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حسن الخلف *
حسمت األلفية األولــى قبل امليالد مستقبل
ّ
ستغير وجه العالم،
أربعة منجزات ثورية
وتلك هي انتشار استخدام الحديد ،شيوع
ال ـك ـتــابــة األب ـج ــدي ــة ،ب ــدء تـغـلــب ف ـك ــرة اإلل ــه
الـتـجــريــدي عـلــى فـكــرة «األص ـن ــام» ،وأخـيـرًا
ت ـحــويــل اإلب ـ ــل إلـ ــى دواب ن ـقــل وحـ ـ ــرب .ما
يجمع بــن كــل هــذه املـنـجــزات ،أنـهــا حــررت
املهمشني مــن أمــم وطـبـقــات وأه ــل األط ــراف
مــن هيمنة أس ـيــاد الـعــالــم ال ـقــديــم ،وع ــززت
مبدأ الالمركزية ،وسمحت بنمو مراكز قوى
جديدة متعددة ومتشابكة ومتداخلة حتى
صــار كل قــوم أو منطقة متخصصة بشيء
ال يـقــدر عليه اآلخ ــرون .كــذلــك سمحت هذه
الالمركزية بــوالدة ونمو أمم ستهيمن وما
زالــت على املشهد الحضاري في منطقتنا.
م ــن ه ـن ــا ي ـح ـفــل ال ـع ـه ــد ال ـق ــدي ــم ب ـ ــذم بــابــل
ومـصــر ،كـمــراكــز للظلم والسلطة والـتــراكــم
املالي املركزي ،التي ال ترحم األقاليم واألمم
الصغيرة حولها.

