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عبدالله السناوي *
القضية ليست أن تـمـ ّـر أو ال تـمـ ّـر التعديالت
ال ــدس ـت ــوري ــة امل ـق ـتــرحــة ،ال ـت ــي أق ـ ّـره ــا مجلس
ال ـن ــواب امل ـص ــري بــأغـلـبـيــة ك ـب ـيــرة ،فـقــد جــرت
الـ ـع ــادة ف ــي ج ـم ـيــع االس ـت ـف ـت ــاءات بــاخ ـتــاف
درج ـ ــات نــزاه ـت ـهــا وشـفــافـيـتـهــا ومـسـتــويــات
حــريــة إب ــداء ال ــرأي فــي مــوضــوعـهــا أن تحسم
«كتلة نعم» نتائجها.
ع ـل ــى مـ ـ ــدى عـ ـق ــود ط ــوي ـل ــة وم ـت ـن ــاق ـض ــة فــي
خياراتها الرئيسية لم يحدث مــرة واحــدة أن
نـجـحــت «كـتـلــة ال» ف ــي مـنــع ت ـمــريــرهــا ،مهما
بلغت خطورتها وعمق االستقطاب في بنية
املجتمع .بعض األسـبــاب تعود إلــى العزوف
العام عن املشاركة في مثل هذه االستفتاءات
إثر التجارب السلبية املتراكمة ،باستثناء ما
ّ
تولد في أعقاب ثورة «يناير» من ثقة بأن لكل
صوت قيمته في تقرير املستقبل.
ُ
بـعــض األس ـب ــاب األخـ ــرى تـنـســب إل ــى البيئة
الـسـيــاسـيــة وم ــدى مــا تــوفــره مــن حــريــة إب ــداء
الرأي في موضوع يحتمل إجابتني« :نعم» أو
«ال» ،وهذه مسألة حريات عامة تصون حقوق
املواطنني دون خوف أو خشية أذى ،كما أنها
م ـســألــة تـقــالـيــد ي ـف ـتــرض أن ت ـتــراكــم ويــرتـفــع
الــوعــي الـعــام بأهميتها حتى يـكــون املساس
بها مــن امل ـحـ ّـرمــات .وبـعــض األس ـبــاب الثالثة
ترجع إلــى مستوى الوعي تحت وطــأة العوز
واس ـت ـض ـعــاف ال ـح ـق ــوق ال ـع ــام ــة ف ــي املـنــاطــق
املـ ـح ــروم ــة األق ـ ــل تـعـلـيـمــا وص ـح ــة بـمـعــايـيــر
تـقــاريــر التنمية الـبـشــريــة واألك ـثــر اسـتـعــدادًا
ملجاراة السلطات ،أيًا كانت توجهاتها خشية
أي أضرار قد تلحق بها .في أجواء «يناير» بدا
أن تجاوز موروثات املاضي ممكن ،فقد امتدت

طوابير االستفتاء أمــام اللجان لكيلو مترات
تحت املـطــر .كــان املشهد بديعًا واستثنائيًا،
غـيــر أن ــه لــم تـكـتــب لـلـتـجــربــة أن تــأخــذ مــداهــا
وتتكرس قواعدها.
استحالت مشاهد استفتاء مارس  2011على
تعديالت دستورية مـحــدودة إلــى مشاحنات
ط ــائـ ـفـ ـي ــة قـ ـ ــادهـ ـ ــا الـ ـسـ ـلـ ـفـ ـي ــون و«اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
املسلمون» ،كأن االستفتاء على الدين نفسه،
ّ
املؤسسة الختطاف الثورة
كان تلك الخطيئة
ن ـف ـس ـهــا .تـ ـك ــرر األمـ ـ ــر ن ـف ـســه ف ــي االس ـت ـف ـتــاء
عـلــى دس ـتــور  ،2012ال ــذي صــاغـتــه الجماعة
م ــع ح ـل ـفــائ ـه ــا ،دون أدنـ ـ ــى اع ـت ـب ــار لـحـقـيـقــة
أن الــدســات ـيــر تــوضــع بــال ـتــوافــق ال اإلق ـص ــاء،
ب ــال ــرض ــا ال الـ ـتـ ـخ ــوي ــف ،وإال ف ــإنـ ـه ــا تـفـقــد
مشروعيتها وتكون نهايتها مسألة وقت.
ُ
الــدســاتـيــر ليست نصوصًا تـصــاغ على ورق
ّ
تمر باالستفتاء قبل أن تــودع األدراج ،يؤخذ
ببعضها حـســب مقتضيات املـصــالــح اآلنـيــة
ويترك أغلبها دون إنفاذ ،بقدر ما هي القواعد
ّ
امل ـن ــظ ـم ــة إلدارة الـ ــدولـ ــة ع ـل ــى ن ـح ــو حــديــث
يضمن الـتــوازن بني مؤسساتها وعــدم تغول
السلطة التنفيذية على السلطتني القضائية
وال ـتـشــريـعـيــة وي ـص ــون ال ـح ــري ــات وال ـح ـقــوق
العامة .لكل دستور فلسفته ،فإذا ما تقوضت
أزهـقــت روح ــه .فلسفة الــدسـتــورّ ،
أي دسـتــور،
أهم من نصوصه ،النصوص قد يطرأ عليها
الـتـعــديــل ،فــالــدسـتــور لـيــس قــرآنــا – كـمــا قيل
لـتـســويــغ الـتـعــديــات املـقـتــرحــة .ه ــذه حقيقة،
ّ
وال ــدسـ ـت ــور املـ ـص ــري ال ـح ــال ــي ي ـنــظــم طــريـقــة
تعديله .غير أن الدستور – كما يجب أن يقال
– ليس لعبة تدخل عليها تعديالت من وقت
إلى آخر دون حاجة أو مقتضى أحيانًا.
