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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٢

الفهرس:
مَقِدمة: عوالم مضَطِربة  ٣

إن هجمات اإلرهاب التي هَزت العالم بأجمعه جعلتنا ندرك ان واقع الشرق األوسط يؤثر 
علينا جميعًا أينما أقمنا. 

أبناء إبراهيم  ٧
ال ميِكننا تَفهم وضع الشرق األوسط احلالي دون الرجوع إلى جذور اإلختالفات التي 

إبتدأت بأحفاد إبراهيم منذ العقود القدمية.

يام و سقوط أمة إسرائيل القدمية ق  ١٢
تدور معظم النصوص التاريخية املقدسة حول القيام الصاعق ململكة إسرائيل و 

سقوطها املذهول – تلك النبؤآت جميعها ُنَصت في الكتاب املقدس.

يال عن اإلمبراطوريات األربع بؤآت دان ن  ١٨
 أوحى الرب لدانيال النبي عن قيام و سقوط ِتلك اإلمبراطوريات التي سوف تسود و 

حتكم الشرق األوسط.  تصديق التاريخ لنبؤآته الصاعقة. 

٢٦  ظهور اإلسالم
ذرِية إبراهيم عبر إسماعيل تصبح أمة عظيمة.  ظهور و صعود اإلسالم أجنز هذه النبؤة 

اإلستثنائية. 

والدة الشرق األوسط احلديث  ٣٨
أحَدَث القرن العشرين (٢٠) َتَغُيرات هائلة في الشرق األوسط- منها إنهيار اإلمبراطورية 

العثمانية، إنشاء دول جديدة، و والدة دولة إسرائيل.

بْعث اإلسالم األصولي من جديد  ٤٨
أتت تغيرات القرن العشرين (٢٠) بحدث غير متوِقع – و هو إنِبعاث قوة إسالمية 

مقاتلة في نضاٍل جوهري مع الغرب.  

احلرب و السالم  في الشرق األوسط  ٦٠
توحي النبؤآت بتطورآت أخرى خطيرة – األولى منها صراع يغمر القارة بأجمعها، ثم 

يليها سالم للجميع ملتمس له من البشرية منذ أزمنة بعيدة. 
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مقدمة: عوالم 
مضطربة

أين كنت في ايلول/سبتمبر ٢٠٠١؟ ان كنت كمعظم الناس، فإن مشاهد و مشاعر هذا 
اليوم املفزعة قد نقشت الى األبد في ذاكرتك.

من ينسى منظر الطائرة العمالقة و هي تصطدم مبركز التجارة العاملي؟ من ينسى  
منظر النساء والرجال العالقني في 
املبنى و هم يقفزون الى حتوفهم 
من تلك اإلرتفاعات الشاهقة؟ من 
ينسى إنهيار البرجني و سحابة 

مسحوق الكونكريت و احلطام التي 
غمرت مانهاتن؟

لقد غيرت أحداث ذاك اليوم 
املروع عاملنا الى األبد.  في مطلع 

قرن جديد، جاءت تلك األحداث 
نذيرًا بعهد جديد من اإلرهاب 

اجلماعي املروع و هو يستهدف 
املدنيني العزل.  لقد تالشى الى 

األبد إحساس األمريكيني باألمن، و 
تبدد إحساسهم بأن الكوارث من 

هذا النوع مهما عظمت فلن تطال 
سواحلهم.  فيما أدركت أمم أخرى 

إن فواجع شبيهة مبا أصاب الواليات املتحدة ميكن قريبًا أن تضرب مدنهم (بل أن هذا 
هو ما حدث فعالً، حيث استهدفت هجمات مدمرة  كل من تركيا و اسبانيا و روسيا و 

بريطانيا و األردن و دوًال أخرى).
أضحى اإلرهاب تهديدًا حقيقيًا متامًا ملاليني الناس عبر العالم.

رعب ذلك اليوم أطلق الشرق األوسط من عقال حدوده اجلغرافية الى واجهات برامج 
األخبار حول العالم.  فجأة بات ما يحدث على بعد اآلف األميال واقعا يؤثر في حياة 

الناس حيثما كانوا.  فجأة حتولت املنطقة التي كان يعتبرها العديدون غير ذات صلة بهم 

مقدمة: عوالم مضطربة
ب

ف 
صورة أ 

اظهرت الهجمات االنتحارية املروعة في احلادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ أن ما 
يحدث في الشرق األوسط يؤثر في العالم.
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٤

الى أهم نقطة جذب لإلهتمام، فيما إلتفتت الشعوب في كل مكان من عاملنا الى حقيقة 
مفزعة مفادها أن الشرق األوسط يؤثر في حياة اجلميع.

و ساد اجلميع يقني بأن مشاكل حتدث على بعد آآلف األميال قد تترك في حياتنا 
أثرًا يفوق األثر الذي تتركه قرارات تتخذها حكوماتنا الوطنية.  ترََك انهيار البرجني التوأم 
اثرًا في االقتصاد األمريكي فاق بكثير القرارات التي تتخذ في محلة وول ستريت (مركز 
صناعة املال األمريكي).  هذا االثر املهول اتخذ شكل خسائر مالية مباشرة ُقِدرت مببلغ 
١٠٠ مليار دوالر، وخسائر في سوق توقعات البورصة على املدى القريب بلغت ٢ ترليون 

دوالر.

الشرق األوسط يؤثر في حياتنا دون استثناء

إال أن احلادي عشر من سبتمبر لم يكن بداية األرهاب والتطرف اإلسالمي و الصراع 
في الشرق االوسط.  بل أنه و كجزء من تسلسل تاريخي متصل كان ببساطة التاريخ الذي 

وصلت فيه مشكالت تراكمت على مدى اآلف السنني الى سواحل امريكا.

البد أن يفهم املرء االم ذهبت النبوءات ليدرك ما 
سيحدث في الشرق األوسط. و سواء أدركناه و وعينا 
خطورته، أم لم ُندرُِكُه، فإن ما سيحدث هناك قّدر له أن 

يؤثر في حياة كل إنسان على سطح هذا الكوكب.
ملاذا يحتل الشرق األوسط العناوين الرئيسية غالباً؟ 

إحدى اإلجابات البديهية هي: النفط باعتباره مصدر حياة 
االقتصاديات املعاصرة. دون هذه املادة احليوية التي تسير 
املصانع، و تدفيء املنازل، و تغذي وسائل النقل بالوقود، 
و تيسر الطاقة و تنتج االف املواد اخلام، دونها ستتعثر 

اقتصاديات العديد من الدول وتنتهي الى اإلنهيار. محض 
هذه األهمية احليوية تكفل للنفط موقع الصدارة في عناوين 

األخبار على مدى أعوام مقبلة.
لكن، هنالك عنصر آخر يبقي الشرق األوسط 

متصدرا لعناوين األخبار، فهذه املنطقة هي مهبط ديانات 
التوحيد الثالث "اليهودية و املسيحية و اإلسالم". و في 

أحقاب متعددة من التاريخ كانت املنطقة أرضًا ملعارك 
طاحنة بني هذه الديانات رغم انها أرض الرساالت بالنسبة 

لألديان الثالث التي تصارع أتباعها على مدى التاريخ إلنتزاع 
السيطرة على إقليم طاملا إعتبروه مقدساً.

كثر مكان تتجلى فيه تلك الصراعات هو إسرائيل،  أ
و على وجه اخلصوص ”أورشليم“ حيث يعجز املرء عن 
تخيل كيف تصادمت كل تلك التواريخ واألديان والثقافات 

كوام من الذكريات تراها في كل مكان من  لتنتهي الى أ
امليدنة العريقة. و يتجلى هذا باوضح صوره في ”معبد 

الهيكل“، منطلق شرارة العديد من الصراعات عبر 
القرون.

أول من إهتم بهذا املكان هو ملك إسرائيل ”داوود“ 
الذي إشترى أرضًا دارسة و بنى عليها مذبحًا ملعبد 

ارتأى إقامته في املكان (١ أخباراأليام األول ص: 
٢١-٢٢). و أطلقت تسمية ”معبد الهيكل“ عليه ألن 

هذا هو املوقع الذي بنى فيه سليمان إبن داوود معبداً 
(دمره البابليون في عام٥٨٦ قبل امليالد) و بناه من جديد 

”زروبابل“ ثم وسعه فيما بعد ” هيرود العظيم“(و 
دمره القائد الروماني تايتوس في عام ٧٠ ميالدي). أخيراًً 
في هذا املكان تعبد يسوع الناصري و علّم و بّشر، 

و واجه هنا ايضا صرافي املال و الكتبة والفريسيني 
و سلطات دينية اخرى. بعد وفاته و قيامته، ولدت 

املسيحية في ظل املعبد. فقد واصل اتباع املسيح عبادته 

الشرق األوسط: صراع عوالم
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٥  

و في ضوء اإلهتمام اإلعالمي الذي يشغله الشرق األوسط اليوم، يصعب على املرء ان 
يصدق ان هذه املنطقة لم تكن تشغل سوى "هامشًا محدوداً" من إهتمام العالم الغربي في 
مطلع القرن املاضي.  ”لقد كانت هذه املنطقة فناء خلفيا لدهاليز السياسة“ كما يعرفها 
املؤرخ ديفد فورمكن مؤلف كتاب (سالم ينهي كل سالم) (طبعة ١٩٨٩ ص:٢٤)، و هو كتاب 
يحكي قصة مولد الشرق األوسط احلديث.  و يذهب املؤلف في مكان آخر من الكتاب الى 
القول ”بأن قليال من األوروبيني من جيل تشرشل قد وعوا و أدركوا فعال ما كان يجري في 

داخل االمبراطوريتني املتداعيتني للسلطنة العثمانية و الشاهنشاهية الفارسية“ (ص:٢٥).
بعد قرن من الزمان، أضحت أمم في أنحاء شتى من العالم حتت تأثير ما يحدث في 

تلك املنطقة املتفجرة.  تدور عجلة اإلقتصاد العاملي بالبترول الذي يرقد معظمه حتت رمال 
صحارى الشرق األوسط.  و النفط هو الدم الذي يسري في عروق اإلقتصاد الغربي و واحد 

من أهم أسباب إزدهارالغرب، كما أن إستمرار تدفقه بغزارة و بسعر زهيد يبقى عنصرًا 
أساسيًا ضامنًا للرخاء الغربي.  هذا اإلعتماد املطلق على النفط قد غير بشكل جوهري 
شكل عالقة الدول الغربية باملنطقة، جاعًال منها (أي املنطقة) جزءًا إستراتيجيًا فاعًال من 

العالم.

مقدمة: عوالم مضطربة

و نشر تعاليمهم في هذا املكان لعقود تلت حتى سحقت 
ًا في املنطقة و وضعت من لم  فيالق الرومان مترًدا يهودي

تقتل من اليهود في أقفاص و أقلتهم الى مآسرهم . فيما 
أفضى مترد يهودي آخربني عامي ١٣٢- ١٣٥ الى صدور 

قرار روماني يحرم على أي يهودي ان تطأ قدمه ارض 
اورشليم في ظل عقوبة تصل حد املوت.

