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االنت�صار الإيراني ...يخدم الن�صر ال�سوري الآتي

حكمة رابح ...رابح
} شهناز صبحي فاكوش
انتهى عصر الشاه ،تغيّرت السياسة اإليرانية ،قطع الذراع
األط���ول ألميركا ف��ي المنطقة ،بهذا َف�� َق�� َد االح��ت�لال الصهيوني
في فلسطين أه�� ّم حلفائه ،سقط علمه على األرض ،ارتفع علم
فلسطين ألول مرة منذ احتاللها في سماء إيران.
استشاطت أميركا غضباً ،لم تعتد على الصفعات ،فكيف إنْ
كانت بهذا الحجم ،وبهدوء ،استفاقت لتجد أكبر أدواتها ّ
تهشم،
حاربتها بجارتها ال��ع��راق ،بفتنة حجتها الطائفية واإلس�ل�ام،
ط��اح��ون��ة رح��اه��ا ك��س��رت ال��ع��راق وإي����ران م��ع��اً ،ثماني سنوات
عجاف.
خرجت كلتا الدولتين منهكة ،تآكل فيهما االقتصاد والمال،
وق��ض��م��ت م��ن ال��ب��ش��ر وال��ح��ج��ر ال��ك��ث��ي��ر ،ض��اع ب��ع��ده��ا بسنوات
العراق ،لقلة حكمة حكامه ،ورطته أميركا بحرب مجنونة ،ثم
حاصرته بحجة امتالك سالح نووي وتركته مكشوف الظهر.
غزته واحتلته ،دمرته لعشر سنوات ،ثم أعلنت خطأ تقديراتها،
ب��ع��د ال��خ��راب ت��رك��ت��ه ل�لاح��ت��ض��ار وال���م���وت ،للطائفية وتقسيم
لمناطق نفوذ ،اختطفت علماءه وباحثيه ،أعدمت من بقي من
خيرة شبابه ،بعد إعدامات عبثية لنرجسية حكامه قبالً.
أعلنت أميركا الحصار الذي ساندتها فيه الدول األوربية؛ على
إي��ران ،لكنها لم تعبأ به رغ��م حجز أموالها ،ومحاولة إفقارها
إلركاعها ،س ّورت نفسها بعقيدتها وإيمانها ،وثقت بقدرتها على
التنامي رغم ك ّل الضغوط ،فرضت نفسها في المجتمع الدولي.
كان لها ما أرادت ،تنامت على الصعد كافة ،طبياً ،اجتماعيا ً
وثقافياً .اكتفاء اقتصادي تقبّله جميع مواطنيها ،ساندوا دولتهم
اجتهدوا ألجلها بكفاف العيش ،تسامقت عمرانيا ً بسرعة تفوق
الزمن ،واألكثر التنامي النووي ،رغم الترغيب والترهيب.
حاول العالم الغربي وأميركا كسرها ،أو إضعافها على األق ّل،
لكنها أص ّرت أن تأخذ مكانها الذي وضعته هدفا ً لها .وصلت إليه
بإرادتها ودعم الشعب وعقيدة االنتصار ،حاول العالم إنهاكها،
لكنها أص ّرت أن تنتهي إلى نتيجة رابح ...رابح.
و ّقعت إيران االتفاق النووي؛ وانتهت من ملفه ،مع إصرارها
أي موضوع إقليمي أو دولي معه ،رغم الضغط
على عدم إدخال ّ
الكبير ال��ذي تع ّرضت ل��ه .التزمت ال���دول الست ب��ق��رار أوباما
إلنهائه؛ وقع الجميع ،وفشلت معوقات نتنياهو والوهابيين.
أعوام من التحدّي النووي والحصار ،فرضت فيها إيران ذاتها
دولة أممية .والعبا ً إقليميا ً هاماً .وك ّرست نفسها حليفا ً حقيقيا ً
لسورية ،في حربها ض ّد اإلرهاب.
فرضت النتيجة التي أرادت على العالم كله ،ها هي تخرج
بنتيجة راب��ح ...راب��ح ،حكمة وعقالنية ،أوصلتها إلى مصاف
ال���دول العظمى ،حكمة تفتقدها حتى دول الفيتو ف��ي مجلس
األمن ،م ّمن كانت لهم شمس ال تغيب ،واحتالل للعرب قرناً.
اليوم تحتفل إيران برفع العقوبات االقتصادية ،واإلفراج عن
أموالها ،يعترف أوباما بأنّ حصارها ما كان مجدياً ،هي إرادة
الشعوب إذا ً تلك التي تفرض ذاتها وال تخذل .تفتح إيران أبوابها
لالستثمارات ،للعالم كله ،بال تحفظٍ  ،طبعا ً عدا «إسرائيل» دولة
االحتالل.
يطلق الرئيس حسن روحاني رسائله إلى العالم ،باحتفائه
بما وصلت إليه بالده ،من انتصار ونصر ،وكأنه يقدّم تجربته
للعالم ،ويدعو الجميع إلى بالدهُ ،مجددا ً وقوفه إلى جانب حلفائه،
يفصل بين االقتصاد والسياسة ليم ّكن بالده من االزدهار.
يبقي روح��ان��ي على المحظورات بينه وبين العالم الغربي
مرحبا ً بك ّل ما يمكن
وأميركا ،لكنه يستقبل االستثمار منهم؛
ّ
أن يرتقي بشأن بالده وأبناء شعبه ،األولى ألجل رفد أسطول
الطائرات المدنية ،ألنها أه ّم سبل التواصل مع العالم.