حديد ،أبجدية ،اهلل واإلبل
ج ــاء تـطــويــع الـحــديــد وان ـت ـشــاره ،ال ــذي حل
محل البرونز ،ليمنح العصر اسمه «عصر
ال ـحــديــد» ( 1200ق .م –  500ق .م) ويغير
ش ـك ــل ال ـع ــاق ــة ب ــن م ــراك ــز ال ـ ـقـ ــوة .وس ـمــح
انـ ـتـ ـش ــار الـ ـح ــدي ــد ،وه ـ ــو امل ـ ـعـ ــدن امل ـت ــواف ــر
بـ ـ ـغ ـ ــزارة ،وال ي ـت ـط ـلــب ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـج ـهــد
والتنظيم املجتمعي والدولتي الستخراجه
ومعالجته ،لكل قرية جبلية أو صحراوية،
ب ـع ـي ــدة أو م ـه ـم ـشــة م ــن أن ت ـص ـنــع أدوات
زراعتها وأسلحتها .وهذا بحد ذاته قضى
على هيمنة الشرائح املدينية التجارية في
ك ـبــرى م ــدن ال ـش ــرق ال ـقــديــم ال ـتــي احـتـكــرت
تجارة البرونز وإنتاجه.
وفي ما يخص منطقتنا ،لعب الحثيون في
األن ــاض ــول ،باعتبارها إح ــدى أهــم مناطق
تصدير امل ـعــادن ،دورًا متقدمًا فــي ذل ــك ،ما
ساعد على بروزهم كقوة مخيفة .وسيشكل
هؤالء الحثيون أحد الروافد األساسية في
تكوين أمة عسكرية أكثر عنفًا بعد ذلك ،هي
اإلغريق.
في ذات املرحلة حصلت ثــورة أخــرى ،فإلى
ً
ال ـج ـنــوب ق ـل ـيــا ،وع ـلــى ال ـســاحــل ال ـشــامــي،
تـ ـح ــديـ ـدًا ل ـب ـن ــان ال ـ ـيـ ــوم ،ول ـ ـ ــدت األب ـج ــدي ــة
ال ـف ـي ـن ـي ـق ـيــة ،وقـ ــد ي ـعــرف ـهــا ب ـعــض الـعـلـمــاء
ب ــال ـك ـن ـع ــان ـي ــة بـ ـ ـح ـ ــدود  1050ق .م .ه ــذه
األب ـجــديــة املـكــونــة مــن  22حــرفــا ،كــانــت في
األصــل قد استوحت نظام الكتابة املصري
(الهيروغليفية) .وأتــى هذا االبتكار املذهل
ف ــي األس ـ ـ ــاس ل ـخ ــدم ــة امل ـج ـت ـم ــع ال ـت ـج ــاري
ال ـش ــرق املـتــوسـطــي ال ـنــاشــط وق ـت ـهــا ،ومـنــه
ستولد كل أبجديات العالم الغربي ،ومنه
أيضًا ستولد األبجدية اآلرامية .ففي حدود
الـقــرن الثامن قبل املـيــاد ابتكر اآلرامـيــون،
وهم شعب تجاري آخر كالفينيقيني ،نظام
ك ـتــاب ـت ـهــم الـ ـت ــي س ـت ـص ـيــر األسـ ـ ـ ــاس الـ ــذي
سـتـعـتـمــده أغ ـلــب نـظــم الـكـتــابــة ف ــي الـشــرق
األوسط ،ومنها العربية.
ن ـ ـظـ ــام الـ ـكـ ـت ــاب ــة األب ـ ـ ـجـ ـ ــدي سـ ـ ّـهـ ــل ع ـم ـل ـيــة
إن ـت ــاج امل ـعــرفــة ،ونـقـلـهــا وتـعـلـمـهــا .بعكس
الكتابة املقطعية والتصويرية كاملسمارية
والهيروغليفية ،لــم تعد املـعــرفــة والكتابة
محصورة بمن يتطلب منه أن يقضي سنني
طــويـلــة ج ـدًا فـقــط ليتعلم قــراء ت ـهــا وإتـقــان
نقشها على الحجر في مؤسسات تمولها
السلطة .بــل صــار بإمكان ناسك أو متعبد
بقرية بعيدة أن يترك لنا أناشيد وصلوات
وتـ ــواريـ ــخ وأس ــاطـ ـي ــر ت ـع ـكــس وج ـه ــة نـظــر
ال ـهــامــش .بــالـضـبــط (كـمـخـطــوطــات قـمــران)
ع ـنــد ال ـب ـحــر امل ـي ــت ال ـت ــي أنـتـجـتـهــا جـمــاعــة
هامشية محاربة.
انتشار األبجديةّ ،
سهل اإلنجاز الثالث ،وهو
انـتـشــار أف ـكــار املهمشني الــديـنـيــة وآداب ـهــم،
وأع ـ ـنـ ــي ه ـن ــا مـ ــا س ـي ـع ــرف الحـ ـق ــا ب ــأت ـب ــاع
التوحيد أو العقائد السماوية .ففكرة اآللهة
الـسـمــاويــة وعـقــائــد الـتــوحـيــد هــي انتصار
لفكرة اإلل ــه التجريدي منه لفكرة اإلل ــه ذو
التمثال أو «الصنم».
يبدو أن فلسطني القديمة ،وفي الجزء الذي
كــانــت ت ـقــوم عـلـيــه مـمـلـكــة ي ـه ــوذا ال ـبــائــدة،
وتحديدًا فــي العصر اإلخميني ( 550ق .م
–  330ق .م) بدأت تنتصر خالله فكرة اإلله
يهوه املجرد ألسباب غير واضحة لي .ومن
ي ـهــوه ه ــذا سـيـنـحــدر بـقـيــة أربـ ــاب الـعـقــائــد
السماوية بشكل أو بآخر.

