام��ى (ويق��ع ف��يووادي أميرأخرف وبلد حيران ،وقبر عليان 

 بلد  بني عمر من رازح:المحقق) وبلد الركب فيلتقي هو ونخلة جنوبي زبي��د(..)
.  بلد الوحشويضمها سيل نعمان ثم تنحدر كلها في 

 وص�ورم-23ها هنا منازل القبائل ذاتها التي شاركت عند نحمي�ا ف�ي أعم�ال البن�اء:بن�و عب�دت-عب�د
ص��رايم وبن��و ال��وحش-ال��وحش. فض��ل  ع��ن جب��ل غن��م وبل��د الرك��ب ال��ذي ج��اء من��ه بن��و رك��اب-
 ركب.والى الجوار سلسلة من الجبال والودي��ة ال��تي س��بق لن��ا تحدي��دها.ف��ي ه��ذا الس��ياق س��نتوقف-
 مرة أخرى-أمام اسم القبيل��ة ل��وحش-ال��وحش ال��تي ش��ارك أبناؤه��ا ف��ي أعم��ال البن��اء. ه��اكم وص��ف

 ):200-199الهمداني وتحديد الدقيق لحدود بلد الوحش وسكانه من قبيلة الوحش ( صفة: 

 م��ن بل��د حاش��د م��ا بي��ن نعم��ان وبل��د الكلع (.. )وال++وحش  ) ووادي الن7ه++ي(..
 . العودومخلف

 يعني هذا إن القبائل اليمنية في السراة هي التي قامت بترميم وإعادة بناء السوار،في مكان تعرفه
 جيدا  ويخصها في الصميم.وها هي السراة تحتفظ بأسماء هذه الجماعات،ببلداتها وقراه��ا وأوديته��ا
 تماما  كما في وصف نحميا ومن دون أدن��ى تلع�ب لغ��وي م�ن جانبن�ا. أم�ا المخ�اريف-خ��ارومف-

  ) .136-132ولحظ دخول الميم المنقرضة على السم-فإنهم يقيمون في المكان نفسه ( ص��فة 
 هذا هو الفضاء الجغرافي المتكامل الذي جمع القبائل والوديان والجبال في وح��دة ن��ادرة، يس��تحيل
 العثور على ما يماثله��ا ف��ي جغرافي��ة فلس��طين..وه��ذه التفاص��يل توض��ح العلق��ة بي��ن وج��ود أس��ماء
 القبائل المشاركة في البناء،وبين المواطن والمواضع التي أقامت فيها وشملها الترميم؛ فس��كان بل��د
 لوحش– الوحش، مثل ، والذين ي0قيمون عل��ى مقرب��ة م��ن بي��ت ب��وس، ش��اركوا الجماع��ات الخ��رى
 في المخاريف وفي وادي عيان-عين وصورم-صرايم، وبلد يني عب�د– عب�دت س��كان ال�وادي. لق�د
يf��نe وص��نعاء وس��واها، eهرع��ت القب��ائل م��ن معظ��م مخ��اليف الس��راة اليمني��ة؛ م��ن ع��دن والكلع وأب 

لتشارك في بناء أسوار أورشليم اليمنية التي دمرها الشوريون.

:: زيادة التاء لهجة يمنية : قريش : قريشت، فلس: فلست 23
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الفصل الرابع)   

                                                       صورة الفلسطيني في التوراة 

                                    

-                                      1-

 لجل فهم ' أعمق % لمضمون # الصور النمطية التي أنتجها المخيال الغربي ( الستشراقي ) عن
فر صموئيل الول ( الفلسطينيين في التوراة، سأقوم ابتداء 2، يعرض بعض المقاطع من س#

  - النص العبري) حيث ترد الرواية التالية التي5: 9 : 6 :  11- النص العربي) و (4:12:5:4
نجد ما يؤيدها في الخباريات العربية الكلسيكية ( الطبري، اليعقوبي، المسعودي): 

النص العبري                                       

והפלשתים-לקחו-את-ארון-האלהים-ויבאו-ומ-אבן-העיזר-אשדודה-ויקחו-  
פלשתים-את-ארון-ה-אלהים-ויבאו-ואתו-בית-דגון

        

           

  وها- فلشتيم-لقحو- ءت- ء رون- ها- ءلهيم- 

  ويبء و-م-ء بن-ها- عزر-ء شدوده- ويقحو-

  فلشتيم-ء ت-ء رون- ها-ء لهيم- ويبء و-ء تو-بيت -دجون-
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                                    وهذا النص يقول ما يلي:

، أن بني إسرائيل اصطدموا بجماعة Pتدعى " الفلستييNن " Rفهم من هذه الرواية التي سوف تتكررPي 
 نسبة إلى مكان بعينه يدعى %فلس ( والتاء الخيرة لصقة وردت في نقوش العرب مثل قريش-
 قرشت، فرس- فرست)، وأن هؤلء خاضوا أولى معاركهم وتمكنوا من الستيلء على تابوت
 العهد في موضع آخر بعينه يPدعى أوبن العيزار. وفي الترجمة العربية ( أبان) والصحيح أنه

 ( أوبن) كما هو واضح من التهجئة بالعبرية. وفي الواقع ل وجود ( لفلس أو أوبن أو أبان ) إلى
 جوار بعضها البعض في فلسطين التاريخية، مهما فتشنا هناك؛ بينما نعلم من الهمداني في "

 صفة جزيرة العرب " والشعر الجاهلي كذلك، أن (جبل أبان ) من أشهر جبال العرب وأقدمها،
 وهو يقع بالفعل على مقربة مباشرة من أشهر بيوت العبادة الوثنيRة عند القبائل العربية، نعني "

لمى ) و (لبPنان). كما Pبيت الفلس "، وكان موضعا2 جبليا 2 يتبع قبيلة طي اليمنية غير بعيد عن  (س 
ي جبل RحترPحد̂د بيت للبPنعلم من الشعر الجاهلي أن جبل ( أبان)  كان مسرحا2 لمعارك القبائل. وي 

أبان هذا تحديدا 2 دقيقا 2 للغاية، قال: 

ا %غربت ( أعراف سلمى ) Rولم                                    

قت قنن القنان# Rلهن_ وشر                                                         

                                    وخلفنRا أياسر% واردات'

 (                                                      جنوحا2 واليامنP من ( أبان#

                  

ب ومضوا به من ( Rون أخذوا تابوت الرNأوبنوالفلستي

). ثم أخذ الفلستيNون تابوت  الرRبشددالعيزار) إلى ( 

 ). بيت دجونوأدخلوه إلى  ( 
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 من الواضح أن سلمى- الجبل- ل تبعد كثيرا2 عن جبل أبان، إذc يمكن للسائر انطلقا2 منها، أن
يصل إلى الشمال من موضع واردات، قبل أن يتجه إلى الجنوب حيث جبل أبان.

 إن مثل هذا الفضاء الجغرافي ل وجود له في فلسطين، فليس ثمة سلمى يمكن بلوغها إذا ما سرنا
 في الشمال الفلسطيني من موضع واردات، ثم ننعطف إلى الجنوب باتجاه أبان.إن هذا التحديد

 يتلءم مع الطار التاريخي للمعارك التي دارت بين القبائل العربية في طفولتها البعيدة ( والتي
اتهم وحروبهم وغزواتهم، ففي هذا المكان تتزاحم القبائل بالمناكب cتسمى أيام العرب ) وهي وقع 

ام Rات الدينية والجتماعية.وفضل 2 عن ذلك، ترك لنا أبو تم Rبسبب سلسلة من التوترات والتفجر 
 أبياتا2 رائعة من الشعر عن هذه الحروب الشرسة التي دارت. والبيات التالية هي محض

استطراد في ذكريات العرب التي ظلت تلزمهم عن المعارك في سفوح أبان:

                            وأخافكم كي P تغمدوا أسيافكم

Pالدم Pغتر_ يحرسهPإن الدم% الم                                               

 Pتزيلوا عزه P ولقد جهدتم أن                             

Pا ويلملم                                                  فإذا(أبانf ) قد رس%

 ت%رسمP هذه المقتطفات الشعرية الجاهلية- السلمية، صورة مماثلة للصورة التوراتية عن معارك
 طاحنة بين القبائل،ل وجود لما يPماثلها في فلسطين القديمة. وكنا أشرنا إلى المكان الذي بPني فيه
 معبد " الله فلس " معبود العرب القديم، وهو إلى جوار( P لبنان ) و (سلمى). وكما رأينا، فإن

 ( سلمى) هي من جبال قبيلة طيء اليمنية.ولذا؛ فإن_ المعارك الدائرة عند سفوح ( أبان ) بين بني
 إسرائيل والفلستييNن ( ها- فلشتيم) لم تنشب في فلسطين؛ بل في هذا الفضاء الجغرافي الذي تعيش

ج باسمهم في " قلب Rن لم يكونوا طرفا2 فيها، والزNفيه القبائل العربية.وبالتالي؛ فإن_ الفلسطينيي 
 تاريخ زائف " من تلفيق مخيRلة أوروبية، ل غرض له سوى إخراجهم من التاريخ الحقيقي بعد
 زحزحتهم من الجغرافيا، وذلك عبر تصويرهم كأحفاد لمهزومين أمام بني إسرائيل، ليس في

  ق. م. هذا " الطرد من التاريخ الحقيقي" لجماعة948 للميلد وإنما في العام 1948العام 
 بشرية معاصرة، و" حجزها داخل تاريخ ملفق" وتلطيخ سمعتها، يندرج في سياق تجريد السكان

 الصليين الذين سلبت أرضهم مع  بزوغ العصر الستعماري، من كل ما يملكون من مقومات
 حياتية وعناصر ثقافية، وتصويرهم كأحفاد' لشرار قدامى اغتصبوا تابوت العهد ذات يوم بعيد،

فاستحقوا الهزيمة بسبب ذلك. 
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 وفي هذا الطار فهو يندرج في قلب إستراتيجيات القراءة الستعمارية للتوراة.فهل تعرف
فلسطين جبلP  2يدعى ( ابان) كما في النصوص التوراتية المتفرقة؟

د في أيR بقعة أو مكان خارج Rتفر Pجبل ( أبان ) من أشهر جبال العرب، ول نظير لسمه الم Rيعد 
) القبيلة اليمنية. ومن غير Rعرف ( ببلد طيPجغرافية بلد العرب، وقد عرفته القبائل ضمن ما ي 
؛ فإن_ وجود الفلسطينييRن قرب جبل أبان في فلسطين، كما توحي بذلك القراءة المخيالية Rأدنى شك 
 الغربية، ل أساس له وهو من تلفيق اليهود الوربيRين الذين قاموا بتصعيد هذه الصورة النمطية
 إلى مصاف حقائق التاريخ. والمثير للهتمام أن أحدا2 لم يتساءل عن السبب الذي يدعو محرر

 النص العبري إلى كتابة السم على هذا النحو (فلشتيم) – بالتاء وليس بحرف الطاء- إذا ما كان
 يقصد الفلسطينييRن،لن العبرية تعرف حرف الطاء ول موجب للستعاضة عنه بحرف التاء؟ أي
 أن محرر النصR العبري كان يتوجب عليه كتابة السم في صورة (ها- فلسطيم) إذا ما كان يقصد

 الفلسطينيين. كما أن أحدا 2 لم يسأل عن السبب وراء تجاهل الجغرافييRن اليونانيين الكلسيكيين
 -الذين سجلوا بدقة مPذهلة أسماء الجماعات والشعوب  والمواضع في الجزيرة العربية واليمن -

 لوجود شعب باسم الفلسطينييRن قرب أبان، إذا ما وجد مثل هذا الشعب هناك؟ في الواقع لم يعرف
حالة اليونان وشعراء الجاهلية، جماعة فلسطينية قرب جبل أبان هذا؛ ولكن بالمقابل، Rالعرب ور 

ل العرب في أشعارهم  ومروياتهم  اسم شعب عربي وثني قديم عاش بالفعل في المكان Rسج 
ف% نسبة إلى بيت العبادة الوثنية( فلس). وفي الكتابة اليمنية القديمة يمكن أن يكتب ر# Pنفسه، وع 
 السم على هذا النحو:( فلست) مثل ( قرشت في قريش) والجمع في العبرية ( فلشتم ). وهذا

 الرسم يتطابق مع رسم السم في التوراة، بما يعني أنها قصدت الجماعة نفسها وليس
 ( الفلسطينيين). يفسر لنا ذلك السبب الحقيقي لرسم السم في العبرية بحرف التاء وليس الطاء.

فة بين السمين(فلستم ) و( الفلسطينييRن) في مكان ل تر# لةf مPح% اث% Pطابقة ماكرة، وممPت مRلقد تم 
 يعرف إل بيت عبادة وثنيا2 يPدعى ف%ل%س. والمثير في نطاق هذه المسألة،أن سكان الموضع اشتهروا

 )  أي الحرام، وكانوا يصطدمون مع الجماعاتآكلي السحتفي المرويات العربية بأنهم من ( 
ها إلى بيت الفلس، Rتدينة في الجاهلية البعيدة على خلفية قيامهم بسرقة المواشي وضم Pة والم Rالموحد 
P رق في سياق محاولتهم تامين النذور والذبائح للمعبد.  ترى، لماذا Pا كقطاع ط Rكما أنهم تصرفو 
 تطلق التوراة على ( فلشتيم )  الصفة العبرية (ها- مشحت)  التي نرى أنها تعني الكلمة العربية

 ذاتها  (السحت) بمعاملة الميم كأداة تعريف منقرضة في لهجات اليمن القديم؟ ومن غير شك؛ فإن
 هذا اللقب" التحقيري" الذي تطلقه التوراة بحق جماعة وثنية، أمر ينسجم مع تاريخ الحروب

والمعارك بين الموحدين والوثنيين.إن هذه المPطابقة المPخادعة والتي ل أصل لها في التاريخ، 
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 تندرج في سياق السيطرة على السرد التاريخي لحداث الماضي واستغللها في الصراع الراهن
لقة لما  Pأعتبر أحداثا2 تاريخية؛ وبحيث تبدو  على الرض، عبر فرض استمرارية زائفة ومPخت%

يل الدبي لمملكة Rت%خيل2 بكل قوة وزخم التخ Pا 2، مRإسرائيل الراهنة استكمال2 معنويا2 ما فوق رمزي 
ا 2 قلص_ Pقابل، استطرادا2 رمزيا 2 م Pون في الطرف المNإسرائيل ولبني إسرائيل. بينما يبدو الفلسطيني 
 ومضغوطا 2 إلى أبعد حدR في صورة جماعة مغلوبة، مهزومة، جرى دحرها في سفح جبل أبان

 قبل آلف السنين. إنهم الفلشتيم الذين أمكن انتزاع تابوت ا من بين أيديهم وإزاحتهم عن
الرض الموعودة. 

 ) في معرض وصفه236 -235إليكم وصف الهمداني وشهادته الحاسمة عن جبل أبان  ( صفة:
ة ( وليس جرش الردن كما نزعم الرواية الستشراقية): د% cع ش إلى ص% ر% Pللطريق من ج

                               وصف الهمداني لجبل ابان

                                       

ا ابن منظور Rهاهنا ، بالضبط  يقع جبل أبان التوراتي – اليمني على الطريق من سراة جنب.أم 
 ):167-166: 9فيكتب في وصف أبان ما يلي ( لسان: 

                              وصف ابن منظور ( لسان العرب)

                                             

أبان: أبانان  جبلن في البادية أحدهما  أسود

ة على والخر أبيض وبينهما نهر يPقال له ال̂رم_

مبعدة ثلثة أميال.

ة الشهير، ويستخدم كلمة( نهر) في وصف مياه  يشير ابن منظور في هذا الوصف إلى وادي ال̂رم_
ة،  الوادي على جري عادة العرب، تماما2 كما في التوراة. يقع ( جبل أبان) في بطن وادي ال̂رم_

 وهو من أعظم الودية وأكبرها وفيه قالت العرب:( الرمة: طويل عريض) والطريق منها
 يفضي إلى صعدة ثم ذمار. وذمار هذه، هي التي عPرفت قديما2 عند اليمنييNن باسم الب العلى

عدة على بلد جنب (..) ديار رش قصد ص% Pتخرج من ج

ربيعة : الذنائب وواردات وذو Pحسم ( ..) وأبان.       
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 لبعض قبائل اليمن ( شدد ) بن زرعة بن حمير الصغر. وبذلك يتضحP أن المقصود من رواية
ب من( جبل Rتدعى  ها- فلشتيم بنقل تابوت الر P سفر صموئيل هو التالي:  قامت جماعة وثنية 
 أبان) حيث دارت المعارك مع بني إسرائيل إلى ( شدد أو سدد)  تماما2 كما في النص العبري،

 وليس إلى أشدود الفلسطينية الساحلية. لقد ترك لنا العرب القدماء سلسلة من الروايات عن
، وهي روايات موثقة يصعب التشكيك في صحتها. Rمعارك طاحنة بين بني إسرائيل وقبائل معد 

 المر الذي يؤكد أن مروية صموئيل هي في سياق مرويات العرب القدماء ول تشذ عنها. إن
 الفضاء الجغرافي الذي يجمع كل2 من( جبل أبان و شدد) ليس الفضاء الفلسطيني؛ بل الفضاء

 الجغرافي لليمن القديم، حيث (سلمى ولبنان ولبنى وشحر) وسائر المنازل الواردة في نصوص
يشوع وصموئيل.

ة ( أنظر ياقوت:  - وكذلك البكري ):1:82قال لبيد واصفا2 جبل أبان في بطن وادي ال̂رم_

( س% المنا بمتالع' و(أبان# ر%                                    د%

وبان# Rفتقادمت بالحيس# فالس                                                        

وقال امرؤ القيس( المPعلق_ة والديوان- وانظر شرح المPعلق_ات السبع للنباري):

بلcه#                                    كأن_ أبانا2 في أفانين و%

ل# cم                                                        كبيرP Pأناس' في بجاد' مPز%

            



64

ا يجد المرء ما يPماثله، يشير إلى شموخ الجبل Rدهش للجبل والذي قلمPه_ذب والمPهذا التوصيف الم 

مل' هيب مPز_  وجماله في لحظة هطول المطر والثلوج في أعلى قمته، حيث يبدو للناظر مثل شيخ م%
 بكساء بدوي مخطط من أكسية العراب.ولنلحظ هنا استخدام الشاعر للكلمة العبرية- العربية
 القديمة(بجاد) والتي ترد في التوراة كتوصيف لثياب يوسف( تعني بجد العبرية: ثوب أو رداء

 مخطط. وحتى اليوم يمكننا ملحظة أن طقوس الصلة اليهودية تستلزم  وضع الرداء
 المخطط ). وبالطبع ل تعرف  فلسطين التاريخية جبل بمثل هذه المهابة وبمثل هذا السم. فهل

 هناك ما يدعو إلى الفتراض أن (جبل أبان) التوراتي قرب (سلمى) هو جبل آخر غير المقصود
 في أشعار العرب؟ سنقوم بمقاربة أخرى، بين وصف صموئيل للمكان ووصف الخبارييRن
 العرب والشعر الجاهلي، وذلك من أجل إعادة بناء المرويات التوراتية؛ وبالتالي إعادة بناء

نc يPزعم أنهم من الفلسطينيين).كما تشير قصص  الرواية التاريخية عن معارك بني إسرائيل ضد م%
 سفر صموئيل إلى إن النبيR خرج من بيته في  ( ها-رمه:الرما ) ثم توجه نحو جبل (ءبن - ها-

مه ) هذه قرب ( أبان) في فلسطين؟ ولكننا  عيزر). ونحن بكل تأكيد ل نعرف (الرما أو الر_
  ها- رمه) يصل وادي0نعرف من وصف الهمداني ان السائر في أرض اليمن من جبل الرما 

 ) أن السائر في1:83اوبن( ءبن في العبرية). كما نعلم من رواية الصمعي التي نقلها ياقوت (
ة يصل إلى جبل أبان، إذا ما اتجه صوب صعدة اليمنية. قال ياقوت: بطن وادي ال̂رم_

وصف ياقوت الحموي نقل $ عن الصمعي                                

ا جبل ووادي أوبن ( وهذا اسم آخر برسم مختلف:ء بن في العبرية) فهو يقع في الجوف Rأم 
 اليمني وتسيل مياه واديه إلى نجران على مقربة من جبل (أبان) الشامخ. ولذا؛ فإن إشارة  رواية

 أوبن ) في الجوف إلى جبل ( أوبن – ء Pبن) تحتمل فكرة أن المقصود منه ( صموئيلسفر
 ،كما تحتمل فكرة موازية، أنهجبل الرمااليمني، حيث يمكن للسائر فيه أن يبلغ – بسهولة – 

 ) وكلهما في فضاء جغرافي واحد. وبذلك  يمكن لنا أن نضع في هذا المكان،جبل أبانيقصد ( 
 وليس في أي مكان آخر، كل المعارك التي دارت بين بني إسرائيل و(الفلستيين عبRاد إله الفلس

 وليس الفسطينين ) حول تابوت العهد. فكيف نظرت القراءة التوراتية الراهنة ( الستشراقية) إلى

ة يمرR بين أبانين، وهما   قال الصمعي: وادي ال̂رم_
جبلن، يPقال لحدهما ( أبان البيض) -وللخر-  (أبان

 السود) جبل لبني فزارة خاصة، وبينه وبين البيض 
ميلن
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 الفلسطينييRن؟ إن فهما2 أعمق للصور النمطيRة في المخيال اليهودي عن الفلسطينييRن المعاصرين،
 يجب أن يPلحظ ما يلي: بما أن إسرائيل الراهنة،هي امتداد تاريخي لما يPزعم أنها ( مملكة

 إسرائيل القديمة في فلسطين) فقد تمR غرس جذور" اصطناعية " للصراع التاريخي، راحت
 تضرب عميقا2 في تربة الحداث التي عاشها شاول وداود والنبيR  صموئيل،وهو صراع مPستمر
 ل بسبب مشكلة الحتلل الراهن وحسب؛وإنما كذلك بسبب وجود عدو قديم يواصل حربه ضد

فر صموئيل في نطاق هذه الفكرة، نموذجيR بالنسبة ة.إن س# RقدسPولدة إسرائيل اللهية " الم" 
 للمخيال اليهودي الغربي؛ فهو يرسم صورة هذا العدو كما بزغت في عصر شاول، أول ملوك

Rإسرائيل القديمة. ولكن: هل وقعت هذه الحداث في فلسطين؟ وهل كان العدو هو الفلسطيني 
 نفسه؟ إن تفكيك الجغرافيا الخيالية التي رسمتها القراءة الستعمارية للتوراة، والكشف عن حقيقة

 المواضع المذكورة في السفار، من شأنه أن يمهد السبيل أمام إعادة بناء الرواية التاريخية. بكلم
 آخر: يتوجب تفكيك Pبنى السيطرة على السرد وتمكين الضحايا من رواية الحداث بصوتهم ل

ا سبق- أن المكان الذي دارت فيه المعارك بين بني إسرائيل Rبصوت جلديهم. لقد رأينا -مم 
 (وها- فلشتيم) هو جبل أبان، ولذلك ل مناص من رؤيته خارج جغرافية فلسطين. بهذا المعنى
 تصبح مهمة البحث عن المواضع وتحديدها بصورة دقيقة من دون أدنى تلعب لغوي، عمل2

 حاسما 2 في نطاق تقديم رواية جديدة ل تستند إلى الفتراضات.لقد نقل لنا رواة الخبار القدماء،
لت أشعار العرب، اسم الله العربي ( الف%ل%س) معبود قبيلة طي البدوية. ومن جملة هذه Rكما سج 

لمى تماما 2؛ وهذا أمرf مدهش Pالخبار نعلم أن بيت العبادة هذا، كان وسط جبل أجأ  وقرب س 
 للغاية لنه سوف يPساعد في فهم مقاصد النصوص التوراتية من تسجيل اسم الجماعة التي دخل

 ) ما يلي:59بنو إسرائيل في حروب معها أي الفلست. يقول إبن الكلبي ( الصنام: 

                              

) 59                      وصف ابن الكلبي للفلست ( كتاب الصنام- ص: 

                                             

  وكان أنفا2 أحمر في وسط جبلهم أجأ. أسودf كأن_ه تمثال إنسان الف-لسكان لطيء صنمf يPقال له
رد cأمن% عنده  ول ي%ط  Rترون عنده عتائرهم .ول يأتيه خائف إل cع  وكانوا يعبدونه ويهدون إليه وي%

أحد طريدة فيلجأ بها إليه إلP R تPركت. 
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، ومعرفته المباشرة بالمكان والمعبود Rة إلى أبعد حدRإن ملحظات ابن الكلبي الثمينة والنموذجي 
 والسكان، تزود Pمتلقيها بأفكار ضرورية لفهم أفضل وأكثر جذرية عن طبيعة هذه الديانة العتيقة
 من ديانات العرب، والهم من ذلك، من أجل فهم' أفضل لطبيعة ونمط معتقدات سكان المكان.
ن% عنده) فهذه إشارة صريحة تماما2 إلى  ولنلحظ عبارته الدقيقة القائلة: ( ول يأتيه خائف إلR أم#
 شمولية نظام التحريم  ورسوخ ثقافة منح الحماية والملجأ لكل مPطارد. بهذا المعنى؛ فإن_ الفلس

لمى.ومن غيرها- عيزركان هو الخر (  Pجير، مثله مثل جبل أبان وسPالمكان المانع، الم: Rأي (  
ف% باسم المعبود،أي جبل الفلس. ر# P؛ فإن_ وجود الفلس وسط جبل  أجأ  يعني أن هذا الجبل ع Rشك 
 ونحن نعلم من التاريخ وعلم النساب عند العرب أن القبائل تتسمRى بأسماء آلهتها وآبائها. ولذا،

 يبدو وجود جماعة قبلية قديمة تدعى الفلس نسبة إلى معبودها وجبلها قرب جبل أبان، تأكيدا2
 لوجود تاريخي حقيقي وليس مجرد افتراض.و في هذه الحالة سيكون اسم الجمع بالعبرية هو:

 فلشتيم (هر- فلشتيم: جبل الفلستييRن). إن_ أحدا2 ل يعرف اسم جماعة قديمة في فلسطين كانت تعبد
 إلها2 يPدعى فلس، وكانت تعيش قرب جبل أبان ؟ بينما نستطيع رؤية المكان والجماعة القبلية
 بسهولة ودون ما حاجة للتلعب بالكلمات أو أبنية السماء، وذلك حين نفتش جغرافية اليمن

 القديم والشعر الجاهلي.ونحن نعلم من تاريخ السلم المبكر، أن انتصار السلم ارتبط على نحو
 ما، بدحر سكان الفلس- وهم خليط من قبائل العرب- وتدمير بيت عبادته بعد حملة عسكرية

 ناجحة، قادها خالد بن الوليد في السنة التاسعة للهجرة. بهذا المعنى، يتوجب النظر إلى صراع
، نشب في وقت مبكر من ظهور الديانة Rه صراع دينيRبني إسرائيل ضد قبائل الفلس على أن 

 التوحيدية في بني إسرائيل. لقد كانت قبائل الفلس تمثل مشكلة مPستعصية بالنسبة لسائر القبائل
 العربية، وليس لبني إسرائيل وحدهم،إذc اتسم_ سلوكها بعدوانية فاضحة على أملك الخرين،

 بلغت في أحيان كثيرة حدR الستيلء بالقوة على حيوانات القبائل التي ترعى قرب المكان،
تلكات بيت الفلس. وعندما هدم خالد بن الوليد بيت الفلس هذا، وجد أنواعا2 من Pها إلى مم Rوضم 

 السيوف اليمنية الفاخرة في خزائن مليئة بالهدايا الخرى. تفسرR لنا هذه الوقائع جزءا من التاريخ
فر صموئيل : واقعة الستيلء على تابوت العهد التي سجل_ها س# Rتلعب به، أيPلتبس والم Pالم 

 (شموءل). وهذا ما سوف نعالجه بالتفصيل عبر العودة إلى النص العبري الذي سجلR الوقائع
  -3: 19 : 13:4وأسماء الماكن والجماعات المPتحاربة وصفاتها.يقول النصR العبري (

 ) 4الصحاح 
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                                    المقطع في اللغة العبرية

וצא-ישראיל-לק את-פלשתים - למלחמה  ויחנו-עד- אבן-ה-עיזר- 

ופלשתים-חנו ב-אפק

                

             

   نعرف من هذا النصR الواضح والبسيط، أن الجماعتين المPتصادمتين التقتا بين جبلين، حيث
 أقامتا مPخيمين حربييRن عند جبل أوبن (وادي اوبن) وفي( أفيق). وبكل تأكيد؛ فإن_ جغرافية

 فلسطين التاريخية ل تعرف مثل هذا المكان، وليس ثمة من دليل جغرافي أو لغوي على وجود
 ( أفيق) قرب جبل أوبن في فلسطين. في الواقع يعرف شمال فلسطين التاريخية جبل2 صغيرا2

 يPدعى أفق وليس ( أفيق) وهو موضع بعيد للغاية عن المسرح الفتراضي للمعارك، فضل2 عن
 أن فلسطين كلها ل تعرف أوبن أو أبان.وحين اكتشفت القراءة الستشراقية اسم هذا الجبل، فقد

 سارعت إلى بناء الرواية التاريخية عن حرب خيالية ضد الفلسطينييNن في عصر شاول. وبالطبع
 في سياق البرهنة على أن مملكة إسرائيل واجهت عند ولدتها الجديدة في العصر الستعماري،

 العدو نفسه القديم نفسه. لقد كانت هذه واحدة من اللحظات الفظيعة في التزوير والتلعب، اتسمت
لمى ول أبان Pد لكل المواضع الخرى؛ بل وإسقاطها من الجغرافيا الموصوفة، فل س RتعمPبتجاهل م 
 ول Pلبنان هناك. وإذا ما تقبلنا هذه القراءة لغراض السجال؛  فإن_ رواية صموئيل ستبدو خيالية،
تلعثمة وعصية على الفهام، فهي تعرض علينا أسماء ل وجود لها في فلسطين؟ إن إقصاء اسم Pم 

ويصء- يسرءيل- ل-قرءت-فلشتيم- ل-ملحمه-ويحنو-

عد-ءبن-ها-عيزر- وفلشتيم-حنو-ب-ءفق. 

                    الترجمة العربية

 (وخرج% بنو إسرائيل  ودعوا الفPلcس للحرب، ثم  خيموا عند 

)  أفيق خيمRوا  في والف2ل1سأوبن العيزار 
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 جبل أوبن من الرواية التاريخية التي سردها الصوت الكولنيالي نيابة عن الفلسطينييNن؛ وسلسلة
فر  طويلة من أسماء الماكن الخرى، يمثل ذروة الخداع والتضليل.إليكم النصR التالي من س#

   بترجمته العربية السائدة، ولنلحظ الصورة النمطية للفلسطيني الذي ظهر فيصموئيل الول
مسرح الحرب:

                   

          

ن معهما من الشعب، مقيمين في  جبع بنيامين.   وكان شاول ويوناتان ابنه وم%
 . فخرج المPخربون من معسكر الفلسطينييNنمكماشوالفلسطينيون مPعسكرين في 

فرةثلث فرق. فاتجهت فرقة إلى    في أرض شوعل، واتجهت فرقة أخرى نحوع2
  ناحيةوادي صبوعين المPشرف على ءرس  واتجهت فرقة أخرى نحو حورونبيت 

 )23: 8: 13البرية  ( صموئيل: 
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  عندجبل( أوبن وجبل أفيق-مصنعة افيقما يقوله هذا النص  والنصR السابق هو التالي: إن 
 الهمداني وهي مكان غزير المياه) حيث تجمعت الجيوش المPتحاربة، هما على مقربة من سلسلة
فرة من أرض شوعل Pمن المواضع  منها:جبع بن يامن ( جبع بنيامين) ومكماش (مكماس) وع 

 وبيت حورون وء رس (الرس) ووادي صبوعين ( ضباعين عند الهمداني).وكل هذه المواضع
 ل وجود لها في فلسطين التاريخية كما يعلم اليهود الغربيون والشرقيون.فكيف جرى تخيRيل

 رواية صموئيل وتحويل مسار أحداثها  بحيث تجري في فلسطين؟ إن سائر المواضع الواردة في
 نص صموئيل موجودة إلى جوار بعضها البعض، وبالسماء ذاتها تماما2 دون أدنى تلعب. وهذا
 واضح من سياق النصR وتوصيفاته وبشهادة الشعر الجاهلي ووصف الخبارييNن العرب ووصف
ة لتوصيف وتحديد  الهمداني كذلك.إن جملة ( واتجهت فرقة أخرى نحو ء رس- الرسه)  مPصمم_

ه) قرب( جبل الرما ).لقد أضاف المترجمون هذا السم إلى النص Rدعى( الريسPموضع بعينه ي 
 ) على أنها تعني( ء رسالعربي والعبري عن نص يوناني.ولن محققيR التوراة فهموا كلمة 

 ( رأس ، قمة ) فقد ترجموا الكلمة في صورة ( القمة)  معتقدين أن_ سارد النص، أراد بالكلمة
 الشارة إلى قمة الجبل، وهذا وهم فظيع. وعلى العكس من هذا العتقاد الذي ل أساس له

 سنبين،أن صموئيل كان يشير إلى موضع محددR هو (الريسه ) في مسرح المعارك الدائرة.في
 الواقع،ل تعرف فلسطين التاريخية مثل هذا الموضع قرب وادي صبعيم ( صبوعين) كما ل

 تعرفه على الطريق إلى ( جبل ء بن - أوبن أو حبل أفيق).كل هذا يعني أن القراءة الستشراقية
ا Rللتوراة، بنزعتها الستعمارية لتخيي_ل فلسطين كوطن قديم لبني إسرائيل منذ عصر شاول، إنم 

 وجدت نفسها أمام مأزق حقيقي ل مخرج منه: فإذا كانت المعارك جرت حقا2 ضد الفلسطينييNن في
 فلسطين، فأين يمكن لنا أن نعثر على الرما والريسه وصبوعين وأوبن وأفيق؟ ولذا كان لبد من

تخي#ل موضع(الريسه) كمجرد توصيف لحدود المسرح الحربي وإهمال بقية المواضع.            