يقدّم رسائله للسعودية ،بأن تغيّر سياساتها في المنطقة قبل
وصولها إلى الهاوية؛ بسبب سياساتها الخاطئة في المنطقة،
ه��ذه التي حاولت مع الكيان الصهيوني نسف جهود أوباما،
تسامح قد ال يرتقي إليه ملوك الرمال ،بسبب حماقاتهم وطيش
ٌ
غطرستهم.
دخلت طهران ملعب الكبار ،تقبل االستثمارات والتقنيات من
العالم؛ لتنمية اقتصادها من دون اإلخ�لال بمبادئها .االهتمام
ب��ال��وص��ول إل��ى األم��اك��ن المستهدفة ،لتصدير منتجاتها غير
النفطية ،استدارات هائلة لدول العداء نحوها ،قبل فوات الفرصة
وعدم شغور مكان.
أم��ا أوب��ام��ا فيص ّرح ب��أنّ خ�لاف��ات كثيرة م��ا زال��ت عالقة مع
إيران ،داعيا ً الشعب اإليراني إلى إقامة روابط جديدة مع العالم،
ومطالبا ً الشعب األميركي بذات الوقت باستغالل العالقة الجيدة
مع إيران ،لمصلحة الشعبين ،بعد الخطوات اإليجابية بينهما.
أوباما أعلن أنّ عدم الحديث مع إيران لعقود ،لم يحقق شيئا ً
للسياسة األميركية أو اقتصادها .خطابه يطمئن «إسرائيل»
والسعودية إلى أنّ أميركا ال تتخلى عن حلفائها ،وأنّ خالفا ً ما
زال قائما ً مع إي��ران بسبب عدم استقرار المنطقة ،ألنها تشكل
تهديدا ً لهم.
التطمين لجميع دول الخليج و«إسرائيل» والسعودية ،إعالن
غير صريح أنها داعمة اإلرهاب الضارب في سورية والعراق.
ح��ل��ف��اء اس��ت��ث��م��رت أم��ي��رك��ا دوره����م ال��وظ��ي��ف��ي ح��ت��ى ف��ي ترويج
اإلرهاب ،الذي أصبح الخطر األكبر على العالم.
م��خ��اوف بعض ال���دول الخليجية ،ع��بّ��رت عنها «إسرائيل»،
ومسؤولين أميركيين ،وحلفاء يدعمون اإلره��اب ويشجعونه،
ل��م��ك��اس��ب ال تتحقق وف���ق ح��س��اب��ات��ه��م ب���دون���ه .ض��غ��ط اللوبي
ال��ص��ه��ي��ون��ي يجعل ال��ج��م��ي��ع ب��روت��ون��ات ت���دور ح���ول النترون
«اإلسرائيلي».
«إسرائيل» التي ترتعد من انفتاح االقتصاد اإليراني ،وفتح
أجنحته على العالم ،وهي الخبيرة في االقتصاد العالمي ،حيث
كانت ضمن الدول الستة عشر قبل الحصار.
ً
هل تجري الرياح بما تشتهيه السفن ،حتما فالشعب المؤمن
ب��ق��درات��ه ،وإم��ك��ان��ات أب��ن��ائ��ه وح��ك��م��ة ق��ي��ادات��ه ،ووض��ع��ه هدف
الوصول إلى نتيجة رابح ...رابح ووصوله إليه ،ال ب ّد منتصر.
ترى كم من الدول يمكنها أن تمتلك الحكمة ،وتحتذي حذوها؟

جعجع �صانع ر�ؤ�ساء؟
ـ اإلعالن عن ترشيح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع للعماد ميشال
عون أحدث تح ّوال ً في مسار المعركة الرئاسية اللبنانية.
ـ حليفان من الرابع عشر من آذار سعد الحريري وسمير جعجع يرشحان
حليفين لحزب الله من الثامن من آذار العماد ميشال عون والنائب سليمان
فرنجية.
ـ النتيجة األولى اصطفاف طائفي وسياسي رئاسي ونيابي جديد بديل
من صيغتي الثامن والرابع عشر من آذار.
ـ النتيجة الثانية تعقيد مسار الرئاسة بإضعاف فرص الوفاق على عون
برفع منسوب هواجس اآلخرين من التحالف المسيحي ت المسيحي من
خارج السياسة وتأثيراته الشعبية والنيابية.
ـ النتيجة الثالثة تعقيد مسار الرئاسة بإضعاف فرص منافسة انتخابية
بين عون وفرنجية ك ّل رابح فيها خاسر وك ّل حليف لكليهما محرج وصانع
الرئيس في الحالين خصم لهما الحريري أو جعجع.
ـ النتيجة الرابعة فتح الباب إلضعاف فرص تعطيل النصاب على الجميع
والحاجة إلى تفاهمات تنتهي برئيس توافقي.
ـ حزب الله هو الجهة الوحيدة المؤهّ لة لتدوير الزوايا بين عون وفرنجية
للتوافق والرئيس بري لبلورة تفاهمات مع الحريري وجنبالط.
ـ صار التفاهم على المجلس النيابي الجديد شرط العبور إلى الرئاسة.

التعليق السياسي

} محمد ح .الحاج
صمدت إي��ران شعبا ً وحكومة ط��وال سنوات عانت
خاللها من ح��رب إعالمية ،وحصار اقتصادي وتجميد
ألرصدتها المالية ،عقوبات وتهديدات مستم ّرة بالعدوان
من قبل الغرب والصهيونية العالمية ،كما عانى شعبها من
فقدان للسلع وشظف العيش والتقشف إلى حدود تجاوزها
بصبر وأناة واعتماد اإلنتاج المحلي دون أن يتخلى عن
موقفه الداعم لقيادته في مجابهة دول االستكبار التي
أرادت منع إيران من تحقيق برنامجها النووي السلمي،
ّ
مصاف الدول
لمنع تقدّمها وتط ّورها التقني وانتقالها إلى
الصناعية المتقدّمة فتكون قوة اقليمية.