بعد قرون طويلة، و في عام ٦٣٨ إحتل العرب 
املسلمون املدينة و أقاموا مسجد املسجد األقصى على 
انقاض ”معبد الهيكل“ ليحتل محيط املسجد البقعة 

التي يؤمن املسلمون ان محمد قد أسري به الى السماء 
من عندها، و يعدها املسلمون اليوم ثالث أقدس املواقع 
اإلسالمية بعد ”مكة“ التي ولد فيها محمد "املدينة“ 

التي آوته و قضى فيها نحبه.
و انقضت قرون قبل أن يعيد الفرسان الصليبيون 

إحتالل ” أورشليم“ و يذبحوا املسلمني و اليهود على 
حد سواء و يحولوا ” معبد الهيكل“ الى كنيسة. و في 
أقل من قرن من الزمان تراخت قبضة الصليبيني عن املدينة 
و عاد املسلمون ليحتلونها. و تنقلت املدينة ٣ مرات من 
يد املسلمني الى يد الصليبيني قبل ان يبسط املسلمون 

سلطتهم الكاملة عليها منذ عام ١٢٤٤ و حتى عام ١٩١٧ 

حيث إنهارت اإلمبراطورية العثمانية في أعقاب احلرب 
العاملية األولى، فوضعت املدينة حتت اإلدارة البريطانية.
في عام ١٩٤٨ ولدت دولة إسرائيل املعاصرة، و في 

حرب عام ١٩٦٧ ضمت اسرائيل الى اراضيها كل مدينة 
"أورشليم"، إال أن ”معبد الهيكل“ بقي حتت سلطة 

املسلمني.
و بوسع املرء اليوم أن يرى املسلمني يصلون في قبة 
الصخرة فوق أنقاض ” معبد الهيكل“، و على مرمى 

حجر منهم يصلي اليهود عند ”حائط املبكى الغربي“، 
فيما يصلي املسيحيون على بعد بضعة مئات من األذرع 

الى الشمال و الغرب عند ال"فيا دولوروسا" و في كنيسة 
"القيامة".  و فيما حوله يشاهد اإلنسان بقايا القرون 

الدوارس و ندوب خلفها الصراع على هذه البقعة املقدسة.
من سيكتب الفصل القادم من تاريخ هذه امليدنة 

املضطربة؟  و من العجب أن الفصول األخيرة في تاريخ 
امليدنة قد ُكِتبت بالفعل في نبؤات ترجع الى قرون خلت 

جاءت على صفحات اإلجنيل.  تتالئم هذه النبؤات  
متامًا مع العناوين التي نسمعها في عصرنا احلاضر. في 

الصفحات القادمة من هذا الكتاب، سنأتيك بعرض  
للماضي و لعناوين املستقبل.
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٦

التغير اجلوهري اآلخر الذي حدث في الشرق األوسط خالل األعوام املائة األخيرة هو 
قيام عدة دول جديدة، األمر الذي اضفى تعقيدًا مضافًا الى سياسات املنطقة.  بل أن 

قيام دولة واحدة على وجه اخلصوص قد ولد مراحل من العنف والغليان يبدو ان ال نهاية 
لها.  إال أن اإلجنيل –و يا للعجب- قد تنبأ، و بصورة مذهلة، بقيام هذه الدولة قبل اآلف 

السنينن مبشرًا منذ ذلك احلني بالصراع املتنامي الذي سوف يعقب مولدها!

سالم ينهي كل سالم

غالبًا ما وصفت احلرب العاملية االولى "باحلرب التي أنهت كل احلروب".  إال ان 
"آرشيبالد وافل" و هو ضابط خدم اجليش البريطاني العامل في فلسطني و إرتقى الى 

رتبة " فيلد مارشال" فيما بعد، تنبأ و قال عشية إختتام مؤمتر السالم الذي أعقب أسوأ 
حرب كونية عرفتها البشرية " بعد احلرب التي أنهت كل احلروب، يبدو أنهم قد جنحوا بأن 

يصنعوا في باريس "سالما ينهي كل سالم" ( فرومكن ص:٥)
قبل احلرب العاملية األولى، كان الشرق األوسط يقع بشكل مطلق حتت سلطة 

االمبراطورية العثمانية، إمبراطورية االتراك التي سادت البلدان ذات االسماء املعروفة عندنا 
اليوم .  و البلدان التي تعرف اليوم بتركيا، لبنان، سوريا، العراق، الكويت، األردن، إسرائيل 
و بلدان أخرى كانت حتت سطوة إمبراطورية متداعية حكمت في زمن ما شمال إفريقيا و 

جنوب شرق أوروبا. 
في ربوع تلك اإلمبراطورية، عاشت شعوب عديدة نوعًا من االنسجام على مدى قرون. 
و قد شكل الترك نحو ٤٠ باملئة من تلك الشعوب، فيما شكل العرب ايضا 40 باملئة من 
شعوب االمبراطورية، و تقاسمت  البقية شعوب و أعراّف متعددة يشكل األرمن و اليهود 

الشريحة األكبر منها.
و لرمبا استمر األمر على ما كان عليه حتى يومنا هذا لوال قيام احلرب العاملية 

االولى.  عند انطالق شرارة احلرب األولى لم يكن واضحا مع من ستتحالف االمبراطورية 
العثمانية.  و أبدى األملان والبريطانيون على حد سواء  توددا مفرطا لألتراك.  في النهاية 

اختار السلطان العثماني ان يتحالف مع قيصر املانيا/ هذا القرار القاتل أسفر عن 
مولد دول جديدة عديدة.  احدى تلك الدول كانت دولة إسرائيل التي خلق مولدها تعقيدات 

جيوبوليتيكية في املنطقة، كما أن هذا املولد جاء بدولة قدر لها منذ قرون ان تؤثر في 
مصائر دول عدة في انحاء العالم.

هناك حقيقة جوهرية ال يدركها إال قلة من الناس: بعد ١٩٠٠ عام كان إنبعاث إسرائيل 
من جديد في الشرق األوسط ضرورة أْملَتها نبوءات قدمية وردت في اإلجنيل.

هذه املنطقة التي كانت مجرد فناء خلفي في السياسة الدولية لم تكن حتضى باهتمام 
القوى الغربية، قدر لها ان تصبح في النهاية مركزا ألزمة عاملية ستفجر أحداثًا زلزالية 

تقود االنسانية الى شفير الفناء، و من ثم ستغير عاملنا بشكل جوهري الى األبد.
في الصفحات القادمة، تتعرفون على  القصة املذهلة ملاضي و حاضر و مستقبل هذه 

املنطقة احلساسة التي كتبت فصولها قبل اآلف السنني هي قصة الشرق األوسط كما 
وردت في النبوءات اإلجنيلية.
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٧  

راهيم ابناء إب
من املستحيل ان نفهم الشرق األوسط حاليًا دون ان منتلك بعض املعرفة عن األديان 

الكبرى الثالثة التي تنبعث من املنطقة، اليهودية و املسيحية و اإلسالم.  هذه العقائد 
الثالث ترجع في جذورها الروحية الى نفس الشخصية، إبراهيم.  و عمالقة التاريخ الثالثة 
الذين يقفون خلف هذه االديان، موسى و يسوع املسيح و محمد هم أحفاد ساللة إبراهيم 

مباشرة .
إبراهيم املولود في مدينة 

"أور" في اجلزء اجلنوبي من بالد 
بني النهرين، كان جنل "تارح" 
و هو احد أحفاد "سام" ابن 
نوح.  و ما زال أثر "إبراهيم" 
املولود ألربعة اآلف عام خلت 

شاخصًا قويًا حتى اليوم على 
الشرق االوسط.  كأحد احفاد 
نوح املتحدرين من سام، كان 
إبراهيم وابناؤه من الشعوب 

السامية.  في "سفرتكوين ص: 
١١" نقرأ ان ان احلفيد األكبر 
لسام  و يدعى "عابر" (ع:١٤-

١٦) كان جدا مباشرا إلبراهيم، 
و من "عابر" اشتقت تسمية 

"العبريني".
إبراهيم امللقب ب" أبي املؤمنني" (الروم ص:١١ ع:٤) أطاع وصايا الرب بأن يهجر موطنه 

في مدينة "أور" و يغادر الى "حران".  و يصفه "إستفانوس" الشهيد الورع االول في عصر 
املسيح بأن (رب العزة جتلى ألبينا إبراهيم حني كان في بالد بني النهرين قبل ان ينتقل 

الى "حاران" و قال له: اخرج من بلدك و فارق اقاربك و اقدم الى ارض سأدلك عليها.) 
(الرسل ص:٧ ع:٢-٣).

و تقع مدينتا "أور" و "حاران" في بالد ما بني النهرين و هي املنطقة احملصورة بني نهري 
دجلة و الفرات.  كانت "حاران" محطة توقف طبيعية إلبراهيم و سارة و هما على مشارف 

ان يبعثهما الرب الى أرض جديدة، مبا يشكل منعطفا هاما في تاريخ املنطقة. 
نقرأ عن هذه النقلة في حياة إبراهيم في  سفر التكوين ص: ١٢ ع:١-٤ بعد وفاة والد 

ابناء إبراهيم

ت آشلي
سكو

صندوق مطعم باألحجار اكتشف في ”أور“ جنوب حوض بالد النهرين 
” العراق حاليا“ عليه مشاهد تظهر تفاصيل احلياة اليومية في عهد 

ابراهيم.  دعا الله ابراهيم ان يبرح ارض اسالفه ليبدا حياته في ارض 
جديدة.
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٨

إبراهيم " تارح"، نالحظ مرة أخرى مدى طاعته املطلقة (و قال الرب االن ألبرام - كان هذا 
اسمه األصلي ثم حتول الحقا الى إبراهيم-: أبرح وطنك، و غادر اهلك و ارض اجدادك 

الى أرض سأدلك عليها.  و سأجعل منك أمة عظيمة، سأباركك و اجعل اسمك عظيما: و 
ستكون بركة...، وهكذا بارح إبراهيم كما امره الرب...) و يضيف سفر العبرانيني ص: ١١ 

ع: ٨ ( و بارح إبراهيم و هو ال يعرف أي وجهة يقصد).
كان الرب يعمل مع إبراهيم ليوطده و خلفه في أرض كنعان (التي سميت فيما بعد 

بأرض امليعاد و يشار اليها غالبا باألرض املقدسة) لوجودها مفترقا بني آسيا و أفريقيا و 
أوروبا.  و صارت هذه املنطقة قاعدة مثالية لشعب الله املختار الذين قدر لهم ان يصبحوا 

منوذجا مختارا لسائر شعوب االرض (تثنية  ص:٤ ع:٥-٨).
و بوصول إبراهيم الى األرض اجلديدة وعده الرب ان يرث االرض ابناؤه (تكوين ص:١٢ 

ع:٧).  و قال الرب إلبراهيم...ارفع عينيك و انظر من املوضع الذي انت فيه شماال و جنوبا 
و شرقا و غربا، ألن جميع األرض التي انت تري لك أٌعطيها و لنسلك الى األبد" (تكوين 

ص:١٣ ع:١٤-١٥).  و أضاف الرب "و اجعل نسلك كتراب األرض، حتى إذا إستطاع أحد 
أن يعد تراب األرض، فنسلك أيضا ُيَعد (تكوين ع:١٦). و لسبب وجيه، غير الرب في وقت 

الحق اسم أبرام الى إبراهيم (تكوين ص:١٧ ع:٥).  و قد كان معنى اسمه االول "األب 
(املجيد) السامي"، فأعاد الرب تسميته ليصبح "أبي األمة" بقوله"سأثمرك كثيرًا جّداً، و 

ش، بيتر ادينجتون
شون فين دعا الله إبراهيم ان يبرح أور و يرحل الى ارض جديدة. وعد الله إبراهيم باملنطقة احملصورة بني مصر و بني نهر 

الفرات.
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٩  

أجعلك أمما، و ملوك منك يخرجون" (ع:٦).
في ذلك الوقت، كانت هذه النبوءات تبدو إلبراهيم مجازات بالغية، ألن زوجته سارة كانت 

عاقرا.  عقر سارة كان أمرًا عظيم األهمية في تطور الشرق األوسط احلديث.
وعد الرب إبراهيم في (تكوين ص:١٥ ع:٤) أن يكون له وريثا "وريثا يطلع من صلبك". 
و لعدم صبرها، فقد طلبت سارة من إبراهيم ان َيعرَِف وصيفتها املصرية هاجر لينجب 
منها ولداً.  حدث هذا "بعد أن سكن إبراهيم ارض كنعان لعشرة اعوام" (تكوين ص:١٦، 

ع:١-٣).

والدة أول إبن إلبراهيم

"فَعرَِف إبراهيم هاجر فحِبلْت. فلما رأت انها َحِبلت، َصِغرت سيدتها في عينيها" 
(تكوين ص:١٦ ع:٤).  و تدهورت العالقة بسرعة بني سارة و بني هاجر، َفَفرْت هاجر.

إآل ان هاِجر تَبلََغت برسالة سماوية تأمرها بالعودة و تؤكد لها ان إبنها إشماعيل 
ِثر  سيخلف ذرية كبيرة، لكنها ذرية ذات سمة ستظهر على إمتداد التاريخ: "تكثيرًا أَُكَ
نسلك فال ُيعد من الكثرة...ها انت حبلي فتلدين إبناً، تسمينه "إشماعيل" ( اي الرب 

يسمع)، ألن الرب سمع ملذلتك.  إنه يكون إنسانا وحشيا، يده علي كل واحد و يد كل واحد 
عليه، و أمام جميع إخوته يسكن" (ع:١٠-١٢ النسخة العاملية اجلديدة).