 - دون تصويت) وهي لقب تحقيري أضفي على الفلستيينمشحتيستخدم النص العبري كلمة ( 
 الذين حاربوا بنو إسرائيل. لكن المترجمين اختاروا من القاموس العبري- العربي ويا للغرابة،

 ( مشحت) ولتصبح الجملة على النحو التالي :( واتجهت كلمة ( المخربون)  كمكافيء لكلمة
 فرقة من المخربين الفلسطينيين ). وهكذا، فقد أصبح لدينا  " مخربين " من عصر شاول.إن هذا

 النعت المPشبع بالمقتR الغريزي وبالكراهية العنصرية التي ل تصدق؛ هو في القلب من عمل
اثلة الصور ودمجها، بحيث تتماهى صورة المخرب الفلسطيني المعاصر مع Pهادف إلى مم 

ه العلى " المخرب الفلسطيني في عصر شاول ". هذا المخرب هو الذي Rصورة نظيره وجد 
سرق في الماضي تابوت العهد، وحارب مملكة إسرائيل القديمة. 
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ب بالفطرة، مزعج وخطير منذ RخرPإنه بالنسبة للمخيال اليهودي الوربي الغربي  ثم المريكي، م 
 أن تصادم شاول ملك إسرائيل الول معه، وهو يواصل لعب هذا الدور الوحيد الذي انتدبه
 التاريخ للقيام به إلى ما ل نهاية. وكما أن لسرائيل في هذه المPطابقات العشوائية والتعسفيNة

ِ# في الماضي البعيد والمPتخيNل؛ فإن_ للفلسطينيNين كذلك، امتدادا2 مماثل2، ا2 Rامتدادا2 نزيها2 وبطولي 
 ولكن  كجماعة إرهابية تخريبي_ة عدوانية وغير نزيهة، وغير بطوليNة وقابلة بسبب طبيعتها

تأصلة في نفسها، لن تنقسم إلى ثلث " مجموعات تخريبية " أو أكثر تماما2 كما هو Pة المNالتخريبي 
 الحال اليوم. إن هذه الصور الستشراقية بامتياز، مأخوذة من الصورة النمطية في المخيال

 اليهودي الوربي الغربي- المريكي المعاصر، ونظرته العنصرية للصراع الفلسطيني-
 السرائيلي. ولذلك؛فإن_ العودة إلى النص العبري سوف تكشف عن هذا البPعد الستعماري في

 القراءة الغربية للتوراة،إذc ل وجود للفلسطينيين ول وجود للمPخربين في عصر شاول، والرواية
لها  صموئيل ، برمتها ل علقة لفلسطين بها. ومن المؤكد أن التعبير التحقيري Rالتي يسج 

 ( مشحت بمعنى آكلي السحت) الذي يPطلقه صموئيل على قبائل الفلس-الفلست(ها- مشخت )
ة،عرفتها قبائل  يشير الى الحقيقة التاريخية المؤكدة التالية: إن بني إسرائيل كجماعة دينية موح#د_

دها القرآن الكريم وأحاطها المسلمون حتى اليوم، بنظرات Rالعرب قديما2 في السراة اليمنية؛ ثم مج 
سيRة، هي جماعة لم تعترف بالصنام قط، وقاومت عبادتها منذ عصر الب العلى Rالتمجيد والقد 

 إبراهيم، والدها ووالد كل العرب ومؤسسR أولى الديانات التوحيدية في الجزيرة العربية وباني
 الكعبة.لقد كانت تنظر إلى عبRاد الصنام نظرة احتقار وازدراء، ودخلت في معارك وحروب
 دامية ضدهم.وهذه المعارك يصفها السفر التوراتي بدقة، ونرى أنها تندرج في إطار حروب

 دينية الطابع ضد الجماعات الوثنية.ولن الفلس كانوا أصحاب  بيت عبادة وثنيا2، تهفو إليه قلوب
 قبائل وثنية كثيرة حتى أصبح من أكثر أماكن العبادة القديمة حضورا2  في الحياة اليومية

 للجماعات القبلية؛ فقد عملوا على فرض سيطرتهم ونفوذهم انطلقا2 من سيطرتهم على المكان
ن شرعة غريبة تبيح لهم حق Rس هذا. وفي سياق فرض النفوذ قام سدنة بيت ( الفلس ) بس Rالمقد 
ها إلى بيت العبادة. ولذلك عرف سدنة Rالستيلء على حيوانات القبائل وممتلكاتها بالقوة وضم 

ة الدينية حسب أخبار ع% cبيت الفلس عند العرب العربة بأنهم من ( آكلي السحت ). كانت هذه الشر 
 ابن الكلبي في ( الصنام  )  مصدر التوتر الرئيسي بين القبائل، وبعضها لم Pيخف# مشاعر

 الحتقار للسدنة (الكهنة ) وكانوا ينعتونهم على الدوام بالنعت ذاته الذي يستخدمه صموئيل :
 ( ال̂سحت آكلي الحرام). وهذا هو المعنى الحقيقي للكلمة العبرية (ها-مشحيت ) التي فهمها

فر التوراتي تدور في  المخيال الغربي الستعماري على أنها تعني ( المخربون).إن أحداث الس#
ف إليها في نطاق هذه الجغرافيا. فهل Rة، وأطرافها من الجماعات التي يمكن التعر RحددPجغرافيا م 

يعرف التاريخ الفلسطيني القديم مثل هذه الجماعات؟ 
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 الفصل الخامس )                                                                  
أورشليم الرومانية في " بلد اليهودية القديمة "  

 ل يتردد كتاب التاريخ في الغرب الوروبي ( وعلى خطاهم كثير من الباحثين المسلمين و
 العرب) عند الحديث حول التاريخ الروماني بفلسطين في التأكيد دون أدنى دليل علمي
 واحد على أن أحداث رواية ما يدعى" سفر المكابين  "  دارت في فلسطين التاريخية.

 وبصدد هذا الزعم؛ فإن لمن المثير للهتمام حقا6 ، ملحظة أن ما جاء فيه، وبالرغم من
 عدم وجود اعتراف رسمي بالنص، غالبا 6 ما تم اعتماده كوثيقة تاريخية تخص أورشليم

 العصر الروماني. فهل جرت، حقا 6 أحداث السفر في فلسطين؟ وما الدليل على ذلك؟ ومتى
 ظهرت أورشليم الرومانية في فلسطين؟ سوف نجادل حول هذه النقطة من أجل البرهنة

  ق.م وليس130على الحقيقة التالية: إن أورشليم الرومانية لم تظهر إلى الوجود إل بعد 
 قبل  هذا التاريخ، وبالتالي؛ فإن الرواية  التي سجلها الحبار وكهنة من يهود اليمن،

 للحروب المتواصلة بين بلد اليهودية والرومان ل علقة لها ل من قريب ول من بعيد
 بتاريخ فلسطين. ولذلك، يتوجب إسقاط  هذه الحقبة من التاريخ الفلسطيني نهائيا6، للسباب

التي سوف نسوقها. 
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هل ظهرت " بلد اليهودية " في فلسطين خلل العصر الروماني؟

نN هو يهوذه المكابي بطل أحداث هذه Oقبل  تقديم جواب قاطع بنعم أو ل، دعونا نتساءل : وم 
  ق.م ؟ ومن أين جاء " لقبه "160-166الرواية والذي كان ملكا6 في بلد اليهودية عام 

نN هم " Oن والرومان ضمن تاريخ فلسطين؟ ومUهذا ؟ ولماذا لم تذكره كتابات اليونانيي 
 الحسيديون " الذين تحدثت نصوص التوراة عن تمردهم في أورشليم على سلطة الحاكم

منN هم " الحشمونيUون " خصومهم الذين صورت  التوراة سلسلة من معاركهم Oالروماني ؟ و 
عى Uد Wكما صورت المعارك والحملت الحربية الرومانية ضدهم في "  بلد اليهودية " الم 

 أنها شمال فلسطين ( الضفة الغربية) ؟ وأين وقعت الصدامات والمعارك العنيفة ضد هؤلء
  ق.م ؟إن المساهمة العلمية في تصحيح تاريخ فلسطين198ابتداء من العام 

 القديم،وتخليصه من الهرطقات والحداث الستشراقية الزائفة، يصبح اليوم واجبا 6 أخلقيا 6،
 يتوجب توسيع نطاق الهتمام به، ذلك أن تحرير فلسطين ل يمكن أن يتحقق من دون

 تحرير صورتها التاريخية من الوهام والمختلقات الوروبية. إن التوراة تفرد لواحدة من
 هذه المعارك، حيUزا6 معقول6 تسرد W فيه جانبا6 من الظروف والبواعث التي دفعت

ة إلى التعاون مع خصومهم  " المكابين " أتباع UتشددWن، وهم فرقة دينية يهودية مUبالحسيديي 
 يهوذا المكابي من أجل مواجهة الرومان. ولن هذه الرواية تعرضت لتخييل فظيع، وبحيث

 أنها عدت جزء من تاريخ فلسطين القديم، فقد توجب علينا إعادة بناء الرواية التاريخية،
 والتدقيق في مسرحها وأحداثها. ولذلك يتوجب القول أن الحملة الحربية الرومانية، بدأت-
 من المنظور التاريخي الصحيح للحداث التي ترويها التوراة- على بلد اليهودية، وليس

 على فلسطين، وبالتالي؛ فإن نص السفر ل يذكر قط اسم فلسطين أو الفلسطينيين، وهذا أمر
 مثير للهتمام ول يتناسب مع كل ما قيل عن أن التوراة ذكرت فلسطين والفلسطينيين في

 عصر شاول وداود، فيما هي تغفل ذكرهم في عصر يهوذا المكابي؟ فهل تلشى شعب
 فلسطين وغاب كليا 6 عن مسرح الحروب الرومانية- اليهودية، إذا ما افترضنا أن هذه

 الحروب وقعت في فلسطين؟ فكيف يجوز تقبل فكرة أن التوراة سجلت اسم شعب فلسطين
  ق. م، بينما تصمت عن ذكرهم في عصر قريب930واسم بلدهم في عصر داود نحو 

 ق.م؟ ل يبدو ذلك منطقيا 6 أو معقول 6 بأي شكل من الشكال. 130من المسيحية نحو عام 
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 إن مسرح المعارك، وكما يتبيUن من نص سفر المكابين كان في بلد اليهودي__ة القديم__ة ولي__س
 في فلسطين. وبالطبع، فقد افترض المستشرقون أن المقصود م__ن اس__م ه__ذه البلد " فلس__طين
 "، وهذا ما ل دليل عليه؛ ب__ل أن التاري__خ الق__ديم يك__ذب جمل__ة وتفص__يل 6 مث__ل ه__ذا الزع__م. إن
 أحدا 6 في العالم كل_ه،ل يمل_ك الي__وم ول ب_المس البعي__د، أي دلي_ل يس__تند إل_ى س__جل أو أث__ر أو
 نقش، يؤكد أو يلمح مجرد تلمي__ح إل__ى أن المقص__ود م__ن بلد اليهودي__ة فلس__طين، أو أن تك__ون
 بلد اليهودية ظهرت في أرض فلس__طين. وم__ن المنظ__ور الت__اريخي ذات__ه، فق__د ج__رت الحمل_ة
 بع__د اس__تيلء أنطيوخ__وس عل__ى مص__ر مباش__رة، حي__ث تمك__ن بع__د س__نتين فق__ط م__ن دخ__ول
 أورشليم.لكن، أي أورشليم؟ وهل كانت تدعى القدس؟ وهل كانت أورشليم هذه في فلسطين؟
 وهل حدث التم__رد عل__ى الروم__ان، أو م__ا يس__مى ف__ي الم__وارد التاريخي__ة الوروبي__ة والغربي__ة
 عموم__ا 6 ب" ث__ورة اليه__ود عل__ى الروم__ان " ف__ي فلس__طين؟ م__ا تق__وله الرواي__ة ه__و الت__ي : إن
 يه__وذا المك__ابي، وبع__د نح__و اثني__ن و ثلثي__ن عام__ا6 م__ن بداي__ة الحمل__ة الروماني__ة ال__تي انته__ت

  ق.م. وم__ع ص__عود166باحتلل أورشليم، أصبح ملكا6 على " بلد اليهودي__ة " أي ف__ي الع__ام 
 يهوذا بدأت منذئذc ، سلس__لة جدي__دة م__ن المع__ارك والص__دامات الدامي__ة بي__ن اليه__ود والروم__ان.
 والسؤال المنطقي الذي يجب أن يطرح على علماء التاريخ: ومن هم هؤلء اليهود؟ من أي__ن
 جاءوا، ولماذا اصطدموا بالمبراطورية الرومانية ؟ وإذا ك__ان اص__طدموا به__ا ف__ي فلس__طين،
 فلماذا ل تذكر السجلت الرمانية الموثقة أي شئ عن ه_ذه المع__ارك؟ ولم__اذا ل تق__ول – ه_ذه
 الس__جلت- أن الروم__ان اس__تولوا عل__ى أورش__ليم أو الق__دس ف__ي فلس__طين خلل ه__ذه الحمل__ة ؟
دعونا نعيد بناء الرواية التوراتية لتخليصها من المخيال الستشراقي السقيم الذي قرئت به. 
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دان  ولد في موضع يدعى " يهوذه المكابيتقول التوراة أن   "- بكسر الح__رف الول- لبcم(
 متني**ه ب**ن ي**وحنن  ب*ن س**معان، وأن**ه م*ن قبيل**ة " بن**ي يري**ب "، وأن**ه عن**دماكاهن يWدعى 

  عس__كرية روماني__ة، ك__ان قائده__ا المباش__رأص**بح ملك**ا3 ف**ي " اليهودي**ة " واج**ه أك**بر حمل**ة
 "- وليس السامرة كما تزعم القراءة الستش__راقية-؛ حي__ثالسمرا  حاكم مقاطعة " أبلونيوس

 اصطدما في معركة وادي  حورون. تمكن يهوذه في هذه المعركة المWبكرة م__ن حي__اته كمل__ك
 قب__ائلي ح__ازم، م__ن إلح__اق هزيم__ة قاس__ية بالق__ائد الروم__اني ال__ذي ف__رU م__ن س__احة المعرك__ة م__ع
 رج__اله باتج__اه الس__احل. ف__ي ه__ذا ال__وقت ك__ان أنطيوخ__وس يس__تعدU لتجهي__ز حمل__ة ك__برى عل__ى
 فارس نتيجة لفلس المبراطورية الرومانية، وحاجتها إلى خوض حروب جديدة م__ن أج__ل
 النه__ب. اتج__ه انطيوخ__وس م__ن مص__ر نح__و بلد الش__ام، وتوق__ف ف__ي أنطاكي__ة ال__تي اتخ__ذها
 عاصمة له. ثم أصدر أوامره بتعييUن بطليموس( قائد إقليم سورية وفينيقي__ا ) وجرجي__اس أح__د
 أبرز ضباطه، قائدين للحملة على فارس؛ ولذا قام القائدان  فور صدور المر لهما ، بتجني__د
 مرتزقة  من القبائل الموالية للرومان. ومن بين هذه القبائل التي تم تجنيدها لمهاجم__ة ف__ارس

قبيلة تدعى في التوراة باسم واضح وصريح هو بنو إسرائيل.
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 ك__ان التجني__د يج__ري بوس__ائل قس__رية وبأس__اليب فظ__ة ومهين__ة. وم__ع ذل__ك س__ارعت بع__ض
ت ه__ذه Uالجماع__ات تح__ت التهدي__د إل__ى إرس__ال  فرس__انها، انطلق__ا6 م__ن مك__ان ي__دعى" أدم". أد 
 الج__راءات بيه__وذه المك__ابي مل__ك بلد اليهودي__ة إل__ى الص__دام م__ع جرجي__وس لمن__ع عملي__ات

  ق.م،166التجني__د القس__رية ه__ذه. وهك__ذا، وإبU__ان التحض__يرات لغ__زو ف__ارس ف__ي حمل__ة ع__ام 
أس " . ثم وقعت -تاليا6 - معركة أخ__رى Uاشتبك الرومان مع يهوذه المكابي في معركة " عمو 
 في موضع يدعى " جازر " وفي " نجد أدم " . والنجد هو المرتفع م_ن الرض. كم__ا ج__رت
 معركة أخرى في " يمنيه- منيه "- والياء حرف لصق مثل يعرب ف__ي ع__رب، ويك__رب ف__ي
 كرب وهذه لغة يمنية-,  في الواقع كان هناك باعثان قويان بالنسبة ليهوذا المكابي للحتجاج
 عل__ى زج بن_ي إس__رائيل وبلد اليهودي__ة ف__ي الح_رب ض__د ف_ارس، الول، ل_ه ص_لة بم_ا يمك_ن
 اعتب__اره نوع__ا6 م__ن الوف__اء ل__ذكرى تحري__ر اليه__ود م__ن الس__ر الب__ابلي بع__د مرس__وم ق__ورش.
 وبالطبع، فلم يكن يهوذا المكابي أو سواه من مل__وك بلد اليهودي__ة، وبس__بب ق__وة ه__ذا الب__اعث
 الخلقي، قادرا 6 بأي صورة من الصور على النخراط ف__ي ح__رب ض__د ف__ارس.أم__ا الث__اني،
 فكانت له صلة بالروح الستقللية للملك العربي اليهودي الجديد. وفي الع__ام الت__الي؛ وعن__دما
 كانت العلقات السياسية بي__ن الروم__ان وبلد اليهودي__ة " تت__دهور بس__رعة، وتل__وح ف__ي الف__ق
 ب__وادر مع__ارك ض__ارية جدي__دة، ب__دا لك__ل القب__ائل ف__ي نج__د والبادي__ة وف__ي عم__وم المنطق__ة، أن
 الرومان  كانوا يسرعون الخطى باتجاه الحرب مع ف__ارس، ويقوم__ون له__ذا الغ__رض بتجمي__ع
 قواتهم ويضعونها تحت أمرة  ليسياس، وفي الن ذاته ك__انوا يحش__دون ق__وات أخ__رى قوامه__ا

د المش__يخة القبلي__ة ال__تي ك__انت ت__دعى بلد60 Uلتم__ر Uأل__ف جن__دي مهمته__ا الوحي__دة وض__ع ح__د   
 اليهودي__ة. وهك__ذا ان__دلعت المواجه__ة الدامي__ة بي__ن بلد اليهودي__ة والروم__ان م__ن جدي__د. وخلل

 "  لتعس__كر ق__واتهم هن__اك؛ وه__و م__ابيت ص**ورأولى المعارك نجح الرومان في التقدم نحو  " 
ه  Uإن__ذارا6 باجتي__اح وش__يك لبلده. وف__ي ه__ذا ال__وقت وم__ع تزاي__د الحش__وديه**وذه المك**ابيع__د  

  ( ص__يونجب**ل ص**هيونالروماني__ة، ق__ررl أن يعتص__م، ه__و ورج__اله ف__ي جب__ل حص__ين ي__دعى 
 وصهيون في الطبعات العربية من الت__وراة )  تفادي__ا6 لهزيم__ة منك__رة. وم__ع ذل__ك نش__بت ق__رب

 ) معركة أخرى أقل ضراوة.كان يهوذه عازما6 رغم متاعبه مع الرومان،بيت صورصور ( 
 على فرض نفوذه السياسي والديني في  بلد اليهودية؛ بل ومدU هذا النفوذ إلى أراضm جديدة،

  ". ولذا هاجم موضعا 6 أدم"  في جبل ""بنو عيصويقطنها أبناء عمومته وخصومه القدماء 
 " .لق**رب  من السم قرب والتاء والنون لصقتان وليستا م__ن أص__له: اءقربتين-لهم يدعى " 

O " راق واللص__وص ف__ي محي__ط منطق__ة __Uفأخض__عهمبي7**نكم__ا ه__اجم جماع__ات بدوي__ة م__ن الس "  
 لسلطانه. وأخيرا6 سار بقواته نحو مضارب بني عمون . ولسوء طالع يهوذه، فقد صادفه في
 طريق حملته على بني عمون، جيش كبير بقيادة القائد الروماني طيموتوس . لكن الظ__روف
 المناخية وطبيعة المعركة ساعدتاه هذه المرة على تخطي عقبة الهزيمة المنكرة أمام الق__وات
 الرومانية؛ إذ تمكن من إلحاق الهزيمة بالقائد الروماني المحلي وليدخل منتص__را 6 إل__ى مك__ان
 يدعى " يع__زور- ع__زور"، ث__م ليقتح__م ت__وابعه م_ن العW__زلت والق__رى الص__غيرة. وعل__ى الف__ور
 تناهي خ_بر انتص__ار يه_وذه إل_ى أس__ماع القب_ائل العربي__ة اليهودي__ة ال__تي هل_لU بعض__ها لن__دحار
ت بعض القبائل المتواطئة معهم إلى موضع يس__مى " دي تم__ا- ذي تم__ه "، Uالرومان؛ فيما فر 

خوفا6 من انتقام المكابين. 
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 في هذه الوقات تلقى يهوذه المكابي وأشقائه، كتابا6 من بعض القب_ائل العربي__ة المتورط__ة ف__ي
تتالي__ة للتع__اون Wتحالفات عسكرية مع الرومان، تبدي فيه استعدادها في ضوء النتصارات الم 
 معهم على دحر القائد المحلي طيموتوس  نهائي_ا6، وربم__ا ط_رده م_ن إقلي__م الس__مرا - الس__مراء
لها الرومان قاعدة سياسية وإدارية وعسكرية في قلب الجزيرة العربية. كما ض__من Uالتي  حو 

  - ظب__وت "طب**وتيهوذا في سياق هذه التط__ورات انحي__از قب__ائل حليف__ة ل__ه، ك__انت تWقي__م ف__ي" 
 القريبة من مسرح الحرب. وبعد هذه الحداث بوقت قصير، قررU -وفي إطار سياسة جديدة-
 القيام بسلسلة من الحملت العسكرية لطرد الولة الروم__ان ال__ذين عينتUه__م روم__ا كحك__ام عل__ى
 القاليم والمقاطعات العربية؛ فتمU  له تجهيز حملة على منطقة تدعى " الجليل " لطرد الوالي
 الروماني منها، وأوكل لشقيقه سمعان مهمة قي__ادة القب__ائل ف__ي معرك__ة فاص__لة له__ذا الغ__رض،

 يه**وذه المك**ابيبينما اختار السير بنفسه نحو موضع جبلي وعر يدعى" جلعد ". وبينما كان 
 " وبع__د  ה-ירדן ه**ا- ي**ردن يع__بران وادي__ا 6 يس__مى ف__ي العبري__ة " ،وشقيقه الصغر يوناتان

 سمعا من القبائل البدوية المرتحلة،   "הערבה ثلثة أيام من المسير في وادc يدعى" العربه
وا مض__ارب " Wبص__رة " و" باص__ر" وأنه__م دخل__وا موض__عا 6 Uف__ي المنطق__ة، أن الروم__ان دم__ر 

  "،قرنئي*م – الق*رنيدعى " علم "، وآخ__ر يس__مى " كش__ور" كم__ا اس__تولوا عل_ى "مقي_ده " و" 
 وأنU القبائل الموالية لهم هناك، باتت مWحاصرة . أجبر هذا التط__ور المف__اجئ، يه__وذه المك__ابي
 على تغيير وجهته، وربما إحداث تعديل جوهري على كامل خططه الحربية، وبالفعل، أتجه
 بقواته بدل6 من " جبل جلعد " إلى " باصر " التي تمكن م__ن دخوله__ا بس__رعة، ليتف__رغ لط__رد

 - حلم_ه ". بي__د أنU الق_ائد الروم__اني المحل__ي طيموت__وسحيلم**ه الرومان من موض__ع يس__مى " 
بO__رN " .وهك__ذا، ك_ان عل__ى يه__وذه Wتجميع__ه ف__ي " رف__ون" وف__ي وادي " الع Uفاجأه بجيش كبير تم 
 المكابي الدخول في معركة ضارية جديدة سوف تمكنه، كما تقول لنا الرواية التوراتي__ة، م__ن

  "؛ بل والصعود منه إل__ى جب__ل " ص__يون- ص__هيون "سيانتحقيق انتصار لمع في وادي " 
  . ويب___دو أن وه__جأورش**ليممبتهج__ا6 بإمكاني__ة حرم__ان الغ__زاة م__ن فرص__ة الس__تيلء عل__ى 

 النتصارات اللمعة والمتتالية التي حققها يهوذا المكابي وأش__قائه م_ن ق__ادة الجي__وش، أغ__رى
 بعض  القادة الصغار في جيشه على مواصلة المعارك لتحقيق انتصارات أخرى سهلة عل_ى
 الولة الرومان، وهذا ما يWدلل عليه قيام هؤلء بالتحرك ص__وب إقلي__م مج__اور لجب_ل ص__هيون
 يسمى " يمنيه - منيه " وهو من السهول الخصبة. بيد أنU هؤلء سرعان م__ا واجه__وا هزيم__ة
 ماحق_ة هن__اك عل__ى ي_د الروم__ان المWتحفزي_ن. وف__ي وق__تc ت_الc م_ن ه_ذه الح_داث، زح__ف عل_ى
 منطقة جبلية تدعى " جنب- سراة جنب "- وفي العبرية: ه_ا- نج_ب، ث__م " ح__برون " فاجت__از

د " قب__ل أن يص__ل إل__ى  موض__ع مريش**هموض__عا 6 يس__مى "    ". وك__انت إح__دى أه__م" ء ش**د:
  " وآخ__ر يس__مى " بئروت-كف**ر س*لمةمعاركه في هذا الوقت، ق__د وقع__ت ف__ي مك__ان ي__دعى " 

وربئرة "، إذ أمكن مطاردة القوات الرومانية هناك حتى وادي "    لكن، بي__ن. "حصور- حض:
 ، ص__عد إل__ى ع__رش بلد اليهودي__ة ش__قيقهيه**وذه المك**ابي ق.م  وبعد وف__اة 143-160أعوام 

 . ك__ان عل__ى المل__ك الجدي__د أن يواص__ل السياس__ة ذاته__ا : ط__رد ال__ولة الروم__ان م__نيونات**ان
 المنطقة. فكانت أولى المعارك التي وقع__ت ف__ي عه_د المل_ك الجدي__د، معرك_ة " نج_د تق__وع  ".
ة لمس__اعدة __Uلق__د ب__دا يونات__ان، ف__ي س__بيل خ__وض معرك__ة ك__برى جدي__دة وناجح__ة، بحاج__ة ماس 

  ". ول__ذا أرس__ل عل__ى وج__ه الس__رعة ش__قيقهء نبط**هالقبائل العربي__ة المقيم__ة ف__ي واد W cي__دعى " 
يوحنا، رسول6 إلى هذه القبائل لضمان إسنادها ودعمها. 
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 بيد أن القبائل البدوية في "ء نبطه "، وبدل6 من تقديم المساعدة للمل_ك الجدي_د، ق_امت باغتي_ال
  ". س__مع الروم__ان بأنب__اء ه__ذه م**دبءرسول المل__ك وش__قيقه ف__ي معرك__ة مف__اجئة عن__د وادي "

  "" ه**ا- ي**ردنالمعارك المفاجئة بين القبائل وبمصرع رسول الملك؛ ولذا زحفوا نح__و وادي
 لتطويق المشتبكين وت__دميرهم. وهك__ذا وقع__ت معرك__ة جدي__دة ك__برى ض__د الروم__ان ف__ي مك__ان

وا م_ن ال__وادي.الغوصيدعى"  Uبيد أن يوناتان ورجاله، أفلتوا من الكمي_ن الروم__اني وف__ر . "  
 في النهاية، زحفت القوات الرومانية في إثر الف__ارين، ودخل__ت منطق__ة جبلي__ة وع__رة تس__مى "

  " ووادي " بيت ح__ورون " و"ءي_ل- الل " و" تمني_ة "، كم_ا حاص__رتعمواس –  أعماس
 جب__ل " ثف__ون- ثف__ن "  ووادي " بي__ت بي__ص- بي__ض ". وف__ي وق__ت ت__الc ، وف__ي س__ياق ه__ذه

 ". مكمس- الكامسالصدامات الدامية، أخفق الرومان في معركة جرت عند مرج " 

 لكن، ومع صعود بطليموس الرابع في مصر وتوليه العرش ، بدأت تطفو على السطح
 علمات جديدة على إمكانية عقد معاهدة صلح  بين الرومان وبلد اليهودية. وبالفعل،

  " . وبموجب معاهدة الصلحيفو- يفاءجرى إبرام المعاهدة الجديدة قرب مكان يسمى  " 
  " من الدارة الرومانية، بالضافة إلى  "لده- لذة " و"  " أفرمهتسلمU  يوناتان مقاطعتي 

مUت إلى  بلد اليهودية. وفي أعوام  W134-143الرمتئيم – الرمة " التي ضWق.م صعد نجم  
   كقائد لجيش  اليهودية. لكن صعوده هذا جاء في وقتc عادت: سمعانالشقيق الصغر 

 فيه العلقات مع روما إلى التدهور . ومع أولى المعارك في هذه الحقبة وقع يوناتان الملك
   تحرير شقيقه الملك من السر .سمعانأسيرا6 في يد الرومان . كانت مهمة القائد الجديد 

 " حيث أقام هناك معسكرا6 أتخذه لغرض إطلق عملية تفاوضحدد ولذا أتجه بقواته نحو " 
عقدة. ويبدو أن المفاوضات منيت بنكسة خطيرة وغير متوقعة، فقد هاجم Wصعبة وم 

  " ( في النصسقم " بينما كانت الثلوج تغطي جبل " ء دورة- الدارةالرومان منطقة " 
 العبري : ب- سكمه، أي بحرف الجر – ب- : في سكمه أو سقمه. أما في الترجمة العربية

 فاعتبر حرف الجر من أصل السم ) . واعتبارا 6 من هذا الوقت، غاصت المبراطورية
 الرومانية بمشاكلها الداخلية العويصة وبحروبها مع فارس، بينما نعمت  بلد اليهودية  في

 سلم طوال هذه الحقبة. ثم تختتم التوراة روايتها لهذه الحقبة من تاريخ المعارك مع
الرومان، بالقول أن سمعان توفي وتمU دفنه في حصن دوق.

كيف نروي الرواية بصوتنا ل بصوت الخر؟ 

 هذه هي - بإيجاز شديد- أهم الحداث التي وقعت في ما يWدعى "  بلد اليهودية  " التي
  Wيزعم من جانب كتاب التاريخ التوراتي، أنها وجدت في شمال فلسطين؟ وفي التراث

  " استنادا 6 إلى ما ورد فييهودا والسامرةالكتابي تدعى الضفة الغربية وغزة باسم بلد " 
 سفر المكابين. لقد Wقدر لهذه الحداث أن Wتروى مرتين، مرة بصوت كاتب " سفر المكابين

 " ومرة أخرى بصوت أوروبي- استعماري ل يعرف أيU شيN عن جغرافية الرواية
 التوراتية. وفي هذا الطار، فليس أمرا6 مفاجئا6 أن نلحظ التناقض الصارخ في ما يقوله

 الصوتان، كل بحسب منطقه وطريقة سرده وحتى شكل نطقه للسماء. بيد أن المر
 المحزن بالنسبة لي – في هذا التناقض- أن كثرة من الكتاب المعاصرين وفي روايتهم

 للحقبة الرومانية من التاريخ الفلسطيني، ل يملكون من الوثائق العلمية سوى القليل، ولذا
فهم في الغالب العم يستندون إلى هذا السفر كما تم تأويله من جانب الستشراقيين 
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 والتوراتيين المتعصبين. ول يكاد يوجد اليوم، في حوزة الرواة المعاصرين وكتUابها، وثيقة
  ق. م )450أخرى موازية أكثر دقة أو موضوعية. والمثير للهتمام أن هيرودوت ( نحو 

 ل يذكر، في تاريخه، أيU شيء عن " بلد اليهودية " هذه في فلسطين، مع أن الفاصل
 الزمني بين عصر هيرودوت وأحداث السفر، تجعل من الصعب تصور أن المؤرخ

  عاما 6 فقط) ؟ وإذا كانت200اليوناني تجاهل وجود بلد اليهودية في فلسطين ( نحو 
 مملكة اليهودية قائمة قبل المرحلة السلوقية، فمن غير المفهوم تغاضي المؤرخين

 والجغرافييUن عن الشارة إليها، مع أنهم كتبوا عن تلك الحقبة ووصفوا بدقة جغرافية
 متناهية كل جزء من المنطقة؟ فأين يجب أن نضع هذا المقطع من التاريخ الروماني؟  هل
 نضعه ضمن التاريخ الفلسطيني وعلى أيU أساس ؟ وهل هناك ما يWثبت أن مسرح المعارك

 هو مسرح فلسطيني؟ وإذا كانت المواضع الواردة في هذا النص، هي مواضع وأماكن
 وجدت ذات يوم في فلسطين، وأن المعارك ضد الرومان جرت هناك بالفعل؛ فلماذا

 صمتت النقوش والسجلت الرومانية عن ذكر أيU شيء عنها؟  وأخيرا6 : لماذا ل نجد في
 جغرافية فلسطين أيU موضع من المواضع المذكورة ، مع أن التاريخ  المحتمل لندثارها
لتبسا6 ومتناقضا6 مع فرضيات العثور على مواضع أقدم ذكرتها التوراة ؟ فإذا كان Wيبدو م 
 ممكنا6 الدعاء أن علماء التوراة عثروا على أسماء مواضع من عصر موسى قبل خمسة

  ق م) فمن باب أولى أن1920آلف عام  ق.م ( في فلسطين ) ومن عصر ( سليمان
  ق.م) ؟ سنقوم،160يعثروا على أسماء مواضع تعود إلى عصر قريب جدا 6 ( نحو العام 

 في إطار رواية جديدة لهذه الحقبة، ولجل وضعها ضمن التاريخ الحقيقي، وهو تاريخ
 الحملت الحربية اليونانية- الرومانية ثم البيزنطية على الجزيرة العربية واليمن وعلى

 ساحل البحر الحمر، لخضاعه والسيطرة عليه وليس من اجل السيطرة على فلسطين؛
بالخطوات التالية :

أول 3: 

           سنقوم بإعداد قائمة بأسماء المواضع الواردة في النص، ومقاربتها مع السماء
الواردة في قائمة الهمداني في كتابه الشهير " صفة جزيرة العرب " .

 ثانيا3 : 

             سوف ننشئ مقاربة جديدة بين الرواية التوراتية، ونصوص ابن العبري عن
يهوذه المكابي و" بلد اليهودية  " .

ثالثا3 :  

               كما سنقدم مقاربة موازية للوصف التوراتي لبلد اليهودية، مع وصف
الجغرافي اليوناني بطليموس الذي نقل الهمداني شهادته لنا. 
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رابعا3 :

                كما سنقوم – في سياق هذه المقاربات- بتحديد المقصود من اسم المكان الذي
 أعطى ليهوذه لقبه الذي Wعرف به: ( المكابي ) ونقوم- استطرادا 6- بإعادة تنسيب "

الحسيدييUن والحشمونييUن " وتأويل حملهما لهذين اللقبين الدينيين. 

مدخل إلى  " تصحيح التاريخ الفلسطيني القديم "
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 ابتداء، يتعيUن التأكيد، أننا ل نلجأ إلى لعبة المقاربة اللغوية بين أسماء المواضع، ولن نلجأ
 إليها تحت أي ظرف. كل ما في المر، أننا نجادل روايات الستشراقيين من منظور

 تاريخي، وهذا يتطلب منا استخدام وثيقة تاريخية وجغرافية عظيمة تركها لنا الهمداني
 مؤرخ اليمن، قصد البرهنة على أن الهمداني وصف المسرح نفسه لهذه الحداث، بوصفه

 مسرحا 6 عربيا 6 في قلب الجزيرة العربية ( جنوب وجنوب غرب ) وليس في فلسطين. كما
 سندعم هذه الشهادة بما تركه لنا الشعر الجاهلي من وصف دقيق للماكن والمواضع
 الواردة في التوراة، وبنفس الصيغ دون أدنى تلعب لغوي. كما يتوجب الخذ بنظر

 العتبار الحقيقية المذهلة التالية: إن فلسطين التاريخية ل تعرف في أي وقت من تاريخها
 القديم، أي اسم من السماء الواردة في هذا السفر ل في صورة جماعات من القبائل، ول

ال 6 على " جهل Uفي صورة أماكن أو قرى، ولذلك تجاهلهما اليهود واعتبروهما نموذجا 6 د 
 كاتب السفر " بجغرافية فلسطين؟ وباستثناء أسماء بعض القرى الصغيرة مثل ( قرية علما

 في قضاء صفد ) التي يزعم أنها هي ذاتها " علم " الواردة في التوراة؛ فإن ل دليل على
 وجود أي تشابه أو تماثل بين السماء الواردة في التوراة وجغرافية فلسطين. هذه

 الملحظات ضرورية وحاسمة لجهة تفهم النظرية التي يطرحها هذا المؤلف الصغير
بصورة صحيحة، خالية من الحكام المسبقة والمتعجلة. 