من أه ّم عوامل الصمود والنجاح الذي حققته الجمهورية
االس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة إض��اف��ة إل��ى حكمة ال��ق��ي��ادة في
المفاوضات ،االستناد إلى موقف شعبي مؤيّد لم تتخلله
ثغرات وال نقاط ضعف ،ولم تنجح االستخبارات الدولية
المعادية في إيجاد بؤر داخلية معادية أو جماعات قادرة
على بلبلة الداخل الوطني ،واقتصر التشويش على أطراف
خارجية .هذا الموقف م ّكن الدولة اإليرانية من التصدّي
أيضا ً لهذه العمليات سواء في لبنان حيث العدو األول
للصهيونية – حزب الله – الذي هزم العدو الصهيوني في
أكثر من حرب ،أو في دعمها لسورية التي كان من أهداف
الحرب عليها إسقاط نظام الرئيس بشار األسد تمهيدا ً
لحصار وإسقاط النظام اإليراني وإنهاء المقاومة اللبنانية،
وذلك بتعاون دولي يتمثل في اإلدارة األميركية ومعها
دول الغرب إضافة إلى موقف يمثل شبه اجماع لألنظمة
العربية ال سيما دول الخليج وعلى رأسها السعودية.
انّ صمود سورية ،حكومة وجيشا ً وشعباً ،بمواكبة
ودع��م م��ن إي���ران واالت��ح��اد ال��روس��ي ،بعد س��ن��وات من
المراوحة في المكان والحفاظ على بنية الدولة ،أتاح
للجيش السوري االنتقال إلى مرحلة الهجوم وبدء عمليات
القضاء على اإلرهاب في المحاور الرئيسة ،وربما ساهم
الموقف الغربي المتردّد في وقف أو خفض عمليات دعم
الحرب على سورية بذريعة تمدّد اإلرهاب وانتشاره في

دول عديدة منها أوروبية ،والرسائل الخطيرة التي بعث
بها اإلره��اب ،وهو ما أنتج رعبا ً شعبيا ً غربيا ً ورافعة
لممارسة ضغوط على قيادات هذا الغرب ،ومع أنّ التمويل
واإلمداد لم يتوقف بشكل كلي ونهائي ،إال أنه ش ّكل بداية
التوجه لموقف الفت يدفع بالتنظيمات اإلرهابية التكفيرية
إلى إعادة حساباتها...
يسمى المعارضات السورية التي كانت
كذلك م��ا
ّ
تراهن على انتصار ه��ذا اإلره��اب معتقدة أنها ستكون
الرابحة ،وهو اعتقاد خاطئ طبعاً .وحدهما السعودية
وتركيا استمرتا على موقفهما رغ��م بعض التلميحات
المواكبة نوعا ً ما لمواقف الغرب ودول العالم األخرى،
وك��ان موقفهما فيه الكثير من النفاق والتضليل وبقيت
الممارسة على أرض الواقع لم تتبدّل ربما إلى ما بعد
تفجيرات اسطنبول وغيرها ،وعدم قدرة الحكومة التركية
على التس ّتر أكثر فأكثر على حقيقة التنظيمات التي قامت
بالعمليات ،وساهمت في كشف خداعها وكذبها أحزاب
وصحافة معارضة على نطاق واس��ع ،إضافة إلى طلب
أميركي بإغالق الحدود ووقف جسور اإلمداد اللوجستي،
عتادا ً وأفراداً.
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وخالل فترة الحصار
والعقوبات الدولية اتجهت إلى مضاعفة قدراتها الدفاعية
واالتكال على اإلنتاج المحلي حيث تع ّرضت الصفقات
الموقعة مع دول كاالتحاد الروسي والصين وغيرهما
إلى التوقيف بسبب العقوبات الصادرة عن مجلس األمن
والتزام الدول المذكورة ،وقد حققت نجاحات باهرة في هذا
المجال كانت تعلنها على المأل ،والكثير من اإلنتاج الحربي
المحلي شكل عامل ردع في وجه التهديدات الخارجية.
علماء إيران ،وربما بمساعدة علماء من المشرق نجحوا،
بل أبدعوا ،واستم ّر التقدّم في البرنامج النووي السلمي
بمواكبة نم ّو القدرة الدفاعية والوصول إلى إنجاز قوة
هجومية صاروخية متعدّدة الصنوف من حيث المدى
والمسافات ،وكان ذلك كافيا ً لتتج ّنب حربا ً ال تريدها،
السياسة العقالنية ساهمت بدورها في الوصول إلى
شاطئ األمن واألمان.

إيران التي لم تتخ ّل عن حلفائها في المنطقة وفي أحلك
الظروف ،تجد نفسها اليوم وبعد رفع العقوبات الدولية
والغربية بشكل ع��ام ،وبعد اإلف��راج عن أموالها ،وفتح
األب��واب أم��ام عمليات تصدير النفط وإنتاجها المحلي
المرغوب عالمياً ،في حالة من الرخاء والبحبوحة تسمح
لها بزيادة الدعم لمن وقف إلى جانبها ،التنسيق الروسي
اإليراني عامل نجاح مؤكد ،وق��رار تنفيذ عقود التسليح
وأه ّمها منظومات الدفاع الجوي ،وتوقيع المزيد من
عقود التعاون في ك ّل المجاالت ومنها مجال الصناعات
الحربية لمصلحة الدولتين ،والدول التي تحظى بدعمهما
ورعايتهما ،وأه ّمها ال��دول��ة السورية التي ك��ان ذنبها
عدم التخلي عن تعاونها واتفاقاتها االستراتيجية مع
الجمهورية اإلسالمية ،كما رفضت التخلي عن المقاومة،
ثقافة وممارسة ،ولم ترضخ لشروط اإلدارة األميركية
التي هي في األصل شروط اللوبي الصهيو – ماسوني في
الغرب ،وهو تم ّرد وخروج على طاعة االستكبار إياه.
