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عالء الالمي *
بدءًاّ ،
أود اإلشــارة إلى أن هذه املقالة ليست
ّ
ردًا على ما طرحه الباحث فاضل الربيعي
ف ــي إط ــال ـت ــه ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة عـلــى
قناة «املـيــاديــن» ّفــي برنامج «لعبة األمــم»،
بــل هــي ج ــزء مـكــثــف ومـخـتـصــر مــن دراس ــة
طــوي ـلــة كـتـبـتـهــا ق ـبــل أك ـث ــر م ــن عـ ــام ضمن
ً
مجموعة دراسـ ــات سـتـصــدر مستقبال في
كـتــاب بـعـنــوان «نـقــد الـجـغــرافـيــة الـتــوراتـيــة
العسيرية واليمنية» ،وفيها أحاول مناقشة
العديد مما ورد من آراء وافتراضات بحثية
في مؤلفات الربيعي وباحثني عرب آخرين
وتفنيدهاّ ،
وكرر الربيعي بعضها في لقائه
التلفزيوني األخير.
فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن ن ـ ـصـ ــوصـ ــه وإطـ ـ ــاالتـ ـ ــه
التلفزيونية الكثيرة ،يكرر الباحث فاضل
الربيعي بعض الفرضيات واالستنتاجات
الـتــي تـ ّ
ـوصــل إليها ،ولكنه يـطــرح بعضها
َ
كنظريات مبرهن عليها ،وبعضها اآلخــر
كـ ـب ــديـ ـهـ ـي ــات ال س ـب ـي ــل إلـ ـ ــى م ـن ــاق ـش ـت ـه ــا،
رب ـم ــا ألن ــه ك ــرره ــا أك ـث ــر م ــن غ ـيــرهــا حـتــى
ّ
صدقها هو قبل غيره .هناك أيضًا بعض
اآلراء ال ـت ــي ت ـب ــدو صـحـيـحــة م ــن الـنــاحـيــة
الـ ـشـ ـكـ ـلـ ـي ــة ،ل ـك ـن ـه ــا لـ ـيـ ـس ــت ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق
ً
ال ـج ــوه ــري ال ـص ـح ـي ــح .ف ــال ــرب ـي ـع ــي ،م ـث ــا،
ّ
يـقــول إن (ال ـقــدس ليست أورش ـل ـيــم) ،ومــن
الناحية اللفظية – اللغوية ،القدس ليست
ً
أورشـلـيــم فـعــا ،لكنها هــي نفسها املدينة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة الـ ـت ــي ب ـن ــاه ــا ال ـي ـبــوس ـيــون
الكنعانيون ،غير أن اسم القدس لم يظهر
إلـ ــى ال ــوج ــود إال ب ـع ــد اإلس ـ ـ ــام ،ويـخـطــئ
الــربـيـعــي ،كـمــا أخـطــأ قـبـلــه يــوســف زي ــدان،
حني قال األول إن اسم القدس ظهر مع بناء
ّ
قبة الصخرة في السنة  72للهجرة املوافق
لسنة  691م ،وهي سنة اكتمال بنائها .أما
ّ
زيدان ،فيشتط بعيدًا وينكر أن يكون السم
الـقــدس وجــود مكتوب فــي الـتــراث العربي
اإلس ـ ــام ـ ــي فـ ــي الـ ـق ــرن ــن األول والـ ـث ــان ــي
املـيــادي ،وقــد تـحـ ّـدى  -زيــدان  -أيــا كــان أن
يأتيه بنص تراثي قديم أبكر من ذلك ،وقد
أثـبـتـنــا فــي دراس ــة ســابـقــة («األخـ ـب ــار» في
 25كــانــون األول  )2018أن أقــدم ذكــر السم
القدس وبيت املقدس ورد في حديث نبوي
شهير عن نذر إحدى زوجات النبي العربي
الـكــريــم ،هــي ميمونة بـنــت ال ـحــارث ،زيــارة
بـيــت املـقــدس حــن كــانــت أورشـلـيــم الـقــدس
تحت االحـتــال الــرومــانــي ،وه ــذا يعني أن
ً
االســم كــان مـتــداوال ومــوضــع تقديس لدى
امل ـس ـل ـمــن األوائ ـ ـ ــل ح ــن كـ ــان ال ـن ـبــي حـ ّـيــا،
وتـحــديـدًا قـبــل فـتــح مـكــة فــي الـعـشــريــن من
رم ـ ـضـ ــان فـ ــي ال ـ ـعـ ــام الـ ـث ــام ــن مـ ــن ال ـه ـج ــرة
(املوافق  10يناير 630م) ،أي في أوائل القرن
الهجري األول .وقــد ورد هــذا الحديث في
ّ
احتج به يوسف
كتاب الواقدي نفسه الذي
زيـ ـ ــدان لـتـسـفـيــه ع ــاق ــة أورش ـل ـي ــم ال ـق ــدس
ب ــاإلس ــام وامل ـس ـل ـمــن وم ـح ــاول ــة نـسـفـهــا.