ك ــان ــت الـ ــدعـ ــوة ل ــوض ــع دسـ ـت ــور ج ــدي ــد بـعــد

(أ ف ب)

عشر سنوات قبل االستفتاء على التعديالت
املطروحة أسوأ ما ّ
تردد تحت قبة البرملان ،أو
ُ
نشر على ورق صحف .إنه االستخفاف الكامل
بــأيــة أص ــول وقــواعــد يعرفها العالم الحديث
والدول التي تحترم نفسها.
قيمة الدساتير فيما تنطوي عليه من قواعد
ال يصح معها أي تعديل أثناء إنفاذها ،وإال
ف ــإن ـه ــا «ت ـش ـخ ـص ـ ُـن» م ــا ه ــو عـ ــام بـطـبـيـعـتــه،
كــالـتـعــديــل الـ ــذي أدخ ـ ــل لـتـمــديــد م ــدة رئـيــس
الـجـمـهــوريــة الـحــالــي لـعــامــن إضــافـيــن حتى
ً
تـصـبــح س ـ ّـت س ـن ــوات ب ــدال م ــن أرب ــع وإج ــازة
إعادة انتخابه ملرة تالية .هذا النص  -بالذات
 استوقف التغطيات اإلعالمية الدولية أكثرمــن غ ـيــره ،ورب ـمــا دون غ ـيــره .رئـيــس مجلس
النواب املصري اعتبر التركيز على ذلك النص
أمرًا مجحفًا وغير منصف .هل هذا االستنتاج
قادر على إقناع أحد في العالم بأن التعديالت
أوسع من أن يكون التمديد الرئاسي جوهرها
وداعيها؟
لم يكن تعديل النص الرئاسي وحده موضوع
امل ـس ــاج ــات ،ال ـت ــي ج ــرت ف ــي م ــا أط ـل ــق عليه
«ال ـح ــوار املـجـتـمـعــي» داخ ــل ال ـبــرملــان دون أن
يـمـتــد إل ــى خ ــارج ــه ف ــي ال ـص ـحــافــة واإلع ـ ــام،
وهـ ــذه م ــأس ــاة ب ــذات ـه ــا .ت ــوات ــرت اع ـت ــراض ــات
ع ـل ــى نـ ـص ــوص الـ ـتـ ـع ــدي ــات األخـ ـ ـ ـ ــرى ،فـيـمــا
يتعلق بالقضاء ومدى استقالله عن السلطة
التنفيذية ،وإع ــادة تعريف الــدور الدستوري
للقوات املسلحة وإنشاء غرفة برملانية ثانية
باسم «مجلس الشيوخ» دون أن تكون هناك
ً
مـهــام حقيقية مـسـنــدة إلـيــه فـضــا عــن تكلفة
انتخابه ورواتب أعضائه على موازنة الدولة
املثقلة.
مـضــت املـســاجــات شـبــه املـكـتــومــة ح ــول كل

كان أسوأ ما
جرى في
الجلسة
ذلك التعبير
ّ
المتفلت باتهام
المعارضين
بأنهم «غير
مصريين»

نص وحــرف دون أن ُيتاح للرأي العام على
نـحــو واس ــع أن يـطـلــع عـلــى وج ـه ــات النظر
املختلفة .لم تتمكن املعارضة املدنية من أن
تـعــرض األس ـبــاب الـتــي تــدعــوهــا للتصويت
ب ـ ــ«ال» ،حـســب الـتــوجــه الـســائــد ،أو مقاطعة
االس ـت ـف ـت ــاء ح ـســب ت ـ ّ
ـوج ــه آخـ ــر دون حسم
للموقف األخـيــر حتى اآلن .بحكم األصــول
امل ـس ـت ـق ــرة ال ي ـن ـب ـغــي أن تـ ـك ــون الــدســات ـيــر
موضوع منازعة ولو باملقاطعة أو الصمت
بــن حـكــم وم ـعــارضــة ،األص ــل هــو الـتــوافــق،
غـيــر أنــه ال يمكن ّ
االدعـ ــاء أن شيئًا مــن ذلــك
قد حــدث .كان الفتًا نسبة البرملانيني الذين
أق ــروا الـتـعــديــات ( )531إل ــى مــن رفضوها
( )22فــي الجلسة التي صوتت عليها نـ ً
ـداء
ب ــاالس ــم .ال ـف ــارق الـكـبـيــر ال يـعـكــس مــوازيــن
الـقــوى السياسية الحقيقية بـقــدر مــا يعبر
عن طبيعة البرملان الحالي والـظــروف التي
أت ــت ب ـنــوابــه إل ــى م ـقــاعــدهــم .ب ــدت نـظــرتــان
متناقضتان ّ في تلك الجلسة.