هذا الوصف لذرية هاجر ذو داللة هامة ألن العديد من عرب اليوم هم إسماعيليون... أي 
من ذرية " اشماعيل " نفسه املشار اليه، و هو إبن إبراهيم.  كان محمد مؤسس و نبي 
اإلسالم أحد احفاد قيدار و هو واحد من ابناء اشماعيل األثني عشر (و ُيدعى اشماعيل 
بالعربية "إسماعيل"). و في الشرق األوسط و شمال افريقيا اليوم ٢٢ أمتًا عربية، معظم 

افرادها مسلمني.  و هناك ٣٥ بلدًا آخرًا اعضاء في منظمة املؤمتر االسالمي، معظم 
حكومات هذه الدول حكومات اسالمية، اال ان شعوب هذه الدول يتحدرون من أصول و 

ذريات مختلفة. 
و حتى قبل ان تسكن ذرية " إسماعيل" املنطقة، فقد كان مصطلح " العرب" يطلق 

على سكان شبه اجلزيرة العربية.  و بانتشار اإلسالم، صار العرب و اللغة العربية يشغلون 
منطقة مترامية.

الكلمات اإللهية التنبوئية التي وجهت الى هاِجر ما تزال حتى اليوم ذات داللة هامة. 
النبؤة التي ذهبت الى ان إسماعيل "سيكون وحشيا"، لم ُيْقَصد منها االهانة. فقد كان 

احلمار البري احليوان االرستقراطي بني حيوانات الصحراء، لذلك كان الطريدة املفضلة التي 
يطلبها الصيادون.  و في النبوءة إشارة الى أن ذرية إسماعيل سيحاكون حياة احلمار 

البري، ألنهم سيعيشون احرارا نبالء في الصحراء.
"يده على واحد و يد كل واحد عليه" تشير ايضا الى استقاللية احلياة النموذجية. و 

لطاملا قاومت ذرية إسماعيل التسلط األجنبي.  في "سيعيش في عداء مع كل اخوته" هي 
اشارة الى حالة العداء التاريخية التي يعيشها العرب بني بعضهم البعض، و بينهم وبني 

سائر احفاد إبراهيم.

ابناء إبراهيم

ش، بيتر ادينجتون
شون فين
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ١٠

ثاني إبن إلبراهيم

بعد أربعة عشر عامًا من والدة إسماعيل، بارك الرب إبراهيم بولد آخر، هذه املرة من 
زوجته سارة.  و أمرهما الرب أن يسمياه "ِإسحق" (مبعنى ضحكة) ألنهما أظهرا ردة فعل 

مشكوكًا بها حينما أخبرهما الرب انهما سيرزقان بولد رغم تقدم عمريهما، عالوة على 
البهجة التي سيدخلها اإلبن فيما بعد على أبويه.  (تكوين ص:١٧ ع: ١٧-١٩، ص:١٨ 

ع:١٠-١٥، ص:٢١ ع:٥-٦)  وأَجنب ِإسحق بدوره يعقوب، الذي سمي أيضًا باسرائيل و 
هو جد اإلسرائيليني.  و بهذا فان أحفاد إسماعيل و أحفاد إسحق هم أبناء أُُخوَة من أب 

واحد و والدتني ُمخَتِلفتني.
"و كبر الصبي "إسحق" و فطم.  و أقام إبراهيم وليمة عظيمة في يوم فطام إسحق. 

ورأت سارة ابن هاِجر املصرية الذي ولدته إلبراهيم يلعب مع إبنها إسحق، فقالت إلبراهيم: 
"أُطرُد هذه اجلارية و إبنها! فإبن هذه اجلارية ال يرث مع إبني إسحق "تكوين ص:٢١ 

ع:١٠-٨. َفَساَء إبراهيم لهذا الكالم ألنه كان يحب إسماعيل ابنه.  فقال له الله: "ال َيقَبَح 
في عينيك من أجل الغالم و من أجل جاريتك.  في كل ما تقول لك سارة إسمع لقولها، 

ألنه بإسحق يدعي لك نسل.  و إبن اجلارية ايضا سأجعله أمة ألنه من نسلك".(ع:١٣). "و 
كان الله مع الُغالم َفَنَما و ََسَكَن في البرية..." (ع:٢٠ ).

ال ميكن القول ان إسماعيل كان يكره إسحق.  ولكن بعد ١٤ عامًا من حياته كإبن 
وحيد لوالديه، غير وصول إسحق عالقة إسماعيل بأبيه إبراهيم بشكل جذري.  فيما 

بعد إسماعيل بدأ يشعر باحلسد و باملنافسة جتاه أخيه "غير الشقيق" ... فتأصلت هذه 
املشاعر في ضمائر القبائل عبر القرون و صارت ُتَؤِثر في سياسة الشرق األوسط الي 

يومنا هذا.

"أَمتني في الرحم، شعبني ينفصالن عن جسدك، شعب سيتقوى على اآلخر، و 
األكبر سوف يخدم األصغر."

1600 1500 1400 1300 1200 111

14061526

144668 1614
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١١  

َوَلدا إسحق اإلثنني

و َبرَزَْت تعقيدات عائلية أُخرى.  فقد أََجنب إسحق بدوره ولدين، يعقوب و عيسو، و هما 
تؤامان من زوجته "رفقة".  و قبل والدتهما "كان الطفالن يتصارعان في رحمها" (تكوين 

ص:٢٥ ع:٢٢).  َفَكَشَف لها الرب: "في بطنك أمتان، و من أحشائك يفترق شعبان، شعب 
يقوى على آخر، و كبٌير ُيسَتعَبد لصغير" (ع:٢٣).  كال األخوين خلفا ذريتني صارتا ُاَممًا 

عظيمة ، و هي بركة خص بها الله أحفاد إبراهيم.
و كان من الطبيعي ان يرث املولود األول من التوأم حق البكورة، إال أن الوضع اختلف 
هنا.  فالكتاب املقدس يوِثق أن عيسو باع حق باكوريته بالوالدة الى يعقوب بصحن من 

العدس املسلوق (ع:٢٩-٣٤)، مظهرًا عدم أهمية سبق باكوريته له.  الحقًا و فيما بعد، خدع 
يعقوب أبيه ملنحه بركته بإعتباره اإلبن األكبر (ص:٢٧).  لهذا السبب "كره عيسو يعقوب" 

(ع:٤١).
نتائج هذا األمر مازالت هي األخرى معنا حتى اليوم.

ذرية عيسو (الذي يدعى أيضًا ادوم  تكوين ص:٢٥ ع:٣٠) تزاوجوا مع ذرية إسماعيل، 
لتشتد مرارتهم وإستيائهم من ذرية يعقوب على مدى القرون.  و صار حفيد عيسو 
"عمالق" ( تكوين ص:٣٦ ع:١٢) اجلد األعلى لعماليق، الذين أبدوا اشد العداء لساللة 

يعقوب التي حتدرت منها قبائل إسرائيل اإلثنا عشر.  و قد كشفت احدى النبوءات عن 
حروب ال تنتهي بينهم "عبر االجيال" (خروج ص:١٧ ع:١٦).  و يرى بعض الباحثني أن 

العديد من فلسطينيي اليوم يتحدرون من "العماليق". 
لننتقل االن إلي روائع قصة قبائل إسرائيل و نبوءات صعودها و إنهيارها هنا.

أبناء إبراهيم
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جدول زمني للوالدات و االحداث منذ ميالد ابراهيم و حتى وفاة موسى و دخول بني 
يعاد. اسرائيل الى ارض امل

ARABIC The Middle East in Prophecy.indd   11ARABIC The Middle East in Prophecy.indd   11 5/18/10   9:19 PM5/18/10   9:19 PM



الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ١٢

يام و سقوط دولة  ق
إسرائيل القدمية

أحدى أهم مقوالت الله توجد في سفر " اشعياء" (ص:٤٦ ع:٩-١٠) " أنا الله وليس إله 
آخر، انا اإلله و ليس مثلي. مخبر منذ البدء باألخير و منذ القدمي مبا لم ُيفعل، قائال رأيي 

يقوم و أفعل كل مسرَتي." (تأكيدات مضافة طوال النص).
هنا ال يقول الله ان بوسعه ان يكشف عن املستقبل فحسب، بل أنه يؤكد أن لديه هنا 

القوة جللب املستقبل و جعله يتحقق!
و يتجسد ذلك في خير وجه في النبوءات اإلستثنائية التي ُجتلي ما الذي سيحدث 

لذرية إبراهيم من خالل ساللة يعقوب، و قبائل بني إسرائيل اإلثنتي عشرة.
وُُعود الله إلبراهيم، رغم انها صاعقة في عظمتها، بدأت صغيرة -بوعد مبولد ابن، 

اسحق-، الذي سيولد له و لسارة (تكوين ص:١٧ ع:١٩-٢١، ص:٢١ ع:١-٣). إسحق بدوره 
رزق بولدين، يعقوب و عيسو (تكوين ص:١٩ ع:١٩-٢٦). اما يعقوب فقد رزق بأثني عشر 

ولدا حتدرت منهم قبائل بني اسرائيل اإلثنتي عشرة.

بوءة مبولد أمة ن

و لكن قبل ذلك بكثير، بل قبل أن يكون إلبراهيم إبنا، كشف الله له واقعة أن ذريته 
سيمرون بواحدة من أغرب مراحل "التكوين" التي ميكن ان متر بها أمة من األمم- حيث 

أنهم سيستعبدون في أرض غريبة قبل أن ينبثقوا للوجود كأمة.
جند تلك النبوءات في تكوين (ص:١٥ ع:١٣-١٤) "و أعلم جيدا أن نسلك سيكون غريبا 
في أرض ليست لهم، و يستعبدون لهم، فيذلونهم اربعمائة سنة.  ثم األمة التي ُيستعبدون 

لها أنا أدينها.  و بعد ذلك يخرجون بأمالك جزيلة".
هذه بالطبع اشارة الى نبوءة اخلروج، و اما سلسلة الظروف اإلستثنائية التي ستقود 

الى حتقق هذه النبوءة فقد رويت في سفر (تكوين ص:٣٧-٥٠ خروج ص:١-١٤). 
و رغم ان قصة اخلروج بحد ذاتها هي واحدة من اكثر قصص الكتاب املقدس انتشارًا 
و هي معروفة متاما عند الناس، فأن أحداثها ما زالت عصية على فهم معظم الناس.  و 
بأختصار، فإن اقرب أبناء يعقوب اإلثني عشر لنفسه كان يوسف الذي باعه إخوته كعبد 
حسدا له، و قد انتهى به املطاف في مصر (تكوين ص:٣٧).  هناك، و عبر سلسلة من 
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١٣  

احلوادث و ببركة الله، كبر يوسف و إزدهر و نال بإذهال أعلى الرتب في حكومة مصر من 
دون الفرعون (ع:٣٩-٤١).

ثم عندما ُضرَِبت املنطقة مبجاعة أَْجَبرَت قوم يوسف على الهجرة الى مصر، التي، 
تخطت املجاعة بفضل حكمة يوسف الثاقبة حني دعاهم لتخزين ما يكفي من احلبوب 

ملستقبلهم (ص:٤٢-٤٧).  و أدرك يوسف أن الله يقف وراء كل تلك األحداث و قد جرت بهذا 
الشكل كي تنجو عائلته و تتحقق نبوءة الرب. (تكوين ص: ٥٠ ع:١٩-٢٠).

إزدهر ابناء يعقوب األثني عشر –و هم اجداد قبائل بني إسرائيل األثنتي عشرة- و 
ترعرعوا في مصر (خروج ص:١ ع:١-٧).  و لكن بعد ذلك تولى احلكم في مصر ملك 

جديد لم يكن يعرف يوسف (ع:٨).  و شعر الفرعون اجلديد بان تزايد اعداد اإلسرايليني 
ر الرق حياتهم مرة" (ع:١٤). يهدد سالمة مملكته، فاستعبدهم حتى َصيَّ

و دعا الرب إبن اثنني من هؤالء العبريني املستعبدين، "موسى"، الرجل الذي اوصلته 
ظروف إعجازية لسمة أمير مصر إال انه سرعان ما حتول الى هارب ليحرر بني إسرائيل 

من عبوديتهم.  "أنا اله آبائك.  اله إبراهيم و إسحق و يعقوب" هكذا حتدث الرب الى 
موسى (خروج ص:٣ ع:٦).