إي��ران من جديد دول��ة إقليمية فاعلة ،وق��وة عسكرية
واقتصادية يُحسب لها ألف حساب ،اليوم بدأ التسابق
الغربي وال��دول��ي إلع��ادة الجسور معها ،فتح األس��واق
أمامها والدخول إلى أسواقها وإقامة العالقات الندية بعد
التأكد أنها لم ،ولن تخضع ،وأنها لن تتعامل إال بشروطها،
إيران تقطف ثمار صمود وصبر طويلين واحتمال وتجاوز
للحصار بدعم شعبها ال��ذي آمن بالنصر وحققه ،وهي
ليست معنية بمواقف دول ال وزن لها وال حساب ،باعت
مواقفها لقاء ال��رش��وة ،وف��ي المقابل تخسر القوة التي
فرض عليها الغرب معاداة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
– مملكة آل سعود – مواقفها تباعاً ،على الصعد كافة،
السياسي والعسكري وسيلحق بهما موقفها المالي في
مستقبل ليس بالبعيد ،هزائم متتالية في ساحات سورية
واليمن ،والعراق ولبنان ،ولن يفيد بقاءها شراء الحلفاء
وعمالة األع��داء ،فالمال ينفذ ويسقط التحالف ،وتبقى
وصمة العمالة تالزمها عبر التاريخ.
من المعيب أن ي��درك الغرب موقع الدولة اإليرانية
وأهميتها المستقبلية لألمن والسالم العالمي وخصوصا ً

في المنطقة ،ودوره��ا في الحفاظ على سمعة اإلس�لام
وتسامحه وقبوله باآلخر ومبدأ الحوار واالتجاه إلى إقامة
عالقات حسنة مع محيطها والعالم الذي ناصبها العداء
وبادرها اإلساءة ،وهو اآلن يتراجع تجاه مصالحه ليدفع
بدول يعتبرها أدواته لتشكل مواقفها العدو البديل ويقطف
هذا الغرب ثمرة االنفتاح على إيران ،ثم يستثمر في أعداء
لها من المحيط ،خدمة ألغ��راض ومشاريع الصهيو –
ماسونية التي تعتبرها عدوا ً استراتيجياً ،من المعيب أن
ال تدرك دول عربية كبرى كمصر أهمية إيران وموقعها،
وهي الدولة التي لم تناصب مصر ولم تبادرها العداء،
بل استم ّرت في الدعوة إلقامة أفضل العالقات معها ومع
باقي الدول العربية ومن ضمنها السعودية التي ليست
مهتمة بعالقات األخوة الدينية وال بحسن الجوار ألنها ال
تملك قرارها وال تبحث عن مصالح الشعوب في المنطقة،
وأحرى بدول الخليج  -الجوار اإليراني استغالل الظروف
ومبادرة الدولة اإليرانية التحية بإعادة العالقات معها
إلى أفضل حال ،خدمة الستراتيجية الحفاظ على المنطقة
وخروجا ً من عباءة التبعية العمياء للموقف السعودي
المشبوه المرسوم من قبل استخبارات الغرب الذي ال يرى
في المنطقة إال مصدرا ً مهما ً الحتياجاته من المواد األولية
وسوقا ً واسعة لتصريف منتجاته ،إيران على األق ّل يمكن
الحوار معها بشفافية والوصول إلى توافق وحلول لبعض
المشاكل العالقة بعيدا ً عن التعصب الديني والمذهبي
الذي أثاره الغرب وأحسن استغالله.
نقرأ في االنتصار اإليراني وعودة هذه الجمهورية إلى
الموقع الذي تستحق من حيث القوة والفاعلية والتأثير،
بوادر تؤ ّمن عناصر تحقيق االنتصار لسورية في حربها
على ال��ع��دوان القادم من ك�� ّل جهات األرض يستهدفها
وج���ودا ً وح��ض��ارة ،االن��ت��ص��ار ال���ذي سيحققه الجيش
السوري مدعوما ً بموقف شعبي مص ّمم ومؤمن بالنصر،
يرفده دعم المخلصين من الدول الصديقة وعلى رأسها
االتحاد الروسي والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ودول
صديقة أخرى.

كذبة «ال�سامية» في التوراة ما زالت فاعلة!
هل نحن �سام ّيون؟
} وضاح صائب
تحدّد التوراة سلسلة نسب نوح ،منذ آدم ،بعشرة أفراد،
مع األعمار التي عاشها كل فرد منها:
آدم ( 930سنة)  -شيث ( - )912أنوش ( - )965قينان
( - )910مهلئيل ( - )895يارد ( - )962أخنوخ (- )365
متوشالح ( - )969المك ( - )777نوح ( 600 = 950قبل
الطوفان  350 +بعده).
وهي تتشابه مع األسطورة السومريّة ،السابقة للتوراة،
والتي ح��دّدت عشرة ملوك حكموا سومر قبل الطوفان
السومري ،كان آخرهم شمس نفاشتا الذي حصل الطوفان
السومري في عهده ،وأنّ الثمانية األوائل طالت مدد حكمهم
 34620سنة ،بمعدّل وسطي أربعة آالف وثالثمئة سنة لك ّل
منهم.