بقي اإلنـجــاز الــرابــع ،الــذي التصق بالعرب
أكـثــر مــن غـيــرهــم ،وذل ــك بتحويل اإلب ــل إلى
دواب للركوب والنقل والحرب .وهذا اإلنجاز
التاريخي الكبير ،ال يعرف اليوم العرب عنه
الـكـثـيــر ،بــرغــم أن تــدجــن الـجـمــل وتحويله
إل ــى وسـيـلــة نـقــل وح ــرب ،مكنت ال ـعــرب من
احتكار طــرق التجارة ،وفتح مسالك تعبر
الصحراء ،ال يقدر عليها غيرهم.
اإلبل كانت وسيلة النقل األكثر عملية وكلفة
وتقصيرًا للمسافات بني املدن ،فأنت لم تعد
مضطرًا إلى السير بعرباتك على طول نهر
الفرات من بابل إليبال قــرب حلب ،خاضعًا
ل ـضــرائــب ال ــدول ــة ،وع ــاج ـزًا عــن مـقــاومـتـهــا.
فاإلبل مكنتك من قطع املسافة في أي فصل
من العام مباشرة عبر الصحراء لوجهتك.
وهو ما سنتوسع في مقاربة آثاره في هذا
املقال.

موطن اإلبل وسرديات العرب
يـتـفــق أغ ـلــب املـتـخـصـصــن ال ـي ــوم ،عـلــى أن
الجزيرة العربية هي موطن تدجني الجمل
في األلف الثالث قبل امليالد .يرجح ريتشارد
بولييت اليمن كأول موطن لتدجني الجمل،
وي ـق ـت ــرح مــدي ـنــة أوبـ ـ ــار األسـ ـط ــوري ــة الـتــي
يعتقد أنها تقع على مثلث الحدود اليمنية
ال ـع ـمــان ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ،ك ــأق ــدم م ــرك ــز لـهــذه
العملية .ومــن أوبــار وصلت الجمال بنحو
غ ـيــر واض ـ ــح ل ـنــا إلـ ــى ح ـض ــرم ــوت الـقــريـبــة
َ
مـنـهــا ،حـيــث ُح ـ ِّـول ــت بـعــد ق ــرون إل ــى دواب
نـقــل بـعــد اخ ـت ــراع الـحـمــل نـحــو  1500ق .م
وربما أقدم بكثير .أما الحمل ،بكسر الحاء
وتسكني املـيــم ،فهو الـســرج ال ــذي جعل من
الجمال حيوانات نقل ودواب قابلة للركوب.
مقابل اليمن كموطن محتمل وفــق نظرية
ب ــول ـي ـي ــت ،ت ـ ــرى دراسـ ـ ـ ــة روبـ ـ ـ ــرت هــوي ـل ـنــد
األح ـ ــدث ع ـه ـدًا ُع ـم ــان كـمــوطــن أقـ ــدم لــإبــل.
ويـ ـ ــرى أنـ ـه ــا دجـ ـن ــت أول أم ــره ــا ألل ـبــان ـهــا
وروثها الذي كان يستخدم كمادة مشتعلة
(.)p90 ,2001 :Hoyland
على كــل ح ــال ،مــا يـجــدر مالحظته هـنــا ،أن
كلتا املنطقتني املشكلتني ملا يسمى الجنوب
ً
ال ـعــربــي ،أرض مـحــاطــة بــالـصـحــراء شـمــاال
والبحر جنوبًا .ولم تكن هذه األرض غنية
ب ــاألشـ ـج ــار وت ـن ـق ـص ـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ــواد
ال ـغــذائ ـيــة ،وتـفـتـقــر إل ــى ال ـس ـهــول الخصبة
الـتــي تجنب ال ـنــاس امل ـجــاعــات ،خــاصــة في
حقب الزيادة السكانية.
فـلــم يـكــن أمـ ــام الـ ُـعـمــانـيــن والـيـمـنـيــن قبل
عصر الجمال ســوى رك ــوب البحر لـسـ ّـد ما
ّ
ينقصهم ،األمــر الــذي ولــد الـتـجــارة لديهم،
وجعلهم أحد أقدم الشعوب البحرية .يقترح
بولييت أن ثقافتهم الـبـحــريــة تـلــك هــي ما
ألهمتهم أن يـطـلـقــوا عـلــى الـجـمــل «سفينة