أواله ـمــا ،تبنتها كتلة «امل ــواالة» التي ذهبت
إلــى اعتبار التعديالت الدستورية ضرورية
الستكمال الرئيس الحالي املـشــروعــات التي
بدأها وضمانًا الستقرار البلد .بل إن تقرير
لجنة ال ـشــؤون الــدسـتــوريــة والتشريعية في
مجلس النواب ،التي أقرت الصياغة األخيرة،
قالت ّ
نصًا« :إن فلسفة تعديل الدستور تقوم
على أس ــاس بـنــاء مــؤسـســات قــويــة ومـتــوازنــة
وديمقراطية تقوم بمسؤوليتها بكفاءة دون
املـســاس بــالـضـمــانــات األســاسـيــة الـتــي كفلها
ّ
الــدس ـتــور» دون أن يــتـســق ظــاهــر األل ـفــاظ مع
ح ـقــائــق األمـ ـ ــور .بـ ــذات االتـ ـج ــاه ذه ــب رئـيــس
املجلس النيابي إلى اعتبار التعديالت تدعيمًا
لإلصالح السياسي دون أن يقول كيف ومتى؟

وما املقصود باإلصالح السياسي؟
وثانيتهما ،أعربت عنها كتلة «املعارضة»،
ً
الـتــي رفـضــت الـتـعــديــات جملة وتفصيال،
ً
شكال وموضوعًا ،ونزعت عنها مشروعيتها
واع ـت ـب ــرت ـه ــا ت ـ ـجـ ــاوزًا دسـ ـت ــوري ــا ال يـصــح
االستفتاء عليه .تدرك أن التعديالت سوف
ت ـمــر ،لـكـنـهــا تـتـحـســب م ـمــا ق ــد ي ـحــدث غ ـدًا
مــن تــداعـيــات وعــواقــب .كــان أس ــوأ مــا جرى
فــي جـلـســة إقـ ــرار الـتـعــديــات ذل ــك التعبير
ّ
املـتـفــلــت ،ال ــذي يـســيء لـكــل معنى سياسي
وأخالقي في البلد ،باتهام املعارضني بأنهم
«غ ـيــر م ـص ــري ــن» .رغ ــم أن رئ ـيــس ال ـبــرملــان
رفــض التفلت اللفظي إال أنــه بــذاتــه تعبير
عن نوع من االستباحة سممت املجال العام.
االخ ـتــاف والـتـنــوع مــن ضـ ــرورات التحول
إلـ ــى دول ـ ــة ح ــدي ـث ــة ،م ــدن ـي ــة ودي ـم ـق ــراط ـي ــة،
باملمارسة ال االدع ــاء .مــا يحمي االستقرار
ال ـ ـضـ ــروري ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد أن ت ــؤك ــد ق ــواه
السياسية الحية بقدر ما تستطيع أهمية
احـ ـت ــرام ال ـق ــواع ــد ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـحــدي ـثــة ال
االل ـت ـف ــاف ع ـل ـي ـهــا ،وت ـل ـفــت رغـ ــم أيـ ــة أجـ ــواء
سلبية إلى أهمية إنفاذ ضمانات الحريات
وال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ال ـ ـعـ ــامـ ــة واس ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ـق ـض ــاء
واستقالل الجامعات وحرية العمل األهلي
وال ـن ـق ــاب ــي وال ـث ـق ــاف ــي املـ ـنـ ـص ــوص عـلـيـهــا
فــي الــدس ـتــور .بـقــدر االنـفـتــاح عـلــى العصر
وقـيـمــه الــدسـتــوريــة الـحــديـثــة الـتــي تضمن
الحريات العامة للمواطنني وترفع املظالم
عن كاهلهم تتأكد قوة الدول وقدرتها على
توفير األمــن واالسـتـقــرار وتكتسب قدرتها
على صنع مستقبلها بثقة.
هذه بديهية ال يصح السجال فيها.
* كاتب مصري
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فلسطين الكنعانية
في األركيولوجيا
عالء الالمي *
ّ
توقفنا فــي مقالة سابقة بعنوان «القدس
ه ــي أورش ـل ـي ــم ال ـك ـن ـعــان ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة»
(«األخ ـب ــار» ،عــدد  2نـيـســان /أبــريــل )2019
عند عدد من األدلة اآلثارية «األركيولوجية»
التي تؤكد كنعانية وفلسطينية أورشليم
الـ ـ ـق ـ ــدس ،وت ـن ـق ــض الـ ـف ــرضـ ـي ــات ال ـل ـغــويــة
التأثيلية «اإلتـيـمــولــوجـيــة» الـتــي طرحها
باحثون عــرب؛ منهم فاضل الربيعي حول
يمنية الجغرافية التوراتية .وقبل أن نكمل
مــا ب ــدأن ــاه ،نـتــوقــف بــاخـتـصــار عـنــد مقالة
تعقيبية للصديق الـبــاحــث أحـمــد الــدبــش
بعنوان «تاريخ القدس وأصل «أورشليم»:
التوراة ...ليست هنا!» («األخبار» ،عدد 12
نيسان  /ابريل .)2019
يتركز نقد الدبش على أمــريــن :األول نقده
ل ـل ـم ـص ــدر الـ ـ ـ ــذي أخـ ـ ـ ــذت عـ ـن ــه امل ـق ـت ـب ـســن
املتعلقني بــ«نـصــوص الـلـعــن» الفرعونية،
والثاني على تزمني نص نقش سلوان .نقد
جوهر املقتبس ينبغي أن يوجه أساسًا إلى
َ
صاحبي ّ
النصني وليس َّ
إلي أو إلى الباحث
فـ ـ ــراس الـ ـ ـس ـ ــواح ،وإنـ ـم ــا ي ـم ـكــن أن يــؤخــذ
علينا عــدم ذكــر مــا أثير مــن اعـتــراضــات أو
َ
املقتبسني مــن قبل باحثني
تحفظات على
آخرين ومــن قبلنا أيضًا ،وهــي اعتراضات
وخــافــات ذات طــابــع لـ ّغــوي ولـيــس آثــاريــا
بخصوص ما أثاره املعقب حول الفرق بني
«أورشاليم» و«أوشاميم» .ولكنني كنت في
مـعــرض اسـتــراتـيـجـيــة أخ ــرى ال عــاقــة لها
بالخالفات الكثيرة بــن ال ـقــراءات اللغوية
اإلت ـي ـمــولــوج ـيــة لـلـنـصــوص ال ـقــدي ـمــة على
أه ـم ـي ـت ـهــا .اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــي ك ــان ــت تنصب
أس ــاس ــا ع ـل ــى ن ـق ــض وت ـف ـن ـيــد ال ـج ـغــراف ـيــة
التوراتية اليمنية والعسيرية وفي وجود
أورشليم القدس الكنعانية اليبوسية في
فـلـسـطــن .وسـ ــواء كــانــت بــركــة حــزقـيــال قد

أنشئت في القرن السابع قبل امليالد أو بعد
ذلك ببضعة قرون ،فإنها تؤكد فلسطينية
الـجـغــرافـيــة الـتــوراتـيــة ولـيــس يمنيتها أو
عسيريتها.