ثم تال الرب نبوءة عظيمة عما سيفعله مبوسى وقومه "لقد رأيت الظلم الذي اصاب 
شعبي في ارض مصر، و 

قد سمعت صراخهم بسبب 
اسيادهم املستعبدين، ألني 

أعرف حزنهم.  لذا فقد نزلت 
ألنقذهم من ايدي املصريني 
و ألعود بهم من تلك األرض 

الى أرض طيبة فسيحة، 
ارض يسيل فيها احلليب و 
العسل...تعال الي اآلن ألني 
سأرسلك الى الفرعون لتعود 

من مصر بابنائي، أوالد 

إسرائيل" (ع:٧-١٠).
إن ما عرضه الله كان مذهًال -ان يحرر الناس من نير عبوديتهم التي فرضتها عليهم 
القوة العظمي آنذاك! و غطت الفصول األخرى قصة الضربات العشرة و اإلنشقاق املذهل 

للبحر األحمر- و يظهر هذا مدى املعجزة التي جاء بها الله حني أنقذ بني إسرائيل، 

قيام وسقوط دولة إسرائيل القدمية

ك.
ك إن

مؤسسة فوتوديس

قال اهللا إلبراهيم أن أجياًال عدة من ذريته ستعيش في مصر، و يعيش العديد منهم 
أ الرب أن موسى سيحررهم، و هو ما فعله كما جاء في  ب في اسار الرق كعبيد.  و اَن

قصة الكتاب املقدس في سفر خروج.
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ١٤

معجزة حتققت فيها أدق التفاصيل التي ذكرها الرب، حتى أجنز وعده إلبراهيم بأنهم" 
سيعودون من األسر مبمتلكات عظيمة" (تكوين ص:١٤ ع:١٥- قارن ذلك بخروج ص:١١ 

ع:٢، ص:١٢ ع:٣٥-٣٦).

يعاد بنو إسرائيل في أرض امل

بعد التحرير اإلعجازي لبني إسرائيل من مصر جاءت مرحلة الضالل أربعني عاما في 
الصحراء، قهر أرض امليعاد و مرحلة قضاة بني إسرائيل.  و صدرت و حتققت نبوءات 
أصغر في هذه املرحلة كما جاء في نصوص الكتاب املقدس في ( سفر خروج و عدد و 

تثنية و يشوع و قضاة).
و حني نصل الى مرحلة قيام ممالك اإلسرائيليني، جند أن اشهر ملوك ساللة بني 

إسرائيل و هو امللك داوود كان قد قدر له منذ قرون خلت ان ُيْبَعث من قبيلة يهوذا ، كان 

هذا فيما اإلسرائيليون ما زالوا متواجدين في مصر (تكوين ص: ٤٩ ع:٨-١٠).
و كالعديد من النبوءات فقد كانت هذه ايضا نبوءة ثنائية -مبعنى انها حتمل أكثر من 

إجناز و معنى- و من بني ذلك انها قد انبأت بقدوم املخلص املنتظر، يسوع املسيح من 
ساللة سبط يهوذا (انظر عبرانيني ص:٧ ع:١٤).

وبسبب حتديدات املساحة املتاحة لنا في هذا الكتاب لن منضي في ذكر كل النبوءات 
اخلاصة التي اطلقت و اُِجنزت عبر قرون عدة قامت فيها ممالك إسرائيل و يهوذا، و لكننا 

سنذكر األهم منها.
بعد وفاة امللك التقي داوود ، تولى العرش بعده إبنه سليمان.  و كان لسليمان جميع 

إنحطت مملكة إسرائيل في عهد امللك "يربعام" فعبدت األصنام، هذا امللك 
أنشأ دينا قوميا جديدا. متاثيل اخلصوبة املؤنثة الصغيرة شبيهة بالظاهر 
في الصورة كان يعثر عليها ابان التنقيبات في املدن اإلسرائيلية. و تظهر 

الصورة في األعلى مذبحًا اعيد بناؤه في العصر الروماني ليستقر في مكان 
يحتمل أن يكون يربعام قد بنى معبده الوثني فيه قبل قرون خلت.

ت آشلي
سكو
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١٥  

الفضائل- مملكة قوية آلت اليه من أبيه، تواضعا جما ، حكمة وثراء خصه بهما الله (١ 
امللوك ص:١٣ ع:١١-١٣). حتت حكمه قويت مملكة أسباط إسرائيل املتحالفة و سيطرت 

على املنطقة.
و لكن و لألسف ، رغم ان سليمان كان يعرف ما ينبغي عليه أن يفعل فقد كانت تعوزه 

الشخصية النافذة و اإلميان الراسخ لينجز ذلك. فقد حتول قلبه من عبادة الله الواحد 
احلق الى عبادة األوثان واألصنام التي انتشرت حول بالده. (١ امللوك ص:١١ ع:٤-٨).

انقسام اململكة

كان طريق الضاللة الذي اختاره سليمان قد وضع اململكة في مسار ال عودة فيه. 
فبسبب خطايا سليمان، أعلن الرب أنه سينزع اململكة عنه ليهبها الى واحد من عبيده (أي 
عبيد سليمان) (ع:١٣-١١).  و بالفعل فقد انقسمت اململكة ليذهب معظمها الى منافسه و 

ال يبقى ليتبع إبن سليمان من ساللة داوود اال أقلية ضئيلة.
حتققت هذه النبوءة بعد سنوات قليلة من وفاة سليمان حني انشقت معظم القبائل 

لتتبع يربعام، قائد اململكة الشمالية (إسرائيل).  ما تبقى من القبائل تبعت إبن سليمان 
املدعو ”رحبعام“ قائد اململكة اجلنوبية (يهوذا) (١امللوك ص: ١٢، أخبار األيام الثانية ص: 

١٠-١١).  و قدر لهاتني اململكتني ان تبقيا متنافستني و أحيانًا متعاديتني على مدى قرنني 
من الزمان.

و َيفترض معظم الناس أن اليهود واإلسرائيليني هم شعب واحد، ولكن من الواضح ان 
هذا ليس صحيحاً، و أي قراءة للتاريخ وللفصول ذات الصلة في الكتاب املقدس ستكشف 

انهما كانتا مملكتني منفصلتني، مملكة إسرائيل، ومملكة يهوذا (التي إشتق منها اسم 
اليهود).  و من اجلدير باملالحظة تاريخيًا أن كلمة ” اليهود“ ظهرت ألول مرة في الكتاب 
املقدس نسخة امللك جيمس (٢ امللوك ص:١٦ ع:٥-٦) حني حتالف االسرائيليون مع ملك 

آخر ليحاربوا ”اليهود“.
أقام ملك إسرائيل األول ”يربعام“ بسرعة نظام عبادة اصنام توافقي (من خالل خلط 

عناصر من العبادة احلقيقية بعناصر عبادة زائفة) و قد التزمت به اململكة الشمالية و لم 
تبارحه (٢امللوك ص:١٢ ع:٢٦-٣٣).  و أَرَسل الله عدة انبياء ليحذروا ملوك إسرائيل  من 

دمار سيلحق بهم ان لم يعودوا الى الرب.
أول أولَِئك األنبياء كان ”اخيا“ الذي أنذر زوجة يربعام : "و يضرب الرب شعب إسرائيل 
فيهتزون كالقصب في املاء، و يستأِصلَهم من هذه األرض الصاحلة التي أعطاها آلباءهم 

ويبددهم الى عبر الفرات...“(١ امللوك ص:١٤ ع:١٥).
كان ذلك إعالنًا صريحًا عن مصير إململكة الشمالية اذا لم يتوبوا -سيأسرون- ”عبر 

نهر الفرات“ على يد امبراطورية اآلشوريني التي ستبزغ شمسها.
وتعاقب انبياء عدة آخرون وهم يعيدون حتذيرات الله لإلسرائيليني وملوكهم ويلتمسونهم 

التوبة لئال ياحق بهم مصير مريع.  من بني أولِئك األنبياء كان ”عاموس“، ”هوشع“ أشعياء 
و ميخا“، الذين وصلتنا رساالتهم عبر نصوص الكتاب املقدس في فصول حتمل اسماءهم.

قيام وسقوط دولة إسرائيل القدمية

ت آشلي
سكو
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ١٦

اال ان كل رسائل األنبياء ذهبت ادراج الرياح.  في النهاية، و في عام ٧٢٢ قبل امليالد، 
و بعد سلسلة من الهجمات و الغزوات و الترحيل، ُسِحقت اململكة الشمالية و أُِخذ شعبها 
أسيرًاً على يد اآلشوريني الى (ما خلف نهر الفرات).  كما كان الرب قد أنذر ملكهم األول 

منذ قرنني.

يهوذا على خطا أخطاء إسرائيل

أما قصة يهوذا "مملكة اجلنوب" فتختلف قليًال إال أنها بنفس املأساوية.  إذ ان 
اململكتان هجرتا الرب اإلله احلقيقي لتغرقا في  احملرمات اخللقية و الروحية.  و فيما لم 

حتظ مملكة الشمال مبلك مؤمن 
واحد، فقد كان في ”يهوذا“ 

حفنة ملوك ممن جلأت الى الله 
فشرعت باصالحات دينية تهدف 
ِللَْفت انظار الناس الى العبادة 

الصحيحة لإلله احلقيقي.
جنح اولئك امللوك األتقياء الى 

حد ما، على االقل لفترة وجيزة 
األمر الذي ابقى مملكة اجلنوب 

لقرن آخر بعد سقوط مملكة 
الشمال.  و مع ذلك، فإن سكان 

يهوذا سيدفعون ثمنا باهضا 
في آخر األمر لرفضهم من 

خلقهم.
كان على مملكة اجلنوب أن 

تتعلم الدرس من أسر قبائل 
مملكة الشمال العشر، السيما 

و إن بعض من نفس الغزاة 
اآلشوريني قد إستباحوا اجزاء من يهوذا.  ففي عصر "حزقيا"، إحتل اآلشوريون كل مملكة 
يهوذا باستثناء عاصمتها أورشليم التي كانت ستسقط بأيديهم هي األخرى لوال أن الله 

أنقذها بأعجوبة (٢ امللوك ص:١٨-١٩).
كان "أشعياء" النبي الذي خاطب "حزقيا" أول من كشف عن العدو املبني الذي 

سيستبيح و يستعبد "يهوذا" اذا ما رفض اهلها أن يتغيروا: "إسمع قول الرب: ستأتي 
أيام يؤخذ فيها الى بابل كل ما في قصرك مما أدخره أباؤك الى هذا اليوم وال يبقى شيء. 

و من بنيك يؤخذ الذين تلدهم من صلبك.  فيكونون خصيانًا في قصر ملك بابل" (٢ 
امللوك ص:٢٠ ع:١٦-١٨).

وأرسل الله العديد من األنبياء األخرين –من بينهم ميخا ،صفنيا، حبقوق، و إرميا- 

ت آشلي
تصوير: ْسكو

 

ى 

 
كانت اإلمبراطورية اآلشورية مملكة قاسية عنيفة، و قد نقش ملوكها 
انتصاراتهم بعناية على جداريات زينت جدران قصورهم مثل التي 

في الصورة حيث اجلنود اآلشوريني يعتلون اسوار احدى املدن ليبدأ 
سكانها رحلت منفاهم الطويلة. في املشهد األمين (على الصفحة 

املقابلة) من اجلدارية تفاصيل عمليات النهب و السلب حيث تساق 
املاشية و يحمل األسرى الى مستقبل مجهول على عربات جترها 

الثيران .
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لينذروا يهوذا، دون جدوى. وكما سحق اآلشوريون ممالك إسرائيل في عدة غزوات و حمالت 
سبي، فقد سبا البابليون اليهود عدة مرات قبل سقوط أورشليم في عام ٥٨٦ قبل امليالد. 
و قد وثقت تواريخ اآلشوريني و البابليني العديد مما جاء في نصوص الكتاب املقدس عن 
سقوط دولتي إسرائيل و يهوذا، لتثبت هذه التواريخ مدى دقة الروايات اإلجنيلية التوراتية.