وذك ــرن ــا أي ـض ــا م ـص ــادر أخـ ــرى ورد فيها
اسم القدس وبيت املقدس تعود إلى القرن
الهجري األول .وعمومًا ،ولإلنصاف ،يجب
الـتـفــريــق بــن ال ـهــدف السلبي املـعـلــن الــذي
يسعى وراء تحقيقه يوسف زيدان ،وبني ما
يطرحه الربيعي من قناعات بحثية قابلة
للنقاش من باحث وطني عرف بمناهضته
ل ـل ــدول ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،ول ـك ــن ت ــوظ ـي ــف مــا
ِّ
ومشوشًا ،ألنه
يقوله الربيعي يبقى ضارًا
قد ّ
يؤدي إلى االستنتاجات امللغومة ذاتها
التي يطرحها زيدان وتخدم االستراتيجية
الصهيونية التوراتية.
سنحاول ،بهدف تفنيد بعض الفرضيات
الـ ـت ــي ي ـق ـ ّـدم ـه ــا ال ــرب ـي ـع ــي ،أن نـ ـق ـ ّـدم ج ــردًا
ّ
تاريخيًا بــاألدلــة اآلثــاريــة «األركيولوجية»
املـحـكـمــة واملــوث ـقــة بــال ـكــاربــون امل ـشــع ألهــم
امل ـ ـ ّـدن واملـ ــواقـ ــع اآلثـ ــاريـ ــة ال ـت ــي اكـتـشـفـتـهــا
ووثقتها في فلسطني بعثات آثارية علمية
أجنبية فــي الـقــرنــن املــاضـيــن ،كـمــا وردت
في كتاب «الحدث التوراتي والشرق األدنى
ال ـق ــدي ــم» لـلـبــاحــث فـ ــراس الـ ـس ــواح ،وك ـتــاب
«التوراة مكشوفة على حقيقتها» للباحثني
فنكلشتاين وسـيـلـبــرمــان ،لـنــؤكــد بالدليل
اآلث ــاري امللموس هــذه املــرة ،خطأ الغالبية
الـعـظـمــى م ــن االس ـت ـن ـتــاجــات وال ـفــرض ـيــات
واألحـكــام التي وردت في كتابات الربيعي
وزم ـ ــائ ـ ــه ال ـق ــائ ـل ــن ب ـج ـغ ــراف ـي ــة ت ــورات ـي ــة
عـسـيــريــة أو يـمـنـيــة ال ـتــي ح ــاول ــوا إثـبــاتـهــا
ع ـب ــر امل ـ ـقـ ــارنـ ــات ال ـل ـف ـظ ـي ــة ال ـف ـي ـلــولــوج ـيــة
واإلي ـت ـي ـمــولــوج ـيــة .وب ـمــا يـنـفــي الـخــاصــة

الجغرافية التوراتية مكانها
الحقيقي فلسطين،
وهي جزء صغير من
تاريخ فلسطين الذي
حاول االستشراق الغربي
المتصهين تهميشه

ال ـتــي يـكــررهــا الــربـيـعــي وال ـقــائ ـلــة« :ل ــم يتم
اكـتـشــاف أي أثــر أركـيــولــوجــي فــي فلسطني
يؤكد أن فلسطني هي الجغرافية التوراتية
وأن الـقــدس هــي أورشـلـيــم ،بــل إن جغرافية
التوراة وبني إسرائيل هي في اليمن القديم
حصرًا» ،ومن الناحية الساللية ،فالربيعي
يعتبر بني إسرائيل عربًا ال عبريني!