تميل القوانين التدمرية
بنحو واضح إلى أهل البادية
واإلبل مقابل العربة

الصحراء» .كذلك ورد بكتاب حياة الحيوان
الكبرى لكمال الدين الدميري (ت 1405م)،
حيث يقول:
«روي عــن سـعـيــد بــن جـبـيــر أن ــه ق ــال لقيت
شــريـحــا ال ـقــاضــي ذاه ـب ــا فـقـلــت ل ــه إل ــى أيــن
ت ــري ــد؟ ف ـق ــال ال ـك ـن ــاس ــة .ف ـق ـلــت ومـ ــا تصنع
بالكناسة قال :أنظر إلى اإلبل كيف خلقت.
وقال تعالى« :وعليها وعلى الفلك تحملون
«قرﻧﻬا بالفلك التي هي السفائن ألﻧﻬا سفن
الـبــر ق ــال ذو الــرمــة :سفينة بــر تـحــت خــدي
زمامها ».ص .16

غربة العرب عن الجمال
فــي حــن أن املــؤرخــن رجـحــوا كــون جنوب
ال ـجــزيــرة ال ـعــرب ـيــة ،م ـه ـدًا لـتــدجــن الـجـمــال
فإن املتخصصني بالتاريخ القديم ،حددوا
مـنــاطــق ش ـمــال ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة البعيدة
مــوطـنــا لـلـعــرب األوائـ ـ ــل .أي إن ــه ك ــان هناك
ـار واس ـعــة تـفـصــل ال ـعــرب األوائ ـ ــل في
ص ـحـ ٍ
الشمال عن الجمال في الجنوب.
إذا عــدنــا إلــى الـســرديــات العربية القديمة

نادرًا ما احتكر قوم تربية حيوان وبفضله ّبزوا غيرهم من الشعوب

كما نقلها الجاحظ (ت  868م) والدميري،
وج ــدن ــا أن الـ ـع ــرب ك ــان ــت ت ـن ـســب تــدجــن
ال ـج ـم ــال إلـ ــى قـ ــوم آخ ــري ــن ل ـي ـس ــوا ب ـع ــرب.
ف ـي ــذك ــر ال ـج ــاح ــظ ه ـن ــا أن الـ ـع ــرب األوائ ـ ــل
ك ــان ــوا ي ـخ ــاف ــون هـ ــذه ال ـ ـ ــدواب وي ــرب ـط ــون
والدتـهــا بالجن ،مــا يعكس غربتهم عنها
أول أمرهم.
وهنا يشير بولييت إلى أن العرب األوائل
لــم يكونوا ســوى رعــاة غنم ومــاعــز نشأوا
على األرجح في األطراف الجنوبية للهالل
الخصيب .وهو ما قد يتفق مع تقدير جان
ريتسو املشدد في تحديد موطن العربية
ب ـبــاديــة ال ـش ــام وش ـم ــال ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة
حيث تتوافر املياه واملراعي.
يـعـتـمــد بــولـيـيــت اع ـت ـقــاد املـتـخـصــن حــول
ـام» ألول م ــرة ف ــي اليمن
ح ـلــول «ش ـعــب سـ ـ ٍ
ن ـح ــو  1500ق م .وي ـض ـي ــف أن ـ ــه ب ـع ــد أن
تـعــرف ه ــؤالء ال ـقــوم إل ــى جـمــال اليمنيني،
قـ ــرر بـع ـضـهــم الـ ـع ــودة ب ـهــا إلـ ــى مــوطـنـهــم
األصـلــي ،أي الهالل الخصيب .وهــو ما قد
أطلق مسيرة الرحالت البرية من اليمن إلى
الشام.
م ـه ـم ــا ك ــان ــت ال ـح ـق ـي ـق ــة ،ف ـ ــإن أق ـ ـ ــدم دل ـي ــل
آركـيــولـجــي عــن اسـتـعـمــال الـجـمــال ك ــدواب
نـقــل ي ـعــود إل ــى ج ـنــوب ب ــاد ال ـش ــام ،وذلــك
ع ـنــد اك ـت ـش ــاف ج ـ ــرار غ ـيــر ع ــادي ــة الـحـجــم
لضخامتها ،وبسعة  120-80كيلوغرامًا،
غالبًا لنقل الزيوت والخمور بشدها على
ظ ـه ــور الـ ـجـ ـم ــال .ت ـع ــود هـ ــذه ال ـ ـجـ ــرار إل ــى
مــرحـلــة الـقــرنــن  13أو  12ق.م ،حـيــث كــان
النقل التجاري بني مصر وجنوب فلسطني
وش ـمــال ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة نـشـطــا فــي تلك
الحقبة ،وهــو النشاط الــذي حفظه تراثنا
عبر نصوص التوراة ،بقصة النبي يوسف
وب ـي ـعــه م ــن ق ـبــل ال ـب ــدو امل ــدي ــان ـي ــن ملـصــر،
ف ـهــم ك ــان ــوا س ـك ــان ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة .املــاحــظ
هـ ـن ــا أن امل ــدي ــانـ ـي ــن ل ـ ــم يـ ـشـ ـتـ ـه ــروا ف ـقــط
بــالـتـجــارة ال ـتــي تنقلها اإلبـ ــل ،لـكــن كـحــال
الفينيقيني عــرفــوا أيـضــا بـتـجــارة األلبسة
واألقمشة األرجوانية املرغوبة في عصرهم
(.)p90 ,2001 :Hoyland