يهوذا، املنفى و العودة

تباينت حصيلة منفى مملكة يهوذا عن حصيلة منفى مملكة الشمال، فقد سبي 
اإلسرائيليون الى اصقاع بعيدة من اإلمبراطورية اآلشورية و فقد اإلسرائيليون هويتهم 

القومية و العرقية (و لتفاصيل 
أكثر و ملعرفة ما حالهم اولئك 
األقوام اليوم، اطلب أو نزل من 
النيت كتيبنا املجاني "الواليات 
املتحدة و بريطانيا في نبوءات 
الكتاب املقدس").  و لكن الله 
أعطي "يهوذا" وعدا فيه بريق 
أمل من خالل نبوءة "إرميا" :

"و قال الرب: إني عند متام 
سبعني سنة لبابل أتعهدكم و 

أقيم لكم كالمي الصالح برّدكم 
الي هذا املوضع.  ألني عرفت 
األفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سالم ال شّر ألعطيكم آخرة و رجاء.  

َي فاسمع لكم.  و تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل  فتدعونني و تذهبون و تصلون ال
قلبكم.  فٌأوجد لكم يقول الرب و أرُد سبيكم و أجمعكم من كل املواضع التي طردتكم اليها 

يقول الرب واردكم الي املوضع الذي سبيتكم منه" (ارميا ص:٢٩ ع:١٠-١٤).     
هنا جند أيضا نبوءة حتققت باحلرف الواحد.  فهذه السبعون عامًا بدأت على ما يبدو 

بسقوط أورشليم و تدمير معبد سليمان -مركز العبادة اليهودية- عام ٥٨٦ قبل امليالد، 
و تنتهي باعادة بناء معبد أورشليم اجلديد عام ٥١٦ قبل امليالد.  و قد أرّخ فصال الكتاب 

املقدس"عزرا" و "نحميا" عودة العديد من اليهود من منافيهم في بابل.

قيام وسقوط دولة إسرائيل القدمية

ت آشلي
تصوير: سكو
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ١٨

يال عن  بوءات دان ن
اإلمبراطوريات األربع

بني األسرى اليهود الذين أخذوا من يهودا الى بابل، شاب كان اسمه العبري" دانيال"، و 
قد أطلق عليه البابليون اسم "بلتشازار" (دانيال ص:١ ع:١-٧).

عاش دانيال أبان العهود الغريبة إلنهيارمملكتي يهوذا و بابل.  و كان مسؤوًال مرموقًا 
في احلكومة البابلية و في احلكومة التي تبعتها، ابان عهد االمبراطورية امليدية-الفارسية-.

كتاب دانيال انبأ باحداث حتققت قبل قرون طويلة خلت، و بأحداث مهمة أخرى 
ستحدث الحقاً. الكتاب عبارة عن تاريخ للمنطقة كتب سلفاً، بدءًا من عصر دانيال و حتى 
ميعاد عودة يسوع املسيح.  و مع ذلك فقد فقد قال الرب لدانيال في نهاية الكتاب "و أنت 
يا دانيال، أْخِف الكتاب و اختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرون يسرعون ذهابًا و إيابًا و 

تزداد املعرفة" (دانيال ص:١٢، ع:٤)، و هذا يدل أن بعض أهم النبؤات التي كانت بال معنى 
فيما مضى، سيمكن تفسيرها باقتراب النهاية.

نبوءات دانيال دليل قاطع على دقة ما جاء به الكتاب املقدس.  في العديد من هذه 
النبوءات تفاصيل دقيقة لطاملا أربكت نقاد الكتاب املقدس.

في احلقيقة أن بعض املشككني لم يتحدوا ما جاء في نبوءات كتاب دانيال الدقيقة، و 
عوضا عن اإلقرار ان كلماته جاءت في احلقيقة بايحاء سماوي، وصفوا الكتاب بالدجل و 
بل زعموا أن الكتاب لم يكتب في القرن السادس قبل امليالد و كاتبه لم يكن دانيال-و هو 
القرن الذي تشير اليه األحداث املدونة في هذا الكتاب-، مشيرين الى ان الكتاب قد كتب 
في القرن املئة و ستون قبل امليالد بقلم كاتب مجهول...مبعنى انه كتب بعد زمن طويل 

جدا من احداث تنبأ بها الكتاب، مما يجرد النبوءات من طبيعتها اإلستباقية للحدث.  و 
هذا هو السبب –كما يزعمون– في دقة النبوءات التي وصفها النص!

نصوص دانيال تتحدى مزاعم النقاد.  و لكن لندرس في البداية طبيعة مقاربتهم 
للموضوع.  هم ينكرون إن دانيال هو املؤلف ألنه يشير الى نفسه في الفصول األولى 

بضمير الشخص الثالث (الغائب)، كما لو كان يتحدث عن شخص آخر.  إال أن (مجلة 
اإلكسبوزيتور) تشير أن "ذلك كان هو األسلوب السائد عند الكتاب القدامى حني تناولهم 
لوقائع التاريخ" (١٩٨٥ اجلزء ٧ ص:٤)  ولكن حني كتب دانيال بعض جتاربه الشخصية، 

استخدم ضمير املتكلم (دانيال ص:٧ ع:١٥، ص:٨ ع:١٥، ص:٩ ع:٢، ص:١٠ ع:٢).
و من املهم  أن نعرض هنا من هم نقاد دانيال.  أول من شكك بصدقية تأليف دانيال 

للكتاب كان املؤرخ و االكادميي اليوناني "بورفيري" الذي عاش من ٢٣٣ ميالدي الى ٣٠٤ 
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١٩  

ميالدي.  و يعرفه املؤرخون على أنه كان "افالطوني جديد"، األمر الذي يعني إلتزامه 
بتعاليم الفيلسوف اليوناني افالطون بدال من الكتاب املقدس".  كان بورفيري خصمًا عنيدًا 
للمسيحية و مدافعًا شرسًا عن الوثنية و التشكيك بها" (االنسكلوبيديا البريطانية. الطبعة 

١١ اجلزء ٢٢ ص. ١٠٤، بورفيري).
و مبا أن بروفيري كان من أعداء املسيحية فأن موضوعيته تبقى موضع سؤال.  و 

يفتقد فكره األساس الواقعي ، كما أن رؤياه تناقض ما شهد به يسوع املسيح بأن دانيال 
هو مؤلف الكتاب (متى  ص:٢٤  ع:١٥).

و نبذ العالم اإلجنيلي "جيروم" (٣٤٠-٤٢٠ م ميالدي) ادعاءات "بورفيري". بعد ذلك لم 
يأخذ أحد نظريات بورفيري على محمل اجلد لقرون طويلة "... لقد أقصى مفكرو املسيحية 
"بورفيري" معتبرينه وثنيًا سمح بأراء طبيعية مشكوك بها أن تتلفع بأسس نظرية طبيعية. 

و لكن في أبان عصر 
التنوير في القرن الثامن 

عشر، أُثيرت الشكوك حول 
كل العناصر "اخلارقة و 

الغير الطبيعية" في الكتاب 
املقدس (التعليق ملجلة 
إكسبوزيتور ص. ١٣).

بعض علماء الالهوت 
املعاصرين ممن يؤمنون 

بالتعاليم الليبرالية أعادوا 
النظر بتلك املناظرات 

القدمية.  و يقول "يوجني 
ميريل" مؤرخ العهد القدمي 

أن عقائدهم مبنية على 
حجج ضعيفة.  "لغة كتاب 

دانيال و بالغته تنتمي 
بجدارة الى القرن السادس قبل امليالد... و الطروحات الذاتية امللتوية هي وحدها التي 

أنكرت على كتابات الرجل انتماءها التاريخي" (مملكة الرهبان ١٩٩٦ ص:٤٨٤).

بوءة اعجازية تتحقق ن

دقة نبوءات دانيال ألحداث في صدراملستقبل البعيد هي دقة تثير الدهشة.  فعلى 
سبيل املثال ”في نبوءة األسابيع السبعني التي دونها دانيال (ص:٩ ع:٢٤-٢٧)” تبنأ 
دانيال بدقة بسنة ظهور املسيح و بداية رسالته  عام ٢٧ ميالدي (مجلة اإلكسبوزيتور 

ص:٩).
نبوءة مدهشة أخرى دونها دانيال في تفسيره حللم نبوخذدنصر في الفصل 

نبوءات دانيال عن اإلمبراطوريات األربع

تبنأ دانيال بقيام االمبراطورية اليونانية واالمبراطورية الرومانية قبل 
مئات السنني من قيامهما. مبنى "البارثينون" في اثينا تذكار جلبروت 

االمبراطورية اليونانية.

بابلو لوايزا
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٢٠

الثاني.  ففي السنة الثانية حلكمه رأى ملك بابل حلمًا مزعجًا عجز عن تفسيره أي من 
مستشاريه.  و كانت الثقافة البابلية تضع أهمية بالغة على األحالم، و كان نبوخذدنصر 

على قناعة تامة أن ذلك احللم كان على قدر من األهمية ( دانيال ص:٢ ع:١-٣).
إن رؤيته  أعطتنا ”كشف عن التخطيط الذي أعده الرب 
للعصور املتعاقبة حتى النصر النهائي للمسيح“ و "أبدت 

التعاقب املعد سلفا للقوى العاملية التي ستسيطر على 
الشرق األدنى حتى النصر النهائي للمسيح في الدهر االخير" 

(مجلة اإلكسبوزيتور ص:٣٩-٤٦).
و دون اطالع مسبق على تفاصيله، َفّسَر دانيال لنبوخذ 

نّصر جزئيات الرؤيا.  "أنت أيها امللك رأيت فاذا بتمثال 
عظيم هائل كثير البهاء.  كان واقفا أمامك و كان منظره 
رهيبا.  و كان رأسه من ذهب خالص، و صدره  و ذراعاه 

من فضة، و بطنه و فخذاه من نحاس، و ساقاه من حديد و 
قدماه بعضهما من حديد و البعض من خزف“ (دانيال ص:٢ 

ع:٣٢-٣٣).
أخبر دانيال نبوخذدنّصر ان امبراطوريته البابلية متثلت 
بالرأس الذهبي (عدد:٣٧-٣٨).  الفضة و النحاس و احلديد 

من جزئيات التمثال هي مكونات اجلسد التي تعبر عن حالة 
االمبراطوريات الثالث التي سوف تعقب بابل املقتدرة (ع:٣٩-

(٤٠
تفسير هذا احللم أوجد رؤيا استباقية مذهلة للتاريخ.   

حلم نبوخذدنصر الذي فسره دانيال حدث في عام ٦٠٠ 
قبل امليالد.  و عّبرت الصورة بشكل رمزي عن تعاقب 
االمبراطوريات التي ستسيطر على املشهد السياسي 

للمنطقة لقرون طويلة.
” االمبراطورية الفضية كانت مملكة ميديا -فارس-، التي 

بدأت بامللك ”ساريروس الكبير“ قاهر مملكة بابل في عام ٥٣٩ ... و قد سادت اململكة 
الفضية في الشرق األوسط و األدنى على مدى قرنني من الزمان.“  (مجلةاإلكسبوزيتور 

ص. ٤٧).
أما امبراطورية النحاس فكانت االمبراطورية اإلغريقية املقدونية التي أقامها ”اإلسكندر 

الكبير“...و قد دامت مملكة النحاس ما بني ٢٦٠ الى ٣٠٠ عامًا قبل اندحارها و صعود 
االمبراطورية الرابعة“ (املصدر السابق).

” أما احلديد فيرمز للقوة و الصالبة و هو ما و صفت به االمبراطورية الرومانية التي 
بلغت اقصى مديات اتساعها في عهد االمبراطور ”تراجان“ (املصدر السابق).  و قد 

حكم ”تراجان ” كامبراطور منذ عام ٩٨ ميالدي الى عام ١١٧، فيما سادت االمبراطورية 
الرومانية لقرون طويلة فيما بعد.

الصورة التي رأها نبوخذدنّصر 
في منامه تتكون من اربعة 

انواع من املعادن، تعبر عن اربع 
امبراطوريات عظيمة.

ب
ف 

صورة أ 
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٢١  

و وصفت االمبراطورية الرابعة في الرؤيا بانها ذات ١٠ اصابع في القدمني، و قد 
تشكلت القدمان و األصابع بعضًا من احلديد و بعضًا من اخلزف كما هو مشار في 

لّى في مولد و نهوض االمبراطورية الرابعة،  عدد:٤١.  ”يتناول  عدد:٤١ عصرًا الحقًا َجتَ
التي عبرت عنها القدمان و أصابعهما العشرة و قد تشكلت من احلديد و الطني املفخور، 

ما يشكل قاعدة هشة لهذا التمثال الهائل احلجم. و يدل النص بوضوح على أن شكل 
احلكم سيكون احتاديًا بشكل من األشكال عوضًا عن مركزيًا تديره مملكة واحدة“(املصدر 

السابق).  (ملزيد من التفاصيل، اطلب مَجانًا أو نّزل من االنترنت ُكَتيبنا املوسوم "كشف 
ألغاز كتاب سفر الرؤيا").