 إن تصحيح تاريخ فلسطين القديم، يستحق من الباحثين العرب، القيام بمغامرات علمية
 جريئة من هذا النوع في سياق تحدي رواية الغرب الستعماري ودحضها من أساسها.
 ولنبدأ من النقطة الخيرة: إن السم التوراتي " مكابين  - مكابين "، ل وجود له شمالي

 فلسطين كاسم لموضع بعينه مهما فتشنا هناك، بينما يمكن لنا أن نجده  بسهوله في المتداد
 الجبلي لمنطقة اليمامة ومرتفعاتها في صورة ( كاب). وفي اللهجة اليمنية ( مكاب، مثل :

 كمس : مكمس، نوب: منوب ) . وهذا الموضع يقع ضمن جغرافية اليمن القديم وفي نجدها
دان- مدان m( مرتفعاتها ) كما وصفها الهمداني. وعلى مقربة من " كاب " هناك موضع ( م 
ذة لسرة كاهن من كهان نجد اليمامة الممتد NهوO - في النص العبري ) التي ولد فيها يهوذه 

  ريب.والياء في السماء من الحروف اللصقةبني  يريب-باتجاه اليمن، يWدعى متنا من 
 كما قلنا وهي لهجة يمنية، استخدمت كأداة تعريف منقرضة ( الريب). وليس

 هؤلء،بطبيعة الحال وكما يشي أسمهم، سوى قبيلة بني الريب – ولنتذكر اسم أشهر
 شعراء هذه القبيلة الشاعر الجاهلي مالك بن الريب-. والمثير للفضول أن هذه القبيلة تقيم

 على مقربة من الجليل - الجليل في النص العبري؛ بل وقرب  موضع حدد- حدد الذي
 دارت فيه إحدى أهم المعارك ضد الرومان في قلب الجزيرة العربية . وأخيرا6 وليس آخرا6،

 أن بني الريب يقيمون على مقربة تماما6 من موضع ء نبطه- ء نبطه. وهذا ما يفسر لنا
 سبب طلب المساعدة منهم في مواجهة الرومان الزاحفين . ولسوف نرى هذا المغزى

 عندما يقوم يوناتان  بالنتقام من بني يمرء- المرء  لقتلهم شقيقه يوحنا، حين أرسله لطلب
 المساعدة  في مواجهة الرومان. هذا فضل6 عن أن كاب- الكاب ليست بعيدة عن  بيت ء
 يل- الل التي جرت فيها معركة أخرى. وسيكون أمرا 6 مدهشا 6 عندما نعلم أن سائر هذه

 الماكن هي في الفضاء الجغرافي ذاته لموضع حسم - حشم الذي جاء منه اسم  النسبة
الحسمونيون – الحشمونيون. 

 ) لهذه296-295               هاكم على سبيل المثال وحسب، وصف الهمداني ( صفة: 
المواضع كما وردت في السفر التوراتي - ودون أي تلعب لغوي من جانبنا- :
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 ( من اليمامة إلى نجد : حرض وعمير والغمر وغمر ذي كندة والسرU وعاقل
 وبه قبر الحارث الملك، والكاب ، ووادي قاعة من أرض تميم "...." وأدم

 بديار مWزينة - وأدم بالسحول- جبلن، وذو الجليل من مواضع الوحش "...."
 ثم الغميضاء لكنانة في تهامة الحجاز ، وحدد أرض لكلب وحسم ويWقال- له- ذو

حسم والل جبل وأنبطه وهي- من- مواضع الوحش ) – انتهى النص-

         

 هذا هو الفضاء الجغرافي المتكامل لمسرح الحرب وللمنازل القبلية التي وصفتها التوراة،
 منزل 6 إثر منزل، وحيث عاشت هناك كل الجماعات المذكورة : ها هنا الكاب -مكاب

 ( وفي لهجات اليمن غالبا 6 ما تلصق الميم في أول السم باعتبارها أداة تعريف منقرضة
 مثل ءم- سفر في السفر كما في كلم الحميريين) وها هنا جبل أدم في نجد اليمن الذي
 هاجمه يهوذه-هوذه لفرض نفوذه على أبناء عمومته من بني  العيص - عيصو، وعلى

 قربة منه وادي الجليل - الجليل، حيث وقعت عند سفوحه معارك ضارية مع القوات
ع .وأخيرا 6 ها هنا موضع حسم – Wالرومانية، فضل6 عن حدد وءيل وأنبطه وقاعة - تقو 
 حشم ( وفي النطق العبري فإن السين والشين حرف واحد) الذي جاء منه اسم الجماعة

 القبائلية الحسمونيين - الحشمونييUن . إن تاريخ الحملت الرومانية على الجزيرة العربية،
 لخضاع قبائلها وبسط نفوذ المبراطورية فيها، يجسد في بعض مقاطعه الساخنة حلما 6

 قديما 6 لطالما راود اليونانيين من قبل.لقد بدأت هذه الحملت انطلقا6 من مصر منذ عصر
 البطالمة واستمرت حتى زوال المبراطورية البيزنطية.بيد أن الهم من ذلك، رؤية

 مغزاها في سياق الصراعات القديمة بين الشورييUن والمصرييUن، حين تزاحم المصريون
 والعراقيون القدماء وتدافعوا بالمناكب للستيلء على خطوط التجارة الدولية عبر البحر
 الحمر. إنه لمر صعب حقا6، وخارج كل منطق تاريخي أو جغرافي، تخيل وقوع هذه

 الحروب في فلسطين، لسبب بسيط للغاية، هو أن بلد الشام التاريخية كلها، كانت في هذه
 الونة، تخضع فعليا6 للسيطرة الرومانية المباشرة؛ بينما ظلت الجزيرة العربية واليمن-

 على العكس من ذلك- عصيUة عليها، ولم يتمكن الرومان من تحقيق وجود مستقر وفاعل
  ق .م ، عندما نفذوا إنزال6 بحريا6 ناجحا506في اليمن، حتى مع سقوط ميناء عدن في العام 

 هناك؛ بل إن السكندر المقدوني -وقبل نحو قرنين من هذه الحداث- لم يتمكن من  تحقيق
 هذا الحلم، ففي حملته الكبرى على الجزيرة العربية واليمن، وبالرغم من نجاحه في ترك

رها الهمداني بعشرة آلف رجل، لتأمين نفوذ Uحامية عسكرية في جزيرة سوقطرة اليمنية قد 
 يوناني- إغريقي حقيقي هناك ( وحتى اليوم ل يزال هؤلء يعيشون في سوقطرة اليمنية

 كقبائل عربية لها سجلت انساب ترتفع إلى اليونان وقد تسنى لي شخصيا 6 رؤيتهم
 والتعرف إلى بعض السكان ممن ل يزالون يعتقدون بأصولهم الغريقية) فإنه لم ينجح

دة وغير مWطيعة، وتملك فوق ذلك رابطة دينية Uتماما6 في فرض سيطرته على قبائل متمر 
قوية ومستعدة بطبيعتها لقتال قاسc في مناطق وعرة. 

 إن التقسيم الداري لفلسطين، والمعروف جيدا 6 عند الباحثين، ل يتضمUن أيU اسم من
 السماء الواردة في  سفر المكابين. وهذا أمر مثير بالفعل؟ ولو افترضنا لغراض السجال
 العلمي وحسب، أن الرومان كانوا يخوضون صراعاتهم ضد يهوذا المكابي وبلد اليهودية
 في فلسطين؛ فإن لمن المنطقي  توقع قيام الكتUاب الرومان بتسجيل أسماء المقاطعات التي

 كانت خارج نفوذهم، أو التي سعوا إلى إخضاعها  عبر هذه السلسلة من الحروب ؟ والمر
 المدهش-في هذا الطار - أن يتجرأ التوراتيون على إدعاء وقوع الحداث في فلسطين في

 عصرc أنجز فيه الرومان، وسجلوا بدقة كافية ، كل ما يتعلق بالتقسيم الداري لفلسطين
وبلد الشام. وفي سجلت هذا التقسيم الداري ل وجود لي اسم مما ورد في السفرين؟ 
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فارس وروما  قرب أورشليم وجها 3 لوجه

 وفي الواقع؛ فإنU الحملت الرومانية – البيزنطية على فارس والتي يعرفها العرب جيدا6-
 لنها استمرت حتى عشية السلم - كانت تنطلق من مصر ومن بلد الشام الخاضعة

 أصل 6 لنفوذهم، حيث اتخذوا من أنطاكية عاصمة حربية وإدارية لهذه الحملت. وهذا ما
 يفسرU لنا واقعة تاريخية كانت معروفة في السلم المبكر، عندما طلبت قريش من أبي

 بكر( رض ) الدخول معها في رهان على انتصار فارس في الحرب مع بيزنطة. آنذاك،
 كان المسلمون الوائل يراهنون على انتصار بيزنطة   المسيحية على فارس الوثنية، وهذا
لبهم سيغلبون). وهذا Wغلبت الروم في أدنى الرض وهم من بعد غW ) ما تعبر عنه بدقة آية 
 يعني أن المعارك كانت في أدنى الرض، أيU على مقربة من أرض العرب   ل في مكان
 بعيد عنهم. وبالطبع؛ فقد كان رهان فارس التاريخي، يقوم على فرضية أن الرومان سوف

 يغطسون في النهاية داخل رمال الجزيرة العربية. في الواقع لم تتوقف الحملت الحربية
 الرومانية على اليمن لنتزاعها من يد الفرس؛ حتى عشية السلم حين تركوا لوكيلتهم

م. 525المحليUة ( الحبشة) أن تبادر إلى احتلل اليمن نيابة عنها عام 

  ق.م هادئة، وتخضع كليا6 لسيطرة134-160كانت فلسطين وبلد الشام في أعوام 
 الرومان؛ بينما كانت سواحل البحر الحمر ونجران واليمامة ونجد، تشكل صداعا6 مزمنا6

اء استمرار التحديUات، تماما6 كما هو الحال مع المبراطورية Uيصيب روما بالدوار، جر 
دة في Uالشورية التي لم توقف حملتها الحربية من أجل تأديب الجماعات البدوية المتمر 
 ساحل اليمن. بكلمc آخر : إن الحملت الحربية الرومانية على اليمامة والساحل اليمني،

 انطلقا" من مصر- كما يقول السفر التوراتي - يجب أن WينظرO إليها  كاستطراد في حملت
 تقليدية قام بها المصريون أنفسهم ، إبUان صراعهم مع الشورييUن. كل ما في المر، أن
 الرومان، أي حكام مصر الجدد  في التاريخ المصري، كانوا يواصلون الدور ذاته الذي

 فرضته من قبل، مصالح مصر الستراتيجية في ساحل البحر الحمر واليمن ( وهذا كما
 قلنا يجب أن يفسرU لنا سرU اهتمام مصر في عصر الزعيم الراحل عبد الناصر بدخول

اليمن ؟) . 

 وإذا ما وضعنا هذه التصورات، كأساس مقبول للحروب الرومانية، فسوف نتمكن
 بسهولة، من رؤية كل المواضع المذكورة في السفر التوراتي . هاكم وصف الهمداني

 للموضع الذي ولد فيه  يهوذه- هوذه المكابي، وللمواضع الخرى التي شهدت المعارك
) : 260-259الدامية ( صفة :

باب وأيمن من قنوين وأسفل منه الفWرية Uيان من مياه الض Uالر ) 
  وعن يسارها بطن السرU وهو أسفل واديجبلةوالحصاة حصاة 

 الرمة "...."  ويظهر النيUر بينه وبين الجنوب بطن العبرى
،وإحساء بني حوثه وحلقيم وفي رأس العبرى صوقع والمدان)
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ة Oم wها هنا  المدان- مدان ، تماما6 كما في النص التوراتي وعلى مقربة منها وادي الر 
 ( رمتئيم) التي Wأعيدت إلى سيطرة القبائل بعد المفاوضات مع الرومان. وها هنا وادي

بOرN الذي شهد بعض المعارك، فضل6 عن هضبة  جبلة  التي يقول النص- في Wالعبرى – الع 
ية-ء فرمه- Wتفاصيل لم نذكرها- أن معركة دامية وقعت فيها ضد  الرومان . وها هنا  الفر 

ا  الحسيديون- حسيديم الذين تمكن  يهوذه- Uالميم اللصقة هي أداة تعريف المنقرضة. أم 
 هوذه من استمالتهم ؛ فهم سكان موضع ل وجود له في فلسطين بكل تأكيد ؛ بينما يمكن لنا

رؤيته بسهوله في جغرافية اليمن، وبالصورة ذاتها: وادي الحسيد. 

 هاكم ما يقوله الهمداني عن هذا الوادي وقبائله التي رأينا بعضها في الصفحات السابقة - (
 ) :139- 137صفة : 

 في وصف الساحل وقبائله وأوديته : ثم عتود وادc صغير ، ثم
 وادي بيض، ومآتيه من سراة جنب " ....." يرد العارة من أرض
ريح ( انظر ما كتبناه عن قدس – Uبني مسيح  من شرقيه جبال الس 

 المؤلف). ثم وادي الحسيد  مآتيه من غرب جبل صبر، وجبل
سيان Wسامع، ثم يخرج المخا إلى البحر "...." فتجتمع جميع مياه ر 

 حتى تلتقي بالحسيد ، ويصبUان في  موزع ، فينتهي جميع هذه
الودية في وطن حيس وبين أرض بني مجيد حتى تخالط البحر.

        

اة ( الحسيديون) UسمWهذا هو باختصار شديد،  وصف الوادي الذي جاء ت منه الجماعة  الم 
U بسبب السم الذي تحمله. هؤلء الحسيديون ة دينيا UتشددWلها على أنها جماعة مUتخي Uوالتي تم 
 سكان وادي الحسيد – حسيديم الذين يWقيمون في جبال السريح، أي على مقربة من  جبل

، ويحملون أسم الجماعة التوراتية ذاتها ، ليسوا بكل تأكيد سكان Uقدس إلى الجنوب من تعز 
 فلسطين الذين أستمالهم يهوذه المكابي؛ بل هم من القبائل التي تعيش مع بني مجيد- مجدو.

 وها هنا وادي  بيض – بيص، فضل6 عن سراة جنب .إن فلسطين التاريخية ل تعرف
فر، mالحملت الرومانية التي يصفها الس lن. ولذا؛ فإنUين ول الحسمونييUالمكابين ول الحسيدي 

 يجب أن يWنظرO إليها على أنها استمرار للحملت الفرعونية القديمة للسيطرة على ساحل
 البحر الحمر  واليمن ونجران..وفي هذا الطار سوف نقدم مقاربة جديدة لنسب يهوذه

 المكابي.  تنتسب أسرة يهوذه- كما رأينا من النص- إلى قبيلة بني ( يريب - ريب ، مثل :
 يمرء- مرء ، يعرم - عرم ، يهوذه – هوذه والياء والتاء حروف لصقة معروفة في كلم

 أهل اليمن ولهجاتهم القديمة) . وهذا السم يجب أن يWحيلنا إلى اسم الوادي الشهير قرب
 مدان والذي تقول التوراة أنه مكان  ولدة يهوذه  ( تيمنا6 باسم سبط هوذه ) نعني وادي

 الريب .هاكم وصف الهمداني للوادي نفسه ولوادي  يمرء حيث Wصرع شقيق الملك
 ) 264-262ورسوله  ( صفة :
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 (الريب وادW  cرغاب  ضخم فيه بطون من - بني- قشير.
 وأسفل وادي الريب وفي وسطه بنو حيدة ، ثم من فوق ذلك
ا يحف الريب إلى بلد باهلة. ومن قصد الشمال من الفلج Uمم 

 وادc يWقال له الهزمة بينه وبين اليمامة، ومن أخذ الثفن من
 الفلج إلى اليمامة أخذ أسافل أودية جعدة فيأخذ الغادي على

غاب كثير النخل كثير lر mأسفل الغيل من الثفن وهو واد 
الحصون. ثم  وادي المراء ثم البرك)        

                        

 في هذه النصوص التي يقدمها الهمداني، يمكننا رؤية الوديان والجبال التي ورد ذكرها في
سم والعبرى والمراء ( الذي Wالسفرين التوراتيين. ها هنا الحسيد والريب وجبل الثفن وح 
 ينتسب له بنو يمرء ) بالتسلسل نفسه وبالصيغ نفسها وعلى مقربة من بعضها البعض،
 فضل6 عن سائر السماء الخرى مثل مدان التي ولد فيها يهوذا.فهل ثمة ما يدعونا إلى
 الظن، مجرد الظن، أن هذا التطابق في الوصف وفي صيغ ومباني السماء هو محض

ر ضمن وحدة Uمصادفة؟ لكن، ولجل مقاربة جغرافية تجعل من هذا الحدث قابل 6 للتصو 
جغرافية متكاملة ومتناغمة، هاكم وصف الهمداني  للوديان الكبرى في اليمن : (صفة :

 )  - النص مWختصرا"- :139 -137

 ( في وصف وادي الحسيد : والوادي الرابع هو وادي
 الحسيد مآتيه من غرب جبل صبر.ثم يخرج المخا إلى
 البحر. ووادي  الضباب إلى القرعاء من مناهل برداد
 وارض شرعب من بلد الركب وجبال شمير فتجتمع

جميع مياه رسيان حتى تلتقي بالحسيد )               

 ) :147-146                          ( ويضيف : 

 ( والثاني وادي أبين وهو مما يلي لحج ومآتيه من شراد و<
 بنا      (ومن سائلة حورة التي  تتألف من جبال العماس :

 المحقق ) والثالث وادي يرامس والرابع دثينة والخامس
 أحور. وجبال  السكاسك : جبل صبر للحواشب وجبال

الركب وشمير )
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  التي ورد ذكرها في معارك  يهوذه المكابيالعماس، وها هنا جبال وادي الحسيدهذا هو 
؛ فإنl الوصف الجغرافي الذي ترسمه التوراة بدقة للماكن، Uمع الرومان. ومن غير شك 

 باعتبارها مواضع جبلية ووديان، ل يترك أدنى مجال للشتباه بأن ما نقرأه يقع في نطاق
 المصادفة اللغوية وحسب، ذلك أن وجود هذه المواضع وبالتوصيفات نفسها وفي فضاء
ه إلى Uجغرافي واحد( يمتد من اليمامة حتى أعالي نجد اليمن وسراتها ) أمر يستحيل رد 

فر المكابييUن mصادفة جغرافية جمعت السماء نفسها. هذا يعني أن الذين وضعوا سWمجرد م 
مته، لنهم يحشرون فيه Uورون التاريخ النساني بر Uا كانوا يز Uضمن التاريخ الفلسطيني، إنم 
 جماعات وعصور ل وجود لها . ولذا؛ يتوجب أن نشطب من التاريخ الفلسطيني عصرا"

بأكمله، وهذا ما سوف يتضح لنا بصورة دقيقة حين نقوم برواية التاريخ بصوتنا.
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القدس ليست  " أورشليم العصر الروماني " 

 لماذا لم يسجل كاتب سفر المكابين، وهو يتحدث عن احتلل أورشليم العاصمة الدينية لبلد
 اليهودية  من قبل الرومان، أنها " القدس "  أو هي " قدس " ؟ ولماذا اكتفى بالقول أن

 أورشليم سقطت في يد الرومان؟ كان الرومان، ومنذ تفككU المبراطورية اليونانية وانتقالها
 إلى  البطالمة في مصر، والسلوقييUن في العراق وخراسان وسواها، وبعد نحو اثني عشر
 عاما 6 من وفاة السكندر المقدوني ودخول العالم القديم في عصر جديد إغريقي- روماني

  ق. م؛ يدركون الهمية الستراتيجية لسواحل البحر الحمر. ولذا330بدءا" من عام 
 راحوا يصوبUون أنظارهم نحو الجزيرة العربية واليمن، بعد أن تمU لهم إخضاع بلد الشام.
يات تWذكر في فلسطين أو بلد الشام، بالمقارنة مع المتاعب Uوفي الواقع، لم تكن هناك تحد 

 التي تسببتU بها القبائل البدوية في الجزيرة العربية واليمن، وهذا ما يWفسرU  على أكمل

cدلل على عصرWوجه،السبب الحقيقي لوجود تقسيم إداري روماني في فلسطين. إن هذا  ي 
 من الستقرار ل على عصر من  الفوضى والحروب؛ والمثير أن هذا التقسيم ل يتضمUن

فر المكابين؟  mاسم من أسماء المواضع والمدن والماكن  الواردة في س Uأي

  ق.م، فقد كان هناك  حاكم رومانيU على إقليم  بلد السمرا160هكذا، ونحو العام 
 ( وبالعبرية: مدينة أي : بلد) كما كان هناك ولة  من ضباط الجيش في سلسلة من

 المناطق تمتدU إلى   وادي حورون. وبالطبع فليس ثمة في فلسطين أي واد cقرب البحر بهذا
فر بأنUه على مقربة من البحر؟ لقد حدثت أولى المعارك ضد حكام mالسم، ويصفه الس 

قة ل وجود ليU منها في فلسطين، ول بأيU صيغة من Uالمقاطعات الرومانية في أماكن متفر 
 الصيغ. فإلى ماذا يشير هذا ؟ ببساطة، يشير هذا  المر إلى حقيقة أن المقاطعات المذكورة

 في السفرين لم تكن في فلسطين؛ بل في نجد واليمامة وبعض أجزاء اليمن والتي لم يكن
 ممكنا6 إخضاعها فعليا6، أو السيطرة عليها بشكل مباشر، ولكن يمكن إدارتها بواسطة حكام

 يتلقون، باستمرار وكلما اقتضت الحاجة، دعما6 حربيا6 يتمثل في الحملت التأديبيUة
 للقبائل.وفي هذا النطاق؛ ركزU الرومان على سياسة إنشاء قاعدة عسكرية خلفية لدعم
 عملياتهم الحربية في أنطاكية- التي أصبحت العاصمة الحربية والدارية منذ عصر

فر المكابين ما يلي : إنU الرومان تعرضوا لهزيمة ماحقة mبطليموس الصغير- . يقول س 
 على يد بهوذه المكابي في وادي حورون   وفي Wجزر - جازر حسب الرسم التقليدي في

وا من القتال باتجاه البحر.  كما نعلم من السفر أن يوحنا شقيق Uالتوراة العربية -، وأنهم فر 
 يهوذه ، WقتلO في وادي حورون على يد عصابة من بني يمرء، وأنU إحدى المعارك وقعت

في ءشدد التي جرى تخييUلها في صورة أشدود. 

 إننا ل نعرف ضمن خريطة فلسطين القديمة، أي موضع يWدعى حورون، يمكن الوصول
 منه إلى  موضع يدعى Wجزر، أو الهروب منه إلى البحر، كما ل نعرف أشدود قرب هذه
 المواضع؟  بينما نعلم من وصف الهمداني  أن هذا الوادي هو بالفعل لقبيلة تحمل السم

زر  يجاوره ، وهما معا6 يصبUان في البحر، وأنU  ءشدد أسم لواد c بعينه Wوادي ج Uنفسه، وأن 
في اليمن، وانه المكان الذي تWقيم فيه القبيلة اليمنية التي تحمل السم نفسه؟

 ) ما يلي : 187-186يقول الهمداني ( صفة : 
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 في وصف الطريق إلى ردمان : عقد والصدر لبني عبد من حمير
cحضنان  واديان للمربين.أودية منها حوران كلها لبني مر. واد ، 

كثير النخل لبني  شداد .

 هذه الطريق، كما سبق لنا ورأينا، تؤدي إلى الساحل. وهذا يعني  أن المعارك التي دارت
 بين يهوذه والرومان لم تقع في فلسطين، لسببc بسيط للغاية هو أنها ل تعرف أي اسم من

زر Wالسماء الواردة في سجل أحداث السفرين التوراتيين( وادي حوران- حورون وج 
 وشداد- ءشدد )  . والمر المؤكد أنها وقعت في الساحل اليمني ن ينبني ل على المصادفة

 اللغوية أو الجغرافية، وإنما على حقيقة أن التاريخ العسكري لروما في هذا الجزء من
 العالم، وفي عصر انطيخوس وخلفائه تحديدا6 ، كان- بامتياز- تاريخ الحملت الحربية على

 فارس واليمن وسواحل البحر الحمر، وليس على فلسطين أو بلد الشام. علما6 أن اليمن
ا Uغريا 6 بالنسبة للرومان، لنها كانت تخضع لنفوذ فارس السياسي والديني. أمWكانت هدفا" م 

ية، تستدعي مثل Uفلسطين وبلد الشام، فلم تكن تعرف اضطرابات متواصلة وعنيفة وجد 
 هذه الحروب؛ بل إن المسرح الصغير  لبلد الشام وفلسطين من المنظور الجغرافي

 لحملت ضخمة، كتلك التي وصفها السفر، ل يحتمل تواصل 6 وعنفا6  وزخما6 ، وإمكانات
 على المقاومة المستمرة، تتحقق فيه انتصارات لمعة على الرومان.إن منطق الحداث

يخالف أيU محاولة لوضعها داخل التاريخ الفلسطيني. 

اء غير Uهذا الطار التاريخي - الجغرافي المقترح ، سوف يسهل ( على القر               
المتخصصين ) إمكانية تتبUع التوصيف التوراتي للمواضع التي دار فيها القتال.

 وهاكم ، أول"، القائمة التي أعددناها عن النص :
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زر21 : أدم - أدم                                     1 Wجزر- ج :

: بيت زيت- بيت زيت22: ء قربتن - القرب                             2

: سلمة- سلمة23: بني بين – بني بين                          3

: تقوع- قاع24 :  يعزير- عزور                               4

: الغوص- الغوص25: دي تيمه  - ذي تمه                            5

 : أنبطه - أنبطه26 : ظبت - ظبوة                                   6

: بني يمرء- بني المراء27 : الجليل- الجليل                                  7

 : ءيل- الل28:  صور - صور                                   8

 : تمنية- منيه29 : صيدا - صيده                                    9

 : بيت بيص- بيض30: عرابات - غرابات                             10

: مكماس- الكامس31: بصرة- بصرة                                    11

: عفرة- عفرة32: باصر- باصر                                     12

: لدة - لذة 33:عليم - علم                                          13

: رمتئيم- الرمة34: مقيد- مقيدة                                         14

: حصور- حضور35: حيلم - حيلم                                          15

 : الزبديون- الزبيديون36 : رفون- رفون                                        16

: ء دوره- الدور37 : بيت سان شان- بيت بشان                         17

 : سكمه - سقمه 38 : كشور - كشور                                       18

 : عزة39 : ءرص-جنبه – ارض جنب                        19 

: حصر مئيل40: حبرون - حبر                                         20

: حصن دوق- دوق 41                                                                
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: يمنيه - منيه 42                                                                    
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 تتضمUن القائمة - أعله- طائفة من المواضع، التي سبق لنا البحث عنها وتحديدها ضمن
 جغرافية اليمن القديم؛ ونحن، كما هو واضح، نكتفي بعرض معظم، وليس كل المواضع
 منعا6 للتكرار-.إن أي اسم من هذه السماء ل وجود له في ارض فلسطين التاريخية على
 وجه الطلق. وهذا أمر غريب ويبعث على الحيرة والتساؤل، إذا ما تقبلنا فرضية أن

 - الذي41الحداث التي يرويها السفر وقعت هناك؟ وسوف نبدأ من موضع  دوق - رقم 
فن فيه  سمعان  قائد جيش يهوذه المكابي وشقيقه، حسب قول النص، وكذلك من موضع Wد 

 - الذي دارت فيه إحدى أهم المعارك. إن شمال فلسطين المWدعى أنه كان23سلمة - رقم 
 موطن مملكة يهوذا، ل يعرف ولم يسمع سكانه قديما6 - بالطبع - باسمي هذين المكانين.

 وإذا كان ثمة ما يؤكد وجود مدفن  لملكc إسرائيلي مزعوم، فإن لمن المنطقي أن تظل
 الرض هناك، محتفظة عنه ببقايا ذكريات من نوعc ما، أو حتى مرويات شعبية تحتفظ

 باسم صاحب القبر ؟ لكن شيئا6 من هذا كله ل يبدو موجودا6 إلى النهاية، لن موضع  دوق
هما على النحو التالي (دوق وكفر سلمةليس هناك البتة. يصف الهمداني موضع  Uويحدد ، 

303-304: (

لUيت mة صنعاء إلى مكة إلى طريق تهامة : من صنعاء ص Uمحج ) 
 من البون، ثم الموبد ثم عثرU ثم- وادي - بيض ثم حلي ثم الجوU ثم

م. ، وهي دوقه ه: ر7   هذه طريق الساحلللعبدييIن من بقايا ج:
ة القديمة Iترتفع إلى حلي العليا )والمحج 

 ها هنا  وادي دوقه- دوق على الطريق الساحلي لجنوب غرب الجزيرة العربية  قرب
فر التوراتي . وللتأكيد على أنU القدماء من mوادي بيص- بيض ، تماما6 كما في الس 

 الجغرافييUن العرب كانوا يعرفون هذا الوادي بوصفه مكانا 6 يمنيUا6 ، نورد - هنا- شهادة
ي التالية ( ياقوت :  U551: 2ياقوت الحمو :(

              (  دوقة: بأرض اليمن لغامد. وادm على طريق الحاج من صنعاء
: Uلمن سلكوا تهامة . قال زهير الغامدي

 

                                    أعاذل W منا المWصلتون خللهم 

                                                   كأنUا  وإياهم بدوقة لعب  ) 
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ا كفر سلمة التي التقى فيها جيشا نكانور الروماني ويهوذه المكابي، فهي ذاتها قرية Uأم 
ها الهمداني في  Uشرقا6 ؛ قائل" عنها- وفي إطار العتقادقبلة الطائفسلمة  التي حدد  

 السائد في عصره – أنها( موضع  تبقى منه حائط كبير ل يWعرف صاحبه وهو من أبنية
 العباسييUن ). ولذلك أطلق عليه العامة من الناس اسم حائط أم المقتدر؛ وهذا مفهوم تماما6،
 فالعامة في كل مكان وعصر، يWسمUون أسماء المواضع  التي يجهلون تاريخها بأسماء ل

 تزال حاضرة في ذاكراتهم الجمعية.هاكم ما يقوله الهمداني عن  بقايا قرية سلمة في
) :233-232عصره ( 

 ( ثم بلد حرام من كنانة وهو وادي أتمة وحلي وحلي العليا
ين ساحل كنانة والليث ومركوب واديان فيهما عيون ، Uوالسر 

 وطيبة وملكان. ومن قبلة الطائف أيضا6 وادc يWقال له مشريق لبني
 أميUة من قريش ووادي جلذان. وفي قبلة الطائف حائط أم المقتدر

الذي يWدعى  سلمة )

 ) ذاكرا6 قرية- كفر سلمة- القديمة :344قال امرؤ القيس ( صفة : 

Wفعزور mعفا شطب من أهله                         

                                                      فموبولة إن الديار تدور

                         فجزع مWحياة كأن لم تقWم به

Wسلمة حول6 كامل6 وقدور                                                   

   إن وجود أثر قي مكان ساحلي قديم ل Wيعرف صاحبه أو لمن يجب نسبه، وفي المتداد
 نفسه و يWدعى سلمة، كما انه  على مقربة من موضع عزور- يعزور التي تغنى بها امرؤ

 القيس، وحيث دارت معركة ضارية مع الرومان؛ أمر يتوافق بكل تأكيد، مع تصوراتنا
 القائلة أن الحروب الرومانية ضد بلد اليهودية جرت ساحل البحر الحمر ، وهي

دة هناك وليس إخضاع فلسطين. وما يؤكد ذلك Uاستهدفت كما نرى، إخضاع القبائل المتمر 
 أن النص التوراتي يتحدث عن جماعة يسميها الزبيديون شاركت في المعارك الدائرة. ول

 وجود بكل يقين لمثل هذا السم في الساحل الفلسطيني. ومع ذلك تزعم القراءة الستشراقيUة
 أن هؤلء هم أنفسهم ( الذين يعيشون في سهل الزبداني).وهذا غير معقول ؟ لن الزبداني
 السوري مكان بعيد للغاية عن الساحل الفلسطيني؛ بينما نرى أن المنطق الجغرافي يقول:

. Uإن هذه الجماعة تقيم في ساحل زبيد في المتداد نفسه لساحل الطائف وساحل عثر 
والزبيديون اسم نسبة من زبيد اليمنية وليس من الزبداني السوري . وفضل" عن هذا كله، 
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 يشير سفر المكابييUن إلى موضع يدعى ألماس . والمقصود به موضع الماس الذي وصفه
) بقوله : 365الهمداني ( صفة : 

                                   (  الماس أكمة سوداء من بلد الهWجن من أرحب)

 وفي هذا الطار؛ فإن لوجود موضع يدعى الماس ضمن مقاطعة أرحب التي اشتهرت
 بعتاتها ( أشرارها ولصوصها ومقاتليها الشداء) أمر له أهمية قصوى في سياق البرهنة
 على زيف المطابقة الستشراقية. يقول السفر التوراتي ما يلي: أن يهوذه  المكابي  وفي
 طريقه لمحاربة الرومان،ضرب جماعة من قطاع الطرق واللصوص يWعرفون بأنهم من

ين، وهؤلء حسب وصف الهمداني هم سكان وادي ذي بين الذي تصبU مياهه في بلد NبO بني 
صيد -صيدا، بينما كان الرومان  يهاجمون في هذه الثناء، موضع يدعى صيدا- صيده . 

 وقد تخيUل التوراتيون هذا الهجوم على انه هجوم روماني موجه صوب صيدا اللبنانية ،
 وهذا غير معقول جغرافيا، إذ كيف يمكن من الناحية الجغرافية- العسكرية، جمع سهل

الزبداني السوري بساحل  صيدا  اللبناني، وهذان بساحل فلسطين ؟ 

 ) ولتمعنوا النظر في اللغز الجغرافي :159هاكم وصف الهمداني  للمكانين ( صفة : 

ن وما يسقيهما من Nي Oأودية من ظاهر همدان مثل : ذي ب ) 
 ظاهر – بلد- الصيد وما يسقط إليه من مدر وإتوة والخشب

تاة Wالمحقق: الخشب : قبيل ووطن مشهور وهم من ع ) 
أرحب ).