أما قول املعقب إنه «ال وجود ملدينة القدس
قبل الـقــرن السابع قبل املـيــاد أثــريــا» فهو
مــوضــوع آخــر ،يقفز القائل بــه على الدليل
األركيولوجي الــذي أكــده عــدد من العلماء،
وآخــرهــم كاثلني كينون فــي رصــدهــا ملوقع
ومخلفات أورشليم اليبوسية في العصر
الـبــرونــزي كما بينت فــي املقالة ذاتـهــا .أما
القول بعدم العثور على أي أثر آثاري يربط
العهد القديم بالقدس فهو يختلف تمامًا عن
القول بعدم العثور على أي أثر أركيولوجي
يربط السردية اليهودية العبرانية بأرض
فلسطني .فالعهد القديم «وتحديدًا التلمود
األورشـ ـلـ ـيـ ـم ــي» ،ل ــم ي ـك ـتــب إال ب ـع ــد ق ــرون
ع ــدي ــدة م ــن أح ـ ـ ــداث ت ـل ــك الـ ـس ــردي ــة وب ـعــد
َ
القضاء على دويلتي إسرائيل ويهوذا ،أي
بعد العودة من األسر البابلي وتحول إقليم
«اليهودية» إلــى محمية فارسية صغيرة.
ثم إن العهد القديم هو جزء متأخر تأريخيًا
من تلك السردية الكنعانية املدعمة باألدلة
اآلث ــاري ــة ،ولـيـســت تـلــك ال ـســرديــة ج ــزءًا من
العهد الـقــديــم ،كما يـحــاول الـتــوراتـيــون أن
يرسخوا في أذهان الناس ،وقد نجحوا في
ذلك لشديد األسف .وما يقتبسه الدبش عن
اآلثارية الهولندية شتاينر صحيح بشكل
ع ــام ألن ـهــا تـنـكــر وجـ ــود أورش ـل ـيــم الـقــدس
كمدينة (مـقــدســة وخــاصــة مــن وجـهــة نظر
الله والـنــاس قبل الـقــرن السابع الهجري).
فــاملــديـنــة كــانــت كـنـعــانـيــة يـبــوسـيــة وثنية
م ــن حـيــث الــديــانــة قـبــل تـسـلــل الـعـبــرانـيــن
وس ـي ـطــرت ـهــم ع ـل ـي ـهــا .أمـ ــا إنـ ـك ــار شـتــايـنــر
لوجود أي آثار أو بقايا أســوار في العصر
الحديدي فيتناقض مع مكتشفات كاثلني
كينون ألورشليم اليبوسية جنوبي القدس

الـحــالـيــة ،وق ــد رسـمــت ـ ـ كـيـنــون ـ ـ مخططًا
دقيقًا للمدينة على أســاس ما عثرت عليه
من مكتشفات! ويبقى تحري األمر ومعرفة
الحقيقة مطروحًا وضروريًا لحسم الخالف
بني الباحثتني بتفحص األدلة.
إن تحويل أي خــاف فــي ق ــراءة النصوص
بني الباحثني إلى عملية جنائية واتهامية
تتعلق بالتزوير والتحريف دائمًا واعتبار
ذلك القاعدة وليس االستثناء ،ودون تمييز
ِّ
ب ــن م ــا ي ـف ـيــد رواي ـت ـن ــا املـ ــؤكـ ــدة لـلـســرديــة
الكنعانية فــي فلسطني وال ـقــدس وينقض
الــروايــة الـتــوراتـيــة الصهيونية الـتــي تريد
التهام تلك السردية وجعلها هامشًا لها،
ليس مفيدًا وال هو من املنهجية العلمية في
شيء .أقول هذا رغم أن من غير املمكن تبرئة
جميع الباحثني ـ ـ وخصوصًا الصهاينة ـ ـ
من محاوالت التزوير والتحريف ألغراض
سياسية وديـنـيــة ،لكن هــذه االسـتـثـنــاءات
تـعــالــج بـتـقــدم الــدل ـيــل املـقـنــع عـلــى ح ــدوث
ال ـتــزويــر وال ـت ـحــريــف ووض ـع ــه ف ــي سياقه
الحقيقي .إن قــراءة جــون ولسن لنصوص
ً
اللعن الفرعونية ،مثال ،ال تفيد التوراتيني
الصهاينة فــي ش ــيء ،بــل عـلــى الـعـكــس من
ذلك تضرهم وتفيدنا ،ألنها تؤكد كنعانية
أورش ـل ـي ــم ال ـقــدي ـمــة ول ـي ــس ي ـهــودي ـت ـهــا أو
عبرانيتها ،فحاكمها «يقرب أمــو» املذكور
فــي ال ـنــص الـفــرعــونــي هــو كـنـعــانــي وليس
عـبــريــا كـمــا يظهر مــن لـفــظ االس ــم والـفـتــرة
الزمنية املفترضة له أي القرن التاسع عشر
قبل امليالد إن صحت هذه القراءة.