ّ
أدلة آثارية

ً
لنبدأ أوال بمجموعة أدلة آثارية وتاريخية
موثقة بنحو ممتاز وردت في كتاب «الحدث
التوراتي والـشــرق األدنــى القديم» للباحث
ف ــراس ال ـس ــواح ،وه ــي تــؤكــد أن الجغرافية
الـتــوراتـيــة مكانها الحقيقي هــو فلسطني،
وهي جزء صغير من تاريخ فلسطني الذي
حاول االستشراق الغربي املتصهني وشبه
املتصهني تهميشه ملصلحة جعل التاريخ
توراتيًا .هو املنت الرئيسي والسائد ،وهذا
ما وقعنا فيه نحن العرب ،لشديد األســف،
ّ
فصدقنا الرواية والرؤية التوراتية ،وحذفنا

أو أخذنا بحذف تاريخ فلسطني الكنعانية
واليبوسية ومــا قبل فلسطني الكنعانية،
والهدف من هذا الجهد إيقاف هذا الوضع
األنـ ـث ــروب ــول ــوج ــي امل ـق ـل ــوب وإيـ ـق ــاف ــه عـلــى
قدميه ليكون تاريخ فلسطني هو ذلك الذي
يبدأ منذ فجر الـتــاريــخ واملمتد لعدة آالف
م ــن الـسـنــن قـبــل أن يـظـهــر الـع ـبــران ـيــون أو
بنو إسرائيل إلــى الــوجــود ،واستمرارًا إلى
عصرنا الحاضر ،لتكون الرواية التوراتية
كما هــي فــي الــواقــع ج ــزءًا هامشيًا مــن هذا
التاريخ الطويل والسردية العريقة النابضة
ّ
ّ
الحية امللموسة:
بالحياة واألدلة
ي ـك ــرر الــرب ـي ـعــي وآخـ ـ ــرون أن ع ـل ـمــاء اآلث ــار
«اإلســرائ ـي ـل ـيــون واألوروب ـ ـيـ ــون ل ــم يـعـثــروا
على دليل واحــد يؤكد أن جغرافية التوراة
هي في فلسطني أو أن أورشليم القدس هي
نفسها املدينة القائمة اليوم بهذا االســم»،
فهل هذا القول صحيح؟ ال ،طبعًا ،والحقيقة
َّ
أن األدل ــة اآلثــاريــة امللموسة على صحة ما
نقول ال تكاد تحصى ،وسأعرض بعضًا من
أشهرها:
ل ـق ــد ورد ذك ـ ــر م ــدي ـن ــة أورشـ ـلـ ـي ــم ح ــاض ــرة
ك ـن ـعــان ،ف ــي «ن ـص ــوص ال ـل ـعــن» الـفــرعــونـيــة
ال ـخــاصــة بــالــدعــاء إلل ـح ــاق األذى بــاملــدعــو
عليهم ،والذين ذكرت أسماؤهم في الوثيقة
الـفــرعــونـيــة الـتــي تـعــود إل ــى ال ـقــرن التاسع
عشر قبل املـيــاد ،وتضم أربعة عشر اسمًا
لحكام مدن في ما يعرف اليوم ببالد الشام،
ومنها فلسطني .واالس ــم الــرابــع منها ورد
نصًا كاآلتي (يقرب  -آمــو ،حاكم أورشليم،
وجميع بطانته) ،واملصدر كما ثبته فراس
السواح هو كتاب جون أي ولسن (Egyptian
 ،)rituals, P228ويـضـيــف ال ـس ــواح« :وإل ــى
ج ــان ــب أورش ـل ـي ــم ،ن ـت ـعــرف ف ــي ه ــذا الـنــص
على عــدد مــن امل ــدن الكنعانية القديمة في
ف ـل ـس ـطــن م ـم ــا ورد فـ ــي سـ ـج ــات ال ـش ــرق
ال ـق ــدي ــم ،وفـ ــي ال ـ ـتـ ــوراة الحـ ـق ــا ،م ـثــل شكيم

وأكـ ـش ــف وح ــاص ــور وع ـك ــا وب ـي ــت شميش
وصور وعرقتا وجبيل وأوبي».
أمــا بخصوص أورشـلـيــم الـقــدس اليبوسية
ال ـقــدي ـمــة ،ال ـتــي ال عــاقــة لـهــا أب ـ ـدًا بــالـيـهــود
أو بني إسرائيل أو العبرانيني ،نجد األدلــة
اآلثـ ــاريـ ــة اآلتـ ـي ــة :ع ـنــدمــا ب ـ ــدأت الـتـنـقـيـبــات
األث ــري ــة ف ــي ال ـع ـصــر ال ـح ــدي ــث ،ات ـج ـهــت إلــى
مدينة القدس بموقعها الحالي ،فلم يجدوا
فيها شيئًا ذا عالقة باليهود أو العبرانيني
أو بني إســرائـيــل ،ثــم اكتشفوا أن أورشليم
اليبوسية تقع بكاملها إلــى جنوب املدينة
الحالية على سلسلة تــال القدس الشرقية.