األرقام الكبيرة ،غير المعقولة ،ألعمار األشخاص ،استقاها
أحبار اليهود الذين كتبوا التوراة ،إبّان السبي البابلي ،عزرا
وصحبه ،ال من األسطورة السومريّة فحسب ،ولكن من
األساطير األكاديّة والبابليّة والكنعانيّة واألوغاريتيّة أيضاً،
التي كانت منتشرة ومعروفة في بالد الشام والعراق ،بعد
تحويرها والتالعب بها ّ
ومط األعمار لتغطية فجوات زمنيّة
كبيرة استلزمتها عمليّة التزوير والتلفيق.
ال تتبدّى الخطورة في مج ّرد سرقة ت��راث الشعوب
السابقة وأساطيرها ،من قبل أحبار اليهود ،وتوليف
أس��ط��ورة يهوديّة مزيفة ال يسندها التاريخ ،ولكن في
تحويل هذه األسطورة المسروقة إلى كتاب مقدّس ال يزال
يحكم عقول أكثر من نصف سكان العالم منذ حوالي خمسة
وعشرين قرناً ،ويك ّرس وعدا ً إله ّيا ً بحق اليهود في أرض لم
تكن يوما ً لهم..
حين يقرأ مواطنو العالم الغربي ،يهو ٌد ومسيحيّون،
كتابهم المقدّس ،فمن الغريب أن ال تثير األرق��ام العجيبة
لديهم أسئلة تحتاج إلى مراجعة وتدقيق ونظر ،وصوال ً
إلى التحقق من مصداقيّة هذا الكتاب المقدّس ،فإذا كان ّ
مط
األعمار والمبالغة فيها صالحا ً لروايات أساطير الشعوب،
فليس األم��ر كذلك في كتاب مقدّس يدّعي م��ز ّوروه إله ّي َة
مصدره.
وإذا كان المتن ّورون منهم قد فعلوا ،وكتبوا ،فإنّ تأثيرهم
بقي نخبو ّياً ،ودون أن يمتد إلى عقول الجموع والعا ّمة ،وإن
لعب دورا ً ها ّما ً في حركة التنوير ،وصوال ً إلى فصل الكنيسة
عن الدولة.
دعونا نتحقق من أحد جوانب األمر ،مستندين إلى أرقام
التوراة وأعمار أشخاصها ،على اعتبار أنّ خلق آدم هو
السنة األول��ى في تقويم الخليقة ،تبعا ً للكتاب المقدّس،
وأنّ عمر الجيل الواحد هو ثالثون سنة ،كما حدّدته التوراة
ذاتها حين ذكرت سلسلة أبناء نوح وأحفاده حتى إبراهيم
(أنجب سام أرفخشد ،ول ّما بلغ أرفخشد خمسا ً وثالثين
سنة أنجب شالخ ،فل ّما بلغ ثالثين سنة أنجب عابر ،فل ّما
بلغ أربعا ً وثالثين سنة أنجب فالغ ،فل ّما بلغ ثالثين سنة
أنجب أرغو ،فلّما بلغ اثنتين وثالثين سنة أنجب شاروغ،
فل ّما بلغ ثالثين سنة أنجب ناحور ،فل ّما بلغ تسعا ً وعشرين
سنة أنجب تارح ،وبلغ تارح خمسا ً وسبعين سنة فأنجب
إبراهيم ،وجملة هذه السنين من الطوفان إلى والدة إبراهيم
مئتان وسبع وتسعون سنة)..
والتحقق يبدأ بإعداد ج��دول زمني ب��والدات ووفيّات
أفراد سلسلة النسب ،تبعا ً للتوراة ،وباعتبار أنّ كل فرد في
السلسلة أنجب خلَ َفه وهو وسط ّيا ً في الثالثين من عمره،
وليس كما ادّعى مو ّلفو التوراة من أعمار مختلفة متضاربة
ألجيال السلسلة السابقة لنوح ،فجعلوا آدم ينجب شيثا ً
بعد  130سنة مثالً ،ومتوشالح ينجب المك وهو في سن
 187سنة ،والمك ينجب نوحا ً في سن  182سنة ،أ ّما نوح
فينجب سام وعمره  500سنة ،ليقفزوا قفزة غريبة إلى
األرقام الصغيرة مع أبناء سام وأحفاده ،كما بيّنا أعاله.
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أخطر ما يفصح عنه هذا الجدول الزمني ،أنّ الطوفان،
حسب التوراة ،حصل في العام  870من بدء الخليقة،
قبل وفاة جميع أفراد السلسلة ،عدا أخنوخ..
هل حصل الطوفان في زمن كان آدم ونسله ال يزالون
على قيد الحياة؟ إذ يشير الجدول أنّ آدم عاش  60سنة
بعد الطوفان ،وشيث  72سنة ،وأن��وش  155سنة،
وقينان  130سنة ،ومهلئيل  145سنة ،وي��ارد 242
سنة ،ومتوشالح  309سنوات ،والمك  147سنة.
أين كان هؤالء حين حصول الطوفان؟
هل ركبوا السفينة مع نوح؟ والتوراة ذكرت الناجين
دون أن تشمل هؤالء «وفي ذلك اليوم ذاته دخل نوح
السفينة ،هو وامرأته وبنوه سام وحام ويافث ،ومعهم
جميع أصناف الوحوش والبهائم..»..