تاة أرحب" Wمة الكوع، لسكان هذا الوادي بأنهم"  عUولنلحظ وصف محقق الهمداني العل 
 أي الرجال الذين يتصفون بالبأس والشدة في بلد أرحب حيث توجد الماس- انظر الماس

أعله-؛  كما توجد صيدا- صيده التي دارت فيها المعارك.
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   ف_ي القائم_ة، فيمك_ن رؤيت__ه كم_ا ه__و الي__وم باس_مه وف__ي الفض_اء الجغراف__يحيلم- حل**مأما موضع 
 لمعركة قدس- قدش المعافر تماما6، ففي دراسة أثرية للمواق__ع القديم__ة ف__ي منطق__تي (ق__دس-س__امع)

  تبيUن أن أعمال المسح الثري في موق_ع ي_دعى( حلي_م- حيل_م) ق_د كش_فت ع_ن العدي_د24من المعافر
 م_ن المواق__ع الثري_ة تع__ود إل_ى مراح__ل وف__ترات زمني_ة مختلف_ة، وتض__منت تل_ك المواق__ع بمختل__ف
 مكوناتها وأشكالها على العديد من المعالم والشواهد الثرية والتاريخية التي تعود إلى عصور م__ا
 قب__ل التاري__خ، وبش__كل أك__بر لف__ترة العص__ر ال__برونزي، حي__ث تواج__د معظمه__ا عل__ى س__فوح الجب__ال
 المنحدرة، والقيع__ان المطل_ة عل__ى ض__فاف الودي__ة ذات الين__ابيع الجاري__ة والنبات__ات الطبيعي_ة، وق__د
 احتوت معظم المستوطنات على بقايا أساسات لمنشآت سكنية دائرية وبيضاوية ومربعة، بعض__ها

نمس_تقلة (فردي_ة) كم_ا ه_و الح__ال ف_ي  **Kح ن7 Kالص*رم ف*ي منطق**ة، وقحف__ة موق*ع حلي**م والهجم*ة، الح 
 ( بتقديم وتأخير الياء وه__ي ظ__اهرةسامع. ها هنا موضع حيلم-حليم  وموقع حرور بمنطقة قدس

 معروفة في العربية تسمى ظاهرة القلب اللغوي)

2009بشير عبد الرقيب سعيد حميد -جامعة صنعاء -قسم الثار : 24
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أكذوبة "  يهوذا والسامرة "

 وإذا ما قمنا بإعادة رواية حروب يهوذه المكابي في الطار التاريخي- الجغرافي المقترح؛ فإن
 لWغز هذه الحروب سوف يكون قابل6 للتفكيك بسهولة.كان أبولونيوس واليا6 رومانيا على إقليم

دة في بلد اليهودية، ومن بينها بقايا قبيلة " Uالسمرا. وقد هيأ جيشا6 عظيما6 لتأديب القبائل المتمر 
 بني إسرائيل ". ومع تواتر النباء عن استعدادات الرومان العسكرية لغزو بلد اليهودية، تناهت

 إلى أسماع يهوذه المكابي،أنباء تحركات رومانية في نجد وفي اليمامة، وبأنU الرومان جهزوا
 جيشا6 قويا6 لمحاربته في قلب العاصمة الدينية أورشليم. ولذا بادر إلى ملقاتهم في الصحراء،

 ولنشبO إثر ذلك معركة كبرى، حققU فيها يهوذا أول انتصار لمع  على الرومان، إذ تمكن من
 سلب سيف أبولونيوس نفسه. كان لهذا النتصار وقع خاص على أسماع قائد سورية الروماني
 سارون الذي فكر في اغتنام الفرصة، والقيام بهجوم مباغت للنتقام من يهوذه المكابي. وهكذا
 جهز جيشا6 من الحاميات السورية وصعد لمهاجمته في البادية،قبل أن يتوغل في قلب الجزيرة

 العربية، ثم يزحف نحو المناطق الواقعة في الجنوب الغربي، حيث نشبت معركة أخرى ضارية
عتا البواب أمام  سلسلة من Uعلى ضفاف وادي حورون- حوران . هاتان المعركتان  شر 
 الصدامات في نجد والبادية العربية وسواحل البحر الحمر، استعان فيها الرومان بالجيش

 الروماني المتمركز في بلد الشام، وبالمرتزقة من القبائل البدوية المنافسة والوثنيUة الكارهة
للقبائل اليهودية العربية( ذات الصول القحطانية- اليمنية ).
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   ثم كانت هناك الحملة الثالثة الكبرى بقيادة جورجياس، وهي الحملة التي بلغت جبال
 العماس( عمواس) حيث التحقت به جماعات إسناد من أرض أدوم. وكما يلحظ من هذا

 السرد؛ فإن سفر المكابين ل يشير قط – في هذا المقطع من المعارك- إلى وجود تهديد
 عسكري لورشليم أو أن يطلق عليها اسم القدس، وهو أمر لفت للنتباه؛ فلو أن الرومان
 كانوا يريدون من هذه المعارك الستيلء على أورشليم وهم حكام سورية الجنوبية، فمن

 غير المنطقي أن يجهزوا كل هذه الجيوش لترسل إلى البادية؟ إن فلسطين التاريخية،إذا ما
U قبلنا فرضية أن الحروب دارت في المسرح الفلسطيني، تعرف بكل تأكيد موضع عم 

أوس - عمواس هذا . وقد وجد الجغرافيون المسلمون ( ياقوت -مثل") أن عم U أوس –
 عمواس، هو من المواضع القريبة من الرملة على الطريق إلى القدس العربية. بيد أن

 وجود  مثل هذا السم، ليس دليل 6 كافيا 6 بحدU ذاته، للبرهنة على أن المقصود منه المكان
فر، لسبب بسيط للغاية هو أن هذا السم موجود بمعزلc عن أيUة أسماء mنفسه الذي  عناه الس 
م، كما Wتدعى أدوW أخرى وردت في النص. وعلى سبيل المثال ليس هناك إلى جواره أرض 
 انه ل يؤدي إلى أي مكان آخر من المكنة التي وصفها السفر. إن الرسم العبري الصحيح
 للسم ليس عمواس – كما في الرسم العربي من الترجمة السائدة للتوراة- بل العماس أو

ة- ءسدد Uماس، وهو سلسلة جبلية صغيرة تتجمع في أسفلها المياه القادمة من قرية السد Wع 
فر mبالضبط  قرب سائر الماكن التي يصفها الس Uوعلى مقربة تماما6 من جبل أدم، أي 

 التوراتي، ويشير إلى أنها كانت مسرحا6 للقتال مع الرومان. هاكم التوصيف الدقيق من
 الهمداني ومحققه لجبال العماس- وهذا هو الضبط الصحيح. يقول الهمداني ( صفة :

  ) في وصف مخلف السحول  الممتدU من عقبة الذهوب في مدينة إب جنوبا6 وإلى197
 البادية شمال6 ( وقد تحول أسم هذا المخلف تاليا6 إلى أسم  مخلف الكلع حيث يشتهر

سكانه بزيادة النون في نطق السماء) ما يلي :
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دان وجبل أدم ، وسليUة Nع Oمخلف السحول : والمساكن من هذا المخلف جبل ب )  
وأرياب  الذي مدحه العشى )

- وانظر الهامش ) ما يلي :146ويضيف الهمداني  ومحققه ( صفة : 

 وادي أبين وهو مما يلي لحج ومآتيه من شراد وبنا ،
عين ( المحقق:وادي بنا له فرعان، يشكل Wأرض ر 

ه وتسمىU باسم Uسيل6 عظيما6 من الروافد التي تمد 
ة Uخاص. وتلتقي مع سيل الدلني في أعلى قرية السد 

 ويرفدها ما جاء من سائلة  حورة  التي تتألف من
جبال العماس .)  

 في هذين المقتطفين الرائعين، لدينا سلسلة جبال صغيرة في مخلف السحول تWدعى
 العماس، ترتبط  بجبل أدم في وحدة جغرافية متكاملة؛ وهذا ما يجعل من رواية سفmر

 المكابييUن عن المعارك ضد الرومان، قابلة تلقائيا6 لن توضع في موضعها الصحيح من
 التاريخ اليمني، بينما يستحيل وضعها في التاريخ الفلسطيني القديم. ولذلك؛ فإنU وجود أسم
 واحد مWشابه للسم التوراتي، ل يمكن أن يكون دليل6 قاطعا6. وفي الواقع، من المحتمل أن

 السم العماس – عمواس ( عم – أوس ) أو عموس،  انتقل مع القبائل المهاجرة- في
 الصل من اليمن- إلى فلسطين في السياق ذاته،لنتقال سلسلة من أسماء المواضع اليمنية
تتالي للقبائل العربية- Wإلى بلد الشام القديمة، وذلك مع بدء الهجرات الكبرى والنزياح الم 

 اليمنية عن أوطانها بفعل جملة من السباب التاريخية. كانت أوامر الملك الروماني
 ليسياس، واضحة وصريحة بعد هزائم قادته في البادية العربية: السير نحو قلب القبائل

 العربية اليهودية وتدميره، أيU الزحف صوب أورشليم  اليبوسة- اليمنية القديمة.وكنا أشرنا
 إلى أن بيت بوس اليمنية هي أورشليم التوراة.  وبكل تأكيد؛ فإن قاصد بيت بوس اليمنية

 من مخلف خولن وأرض أدوم، سوف يبلغها بسهولة، في حين أن من المستحيل العثور
 على العماس أو عمواس  في أرض أدوم من أجل الوصول إلى القدس الفلسطينيUة؟

دة في عقر دارها، Uولنتذكر هنا أن هدف الحملة المباشر، هو القضاء على القبائل المتمر 
 ومهاجمة مراكزها الدينية. وفي هذا الوقت كانت روما وثنية، بينما كانت القبائل العربية

 اليهودية في اليمن والجزيرة العربية تدين بدين جديد وتوحيدي.لقد كانت أورشليم هي
 الهدف الذي سعى إليه الشوريون في حملتهم العسكرية من قبل، وها هي تصبح  من

جديد مع الرومان هدفا 6 من بين أهداف كبرى في صراع ديني- سياسيU ؟

فر: أن القوات الرومانية وصلت إلى أدوم ثم خيUمت في بيت صور في mوهذا مغزى قول الس 
 طريقها إلى أورشليم . فهل هناك أدوم وصور في الطريق إلى القدس؟ وهل يصبح أمرا 6

 منطقيا 6- في هذه الحالة- أن ل نتقبل بأي صورة من الصور  فكرة  أن أورشليم هي
 القدس؟ إذا ما افترضنا أن الحداث وقعت في فلسطين، فكيف يمكن التوفيق بين إشارات

 ومقاصد الجملة النفة : إذ كيف يصلون إلى أدوم في فلسطين ثم يعسكرون في صور
اللبنانية ، إذا ما كان هدفهم تدمير أورشليم ( المزعوم أنها القدس العربية) ؟ 
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معركة كفر سلمة والطريق إلى حصار أورشليم الرومانية

  ق . م ، وبعد  هزيمة الحملة160في أعقاب معركة كفر سلمة قرب الطائف نحو العام 
  اليمنية،ردمانالرومانية بقيادة نكانور، جرت ملحقة فلول الرومانييUن حتى جزر قرب 

 ومشارف وادي حوران( وليس حوران السورية). وفي هذه المعركة Wقطع رأس نكانور
أخذت أسلبه. ومع ذلك وبالرغم من هذه الحداث، بادر  يهوذه المكابي إلى Wنفسه و 

 التصال بالرومان، وأرسل موفدين منه إلى روما هما أولمبس بن يوحنا، وياسون بن
 آليعزر، بهدف إقناعها بجدوى التحالف مع القبائل اليهودية العربية. وأكثر من ذلك، طرح

 الموفدان إمكانية أن تقوم مشيخة- مخلف بلد اليهودية في اليمن، بدور عسكري في
ت مع أول حملة للملك Uحروب روما. بيد أن المال بعقد هذا الحلف سرعان ما تبدد 

 الروماني في نجد اليمن لبسط النفوذ الروماني على وادي الجليل.وعندما زحفت الجيوش
 الرومانية للستيلء أول 6 على جبال الزيت –زيتيم، نشبت معركة ضارية كان مسرحها

ور . وفي هذه السلسلة من Wيبدأ  في  بئرة- بئروت، وينتهي في وادي حصور- حض 
 المعارك الدامية سقط  يهوذه  المكابي قتيل6. لكن، بعد مقتله أصبح شقيقه يوناتان ملكا6 على
 بلد اليهودية. يقول النص التوراتي: إن يوناتان قررU النتقام لدم أخيه يوحنا الذي قتله بنو

 يمرء في حوران، عندما Wأرسل لطلب العون من القبائل في مواجهة القوات الرومانية، وأنه
 في سياق هذا النتقام، ضربهم بقسوة في أنبطه- أنبطه.وبذلك أصبحت  مهمته المباشرة

يات Uذات طبيعة مزدوجة : إخضاع القبائل التي ل تعترف بسلطته، ومواجهة التحد 
 الرومانية. ولذلك وفور تنفيذه لعملية انتقام مدبرة  قام بها ضد بني يمرء، حيث تمكن من

 اليقاع بهم في كمين محكم أثناء عرس في أنبطة، تفرغ لتحصين مواضعه في تمنية- منيه
 وفرعتون- فرعة وثفون - ثفن وسواها . والهمداني يصف هذه المواضع في نصه بصورة
 دقيقة للغاية. هاكم ما يقوله عن موطن بني  يمرء- المراء  وأودية  ثفن، وفرعة - فرعتون

 ) :   264( صفة : 

نN أخذ  طريق وادي  الثفن من الفلج إلى Oوم 
cأسافل أودية  جعدة . والثفن واد Oاليمامة ، أخذ 

Oأحب Nغاب كثير النخل كثير الحصون فإن Uر 
Oشرب Oأحب Nشرب- من وادي - دلميس ، وإن 

 - من وادي- المراء  ومن قبلة الفلج فرع
وادي أكمة ثم الفرعة .

 ولنلحظ التناظر بين النصوص؛ فالنص التوراتي يتحدث عن حصون أقامها يوناتان في
 ثفون- ثفن وفرعتون- فرعة؛ بينما يتحدث نص الهمداني عن حصون كثيرة في هذين

الواديين. 
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ب)  Iحصار أورشليم وتهديم المعبد ( بيت الر

  مرة أخرى إثر حملة قادها ضابط روماني أورشليم ق.م. حاصر الرومان159 في العام 
 كبير يWدعى  بكيديس، كان قد عسكر خلل الحملة الجديدة في  وادي بيص- بيض على

 الساحل. لقد سعت القراءة الستشراقية،عبثا6 إلى مWطابقة أسم قرية بصا  الفلسطينية
 الصغيرة قرب بيت لحم الفلسطينية، مع أسم وادي بيص- بيض هذا. بيد أنU سياق الحداث
 يشير إلى وادc كبير، أقام فيه الجيش الروماني معسكره وليس إلى قرية صغيرة، بعيدة كل
 البعد عن القدس العربية. إن وادي بيص هذا ليس سوى وادي بيض ( بيص- بيصي في
 العبرية تعني : بيض). والدليل على ذلك أن الرواية التوراتية تقول ما يلي : إن الحملة
 الرومانية تراجعت نحو موضع يWدعى مكماس بعد فشل الضابط الروماني  بكيديس في

 مهمته الحربية. وبالطبع ليس ثمة من موضع يWدعى مكماس على الطريق إلى وادي بيض
 سوى موضع الكامس  الشهير في الشعر العربي . يرسم السم في العبرية في صورة كر-

  ق.م،147كميش. وكلمة ( كر ) العبرية تعني ( مرج ) أي مرج كامس. ومع حلول العام 
دة( أبولنيوس هذا هو ابن Uالرومان حملة أخرى بقيادة أبولنيوس لتأديب القبائل المتمر lجهز 

 والي السامرة الذي قهره يهوذه المكابي وهو يحمل اسم والده ) وقد عسكر بقواته في
 منطقة جديدة تسمى في النص العبري يمنيه - منيه . وهذا الموضع  يWرسم في الطبعة

 العربية من التوراة خطأ في صورة يمنيا.في  بداية هذه الحقبة من الحروب وخلل إحدى
 المعارك الدامية، سقطت يفو- يفا في يد يوناتان ( W ترسم يفو خطأ في الطبعة العربية في
 صورة : يافا كجزء من التضليل واليحاء بأن الحداث تدور في فلسطين فيما المقصود

، ومع صعود أنطيخوس السادس  cق.م ،142-145منها يفا ). وفي وقت لحق  
ية لعقد معاهدة صلح، تWمنح Uوالمعروف باسم : انطيخوس الصغير، جرت أول محاولة جد 
دة  بموجبه، حق السيادة على ثلثة أو أربعة مواضع  هي  ( ء فرمة، لدة - Uالقبائل المتمر 

 لذة - وهذه جرى تخيلها على أنها اللد الفلسطينية، ثم  رمتئيم، وربما أضيفت إليها في وقت
 لحق ء قربتن كما ترى القراءة الستشراقية من دون إسناد أو دليل، بينما نرى أنها يWفاء

 التي سقطت في يد يوناتان ) .إن فلسطين التاريخية ل تعرف أيU موضع من  هذه
 المواضع، كما أن علماء الثار لم يجدوا أي أثر دال على وجود أماكن ومواضع بهذه

 السماء في فلسطين، بينما يعطينا الهمداني السماء ذاتها وفي الفضاء الجغرافي ذاته. بيد
 أن  محاولة  التوصل إلى معاهدة صلح حقيقية، سرعان ما تعرضت للفشل، مع تعاظم

 مخاوف الرومان من نفوذ يوناتان بين سائرا لقبائل العربية في النجد. ولذلك جهزوا حملة
اته قرب Uأخرى للحاق الهزيمة به . لكن، واستعدادا6 لهذه التطورات، أقام يوناتان مخيم 
ور . Wوادي خناصر( جناسر في الطبعة العربية) قبل أن يتجه إلى وادي حصور- حض 

ور ، تماما6 كما في وصف Wووادي  خناصر هذا هو مسيل مياه على مقربة من مخلف حض 
السفر.اليكم هذه المقاربة بين النصين :

)210-209     الهمداني ( صفة: 64: 11سفر المكابييUن : ( النص العربي : 

 لتسهيل عودة القراء إليه)                     11: 12: 
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هار .    مياه خناصروخيمU يوناتان مع جيشه عند  Iوهو منهل الظ Iثم –والحص - 
 ذو حضور،مناهل لعسان                     أسافل حضوروصلوا فجرا6 إلى 

فسافلة حضورثم إلى حضور                                          
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 تكشف هذه المWقاربة عن الحقيقة المWذهلة التالية : إن المعركة التي خاضها يوناتان - يونتن
 ضد القوات الرومانية، وقعت إلى الغرب من صنعاء ،وليس في فلسطين ؛التي ل تعرف
 أيU موضع أو مسيل مياه- مناهل مياه-  يWدعى مياه خناصر، ول مسقط مياه يمكن تسميته
ور- حصور. وهذا هو اسم الوادي الذي تسجله التوراة في نصوص متفرقةن Wأسفل حض 

 كما تعيد التذكير فيه في سفر المكابيين.وبالطبع، فليس من المنطق في شئ القول أن وجود
السم نفسه وبصفته هذه هو مجرد توافق لغوي أو جغرافي محض. 

 وفي هذه المعركة- وبحسب النص العبري- زحف يوناتان  برجاله على القوات الرومانية
و إلى قدش.إن أحدا6 ل يعرف قدس هذه قرب مياه خناصر وأسفل Uوكسرها، ثم طارد العد 

ور مسرح القتال الذي يبدأ من غرب  صنعاء Uور في فلسطين؛ بينما يمكن ببساطة تص Wحض 
، حيث جبل قدس وأسفل وادي حضور ووادي خناصر . وفي أعقاب هذا Uحتى جنوب تعز 

 الصدام الدامي، قررU يوناتان في إطار الستراتيجية التقليدية ذاتها والتي لطالما أتبعتها
 القبائل على اختلف دياناتها وظروفها، إرسال موفدين إلى روما من أجل إبرام وتجديد

 التفاقات المعقودة بين القبائل العربية والمبراطورية.عنى هذا، من وجهة نظر سياسية،
ة لنتهاج Uدة على الرومان كانت ل تزال، حتى في ظروف الحرب، مستعد Uأن القبائل المتمر 
 خط سلمي إذا ما تمUت الستجابة إلى بعض مطالبها. وهذه هي الستراتيجية التقليدية التي
 تنتهجها معظم القبائل مع القوى الكبرى؛ فهي مستعدة للمضي معها شوطا6 أبعد، سلما6 أو

 حربا6، ولكن في سياق الحتكام إلى مستوى الستجابة لمتطلباتها ومصالحها وميولها
 الستقللية. في النهاية وبعد  سلسلة من الحروب والمعارك مع الرومان، وقع يوناتان-
ها Uيونتن  في قبضة القوات الرومانية في معركة وادي بسيان- بشيان نتيجة لخدعة دبر 

 تريفون القائد الروماني الطموح؛ ولتبدأ منذئذc ، حقبة جديدة يصبح فيها شقيقه سمعان قائدا6
يOر. Nم mوحيدا6 من غير منافس، ثم -تاليا6 - ملكا6 وكبيرا6 للكهنة في  بلد اليهودية  في سرو ح 

  ق.م، وقبيل صعود سمعان إلى العرش بقليل، عادت القوات134-143وبين أعوام 
 الرومانية بقيادة تريفون إلى سياسة الحملت الحربية المتواصلة، لرغام خليفة  الملك

 السير على إظهار مزيدc من الخضوع لمشيئة المبراطورية. ولكن؛ ولمواجهة هذا الوضع
يه  بصورة مباشرة وفورية، أتجه سمعان بقواته في شتاء عام  Uق.م إلى143و ربما تحد   

 حديد- حديد في العبرية ( وهي اليوم الحديدة في شمال اليمن) وهي منطقة  تقطنها قبائل
 عربية من بني حديد- وهذه غير حدد  في اليمامة التي سبق الكلم عنها-؛ بينما كان

 تريفون يستدير بقواته من ء دوره ليمضي في سكمه- سقمه، بسبب كثافة الثلوج التي
 تساقطت على الطرق الجبلية. وفي هذه  المواجهة القاسية بين المWتحاربين، Wقتل الملك

 السير يوناتان - يونتن  الذي جيء به إلى مسرح الحرب بقصد المساومة. وبعد
 مفاوضات معقدة، تمكن شقيقه سمعان من الحصول على جثة شقيقه وعلى حق دفنه في
دان موطن آبائه.إن فلسطين التاريخية ل تعرف أيU موضع من mمسقط رأس السرة في م 

 المواضع النفة؛  فليس ثمة طريق جبلي تتساقط فيه الثلوج بكثافة في الشتاء ، يWدعى حديد
أو سكمه- سقمه أو سقم، كما ل توجد مدان.

 ويصف لنا الهمداني- وعلى العكس من كل مزاعم التوراتيين والستشراقيين- سائر هذه
 المواضع على الطرق الجبلية من جرش اليمن. ولنتذكر في هذا السياق أبيات امرؤ القيس

مة- رمتئيم الذي تغطيه الثلوج- أنظر ما كتبناه عن أبان-:  Uعن جبل أبان عند وادي الر
                

 mأبانا6 في تفانين وبله lكأن                              
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 mمل lزWم cفي بجاد cأناس Wكبير                                                 

                                  

 وهذا وصف رائع ونادر للثلوج وهي تسقط فوق قمة جبل أبان عند وادي الرمة، علما6 أنه
Uدعى أبان البيض لكثافة الثلوج التي تغطيه، بحيث يبدو مثل رجل كهل مهيب يتدثرWي 
 بثوب بدوي مخطط هو البجاد ( وفي العبرية بجاد بالمعنى نفسه).يقول الهمداني في

) :231-237وصف مواضع القبائل القاطنة بين نجران والجوف إلى جرش  ( صفة : 

 ( غرب ، والحضارة ، والعشتان ، والبردان ،
 والبردان بئر بتبالة وبالعرض من نجران،

 وسقم ، والذي يسكن هذه البلد من قبائل نهد ،
 وحرام.وأول الودية بين نجران والجوف قضيب

رش: وهي كورة نجد العليا من Wواليتمة -ثم - ج 
رش في قاع Wديار عنس من أشراف  حمير.وج 
 ولها أشراف غربية بعيدة تنحدر منها مياهها.

ارة والفتيحا وطبب هذه أودية عسير.والذي Uوالد 
 يWصالي جنب من ديار عنز الرفيد والغوص

 وتمنيUة والغوص يسكنه بنو حديد وتمنيUة يسكنها
ارة والفتيحا   وتسمىU  هذه أرض Uبنو مالك والد 

طود )    

ش، المواضع ذاتها الواردة في نص Oر Wها هنا وفي جبال نجران التي تمتد وصول6 إلى ج 
فر وهي على التوالي: سقم - سقمه التي أتجه صوبها الجيش الروماني بعدما حاصرته mالس 

ارة– ءدورة التي سار إليها من النجد -انظر ء دوره  في القائمة-. وها هنا Uالثلوج ، والد 
 منازل القبيلة العربية بنو حديد – حديد، تماما 6 كما في النص التوراتي. وفضل6 عن ذلك،
 هناك المواضع ذاتها الواردة في السفر ( أنظر القائمة ) مثل  تمنية والغوص(  الغياض

 كما في الترجمة العربية) واليتمة - دي تمه( أو ذو تمه وهذا تركيب لغوي يمني خالص).
 وإذا ما سار المرء على خطى الرومان بين هذه السلسلة من الوديان والجبال ومسايل المياه

فر لسير mه سوف يصل إلى البحر، تماما6 كما في وصف السUمتجها6 صوب الطائف؛ فإن 
 العمليات العسكرية. وبالطبع، فلن تقوده خطاه في إثرهم إلى فلسطين، مهما فعل وتمنى.ثم

 يختتم السفر روايته للحملت الرومانية على بلد اليهودية القديمة بقصة مصرع سمعان
ودفنه في دوقه - دوق. 

أين ظهرت مملكة " بلد اليهودية القديمة " ؟

دنا إلى بعض المواضع الواردة في السفر، ومنها الموضع الذي قيل أن القبائل فيه، Wإذا ما ع 
 ؛ فسوفطبت- ظبوةكانت مستعدة لمساعدة يهوذه المكابي في حربه ضد الرومان، أي إلى 

 نراها في المكان ذاته  لسائر الماكن الواردة في النص التوراتي . يقول الهمداني عن
) :156-155ظبوة ( صفة :  
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 ( في وصف الجوف اليمني : ومساقي الخارد من فروع
 مختلفة فأولها من مخلف خولن في شرقي صنعاء

 غيمان وما أقبل من ظبوة . وما أقبل من عدIفيصبU إليه  
 )ورد ومن أشراف نقيل السود فبيت بوس

 وكنا رأينا أن المقصود من أورشليم التوراة ( بيت بوس ) . ها هنا القبائل القاطنة قرب
 بيت بوس في وادي  ظبوة- العبرية تستعيض عن الظاد بالطاء-. أما كشفر- كشور- في

-162العبرية الحديثة يWلفظ الواو فاء ، فليست سوى وادي كشور اليمني نفسه .( صفة : 
163: (

 ( ثم وادي نجران وفروعه من ثلثة مواضع من خولن ومن
 بلد شاكر والحناجر. ويلقاها سيل عكوان من شرقي دماج

فيضم إلى العشة ثم يلقاها وادي كشور فسيل جدرة )

Uلها في فلسطين على الرغم من انعدام أيUن التي جرى تخيzهذه هي أحداث سفر المكابيي 
 عنصر تاريخي موثوق به- في القراءة الستشراقية للرواية التوراتية؛ يمكن أن يدعم أو
 يؤيد، بأيU صورة من الصور، وجود المواضع المذكورة هناك. وعلى العكس من ذلك،

 ثمة كل ما يلزم من العناصر التاريخية والثقافية التي تؤيد وبقوة، نظريتنا عن وقوع
cالحداث في اليمن القديم . إن إعادة بناء الرواية التاريخية التي سجلتها التوراة على أساس 

 جديد، يقطع مع التخييzل الكولنيالي، سيكون ممكنا6 ومطلوبا6 في الن ذاته، عندما نقرأ
 الحداث في سياق طموح المبراطورية الرومانية لبسط نفوذها على امتداد سواحل البحر

الحمر.
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مرة اندثرت بلد اليهودية العتيقة من  إيلياء ( وعاصمتها الدينية Uبعد كل هذه الحروب المد 
 القديمة أورشليم العربية- اليمنية وهي بيت يبوس) واختفت من مسرح التاريخ. لقد أرغمت
 هذه الحروب المتواصلة، القبائل العربية العاربة على الهجرة نحو حاضرة المبراطورية

 الرومانية آنذاك: بلد الشام. والتاريخ المقبول من وجهة نظرنا، لبداية تدفق القبائل العربية
 العاربة بما فيها بقايا قبيلة بني إسرائيل من يهود اليمن وسواحل البحر الحمر وتهامة

  ق.م130ونجد اليمن واليمامة، نحو جنوب الشام ( فلسطين) يجب أن يكون في حدود 
 وليس قبل ذلك، لن المعارك كانت ل تزال مستمرة وبقوة زخم مدهشة حتى هذا الوقت،
 بين القبائل العربية اليهودية بقيادة يهوذا المكابي، والقوات الرومانية الغازية. وفي حدود
 هذا التاريخ كانت أورشليم عاصمة بلد اليهودية الدينية في سرو حمير، ولم يكن اسمها

 القدس قط. وابتدءا6 من هذا التاريخ أو بعده بقليل، تدفقت وعلى شكل موجات متعاقبة،
 وتحت ضغط الحروب والحملت العسكرية المدمرة؛ جماعات وقبائل وشعوب منهكة ،

د، Uبعيد إمكاناتها  القتالية و الحربية وتقلصت قدرتها على مواصلة التمر Uت والى حد Uتقلص 
 لتستقرU في بلد الشام والعراق وسواها من البلدان، ثم لتترك هناك ذكرياتها  في صورة

 أسماء قديمة  للمواضع التي تركتها مرغمة. وبالتلزم مع هذه الهجرات الكبيرة، ظهرت
 في فلسطين أولى التجمعات السكنية للقبائل اليهودية اليمنية، أيU أن القبائل هاجرت  في

 النهاية، إلى " حواضر" المبراطورية الرومانية، خصمها اللدود الذي حاربته وتصالحت
قتضبة للغاية ، لهذه الحداث  ( تاريخ Wمعه مرارا" وتكرارا". إن رواية  ابن العبري الم 

 مختصر الدول: ط، بيروت- بدون تاريخ نشر )  ولكن  الموازية مع ذلك، تنبني  في جزء
ة  من بينها  الرواية التوراتية الواردة في سفر المكابييUن. ولذا يمكنها Uمنها على مصادر عد 

 أن تقدم  دعما6 للتجاه الذي تسير فيه  نظريتنا عن المسرح الحقيقي لهذه الحروب في
اليمامة ونجد اليمن. 

 م ، وعاصر الحداث الدامية في بغداد، وفاوض - بنفسه-1226ولد ابن العبري في العام 
 م، من أجل البقاء على حياة رعايا الكنيسة في1258هولكو بعد سقوط بغداد عام 

 أنطاكية.   يقول ابن العبري في كتابه ما يلي : إن بطليموس أفيفانوس و بعد النتصار في
 مصر، جهز حملتين حربيتيUن سارتا نحو بلد الشام و " بلد اليهودية " لخضاعهما .

) ما يلي :61ويضيف ( تاريخ : - مصدر مذكور

 وملك بعده انطيخوس أوفاطور، سنتين ، واضطهدO اليهود
 اضطهادا6 شديدا6. ووليO أمرO اليهود يهوذا المقبي، وجمع بين المWلك

 والكهنوت، ونفى نواب أنطيخوس من " أرض يهوذا " وصار
اليهود يحاربون ملوك الروم .
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6  يشير هذا النص إلى اسم يهوذه المكابي في صورة يهوذا المقبي الذي جمع بين كونه كاهنا
 أعلى وملكا6، كما يشير إلى قيامه بطرد نواب المبراطورية  ( في اليمامة ونجد اليمن وما

 يWسمUى إقليم السمرا ويفاء ورمتئيم وسواها ) .والهم منذ ل كان ابن العبري يشير إلى
 حملتين، سارت أحداهما إلى بلد اليهودية والخرى إلى بلد الشام. وهذا يعني أن ابن

 العبري يميز تمييزا 6 جغرافيا 6 دقيقا 6 وصحيحا 6 بين  بلد الشام وبلد اليهودية.إن إقليم "
 بلد " السمرا الذي قWرئ في صورة السامرة  ل يقع في شمال فلسطين وذلك طبقا 6 للرواية

 التوراتية؛ بل في شمال اليمن حيث دارت المعارك ضد الولة الرومان في قلبه، وفي
 أطرافه عند موضع الغرابات- عرابات  في التوراة .  وبالطبع؛ فإن السامرة ( الضفة

 الغربية من فلسطين ) ل تعرف هذا السم، بينما نجد إقليم السمرا العربي - اليمني، وهو
يضمU الغرابات وديار هوذة  نفسه ؟ 

) : 253-252هاكم ما يقوله الهمداني ( صفة : 

  

، ثم السمراء وهو أرض سهب ، ثم تأخذ في UوOثم تقطع بطن ق 
ابات ثم Oر Wالدهناء وهي هناك مسيرة يومين. ومن عن يمين ذلك الغ 
 تسير في السهباء ثم تقطع Wجبيل6 قريبا6 له ثم الروضة ودار عجل

حيمي الحنفي- وهي أول اليمامة. ثم من Wوديار هوذة - بن علي الس 
 أسفل ذلك القWرى من اليمامة والقنع، وهذه اليمامة حصون متفرقة

ونخل ورياض.