حلم آخر يضيف تفاصيل أخرى مهمة

عناصر أخرى من تعاقب االمبراطوريات التي سادت العالم تكّشفت لدانيال الحقًا في 
حلم آخر.  هذه املرة جتسدت االمبراطوريات األربع بوحوش اربعة: األسد (امبراطورية بابل)، 
الدب (امبراطورية ميديا –فارس-)، الفهد (االمبراطورية األغريقية املقدونية) و الوحش الرابع 

الذي وصف ب"املروّع" الذي ال يشبه الوحوش األخرى (دانيال ص:٧، ع:١-٧).
إلتفت الى ما يقوله العدد:٧ عن املخلوق الرابع: "بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل، 

و إذا بحيوان رابع هائل و قوي و شديد جدًا و له أسنان من حديد (مبا يوازي الساقني 
احلديديتني في احللم اآلخر) أكل و سحق و داس الباقي برجليه.  و كان مخالفًا لكل 

احليوانات الذين قبله، و له عشرة قرون."
ماذا يعني هذا الوصف؟ كان بدوره اشارة الى قوة روما، التي سحقت كل من 

عارضوها.  "و هكذا فقد جرى تأكيد قدرة روما املتجبرة من خالل جتسيدها في صورة 
الوحش الرابع املروّع" (مجلة اإلكسبوزيتور ص: ٨٧).

العدد ٨ من إصحاح دانيال ٧ يسترسل في وصف القرون العشرة ”فتأملت القرون، 
فإذا بقرن آخر صغير طلع بينها و إذ بالثالثة قرون األولى ُتقلَع من أمامه..“ و في مكان 

آخر من نفس الفصل نرى ان هذا القرن يسمو بنفسه الى سمة قائد ديني قوي عاملي 
(عدد:٢٤-٢٥)، و يفرض قانونا دينيًا زائفًا يضطهد به عباد الله احلقيقيني.

و يأخذنا دانيال (ص:٧ ع:٧-٩) الى صميم مملكة الرب على األرض التي أنشأها 
املسيح "و أعطاه سلطانا و مجدا و ملكا حتى تعبده و تخدمه الشعوب من كل أمة ولسان 
و يكون سلطانه سلطانًا أبديًا ال يزول، و ملكه ال يتعداه الزمن".  و هكذا فإن طرز النظام 

الروماني سيبقى على امتداد التاريخ في دورات متعاقبة حتى النهاية حني يعود يسوع 
املسيح ليحكم األرض.

و يعيننا سفر الرؤيا ١٧ على فهم هذه القوة التي تبقى حتى نهاية الزمان.  و هنا 
ايضًا جندها متجسدة في شكل وحش، غير أنها تظهر في النهاية في هيئة ١٠ ملوك 

"- هم قادة األمة أو مجاميع األمم-" الذين يتولون السلطة لساعة واحدة "مع احلاكم األوحد 
للقوة العظمى في آخر الزمان، و هو شخص يشير اليه الكتاب املقدس "بالوحش" (رؤيا 
ص:١٧، ع:١٢-١٣).  هذه العودة النهائية لالمبراطورية الرومانية تقود الى عودة املسيح 

نبوءات دانيال عن اإلمبراطوريات األربع

ب
ف 

صورة أ 
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٢٢

حيث ” يشعلون حربا مع احلمل“ (ع:١٤).
كل هذا يتفق مع (دانيال ص:٢، ع:٤٤) حيث يشير بوضوح أّن الظهور الثاني للمسيح 
سيحدث في وقت ما تزال قائمة فيه آثار الوحش الرابع او اململكة (االمبراطورية الرومانية):  

”و في أيام هؤالء امللوك يقيم إلَه السماء مملكة لن تنقرض أبداً، و ُملِكها ال ُيترَك لشعب 
آخر، و تسحق و تفنى جميع املمالك، و هي تثبت الى األبد“.

اجلزء األعظم من تلك األحداث التنبوئية، كما فّصلها احللمان، قد حتقق بالفعل.  كما 
ان اكتمالها التفصيلي يؤيد ما أوحى به الكتاب املقدس.  و احتماالت ان يرى شخص ما 
هذه األحداث النبوية دون عناية آلهية ال تتفق مع صدقية الوقائع”... لكن في السماء آله 
يكشف األسرار فأعلمك أيها امللك نبوخذدنّصر مبا سيكون بعد في اّخر األيام“ (دانيال 

ص:٢، ع:٢٨).

النبوءة األكثر تفصيال في الكتاب املقدس

 و ُيَسِجل سفر دانيال ص:١١ نبوءة استثنائية أخرى.  و قد ظهر ترتيبها التاريخي 
في (دانيال ص:١٠، ع:١) بانها ستقع في السنة الثالثة من عهد داريوس ملك فارس. 

”رجل (ع:٥)، هو الشك مالك (قارن ذلك بدانيال ص:٩ ع:٢١) جاء ليخبر دانيال مبا 
سيحدث في آخر األيام“ (دانيال ص:١٠ ع:١٤).

و النبوءة التي تتبع هذا هي األكثر تفصيًال في مجمل الكتاب املقدس.  السنة الثالثة 
من عهد داريوس كانت قبل أكثر من ٥٠٠ عام من مولد املسيح.  مع ذلك فإن هذه النبوءة 
تسرد وقائعا سيبدأ حدوثها توًا و تستمر حتى عودة املسيح.  املراحل األولى من النبوءة 
تتصادق مع الكتاب املقدس ألنها كانت قد حتققت بالفعل، و هو ما يتثبت منه الباحث 

من خالل دراسة تاريخ إمبراطورية فارس و إمبرطورية األغريق.  و ما كان بوسع أي إنسان 
أن يتنبأ بتفاصيل تاريخية بتلك الدقة.

بعض العناصر التي تعاقبت كانت دقيقة الى درجة يلزمها انتباه شديد.  إال أن مقارنة 
كلمات النبوءة بوقائع التاريخ تزيل أي َشْك.

مكيدة سياسية مؤجلة

اآليات اخلمسة والثالثون األول من (دانيال١١) تسرد، قبل أعوام من وقوع األحداث، 
وقائع مكيدة بني كيانني سياسيني (”ملك اجلنوب“) و (”ملك الشمال“).  في التاريخ 

العلماني، يشار غالبا الى ملك اجلنوب باسم (بتوملي).  و الساللة البتوملية حكمت البالد 
من االسكندرية في مصر.  أما ملك الشمال الذي حكم من عاصمته في (أنتيوش) بسوريا 

فقد كان يدعى (سيليوسوس) أو (أنتيوخوس).
لنبحث اآلن بعض التفاصيل النبوية آخذين في اعتبارنا احلقائق أعاله.  و تكتسب هذه 

التفاصيل أهميتها من خالل كشفها عن املناخ السياسي و التوترات في الشرق األوسط 
في الفترة التي سبقت الظهور األول و الثاني ليسوع املسيح كمخلص للعالم.  و في كال 
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٢٣  

الظهورين، كانت أورشليم في قلب الصراعات السياسية التي وسمت ذلك العصر.
و ميكنك احلصول على مزيد من املعلومات عن حتقق أجزاء عديدة من هذه النبوءة في 
مصادر عدة منها (مجلة اإلكسبوزيتور) و الذي نستشهد به فيما يلي من البحث، عالوة 

على مصادر اخرى يعتد بها.  و عوضًا عن اإلستشهاد مبقاطع مطولة من الكتاب املقدس، 
نقترح ان تقرأ في نسختك من الكتاب املقدس األسفار التي نشير اليها، آخذا في اعتبارك 

أّن هذه التفاصيل قد سردت منذ أزمنة قبل وقوعها.
يال ص:١١، ع:٢): امللوك الثالثة األخرون هم،”قمبيز“ األبن األكبر لسايروس .  (دان
الدعي ”سميرديس“ وهو دجال ادعى أنه اإلبن األصغر لسايروس و قد أغتيل سراً.  و 
الثالث هو ”داريوس“ الفارسي.  أما امللك الفارسي الذي غزا امبراطورية اإلغريق فهو 

"كزركس" الذي حكم من ٤٨٥ الى ٤٦٤ قبل 
امليالد (مجلةاإلكسبوزيتور ص:١٢٨).

األعداد: ٣-٤: عدد:٣ يضعنا أمام بزوغ 
جنم االسكندر األكبر (املصدر السابق).  لغة 

العدد٤ يوحي بأن هذا الفاحت القدير كان 
مقدرا له ان يحكم لفترة قصيرة...و في 
غضون سبع أو ثمان سنوات أجنز أكبر 
فتوحات عرفها تاريخ البشرية.  إال أنه لم 

يعش بعدها سوى أربع اعوام، ليموت بسبب 
احلمى في عام ٣٢٣...(املصدر السابق).
و تقّسمت إمبراطورية االسكندر الى 

أربع إمبراطوريات صغيرة ضعيفة (مجلة 
األكسبوزيتور ص: ١٢٩).  أما جنل اإلسكندر 
الذي كان حتت وصاية إبن أحد قادة أبيه فقد 
قتل في عام ٣١٠ كما اغتيل شقيق اإلسكندر 

غير الشرعي في عام ٣١٧.  "و هكذا لم 
يتبق أحفاد أو أقرباء بالدم ميكن أن يعقبوا 
اإلسكندر على امللك ." (املصدر السابق).  و 

هكذا لم تتقاسم ذريته ملكه (عدد:٤).
و حتارب قادة اإلسكندر للسيطرة على إمبراطوريته، تلك الصراعات املتتالية على النفوذ 
و السلطة أزالت جميع املنافسني باستثناء اربعة تقاسموا بينهم اململكة الى أربعة أقسام.   

و األربعة هم: "كاساندر" الذي حكم اليونان و الغرب، "اليزمياخوس" الذي حكم ثيراسه و 
آسيا الصغرى، "بتوملي" في مصر و "سيليوسوس" في سوريا.  إثنان من بني هؤالء األربعة 

– هما بتوليمي و سيليوسيوس وّسعا ملكهما و مناطق نفوذهما، و كانا، كما أسلفنا، 
ملكان على مصر و على سوريا.

و املكائد التي سيأتي ذكرها ترتبط بهما، و كما أشرنا فهما يعرفان مبلك اجلنوب 
(بتوليمي) و ملك الشمال (سيليوسوس) نسبة الى موقعهما من أورشليم.

نبوءات دانيال عن اإلمبراطوريات األربع

تنبأ دانيال مرتني في كتابه بظهور االسكندر 
العظيم. و قد عرف الالهوتيون الكتبة االسكندر 

باعتباره "القرن الكبير" كما جاء في (دانيال ص:٨، 
ع:٥-٨) ،و عرفوه ب"امللك القدير" كما جاء في 

(دانيال ص:١١، ع:٣-٤).
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٢٤

عدد٥: " كان ملك اجلنوب هو بتوليمي األول (مجلة اإلكسبوزيتور ص:١٣٠).  و التعبير 
اإلجنيلي "أحد أمرائه" يشير إلى سيليوسوس.  و قد خدم في األصل حتت أمرة بتوليمي.  

و في فترة التآمر و املكائد التي أعقبت وفاة األسكندر، فرض سيليوسوس في النهاية 
نفوذه على سوريا و صار ملك الشمال.  جنح سيليوسوس في نهاية األمر في أن يحرز 
املزيد من القوة و تَفوق على بتوليمي.  فاستمرت ساللة "السيليوسيد" في السلطة حتى 

عام ٦٤ قبل امليالد.