إن األمـ ـ ــر ي ـت ـع ـلــق ه ـن ــا بـ ـ ـق ـ ــراءات مـخـتـلـفــة
ملخلفات آث ــاري ــة ،ولـيــس بتأكيد أو نـكــران
ُ
حسمت رأيي في هذا
تأريخية التوراة ،فقد
املــوضــوع فــي مـنــاسـبــات عــديــدة واعـتـبــرت
النص التوراتي وخصوصًا ما تعلق منه
بأحداث ما قبل القرن الخامس ق.م ،نصًا غير
تأريخي ،بل هو خرافي وأيديولوجي كتب
لغرض دعائي ملصلحة السلطات الحاكمة
فــي زمــن يوشيا العائد مــن بــابــل .وهــذا ما
يؤكده الباحث اإلركيولوجي «اإلسرائيلي»
َّ
فنكلشتاين حني يقول «إن قسمًا كبيرًا من
التوراة كان دعائيًا وأسطوريًا» .أما القسم
الذي كتب من التوراة في زمن يوشيا ،فكان
ب ـهــدف دع ــم مملكة ه ــذا األخ ـي ــر ،ويضيف
َّ
فنكلشتاين «إن النص التوراتي اليوشاوي
َّ
ك ــان مـبـتـ َـدعــا كـلـيــا .ذل ــك أن ال ـتــاريــخ ينفع
في األيديولوجيا ،وكــان على كاتب النص
اإلشـ ــارة إل ــى أســاطـيــر مبنية ح ــول أبـطــال
ســاب ـقــن ان ـت ـق ـلــت أخ ـب ــاره ــم م ــن ج ـيــل إلــى
جيل» .ويبقى اإلخالص للحقيقة هو األهم!

ّ
األدلة األركيولوجية
ب ــال ـع ــودة الـ ــى عـ ــرض األدلـ ـ ــة ّاألرك ـيــولــوج ـيــة
األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي ت ـن ـق ــض وتـ ـف ــن ــد ال ـج ـغ ــراف ـي ــة
ال ـت ــورات ـي ــة ال ـي ـم ـن ـيــة ،ي ـق ــول ال ـب ــاح ــث فــاضــل
الربيعي:
ت ـص ـلــح مــدي ـنــة ب ـيــت آش ـ ــان ل ـت ـكــون ن ـمــوذجــا
مل ــدن فـلـسـطــن الـكـنـعــانـيــة ال ـتــي ال عــاقــة لها
بــال ـســرديــة ال ـت ــورات ـي ــة .ف ـقــد ت ــم ال ـت ـعــرف إلــى
آثارها قــرب بيسان الحالية ،من قبل اآلثــاري
روي خالل حملته التنقيبية في الثالثينيات
مــن الـقــرن املــاضــي .وتـبــن أن هــذا املــوقــع كان
مسكونًا منذ األلــف الــرابــع قبل املـيــاد ،وبلغ
ازدهـ ــاره فــي مدينة مـســورة فــي الـقــرن الــرابــع
عشر ق.م .وأبرز ما تم اكتشافه فيه هو سلسلة
من طبقات املعابد الكنعانية في طبقات آثارية
مـتــراكـمــة بعضها ف ــوق بـعــض .يــرجــع املعبد
األول إلى القرن الرابع عشر قبل امليالد ،يليه
معبد آخر يعود إلى القرن الثاني عشر ق .م،
ُ
وع ـثــر فــي ح ــرم املـعـبــد عـلــى تـمــاثـيــل مصرية
وكنعانية .أمــا فــي الطبقة الثالثة فعثر على
آث ــار تـعــود إل ــى الحقبة الـيـهــوديــة القصيرة،
تليها طبقة فيها آثار إغريقية وفوقها كنيسة
بيزنطية .ويعلق الباحث فراس السواح الذي
لخص هذه املكتشفات بقوله «وهكذا ،تجتمع
فــي بيت آشــان كــل ِّ
البينات املعاكسة لنظرية
كمال الصليبي .فاسم املوقع قديم قدم سكناه.
وقد وجد مكتوبًا في الوثائق التي عثر عليها
ب ــن أن ـق ــاض املــدي ـنــة وال ع ــاق ــة ل ــه بــالـيـهــود
النازحني إلى فلسطني بتسميته تيمنًا بموقع
ُّ
قــديــم فــي عسير كما يــرى الصليبي .واللقى
امل ـصــريــة ال ـتــي وجـ ــدت ف ــي امل ــوق ــع م ــن نصب
وت ـمــاث ـيــل ونـ ـق ــوش وك ـت ــاب ــات هـيــروغـلـيـفـيــة
تثبت أن مسرح السجالت املصرية الفرعونية
هو بالد الشام ال غرب الجزيرة العربية .ومع
ذلــك ،ودون التوقف عند هــذه الحقائق ،ينقل
كمال الصليبي بيت شان إلى منطقة الطائف
فيجدها في قرية الشنية».
ومــن امل ــدن الكنعانية والفلسطينية األخــرى
م ــدي ـن ــة «شـ ـكـ ـي ــم» الـ ـت ــي لـ ــم ت ـك ــن ل ـه ــا عــاقــة
بــال ـع ـبــران ـيــن أو ب ـنــي إس ــرائ ـي ــل ط ـ ــوال آالف
السنوات التي سبقت ظهورهم فــي فلسطني
الـقــديـمــة :تــم الـتـعــرف الــى آث ــار شكيم فــي تل
بالطة قرب نابلس بعد عمليات التنقيب التي
َ
قــام بها د .سولن ود .والتر بني سنتي 1913
َ
و  ،1934واستكملها د.رايت بني سنتي 1956
و .1964وقد ّبينت نتائج التنقيبات أن املوقع
كــان مسكونًا منذ العصر الحجري الحديث،
إال أن املدينة املـســورة لــم تظهر إال فــي عصر
ال ـب ــرون ــز الــوس ـيــط مـطـلــع األلـ ــف ال ـثــالــث قبل

امليالد ،لكنها دمرت في أواسط القرن السادس
عشر ق .م .وكانت شكيم الكنعانية ذات شأن
في عهد تل العمارنة ،وظهر اسم ملكها البايو
في مراسالت مع حكام فينيقيا من جهة ،ومع
حـكــام مصر الفرعونية مــن جهة أخ ــرى .وقد
ُدمرت في أواخر القرن الثاني عشر ق .م ،وأعيد
بناؤها في القرن العاشر ق .م ،وأصبحت جزءًا
مــن مملكة إسرائيل الشمالية قصيرة العمر
نسبيًا حتى االجتياح اآلشوري ،وإسقاط تلك
اململكة .وتظهر آثــار التدمير في هذه الطبقة
اآلثــاريــة .أما الصليبي فاقترح أن تكون قرية
سقامة في منطقة الزهران السعودية ،أو بلدة
القاسم قرب القنفذة ،هي شكيم الكنعانية.