                       

 هذا هو إقليم – بلد- السمرا في الفضاء الجغرافي ذاته للمعارك التي وصفها السفر، وها
 هنا اليمامة التي دارت فيها الحروب ضد الرومان، وها هنا ديار الحنفييUن ( الموحدين

ا6 باسم الملك Uى آخر ملوكهم باسم يهوذة، تيمنUالوائل في الجزيرة العريبة) الذين تسم 
 العربي اليهودي الذي قاتل الرومان يهوذة المكابي.لجل ذلك كله، يتعين-اليوم- أن نشطب

 من التاريخ الفلسطيني عصرا6  بأكمله نWسب إلى فلسطين خطأ؛ بل وأن نشطب كل ما له
 صلة بحروب يهوذه المكابي من تاريخ بني إسرائيل في فلسطين الخيالية، وأن نعيد وضعه
 بكل أمانة ضمن تاريخ اليمن والجزيرة العربية لكل ذلك أيضا6، فالقدس العربية- السلمية

هي قدسنا،ليست ولم تكن أوشليم التوراة.
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                                                بيت بوس وإكتشاف أورشليم 

            

�م،25القدس هي أورشليم، أن التاريخ الفلسطينيمن بين أكثر الوهام الشائعة في � ( وأنها دعيت باس
�انوا (بي!!ت ب!!وس��دامى ك��كانها الق��م كنع!!انيين) و( يبوس!!ييين) وأن س��ذا الزع��حاب ه��تند أص� ). ويس

�نعلماء الثار من التيار الت!!وراتي وبعض المستشرقونالرائج- دون دليل واحد- على مأ أشاعه �  م
�ع��وراتي م��ص الت��ي الن��ا ورد ف��ة م� أفكار خاطئة، مبني;ة ل على المكتشفات الثرية، وإنما على مطابق

�دعى فلسطين.جغرافية ��دهما ي��لن، اح��ةق!دس  وهما، برأينا مكانان منفص��اني مدين��ل، والث��و جب�  وه
�اطعاورشليمدينية جبلية جصينة تدعى ��كل ق��حيح بش��ة. والص��ل والمدين� ، ول صلة جغرافية بين الجب

�م ( أورشليم المدينةبالنسبة لي، أن  ��ت باس�رف Bتي ع���ي ال��لمية– ه��ة الس� بي!!ت - وليس القدس العربي
�ى بوس��ادتني إل��ن، ق��ال اليم��ان وجب��ي ودي��ة ف��ة ميداني��ام بجول� بي!!ت ب!!وس). لقد تسنى لي مؤحراF القي

 المحطمة.أسوار أورشليملكتشف هناك 

�دعىأورشليم ، تدحض كلياF مثل هذه المزاعم، فل اليمنولعل المكتشفات الثرية الثمينة في ��انت ت� ك
�مهاالق!!دس- ��ان اس��س- ول ك��كانها بي!!ت ب!!وس، أو العك��ان س��ة يبوسس!!ين ول ك��انت مدين��ا ك� أو أنه
�طلحكنعاني!!ة-��تخدام اص�ى اس �د أد;��راقي-. لق��المعنى الستش��من  الكنع!!انيين  ب� التاري!!خ الفلس!!طينيض

�ا؟��تدلل إليه��تحيل الس��طورية يس��ا أس��ى جغرافي��ا إل��ا، وتحويله��ع الجغرافي�ي �ى تمي;� بطريقة اعتباطية إل
�ىفلسطين القدامى،  سكان  الكنعانيونفمن هم� وما المقصود بهم؟ لقد هيمنت هذه النظرية الزائفة عل

�ل;لة دون��ات المض� السرد التاريخي الراهن، فما من كاتب أو دراس او باحث إل ويتحفنا بهذه المعلوم
�ا بع�ض علم�اء��ة وربم��ات العربي��ي الجامع��اتذة التاري�خ ف� أدنى تدقيق، وثمة م�ن يتط�وع- م�ن بي�ن أس
�دم م�ا يكف�ي م�ن��عي الي�وم، أن أق��ا؟  وبوس��اطير بمناس�بة أو دونه� الثار السطحيين- لتكرار ه�ذه الس

�وص ��ا العبري!!ة والنق!!وش المس!!نديةالنص��رد فيه��تي ي��ي وجب!!ل ق!دس، وص!!ف بي!ت ب!!وس ال� اليم!ن ف
�ي ها- فلشتيموموطن ( ��ف- أي وادي المف!!اليس) ف��م أداة تعري��ةوادي الفلس!!يين- المي��ي مطابق� ، وه

من حيث الوصف والسماء والوقائع للنص التوراتي، وذلك لدحض المطابقة غير 

ا بوض!!وح أن الق!!دس ل!!م ;ت!!دع2099: في المساهمة السابقة ( القدس ليست أورشليم ) الريس للنشر، بيروت 25   بين<
قط  أورشليم في أي وقت من تاريخها



106

�ن ��ة بي��ائدةجغرافي!!ة فلس!!طين وأرض الت!!وراة.العلمي��ة  الس��ي، أن النظري��بة ل��د، بالنس��ر المؤك�  والم
�لالقدس، أو أن هذه ك!!انت ت!دعى بي!ت ب!وس القديمة كانت تدعى أورشليموالقائلة أن � ، مبني;�ة بالكام

�د��وراتي. لق��ار الت��رقون م�ن التي��احثون ومستش��ار وب��اء آث��ه علم� على تلعب  مدروس ومنهجي قام ب
�طو��ري والس��ث الث��ن البح��ود م��داد عق��ى امت��ار- وعل��اء الث��ة وعلم��ون والرحال��ؤلء المنقب;��ب ه� نه
�ول��ر له�ا. ول� اللصوصي الممنظم;- كنوز اليمن التي ل تقدر بثمن، وجرى بقصد فاضح، إخفاء أي أث
�رج��ؤال المح� بقية سلمت من النهب، لما كان بوسعنا اليوم القيام بعمل تصحيحي; من هذا النوع. والس

�و الت�الي: أي�ن � وأي!!ن؟ اختف!!ت نق!!وش بي!ت ب!وس اليم!نالذي يتوجب طرحه ونعلم أن[ ل جواب ل�ه ه
�اذا ذهبت نقوش جبل قدس ��ز) ولم��رب تع��وب غ�ب!!ت دار-س!!الم( جن �نخر<��وم)؟ وأي��رف الي��ا تع�  ( كم
�ن نق!!وش بي!!ت لح!!م اليم!!ن��اذا ع��وش رف!!ح؟ وم��ت نق��اذا اختف��ها؟ ولم��ي ف!!راة- ف!!رات ونقوش� وادي ف

�ن ص!!يحان؟��وشنق!!وش ج!!رش وأي��ن نق��ش م��ن أي نق��نوات-ع��وال س��دوى-وط��تB دون ج��د فتش� ؟ لق
�ت;��ة، نظم��ترات مختلف� المسند، يعود إلى هذه الماكن التي جرى فيها تنقيب محموم، وخلل حقب وف
�در��تي ل تق��وش ال��ل النق��ؤلء ، ك��ى ه� فيها حملت تنقيب عالمية الطابع ودون توقف تقريب�اF. لق�د أخف

 بيت ب!!وس والحداث التي شهدها، كما جرى إخفاء نقوش جبل قدسبثمن، وورد فيها وصف واسم 
�تي س�جلت حملت��ي داودال��ه بق�وة ف��د أخوض��ي ض�وء نق�اش علم�ي ق��زم ف��تطيع ان أج�  ض�دها. وأس

�ن��ط حي��ه فق��غ ذروت��د بل��ديل ، ق��خ ب��تراع تاري��ي واخ��خ الحقيق��ب بالتاري��ة ، أن التلع��بة تالي� مناس
�وش��ذه النق� جرى( زرع) نقوش يمنية في الردن وفلسطين، والزعم بأنها اكتشفت فيهما، ومن بين ه

�رببنقش ميشعما يعرف ��خ الع��اب التاري�مها كت �خ;��ي رواج تره�ات- ض��بب; ف�  (اليشع).وهو نقش تس
�ا أن ��ر المي�تمي!دب ه!ي مأدب!اوياللس�ف- مفاده��ائف البح��رف بلف��ا يع��ق عل�ى م��ر ذات�ه ينطب� ؟ والم

�مقمران اليمنالمكتشفة في جزيرة قمران، وبرأينا أنها لفائف يمنية من كنوز جزيرة ��رف باس�  ( وتع
�ا.��ون بن��انوا يتلعب��ا ك��راب ؛ إنم��ن الع� جزيرة كمران) وأن الذين أعادوا دفنها، وتسهيل اكتشافها م

وإل لما جرى حجب أهم نصوصها عن أعين العلماء والدارسين.

�ين!ص يش!وع والن: إذا ما عدنا إل�ى ��دماF ف��ي ق��ب المض��ول  إليه�ا يتطل��ليم؛ ف�إن الوص�  ح�ول أورش
ق هذه الجغرافيا المختلقة؟ وادي دبر ؟ فكيف لنا أن نصد;
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: هاكم  هذا الكتشاف

 - وهي مديرية غنيةخولن مديرية سنحان-- اليوم وضمن التقسيم الداري لليمن في وادي الدبريقع 
�ة ��اكن الثري���ا بالم���ة، منه��رى التاريخي���ة، وريم!!ة،دارش!!!لم –  ودار س!!!لم، هج!!رة دب!!روالق� - ريم

�اوس!!امك��ن قراه��وراة، وم��ي الت��امك ف�يان- س !!Oوراة.  وأوديته!!ا س���ي الت��يان ف��ع- س��هر المواق��ن أش� وم
�ةءفرات ( وادي الفروات، وهي أطلل قرية تقع في هجرة دبرالثرية فيها ��ن مديري��وراة) م�  في الت

ى الي!!وم، فتق!!عقرية  كيلومتراF) جنوباF. أما 23 على مسافة (شرق صنعاءسنحان   دار سلم، كما تس!!م<
ها من الشرق  صنعاء جنوب شرق �دانيوادي الجب!!ارويحد;��ميه الهم��ا يس��واد ( م��وب الس��ن الجن� ، وم

�مها ��تران اس��رب الج�رداء. أم�ا اق��روي أه�اليبس!لم، نقيل السود) ومن الشمال لكمة العرة ومن الغ� في
�ا. ودار سلم القرية الروحي، سكنها منذ زمن وسميت باسمهان سلم أب القرية التاريخية � أطلق عليه

�ول أن بدار القاع. إبان العهد المامي وسميتالقاع اسم ��دون الق��اF يؤي� والمثير أن جميع السكان تقريب
�دعى لس!!لم ه!!و ش!!لم، السم الحقيقي��قيقه ي��ه ش��ان ل��ل ك��ه رج��ة ش!!الوم. وأن��اريس المنطق��ا أن تض� كم

�ابهةالطائفة اليهودي!!ةوآثارها وطبيعة بقايا سكانها، تؤكد أن ��اطق مش��ي من��كنت ف��ا س��ا ، مثلم�  تقطنه
�ىسكنى لليهودوالتي كانت كمنطقة القاع بصنعاء ��م إل��م نقله��ن ت��ي حي� -حتى خمسينات القرن الماض

�نالبريطانيعبر سلطات الحتلل إسرائيل ��ود اليمنيي��دد اليه��غ ع��د بل��ابقا- وق��وبي س�  في الشطر الجن
ل على أنها لن تستعيد، قط، تاريخها60المهجرين نحو   الفاF. إن مشاهد الخراب التي تحيط بالقرية تد;

�بريوالحقيقي الذي جرى تزويره. ��ص الع��ترجمو الن��ا م��ع فيه��تي وق��حة ال��اء الفاض��ان الخط� قبل تبي
�ا�د التذكير، مرة أخرى ببعض البديهيات التي لطالما جرى إهماله  إلى العربية- وبقية لغات العالم- أو;
�ة��ر الحقيق��ي تقري��ية ف��تظل أساس��ديدة س��ا الش��ا- ولهميته��ديهيات، لكنه��ا ب��ط لنه��اش، فق��اء النق� اثن

�سجب!!ل ق!!دسالتاريخية وفهم النص فهماF صحيحاF. وأولى هذه البديهيات، أن التوراة تتحدث عن �  ولي
�أت جماع�ة (مدينة.عن ��ذا نش��ة، ول��ر بدق��ذا الم��دركون ه��ود ي�ون اليه  )أمن!!اء جب!!ل الهيك!!ل والمتشدد;

�وراتي، ��ص; الت��ة الن��ؤمن بحرفي;��تي ت��ن فالهيك!!ل ف!!ي الجب!!ل، كم!!ا تق!!ول ه!!ذه النص!!وصال� الق!!دس. لك
�ىاسم القدس؟ أما ثاني هذه البديهيات، فهي أن العربية ليست جبلS ول فوق جبل�  اسم حديث ل يرق

�و كت�ب بنفس�ه العه�دة� إلى أبعد من الفتح السلمي لبلد الشام ( عصر عمر بن الخط�اب-رض-) وه
  (اسمها الق!!دس يعلم أن الخليفة عمر). ولو كان إيلياءالعمرية التي نصت; على أن المكان يدعى ( 

�بير ( السم الرومانيالشريف) لما كتب ��تخدموا تع��م يس� بي!!ت؟ وثالث هذه البديهيات ، أن المسلمين ل
�ارة أوالسراء والمعراج) في وصفها إل بعد شيوع رواية المقدس��د أي إش��ك، فل توج��ل ذل��ا قب� . أم

ل�ة أن �ي م�ن الد;��ا يكف��دينا م��ك، ل��س م�ن ذل��ى العك��م. وعل��لمين بالس��رب والمس� وثيقة تؤيد معرفة الع
�ل ( ��ون جب��انوا يعرف��ي ق!دسالعرب والمسلمين – في الجاهلية والسلم المبكر- ك��ارك ف� تع!!ز ) المب

  وأن( القدس) التي ظهر اسمها هذا تالياS وبعد الفت!!ح الس!لمي لجن!!وب الش!!ام؟اليمن، ول يعرفون 
�ف ولم)جبل قدس في الحجازالنبي-ص- ذكر اسم ��ن دون أل�  ( وهما جبلن مباركان بنفس السم م

كما ذكرنا ذلك في مطلع الكتاب. 
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�يم إدارياس!!تبدلوا التقس!!يم الداري الروم!!اني ، حين القدسلقد استعمل المسلمون اسم � - عرب!!يبتقس
روا المصار وبنوا الدواوين في خلفةإسلمي    فأصبحت المدينة تدعى ( عمر،جديد، أي حين مص;

�ةبيت المقدس��لمين بديان��رب والمس� ) . وهو اسم ديني- وليس تسمية إدارية- ويرتبط في ذاكرات الع
�اء��ليمان وبن��ص س��ص بقص��كل أخ��م، وبش��دين إبراهي��داد ل��ا امت��ا أنه��ة، بم� يعقوب (إسرائيل) التوحيدي

�ال، ان ��ا يق��ي;د س!!ليمانالمعبد- الهيكل. وفي القصص الديني السلمي غالباF م��نبي!!ت المق!!دس ش� ، لك
�م �ب، ول تقول انه ( القدس)؟  في الواقع، شاع اس يه هيكل الر; �حبي!!ت المق!!دسالتوراة تسم;��ل الفت� ، قب

�ا،��ة فيه��ار اليهودي��ع انتش��ك م��ة، وذل� السلمي وبقرون طويلة خارج اليمن، وبشكل أخص في الحبش
 موطنها التاريخي اليم!!ن. وه!!ذاثم مع تحولها إلى النصرانية- المسيحية العربية الولى انطلقاF من 

ن ملحظته بدقة، فقد دخل اسم بيت المقدس  �تيامر هام للغاية يتعي<��ية ال� في الساطير الدينية الحبش
�طورة زواج��يحية الحبش�ية ( الثيوبي�ة) أس��ي المس� ما تزال مستمرة في المسيحية هناك. كما شاعت ف

�وسليمان من ماكدة أي بلقيس��داF ه��ا ول��ه أنج�ب منه��رعية، وان��أت داود بطريقة غير ش��ا توط� ؟ وأنه
�اطير ( ��ذه الس��ي ه��دعى ف��ا  ي��نس!!يدة ص!!هيونمع ابنها لسرقة م��نوع  م��د المص��ابوت العه��و ت� ) وه

�ول أن��ة تق��دات ديني��وم، معتق��تى الي��ا ح��يحيو أثيوبي��داول مس��ا يت��دس. كم��ب مق�  أورش!!ليم مدين!!ةخش
�ار س!!ماوية هبط!!ت م!!ن الس!!ماء��ياق انتش��ي س��ميهودي!!ة اليم!!ن ف!!ي محيطه!!ا الحبش!!ي. وف��ر اس� ، ظه

�دس).مقديشو��دس= الق��ف : مق�  ( العاصمة الصومالية أي القدس- بمعاملة الميم الحميرية كأداة تعري
�مبيت المق!!دس للدلل!!ة عل!!ى المس!!جد القص!!ى،وهذا ما درج عليه المسلمون الذين استخدموا  اسم �  ث

 مسجد قب<ةسرعان ما نشأ إلتباس فظيع ل يزال مستمراF حتى اليوم، فكثرة من المسلمين ل تمي;ز بين 
�ذهالصخرة  الذي بناه المويون، وبين المسجد القصى��بر ه��م – ع��برر، فه��وم وم��ر مفه��ذا أم�  . وه

�رر;��دة يتك��دة واح��دس وح��ى المك�ان المق��رى إل��تمرة، ت��ة مس��د روحي��لون تقالي��ج- يواص� المماهاة والدم
�ن��ة ع� ظهورها في أماكن مختلفة. بهذا المعنى، دخل الفاتحون المسلمون وهم يحملون ذكريات عميق

�اريخي،سليمان في اليمن القديم الذي علموا بقصة بنائه في عهد بيت المقدس� . ول يوجد أي دلي�ل ت
�بير ( ��تخدام تع� بي!!تيؤكد أن الفاتحين المسلمين كانوا يعرفون المكان باسم آخر، ولذا استمروا في اس

�دالمس!جد القص!ى) للدللة على المقدس��د م�ا يؤي��اF بعين�ه، إذ ل يوج��س مكان��ي ولي��بير دين��و تع�  ( وه
�ك م�ا��لى في�ه عم�ر ب�ن الخط�اب؟) وذل��و ك�ان هن�اك مث�ل ه�ذا المك�ان لص��م ول� وجود مك�ان به�ذا الس
�ن� استمر لوقت طويل، ربما إلى وقت قريب من حروب الفرنجه ( ما يعرف بالحروب الصليبية).حي

 ، بوصفها إرث المسيحيةلستعادة القدسسمعوا ضجيج الوروببيين القادمين باسم المسيحية يتعالى 
�ع ��م م�س الس �ر;��راF، تك��ائع. وأخي��وراةالعثم!!انيينالض��ل أن الت��تحيلF تخي;��راF مس��بح أم��ك، يص��ل ذل� . لك

�ن 500، ونحن نعلم أنها كتبت نحو القدسذكرت اسم � جب!!ل ق.م؟ فماذا تقول النصوص التوراتية ع
 (وليس القدس)؟ قدس
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هاكم ثلثة نماذج ورد فيها السم وبالتوصيف الجغرافي :

 )41 :10 ( يشوع النص الول

) גשן  כל-ארצ  ואת  ועד-עזה  ברנע  יהושע מקדש   الترجم!!ة ف!!ي النس!!خة العربي!!ة :ויבם 
فضربهم يشوع من قادش برنيع إلى غزة مع كل ارض جوشن)

 ) جوسن وكل أرضعزه حتى قدس وبرنع الترجمة البديلة ( فطاردهم يشوع من 

)3 : 15 ( يشوع : النص الثاني

 ( الترجمة في النسخة العربية : ويمر إلى صين ويص!!عد  ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע
إلى جنوب قادش برنيع )

برالترجمة البديلة (  ومن – )قدس وبرعإلى جنب  ، ثم تصعد من صنه- ع;

)7 : 20 (يشوع النص الثالث

س!!وا ق!ادش ف!يויקדשו את –קדש בגליל בהר נפתלי    ( الترجمة في النس!!خة العربي!!ة : فكر<
الجليل في جبل نفتالي)

سوا  )نفتلي  وفي سراة الجليل في جبل قدسالترجمة البديلة ( فقد;

 تحليل النصوص

�يةالنص الول��ة الدراس��وا القيم��بري، أهمل��ص الع��ترجمي الن��ي; وم��ص، أن محقق��ذا الن� : نلحظ في ه
�دا ع�ن��ة، فع��اليب القديم��ن الس��وعه بي��د م�ن ن�ة بإسلوب الكتابة العبرية، فهو يتميز بطابع فري  الخاص;
�رد��اس الس��ى أس��وم عل��إنه يق��ماء؛ ف��ات والس��ل والكلم��ن الجم��ل بي��وب للفواص��ص المكت��اد الن� افتق
 التوصيفي المتدفق والمتتابع، وهذا ما يتأكد من إمعان النظر في طريقة سرد أسماء الماكن بالتتابع.

 . كم�ا أنه�م –26، وهم�ا موض�عانق!دس برني!عولذلك، وقعوا في خطأ الف�تراض بوج�ود مك�ان اس�مه 
ة). غزة في صورة عزة- تخيلوا اسم  بفلسطينفي سياق الهوس  ( بالغين المعجم;

 : ويب!!دو أن ه!!ذا التس!!اهل، ق!!اد محقق!!ي وم!!ترجمي الن!!ص الع!!بري والرام!!ي إل!!ى الف!!راط ف!!ي تحوي!!ل الحرك!!ات26
نع- برني!ع – بتحوي!ل الكس!رة إل!ى ح!رف ي!اء). وف!اتهم ك!!ذلك، ملحظ!ة أن الن!ون ت!دخل  العرابية إلى حروف ( بر[
 على السماء  في أولها ووسطها وآخرها، وأنها في الص!!ل أداة تعري!!ف منقرض!!ة ( أل!!ف ولم: برن!!ع- ال!برع ، أو

تهمل في حالت أخرى بوصفها حرفاS صوتياS ل وظيفة له مثله مثل السين الحضرمية بنهسو - ابنه)
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�الي:غزة إلى برنيع يؤدي  لجبل اسمه قدسوبكل تأكيد ل وجود ��و الت��ا ه��ا بين;� ؟ وصحيح الجملة كم
 جب!ل . يق�ع جب!ل ع!زه فبل!غ أرض جوس!ن ح�تى 27جبل قدس وجب!ل ب!رع طارد القبائل من يشوعإن 

�اتعز لمحافظة الجنوب الغربي - باسمه هذا حرفياF- في ق9دس��د ع�ن مركزه�  (مديرية المواسط ) ويبع
�رقية عزل�ة ( 80-70حوالي ��مالية الش��مالية والش�ه م�ن الجه�ة الش  ) وم�نبن!ي يوس!ف كيلو متر، تحد;

�نالشمايتين ، ومن الجهة الجنوبية الغربية مديرية الصلوالشرق والجنوب الشرقي مديرية ��زء م� وج
�دومحافظة لحجمديرية المقاطرة �ه من الجهة الغربية والشمالية الغربية أرض بني حماد. وتع  ، ويحد;

�احةطوركطريق النشمة وطريق  القرية التي تحمل اسمه،ملتقى لكثير من الطرق،��غ مس�  الباحة. وتبل
�و 74.6 (جب!!ل ق!!دس��ة ( نح��زلت الجبلي��رى والع��ن الق��دد م��ه ع��تر، وفي��و م��ة ).49) كيل��ن  قري� وم

�ة وادي نخلة،  هذه المنطقةأشهر وأهم الودية في � ووادي المف!!اليس، ووادي رسيان موزع الزريق
�بريمفاليس (. واسم والضباب�  بإسقاط الميم الحميرية ءم فلس) هو الصيغة القديمة ذات الصل الع
�وص الوارد في التوراة، وه!!م س!!كان جب!!ل ق!دس، الفلسة ( ها- فلستيم)من اسم ��ي نص��ا ف��اF كم� تمام
ة الفلس، اسمها من اسم إلهها ومن الملحظ أن القبيلة اخذت. التوراة �د ( الخصب). وهو إله السر;� وق
 أعم!ال أبي!ن-وع�رب الته�ائم م�ن م�وزع إل�ى ( ف�ي رحلت�ه له�ذا ال�وادي فق�ال  28 ابن المجاوروصفهم

�مون العقاربمع جميع- محافظة أبين ��رب ه�ذه البلد، يس��م ع��وراة- وه��ي الت��م ف��ارب أو عقربي� - عق
�ي ا. وإذا � وج!!د أح!دهم غ!زالS ميت!ة أخ!ذوها وغس!لوها وكفنوه!ابنو الحرث، يدعون المحب�ة ل وف

 ودفنوها وبقي الغزال في جميع القبائل مدة س!!بعة أي!!ام مش!!ققين الجي!!وب مقطعي!!ن الش!!عور ي!!ذرون
�لالترائب على المفار� ق، فقيل لهم فيما هم فيه فقالوا: نحن نمشي على الصل . ولم يأكل أحد من أه

�د- أي��ذا الح��ن ه��اF. وم��ا وظم� هذه القبيلة خبزا مقابل امرأة، ول يشرب- مقابل امرأة- ولو مات جوع
�تق��ا اش��دام. وم��ى ق� الموضع-  يخلى; الجمال – أي تترك الجمال لصعوبة الحركة- ويركب الحمير إل

 إل من الفلس كما قال أبو نؤاس:المفاليساسم 

أريد قطعة قرطاس فتعوزني 

                     وجل صحبي أصحاب القراطيس

تحاهم ا من ود و معرفة

                          إن< المياسير منهم كالمفاليس

�ى الحمر إلى نقيلومن المفاليس ��دثني يحي��ال. وح� فرسخ ونصف، بناه الشيخ أحمد بن الجنيد بن بط
�وى: بن عبد الرحمن الزراد قال��تون مل��ائة وس��ه ثلثم� إنما بناه محمد بن سليمان أبن بطال. ويقال إن;

: النون حرف صوتي استخدم كأداة تعريف منقرضة وهو ما أسميناه النون الكلعية27
http://www.alwarraq.com : إبن المجاور، تاريخ المستبصر، موقع الوراق 28
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�ه��ال إن;��ار، ويق��ائة دين�ج ثلثم  أي فركة، ذبح على كل ملوى رأس بقر، فدية وستة أحمال حنطة وخر[
�ا ،��ه بمهره��البته زوجت�ج كل ملوى بألف دينار، وبنى على كل ملوى سقاية ومسجد. فلما أتم;ه ط  خر[
�ا��ر، فأعطاه��ل م�ن المه��ي ح��ت ف��واب عمل�ك وأن��ي ث��د أن تعطين� فقال لها: ما تريدين مني؟ قالت: أري

�ن.��ب حس��اء عجي��و بن��ائة وه��س م��رين وخم��تة و عش��اءه- س��م[ – بن��ه. وت��ا عمل��واب م�  وف!!ي النقي!!لث
�ا حج!!ران فيهم!!ا عل!!ى هيئة فرج!!ي امرأتي!!ن��ا كانت��ال: إنم��ا، فق��ن حالهم��ارى ع��ألت المك� امرأتي!!ن. س

�ة جب!!ل إحداهما بانت في ضرس مسختين حجرين،� .قطع!ة فرش!ت عل!ى جمل!!ة بن!اء الم!درج، والثاني
�نإن<!!ه دم ورأيت فيه شيئاS شبه الدم ولم يتحقق عن!!ديقال أبن المجاور ��د ب��دثني أحم��ره. وح� ، أو غي

�ك الفدسيالمهنا الصفار الحلى ثم ��ون ذل� ال!!دم مومي!!ا بن!ي آدم، لن مومي!!ا بن!ي آدم قال: يمكن أن يك
�ال بعض�هم: إن;�ه الصل فيه ه!و ال!!ذي يعق!د م!ن الحج!ر ويس!!يل�  رائح�ة كريه�ة،ي;ش!!م< م!ن الحج!ر. وق

�ى يمي�نشممت ذلك ووجدته بخلف م!ا ق!الوا.��ا عل��وى وهم��ثين مل��ائتين وثل��ى م��ا عل��ران هم�  والحج
�ن ��اعد م��وى.المف!!اليس إل!!ى الج!!وة، وعل!!ى يس!!ار الن!!ازل إل!!ى المف!!اليسالص��ثين مل��ائة وثل��دره م�  ق

�ل��ذي ادخ� وعلمته أن نبت على رأس الحجر الواحد شجرتا سلم ، فيصل فيئBهما إلى الحجر الثاني ال
�ل ��ى أن دخ��اله إل��ى ح��ل عل��ي النفي� ،اليم!!ن ش!!مس الدول!!ة ت!!وران ش!!اه ب!ن أي!!وبفي جملة البناء. وبق

�ن��ن ب��لم طغتكي��يف الس� فخرجت العرب بعض النقيل لئل يعبره أحد. وبقى مهدوماF إلى أن تمكن س
�اله)��ن م��ارته م��دد عم��ك وج��ن المل��وب م��ا  . أي��رك لن��بياF) ت��ل نس��رائع ( الطوي��ص ال��ذا الن��ي ه� اب!!نف

�انوا المفاليس( في واديهم المعروف باسم قبيلة الفلس  معلومات ثمينة عن المجاور��م ك� وثنيي!!ن) فه
�ورة ( يتعب<!!دون لل!!ه الخص!!ب��ي ص��وه ف�ل �ذي تخي;��ديم ال�ة الق �رطالس!!ر<�ا بف �مو;��رأة). واتس��رج الم�  أو ف

�انوا��ديم). وك��ود ق��زال معب��زال ( الغ��وت غ��اF لم��ون أيام��انوا يبك��م ك��تى أنه��ة  ح��ب والرأف��اعر الح� مش
�الي��ترامهم لتمث��ه اح�لل علي  يحتفظون ببقايا طقوس عبادته حتى وقت طويل من السلم ، وذلك ما يد;

�ل ابن المجاورالمرأتين الحجريتين. لكن ��ه مث��نأب!!ي ن!!ؤاس-- مثل��ة بي��ة الدللي��رف العلق��ن يع��م يك�  ل
ة وكلمة فلس �ويالفل!!س ( وهي تدعى السر<��ج لغ��ذا تخري��الفلس، وه��ة ب��م علق��افترض أن للس� ) ف

�م جبل قدسسطحي. ومن غير شك، فوجود هذا الوادي العظيم في � الفل!!س، وبقبيلته التي تحتف�ظ باس
�طدم��د اص��اF، فق��وراة كلي��وص الت��ي نص��ا ورد ف��دعم م��ادته، ي��وس عب��ديم وطق��د داودالق��و عن�  ( وه

  إذ ل يوجد أي دليل لغوي أوفلسطين،اليمنيين ملك يمني) بهؤلء في هذا المكان بالذات، وليس في 
�ود ��ا أن وج��دام. كم��ذا الص��ل ه��وع مث��د وق��ا يؤي��ي فيه��اءعزل!!ة بن!!ي يوس!!فجغراف��ذا الفض��ي ه�  ف

�ىسبط يوس!!فالجغرافي يقدم دليلF آخر على ما ورد في التوراة عن منازل السباط، فقد حصل �  عل
�وم��ى الي��دعى إل��ي ت��ان، وه��ذا المك��ي ه��ا إل ف��ود له��ازل ل وج��ازل من��ع). بن!!ي يوس!!ف ( من��د وق� لق

�رائيلي��بط الس��ازل الس��اص بمن��بري الخ��ص الع�مرة يه!!وذا- ه!!ودمترجمو الن �د;�Bاء م���لة أخط��ي سلس�  ف
�ي;ن،��ر المتخصص�اء غي �ر;��ى الق��هيل المس�ألة عل��ن لتس��اق ممك��يق نط� للنص، سنحاول حصرها في أض
�ه� فهم لم يتمكنوا من تمييز الكثير من إشاراته ودللته، مثلF، لم يفطنوا الى المعنى الذي ينطوي علي

بروجود كلمة ( �لوعبر- صن- وعل!!ه-م- جن!!ب- وع!!بر- حص!!رون) في جملة واحدة مرتين ( ع;� )؟ فه
 ؟ أم أنحص!!رون، ثم القول: وتمر ثانية بموضع يدعى صنأراد سارد النص الشارة لموضع يدعى 

�ن��ص ع��ة للن� الكلمة ذاتها تمF استخدامها وتوظيفها لداء معنيين مختلفين؟ سوف تكشف لنا قراءة دقيق
برسوء الفهم الذي وقع فيه المترجمون؛ فسارد النص أراد من ( �رع;��ر غي� ) في المرة الثانية معنى آخ

�ى��ارة ال��ه أراد الش��ي أن��ذا يعن��ا. وه��يرة ذاته��ة القص� معنى المرور، وذلك حين كرر الكلمة في الجمل
بر(  ( حصرون في البناء العبري). رحض) الذي يمكن الوصول إليه من وادي وادي ع;
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�ع ��يوادي الع!!بريق��مه- ف��ظ باس��زال يحتف��ذي ل ي� عزل!!ة بن!!ي مديري!!ة ثلء محافظ!!ة عم!!ران،  – وال
�والي (عمران تقع شمال العاصمة صنعاء ومحافظة  .العباس��افة ح��ا50F وتبعد عنها بمس��م) تقريب�  ك

�ة بمحافظة صعدةوتتصل ��افظتي ص!!نعاء من الشمال وبمحافظ��وب، وبمح��ن الجن� حج!!ة والمح!!ويت م
�افظتي ��رب، وبمح��ن الغ��ن الج!!وف وص!!نعاءم��ةوعم!!ران .الش!!رق م��ن الناحي��دو م��ة تب��وم مدين�  الي

�ة��ة القديم��ي للمدين��ن،المعمارية، مدينة متناقضات هندسية، حيث تتألف من وحدات عمرانية تنتم�  وم
�اري��اء معم��ي فض��زال ف��وم، ل ت��وجه العم��ة ب� وحدات أخرى تنتمي لمدينة حديثة. لكن المباني القديم
 متناغم داخل السوار القديمة التي أنشئت لحمايتها، أما  المعماريات الحديثة، فقد حرص المهندسون

  الذين كانوامدينة عمران القديمة العديد من مباني اليهودعلى أن تظل خارج السوار. وتنتشر في 
�ل� يسكنون المدينة، ولكن معظمها تعرض للندثار والنهيار جراء الهمال، ولم يبق منها سوى القلي

ل على الذكريات وم�ن غي�ر ش�ك، ف�إن �م الذي يد;��لميةعم!ران.اس��ي  ال�ذاكرة العربي�ة- الس��ط ف�  يرتب
�ي النبي موسىباسم والد ��م-ظف!!ار ( موسى بن عمران). وحتى اليوم يوجد ف��ا يزع��م – م��د يض�  مرق
�م النبي عمرانأنه رفات ��ن اس��ري عم!ران؟ وثمة علقة أكثر من دللية بي��ل; المص��م الت��ذا واس� ت!ل ه
  في التوراة) الذي عثر فيه علماء الثار على لقي وسجلت تاريخية هامة، وهو ماعمرم ( العمارنة

�ديم��ود ق��ود معي��اد بوج��ى العتق��ا عل��رف 29يحملن��د ع��ى التوحي��ابق عل��بب!!الله عم!!ران  س� ( واه
�اف)30الذكور� .واسم عمر، وعمير، يعني ( عضو الذكورة) وهذا ما شرحته باسهاب في مؤلفي ( أس

�ادة��ث عب��ن، حي��ي اليم��ة ف� ونائلة : اسطورة الحب البدي). وكل هذا يؤكد عمق ديانة الخصب القديم
�هالعضاء التناسلية الذكورية والنثوية. ��اF لل��ان مكرس��د ك��ؤخراF ع�ن معب��ار م� ولقد كشف علماء الث

�وش( ��ق علي�ه النق��ا تطل��د ( أو م��ة ذي مراث��هب /ن / و/ م/ ر/ ث/ د /مقبيل��ه)  الل��ه (المق��و الل� ) وه
�ي عم�ران و� ق!اع الب!!ون وص!!نعاءالرسمي لدولة سبأ. وهذا المعبد هو أحد المعابد المنتشرة في أراض

�م (وشبام كوكبان��ل اس��ان يحم��أنههـ ر ن. كما تؤكد النقوش أنه ك��د ب��ن المعاب��ره م��ن غي��ز ع� ) ويتمي
. بمنح الولد الذكورمعبود مختص 

�احته بـ قاع الب!!ون ومن الودية والسهول في عمران، ��در مس��ذي تق��د606 ال��اF، ويمت��تر تقريب�  كيلوم
�اع ( ��م الق��ن اس��مالها. وم��ى ش��ة إل��وب المدين��ن جن��ون اخ!!ترعم� ؟مملك!!ة اس!!مها بلد ب!!ونت) التوراتي

�ورة ��ر ف�ي ص��ذا ب!ونتلمجرد أن السم يظه� رس!م يمن!ي نج!ده ف!ي النق!وش، فاس!م قري!ش مثل، وه
 ، أنه!!ؤلء المخ!!ترعون. وزعم فلست في فلس بإضافة التاء الخيرة اللصقة، ومثل يكتب: قرشت

�ومالبونت هي أرض الصومال ��ن الص��زء م��ى ج��ونت عل��م أرض ب��تعمرون اس��ق المس� ( ولذلك أطل
�رف��اء ح��وع ( والت��وع- ق��وراة تق��ي الت��ه ف��و ذات��اع ه��ا ان الق��وراتي)؟ كم��م الت�اF بالس ���م; تينم;� المقس

ا  �وبةالب!ونلصق) . أم;��ا خص��هر القيع�ان اليمني�ة وأكثره��و م�ن أش��ي  فه��ي. وف� ه�ذا الفض�اء الجغراف
�رون عل�ى مقرب�ة م�ن وادي اوادي حضر يظهر�بر -حص �من مديري�ة لع;!��بربن!ي مط!ر بالفع�ل، وض� أك

�ة��د ع�ن  ص!نعاءمديريات محافظ��و وادي بن!!اء. ويبع��وراة نح��ي الت��ا ف��وم50 –بن��و الي��تراF، وه�  كيلوم
 : وه!!ذا م!!ا يفس!!ر لن!!ا س!!ر وج!!ود اس!!م عم!!رام- عم!!ران ك!!أب لمري!!م الع!!ذراء( مري!!م بن!!ت عم!!ران) وبحي!!ث يت!!وهم29

البعض انها أخته؟
: يعني الجذر عمر- عمير في اللغة العربية: عضو الذكورة30

http://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show_dir&ide=332
http://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show_pri&ide=2154
http://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show_pri&ide=2154
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�الطبع ��ان. وب��ان دائم الجري��دما ك��نة بع��ام الس� ف!!وادي حض!ر اس!!م ل علق!!ة ل!!هيعاني الجفاف طوال أي
.باسم جبل ووادي حضور

والن ، نعود إلى النص مرة أخرى :

�غ يشوعحين بدأ ��د بل��ائل الوثني�ة، فق��زة). جب!!ل ع!زا بمطاردة القب��يوجب!!ل ع!زا (ولي�س غ��ع ف�  ه�ذا يق
�ي ��اء الجغراف��ةلجب!!ل ق!!دسالفض��وم الجبلي��د التخ��و عن��ه، وه��ي محيط��دائرة ف��ارك ال��رح المع�  ومس

�وم  تماماF ، لضالع مع محافظة اتعزلمحافظة ��ن مخلفحص!!ن مش!!هوروهو الي��ان م��ة حيس��ي عزل�  ف
�ة��من محافظ��مه الق�ديم:  إببعدان، وأصبح ضمن التقسيم الداري الجديد لليمن ض��دعى باس� جب!!ل، وي

ز !jه ع��ياحي لليم�ن) أن��ي : نت�ائج المس�ح الس��ون ( ف��احثون يمني��ظ ب��د لح� حص!ن حمي!ري الص!ل،. وق
�ادي��ري والح� دارت عند سفوحه أحداث تاريخية وخاصة في العصر السلمي (القرن الخامس الهج