وقـ ــد ت ـطــاب ـقــت ج ـغــراف ـيــة امل ــدي ـن ــة املـكـتـشـفــة
وطــوبــوغــرافـيـتـهــا مــع أوصــافـهــا كـمــا وردت
الحـقــا فــي ال ـتــوراة الـتــي كتبت بعد سيطرة
ال ـع ـبــران ـيــن ع ـلــى املــدي ـنــة بـطــريـقــة الـتـسـلــل
السلمي( ،الفصل الــرابــع مــن كتابي «موجز
تاريخ فلسطني» ،فقرة «تناقضات ال حل لها
في التوراة»).
وأث ـب ـتــت الـتـنـقـيـبــات أن املــدي ـنــة تــرجــع إلــى
الـعـصــر ال ـبــرونــزي املـبـكــر مـنــذ مـطـلــع األلــف
املدن
الثالث ق.م ،أي في فترة نشوء دويالت ِّ
فــي فلسطني .وق ــد اسـتـطــاعــت بعثة املنقبة
الـشـهـيــرة وذات الـصــدقـيــة الـعـلـمـيــة الـقــويــة
كاثلني كينيون رسم حدود مدينة أورشليم
اليبوسية ومخططها بنحو واضح ودقيق.
أما عن قناة وبركة حزقيال ّ
لجر املياه تحت
األرض وإي ـصــال ـهــا إل ــى أورش ـل ـيــم-ال ـقــدس،
فنعلم أن هــذه البركة املــذكــورة فــي الـتــوراة
باسم بركة «سلوام» وال تزال آثارها قائمة،
ويسميها الفلسطينيون بركة سلوان ،وقد
اكتشفها املنقب اآلثــاري وارن عام  1867ثم
عــاد إلــى دراسـتـهــا اآلث ــاري بــاركــر ونظفها
سنة  ،1911وأخيرًا عادت كينيون عام 1961
إلـ ــى تـنـظـيـفـهــا وت ـن ـظ ـي ـم ـهــا وت ــوث ـي ــق أن ـهــا
تعود إلــى ألــف وسبعمئة سنة قبل امليالد.
أمــا القناة «التحت أرضـيــة» ّ
لجر املـيــاه من
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شذرات
نـبــع نـهــر ج ـي ـحــون ،فــالـنـبــع ال ي ــزال قــائـمــا،
واسمه املعاصر عند الفلسطينيني هو «نبع
مــريــم» .وق ــد عـثــر فــي داخ ــل الـقـنــاة النفقية
على نقش حجري يصف لحظة االنتهاء من
حفر القناة ،وكيف التقى ّ
العمال القادمون
ّ
من جهتي القناة في موضع محدد .ونص
ً
النقش موجود كامال ،وقد اقتبسه السواح
عن كتاب ولفنسون (تاريخ اللغات السامية
 دار الـ ـقـ ـل ــم -بـ ـ ـي ـ ــروت  - 1980 -ص.)83ويناقش السواح تفسيرات كمال الصليبي
لهذا االكـتـشــاف ،ويصفها بأنها تفسيرات
غ ـي ــر دقـ ـيـ ـق ــة ،تـ ـق ــدم ن ـص ــف امل ـع ـل ــوم ــة إل ــى
القارئ غير املتخصص للحكم على قضية
ب ــال ـغ ــة ال ـت ـخ ـص ــص .ب ــل ويـ ـق ــدم الـصـلـيـبــي
بعض املعلومات بنحو غير صحيح ،كقوله
إن النقش الحجري عثر عليه «فــي سلوان
قرب القدس» ،مع أن الحقيقة تقول إنه عثر
عليه في داخل قناة سلوان في داخل حدود
القدس ...إلخ.
ُع ِثر على سور مدينة أورشليم-القدس الذي
أع ــاد بـنــاءه نحميا بعد ال ـعــودة مــن األســر
البابلي ،ويعود تاريخه إلى القرن الخامس
ق.م ،وعلى جزء ال بأس به من سور الهيكل
الـ ـ ــذي بـ ـن ــاه زربـ ــابـ ــل ،وك ــذل ــك ع ـل ــى أسـ ــوار
امليكابيني وتحصيناتهم .كــذلــك ُعـثــر على
آث ــار مــن س ــور ه ـيــرود ،الـحــاكــم ال ــذي عينه
الــرومــان إلقليم «الـيـهــوديــة» ،وعـلــى أبنية،
وب ـ ـيـ ــوت ،وج ـ ــزء م ــن ق ـص ــر هـ ـي ــرود نـفـســه.