وأين عاشوا؟ وماذا كانت أدوارهم؟
أم غرقوا جميعهم مع الكافرين؟
أم أنّ كاتبي التوراة قد خ ّرفوا واعتمدوا على جهل
الشعوب؟
أكثر من ذلك ،يحدّد بعض الباحثين في تأريخ التوراة
أنّ عصر إبراهيم المزعوم كان بين  1850 – 1800قبل
الميالد ،وأن الطوفان حدث قبل إبراهيم بحوالي ثالثة
قرون ( 297سنة من سام حتى إبراهيم حسب التوراة)،
أي في القرن  21 – 22قبل الميالد ،فإذا كان الطوفان،
حسب التوراة ،قد حدث في العام  870من بدء الخليقة،
فإن عمر الخليقة سيكون في حدود أقل من ثالثة آالف من
السنين قبل الميالد ،وهذا مخالف لك ّل معطيات التاريخ

يقر بق�صة
القر�آن لم ّ
الطوفان التوراتية كما
هي بل ذكر عن �إبادة
جماعية لقوم لوط
للعظة فقط
وسيرورته وتدوينه ،ناهيك عن مكتشفات الهياكل
البشرية التي تعود لمئات اآلالف ،بل والماليين من
السنين..
يذهب الباحث الجاد د .إسماعيل ناصر الصمادي في
كتابه «نقد النص التوراتي ،التأريخ التوراتي المزيّف»
إلى االستنتاج بأنّ «التأريخ التوراتي ليس تاريخ ّياً،
أي أ ّنه ليس بزمان تاريخي كرونولوجي ،ولو حاولنا
اعتبار الزمان التوراتي تاريخ ّيا ً فعلينا أن نقبل أنّ أ ّول
إنسان ُوجد على وجه األرض (آدم) كان سنة 3903
قبل الميالد ،أي منذ  5900سنة فقط ،وأنّ طوفان
نوح حصل سنة  2247قبل الميالد ،أي قبل  4250سنة
فقط»..؟؟
والغريب أنّ الكنيسة كانت تأخذ بالنص الحرفي
للتوراة ،فتعتبر أنّ عمر العالم هو  6000سنة ،وأنه
قد ُخلق بيد الله في  23تشرين األول  4004ق.م .كما
أشار رجل الدين صامويل ويلبر فورس في محاضرة في
جامعة أكسفورد في الثالثين من حزيران عام . 1860
ث ّمة ما هو أكثر غرابة بعد ،فإذا كان نوح قد عاش
 350سنة بعد الطوفان ،وتقول التوراة أنّ جملة الفترة
من سام حتى إبراهيم كانت  297سنة ،فذلك يعني أنّ
نوحا ً عاصر إبراهيم لحوالي  53سنة .فأين كان نوح
خالل هذه الفترة؟ وهل التقيا؟ وهل...؟.
قد يجادل المدافعون عن التوراة أنّ تقديرات األو ّلين،
قبل إبراهيم ،أليّ��ام السنة الواحدة ليست التقديرات
ذاتها بعد إبراهيم ،وبالتالي فليس م��دار الخالف هو
عدد السنوات ،ولكن عدد أيّامها ،غي َر أنّ أحدا ً لم يذكر
لنا ما هي هذه التقديرات ،وال جاءت مد ّونات المكتشفات
اآلثاريّة بما يُجلي المسألة ،لتبقى غامض ًة مبهمة..
يبقى أن نطلب من ك ّل يهود العالم ،ومن مسيحييه
الذين استسلموا للمؤامرة الكبرى على دينهم ،حين قبلوا
باعتبار التوراة الركن األساسي في كتابهم المقدّس،
مفسري القرآن استنادا ً لمقوالت التوراة ،أن يقدّموا
ومن ّ
لنا توضيحا ً لألمر ،إن كان ث ّمة طوفان قد حدث فعالً ،كما
روَت التوراة ،أم أنّ األمر كذبة كبرى و ّلفها عزرا وأتباعه،
لتمرير ما أرادوا ،وابتلعها اآلخرون.
وإالّ ...فليعترفوا ،وليعيدوا النظر ،دون مكابرة
ومداورة..
إنّ نقض هذه الكذبة سيقودنا إلى نتيجة خطيرة ،هي
«الساميّة» الذي استحكم بعقول العالم
نقض مفهوم
ّ
على امتداد آالف السنين ،وجرى توظيفه من قبل اليهود،
منذ القرن التاسع عشر ،توظيفا ً سياس ّيا ً قبيحاً ،بحيث
بات اليوم أحد المفاهيم األساسيّة التي ُتبنى عليها
سياسات الدول ،كحقيق ٍة ناجزة ال جدال فيها ،وتصدر
استنادا ً إليها قوانين «محاربة العداء للساميّة» التي
طالت الكثير من المثقفين ،غربيين قبل العرب.

ولم يكن العالم الغربي وحده ّمن ابتلع هذه الكذبة،
فقد ابتلعها العرب والمسلمون وتح ّمسوا لها ،وأفاض
الك ّتاب والمثقفون منهم في استخدام تعبير «العرق
السامي» كجذر تاريخي ألسالفهم و«اللغات الساميّة»
للغتهم ،مساهمين عن جهل في تكريس إحدى أكبر خدع
التاريخ.
كيف ذلك؟
تقول التوراة إنّ الطوفان ع ّم األرض كلّها ،وأفنى
يبق على مخلوق أو كائن على وجهها،
الحياة عليها ،ولم ِ
سوى مَن ركب السفينة مع نوح« ،خمس عشرة ذراعا ً
ّ
فغطت الجبال ،فمات
في االرت��ف��اع ،تعاظمت المياه
��دب على األرض ،من الطيور والبهائم
ك ّل ذي جس ٍد ي ّ
والوحوش وك ّل ال ّزحافات التي كانت تزحف على األرض
وجميع الناس ،ك ّل ما في أنفه نسمة روح حياة من ك ّل ما
في اليابسة قد مات ،فمحا الله ك ّل قائم كان على وجه
ينج سوى نوح وأبنائه الثالثة وزوجاتهم،
األرض» ،ولم ُ
لتصل إل��ى أنّ س�لاالت البشر التي عاشت الحقا ً على
األرض ،جاءت كلّها من صلب أبناء نوح الثالثة ،سام
وحام ويافث.