 )معجم البلدان والقب!!ائل اليمني!!ةعشر الميلدي- فترة الدولة الصليحية) . كما أن المقحفي ذكره في (
�عمديري!!ة الش!!عر م!!ن أعم!!ال محافظ!!ة إب، وأن الت!!راك اس!!تخدموهكحصن حميري شهير في �  كموق

�ي عزا يقول أنه طارد القبائل في جبل يشوع  ولن[ نص عسكري.��يأرض جوس!!نوف��ن) فف�  ( جوش
 اليوم قري!!ة جبلي!!ة وهي جوسن في الفضاء الجغرافي نفسه. تقع جوسنهذه الحالة ، يجب أن تكون 

�ي س�هلجبل حري!ر والضالع. بمحافظة جبل حرير  في جميلة��د ف��ذا يمت��ع أعل�ى قم�ة الض!الع ه� وترتف
�ثرة7800فيه نحو ( ��ة بك��ي المنطق��ال ف��واه م�ن الجب��ن س�  قدم ) عن مستوى سطح البحر، ويتميز ع

�درجات��ى م�لها السكان والمزارعون النشطاء إل  المنخفضات ذات التربة الزراعية الخصبة- التي حو;
�مية��ل زراعية ساحرة-. وبالطبع ف�إن تس�  حري!ر تس!مية حديث!!ة، بينم!ا حفظ!!ت لن!ا القري!!ة القديم!!ةجب

�اركجوس!!ن، اس!!م الرض ��ا مع��تي دارت فيه��ة يش!!وع. ال��ى خارط��ريعة عل��رة س��ا نظ��ا ألقين� وإذا م
  تعزاليمن ، فسوف نشاهد مسرح الحدث التوراتي هناك داخل مساحة جبلية وعرة ، تمتد من جنوب

�اورتين :– حيث جبل قدس المبارك- ��افظتين المج��وم المح��ى تخ��اذا الض!!الع وإب. وصولF إل��ن، م� لك
 اليمنيين) ؟ ماذا تعني بالضبط ؟ إن لمن المدهش حقاF، أن نعلم أن ( قدس- برنععن مضمون جملة 

ن جبل قدس المبارك   يسمو<

�ة : ��ورة التالي��ي الص��اله الخل;ب ف��امخة وجم��ه الش��معق!!دس ذا ال!!برعبقمت��زائر، أن يس��ن لل� ؟ ويمك
�م يتغن�ون بجم�اله. ��ائي وه��واه الس�كان بش�كل تلق��هير وال!برعالتسمية م�ن أف��ل الش��و الجب� ب!رع ه�ذا، ه

�ه :ق!!دسوفي الواقع، يطلق اليمنيون على  ؟لجبل قدسالمحاور ��اورة ل��رى مج��ماء أخ��ة اس��ذا ثلث�  ه
�وراةالحاز من قدس- ��لة، ق!!دس ذا ال!!براع- برني!!ع، وأخي!!راS  حوب!!ان ق!دس، ءلحاز في الت��ي سلس� وه

�ان متص�لة��ف بق!!دس. أم!!ا جب!ل ب!رع صخرية وودي��ون وص��تق من�ه اليمني��ذي اش�  ق!دس ذا ال!براع،ال
�ي الت�وراة، فيضم عزل!ة ش!مير- تماماF كما في التوراة��مير ف� يش!تهر بمحميت!ه الطبيعي!!ة الس!احرةو ش

 ك!!م. والحدي!!دة يح!!دها م!!ن الش!!مال عزل!!ة الف!!ائش- إلف!!اس –50ش!!رق مدين!!ة الحدي!!دة وعل!!ى بع!!د 
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�ةإليفاز، والمنوب- نوب، وعزلة بني سليمان ومن الجنوب الوادي السود، و��ة الغربي��ي الجه� تقع ف
  كم) على خطي العرض226 حوالي (صنعاء، وتبعد عن العاصمة البحر الحمرلليمن على ساحل 

�مال 16ْ ـ 14ْ(��تواء) ش��ط الس��ول (خ��ي الط��ن خط��ن43ْ ـ 42ْ، وبي��زاء م��رق أج��ن الش��دها م� ) يح
�ات ��مال وحج!!ة والمح!!ويت وص!!نعاء وذم!!ار إبمحافظ��ن الش��وبمحافظ!!ة حج!!ة، وم��ن الجن� ، وم

ش. وحسب نصوص التوراة، فقد كان الوص!!ول إل!!ى  ، ومن الغرب البحر الحمرمحافظة تعز  –ق!!د9
س zقدz  ، رفجبل الموريينيتطلب بلوغ���م بح� - العموريين ( والمترجمون للسف يتجنبون رسم الس

 العين مع علمهم أن هذا الحرف من أصل السم فيرسمونه في صورة الموريين وليس العموريين).
فر تثنية   :  :38 : 18 : 1الشتراع وهذا ما يقوله س|

 אמר אלכם כאתם עד הר  האמרי ןעד קדש כרנע  

�لتمقدس برنعوعند (  ها-ءمري- ءمر-ءلكم- بءتم- عد- هر- قدش- برنععد- ��د وص�  قلتB لكم ها ق

) جبل الموريينحتى 

�ور عل�ى مدين�ة��ورة م�ن الص��ق ب�أي ص��ا الق!دس العربي!ةومن المؤكد أن هذا الوصف ل ينطب� ، بينم
�د��ذكرها جب!!ل ق!!دس نج��تي ت��ع ال��ائر المواض��ه س��ة من��ى مقرب�  الت!!وراة، ومنه!!ا جب!!ل بن!!ي ع!!امروعل

�م( العم!!وريين) وه!!و الي!!وم- ض!!من التقس!!يم الداري الح!!ديث لليم!!ن- ف!!ي محافظ!!ة ريم!!ة ��تي ت� ال
�ة200بحدود صنعاء ، وتبعد عن العاصمة 2004استحداثها خلل العام��ز بطبيع��تراF، وتتمي�  كيلو م

�ة��د; الزراع��ث تع��ة- حي��مة المحافظ��بين -عاص��دنها الج� وعرة وجبال شاهقة في الرتفاع، ومن أهم م
 من أبرز أنشطة السكان فيها ، وهم ل يزالون حتى هذه اللحظة يتحدثون باللهجة الحميرية القديمة (
�ويف).��ي التس��ين ف��رف الش��اطب وح��م والمخ��ي المتكل��اف ف��رف الك��تخدم ح� بتفخيم حرف القاف واس
 ومن المنظور الجغرافي يصبح جبل بني عامر جزء من جب!!ال تع!ز، وف!ي الن ذات!!ه متص!!لS بجب!ال

�ة صنعاء��وبذم!ار وبجزء من محافظة الحديدة من الش�مال، ومحافظ��زا.  م�ن الجن��دش وع��ا ق� ه�ا هن
وجبل العموريين.

 :النص الثاني

بر ومن – ما يلي:يشوعيقول  قدس وبرعإلى جنب ، ثم تصعد من صنه- ع;

�مى; س!راة جن!ب – ولك�ن ع�بر لجبل ق!دس وصفه  يشوع في هذا النص يكرر��تي تس� -س!راة عبي!د ال
ن، جبل ص!!نةحيث يمكن للسائر أن يصل إليه حين يجتاز  ���ي النص;��ظ ف� أن يش!!وع ل يق!!ول.  والملح

 البتة ان قدس هي أورشليم؟ فمن أين استمد المخيال الستشراقي الغربي فكرته الزائفة أن الق!!دس
�ذكورةه!!!ي أورش!!!ليم؟ ���ع الم���ابقة المواض���فحات س���ي ص��ت ف �دد;���ت  ح���ة. إن الق!!!دس وكن�� ( العربي

 جنب ول جبل صنة؟السلمية) ل تعرف سراة

 :النص< الثالث    

�بط ��ي وس��ل- نفتل��بطي نفت��ازل س��د من��نمنس!!ه في سياق رواية توزيع الرض على القبائل، وتحدي�  م
  ما يلي: يشوع ، يقولبني يوسف

سوا   نفتلي في سراة الجليل في جبل قدسفقد;

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B0%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A5%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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�ة �نا النظر في خريط �د جب!!ل ق!دس جن!!وب تع!!زوإذا ما أمع;��وف نج��ابقة - فس��فحة الس��ر الص� بن!!ي- أنظ
�ي يوسف��ن جبل��ه بي��مهم نفس��اريخي وباس��انهم الت��ي مك��ف) ف��ة يوس��امعس!!امع ( بقايا سبط – قبيل� - س

�ا ك�ان ي�دعىوجبل نفتلالتوراة، �  ( الذي يدعى اليوم جبل الصلو). وهذه السلسلة الجبلية كلها، هي م
�دعىالجلي!!ل اليمن!!ي ��تي ت��ام ال��رة الثم��تهر بزه��تي تش��ة ال��يف المنطق��تمد م�ن توص��م الجلي�ل مس� . واس

�مهجبل صنه ، وليزال يشوع ، تماماF كما في وصف قدس، جبل صنهالجليل). وإلى جوار � هذا باس
�د ��ا نج��ائله، كم��متيش!!موتوقب��رد يش��ن المف��ماتين – م��ة الش��وم مديري��دعى الي��ا ي��ائر31 ( م�  ) وس
المواضع الخرى. 

؟يشوع أن قدس كانت تدعى أورشليموها هنا مرة أخرى، ل يقول 

�دعى ( قدش وجبل برنjع أن اسم  (جبل التوراتيونلقد تخيل �Bان ي�� )ق!!دش برني!!ع) هما اسم واحد لمك
�ص��ة، لن الن��راءة الجمل��ي ق��أ ف��اجم ع�ن خط��ك ن��رف، وذل��رة- كح��ة- الكس��ة العرابي��راءة الحرك� بق
�ياقه��ي س��رى ف��عين، ج� العبري يخلو من الفواصل الدقيقة بين الكلمات.ولذا حدث تخي;يل مثير للموض

�لفلسطين  ي;!!دعى (ق!!ادش برني!!ع في مكان مقدسوعلى نحو محموم، البحث دون جدوى عن �  ). ك
�ر أن ��ي الم��م يش!!وعما ف��جل اس��وم، يس��ون الي��ل اليمني��ا يفع��رار م��ى غ��ورةجب!!ل 9ق!د9س وعل��ي ص�  ف

  ( النون هنا حرف لصق وهو نفسه أداة التعريف المنقرضة التي ت�دخل عل�ى الس�ماء)قدش- برع
�ون :برعنسبة إلى مكان آخر اسمه ��م يقول��وم، فه��مه الي��رون اس� . وتماماF كما ينطق اليمنيون المعاص

.  .قدس ذا البرع

 : بحذف الياء اللصقة31
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هنا مقاربة بين نص< يشوع ونص< الهمداني                                    

                                                  نص يشوع  

                              

                

                                              

 137-133نص الهمداني                                            

ء        ءدم- م- دبر (..) م- جنب ل- قدش- برنع –وعبر-حصرون-ويعله -ء درا 

بر و حضر ، وأدرا ) ن9ب الى قدس ، وبرنع ، ع;          ( أديم من البرية (..) من ج9

     

 حض;!!ور (.. )       نقيل السود من صنعاء ويهريق في ج!!انبه اليم!!ن جن!!وبي
 و    جبل برع، فبل!!د بن!!ي حارث!!ة وي!رد ، ف!أدرا-ن وجن!!ب،ووادي أدي!!م وجب!!ال

( ذي السريح ثم قدس- المحقق  )ت    ذات السريح
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طى  Bس!!راة المص!!انع في يشوع والهمدانيما يقوله هذا النص واضح بما فيه الكفاية: فالسائر على خ 
 جب!!ل 9ق!!د9س ويتجه نحو אדום- أدم وادي  أديميمكنه أن يصل الى   נגב سراة جنب أي صنعاءمن 

   ص�اعداF ال�ى33 ب�رنعب!رع-، ع�بر جب�ل تع!ز المعافر الى الجنوب م�ن قدس– بالفتح- وهو 32المبارك
  .وجبل صنة-أدرى جبل ء درا

وهاكم مقاربة أخرى تكشف عن التماثل  حتى في بناء النص :

  

�ة ��ترجمون أن كلم��وص جن!!بلقد توهم الم��ي نص��ة ( يش!!وع ف��ا كلم��ي ذاته��ىجنب!!ه، ه��ة بمعن� ) العبري
�ياقينجنب) و(جنبه،ولم يلتفتوا الى أن سارد النص يستخدم الكلمتين معاF(جنوب��ي س��والي ف��ى الت� )عل

�ن��ود المعنيي��ن وج��داF م��ص متأك��ارد الن� ومعنيين مختلفين. ومن غير المحتمل  بالطبع، أن ل يكون س
�ى��ة الول� المختلفين في الكلمتين، وهذا ما يفسر لنا سبب استخدامه لهما. لقد وظف سارد النص الكلم

 : حتى اليوم يطلق اليمنيون لفظة (  المبارك)  مشفوعة باسم جبل قدس. وهذا أمر مثير يؤكد طبيعة القداسة32

المستمرة في الراسب الثقافي. 
 : وجود النون الوسطية الزائدة يتصل بتقاليد غير مستقرة تخص استخدام أداة التعريف القديمة. لقد كان القدماء33

 من اليمنيين، حائرين في طريقة استخدام أداة التعريف التي نلحظ أشكال تطورها ، من الميم الحميرية واللف
 ، مرورا3 باستخدام(الهاء)والنون الهمزة والهاء وصولS إلى اللف واللم العربية الراهنة

186ي     سفر يشوع                                  الهمداني:

ن9بo )                          ( رجع من جنب )                            (وتصعد من ج9

   من جنبועלה מגנב     الجملة في العبرية:                      م- جنب   
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 - جنب) جنب) بينما أراد من الثانية (جنبا- جنبه Bتدعى (عين ماء) في معرض  إشارته الى جنبه( 
  العاصمة الروحية القديمة لليمنالمتصلة بصعدةسراة جبلية بعينها هي التي تدعى حالياF سراة عبيد  

�ؤدي إل�ىوعله- جنب. ولذا استخدم الفعل صعد ( بصنعاءثم � ). وهذه الس�راة، س�راة جبلي�ة عظيم�ة ت
 المعافر. جبل 9ق9دس

�ي الجبل المب!!ارك هو  ق9د9سولن��دماء ف��ن الق��بة لليمنيي��الجن!!وب تع!!ز،  بالنس��لة جب��ب سلس��ي قل� يق�ع ف
يح Sدهصعد من جنب)  بمعنى و(وعله- م-جنب، فقد استخدم سارد النص تعبير (السر���ا نج� ) . وهذا م

س وجبل برع أيضاF، فهو يشير الى أن السائر نحو الهمدانيعند   س!!راة- برنع، سوف يصعد جبل 9قد9
- أدرى.جنب  ثم جبل  أدره

�رض��ديم ع��ي بتق��وف أكتف��ا، فس��ا بتحليله��ابقة قمن��وائم س��ي ق��ماء ف��ذه الس��ن ه� ونظراF لورود الكثير م
وتحليل سريع ومقتضب بالمواضع التي لم نتحدث عنها. وسوف نبدأ من السماء التالية:

�و م�ن شمال صنعاء جبل ضين : يقع ضين��بيأق!!دس الجب!!ال وه��أمر الن��نعاء ب��جد ص��ي مس��ه بن�- وفي
ص-

 -البيضاء  وتقع من الناحية الدارية في محافظة جبل قدس الجبلية في محيط عزلة صنه :  صنه
 -خريطة قدسمديرية الطفه - أنظر 

 مديرية جحانه، وتتبع إدارياS    صنعاء  محافظة الجبلية في عزلة حضر-حضر: تقع حصر

    ( ويتبع  لصنعاء   المتاخمة   عمران  محافظة وهو من الوديان المعروفة قديماF في عبر : وادي عبر ، 
)   وادي العبر  قرية تسمت باسمه ( قرية(  حيث توجد عزلة بني العباس  مديرية ثلء

�ع  ءدري��دالجب!!ل ذري- ذري: يق��مه بال��م وترس��ذال المعج��رف ال��رف ح��ة ل تع�  (ءدري – العبري
�ة��ي مدين��ل) ف�  ش!!هارة التابع!!ة إداري!!ا لغ!!رب ص!!نعاء، أي ف!!ي المك!!ان نفس!!ه لس!!ائر المواض!!عالمهم

 من ناحية التركيب الطبيعي وتعرف تاريخياF بسلسلةالسابقة. وهو جزء من سلسلة جبلية متشابهة 
 جبل ذريالتي تسكنها . وفي هذا السلسلة يمكننا رؤية  قبائل الهنوم ، نسبة إلىجبال الهنوم- هنوم

 .يشوعالشامخ باسمه التوراتي وفي المكان الذي وصفه 

 في مديرية الشمايتينوادي أديمأدم : 

http://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show_vill&ide=40900
http://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show_pri&ide=2154
http://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show_dir&ide=332
http://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=amran
http://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show_dir&ide=16
http://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=sanaa
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�وىدبر وهي هجرة قديمة ( أي مدينة آمنة)  تسمى; اليوم بالسم نفسه ( دبر،  دبر:� ) لم يتبق منها س
  كيلوم�تراF ) . وق�ارن بي�ن32 (نح�و ش!رق ص!نعاء من مديري�ة س�نحان، وادي الفرواتالطلل في 

 ؟  انها الفرات العراقي التي جرى تخيلها على فروات وفراة في التوراةاسم 

توضيحي لدار-شلم والمناطق المحيطة بها رسم
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  وتظهر صنه- صنه  وجبل سامع ومنازل بني يوسف والكلبية- موقع جبل قدس 
كلب في التوراة جيران سبط يوسف. 

وها هنا يشموت- شماتين، وجبل هنوم
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في بيت بوس الحصن التاريخي الشامخ  مع الصديق الباحث السوري جورج كدر
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 الحصن الجميل الذي استولى عليه داود  بيت بوس 


	الفصل الخامس ) أورشليم الرومانية في " بلاد اليهودية القديمة "
	لا يتردد كتاب التاريخ في الغرب الأوروبي ( وعلى خطاهم كثير من الباحثين المسلمين و العرب) عند الحديث حول التاريخ الروماني بفلسطين في التأكيد دون أدنى دليل علمي واحد على أن أحداث رواية ما يدعى" سفر المكابين  " دارت في فلسطين التاريخية. وبصدد هذا الزعم؛ فإن لمن المثير للاهتمام حقاً ، ملاحظة أن ما جاء فيه، وبالرغم من عدم وجود اعتراف رسمي بالنص، غالبا ً ما تم اعتماده كوثيقة تاريخية تخص أورشليم العصر الروماني. فهل جرت، حقا ً أحداث السفر في فلسطين؟ وما الدليل على ذلك؟ ومتى ظهرت أورشليم الرومانية في فلسطين؟ سوف نجادل حول هذه النقطة من أجل البرهنة على الحقيقة التالية: إن أورشليم الرومانية لم تظهر إلى الوجود إلا بعد 130 ق.م وليس قبل هذا التاريخ، وبالتالي؛ فإن الرواية التي سجلها الأحبار وكهنة من يهود اليمن، للحروب المتواصلة بين بلاد اليهودية والرومان لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتاريخ فلسطين. ولذلك، يتوجب إسقاط هذه الحقبة من التاريخ الفلسطيني نهائياً، للأسباب التي سوف نسوقها.
	
	هل ظهرت " بلاد اليهودية " في فلسطين خلال العصر الروماني؟
	قبل تقديم جواب قاطع بنعم أو لا، دعونا نتساءل : ومَنْ هو يهوذه المكابي بطل أحداث هذه الرواية والذي كان ملكاً في بلاد اليهودية عام 166-160 ق.م ؟ ومن أين جاء " لقبه " هذا ؟ ولماذا لم تذكره كتابات اليونانييّن والرومان ضمن تاريخ فلسطين؟ ومَنْ هم " الحسيديون " الذين تحدثت نصوص التوراة عن تمردهم في أورشليم على سلطة الحاكم الروماني ؟ وَمنْ هم " الحشمونيّون " خصومهم الذين صورت التوراة سلسلة من معاركهم كما صورت المعارك والحملات الحربية الرومانية ضدهم في "  بلاد اليهودية " المُدّعى أنها شمال فلسطين ( الضفة الغربية) ؟ وأين وقعت الصدامات والمعارك العنيفة ضد هؤلاء ابتداء من العام 198 ق.م ؟إن المساهمة العلمية في تصحيح تاريخ فلسطين القديم،وتخليصه من الهرطقات والأحداث الاستشراقية الزائفة، يصبح اليوم واجبا ً أخلاقيا ً، يتوجب توسيع نطاق الاهتمام به، ذلك أن تحرير فلسطين لا يمكن أن يتحقق من دون تحرير صورتها التاريخية من الأوهام والمختلقات الأوروبية. إن التوراة تفرد لواحدة من هذه المعارك، حيّزاً معقولاً تسرد ُ فيه جانباً من الظروف والبواعث التي دفعت بالحسيدييّن، وهم فرقة دينية يهودية مُتشددّة إلى التعاون مع خصومهم " المكابين " أتباع يهوذا المكابي من أجل مواجهة الرومان. ولأن هذه الرواية تعرضت لتخييل فظيع، وبحيث أنها عدت جزء من تاريخ فلسطين القديم، فقد توجب علينا إعادة بناء الرواية التاريخية، والتدقيق في مسرحها وأحداثها. ولذلك يتوجب القول أن الحملة الحربية الرومانية، بدأت- من المنظور التاريخي الصحيح للأحداث التي ترويها التوراة- على بلاد اليهودية، وليس على فلسطين، وبالتالي؛ فإن نص السفر لا يذكر قط اسم فلسطين أو الفلسطينيين، وهذا أمر مثير للاهتمام ولا يتناسب مع كل ما قيل عن أن التوراة ذكرت فلسطين والفلسطينيين في عصر شاول وداود، فيما هي تغفل ذكرهم في عصر يهوذا المكابي؟ فهل تلاشى شعب فلسطين وغاب كليا ً عن مسرح الحروب الرومانية- اليهودية، إذا ما افترضنا أن هذه الحروب وقعت في فلسطين؟ فكيف يجوز تقبل فكرة أن التوراة سجلت اسم شعب فلسطين واسم بلادهم في عصر داود نحو 930 ق. م، بينما تصمت عن ذكرهم في عصر قريب من المسيحية نحو عام 130 ق.م؟ لا يبدو ذلك منطقيا ً أو معقولا ً بأي شكل من الأشكال.
	إن مسرح المعارك، وكما يتبيّن من نص سفر المكابين كان في بلاد اليهودية القديمة وليس في فلسطين. وبالطبع، فقد افترض المستشرقون أن المقصود من اسم هذه البلاد " فلسطين "، وهذا ما لا دليل عليه؛ بل أن التاريخ القديم يكذب جملة وتفصيلا ً مثل هذا الزعم. إن أحدا ً في العالم كله،لا يملك اليوم ولا بالأمس البعيد، أي دليل يستند إلى سجل أو أثر أو نقش، يؤكد أو يلمح مجرد تلميح إلى أن المقصود من بلاد اليهودية فلسطين، أو أن تكون بلاد اليهودية ظهرت في أرض فلسطين. ومن المنظور التاريخي ذاته، فقد جرت الحملة بعد استيلاء أنطيوخوس على مصر مباشرة، حيث تمكن بعد سنتين فقط من دخول أورشليم.لكن، أي أورشليم؟ وهل كانت تدعى القدس؟ وهل كانت أورشليم هذه في فلسطين؟ وهل حدث التمرد على الرومان، أو ما يسمى في الموارد التاريخية الأوروبية والغربية عموما ً ب" ثورة اليهود على الرومان " في فلسطين؟ ما تقوله الرواية هو الآتي : إن يهوذا المكابي، وبعد نحو اثنين و ثلاثين عاماً من بداية الحملة الرومانية التي انتهت باحتلال أورشليم، أصبح ملكاً على " بلاد اليهودية " أي في العام 166 ق.م. ومع صعود يهوذا بدأت منذئذٍ ، سلسلة جديدة من المعارك والصدامات الدامية بين اليهود والرومان. والسؤال المنطقي الذي يجب أن يطرح على علماء التاريخ: ومن هم هؤلاء اليهود؟ من أين جاءوا، ولماذا اصطدموا بالإمبراطورية الرومانية ؟ وإذا كان اصطدموا بها في فلسطين، فلماذا لا تذكر السجلات الرمانية الموثقة أي شئ عن هذه المعارك؟ ولماذا لا تقول – هذه السجلات- أن الرومان استولوا على أورشليم أو القدس في فلسطين خلال هذه الحملة ؟ دعونا نعيد بناء الرواية التوراتية لتخليصها من المخيال الاستشراقي السقيم الذي قرئت به.
	تقول التوراة أن يهوذه المكابي ولد في موضع يدعى " مِدان "- بكسر الحرف الأول- لأبٍ كاهن يُدعى متنيه بن يوحنن بن سمعان، وأنه من قبيلة " بني يريب "، وأنه عندما أصبح ملكاً في " اليهودية " واجه أكبر حملة عسكرية رومانية، كان قائدها المباشر أبلونيوس حاكم مقاطعة " السمرا "- وليس السامرة كما تزعم القراءة الاستشراقية-؛ حيث اصطدما في معركة وادي حورون. تمكن يهوذه في هذه المعركة المُبكرة من حياته كملك قبائلي حازم، من إلحاق هزيمة قاسية بالقائد الروماني الذي فرّ من ساحة المعركة مع رجاله باتجاه الساحل. في هذا الوقت كان أنطيوخوس يستعدّ لتجهيز حملة كبرى على فارس نتيجة لإفلاس الإمبراطورية الرومانية، وحاجتها إلى خوض حروب جديدة من أجل النهب. اتجه انطيوخوس من مصر نحو بلاد الشام، وتوقف في أنطاكية التي اتخذها عاصمة له. ثم أصدر أوامره بتعييّن بطليموس( قائد إقليم سورية وفينيقيا ) وجرجياس أحد أبرز ضباطه، قائدين للحملة على فارس؛ ولذا قام القائدان فور صدور الأمر لهما ، بتجنيد مرتزقة من القبائل الموالية للرومان. ومن بين هذه القبائل التي تم تجنيدها لمهاجمة فارس قبيلة تدعى في التوراة باسم واضح وصريح هو بنو إسرائيل.
	كان التجنيد يجري بوسائل قسرية وبأساليب فظة ومهينة. ومع ذلك سارعت بعض الجماعات تحت التهديد إلى إرسال فرسانها، انطلاقاً من مكان يدعى" أدم". أدّت هذه الإجراءات بيهوذه المكابي ملك بلاد اليهودية إلى الصدام مع جرجيوس لمنع عمليات التجنيد القسرية هذه. وهكذا، وإبّان التحضيرات لغزو فارس في حملة عام 166 ق.م، اشتبك الرومان مع يهوذه المكابي في معركة " عموّأس " . ثم وقعت -تالياً - معركة أخرى في موضع يدعى " جازر " وفي " نجد أدم " . والنجد هو المرتفع من الأرض. كما جرت معركة أخرى في " يمنيه- منيه "- والياء حرف لاصق مثل يعرب في عرب، ويكرب في كرب وهذه لغة يمنية-, في الواقع كان هناك باعثان قويان بالنسبة ليهوذا المكابي للاحتجاج على زج بني إسرائيل وبلاد اليهودية في الحرب ضد فارس، الأول، له صلة بما يمكن اعتباره نوعاً من الوفاء لذكرى تحرير اليهود من الأسر البابلي بعد مرسوم قورش. وبالطبع، فلم يكن يهوذا المكابي أو سواه من ملوك بلاد اليهودية، وبسبب قوة هذا الباعث الأخلاقي، قادرا ً بأي صورة من الصور على الانخراط في حرب ضد فارس.أما الثاني، فكانت له صلة بالروح الاستقلالية للملك العربي اليهودي الجديد. وفي العام التالي؛ وعندما كانت العلاقات السياسية بين الرومان وبلاد اليهودية " تتدهور بسرعة، وتلوح في الأفق بوادر معارك ضارية جديدة، بدا لكل القبائل في نجد والبادية وفي عموم المنطقة، أن الرومان  كانوا يسرعون الخطى باتجاه الحرب مع فارس، ويقومون لهذا الغرض بتجميع  قواتهم ويضعونها تحت أمرة  ليسياس، وفي الآن ذاته كانوا يحشدون قوات أخرى قوامها 60  ألف جندي مهمتها الوحيدة وضع حدّ لتمرّد المشيخة القبلية التي كانت تدعى بلاد اليهودية. وهكذا اندلعت المواجهة الدامية بين بلاد اليهودية والرومان من جديد. وخلال أولى المعارك نجح الرومان في التقدم نحو  " بيت صور"  لتعسكر قواتهم هناك؛ وهو ما عدّه يهوذه المكابي إنذاراً باجتياح وشيك لبلاده. وفي هذا الوقت ومع تزايد الحشود الرومانية، قررَّ أن يعتصم، هو ورجاله في جبل حصين يدعى جبل صهيون ( صيون وصهيون في الطبعات العربية من التوراة )  تفادياً لهزيمة منكرة. ومع ذلك نشبت قرب صور ( بيت صور) معركة أخرى أقل ضراوة.كان يهوذه عازماً رغم متاعبه مع الرومان، على فرض نفوذه السياسي والديني في  بلاد اليهودية؛ بل ومدّ هذا النفوذ إلى أراضِ جديدة، يقطنها أبناء عمومته وخصومه القدماء "بنو عيصو"  في جبل " أدم ". ولذا هاجم موضعا ً لهم يدعى " ءقربتين- من الاسم قرب والتاء والنون لاصقتان وليستا من أصله: القرب " . كما هاجم جماعات بدوية من السّراق واللصوص في محيط منطقة " َبيْن " فأخضعهم لسلطانه. وأخيراً سار بقواته نحو مضارب بني عمون . ولسوء طالع يهوذه، فقد صادفه في طريق حملته على بني عمون، جيش كبير بقيادة القائد الروماني طيموتوس . لكن الظروف المناخية وطبيعة المعركة ساعدتاه هذه المرة على تخطي عقبة الهزيمة المنكرة أمام القوات الرومانية؛ إذ تمكن من إلحاق الهزيمة بالقائد الروماني المحلي وليدخل منتصرا ً إلى مكان يدعى " يعزور- عزور"، ثم ليقتحم توابعه من العُزلات والقرى الصغيرة. وعلى الفور تناهي خبر انتصار يهوذه إلى أسماع القبائل العربية اليهودية التي هللّ بعضها لاندحار الرومان؛ فيما فرّت بعض القبائل المتواطئة معهم إلى موضع يسمى " دي تما- ذي تمه "، خوفاً من انتقام المكابين.
	في هذه الأوقات تلقى يهوذه المكابي وأشقائه، كتاباً من بعض القبائل العربية المتورطة في تحالفات عسكرية مع الرومان، تبدي فيه استعدادها في ضوء الانتصارات المُتتالية للتعاون معهم على دحر القائد المحلي طيموتوس نهائياً، وربما طرده من إقليم السمرا - السمراء التي حوّلها الرومان قاعدة سياسية وإدارية وعسكرية في قلب الجزيرة العربية. كما ضمن يهوذا في سياق هذه التطورات انحياز قبائل حليفة له، كانت تُقيم في" طبوت - ظبوت " القريبة من مسرح الحرب. وبعد هذه الأحداث بوقت قصير، قررّ -وفي إطار سياسة جديدة- القيام بسلسلة من الحملات العسكرية لطرد الولاة الرومان الذين عينتّهم روما كحكام على الأقاليم والمقاطعات العربية؛ فتمّ له تجهيز حملة على منطقة تدعى " الجليل " لطرد الوالي الروماني منها، وأوكل لشقيقه سمعان مهمة قيادة القبائل في معركة فاصلة لهذا الغرض، بينما اختار السير بنفسه نحو موضع جبلي وعر يدعى" جلعد ". وبينما كان يهوذه المكابي وشقيقه الأصغر يوناتان، يعبران واديا ً يسمى في العبرية " ها- يردن ה-ירדן  " وبعد ثلاثة أيام من المسير في وادٍ يدعى" العربه הערבה  "، سمعا من القبائل البدوية المرتحلة في المنطقة، أن الرومان دمرّوا مضارب " ُبصرة " و" باصر" وأنهم دخلوا موضعا ً يدعى " علم "، وآخر يسمى " كشور" كما استولوا على "مقيده " و" قرنئيم – القرن "، وأنّ القبائل الموالية لهم هناك، باتت مُحاصرة . أجبر هذا التطور المفاجئ، يهوذه المكابي على تغيير وجهته، وربما إحداث تعديل جوهري على كامل خططه الحربية، وبالفعل، أتجه بقواته بدلاً من " جبل جلعد " إلى " باصر " التي تمكن من دخولها بسرعة، ليتفرغ لطرد الرومان من موضع يسمى " حيلمه - حلمه ". بيد أنّ القائد الروماني المحلي طيموتوس فاجأه بجيش كبير تمّ تجميعه في " رفون" وفي وادي " العُبَرْ " .وهكذا، كان على يهوذه المكابي الدخول في معركة ضارية جديدة سوف تمكنه، كما تقول لنا الرواية التوراتية، من تحقيق انتصار لامع في وادي " سيان "؛ بل والصعود منه إلى جبل " صيون- صهيون " مبتهجاً بإمكانية حرمان الغزاة من فرصة الاستيلاء على أورشليم . ويبدو أن وهج الانتصارات اللامعة والمتتالية التي حققها يهوذا المكابي وأشقائه من قادة الجيوش، أغرى بعض القادة الصغار في جيشه على مواصلة المعارك لتحقيق انتصارات أخرى سهلة على الولاة الرومان، وهذا ما يُدلل عليه قيام هؤلاء بالتحرك صوب إقليم مجاور لجبل صهيون يسمى " يمنيه - منيه " وهو من السهول الخصبة. بيد أنّ هؤلاء سرعان ما واجهوا هزيمة ماحقة هناك على يد الرومان المُتحفزين. وفي وقتٍ تالٍ من هذه الأحداث، زحف على منطقة جبلية تدعى " جنب- سراة جنب "- وفي العبرية: ها- نجب، ثم " حبرون " فاجتاز موضعا ً يسمى " مريشه " قبل أن يصل إلى موضع " ء شدُد ". وكانت إحدى أهم معاركه في هذا الوقت، قد وقعت في مكان يدعى " كفر سلمة " وآخر يسمى " بئروت- بئرة "، إذ أمكن مطاردة القوات الرومانية هناك حتى وادي " حصور- حضُور ". لكن، بين أعوام 160-143 ق.م وبعد وفاة يهوذه المكابي، صعد إلى عرش بلاد اليهودية شقيقه يوناتان. كان على الملك الجديد أن يواصل السياسة ذاتها : طرد الولاة الرومان من المنطقة. فكانت أولى المعارك التي وقعت في عهد الملك الجديد، معركة " نجد تقوع  ". لقد بدا يوناتان، في سبيل خوض معركة كبرى جديدة وناجحة، بحاجة ماسّة لمساعدة القبائل العربية المقيمة في واد ٍ ُيدعى " ء نبطه ". ولذا أرسل على وجه السرعة شقيقه يوحنا، رسولاً إلى هذه القبائل لضمان إسنادها ودعمها.
	بيد أن القبائل البدوية في "ء نبطه "، وبدلاً من تقديم المساعدة للملك الجديد، قامت باغتيال رسول الملك وشقيقه في معركة مفاجئة عند وادي " مدبء ". سمع الرومان بأنباء هذه المعارك المفاجئة بين القبائل وبمصرع رسول الملك؛ ولذا زحفوا نحو وادي" ها- يردن " لتطويق المشتبكين وتدميرهم. وهكذا وقعت معركة جديدة كبرى ضد الرومان في مكان يدعى" الغوص " . بيد أن يوناتان ورجاله، أفلتوا من الكمين الروماني وفرّوا من الوادي. في النهاية، زحفت القوات الرومانية في إثر الفارين، ودخلت منطقة جبلية وعرة تسمى " عمواس –  أعماس " ووادي " بيت حورون " و"ءيل- الإل " و" تمنية "، كما حاصرت جبل " ثفون- ثفن " ووادي " بيت بيص- بيض ". وفي وقت تالٍ ، وفي سياق هذه الصدامات الدامية، أخفق الرومان في معركة جرت عند مرج " مكمس- الكامس ".
	لكن، ومع صعود بطليموس الرابع في مصر وتوليه العرش ، بدأت تطفو على السطح علامات جديدة على إمكانية عقد معاهدة صلح بين الرومان وبلاد اليهودية. وبالفعل، جرى إبرام المعاهدة الجديدة قرب مكان يسمى " يفو- يفاء " . وبموجب معاهدة الصلح تسلمّ يوناتان مقاطعتي " أفرمه " و"  لده- لذة " من الإدارة الرومانية، بالإضافة إلى " الرمتئيم – الرمة " التي ضُمّت إلى بلاد اليهودية. وفي أعوام 143-134 ق.م صعد نجمُ الشقيق الأصغر : سمعان كقائد لجيش اليهودية. لكن صعوده هذا جاء في وقتٍ عادت فيه العلاقات مع روما إلى التدهور . ومع أولى المعارك في هذه الحقبة وقع يوناتان الملك أسيراً في يد الرومان . كانت مهمة القائد الجديد سمعان تحرير شقيقه الملك من الأسر . ولذا أتجه بقواته نحو " حدد " حيث أقام هناك معسكراً أتخذه لغرض إطلاق عملية تفاوض صعبة ومُعقدة. ويبدو أن المفاوضات منيت بنكسة خطيرة وغير متوقعة، فقد هاجم الرومان منطقة " ء دورة- الدارة " بينما كانت الثلوج تغطي جبل " سقم " ( في النص العبري : ب- سكمه، أي بحرف الجر – ب- : في سكمه أو سقمه. أما في الترجمة العربية فاعتبر حرف الجر من أصل الاسم ) . واعتبارا ً من هذا الوقت، غاصت الإمبراطورية الرومانية بمشاكلها الداخلية العويصة وبحروبها مع فارس، بينما نعمت بلاد اليهودية في سلام طوال هذه الحقبة. ثم تختتم التوراة روايتها لهذه الحقبة من تاريخ المعارك مع الرومان، بالقول أن سمعان توفي وتمّ دفنه في حصن دوق.
	كيف نروي الرواية بصوتنا لا بصوت الآخر؟
	هذه هي - بإيجاز شديد- أهم الأحداث التي وقعت في ما يُدعى "  بلاد اليهودية  " التي ُيزعم من جانب كتاب التاريخ التوراتي، أنها وجدت في شمال فلسطين؟ وفي التراث الكتابي تدعى الضفة الغربية وغزة باسم بلاد " يهودا والسامرة " استنادا ً إلى ما ورد في سفر المكابين. لقد ُقدر لهذه الأحداث أن ُتروى مرتين، مرة بصوت كاتب " سفر المكابين " ومرة أخرى بصوت أوروبي- استعماري لا يعرف أيّ شيْ عن جغرافية الرواية التوراتية. وفي هذا الإطار، فليس أمراً مفاجئاً أن نلاحظ التناقض الصارخ في ما يقوله الصوتان، كل بحسب منطقه وطريقة سرده وحتى شكل نطقه للأسماء. بيد أن الأمر المحزن بالنسبة لي – في هذا التناقض- أن كثرة من الكتاب المعاصرين وفي روايتهم للحقبة الرومانية من التاريخ الفلسطيني، لا يملكون من الوثائق العلمية سوى القليل، ولذا فهم في الغالب الأعم يستندون إلى هذا السفر كما تم تأويله من جانب الاستشراقيين
	والتوراتيين المتعصبين. ولا يكاد يوجد اليوم، في حوزة الرواة المعاصرين وكتّابها، وثيقة أخرى موازية أكثر دقة أو موضوعية. والمثير للاهتمام أن هيرودوت ( نحو 450 ق. م ) لا يذكر، في تاريخه، أيّ شيء عن " بلاد اليهودية " هذه في فلسطين، مع أن الفاصل الزمني بين عصر هيرودوت وأحداث السفر، تجعل من الصعب تصور أن المؤرخ اليوناني تجاهل وجود بلاد اليهودية في فلسطين ( نحو 200 عاما ً فقط) ؟ وإذا كانت مملكة اليهودية قائمة قبل المرحلة السلوقية، فمن غير المفهوم تغاضي المؤرخين والجغرافييّن عن الإشارة إليها، مع أنهم كتبوا عن تلك الحقبة ووصفوا بدقة جغرافية متناهية كل جزء من المنطقة؟ فأين يجب أن نضع هذا المقطع من التاريخ الروماني؟ هل نضعه ضمن التاريخ الفلسطيني وعلى أيّ أساس ؟ وهل هناك ما يُثبت أن مسرح المعارك هو مسرح فلسطيني؟ وإذا كانت المواضع الواردة في هذا النص، هي مواضع وأماكن وجدت ذات يوم في فلسطين، وأن المعارك ضد الرومان جرت هناك بالفعل؛ فلماذا صمتت النقوش والسجلات الرومانية عن ذكر أيّ شيء عنها؟ وأخيراً : لماذا لا نجد في جغرافية فلسطين أيّ موضع من المواضع المذكورة ، مع أن التاريخ المحتمل لاندثارها يبدو مُلتبساً ومتناقضاً مع فرضيات العثور على مواضع أقدم ذكرتها التوراة ؟ فإذا كان ممكناً الإدعاء أن علماء التوراة عثروا على أسماء مواضع من عصر موسى قبل خمسة آلاف عام ق.م ( في فلسطين ) ومن عصر ( سليمان1920 ق م) فمن باب أولى أن يعثروا على أسماء مواضع تعود إلى عصر قريب جدا ً ( نحو العام 160 ق.م) ؟ سنقوم، في إطار رواية جديدة لهذه الحقبة، ولأجل وضعها ضمن التاريخ الحقيقي، وهو تاريخ الحملات الحربية اليونانية- الرومانية ثم البيزنطية على الجزيرة العربية واليمن وعلى ساحل البحر الأحمر، لإخضاعه والسيطرة عليه وليس من اجل السيطرة على فلسطين؛ بالخطوات التالية :
	أولا ً:
	سنقوم بإعداد قائمة بأسماء المواضع الواردة في النص، ومقاربتها مع الأسماء الواردة في قائمة الهمداني في كتابه الشهير " صفة جزيرة العرب " .
	ثانياً :
	سوف ننشئ مقاربة جديدة بين الرواية التوراتية، ونصوص ابن العبري عن يهوذه المكابي و" بلاد اليهودية  " .
	ثالثاً :
	كما سنقدم مقاربة موازية للوصف التوراتي لبلاد اليهودية، مع وصف الجغرافي اليوناني بطليموس الذي نقل الهمداني شهادته لنا.
	رابعاً :
	كما سنقوم – في سياق هذه المقاربات- بتحديد المقصود من اسم المكان الذي أعطى ليهوذه لقبه الذي ُعرف به: ( المكابي ) ونقوم- استطرادا ً- بإعادة تنسيب " الحسيدييّن والحشمونييّن " وتأويل حملهما لهذين اللقبين الدينيين.
	مدخل إلى " تصحيح التاريخ الفلسطيني القديم "
	ابتداء، يتعيّن التأكيد، أننا لا نلجأ إلى لعبة المقاربة اللغوية بين أسماء المواضع، ولن نلجأ إليها تحت أي ظرف. كل ما في الأمر، أننا نجادل روايات الاستشراقيين من منظور تاريخي، وهذا يتطلب منا استخدام وثيقة تاريخية وجغرافية عظيمة تركها لنا الهمداني مؤرخ اليمن، قصد البرهنة على أن الهمداني وصف المسرح نفسه لهذه الأحداث، بوصفه مسرحا ً عربيا ً في قلب الجزيرة العربية ( جنوب وجنوب غرب ) وليس في فلسطين. كما سندعم هذه الشهادة بما تركه لنا الشعر الجاهلي من وصف دقيق للأماكن والمواضع الواردة في التوراة، وبنفس الصيغ دون أدنى تلاعب لغوي. كما يتوجب الأخذ بنظر الاعتبار الحقيقية المذهلة التالية: إن فلسطين التاريخية لا تعرف في أي وقت من تاريخها القديم، أي اسم من الأسماء الواردة في هذا السفر لا في صورة جماعات من القبائل، ولا في صورة أماكن أو قرى، ولذلك تجاهلهما اليهود واعتبروهما نموذجا ً دّالا ً على " جهل كاتب السفر " بجغرافية فلسطين؟ وباستثناء أسماء بعض القرى الصغيرة مثل ( قرية علما في قضاء صفد ) التي يزعم أنها هي ذاتها " علم " الواردة في التوراة؛ فإن لا دليل على وجود أي تشابه أو تماثل بين الأسماء الواردة في التوراة وجغرافية فلسطين. هذه الملاحظات ضرورية وحاسمة لجهة تفهم النظرية التي يطرحها هذا المؤلف الصغير بصورة صحيحة، خالية من الأحكام المسبقة والمتعجلة.
	إن تصحيح تاريخ فلسطين القديم، يستحق من الباحثين العرب، القيام بمغامرات علمية جريئة من هذا النوع في سياق تحدي رواية الغرب الاستعماري ودحضها من أساسها. ولنبدأ من النقطة الأخيرة: إن الاسم التوراتي " مكابين  - مكابين "، لا وجود له شمالي فلسطين كاسم لموضع بعينه مهما فتشنا هناك، بينما يمكن لنا أن نجده بسهوله في الامتداد الجبلي لمنطقة اليمامة ومرتفعاتها في صورة ( كاب). وفي اللهجة اليمنية ( مكاب، مثل : كمس : مكمس، نوب: منوب ) . وهذا الموضع يقع ضمن جغرافية اليمن القديم وفي نجدها ( مرتفعاتها ) كما وصفها الهمداني. وعلى مقربة من " كاب " هناك موضع ( مِدان- مدان في النص العبري ) التي ولد فيها يهوذه - َهوْذة لأسرة كاهن من كهان نجد اليمامة الممتد باتجاه اليمن، يُدعى متنا من بني يريب- ريب.والياء في الأسماء من الحروف اللاصقة كما قلنا وهي لهجة يمنية، استخدمت كأداة تعريف منقرضة ( الريب). وليس هؤلاء،بطبيعة الحال وكما يشي أسمهم، سوى قبيلة بني الريب – ولنتذكر اسم أشهر شعراء هذه القبيلة الشاعر الجاهلي مالك بن الريب-. والمثير للفضول أن هذه القبيلة تقيم على مقربة من الجليل - الجليل في النص العبري؛ بل وقرب موضع حدد- حدد الذي دارت فيه إحدى أهم المعارك ضد الرومان في قلب الجزيرة العربية . وأخيراً وليس آخراً، أن بني الريب يقيمون على مقربة تماماً من موضع ء نبطه- ء نبطه. وهذا ما يفسر لنا سبب طلب المساعدة منهم في مواجهة الرومان الزاحفين . ولسوف نرى هذا المغزى عندما يقوم يوناتان بالانتقام من بني يمرء- المرء لقتلهم شقيقه يوحنا، حين أرسله لطلب المساعدة في مواجهة الرومان. هذا فضلاً عن أن كاب- الكاب ليست بعيدة عن بيت ء يل- الإل التي جرت فيها معركة أخرى. وسيكون أمرا ً مدهشا ً عندما نعلم أن سائر هذه الأماكن هي في الفضاء الجغرافي ذاته لموضع حسم - حشم الذي جاء منه اسم النسبة الحسمونيون – الحشمونيون.
	هاكم على سبيل المثال وحسب، وصف الهمداني ( صفة: 295-296) لهذه المواضع كما وردت في السفر التوراتي - ودون أي تلاعب لغوي من جانبنا- :
	( من اليمامة إلى نجد : حرض وعمير والغمر وغمر ذي كندة والسرّ وعاقل وبه قبر الحارث الملك، والكاب ، ووادي قاعة من أرض تميم "...." وأدم بديار مُزينة - وأدم بالسحول- جبلان، وذو الجليل من مواضع الوحش "...." ثم الغميضاء لكنانة في تهامة الحجاز ، وحدد أرض لكلب وحسم ويُقال- له- ذو حسم والإل جبل وأنبطه وهي- من- مواضع الوحش ) – انتهى النص-
	