ويــوثــق ال ـســواح معلوماته ه ــذه مــن كتاب
اآلثارية املنقبة كينيون (The bible and the
.)recent archaeology

بعض المدن التاريخية
مدينة السامرة :وهي املدينة الوحيدة في
فـلـسـطــن ال ـتــي بـنــاهــا بـنــو إســرائ ـيــل وفــق
رواية التوراة نفسها ،وهذا اعتراف توراتي
ص ــري ــح ب ـ ــأن ج ـم ـي ــع امل ـ ـ ــدن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة

أثبتت التنقيبات
أن المدينة ترجع
إلى العصر البرونزي
المبكر منذ مطلع
األلف الثالث قبل
الميالد

األخ ــرى ،وفــي مقدمتها أورشـلـيــم الـقــدس،
بناها أهــل البالد الكنعانيني أو الفلسطة
امل ـه ــاج ــرون إل ــى جـنــوبـهــا م ــن ج ــزر الـبـحــر
ً
املتوسط .وكانت السامرة وحيدة فعال في
بـحــر كـثـيــف مــن امل ــدن وال ـق ــرى الـكـنـعــانـيــة.
ومــا يــؤكــد هــذه الحقيقة ،الـكـشــف اآلث ــاري
الذي أثبت أنها املدينة الوحيدة التي ُبنيت
على أرض عذراء في فلسطني ،أي إنها دون
طبقات آثارية سابقة عليها .وحدد تاريخ
بنائها في النصف األول من القرن التاسع
قبل امليالد.
وت ـق ــع ال ـس ــام ــرة ع ـلــى ت ــل ق ــرب امل ـم ــر ال ــذي
يــربــط ش ـمــال فـلـسـطــن بـجـنــوبـهــا .وب ــدأت
عـمـلـيــات الـتـنـقـيــب فـيـهــا م ــن ق ـبــل اآلثـ ــاري
ريسنر لحساب جامعة هارفرد عام ،1908
وتابع كروفوت التنقيبات بني عامي 1931
و ،1935وأخ ـ ـي ـ ـرًا د .ه ـي ـن ـســي عـ ــام .1967
وق ــد كـشـفــت ه ــذه الـتـنـقـيـبــات ع ــن الـقـطــاع
املـلـكــي وبـنــايــاتــه والـقـصــور املـلـكـيــة ،وكــان
البناء وطريقة تخطيطه وحتى طرق قطع
أحمد غرابلي ــ أ ف ب)

الحجارة املنحوتة كنعانية خالصة!
م ــدي ـن ــة مـ ـج ــدو :ت ـق ــع ع ـل ــى م ـس ــاف ــة  20كــم
جـنــوب حيفا فــي تــل املـتـسـلــم ،ونـقــب فيها
اآلثـ ـ ـ ــاري امل ـش ـه ــور ج ـي ـمــس ب ــري ـس ـت ــد بــن
سنتي  1925و .1935إن طبقاتها اآلثارية
السفلى تعود إلى العصر البرونزي األول
قبل امليالد ،حوالى  3000عام ،ثم توسعت
لتكون إحــدى أكبر مــدن فلسطني القديمة،
وورد ذكرها في مراسالت مع مدينة ودولة
م ــاري الــرافــديـنـيــة عـلــى نـهــر ال ـف ــرات ،التي
كانت سومرية وأكــديــة مختلطة من حيث
سكانها وتــراثـهــا املـكـتــوب والـضـخــم الــذي
خـلـفـتــه ك ـســائــر م ــدن ب ــاد ال ــراف ــدي ــن ،وقــد
عــرفــت بـكــونـهــا أول دول ــة مــديـنــة مــن عهد
دول املدن.