ومع أنّ تعبير «وجه األرض» قد عنى م�� ّرات عديدة
في التوراة ذاتها «األرض في المنطقة المرتبطة بالحدث
المعني فقط» ،وتعبير «ك ّل الناس» عنى مرارا ً «ك ّل الناس
الذين يعيشون في منطقة الحدث فقط» ،إالّ أنّ أحبار
اليهود ع ّمموا التعبيرين ليعنيا سطح الكرة األرضيّة كلّه،
والبشريّة كلّها ،عدا أبناء نوح الثالثة ،لتحقيق غاياتهم
واالنتقال إلى تكريس الكذبة األكبر في التاريخ ،الرفع من
قدر سام ،وتصغير قدر حام ،لتجعل من ابنه كنعان عبدا ً
لسام وخادما ً له وألبنائه عبر التاريخ ،وتس ّوغ بالتالي
سيطرة اليهود على أرض الكنعانيين ،يقول اإلصحاح
التاسع « : 27-20وك��ان نوح أ ّول ف�لاّح غرس كرماً.
وشرب نوح من الخمر ،فسكر وتع ّرى في خيمته .فرأى
حام أبو كنعان عورة أبيه ،فأخبر أخويه وهما خارجاً.
فأخذ سام ويافث ثوبا ً وألقياه على أكتافهما ،ومشيا إلى
الوراء ليسترا عورة أبيهما ،وكان وجهاهما إلى الخلف،
فما أبصرا عورة أبيهما .فل ّما أفاق نوحٌ من سكره علم بما
فعل به ابنه الصغير ،فقال« :ملعونٌ كنعان! عبدا ً ذليالً
��رب إله سام ،ويكون
يكون ألخوته» ،وق��ال« :تبارك ال ّ
كنعان عبدا ً لسام .ويزيد الله يافث ،فيسكن في خيام
سام ،ويكون كنعان عبدا ً له!»...
قصة سفيهة مهلهلة سيّئة اإلخ���راج ،تنطلي على
ّ
البشريّة آالف السنين ،ودون أن يسأل أح ٌد عن عالقة
كنعان باألمر وحمله وزر أبيه ،إن كان ث ّمة وزر في هذه
المسرحيّة الركيكة.
والتوراة حسمت لنا أنّ هذا الطوفان المزعوم قد حدث
في فترة بين القرنين  21 – 22قبل الميالد.
هنا ،ال ب ّد من العودة إلى مجريات التاريخ المو ّثقة
والمعروفة ،والتي ساهمت المكتشفات اآلث��اريّ��ة في
حسمها ،فيما يتعلّق على األق��ل بشعوب ب�لاد الشام

انجراف الكني�سة خلف
�أوهام ك ّتاب التوراة
ومزوريه ب�أنّ عمر العالم
ّ
أحرجها
� 6000سنة فقط �
َ
�أمام ك�شوف العلم التي
�أثبتت قدم العالم ماليين
ال�سنين على الأقل
فا�ضطرت للتراجع
والرافدين ومصر.
في مصر أوالً ،والتي بات تاريخها واضحا ً ومحدّدا ً
بتفاصيله ،منذ البدايات ،نجد أنّ هناك عشر أسر حاكمة
تتالت على حكم مصر قبل العام  ،2100وهي الفترة
المسماة «اإلمبراطورية القديمة» ،وفي هذا التاريخ بدأت
المرحلة األولى المتوسطة بحكم األسرة الحادية عشرة،
وتتابعت المراحل دون انقطاع ،حتى أنهاها االسكندر
المقدوني ،بعد  1800سنة ،ف��ي ال��ق��رن الثالث قبل
الميالد ،ودون أن يم ّر عليها طوفان ،و ُتباد البشريّة فيها
كما خ ّرف مو ِّلفو التوراة ،فال عالقة في نهاية األمر ل َن َسب
المصريين وباقي األفارقة بحام التوراة وال بنوحها ،وال
بهذه الكذبة التاريخيّة التوراتيّة بر ّمتها.
أ ّما في بالد الرافدين ،وفي مدينة أور بالذات ،جنوب
العراق ،التي ولد فيها النبي إبراهيم ،بحسب التوراة،
وب��ال��ض��رورة أس�لاف��ه ،فقد خضعت المنطقة لحكم
السومريين منذ ألفي سنة قبل التاريخ المزعوم للطوفان،

ثم لحكم األكاديين ،وفي القرنين الحادي والعشرين
والثاني والعشرين قبل الميالد كانت تحت حكم األسرة
أسسها الملك «أور ن ّمو» واضع التشريعات
الثالثة التي ّ
القانونيّة األولى ،والتي دامت من عام  2113ق.م حتى
 2006ق.م ،لتتوالى األح��داث ويتبدّل الحكام حتى
يومنا هذا ،مرورا ً بالدولة اآلشوريّة ،ثم البابليّة وحكم
حمورابي في العام  1970قبل الميالد ،ودون أن يحصل
انقطاع تاريخي ،ال بسبب طوفان مزعوم ،وال بغيره.