طريق البخور ...طرق العرب
بـفـضــل ال ـخ ــرق ال ـج ـغــرافــي ال ـج ــدي ــد ،بفتح
ط ــري ــق تـ ـج ــاري ب ـ ــري ي ـن ـقــل بـ ـخ ــور ال ـي ـمــن
ً
وأفــريـقـيــا وغـيــرهــا إلــى بــاد الـشــام شـمــاال،
ن ـمــت ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـ ــدن ال ـشــام ـيــة كـمــرافــئ
لـلـتـجــارة الـبــريــة ال ــواع ــدة ،كــدمـشــق وحـمــاه
والسامرة وسخيم في األلفية األولى ق .م.
ج ـل ـبــت هـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارة ثـ ـ ــروة ط ــائ ـل ــة ل ـهــذه
الدويالت اآلرامية والعبرية والفينيقية ،ولم
يكن بطل هــذه العمليات البرية الجسورة
لعبور الصحراء معروفًا لدينا حتى القرن
العاشر ق .م .وهي فترة كانت فيها عملية

رك ــوب الجمال قــد تـطــورت كثيرًا ،ولــم يكن
ه ــؤالء ال ـقــوم ال ـجــدد عـلــى امل ـســرح الــدولــي،
سوى العرب.
ال ن ـعــرف كـثـيـرًا عــن ه ــؤالء ال ـعــرب األوائـ ــل،
ولـ ـك ــن أقـ ـ ــدم الـ ـنـ ـص ــوص الـ ـت ــي ت ــأت ــي عـلــى
ذكــرهــم هــي الـنـصــوص اآلشــوريــة ،إذ يبدو
أن املـتـضــرر األك ـبــر مــن والدة ه ــذا الطريق
هو بالد الرافدين ،التي كانت مدنها الغنية
تـحـتـكــر تـقــريـبــا ت ـج ــارة ال ـبــرونــز والـبـخــور
وال ـ ـلـ ــؤلـ ــؤ والـ ـ ـع ـ ــاج ال ـ ـقـ ــادمـ ــة مـ ــن أف ــري ـق ـي ــا
وال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة ع ـبــر الـخـلـيــج الـعــربــي
صعودًا إلى مرافئ النهرين ،ومنه إلى بقية
ّ
املـ ـش ــرق .م ــا س ـي ـكــون سـبـبــا إض ــاف ـي ــا لـشــن
الحمالت اآلشورية إلخضاع بالد شام.