وقد هدمت مدينة مجدو وهجرت في القرن
الثاني عشر ق.م ،ثم عادت إلى الحياة بعد
قــرنــن .وعـثــر على ســورهــا وتحصيناتها
وبعض القصور واألب ــراج الدفاعية فيها،
وجـ ـ ــرى الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى أن ط ــري ـق ــة ال ـب ـن ــاء
والـتـخـطـيــط وامل ـ ــواد ه ــي ذات ـه ــا ال ـتــي عثر
عـلـيـهــا ف ــي مـ ــدن فـلـسـطـيـنـيــة أخـ ـ ــرى ،مـثــل
ح ــاص ــور وجـ ـ ــازر .واك ـت ـشــف س ــور جــديــد،
أحدث من السابق ،يعود إلى القرن الثامن
ق.م ،مع بــدء االجتياحات اآلشــوريــة لبالد
الشام .وتؤكد السجالت اآلشورية املكتشفة
تــدمـيــر مـجــدو فــي هــذا ال ـقــرن ،وبالتحديد
ع ــام  732ق.م .وت ـش ـيــر ال ـب ـقــايــا الـفـخــاريــة
وال ـخــرائــب إل ــى نـمــط الـبـنــاء اآلش ـ ــوري ،ما
يــدل على أنها ألحقت بآشوريا لفترة من
الــزمــن .أمــا كمال الصليبي فقال إن مدينة
م ـجــدو الـفـلـسـطـيـنـيــة ه ــي مــديـنــة «م ـقــدي»
فــي منطقة القنفذة فــي عسير السعودية،
ول ــم يــذكــر أي أدل ــة أركـيــولــوجـيــة كـعــادتــه،
أو يعلق على مــا اكتشفته حملة التنقيب
اآلثاري جيمس برستيد!
مــدي ـنــة جـ ـ ــازر :وت ـق ــع ع ـلــى م ـســافــة  18كــم
ش ـمــال غ ــرب ال ـق ــدس ،وت ـع ــرف إل ــى آثــارهــا
فــي تــل «أب ــو شــوشــة» اآلث ــاري ماكليستر،
فــي حملتني للتنقيب :األول ــى ع ــام ،1902
وال ـثــان ـيــة  ،1907ث ــم حـمـلــة ثــالـثــة ق ــام بها
آالن روي ع ــام  ،1934وراب ـع ــة ع ــام ،1964
قادها العالم ديفر .وجــازر موقع كنعاني
عريق جدًا ،عثر فيه على آثار مساكن تعود
إلى العصر البرونزي ،وتحول إلى مدينة
كبيرة فــي ح ــدود الـقــرن الـســابــع عشر قبل
املـ ـي ــاد .ث ــم دمـ ــرت مــدي ـنــة جـ ــازر وه ـجــرت
وعـ ــادت إل ــى ال ـظ ـهــور بـعــد ذل ــك .ويـتــوافــق
ت ــاري ــخ تــدم ـيــرهــا م ــع ح ـم ـلــة تـحــوتـسـمــس
ال ـثــالــث ع ـلــى فـلـسـطــن ع ــام  1481ق.م .ثم
بـنـيــت م ـجــددًا فــي ال ـقــرن الــرابــع عـشــر ق.م،
وظلت مزدهرة حتى تدميرها خالل حروب
القرن العاشر ق.م واجتياحاته.

خاتمة
األدل ـ ـ ــة اآلثـ ــاريـ ــة م ــن هـ ــذا ال ـق ـب ـيــل ك ـث ـيــرة،
سنكتفي منها بهذا املقدار لضيق املجال،
عـلــى أم ــل أن نــواصــل ه ــذا ال ـعــرض للمزيد
م ــن األدلـ ــة وال ـك ـشــوفــات اآلث ــاري ــة م ــن مــدن
فـلـسـطـيـنـيــة ك ـن ـعــان ـيــة أخـ ـ ــرى .ن ـخ ـتــم عـنــد
نماذج أخــرى وردت في كتاب فنكلشتاين
وسـ ـيـ ـلـ ـب ــرم ــان «الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوراة مـ ـكـ ـش ــوف ــة ع ـلــى
حقيقتها» ،وهو كتاب فائق األهمية ،وكان
بمثابة زلــزال علمي وثقافي وحتى ديني
َّ
في دولة الكيان الصهيوني هز الكثير من
القناعات التوراتية والصهيونية املوروثة
والــراسـخــة ،وه ـ َّـدت بعضًا منها هـ ّـدًا تـ ّ
ـامــا.