يبدو من الطريف وجود طريقتني مختلفتني
ً
َ
ونتائج ،لقراءة
شكال ،متشابهتني مضمونًا
دلـ ـي ــل أركـ ـي ــول ــوج ــي ح ــاس ــم ومـ ـشـ ـه ــور عـنــد
اآلث ـ ــاري ـ ــن ي ــدع ــى ن ـق ــش أو ل ـ ــوح شـلـمـنـصــر
ال ـثــالــث .ال ـق ــراءة األولـ ــى هــي لـلـبــاحــث فــاضــل
الربيعي ،باعتماد طريقته في املقارنة اللغوية
التأثيلية ،والـثــانـيــة لـكــاتــب آخــر هــو جــوريــن
كيلو وال ــذي يعتمد التحليل األيــديــولــوجــي
ال ـت ــاري ـخ ــي ال ـس ـط ـحــي ل ــأث ــر األرك ـي ــول ــوج ــي
حول هذا النقش نفسه ،ولكن لهدف سياسي
وأنثروبولجي آخر ال عالقة له بنطاق بحثنا
وي ـت ـع ـلــق بـتـفـسـيــر م ـت ـهــافــت ي ـن ـفــي م ـشــاركــة
الـ ـع ــرب الـ ـ ـ ــواردة ف ــي الـ ـل ــوح ب ـع ـب ــارة «أري ـب ــي
جنديبو» أو «جندب العربي».
َّ
إن الحدث الــذي يستعرضه نقش شلمانصر
بــدقــة شــديــدة هــو معركة قــرقــرة أو كــركــرا في
الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع ق .م ،فـ ـم ــاذا ن ـع ــرف ع ــن هــذا
النقش أو اللوح؟
ً
ينبغي الـتـفــريــق أوال ،بــن مــا يـسـمــى «نقش
شلمانصر» وهــو لــوح بوجه واح ــد ،يتحدث
ع ــن م ـعــركــة ق ــرق ــر «كـ ــركـ ــرا» واسـ ـم ــه الـعـلـمــي
( ،)Kurkh Stelaورد فيه ذكر أسماء اثني عشر
ملكًا تحالفوا لصد جيوش شلمانصر الثالث
الـغــازيــة لـبــاد آرام وفينيقيا وفـلـسـطــن .أمــا
ّ
الثاني فهو املعروف بمسلة شلمانصر الثالث
أو املسلة السوداء ( .)Black Stelaوهي مسلة
بــأربـعــة أوج ــه ،وفيها يــرد ذكــر حملة حربية
أخ ــرى ،أو ربـمــا هــي نفسها إنـمــا باختصار،
ذكرت فيها أسماء خمسة ملوك فقط .الواضح
أن الكاتبني يناقشان نقش أو لوح شلمانصر
ّ
عن معركة قرقرة ،ال مسلة شلمانصر السوداء.
يــؤرخ اللوح أو النقش لحملة امللك اآلشــوري
الــرافــدي ـنــي شـلـمــانـصــر ال ـثــالــث ض ــد دوي ــات
املدن في ما نسميها اليوم بالد الشام ،ويعتقد
باحثون أن اللوح كان نصبًا تذكاريًا تحذيريا
نصب في شــارع عريض للدعاية .يبدأ اللوح
بسرد لحملة شلمانصر السادسة مع جيشه

وقوامه مئة ألف رجل من نينوى ،عبروا نهر
َ
تيكريس «دجلة» ،ونهر الفرات ،فسقطت عدة
مـ ــدن ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك «ح ـل ـبــت» أي ح ـلــب تحت
سيطرته ،وأجـبــر حكامها على دفــع الجزية.
ثم تعرض الجيش اآلشوري لهجوم من قوات
ملك حماة ،فراح ينهب العديد من املدن ،إلى أن
تصدت له قوات التحالف في موقع كركرا على
نهر العاصي .وزعــم كــا الطرفني أنــه انتصر
في الحرب.