	هذا هو الفضاء الجغرافي المتكامل لمسرح الحرب وللمنازل القبلية التي وصفتها التوراة، منزلا ً إثر منزل، وحيث عاشت هناك كل الجماعات المذكورة : ها هنا الكاب -مكاب ( وفي لهجات اليمن غالبا ً ما تلصق الميم في أول الاسم باعتبارها أداة تعريف منقرضة مثل ءم- سفر في السفر كما في كلام الحميريين) وها هنا جبل أدم في نجد اليمن الذي هاجمه يهوذه-هوذه لفرض نفوذه على أبناء عمومته من بني العيص - عيصو، وعلى قربة منه وادي الجليل - الجليل، حيث وقعت عند سفوحه معارك ضارية مع القوات الرومانية، فضلاً عن حدد وءيل وأنبطه وقاعة - تقوُع .وأخيرا ً ها هنا موضع حسم – حشم ( وفي النطق العبري فإن السين والشين حرف واحد) الذي جاء منه اسم الجماعة القبائلية الحسمونيين - الحشمونييّن . إن تاريخ الحملات الرومانية على الجزيرة العربية، لإخضاع قبائلها وبسط نفوذ الإمبراطورية فيها، يجسد في بعض مقاطعه الساخنة حلما ً قديما ً لطالما راود اليونانيين من قبل.لقد بدأت هذه الحملات انطلاقاً من مصر منذ عصر البطالمة واستمرت حتى زوال الإمبراطورية البيزنطية.بيد أن الأهم من ذلك، رؤية مغزاها في سياق الصراعات القديمة بين الآشورييّن والمصرييّن، حين تزاحم المصريون والعراقيون القدماء وتدافعوا بالمناكب للاستيلاء على خطوط التجارة الدولية عبر البحر الأحمر. إنه لأمر صعب حقاً، وخارج كل منطق تاريخي أو جغرافي، تخيل وقوع هذه الحروب في فلسطين، لسبب بسيط للغاية، هو أن بلاد الشام التاريخية كلها، كانت في هذه الآونة، تخضع فعلياً للسيطرة الرومانية المباشرة؛ بينما ظلت الجزيرة العربية واليمن- على العكس من ذلك- عصيّة عليها، ولم يتمكن الرومان من تحقيق وجود مستقر وفاعل في اليمن، حتى مع سقوط ميناء عدن في العام 50 ق .م ، عندما نفذوا إنزالاً بحرياً ناجحاً هناك؛ بل إن الإسكندر المقدوني -وقبل نحو قرنين من هذه الأحداث- لم يتمكن من تحقيق هذا الحلم، ففي حملته الكبرى على الجزيرة العربية واليمن، وبالرغم من نجاحه في ترك حامية عسكرية في جزيرة سوقطرة اليمنية قدّرها الهمداني بعشرة آلاف رجل، لتأمين نفوذ يوناني- إغريقي حقيقي هناك ( وحتى اليوم لا يزال هؤلاء يعيشون في سوقطرة اليمنية كقبائل عربية لها سجلات انساب ترتفع إلى اليونان وقد تسنى لي شخصيا ً رؤيتهم والتعرف إلى بعض السكان ممن لا يزالون يعتقدون بأصولهم الإغريقية) فإنه لم ينجح تماماً في فرض سيطرته على قبائل متمرّدة وغير مُطيعة، وتملك فوق ذلك رابطة دينية قوية ومستعدة بطبيعتها لقتال قاسٍ في مناطق وعرة.
	إن التقسيم الإداري لفلسطين، والمعروف جيدا ً عند الباحثين، لا يتضمّن أيّ اسم من الأسماء الواردة في سفر المكابين. وهذا أمر مثير بالفعل؟ ولو افترضنا لأغراض السجال العلمي وحسب، أن الرومان كانوا يخوضون صراعاتهم ضد يهوذا المكابي وبلاد اليهودية في فلسطين؛ فإن لمن المنطقي توقع قيام الكتّاب الرومان بتسجيل أسماء المقاطعات التي كانت خارج نفوذهم، أو التي سعوا إلى إخضاعها عبر هذه السلسلة من الحروب ؟ والأمر المدهش-في هذا الإطار - أن يتجرأ التوراتيون على إدعاء وقوع الأحداث في فلسطين في عصرٍ أنجز فيه الرومان، وسجلوا بدقة كافية ، كل ما يتعلق بالتقسيم الإداري لفلسطين وبلاد الشام. وفي سجلات هذا التقسيم الإداري لا وجود لأي اسم مما ورد في السفرين؟
	فارس وروما قرب أورشليم وجها ً لوجه
	وفي الواقع؛ فإنّ الحملات الرومانية – البيزنطية على فارس والتي يعرفها العرب جيداً- لأنها استمرت حتى عشية الإسلام - كانت تنطلق من مصر ومن بلاد الشام الخاضعة أصلا ً لنفوذهم، حيث اتخذوا من أنطاكية عاصمة حربية وإدارية لهذه الحملات. وهذا ما يفسرّ لنا واقعة تاريخية كانت معروفة في الإسلام المبكر، عندما طلبت قريش من أبي بكر( رض ) الدخول معها في رهان على انتصار فارس في الحرب مع بيزنطة. آنذاك، كان المسلمون الأوائل يراهنون على انتصار بيزنطة المسيحية على فارس الوثنية، وهذا ما تعبر عنه بدقة آية ( ُغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غُلبهم سيغلبون). وهذا يعني أن المعارك كانت في أدنى الأرض، أيّ على مقربة من أرض العرب لا في مكان بعيد عنهم. وبالطبع؛ فقد كان رهان فارس التاريخي، يقوم على فرضية أن الرومان سوف يغطسون في النهاية داخل رمال الجزيرة العربية. في الواقع لم تتوقف الحملات الحربية الرومانية على اليمن لانتزاعها من يد الفرس؛ حتى عشية الإسلام حين تركوا لوكيلتهم المحليّة ( الحبشة) أن تبادر إلى احتلال اليمن نيابة عنها عام 525م.
	كانت فلسطين وبلاد الشام في أعوام 160-134 ق.م هادئة، وتخضع كلياً لسيطرة الرومان؛ بينما كانت سواحل البحر الأحمر ونجران واليمامة ونجد، تشكل صداعاً مزمناً يصيب روما بالدوار، جرّاء استمرار التحديّات، تماماً كما هو الحال مع الإمبراطورية الآشورية التي لم توقف حملاتها الحربية من أجل تأديب الجماعات البدوية المتمرّدة في ساحل اليمن. بكلامٍ آخر : إن الحملات الحربية الرومانية على اليمامة والساحل اليمني، انطلاقا" من مصر- كما يقول السفر التوراتي - يجب أن ُينظرَ إليها  كاستطراد في حملات تقليدية قام بها المصريون أنفسهم ، إبّان صراعهم مع الآشورييّن. كل ما في الأمر، أن الرومان، أي حكام مصر الجدد  في التاريخ المصري، كانوا يواصلون الدور ذاته الذي فرضته من قبل، مصالح مصر الإستراتيجية في ساحل البحر الأحمر واليمن ( وهذا كما قلنا يجب أن يفسرّ لنا سرّ اهتمام مصر في عصر الزعيم الراحل عبد الناصر بدخول اليمن ؟) .
	وإذا ما وضعنا هذه التصورات، كأساس مقبول للحروب الرومانية، فسوف نتمكن بسهولة، من رؤية كل المواضع المذكورة في السفر التوراتي . هاكم وصف الهمداني للموضع الذي ولد فيه يهوذه- هوذه المكابي، وللمواضع الأخرى التي شهدت المعارك الدامية ( صفة :259-260) :
	( الرّيان من مياه الضّباب وأيمن من قنوين وأسفل منه الفُرية والحصاة حصاة جبلة وعن يسارها بطن السرّ وهو أسفل وادي الرمة "...." ويظهر النيّر بينه وبين الجنوب بطن العبرى ،وإحساء بني حوثه وحلاقيم وفي رأس العبرى صوقع والمدان)
	
	ها هنا المدان- مدان ، تماماً كما في النص التوراتي وعلى مقربة منها وادي الرُّمَة ( رمتئيم) التي ُأعيدت إلى سيطرة القبائل بعد المفاوضات مع الرومان. وها هنا وادي العبرى – العُبَرْ الذي شهد بعض المعارك، فضلاً عن هضبة جبلة التي يقول النص- في تفاصيل لم نذكرها- أن معركة دامية وقعت فيها ضد الرومان . وها هنا الفرُية-ء فرمه- الميم اللاصقة هي أداة تعريف المنقرضة. أمّا الحسيديون- حسيديم الذين تمكن يهوذه- هوذه من استمالتهم ؛ فهم سكان موضع لا وجود له في فلسطين بكل تأكيد ؛ بينما يمكن لنا رؤيته بسهوله في جغرافية اليمن، وبالصورة ذاتها: وادي الحسيد.
	هاكم ما يقوله الهمداني عن هذا الوادي وقبائله التي رأينا بعضها في الصفحات السابقة - ( صفة : 137- 139 ) :
	في وصف الساحل وقبائله وأوديته : ثم عتود وادٍ صغير ، ثم وادي بيض، ومآتيه من سراة جنب " ....." يرد العارة من أرض بني مسيح من شرقيه جبال السّريح ( انظر ما كتبناه عن قدس – المؤلف). ثم وادي الحسيد مآتيه من غرب جبل صبر، وجبل سامع، ثم يخرج المخا إلى البحر "...." فتجتمع جميع مياه رُسيان حتى تلتقي بالحسيد ، ويصبّان في موزع ، فينتهي جميع هذه الأودية في وطن حيس وبين أرض بني مجيد حتى تخالط البحر.
	
	هذا هو باختصار شديد، وصف الوادي الذي جاء ت منه الجماعة المُسمّاة ( الحسيديون) والتي تمّ تخيّلها على أنها جماعة مُتشددّة دينياّ بسبب الاسم الذي تحمله. هؤلاء الحسيديون سكان وادي الحسيد – حسيديم الذين يُقيمون في جبال السريح، أي على مقربة من جبل قدس إلى الجنوب من تعزّ، ويحملون أسم الجماعة التوراتية ذاتها ، ليسوا بكل تأكيد سكان فلسطين الذين أستمالهم يهوذه المكابي؛ بل هم من القبائل التي تعيش مع بني مجيد- مجدو. وها هنا وادي بيض – بيص، فضلاً عن سراة جنب .إن فلسطين التاريخية لا تعرف المكابين ولا الحسيديّين ولا الحسمونييّن. ولذا؛ فإنَّ الحملات الرومانية التي يصفها السِفر، يجب أن يُنظرَ إليها على أنها استمرار للحملات الفرعونية القديمة للسيطرة على ساحل البحر الأحمر واليمن ونجران..وفي هذا الإطار سوف نقدم مقاربة جديدة لنسب يهوذه المكابي. تنتسب أسرة يهوذه- كما رأينا من النص- إلى قبيلة بني ( يريب - ريب ، مثل : يمرء- مرء ، يعرم - عرم ، يهوذه – هوذه والياء والتاء حروف لاصقة معروفة في كلام أهل اليمن ولهجاتهم القديمة) . وهذا الاسم يجب أن يُحيلنا إلى اسم الوادي الشهير قرب مدان والذي تقول التوراة أنه مكان ولادة يهوذه ( تيمناً باسم سبط هوذه ) نعني وادي الريب .هاكم وصف الهمداني للوادي نفسه ولوادي يمرء حيث ُصرع شقيق الملك ورسوله ( صفة :262-264 )
	(الريب وادٍ ُرغاب ضخم فيه بطون من - بني- قشير. وأسفل وادي الريب وفي وسطه بنو حيدة ، ثم من فوق ذلك ممّا يحف الريب إلى بلاد باهلة. ومن قصد الشمال من الفلج وادٍ يُقال له الهزمة بينه وبين اليمامة، ومن أخذ الثفن من الفلج إلى اليمامة أخذ أسافل أودية جعدة فيأخذ الغادي على أسفل الغيل من الثفن وهو وادِ رَّغاب كثير النخل كثير الحصون. ثم وادي المراء ثم البرك)
	
	في هذه النصوص التي يقدمها الهمداني، يمكننا رؤية الوديان والجبال التي ورد ذكرها في السفرين التوراتيين. ها هنا الحسيد والريب وجبل الثفن وحُسم والعبرى والمراء ( الذي ينتسب له بنو يمرء ) بالتسلسل نفسه وبالصيغ نفسها وعلى مقربة من بعضها البعض، فضلاً عن سائر الأسماء الأخرى مثل مدان التي ولد فيها يهوذا.فهل ثمة ما يدعونا إلى الظن، مجرد الظن، أن هذا التطابق في الوصف وفي صيغ ومباني الأسماء هو محض مصادفة؟ لكن، ولأجل مقاربة جغرافية تجعل من هذا الحدث قابلا ً للتصوّر ضمن وحدة جغرافية متكاملة ومتناغمة، هاكم وصف الهمداني للوديان الكبرى في اليمن : (صفة :137 -139 ) - النص مُختصرا"- :
	( في وصف وادي الحسيد : والوادي الرابع هو وادي الحسيد مآتيه من غرب جبل صبر.ثم يخرج المخا إلى البحر. ووادي الضباب إلى القرعاء من مناهل برداد وارض شرعب من بلد الركب وجبال شمير فتجتمع جميع مياه رسيان حتى تلتقي بالحسيد )
	( ويضيف : 146-147 ) :
	( والثاني وادي أبين وهو مما يلي لحج ومآتيه من شراد و< بنا (ومن سائلة حورة التي تتألف من جبال الأعماس : المحقق ) والثالث وادي يرامس والرابع دثينة والخامس أحور. وجبال السكاسك : جبل صبر للحواشب وجبال الركب وشمير )
	هذا هو وادي الحسيد، وها هنا جبال الأعماس التي ورد ذكرها في معارك يهوذه المكابي مع الرومان. ومن غير شكّ؛ فإنَّ الوصف الجغرافي الذي ترسمه التوراة بدقة للاماكن، باعتبارها مواضع جبلية ووديان، لا يترك أدنى مجال للاشتباه بأن ما نقرأه يقع في نطاق المصادفة اللغوية وحسب، ذلك أن وجود هذه المواضع وبالتوصيفات نفسها وفي فضاء جغرافي واحد( يمتد من اليمامة حتى أعالي نجد اليمن وسراتها ) أمر يستحيل ردّه إلى مجرد مُصادفة جغرافية جمعت الأسماء نفسها. هذا يعني أن الذين وضعوا سِفر المكابييّن ضمن التاريخ الفلسطيني، إنمّا كانوا يزّورون التاريخ الإنساني برّمته، لأنهم يحشرون فيه جماعات وعصور لا وجود لها . ولذا؛ يتوجب أن نشطب من التاريخ الفلسطيني عصرا" بأكمله، وهذا ما سوف يتضح لنا بصورة دقيقة حين نقوم برواية التاريخ بصوتنا.
	القدس ليست " أورشليم العصر الروماني "
	لماذا لم يسجل كاتب سفر المكابين، وهو يتحدث عن احتلال أورشليم العاصمة الدينية لبلاد اليهودية من قبل الرومان، أنها " القدس " أو هي " قدس " ؟ ولماذا اكتفى بالقول أن أورشليم سقطت في يد الرومان؟ كان الرومان، ومنذ تفككّ الإمبراطورية اليونانية وانتقالها إلى البطالمة في مصر، والسلوقييّن في العراق وخراسان وسواها، وبعد نحو اثني عشر عاما ً من وفاة الإسكندر المقدوني ودخول العالم القديم في عصر جديد إغريقي- روماني بدءا" من عام 330 ق. م؛ يدركون الأهمية الإستراتيجية لسواحل البحر الأحمر. ولذا راحوا يصوبّون أنظارهم نحو الجزيرة العربية واليمن، بعد أن تمّ لهم إخضاع بلاد الشام. وفي الواقع، لم تكن هناك تحدّيات تُذكر في فلسطين أو بلاد الشام، بالمقارنة مع المتاعب التي تسببتّ بها القبائل البدوية في الجزيرة العربية واليمن، وهذا ما يُفسرّ  على أكمل وجه،السبب الحقيقي لوجود تقسيم إداري روماني في فلسطين. إن هذا  يُدلل على عصرٍ من الاستقرار لا على عصر من  الفوضى والحروب؛ والمثير أن هذا التقسيم لا يتضمّن أيّ اسم من أسماء المواضع والمدن والأماكن  الواردة في سِفر المكابين؟
	هكذا، ونحو العام 160 ق.م، فقد كان هناك حاكم رومانيّ على إقليم بلاد السمرا ( وبالعبرية: مدينة أي : بلاد) كما كان هناك ولاة من ضباط الجيش في سلسلة من المناطق تمتدّ إلى وادي حورون. وبالطبع فليس ثمة في فلسطين أي واد ٍقرب البحر بهذا الاسم، ويصفه السِفر بأنّه على مقربة من البحر؟ لقد حدثت أولى المعارك ضد حكام المقاطعات الرومانية في أماكن متفرّقة لا وجود لأيّ منها في فلسطين، ولا بأيّ صيغة من الصيغ. فإلى ماذا يشير هذا ؟ ببساطة، يشير هذا الأمر إلى حقيقة أن المقاطعات المذكورة في السفرين لم تكن في فلسطين؛ بل في نجد واليمامة وبعض أجزاء اليمن والتي لم يكن ممكناً إخضاعها فعلياً، أو السيطرة عليها بشكل مباشر، ولكن يمكن إدارتها بواسطة حكام يتلقون، باستمرار وكلما اقتضت الحاجة، دعماً حربياً يتمثل في الحملات التأديبيّة للقبائل.وفي هذا النطاق؛ ركزّ الرومان على سياسة إنشاء قاعدة عسكرية خلفية لدعم عملياتهم الحربية في أنطاكية- التي أصبحت العاصمة الحربية والإدارية منذ عصر بطليموس الصغير- . يقول سِفر المكابين ما يلي : إنّ الرومان تعرضوا لهزيمة ماحقة على يد بهوذه المكابي في وادي حورون وفي ُجزر - جازر حسب الرسم التقليدي في التوراة العربية -، وأنهم فرّوا من القتال باتجاه البحر. كما نعلم من السفر أن يوحنا شقيق يهوذه ، ُقتلَ في وادي حورون على يد عصابة من بني يمرء، وأنّ إحدى المعارك وقعت في ءشدد التي جرى تخييّلها في صورة أشدود.
	إننا لا نعرف ضمن خريطة فلسطين القديمة، أي موضع يُدعى حورون، يمكن الوصول منه إلى موضع يدعى ُجزر، أو الهروب منه إلى البحر، كما لا نعرف أشدود قرب هذه المواضع؟ بينما نعلم من وصف الهمداني أن هذا الوادي هو بالفعل لقبيلة تحمل الاسم نفسه، وأنّ وادي جُزر يجاوره ، وهما معاً يصبّان في البحر، وأنّ ءشدد أسم لواد ٍ بعينه في اليمن، وانه المكان الذي تُقيم فيه القبيلة اليمنية التي تحمل الاسم نفسه؟
	يقول الهمداني ( صفة : 186-187 ) ما يلي :
	في وصف الطريق إلى ردمان : عقد والصدر لبني عبد من حمير ، حضنان واديان للمربين.أودية منها حوران كلها لبني مر. وادٍ كثير النخل لبني شداد .
	هذه الطريق، كما سبق لنا ورأينا، تؤدي إلى الساحل. وهذا يعني أن المعارك التي دارت بين يهوذه والرومان لم تقع في فلسطين، لسببٍ بسيط للغاية هو أنها لا تعرف أي اسم من الأسماء الواردة في سجل أحداث السفرين التوراتيين( وادي حوران- حورون وجُزر وشداد- ءشدد ) . والأمر المؤكد أنها وقعت في الساحل اليمني ن ينبني لا على المصادفة اللغوية أو الجغرافية، وإنما على حقيقة أن التاريخ العسكري لروما في هذا الجزء من العالم، وفي عصر انطيخوس وخلفائه تحديداً ، كان- بامتياز- تاريخ الحملات الحربية على فارس واليمن وسواحل البحر الأحمر، وليس على فلسطين أو بلاد الشام. علماً أن اليمن كانت هدفا" مُغريا ً بالنسبة للرومان، لأنها كانت تخضع لنفوذ فارس السياسي والديني. أمّا فلسطين وبلاد الشام، فلم تكن تعرف اضطرابات متواصلة وعنيفة وجدّية، تستدعي مثل هذه الحروب؛ بل إن المسرح الصغير  لبلاد الشام وفلسطين من المنظور الجغرافي لحملات ضخمة، كتلك التي وصفها السفر، لا يحتمل تواصلا ً وعنفاً  وزخماً ، وإمكانات على المقاومة المستمرة، تتحقق فيه انتصارات لامعة على الرومان.إن منطق الأحداث يخالف أيّ محاولة لوضعها داخل التاريخ الفلسطيني.
	هذا الإطار التاريخي - الجغرافي المقترح ، سوف يسهل ( على القرّاء غير المتخصصين ) إمكانية تتبّع التوصيف التوراتي للمواضع التي دار فيها القتال.
	وهاكم ، أولا"، القائمة التي أعددناها عن النص :
	1 : أدم - أدم 21: جزر- جُزر
	2: ء قربتن - القرب 22: بيت زيت- بيت زيت
	3: بني بين – بني بين 23: سلامة- سلامة
	4 : يعزير- عزور 24: تقوع- قاع
	5: دي تيمه - ذي تمه 25: الغوص- الغوص
	6 : ظبت - ظبوة 26 : أنبطه - أنبطه
	7 : الجليل- الجليل 27: بني يمرء- بني المراء
	8: صور - صور 28 : ءيل- الإل
	9 : صيدا - صيده 29 : تمنية- منيه
	10: عرابات - غرابات 30 : بيت بيص- بيض
	11: بصرة- بصرة 31: مكماس- الكامس
	12: باصر- باصر 32: عفرة- عفرة
	13:عليم - علم 33: لدة - لذة
	14: مقيد- مقيدة 34: رمتئيم- الرمة
	15: حيلم - حيلم 35: حصور- حضور
	16 : رفون- رفون 36 : الزبديون- الزبيديون
	17 : بيت سان شان- بيت بشان 37: ء دوره- الدور
	18 : كشور - كشور 38 : سكمه - سقمه
	19 : ءرص-جنبه – ارض جنب 39 : عزة
	20: حبرون - حبر 40: حصر مئيل
	41: حصن دوق- دوق
	42: يمنيه - منيه
	تتضمّن القائمة - أعلاه- طائفة من المواضع، التي سبق لنا البحث عنها وتحديدها ضمن جغرافية اليمن القديم؛ ونحن، كما هو واضح، نكتفي بعرض معظم، وليس كل المواضع منعاً للتكرار-.إن أي اسم من هذه الأسماء لا وجود له في ارض فلسطين التاريخية على وجه الإطلاق. وهذا أمر غريب ويبعث على الحيرة والتساؤل، إذا ما تقبلنا فرضية أن الأحداث التي يرويها السفر وقعت هناك؟ وسوف نبدأ من موضع دوق - رقم 41- الذي دُفن فيه سمعان قائد جيش يهوذه المكابي وشقيقه، حسب قول النص، وكذلك من موضع سلامة - رقم 23- الذي دارت فيه إحدى أهم المعارك. إن شمال فلسطين المُدعى أنه كان موطن مملكة يهوذا، لا يعرف ولم يسمع سكانه قديماً - بالطبع - باسمي هذين المكانين. وإذا كان ثمة ما يؤكد وجود مدفن لملكٍ إسرائيلي مزعوم، فإن لمن المنطقي أن تظل الأرض هناك، محتفظة عنه ببقايا ذكريات من نوعٍ ما، أو حتى مرويات شعبية تحتفظ باسم صاحب القبر ؟ لكن شيئاً من هذا كله لا يبدو موجوداً إلى النهاية، لأن موضع دوق ليس هناك البتة. يصف الهمداني موضع دوق وكفر سلامة، ويحددّهما على النحو التالي ( 303-304) :
	( محجّة صنعاء إلى مكة إلى طريق تهامة : من صنعاء صِلّيت من البون، ثم الموبد ثم عثرّ ثم- وادي - بيض ثم حلي ثم الجوّ ثم دوقه ، وهي للعبدييّن من بقايا جُرْهُم. هذه طريق الساحل والمحجّة القديمة ترتفع إلى حلي العليا )
	ها هنا وادي دوقه- دوق على الطريق الساحلي لجنوب غرب الجزيرة العربية قرب وادي بيص- بيض ، تماماً كما في السِفر التوراتي . وللتأكيد على أنّ القدماء من الجغرافييّن العرب كانوا يعرفون هذا الوادي بوصفه مكانا ً يمنيّاً ، نورد - هنا- شهادة ياقوت الحموّي التالية ( ياقوت : 2: 551):
	( دوقة: بأرض اليمن لغامد. وادِ على طريق الحاج من صنعاء لمن سلكوا تهامة . قال زهير الغامديّ :
	