حرب الالوديسني

العدد:٦: قامت حالة من العداء و التوتر بني ملك اجلنوب و بني ملك الشمال.  توفي 
"بتوليمي األول" في عام ٢٦٥ قبل امليالد.  في عام ٢٥٢ سعت القوتان الى اتفاقية  تتزوج 

مبوجبها "بيرينيسه" ابنة "بتوليمي الثاني" من "انتيوخوس الثاني" ملك الشمال.  هذا األمر 
أغضب "الوديسة" زوجة "انتيوخوس الثاني" األولى ألن زوجها طلقها.  و هكذا فقد تآمرت 
الوديسة من مكان ابعادها و جنحت في اغتيال " بيرينيسه" وابنها الرضيع.  "و لم يلبث 
أن قتل مسموما امللك نفسه (انتيوخوس الثاني) بعد برهة قصيرة ...." (املصدر السابق).
و أعلنت "الدويسة" نفسها ملكة نظرًا ألن إبنها سيليسوس الثاني (الوريث الشرعي 

للعرش) كان ما يزال قاصرا.  و تشير النبوءة (سُتقطع " بيرينيسه" و ترحل) الى اإلنقالب 
الذي دبرته "الوديسه" و قتلت اثره "بيرنيسه".  بل ان بعض النبالء ممن دعموا "بيرينيسه"  

قد إنقطعوا و تواروا أيضًا عن املشهد.
عدد:٧-٩: و تعاقبت ردود الفعل في سلسلة من العمليات احلربية التي عرفت فيما 

بعد بحرب الالوديسني.  توفي "بتوليمي الثاني" بعد فترة قصيرة من قتل "الوديسة" البنته 
"بيرينيسه".  و سعى "بتوليمي الثالث" أن يثأر ملصرع شقيقته فهاجم مملكة الشمال و 

احتل عاصمة سوريا "آنتيوش".  العدد ٨ يصف كيف استعاد بتوليمي "أصناما و كنوزا 
مقدسة فقدت منذ أزمان بعيدة" (املصدر السابق ص:١٣١) و هي اآلثار التي سلبها 

"قمبيزيز" من مصر في عام ٥٢٤ قبل امليالد.  في عام ٢٤٠ عقد اتفاق سالم بني "بتوليمي 
الثالث" و بني "سيليوسوس الثاني"، و توقفت األعمال العدائية بني اململكتني حتى عام ٢٢١ 

حني توفي "بتوليمي الثالث".
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٢٥  

عدد:١٠-١٢ هاجم أبناء "سيليوسوس الثاني" ملك اجلنوب بعد وفاة والدهم.  أحد 
هؤالء األبناء هو "سيليوسوس الثالث" حكم ثالث سنوات، و كانت اجنازاته العسكرية 
محدودة نسبياً.  مات هذا امللك مسموماً.  أما اإلبن اآلخر" آنتيوخوس الثالث (امللقب 

بالعظيم) فقد "ساد و انتصر"  و احتل مملكة يهوذا". 
ورد على ذلك ملك اجلنوب "بتوميلي الرابع" (عدد:١١) فسحق جيش "سيليوسوس 

الثالث" اجلرار املتفوق على جيشه في معركة "رافيا".  بعد نصره عاش "بتوليمي الرابع" 
حياة فسق، إغواء و عنف و ذبح خاللها عشرات االلوف من يهود مصر (عدد: ١٢)... 

فأضعف بذلك كل ملكه.
عدد:١٣-١٦ تشير عبارة "بعد بضع سنوات" الى حادث معني.  فبعد ١٤ عاما من 

اندحاره، ثار "آنتيوخوس الثالث" على "بتوليمي اخلامس" الذي تولى احلكم و هو بعد 
فتي (توفي بتوليمي الرابع في عام ٢٠٣).  كانت املقاطعات املصرية تئن حتت وطأة حكم 
"بتوليمي الرابع" التعيس و انضم جزء كبير من الشعب –مبن فيهم املتعاطفون مع ملك 
الشمال- الى "آنتيوخوس" في ثورته على ملك اجلنوب.  إال أّن القائد املصري "سكوبوس" 

سحق أخيرًا هذا التمرد (ع:١٤).
كما شتت "سكوبوس" قوات "آنتيوخوس الثالث" في شتاء عام ٢٠٠-٢٠١.  رد ملك 
الشمال على ذلك بغزو آخر، فأحتل مدينة "صيدون" (مبعنى املدينة احملّصنة) حيث 

إستسلم "سكوبوس" (ع:١٥)، و هكذا أحرز "آنتيوخوس الثالث" سلطة مطلقة على األراضي 
املقدسة، "األرض ذات اجلالل" (ع:١٦).

عدد:١٧ و نقرأ في النسخة املنقحة اإلجنليزية من الكتاب املقدس: "سيواصل (ملك 
الشمال) تقدمه بأقصى قوة مملكته، و حني يعقد اتفاقا مع ملك اجلنوب، سيزوجه من 

ابنته الصبية، آمال ان يدّمر بهذه الزيجة مملكته، إال أن اإلتفاقية لن تستمر و لن يصل 
من خاللها ملقصده".

بعد أن قهر "سكوبوس"، صمم "آنتيوخوس" أن يقهر مصر بنفسه و يخضعها 
لسلطانه.  فمنح ابنته "كليوباترا" "لبتوليمي اخلامس" لتكون زوجه له.  كان "آنتيوخوس" 

مؤمنا أنها ستتصرف مبا يناسب مصاحله و تخون مصالح زوجها، إال أنها أحبطت 
خططه بوقوفها الى جانب زوجها "بتوليمي".

عدد:١٨-١٩: و في ذروة احباطه و يأسه، هاجم " آنتيوخوس" جزر و مدن منطقة 

نبوءات دانيال عن اإلمبراطوريات األربع
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٢٦

"أيجة".  كما أجاز جلوء عدو روما "هانيبعل" ملك قرطاجة، الذي أعانه في الوصول الى 
بالد األغريق.  ردت روما على ذلك بالهجوم على جيش "آنتيوخوس" و إحلاق هزمية ماحقة 
بقواته، كما أّن الرومان اقتطعوا أجزاء عديدة من مملكته و أحلقوها بهم و أخذوا عديدين 
من مملكته كرهائن الى روما مبن فيهم جنله، وفرضت روما عليه جزية باهضة (عدد:١٨).

و عاد "آنتيوخوس" خائبًا يجرجر أذيال العار الى عاصمته "آنتيوش".  و حني عجز عن 
دفع اجلزية الثقيلة الى روما حاول أن ينهب معبدا وثنيا، األمر الذي أغضب كثيرًا السكان 

احملليون و دفعهم الى قتله ليضعوا نهاية مخزية حلياته املؤّزرة باإلنتصارات (عدد:١٩).
عدد:٢٠ بينما لم ينص الكتاب املقدس حول التفاصيل، إال ان كتاب سفر ٢ مكابيني 
ص:٣ ع:٤-٧ يشير الى أن ابن "آنتيوخوس" اآلخر واملدعو "سيليوسوس الرابع" عجز هو 
اآلخر عن دفع اجلزية الى الرومان، فأرسل اليهودي "هيليودوروس" لينهب معبد أورشليم، 

وصل األخير الى املدينة املقدسة لكنه لم يحصل على شيء.  فيما بعد القى "سيليوسوس" 
حتفه مسموما على يد "هيليودوروس" و هكذا "لم يلق حتفه في قتال أو حماسة".

يفانيس آنتيوخوس اب

يال ص:١١ ع:٢١-٣٥ يتحدث هذه اآليات عن "آنتوخيوس الرابع " سيء الصيت (و  دان
املعروف ايضا ب"ابيفانيس")، و هو شقيق سيليوسوس الرابع، الذي كان قد أخذ رهينة 

الى روما.  كان "طاغية مستبدًا بفعل أقصى ما بوسعه لتدمير الديانة اليهودية بأكملها" 
(مجلة اإلكسبوزيتور ص:١٣٦). 

شرّع "آنتيوخوس" قوانينًا متنع اليهود عن ممارسة شعائر دينهم حتت طائلة عقوبات 
تصل الى حد املوت.  كان رجال بالغ القسوة، و في عهده جلد النساخ "اليعازر" حتى 

املوت ألنه رفض أن يأكل حلم اخلنزير، كما ذبحت أم وابنائها السبعة بالتعاقب وبحضور 
حاكم املدينة بعد رفضهم الركوع لصورة مجسّدة (صنم).  و سيقت والدتان ختنتا ابنيهما 

عبر شوارع املدينة ثم ألقي بهما الى األرض من أعلى سور شاهق" (تشارلز بفايفر، بني 
العهدين، ١٩٧٤ ص:٨١-٨٢). 

عدد:٣١ يشير هذا العدد الى الوقائع املشؤومة ليوم ١٦ ديسمبر عام ١٦٨ قبل امليالد 
حني دخل "آنتيوخوس" غاضبا ساخطا الى أورشليم و قتل ٨٠ الفا من سكانها، نساء و 

رجاال و اطفاًال (ماكابيون ص:٥ ع:١١-١٤).  ثم  دنس املعبد حني عرض قربانا الى كبير 
آلهة األغريق "زوّس".  كانت هذه الواقعة الدامية نذيرًا بوقائع شبيهة بأخرى قال يسوع 

املسيح انها ستقع في اليوم األخير (مَتى ص:٢٤، ع:١٥).
عدد:٣٢-٣٥  َتِصُف هذه األعداد على ما يبدو شجاعة اسرة "املاكابيني" و إرادتهم 

الصلبة، من خالل وصف حالة هيئة الويني قاومت آنتيوخوس و من خلفوه.  و قد اشتعلت 
ثورة "املاكابيني" ضد امللك السوري حني" قاد "ماتاثياس" كبير الوّي مدينة "موداين" حرب 

عصابات من مرتفعات املنطقة و ذلك بعد مقتل أحد ضباط آنتيوخوس الذي كان قد أصدر 
أمرًا بعبادة األوثان و األصنام في املدينة..." (مجلة اإلكسبوزيتور ص :١٣٦).

َساَنَد "ماتاثياس" في ثورته خمسة من أبنائه أشهرهم "يهوذا" و عرف أيضًا ب"يوداس" 
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٢٧  

و أطلق عليه إسم "ماكابا" (املقابل اآلرامي لكلمة مطرقة، و منه اشتقت نسبة "املاكابيني").    
و لقي العديد من املخلصني مصرعهم في سبيل تلك القضية، إال أّن خروج السوريني من 

البالد يعزى بشكل كبير الى بطوالتهم.
على مستوى آخر، من املمكن ان تشير هذه اآليات الى "كنيسة العهد اجلديد"، 

خصوصًا في معرض اشارتها الى األعمال اجلليلة، و اإلضطهاد الذي تعرضوا له، و الردة.
في احلقيقة فأن نبوءات دانيال تتخذ في هذه املرحلة منحى آخر، مشيرة باسهاب 

الى (عصر النهاية) في ختام العدد ٣٥.  و استشهادًا باملصدر السابق و في ختام ذلك 
املقطع في العدد ٣٥ تنتهي املادة التنبوئية التي تنطبق بال نقاش على وصف عصر 
االمبراطوريات الهيلينية و الصراع بني "السيلوسيديني" و بني الوطنيني اليهود.   أما 

الفصل الذي نحن فيه (عدد: ٣٦-٣٩) فيعرض رويات و أوصافًا ال تنطبق على آنتيوخوس 
الرابع، و إن كانت تفاصيل األحداث تنطبق 

عليه و على من ُشِبَه به عندما يأتي في 
األيام األخيرة "الوحش".

و يتفق الالهوتينيون احملافظون 
واملتحررين على أّن الفصل ١١ ُمبجَمِله 

حتى هذه النقطة يعرض نبوءات دقيقة في 
وصفها لتسلسل األحداث من عهد امللك 

"سايروس"، حتى مرحلة اجلهود الباطلة التي 
بذلها "آنتيوخوس ابيفانيس" إلستئصال 

العقيدة اليهودية (التعليق الشارح للكتاب 
املقدس ص:١٤٣).

من هذه النقطة فصاعدًا سيمر أكثر 
بقليًال من قرن واحد قبل أن يقهر القائد 

الروماني" بومبي" أورشليم.  حيث وقع 
جزء كبير من الشرق األوسط حتت سلطة 

االمبراطورية الرومانية، كما أّن جناحها 
الشرقي " االمبراطورية البيزنطية" اختزل 

كثيرا من قوة االمبراطورية األم في القرون الالحقة.
و لكن عند هذه النقطة كما سنرى في الفصل الالحق، ظهر في املشهد قوة عظمى و 

دين جديد طغت على الشرق األوسط لقرون عديدة، أال و هي: امبراطورية اإلسالم.