والدة القوم اللقاح
ال ــواض ــح م ــن خ ــال ال ـن ـصــوص اآلش ــوري ــة
أن ال ـع ــرب ل ــم ي ـك ــون ــوا جـمـيـعــا ب ـ ــدوًا ،وأن
اآلشـ ــوريـ ــن مـ ـ ّـيـ ــزوا ب ــن أهـ ــل ال ـغ ـن ــم شـبــه
الرحل ،وأولئك املستقرين من العرب ،وبني
البدو ذوي النجعة البعيدة ،أي أهل اإلبل
ممن يعيشون بأعماق البادية.
ً
فمثال يذكر امللك سركون الثاني اآلشوري
( 722ق .م 705 – .ق .م ).أن هـنــاك نوعني
مــن بــدو الـعــرب .نــوع أقــرب لبالد الرافدين
وجـ ـ ــرى ت ـط ــوي ـع ــه ،ونـ ـ ــوع سـ ـم ــاه «الـ ـع ــرب
الـبـعـيــديــن الــذيــن يـسـكـنــون فــي الـصـحــراء،
ولـ ــم ي ـع ــرف ــوا م ــراق ـب ــا ع ـل ـي ـهــم وال مــوظ ـفــا،
ولــم يجلبوا للملك ضريبتهم» (:Hoyland
.)p61 ,2001
ح ــال بـعــض األعـ ــراب كـمــا ورد عـلــى لـســان
امل ـل ــك اآلش ـ ـ ــوري ،عــرف ـتــه ال ـث ـقــافــة الـعــربـيــة
بــالـلـقــاحـيــة أو بــالـقــوم ال ـل ـقــاح .فـقــالــوا عن
ً
بني تميم مثال وهي من أشد العرب بداوة
ومنعة في القرن السابع والثامن« ،إن تميم
قوم طهر لقاح ،ال مكروه عليهم وال أتاوة»
(جواد علي ،ص  ،1249نسخة رقمية).
ويبدو أن العرب كانوا يفخرون بالثقافة
الـلـقــاحـيــة ح ـتــى ف ــي املـ ــدن إن أم ـك ــن ،فـهــذا
األس ــود بــن أســد بــن عبد الـعــزى قــد صــاح،
ح ـ ــن ع ـ ــرض ع ـل ـي ـه ــم أن ت ـخ ـض ــع ق ــري ــش
ملـلــك« :أال إن مكة حــي لـقــاح ،ال تــديــن مللك»
(املصدر ذاته).
م ـك ـنــت ال ـج ـم ــال الـ ـع ــرب (والـ ـب ــرب ــر الح ـق ــا)
فــي منطقتنا مــن االستيطان فــي الــواحــات
البعيدة واملمتنعة عــن املـلــوك وعسكرهم،
وس ـم ـح ــت اإلبـ ـ ــل ب ـخ ـلــق م ـج ـت ـم ـعــات ح ــرة
قــويــة ،لــربـمــا أش ـبــه ب ـ «الـصـعــالـيــك» الــذيــن
قرأنا عنهم في الجاهلية .بعيدًا عن فرض
مسحة من الرومانسية على الـبــدو ،يمكن
الـ ـق ــول إن هـ ــذا ال ـن ـم ــط م ــن املـ ـع ــاش سـمــح
ل ـهــؤالء ال ـقــوم بـعـكــس امل ــزارع ــن املـســاكــن،
مـ ــن تـ ـح ــدي س ـل ـط ــة األبـ ـ ــاطـ ـ ــرة فـ ــي بـعــض
األحيان ،وخالف مسلكهم في املعاش نمط