فكيف يكون ك ّل سكان بالد الشام والعراق والجزيرة
العربيّة واليمن من نسل سام بن نوح إن كان الطوفان
قد حصل في هذا التاريخ؟
كيف يكون العرب كلّهم ،كما اليهود ،من نسل هذا الـ
سام المزعوم؟
ولكن ،ما رأي القرآن في األمر؟
هل صادق على الرواية التوراتيّة ،كما يتوهّ م الكثير
من المسلمين استنادا ً لتفاسير مضلّلة ركنت إلى التوراة،
أم لم يفعل؟
القرآن ال يذكر طوفانا ً شامالً ع ّم ك ّل أصقاع الكرة
األرضيّة ،وأفنى سائر الجنس البشري ،بل تحدّث عن
طوفان محلّي طال قوم نوح فقط ،الذين رفضوا دعوته
و«استكبروا استكباراً».
والقرآن لم يذكر تواريخ للحدث ،بما يوقعه في خلط
ك ّذبته شواهد التاريخ والمكتشفات اآلثاريّة ،وال أسماء
األبناء ،فليس لـ سام المزعوم ذك�� ٌر فيه ،وال لحام وال
ليافث ،بقدر ما أورد الحادثة كإحدى سيَر األ ّولين ،من
ب��اب العظة ،كما فعل في قصصه ح��ول أق��وام أخ��رى،
كعا ٍد وثمود وغيرهم الذين عاقبهم بطرق مختلفة ،طالت
ك�لاً منهم على ح��دة ،في أرض��ه ،كالصواعق وال��زالزل
والفيضان ،ودون أن تع ّم البشريّة كلّها.
والقرآن لم يحصر الناجين من الطوفان بنوح وزوجته
وأبنائه الثالثة وزوجاتهم ،وإ ّنما أشار إلى أمم وجماعات
أخرى «قيل يا نوح اهبط بسالم م ّنا وبركات عليك وعلى
يمسهم منا عذاب
(أمم) م ّمن معك و(أمم) سنم ّتعهم ثم ّ
قصة نوح القرآن تتناقض
أليم» هود  ،48بما يشير أنّ ّ
قصة نوح التوراة.
مع ّ
مفسرو القرآن على النص
رغ��م ك�� ّل ه��ذا ،فقد جنى
ّ
القرآني ،وألبسوه عنو ًة مفاهيم ومقوالت التوراة ،عن
جهل أو عن سوء نيّة وقصد ،وهم تب ّنوا ما سبق أن و ّلفه
م��ز ّورو األحاديث النبويّة من تخاريف وضعوها على
لسان النبي الكريم ،الذي ال يمكن أن يخلط بين ما جاءه
به الوحي وما خ ّرفه أحبار اليهود.
دعونا نستعرض نموذجين اثنين ،رغم وفرة النماذج
مفسري
مفسران معتبران من
واألمثلة ،عما ج��اء به
ّ
ّ
القرآن من تخاريف...
ج��اء في تفسير اب��ن كثير ،ج  ،2ص ،397 .حديث
بسنده أنّ رس��ول الله (ص) ق��ال« :ل ّما حمل ن��وحٌ في
السفينة من ك ّل زوجين اثنين ،قال أصحابه :وكيف
تطمئن المواشي ومعها األسد؟ فسلّط الله عليه الح ّمى،
فكانت أول ح ّمى نزلت في األرض ،ث ّم شكوا الفارة فقالوا:
الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا ،فأوحى الله إلى
األسد فعطس فخرجت اله ّرة منه فتخبّأت الفأرة منها»!!
هل يمكن أن يصدر مثل هذا التخريف عن الرسول
الكريم؟ حاشاه..
أ ّما القرطبي ،في تفسيره «الجامع ألحكام القرآن»
ج ،9 .ص ،37 .فيورد حديثا ً عن ابن عبّاس أ ّنه قال:
«ل�� ّم��ا كثرت األرواث واألق���ذار (ف��ي السفينة) أوح��ى
الله إل��ى ن��وح أن اغمز ذن��ب الفيل ،فوقع منه خنزير
ُ
غمزت ذنب
وخنزيرة ،فأقبال على الروث ،فقال نوح :لو
هذا الخنزير ،ففعل ،فخرج منه فأر وف��أرة ،فلّما وقعا
أقبال على السفينة وحبالها تقرضها ،وتقرض األمتعة
واألزواد ،ح ّتى خافوا على حبال السفينة ،فأوحى الله
إلى نوح أن امسح جبهة األسد ،فمسحها فخرج منها
س ّنوران فأكال الفأرة ،ول ّما حمل األس��د في السفينة،
رب من أين أطعمه ،قال :سوف أشغله ،فأخذته
قال :يا ّ
الح ّمى ،فهو الدهر محموم»..
تعج بها تفاسيرنا ،دون أن تثير لدى
واألمثلة كثيرة،
ّ
معظمنا الدهشة واالستغراب ،وتدعونا إلى تكذيبها
وإع��ادة النظر في اعتمادها والقبول بما ورد فيها من
تخاريف ال تق ّل عن تخاريف أحبار اليهود ،بقدر ما
تؤ ّكدها كمرجعيّة للكثير من مفاهيمنا الساذجة.
في الخالصة ،لسنا ساميّين بالمفهوم الذي جاءت
يتمسكون
به رواي��ة التوراة ،وال بغيره ،وعلى الذين
ّ
بساميّتهم البحث في التاريخ عن سام آخر غير سام
التوراة المزعوم..
علينا إعادة النظر في األمر بر ّمته ،ونشر الحقائق أمام
العالم الذي انطلت عليه أكاذيب التوراة ،وأمام مثقفينا
المضلّلين والمنساقين وراء هذه األكاذيب..
ولنتو ّقف عن استخدام تعبيري «العرق السامي»
و«اللغة الساميّة» في أدبيّاتنا ،ولنطالب منظمة األمم
المتحدة ،بأذرعها المختلفة ،بإسقاط مفهوم «الساميّة»،
وكل التداعيات والقرارات التي انبنت عليه.
السكوت جريمة.