لـكــن املــؤســف أن بـعــض الـبــاحـثــن ال ـعــرب،
ومنهم الربيعي ،كانوا قد قرأوا هذا الكتاب
بنحو غير أمــن بحثيًا ،وحــاولــوا وضعه
فــي سـيــاق آخــر غـيــر سـيــاقــه الـصـحـيــح ،بل
حاولوا توظيفه لخدمة أوهــام الجغرافية
ال ـتــورات ـيــة الـعـسـيــريــة أو الـيـمـنـيــة ،مــع أنــه
ينقضها نقضًا جذريًا ،وفيه عرض مؤلفاه
مـئــات األدل ــة اآلثــاريــة ،وانتهى بهما األمــر
إلــى تقديم ق ــراء ة جــديــدة وآثــاريــة للتوراة
ك ـل ـهــا .قـ ـ ــراء ة ت ـش ـكــك ف ــي ال ـك ـث ـيــر  -ولـيــس
فــي جميع  -أح ــداث الـنـصــوص الـتــوراتـيــة
الـ ـق ــديـ ـم ــة وش ـخ ـص ـي ــات ـه ــا وم ــواضـ ـعـ ـه ــا،
وخصوصًا أسفار موسى الخمسة ،لكنها
ل ــم ت ـش ـكــك أو ت ـل ـ ِـغ ال ـج ـغــراف ـيــة ال ـتــورات ـيــة
الفلسطينية كجزء صغير مــن الجغرافية
ال ـع ــام ــة لـفـلـسـطــن ال ـتــاري ـخ ـيــة األل ـف ـي ــة .ال
ّ
تشكل مملكتا يهوذا وإسرائيل القصيرتي
ال ـع ـم ــر س ـ ــوى قـ ـط ــرات م ــن ب ـح ــر ال ـت ــاري ــخ
الفلسطيني.
* كاتب عراقي

وشهد شاهد من أهله
زياد منى
ثمة مواضيع مهمة عــديــدة أود التطرق إليها فــي هــذا املنبر،
ومنها على سبيل املثال التصرف األحمق البنة الرئيس جمال
عبد الناصر زوج الجاسوس أشرف مروان باستقبالها سفير
كيان العدو الصهيوني ورقصه في بيت ابنة خالد الذكر .كثر
تجاهلوا هــذا الخبر ،الــذي أعــده فاجعة حقيقية ،تضاف إلى
مـجـمــوعــة ال ـفــواجــع الـتــي تـلـ ّـم بــأمـتـنــا مــن كــل ح ــدب وص ــوب،
وآخ ــرون قللوا من أهميته ،متذرعني بأسباب واهـيــة ،هدفها
تسويغ صمتهم وامتناعهم عــن إدانـتــه واملطالبة بمحاسبة
املذنبة بتهمة اإلساءة إلى مصر وإلى قيادتها التاريخية التي
كانت مخرزًا في عني العدو .علمًا بأننا لسنا من عشاق «خالد
الذكر» ،أي إننا ال نبالغ في إنجازاته ،لكننا ال نقلل من أغالطه
الكثيرة ،خصوصًا بحق فلسطني والفلسطينيني ،وستكون
لنا عودة إلى هذا املوضوع.
ومــن املمكن الحديث فــي األكاديمية املصرية الــراقـصــة منى
الـبــرنــس ،الـتــي اسـتـحــالــت وف ــق مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
«األك ــادي ـم ـي ــة ال ــرق ــاص ــة» ،ب ـعــد اجـتـمــاعـهــا م ــع سـفـيــر ال ـعــدو
الصهيوني في القاهرة ،بعدما وقف إلى جانبها كثر من الذين
يقفون فــي خــط مقاومة الـعــدو الصهيوني أو ضــد التطبيع،
ومنهم أنــا ،ضــد قــوى الجهل والـظــام االجتماعي والفكري،
والحديث في تذبذب فئة املثقفني ولهاثهم خلف مصالحهم
الشخصية غير آبهني لــأوطــان والقضايا التي يدعون أنها
شغلهم الشاغل.
ويمكن الحديث في عدم استيعابنا ملغزى دعاية بعض أطراف
حلف املقاومة ملطبعني مع العدو الصهيوني ،وهما العربيان
أحمد زويــل والعــب كرة القدم محمد صــاح .األول زار كيان
الـعــدو أكثر مــن مــرة وشــارك فــي أبـحــاث عــن كيفية التصدي
لـصــواريــخ املـقــاومــة الفلسطينية فــي غـ َـزة ون ــال عنها جائزة
َ
من كيان العدو .الثاني ،محمد صالح ،ق ِبل التطبيع مع كيان
االستعمار االستيطاني العنصري واملشاركة في لعب فريقه
في فلسطني املحتلة ،ولم يعتذر .أما الثالث فهو ليونيل ميسي
املتحمس بال حدود لكيان العدو الصهيوني .وقد سألنا أحد
تلك املنابر عن أسباب حماستهم ،لكنهم لم يكلفوا أنفسهم
عناء اإلجابة.