نكتفي بأسماء بعض«دويالت املدن» الواردة
ف ــي ال ـن ـق ــش واملـ ـع ــروف ــة ل ــدي ـن ــا الـ ـي ــوم وه ــي:
حـمــاة ،حـلــب ،أرواد ،دمـشــق ،جبيل ،أسرائيل
«اململكة الصغيرة املـنـقــرضــة» وبـيــت عمون،
أما صيدا وصور فلم تشتركا في الحرب ،بل
دفعتا الجزية لآلشوريني .فماذا يقول فاضل
الربيعي عن نقش شلمانصر الثالث ،وكيف
يـحـلـلــه لـيـضـمــه ف ــي الـنـهــايــة إل ــى الـجـغــرافـيــة
التوراتية اليمنية؟
إن ترجمة نص النقش كما أورده الربيعي في
مقالة له على موقع قناة «الجزيرة» مختلفة
تمامًا عن الترجمة التي يقدمها كيلو .فثمة
ف ــرق كـبـيــر ب ــن ال ـن ـصــن ،وب ـمــا أن ـنــا ال نملك
تــرج ـمــة رس ـم ـيــة أو شـخـصـيــة ل ـنــص الـنـقــش
بلغته األصـلـيــة ،فسنكتفي بمناقشة تـنــاول
الــربـيـعــي لـلـنــص ال ــذي قــدمــه ،ونــرجــح صحة
ترجمة النص التي يقدمها جورين كيلو ألنها
قريبة جدًا من ترجمات أخرى ،منها الترجمة
التي يعتمدها عبد العزيز صالح فــي كتابه
«الشرق األدنــى القديم ...مصر والـعــراق» ،ص
 ،777ترجمة محمـد بيومي مهران في كتابه
«تاريخ العراق القديم» ،ص .376
يـشــن الــربـيـعــي حـمـلــة ضــاريــة عـلــى الـتــزويــر
والـتــاعــب ال ـتــوراتــي بــالـنـصــوص والـنـقــوش
التاريخية ،فيقول «لقد جرى تالعب مفضوح
وشامل في قــراءة وفهم املضامني الحقيقية
لكل النقوش مــا يــزيــد على خمسة مجلدات
ضخمة فــي املـتـحــف الـبــريـطــانــي ،وأك ـثــر من
ذلـ ـ ــك ،تـ ـ ّـم م ــن خـ ــال هـ ــذه ال ـ ـقـ ــراءة ال ـتــاعــب
بـتــاريــخ املـنـطـقــة وتـلـفـيــق تــاريــخ فلسطيني
ليدعم أسطورة وجود مملكة إسرائيلية في
فلسطني قـبــل أل ـفــي عـ ــام» .ي ـ ّ
ـزج الـكــاتــب هنا
بمعلومات لم تــرد في نقش شلمانصر ،وال
فــي ق ــراءات ــه امل ـعــاصــرة ،فمملكة «اســرائ ـيــل»
األق ـ ــرب إل ــى الــوث ـن ـيــة الـكـنـعــانـيــة مـنـهــا إلــى
ال ـي ـه ــودي ــة ،ه ــي دوي ـل ــة ص ـغ ـيــرة ل ــم ت ــدم في
ج ـم ـي ــع م ــراحـ ـلـ ـه ــا أكـ ـث ــر مـ ــن ق ــرن ــن وس ـت ــة
أع ـ ــوام ،وق ــد أن ـهــى وج ــوده ــا امل ـلــك اآلش ــوري
تغالت بالصر ،أما الدويلة اليهودية الثانية
«يـهــوذا» ،فقد استمرت حتى سنة  588ق .م.
وأنهى امللك الكلداني نبوخذنصر وجودها،

األمر يتعلق
بقراءات مختلفة
ّ
لمخلفات آثارية،
وليس بتأكيد
تأريخية التوراة
أو نكرانها

وهذا ما يعترف به التوراتيون أنفسهم.
ثم إن الربيعي لم يقدم أي أدلة على «التالعب
امل ـف ـض ــوح» ف ــي ن ـقــوش امل ـت ـحــف الـبــريـطــانــي،
بــل هــو لــم يــذكــر حـتــى عـنــاويــن تـلــك النقوش
واملـجـلــدات الخمسة! وبعد أن يثير الربيعي
ب ـع ــض ال ـت ـش ـك ـي ـك ــات وال ـ ـف ـ ــروق فـ ــي األرق ـ ـ ــام
ً
والتواريخ واألسماء ،يكتب «أوال ـ ـ إن الحملة
الـتــي قــادهــا شلمانصر الـثــالــث بنفسه نحو
 850ق .م .جــرت في اليمن القديم ضد مملكة
أوسان وليس في فلسطني .وكانت أوسان من
أهــم حلفاء سبأ» .ويضيف الربيعي «ثانيًا ـ ـ
إن امللك اآلشــوري واجه تحالفًا قبليًا عريضًا
ض ــم ب ـنــي إس ــرائ ـي ــل (م ـل ــك أخ ـ ــاب) وال ـكــاهــن
ال ـي ـهــودي بـعـشــا ـ ـ ـ ـ بـعـشــه ،وأوس ـ ــان وخ ــوالن
وم ـلــك دم ـشــق (!!) وبــال ـط ـبــع ال يـمـكــن تـخـ ّـيــل
وجود مثل هذا التحالف في أرض فلسطني»...
«سنجد اسم املدينة التي وصلها شلمانصر
(أرجانة ـ ـ عرجانة) في محافظة لحج ،مديرية
ط ــور ال ـب ــاح ــة ،ق ــري ــة ع ــرج ــان .ك ـمــا ن ـجــد اســم
قــرقــر فــي محافظة أب ــن ،قــريــة قــرقــر .وسنجد
اســم إسرائيل في محافظة أبــن ،قرية قــرن آل
إسرائيل».
ويخلص الربيعي إلــى الحكم الـقــاطــع اآلتــي:
«هذا النقش ومعه نص التوراة ،يرويان قصة
املعارك املبكرة ضد مملكة أوســان «اليمنية»
 850ق .م .يــوم لــم يكن هناك قطاع إداري في
بالد الشام يدعى فلسطني .لقد ولد اسم هذا
القطاع بعد قرون طويلة مع الرومان».