	أعاذل ُ منا المُصلتون خلالهم
	كأنّا وإياهم بدوقة لاعب )
	أمّا كفر سلامة التي التقى فيها جيشا نكانور الروماني ويهوذه المكابي، فهي ذاتها قرية سلامة التي حددّها الهمداني في قبلة الطائف شرقاً ؛ قائلا" عنها- وفي إطار الاعتقاد السائد في عصره – أنها( موضع  تبقى منه حائط كبير لا يُعرف صاحبه وهو من أبنية العباسييّن ). ولذلك أطلق عليه العامة من الناس اسم حائط أم المقتدر؛ وهذا مفهوم تماماً، فالعامة في كل مكان وعصر، يُسمّون أسماء المواضع  التي يجهلون تاريخها بأسماء لا تزال حاضرة في ذاكراتهم الجمعية.هاكم ما يقوله الهمداني عن  بقايا قرية سلامة في عصره ( 232-233) :
	( ثم بلد حرام من كنانة وهو وادي أتمة وحلي وحلي العليا والسرّين ساحل كنانة والليث ومركوب واديان فيهما عيون ، وطيبة وملكان. ومن قبلة الطائف أيضاً وادٍ يُقال له مشريق لبني أميّة من قريش ووادي جلذان. وفي قبلة الطائف حائط أم المقتدر الذي يُدعى سلامة )
	قال امرؤ القيس ( صفة : 344 ) ذاكراً قرية- كفر سلامة- القديمة :
	عفا شطب من أهلهِ فعزورُ
	فموبولة إن الديار تدور
	فجزع مُحياة كأن لم تقُم به
	سلامة حولاً كاملاً وقدورُ
	إن وجود أثر قي مكان ساحلي قديم لا ُيعرف صاحبه أو لمن يجب نسبه، وفي الامتداد نفسه و يُدعى سلامة، كما انه على مقربة من موضع عزور- يعزور التي تغنى بها امرؤ القيس، وحيث دارت معركة ضارية مع الرومان؛ أمر يتوافق بكل تأكيد، مع تصوراتنا القائلة أن الحروب الرومانية ضد بلاد اليهودية جرت ساحل البحر الأحمر ، وهي استهدفت كما نرى، إخضاع القبائل المتمرّدة هناك وليس إخضاع فلسطين. وما يؤكد ذلك أن النص التوراتي يتحدث عن جماعة يسميها الزبيديون شاركت في المعارك الدائرة. ولا وجود بكل يقين لمثل هذا الاسم في الساحل الفلسطيني. ومع ذلك تزعم القراءة الإستشراقيّة أن هؤلاء هم أنفسهم ( الذين يعيشون في سهل الزبداني).وهذا غير معقول ؟ لأن الزبداني السوري مكان بعيد للغاية عن الساحل الفلسطيني؛ بينما نرى أن المنطق الجغرافي يقول: إن هذه الجماعة تقيم في ساحل زبيد في الامتداد نفسه لساحل الطائف وساحل عثرّ. والزبيديون اسم نسبة من زبيد اليمنية وليس من الزبداني السوري . وفضلا" عن هذا كله،
	يشير سفر المكابييّن إلى موضع يدعى ألماس . والمقصود به موضع الماس الذي وصفه الهمداني ( صفة : 365) بقوله :
	( الماس أكمة سوداء من بلد الهُجن من أرحب)
	وفي هذا الإطار؛ فإن لوجود موضع يدعى الماس ضمن مقاطعة أرحب التي اشتهرت بعتاتها ( أشرارها ولصوصها ومقاتليها الأشداء) أمر له أهمية قصوى في سياق البرهنة على زيف المطابقة الاستشراقية. يقول السفر التوراتي ما يلي: أن يهوذه المكابي وفي طريقه لمحاربة الرومان،ضرب جماعة من قطاع الطرق واللصوص يُعرفون بأنهم من بني َبْين، وهؤلاء حسب وصف الهمداني هم سكان وادي ذي بين الذي تصبّ مياهه في بلد صيد -صيدا، بينما كان الرومان يهاجمون في هذه الأثناء، موضع يدعى صيدا- صيده .
	وقد تخيّل التوراتيون هذا الهجوم على انه هجوم روماني موجه صوب صيدا اللبنانية ، وهذا غير معقول جغرافيا، إذ كيف يمكن من الناحية الجغرافية- العسكرية، جمع سهل الزبداني السوري بساحل صيدا اللبناني، وهذان بساحل فلسطين ؟
	هاكم وصف الهمداني للمكانين ( صفة : 159 ) ولتمعنوا النظر في اللغز الجغرافي :
	( أودية من ظاهر همدان مثل : ذي بَيْن وما يسقيهما من ظاهر – بلد- الصيد وما يسقط إليه من مدر وإتوة والخشب ( المحقق: الخشب : قبيل ووطن مشهور وهم من عُتاة أرحب ).
	ولنلاحظ وصف محقق الهمداني العلاّمة الأكوع، لسكان هذا الوادي بأنهم"  عُتاة أرحب" أي الرجال الذين يتصفون بالبأس والشدة في بلد أرحب حيث توجد الماس- انظر الماس أعلاه-؛ كما توجد صيدا- صيده التي دارت فيها المعارك.
	ثم كانت هناك الحملة الثالثة الكبرى بقيادة جورجياس، وهي الحملة التي بلغت جبال الأعماس( عمواس) حيث التحقت به جماعات إسناد من أرض أدوم. وكما يلاحظ من هذا السرد؛ فإن سفر المكابين لا يشير قط – في هذا المقطع من المعارك- إلى وجود تهديد عسكري لأورشليم أو أن يطلق عليها اسم القدس، وهو أمر لافت للانتباه؛ فلو أن الرومان كانوا يريدون من هذه المعارك الاستيلاء على أورشليم وهم حكام سورية الجنوبية، فمن غير المنطقي أن يجهزوا كل هذه الجيوش لترسل إلى البادية؟ إن فلسطين التاريخية،إذا ما قبلنا فرضية أن الحروب دارت في المسرح الفلسطيني، تعرف بكل تأكيد موضع عم ّ أوس - عمواس هذا . وقد وجد الجغرافيون المسلمون ( ياقوت -مثلا") أن عم ّ أوس –عمواس، هو من المواضع القريبة من الرملة على الطريق إلى القدس العربية. بيد أن وجود  مثل هذا الاسم، ليس دليلا ً كافيا ً بحدّ ذاته، للبرهنة على أن المقصود منه المكان نفسه الذي  عناه السِفر، لسبب بسيط للغاية هو أن هذا الاسم موجود بمعزلٍ عن أيّة أسماء أخرى وردت في النص. وعلى سبيل المثال ليس هناك إلى جواره أرض ُتدعى أدوُم، كما انه لا يؤدي إلى أي مكان آخر من الأمكنة التي وصفها السفر. إن الرسم العبري الصحيح للاسم ليس عمواس – كما في الرسم العربي من الترجمة السائدة للتوراة- بل الأعماس أو عُماس، وهو سلسلة جبلية صغيرة تتجمع في أسفلها المياه القادمة من قرية السدّة- ءسدد وعلى مقربة تماماً من جبل أدم، أيّ بالضبط  قرب سائر الأماكن التي يصفها السِفر التوراتي، ويشير إلى أنها كانت مسرحاً للقتال مع الرومان. هاكم التوصيف الدقيق من الهمداني ومحققه لجبال الأعماس- وهذا هو الضبط الصحيح. يقول الهمداني ( صفة : 197 ) في وصف مخلاف السحول  الممتدّ من عقبة الذهوب في مدينة إب جنوباً وإلى البادية شمالاً ( وقد تحول أسم هذا المخلاف تالياً إلى أسم  مخلاف الكلاع حيث يشتهر سكانه بزيادة النون في نطق الأسماء) ما يلي :
	( مخلاف السحول : والمساكن من هذا المخلاف جبل بَعْدان وجبل أدم ، وسليّة وأرياب الذي مدحه الأعشى )
	ويضيف الهمداني ومحققه ( صفة : 146- وانظر الهامش ) ما يلي :
	وادي أبين وهو مما يلي لحج ومآتيه من شراد وبنا ، أرض رُعين ( المحقق:وادي بنا له فرعان، يشكل سيلاً عظيماً من الروافد التي تمدّه وتسمىّ باسم خاص. وتلتقي مع سيل الدلاني في أعلى قرية السدّة ويرفدها ما جاء من سائلة حورة التي تتألف من جبال الأعماس .)
	في هذين المقتطفين الرائعين، لدينا سلسلة جبال صغيرة في مخلاف السحول تُدعى الأعماس، ترتبط بجبل أدم في وحدة جغرافية متكاملة؛ وهذا ما يجعل من رواية سفِر المكابييّن عن المعارك ضد الرومان، قابلة تلقائياً لأن توضع في موضعها الصحيح من التاريخ اليمني، بينما يستحيل وضعها في التاريخ الفلسطيني القديم. ولذلك؛ فإنّ وجود أسم واحد مُشابه للاسم التوراتي، لا يمكن أن يكون دليلاً قاطعاً. وفي الواقع، من المحتمل أن الاسم الأعماس – عمواس ( عم – أوس ) أو عموس، انتقل مع القبائل المهاجرة- في الأصل من اليمن- إلى فلسطين في السياق ذاته،لانتقال سلسلة من أسماء المواضع اليمنية إلى بلاد الشام القديمة، وذلك مع بدء الهجرات الكبرى والانزياح المُتتالي للقبائل العربية- اليمنية عن أوطانها بفعل جملة من الأسباب التاريخية. كانت أوامر الملك الروماني ليسياس، واضحة وصريحة بعد هزائم قادته في البادية العربية: السير نحو قلب القبائل العربية اليهودية وتدميره، أيّ الزحف صوب أورشليم اليبوسة- اليمنية القديمة.وكنا أشرنا إلى أن بيت بوس اليمنية هي أورشليم التوراة. وبكل تأكيد؛ فإن قاصد بيت بوس اليمنية من مخلاف خولان وأرض أدوم، سوف يبلغها بسهولة، في حين أن من المستحيل العثور على الأعماس أو عمواس في أرض أدوم من أجل الوصول إلى القدس الفلسطينيّة؟ ولنتذكر هنا أن هدف الحملة المباشر، هو القضاء على القبائل المتمرّدة في عقر دارها، ومهاجمة مراكزها الدينية. وفي هذا الوقت كانت روما وثنية، بينما كانت القبائل العربية اليهودية في اليمن والجزيرة العربية تدين بدين جديد وتوحيدي.لقد كانت أورشليم هي الهدف الذي سعى إليه الآشوريون في حملاتهم العسكرية من قبل، وها هي تصبح من جديد مع الرومان هدفا ً من بين أهداف كبرى في صراع ديني- سياسيّ ؟
	وهذا مغزى قول السِفر: أن القوات الرومانية وصلت إلى أدوم ثم خيّمت في بيت صور في طريقها إلى أورشليم . فهل هناك أدوم وصور في الطريق إلى القدس؟ وهل يصبح أمرا ً منطقيا ً- في هذه الحالة- أن لا نتقبل بأي صورة من الصور فكرة أن أورشليم هي القدس؟ إذا ما افترضنا أن الأحداث وقعت في فلسطين، فكيف يمكن التوفيق بين إشارات ومقاصد الجملة الآنفة : إذ كيف يصلون إلى أدوم في فلسطين ثم يعسكرون في صور اللبنانية ، إذا ما كان هدفهم تدمير أورشليم ( المزعوم أنها القدس العربية) ؟
	معركة كفر سلامة والطريق إلى حصار أورشليم الرومانية
	في أعقاب معركة كفر سلامة قرب الطائف نحو العام 160 ق . م ، وبعد هزيمة الحملة الرومانية بقيادة نكانور، جرت ملاحقة فلول الرومانييّن حتى جزر قرب ردمان اليمنية، ومشارف وادي حوران( وليس حوران السورية). وفي هذه المعركة ُقطع رأس نكانور نفسه وُأخذت أسلابه. ومع ذلك وبالرغم من هذه الأحداث، بادر يهوذه المكابي إلى الاتصال بالرومان، وأرسل موفدين منه إلى روما هما أولمبس بن يوحنا، وياسون بن آليعزر، بهدف إقناعها بجدوى التحالف مع القبائل اليهودية العربية. وأكثر من ذلك، طرح الموفدان إمكانية أن تقوم مشيخة- مخلاف بلاد اليهودية في اليمن، بدور عسكري في حروب روما. بيد أن الآمال بعقد هذا الحلف سرعان ما تبددّت مع أول حملة للملك الروماني في نجد اليمن لبسط النفوذ الروماني على وادي الجليل.وعندما زحفت الجيوش الرومانية للاستيلاء أولا ً على جبال الزيت –زيتيم، نشبت معركة ضارية كان مسرحها يبدأ في بئرة- بئروت، وينتهي في وادي حصور- حضُور . وفي هذه السلسلة من المعارك الدامية سقط يهوذه المكابي قتيلاً. لكن، بعد مقتله أصبح شقيقه يوناتان ملكاً على بلاد اليهودية. يقول النص التوراتي: إن يوناتان قررّ الانتقام لدم أخيه يوحنا الذي قتله بنو يمرء في حوران، عندما ُأرسل لطلب العون من القبائل في مواجهة القوات الرومانية، وأنه في سياق هذا الانتقام، ضربهم بقسوة في أنبطه- أنبطه.وبذلك أصبحت مهمته المباشرة ذات طبيعة مزدوجة : إخضاع القبائل التي لا تعترف بسلطته، ومواجهة التحدّيات الرومانية. ولذلك وفور تنفيذه لعملية انتقام مدبرة قام بها ضد بني يمرء، حيث تمكن من الإيقاع بهم في كمين محكم أثناء عرس في أنبطة، تفرغ لتحصين مواضعه في تمنية- منيه وفرعتون- فرعة وثفون - ثفن وسواها . والهمداني يصف هذه المواضع في نصه بصورة دقيقة للغاية. هاكم ما يقوله عن موطن بني يمرء- المراء وأودية ثفن، وفرعة - فرعتون ( صفة : 264 ) :
	ومَنْ أخذ طريق وادي الثفن من الفلج إلى اليمامة ، أخذَ أسافل أودية جعدة . والثفن وادٍ رّغاب كثير النخل كثير الحصون فإنْ أحبَ شرب- من وادي - دلاميس ، وإنْ أحبَ شربَ - من وادي- المراء ومن قبلة الفلج فرع وادي أكمة ثم الفرعة .
	ولنلاحظ التناظر بين النصوص؛ فالنص التوراتي يتحدث عن حصون أقامها يوناتان في ثفون- ثفن وفرعتون- فرعة؛ بينما يتحدث نص الهمداني عن حصون كثيرة في هذين الواديين.
	حصار أورشليم وتهديم المعبد ( بيت الرّب)
	في العام 159 ق.م. حاصر الرومان أورشليم مرة أخرى إثر حملة قادها ضابط روماني كبير يُدعى بكيديس، كان قد عسكر خلال الحملة الجديدة في وادي بيص- بيض على الساحل. لقد سعت القراءة الإستشراقية،عبثاً إلى مُطابقة أسم قرية بصا الفلسطينية الصغيرة قرب بيت لحم الفلسطينية، مع أسم وادي بيص- بيض هذا. بيد أنّ سياق الأحداث يشير إلى وادٍ كبير، أقام فيه الجيش الروماني معسكره وليس إلى قرية صغيرة، بعيدة كل البعد عن القدس العربية. إن وادي بيص هذا ليس سوى وادي بيض ( بيص- بيصي في العبرية تعني : بيض). والدليل على ذلك أن الرواية التوراتية تقول ما يلي : إن الحملة الرومانية تراجعت نحو موضع يُدعى مكماس بعد فشل الضابط الروماني بكيديس في مهمته الحربية. وبالطبع ليس ثمة من موضع يُدعى مكماس على الطريق إلى وادي بيض سوى موضع الكامس الشهير في الشعر العربي . يرسم الاسم في العبرية في صورة كر- كميش. وكلمة ( كر ) العبرية تعني ( مرج ) أي مرج كامس. ومع حلول العام 147 ق.م، جهزَّ الرومان حملة أخرى بقيادة أبولنيوس لتأديب القبائل المتمرّدة( أبولنيوس هذا هو ابن والي السامرة الذي قهره يهوذه المكابي وهو يحمل اسم والده ) وقد عسكر بقواته في منطقة جديدة تسمى في النص العبري يمنيه - منيه . وهذا الموضع يُرسم في الطبعة العربية من التوراة خطأ في صورة يمنيا.في بداية هذه الحقبة من الحروب وخلال إحدى المعارك الدامية، سقطت يفو- يفا في يد يوناتان ( ُ ترسم يفو خطأ في الطبعة العربية في صورة : يافا كجزء من التضليل والإيحاء بأن الأحداث تدور في فلسطين فيما المقصود منها يفا ). وفي وقت لاحقٍ، ومع صعود أنطيخوس السادس 145-142 ق.م ، والمعروف باسم : انطيخوس الصغير، جرت أول محاولة جدّية لعقد معاهدة صلح، تُمنح القبائل المتمرّدة بموجبه، حق السيادة على ثلاثة أو أربعة مواضع هي ( ء فرمة، لدة - لذة - وهذه جرى تخيلها على أنها اللد الفلسطينية، ثم رمتئيم، وربما أضيفت إليها في وقت لاحق ء قربتن كما ترى القراءة الإستشراقية من دون إسناد أو دليل، بينما نرى أنها يُفاء التي سقطت في يد يوناتان ) .إن فلسطين التاريخية لا تعرف أيّ موضع من هذه المواضع، كما أن علماء الآثار لم يجدوا أي أثر دال على وجود أماكن ومواضع بهذه الأسماء في فلسطين، بينما يعطينا الهمداني الأسماء ذاتها وفي الفضاء الجغرافي ذاته. بيد أن محاولة التوصل إلى معاهدة صلح حقيقية، سرعان ما تعرضت للفشل، مع تعاظم مخاوف الرومان من نفوذ يوناتان بين سائرا لقبائل العربية في النجد. ولذلك جهزوا حملة أخرى لإلحاق الهزيمة به . لكن، واستعداداً لهذه التطورات، أقام يوناتان مخيمّاته قرب وادي خناصر( جناسر في الطبعة العربية) قبل أن يتجه إلى وادي حصور- حضُور . ووادي خناصر هذا هو مسيل مياه على مقربة من مخلاف حضُور ، تماماً كما في وصف السفر.اليكم هذه المقاربة بين النصين :
	سفر المكابييّن : ( النص العربي : 11: 64 الهمداني ( صفة: 209-210)
	: 12: 11 لتسهيل عودة القراء إليه)
	وخيمّ يوناتان مع جيشه عند مياه خناصر . والأحصّ وهو منهل الظّهار- ثم – وصلوا فجراً إلى أسافل حضور مناهل لعسان ذو حضور،
	ثم إلى حضور فسافلة حضور
	
	
	تكشف هذه المُقاربة عن الحقيقة المُذهلة التالية : إن المعركة التي خاضها يوناتان - يونتن ضد القوات الرومانية، وقعت إلى الغرب من صنعاء ،وليس في فلسطين ؛التي لا تعرف أيّ موضع أو مسيل مياه- مناهل مياه- يُدعى مياه خناصر، ولا مسقط مياه يمكن تسميته أسفل حضُور- حصور. وهذا هو اسم الوادي الذي تسجله التوراة في نصوص متفرقةن كما تعيد التذكير فيه في سفر المكابيين.وبالطبع، فليس من المنطق في شئ القول أن وجود الاسم نفسه وبصفته هذه هو مجرد توافق لغوي أو جغرافي محض.
	وفي هذه المعركة- وبحسب النص العبري- زحف يوناتان برجاله على القوات الرومانية وكسرها، ثم طارد العدّو إلى قدش.إن أحداً لا يعرف قدس هذه قرب مياه خناصر وأسفل حضُور في فلسطين؛ بينما يمكن ببساطة تصّور مسرح القتال الذي يبدأ من غرب صنعاء حتى جنوب تعزّ، حيث جبل قدس وأسفل وادي حضور ووادي خناصر . وفي أعقاب هذا الصدام الدامي، قررّ يوناتان في إطار الإستراتيجية التقليدية ذاتها والتي لطالما أتبعتها القبائل على اختلاف دياناتها وظروفها، إرسال موفدين إلى روما من أجل إبرام وتجديد الاتفاقات المعقودة بين القبائل العربية والإمبراطورية.عنى هذا، من وجهة نظر سياسية، أن القبائل المتمرّدة على الرومان كانت لا تزال، حتى في ظروف الحرب، مستعدّة لانتهاج خط سلمي إذا ما تمّت الاستجابة إلى بعض مطالبها. وهذه هي الإستراتيجية التقليدية التي تنتهجها معظم القبائل مع القوى الكبرى؛ فهي مستعدة للمضي معها شوطاً أبعد، سلماً أو حرباً، ولكن في سياق الاحتكام إلى مستوى الاستجابة لمتطلباتها ومصالحها وميولها الاستقلالية. في النهاية وبعد سلسلة من الحروب والمعارك مع الرومان، وقع يوناتان- يونتن في قبضة القوات الرومانية في معركة وادي بسيان- بشيان نتيجة لخدعة دبرّها تريفون القائد الروماني الطموح؛ ولتبدأ منذئذٍ ، حقبة جديدة يصبح فيها شقيقه سمعان قائداً وحيداً من غير منافس، ثم -تالياً - ملكاً وكبيراً للكهنة في بلاد اليهودية في سرو حِمْيَر. وبين أعوام 143-134 ق.م، وقبيل صعود سمعان إلى العرش بقليل، عادت القوات الرومانية بقيادة تريفون إلى سياسة الحملات الحربية المتواصلة، لإرغام خليفة الملك الأسير على إظهار مزيدٍ من الخضوع لمشيئة الإمبراطورية. ولكن؛ ولمواجهة هذا الوضع و ربما تحدّيه بصورة مباشرة وفورية، أتجه سمعان بقواته في شتاء عام 143 ق.م إلى حديد- حديد في العبرية ( وهي اليوم الحديدة في شمال اليمن) وهي منطقة تقطنها قبائل عربية من بني حديد- وهذه غير حدد في اليمامة التي سبق الكلام عنها-؛ بينما كان تريفون يستدير بقواته من ء دوره ليمضي في سكمه- سقمه، بسبب كثافة الثلوج التي تساقطت على الطرق الجبلية. وفي هذه المواجهة القاسية بين المُتحاربين، ُقتل الملك الأسير يوناتان - يونتن الذي جيء به إلى مسرح الحرب بقصد المساومة. وبعد مفاوضات معقدة، تمكن شقيقه سمعان من الحصول على جثة شقيقه وعلى حق دفنه في مسقط رأس الأسرة في مِدان موطن آبائه.إن فلسطين التاريخية لا تعرف أيّ موضع من المواضع الآنفة؛ فليس ثمة طريق جبلي تتساقط فيه الثلوج بكثافة في الشتاء ، يُدعى حديد أو سكمه- سقمه أو سقم، كما لا توجد مدان.
	ويصف لنا الهمداني- وعلى العكس من كل مزاعم التوراتيين والاستشراقيين- سائر هذه المواضع على الطرق الجبلية من جرش اليمن. ولنتذكر في هذا السياق أبيات امرؤ القيس عن جبل أبان عند وادي الرّمة- رمتئيم الذي تغطيه الثلوج- أنظر ما كتبناه عن أبان-:
	كأنَّ أباناً في تفانين وبلهِ
	كبيرُ أناسٍ في بجادٍ مُزَّملِ
	
	وهذا وصف رائع ونادر للثلوج وهي تسقط فوق قمة جبل أبان عند وادي الرمة، علماً أنه يُدعى أبان الأبيض لكثافة الثلوج التي تغطيه، بحيث يبدو مثل رجل كهل مهيب يتدثرّ بثوب بدوي مخطط هو البجاد ( وفي العبرية بجاد بالمعنى نفسه).يقول الهمداني في وصف مواضع القبائل القاطنة بين نجران والجوف إلى جرش ( صفة : 237-231) :
	( غرب ، والحضارة ، والعشتان ، والبردان ، والبردان بئر بتبالة وبالعرض من نجران، وسقم ، والذي يسكن هذه البلاد من قبائل نهد ، وحرام.وأول الأودية بين نجران والجوف قضيب واليتمة -ثم - جُرش: وهي كورة نجد العليا من ديار عنس من أشراف حمير.وجُرش في قاع ولها أشراف غربية بعيدة تنحدر منها مياهها. والدّارة والفتيحا وطبب هذه أودية عسير.والذي يُصالي جنب من ديار عنز الرفيد والغوص وتمنيّة والغوص يسكنه بنو حديد وتمنيّة يسكنها بنو مالك والدّارة والفتيحا وتسمىّ هذه أرض طود )
	ها هنا وفي جبال نجران التي تمتد وصولاً إلى جُرَش، المواضع ذاتها الواردة في نص السِفر وهي على التوالي: سقم - سقمه التي أتجه صوبها الجيش الروماني بعدما حاصرته الثلوج ، والدّارة– ءدورة التي سار إليها من النجد -انظر ء دوره في القائمة-. وها هنا منازل القبيلة العربية بنو حديد – حديد، تماما ً كما في النص التوراتي. وفضلاً عن ذلك، هناك المواضع ذاتها الواردة في السفر ( أنظر القائمة ) مثل تمنية والغوص( الغياض كما في الترجمة العربية) واليتمة - دي تمه( أو ذو تمه وهذا تركيب لغوي يمني خالص). وإذا ما سار المرء على خطى الرومان بين هذه السلسلة من الوديان والجبال ومسايل المياه متجهاً صوب الطائف؛ فإنّه سوف يصل إلى البحر، تماماً كما في وصف السِفر لسير العمليات العسكرية. وبالطبع، فلن تقوده خطاه في إثرهم إلى فلسطين، مهما فعل وتمنى.ثم يختتم السفر روايته للحملات الرومانية على بلاد اليهودية القديمة بقصة مصرع سمعان ودفنه في دوقه - دوق.
	أين ظهرت مملكة " بلاد اليهودية القديمة " ؟
	إذا ما عُدنا إلى بعض المواضع الواردة في السفر، ومنها الموضع الذي قيل أن القبائل فيه، كانت مستعدة لمساعدة يهوذه المكابي في حربه ضد الرومان، أي إلى طبت- ظبوة؛ فسوف نراها في المكان ذاته لسائر الأماكن الواردة في النص التوراتي . يقول الهمداني عن ظبوة ( صفة : 155-156) :
	( في وصف الجوف اليمني : ومساقي الخارد من فروع مختلفة فأولها من مخلاف خولان في شرقي صنعاء فيصبّ إليه غيمان وما أقبل من ظبوة . وما أقبل من عدّ ورد ومن أشراف نقيل السود فبيت بوس )
	وكنا رأينا أن المقصود من أورشليم التوراة ( بيت بوس ) . ها هنا القبائل القاطنة قرب بيت بوس في وادي ظبوة- العبرية تستعيض عن الظاد بالطاء-. أما كشفر- كشور- في العبرية الحديثة يُلفظ الواو فاء ، فليست سوى وادي كشور اليمني نفسه .( صفة : 162-163) :
	( ثم وادي نجران وفروعه من ثلاثة مواضع من خولان ومن بلد شاكر والحناجر. ويلقاها سيل عكوان من شرقي دماج فيضم إلى العشة ثم يلقاها وادي كشور فسيل جدرة )
	هذه هي أحداث سفر المكابييِّن التي جرى تخيّلها في فلسطين على الرغم من انعدام أيّ عنصر تاريخي موثوق به- في القراءة الاستشراقية للرواية التوراتية؛ يمكن أن يدعم أو يؤيد، بأيّ صورة من الصور، وجود المواضع المذكورة هناك. وعلى العكس من ذلك، ثمة كل ما يلزم من العناصر التاريخية والثقافية التي تؤيد وبقوة، نظريتنا عن وقوع الأحداث في اليمن القديم . إن إعادة بناء الرواية التاريخية التي سجلتها التوراة على أساسٍ جديد، يقطع مع التخييِّل الكولنيالي، سيكون ممكناً ومطلوباً في الآن ذاته، عندما نقرأ الأحداث في سياق طموح الإمبراطورية الرومانية لبسط نفوذها على امتداد سواحل البحر الأحمر.
	
	بعد كل هذه الحروب المدّمرة اندثرت بلاد اليهودية العتيقة من إيلياء ( وعاصمتها الدينية القديمة أورشليم العربية- اليمنية وهي بيت يبوس) واختفت من مسرح التاريخ. لقد أرغمت هذه الحروب المتواصلة، القبائل العربية العاربة على الهجرة نحو حاضرة الإمبراطورية الرومانية آنذاك: بلاد الشام. والتاريخ المقبول من وجهة نظرنا، لبداية تدفق القبائل العربية العاربة بما فيها بقايا قبيلة بني إسرائيل من يهود اليمن وسواحل البحر الأحمر وتهامة ونجد اليمن واليمامة، نحو جنوب الشام ( فلسطين) يجب أن يكون في حدود 130 ق.م وليس قبل ذلك، لأن المعارك كانت لا تزال مستمرة وبقوة زخم مدهشة حتى هذا الوقت، بين القبائل العربية اليهودية بقيادة يهوذا المكابي، والقوات الرومانية الغازية. وفي حدود هذا التاريخ كانت أورشليم عاصمة بلاد اليهودية الدينية في سرو حمير، ولم يكن اسمها القدس قط. وابتدءاً من هذا التاريخ أو بعده بقليل، تدفقت وعلى شكل موجات متعاقبة، وتحت ضغط الحروب والحملات العسكرية المدمرة؛ جماعات وقبائل وشعوب منهكة ، تقلصّت والى حدّ بعيد إمكاناتها القتالية و الحربية وتقلصت قدرتها على مواصلة التمرّد، لتستقرّ في بلاد الشام والعراق وسواها من البلدان، ثم لتترك هناك ذكرياتها في صورة أسماء قديمة للمواضع التي تركتها مرغمة. وبالتلازم مع هذه الهجرات الكبيرة، ظهرت في فلسطين أولى التجمعات السكنية للقبائل اليهودية اليمنية، أيّ أن القبائل هاجرت في النهاية، إلى " حواضر" الإمبراطورية الرومانية، خصمها اللدود الذي حاربته وتصالحت معه مرارا" وتكرارا". إن رواية ابن العبري المُقتضبة للغاية ، لهذه الأحداث ( تاريخ مختصر الدول: ط، بيروت- بدون تاريخ نشر ) ولكن الموازية مع ذلك، تنبني في جزء منها على مصادر عدّة من بينها الرواية التوراتية الواردة في سفر المكابييّن. ولذا يمكنها أن تقدم دعماً للاتجاه الذي تسير فيه نظريتنا عن المسرح الحقيقي لهذه الحروب في اليمامة ونجد اليمن.
	ولد ابن العبري في العام 1226م ، وعاصر الأحداث الدامية في بغداد، وفاوض - بنفسه- هولاكو بعد سقوط بغداد عام 1258م، من أجل الإبقاء على حياة رعايا الكنيسة في أنطاكية. يقول ابن العبري في كتابه ما يلي : إن بطليموس أفيفانوس و بعد الانتصار في مصر، جهز حملتين حربيتيّن سارتا نحو بلاد الشام و " بلاد اليهودية " لإخضاعهما . ويضيف ( تاريخ : - مصدر مذكور61) ما يلي :
	وملك بعده انطيخوس أوفاطور، سنتين ، واضطهدَ اليهود اضطهاداً شديداً. ووليَ أمرَ اليهود يهوذا المقبي، وجمع بين المُلك والكهنوت، ونفى نواب أنطيخوس من " أرض يهوذا " وصار اليهود يحاربون ملوك الروم .
	يشير هذا النص إلى اسم يهوذه المكابي في صورة يهوذا المقبي الذي جمع بين كونه كاهناً أعلى وملكاً، كما يشير إلى قيامه بطرد نواب الإمبراطورية ( في اليمامة ونجد اليمن وما يُسمّى إقليم السمرا ويفاء ورمتئيم وسواها ) .والاهم منذ ل كان ابن العبري يشير إلى حملتين، سارت أحداهما إلى بلاد اليهودية والأخرى إلى بلاد الشام. وهذا يعني أن ابن العبري يميز تمييزا ً جغرافيا ً دقيقا ً وصحيحا ً بين بلاد الشام وبلاد اليهودية.إن إقليم " بلاد " السمرا الذي قُرئ في صورة السامرة لا يقع في شمال فلسطين وذلك طبقا ً للرواية التوراتية؛ بل في شمال اليمن حيث دارت المعارك ضد الولاة الرومان في قلبه، وفي أطرافه عند موضع الغرابات- عرابات في التوراة . وبالطبع؛ فإن السامرة ( الضفة الغربية من فلسطين ) لا تعرف هذا الاسم، بينما نجد إقليم السمرا العربي - اليمني، وهو يضمّ الغرابات وديار هوذة نفسه ؟
	هاكم ما يقوله الهمداني ( صفة : 252-253) :
	
	ثم تقطع بطن قَوّ، ثم السمراء وهو أرض سهب ، ثم تأخذ في الدهناء وهي هناك مسيرة يومين. ومن عن يمين ذلك الغُرَابات ثم تسير في السهباء ثم تقطع ُجبيلاً قريباً له ثم الروضة ودار عجل وديار هوذة - بن علي السُحيمي الحنفي- وهي أول اليمامة. ثم من أسفل ذلك القُرى من اليمامة والقنع، وهذه اليمامة حصون متفرقة ونخل ورياض.
	
	هذا هو إقليم – بلاد- السمرا في الفضاء الجغرافي ذاته للمعارك التي وصفها السفر، وها هنا اليمامة التي دارت فيها الحروب ضد الرومان، وها هنا ديار الحنفييّن ( الموحدين الأوائل في الجزيرة العريبة) الذين تسمّى آخر ملوكهم باسم يهوذة، تيمنّاً باسم الملك العربي اليهودي الذي قاتل الرومان يهوذة المكابي.لأجل ذلك كله، يتعين-اليوم- أن نشطب من التاريخ الفلسطيني عصراً بأكمله نُسب إلى فلسطين خطأ؛ بل وأن نشطب كل ما له صلة بحروب يهوذه المكابي من تاريخ بني إسرائيل في فلسطين الخيالية، وأن نعيد وضعه بكل أمانة ضمن تاريخ اليمن والجزيرة العربية لكل ذلك أيضاً، فالقدس العربية- الإسلامية هي قدسنا،ليست ولم تكن أوشليم التوراة.