لكنني أود هذه املرة العودة إلى ما قلناه قبيل فترة قصيرة :إن
مشيخات الخليج الفارسي ليست سوى كيانات سيبارانية/
افتراضية تتحرك بالريموت كونترول وأصابع واشنطن ولندن
وتل أبيب ،وأن كل ما تدعيه من سياسات وتحركات وما إلى
ذلك ما هي سوى تنفيذ ألوامــر السيد الــذي ال رد ألوامــره أو
لرغباته .بعض القراء رأوا أني أبالغ في االتهام بهدف التشديد
على مدى تبعية تلك الكيانات الوهمية ملثلث واشنطن  -لندن
 تل أبيب التي أوجدتها خدمة ملصالحها االستعمارية .وكنتقــد قلت فــي بعض مـقــاالتــي فــي هــذا املنبر إن تلك الكيانات
التي تدعي أنها تقدم املساعدة إلى الشعب الفلسطيني خدمة
لقضية الـعــرب األول ــى ،تدفع مــا تدفعه مــن أم ــوال رغــم أنفها،
تنفيذًا ألوامر السيد األطلسي ،وأن ما تقدمه من «املساعدات»
ُي َّ
قدم رغم أنف حكامها الذين ال هم لهم سوى تكديس الحريم
كالوسائد في قصورهم القصبية ،وال يفكرون إال في حساب
مقادير العموالت التي سيتقاضونها ،وأن ال شغل لهم سوى
التآمر على بعضهم ،األب على األب وعلى االبــن ،واالبــن على
الشقيق أو الشقيقة ...وهكذا.
لقد لحقت بحكام السعودية فــي املــاضــي كثير مــن النعوت،
واتهمهم كثيرون من الكتاب التقدميني بالفساد والتآمر وأنهم
وم ــن هــم عـلــى شاكلتهم مــن أنـظـمــة ســايـكــس  -بيكو بــاعــوا
فلسطني وقضايا العرب جميعها ،وكــان «خالد الذكر» رائدًا
ُّ
في فضحهم ،لكنهم اتهموا بالتحامل إلى أن قام شاهد من
وسطهم هــو ولــي العهد السعودي بــن سلمان ليؤكد صحة
ال ـن ـعــوت ،ولـيـنـكــل بـهــم وح ـتــى لـيـضــع األغـ ــال فــي أعـنــاقـهــم،
مانعهم من التحرك ،وليفرض عليهم الرقابة الدائمة لكونهم
متآمرين ولصوصًا وما إلى ذلك.
أم ــا حـكــام قـطــر املـهــرولــن األوائـ ــل لـلــركــوع عـنــد قــدمــي الـعــدو
ً
الصهيوني ،فلم يتركونا ننتظر طويال لتأكيد اتهاماتنا لهم ،إذ
إن املتحدثة باسمهم ،الذكية جدًا ،أكدت أخيرًا أن «املساعدات»
التي تقدمها بالدها إلى حماس هي بطلب (بل قل :بأمر) من
واشنطن ،وجــاء ذلك االعتراف في سياق تأكيد تنصل قطر
من دعم اإلخونجية.
لم يكن لدينا شك في ذلك ،يا حضرة املتحدثة ،وال شك لدينا
أيضًا في أن كيانكم االفتراضي هذا ليس سوى حقيبة مال
يستخدمها الغرب  -الصهيوني االستعماري لخدمته ،والبتياع
الذمم أو الستئجارها ،وملحاولة التأثير في سياسات القوى
الـتــي تقبل تسلم تلك املـســاعــدات املــزعــومــة .ولنتذكر سوية
هنا تصريح رئيس وزراء قطر األسبق الذي اعترف بأن دعم
املشيخة للحرب على سورية كان بتنسيق أميركي  -سعودي
 تركي .لذلك ،وجــب عــدم نسيان أن موقف حماس املعاديلسوريا ،بل وحتى املشاركة في العدوان عليها وتأييد غزو
«التحالف» الشيطاني على اليمن كان نتاج تلك «املساعدات»،
ومن ينسى «مساعدتهم» في غزو العراق وتدمير ليبيا!
يـضــاف إل ــى ذل ــك أن أم ــوال ال ـب ـت ــرودوالر ال ـفــاســدة واملـفـســدة
للحركة الوطنية الفلسطينية كانت تقدم إلى جهة واحدة ،هي
صاحبة مشروع «دولــة ولــو على ظهر حمار» حسب تعبير
قـيــادات الهزيمة والخضوع واالنـبـطــاح التي كانت تسير في
الطريق الذي أوصلنا إلى نكبتنا الثالثة وأوسلو .ولنا عودة.