ّ
ً
لن نعلق طويال على قوله «إن اســم فلسطني
ولــد مــع الــرومــان» أي بعد سنة  63ق .م .فقد
ً
تـكـلـمـنــا ط ــوي ــا ع ــن اس ــم فـلـسـطــن ف ــي مقالة
أخــرى نشرت في مجلة «اآلداب» عــدد نيسان
.2019
إن قــراءة الربيعي هذه تعسفية ،فهو يحاول
«ترهيم» أسماء قــرى وبـلــدات يمنية صغيرة
وم ـج ـه ــول ــة ،ف ـي ـق ـصــي ويـ ـح ــذف م ــدن ــا ك ـبــرى
مشهورة تاريخيًا مثل حلب وحـمــاة وأرواد
وعمون أو يذكرها دون موضعتها جغرافيًا
كدمشق التي ينقلها إلــى اليمن .ويسكت عن
الـفـقــرة الـخــاصــة بملك «إســرائ ـيــل» ُاملنقرضة
يــاهــو بــن عـمــري فــي النقش وال ــذي ذكــر فيها
بــاالســم مــع م ـفــردات الـجــزيــة الـتــي قــدمـهــا من
ذهب وفضة في منحوتة بارزة له وهو يسجد
أرضــا أمــام امللك شلمانصر .وهــذا امللك واحد
م ــن س ــال ــة آل ع ـم ــري امل ـغ ـض ــوب ع ـل ـي ـهــا مــن
التوراة ومملكة يهوذا ألنها متهمة بالخروج
على اليهودية واالرتداد إلى الوثنية الكنعانية
والفينيقية .وهناك العديد من األدلة اآلثارية
التي تؤكد وجــوده وعرضها فنكلشتاين في
«التوراة مكشوفة» ،ص.217

ولـكــن ،مــن أيــن جــاء الربيعي بحكاية اململكة
األوس ــان ـي ــة وش ـع ــب األوس ــانـ ـي ــن ،وه ــل ورد
ً
ذكرهم فعال في نقش شلمانصر؟ لقد ورد ـ ـ
ضـمــن أس ـمــاء امل ـمــالــك واملـ ــدن اإلحـ ــدى عشرة
ـ ـ ـ ـ اس ــم مــدي ـنــة «أوسـ ـن ــو  Usnuأو أوس ــان ــات
 ،»Usanatوهـ ــي ال ـت ــي وجـ ــد الــرب ـي ـعــي فـيـهــا
ّ
ض ــالـ ـت ــه ال ـي ـم ـن ـي ــة ،ف ـت ـح ــول ــت إل ـ ــى امل ـم ـل ـكــة
األوسانية على سن ورمح! وهناك اسم ململكة
أخـ ــرى ه ــو «س ـيــانــو  ،»Sianoوت ـل ـفــظ أيـضــا
شيانو ،وملكها هو «أدونو ِبعلي» وهو قريب
من لفظ «أدونيس» وليس فقط من «عدينو»
كما قــرأهــا الربيعي ،أمــا بعل فهو مــن اآللهة
الـكـنـعــانـيــة الـفـيـنـيـقـيــة وال عــاقــة ل ــه بــاآللـهــة
اليمنية عـصــر ذاك .ويــذكــر محمـد الخطيب
في كتابه «الحضارة الفينيقية» ،ص  ،56أن
امللكني أدونــو بعلي وماتن بعلي هما ملكان
فينيقيان شاركا في تلك الحرب.
وم ـ ـ ــن نـ ـق ــش ش ـل ـم ـن ــاص ــر نـ ـفـ ـس ــه نـ ـفـ ـه ــم ،أن
«أوسـنــو» لم تكن ســوى بلدة صغيرة بدليل
أنـهــا شــاركــت فــي تـلــك ال ـحــرب بمئتي مقاتل
فقط مقابل مملكة دمشق التي شاركت بألف
ومـئـتــي م ـقــاتــل ،أم ــا م ــدن ال ـســاحــل الفينيقي
ال ـش ـم ــال ــي ف ـش ــارك ــت ب ــأك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة آالف
مقاتل.
وأخيرًا ،فالربيعي يسكت سكوتًا مطبقًا على
الجغرافية التي وجد فيها هذا اللوح منصوبًا
في مكانه التاريخي األصلي ،فأين عثر عليه؟
أفي اليمن ،أم في إقليم قريب منها كالحجاز؟
والـ ـج ــواب :لـقــد عـثــر عـلـيــه ف ــي أق ـصــى شـمــال
اململكة اآلشــوريــة التي كــان يحكمها صاحب
الـنـقــش شـلـمــانـصــر ال ـثــالــث ،وبــالـتـحــديــد في
ميدان الحدث التاريخي نفسه ،وتحديدًا في
النقطة التي انطلقت منها جيوش شلمانصر،
أي في مدينة كورخ األثرية الواقعة في تركيا
الحالية ،ومنها أخذ اسمه العلمي واملتحفي
(لوح كورخ .)Kurkh Stela
إن طريقة الربيعي املتعسفة هــذه فــي قــراءة
اآلثار األركيولوجية ليست جديدة ،فقد سبق
ّ
له أن اعتمدها في مناسبات أخــرى؛ لعل من
أهمها قراءته للنقش اليمني املعروف باسم
( )1 B-L Nashq Demirjianال ــذي يـعــود إلــى
الـ ـق ــرن الـ ـس ــادس ق ـبـ ُـل املـ ـي ــاد ،وت ــرج ـم ــه إلــى
الكتابة املسندية الباحث اليمني
العربية عن
ُ
املـتـخـصــص فــي امل ـس ـنــديــات عـمــر الـشــرجـبــي.
وقــد كشف باحث يمني آخــر هو فكري الهير
في مقالة له بعنوان «نقش الحقيقة السبئية...
الـتــوراة ليست في اليمن» عن حقيقة القراءة
املتعسفة وغير املنهجية تمامًا التي قام بها
الربيعي ودحضها تمامًا.
*كاتب عراقي