نبوءات دانيال عن اإلمبراطوريات األربع

الالوي اليهودي "ماتاثياس" أشعل شرارة الثورة ضد 
"آنتيوخوس ابيفانيس" حني قاوم بكل صالبة الوثنية 

والصنمية التي فرضها امللك.

ف دوريه
األعمال اخلشبية: غوستا
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٢٨

ظهور اإلسالم
عاشت ذرّية "اسماعيل" في الظل و في خمول خالل عصر قيام امبراطوريات "إسرائيل" 

و "يهوذا" و "اآلشوريني" و "البابليني" و "الفرس" و "األغريق" و "الرومان".  و عاشوا حياة 
العزلة و البساطة في شبه اجلزيرة العربية، حيث كانت حياة الصحراء قاسية، و كانت 
احلروب بني بعضهم البعض شغلهم الشاغل.  لكن هذا احلال تغير منذ مطلع القرن 

السابع للميالد، فبعد أقل من ستمائة عام على عصر "يسوع  املسيح" ظهر في املشهد 
واحد من أشهر أبناء ذرية "إسماعيل".

حتى بداية العام ٦٠٠ للميالد، كان العرب عبدة أصنام، وكان املعبد الكبير في "مكة" 
يضم ٣٥٥ صنما (صنم واحد لكل يوم في السنة القمرية)، و كان هذا الوضع يشكل 

مصدرا مهما ملوارد التجارة احمللية التي اعتمدت على زيارات احلج كمصدر ثابت للدخل.
و قدر لهذا املشهد ان يتغير بشكل دراماتيكيًا بظهور "محّمد" والديانة التي أسسها" 

اإلسالم".
ينتسب "محّمد" الى قبيلة "بني هاشم" احدى قبائل "قريش" القوية التي سيطرت على 

املعبد الوثني في "مكة".  و طبقا لعقيدة اإلسالم فان ظهور املالك "جبرائيل" األول حملّمد 
عام ٦١٠ ميالديا مت في غار في جبل "حراء" قرب مكة حيث ألهمه احلكمة من الله، و التي 

توالت لُتَكِوّن "القرآن" وهو كتاب اإلسالم املقدس الذي يضارع طوله تقريبا طول "العهد 
اجلديد" املسيحي.

و أضحى ”محّمد“ الذي يعني أسمه (املخصوص بالثناء واحلمد) داعية عنيدًا وشجاعًا 
لعقيدة التوحيد، أي األميان بآله واحد، و هو اميان أمسى يهدد الرخاء و اإلزدهار التجاري 
لسائر أفراد قبيلته.  و فشلت كل محاوالتهم لقتله، و في غضون زمن قصير وضع محّمد 

نهاية لتعدد اآللهة و عبادة األصنام في تلك املنطقة، ليستبدل بها ”اإلسالم“ ( وتعني 
الكلمة حرفيا اإلستسالم واخلضوع الى الرب احلق الواحد ”الله“).

حققت تعاليم ”محّمد“ شيئا غاب منذ البدء عن ذرية ”اسماعيل“، أال و هو الوحدة 
التي مكنتهم من أن يصبحوا أمة عظيمة أتسعت و فرضت تأثيرها على أمم أخرى.  و 

من تلك البدايات املتواضعة في صحراء شبه اجلزيرة العربية إنتشر اإلسالم عبر العالم.  و 
ينتسب اليوم ٥٧ بلدا الى ”املؤمتر اإلسالمي“ لتشكل ربع عدد الدول على سطح األرض.
و رغم أّن ٢٢ من هذه الدول هي دول عربية تقطنها في الغالب ذرية "إسماعيل"، فإّن 

الدول ال٣٥ األخرى هي دول تدين باإلسالم و يغلب على سكانها هذا الدين.  و متتد هذه 
األمم جغرافيا من غرب أفريقيا عبر مركز العالم الى ”أندونيسيا“ الذي يشكل نطاقًا 

عريضًا من األمم ُتعرِّف نفسها بأتباع دين اإلسالم.
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٢٩ ظهور اإلسالم 

عالوة على ذلك يعيش ماليني املسلمني في أمريكا الشمالية و أوروبا الغربية والشرقية.  
و تنتشر الديانة بسرعة بسبب ارتفاع معدل الوالدات و األسلوب الهجومي للدعوة الى 

اإلسالم.  و يدين باإلسالم اليوم نحو مليار و ٣٠٠ مليون إنسان، كلّهم يعبدون ”الله“ الذي 
يعتبرونه اإللَه احلق األوحد.  و جتري عبادتهم في املساجد متخذين من يوم "اجلمعة" يوم 
العبادة املفضل خالل األسبوع، و لكن يتاح للمسلمني الى جانب العبادة أن يعملوا خالل 

هذا اليوم. 
إن الشهادة عند املسلمني تتم من خالل "الشهادة و اإلقرار (و تعني من ضمن ما 

تعني األفادة و االشهار) بثمان كلمات باللغة العربية ( ال إله إال الله و محمد رسول الله) 
و تعني حرفيا (ليس هناك من اله إال الله و محمد هو رسوله) و لكي يصبح املرء مسلمًا 

ال يلزمه سوى أن يردد هذه الكلمات باخالص و ورع.  كلمة ”ُمْسِلم“ تعني فيما تعني 
"اخلاضع املستسلم لله".

يؤرخ املسلمون تقوميهم ابتداء من ” الهجرة“، أي رحلة  هجرة محّمد من ”مكة“ الى 
” املدينة“ املوافقة عام ٦٢٢ ميالدًيا.  و تتبع سنة املسلمني التقومي القمري، و حتتوي 

على ٣٥٤ أو ٣٥٥ يوما في 
العام، األمر الذي يعني أّن 
سنة املسلمني أقصر ١١ 

يوما من السنة امليالدية في 
العالم الغربي التي جتري 
وفق التقومي ”الغريغوري“ 
الشمسي.  و يعني هذا 

ضمنا أن أعياد و مناسبات 
املسلمني ال تقع في موعد 

ثابت بل تتغير كل عام حسب 
منازل القمر فهي ال تتفق مع 
التقومي ”الغريغوري“ و تزحف 
باستمرار خالل تعاقب األعوام 

امليالدية في هذا التقومي.
توفي ”محّمد“ في ٨ حزيران 

من عام ٦٣٢ ميالديًا دون أن يترك وريثا من الذكور و دون أن يسمي خليفة له.  نتيجة 
ذلك كان ارتباك و فوضى اجتاحا امبراطورية اإلسالم والتي اتسعت خالل عقد من الزمن 

لتصبح ثلث بحجم ال ٤٨ والية من الواليات املتحدة ضمن قارة امريكا.
لم تخلف محّمد سوى طفلة واحدة من زوجته األولى ”خديجة“ و هي اجلميلة "فاطمة" 
التي بلغت و تزوجت و أجنبت أبناء تعاقبوا على مدى األجيال.  و حتّدرت من نسل فاطمة 

الساللة التي ُتْعرَُف اليوم ب” األشراف“ أو ” السادة“.  كان زوج فاطمة هو ”علي بن 

س
أرقام مخزونة لكوربي

القاهرة، مسجد السلطان حسن املبني في القرن الرابع للميالد (في 
اليسار) الى جانب مسجد (الرفاعي) املبني في القرن التاسع عشر. 

دانت مصر باإلسالم بشكل مطلق في القرن السابع للميالد.
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٣٠

أبي طالب“ إبن عم "محّمد" و ربيبه، و هو أيضًا أول من آمن به من الذكور بعد زوجته 
”خديجة“.  و حني توفي ” محّمد“ كان لفاطمة و علي ولدين إثنني من الذكور.

و بإعتبار رابطة الدم و النسب، ظن الكثيرون أّن ”علي“ يجب أن يكون خليفة 
”محّمد“ لقيادة األمة، إال أّن جدال طويال نشب بني القوم أفضى الى رفض خالفة ”علي“ 
وتفضيل تاجر أقمشة مّكي ثري عليه، ال سيما و أنه كان من أوائل الذين آمنوا مبحمد 
و رفيقه في هجرته على اجلمل من ”مكة“ الى ”املدينة“ لعشر سنوات خلت من وفاته.  

كان إسم هذا الرجل ”أبو بكر“ و كانت إبنته ”عائشة“ زوجة محّمد املفضلة، كما أّن هذا 
الرجل خلف محّمد في أمامة الصالة حني ألّم به املرض قبل وفاته. 

أختص الوحي مبحّمد، و بذلك فإن أبا بكر لم يخلف متامًا محّمد، إال أنه منح سلطة 
شرعية إلدارة شؤون االمبراطورية إداريًا و شرعيًا بصفته حامل لقب ”خليفة رسول الله“ 
و يختصر هذا اللقب في اللغة اإلنكليزية ليقتصر على كلمة (اخلليفة) للتعبير عن رأس 
الدولة اإلسالمية.  و بقي مقر اخلالفة اإلسالمية مؤسسة إسالمية حتى قيام اجلمهورية 

التركية في عام ١٩٢٤ حني قضت عليها حكومة ”كمال أتاتورك“ العلمانية.
و رغم أّن التحول الذي حصل بعد وفاة محّمد جاء بشكل مفاجيء غير متوقع، و رغم 
أّنه خلق حالة من عدم اإلرتياح وسط أتباع "فاطمة" و "علي بن أبي طالب" إال أّن القبائل 

بقيت متحدة حتت قيادة ”أبي بكر“.

إنتشر اإلسالم في الشرق األوسط و شمال افريقيا و جنوب آسيا في موجتني عظميني، األولى وقعت في القرن 
السابع ميالدياً، و الثانية في القرن الثاني عشر للميالد و ما تبعه من قرون.

ش، بيتر ادينجتون
شون فين
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٣١  

اتساع سريع المبراطورية اإلسالم

عني أبو بكر قبل وفاته ُعَمر ابن اخلطاب خليفة له.  و كان ُعَمر أول من حمل لقب 
التفخيم (أمير املؤمنني).  و خالل السنوات العشر األولى من حكمه شهد اإلسالم موجته 

التوسعية العظمى االولى و إنتشرت ذرية إسماعيل من موطنها األول في الصحراء الى كل 
اجلهات.

كان اخلليفة ُعَمر قائدًا قديرا لقواته و تصدى كخصم لدود لالمبراطوريتني البيزنطية و 
الفارسية، األولى متثل االمبراطورية الرومانية الشرقية التي منت عن االمبراطورية الرومانية 

القدمية بعد عهد االمبراطور قسطنطني في القرن الرابع امليالدي الذي اتخذ لنفسه من 
بيزنطة عاصمة له (و سماها القسطنطينية نسبة ألسمه) –و هي اليوم إسطنبول في 

تركيا.  كانت االمبراطورية البيزنطية تسيطر على آسيا الصغرى و اجلزر املتوسطية 
الصغيرة التي تنتشر غرب و شمال اسطنبول (منها كريت ورودس) و على جزء كبير من 

شمال إفريقيا والشرق األدنى.
الى الشمال الشرقي من شبه اجلزيرة العربية متتد امبراطورية الفرس الساسانية.  و 

كانت هذه اإلمبراطورية في حرب متصلة مع اإلمبراطورية البيزنطية األمر الذي أضعف 
كليهما و أوّهن مقاومتهما أمام االمبراطورية الشجاعة الفتية الطموحة العنيدة التي 

ظهرت في املناطق العربية.  سقطت االمبراطورية الساسانية و بقيت الدولة البيزنطية 
قائمة و لكنها عرضة للتهديد املستمر من العرب و املسلمني حتى سقطت في ايدي الترك 

املسلمني عام ١٤٥٣ ميالدياً.
كان احملاربون العرب و هم ميتطون اخليل واجلمال و يسيرون حتت صرخات الله أكبر 
خصوما أشداء يقهرون كل من وقف بوجههم.  و منذ أيام اإلسكندر األكبر لم تظهر قوة 

تقهر كل من أمامها بهذه السرعة مثل العرب.  كان القرن الذي امتد منذ ذلك التاريخ قرنا 
من الفتوحات و االنتصارات.  فقد أحتلت سوريا و األراضي املقدسة بني عامي ٦٣٥  و 

٦٣٦، و في العام التالي سقط العراق و ما حوله في أيديهم، كما سقطت مصر و فارس 
بعد أربعة اعوام.

و شكلت (أورشليم) غنيمتهم الكبرى حني سقوطها في أيديهم عام ٦٣٨، و صارت 
تدعى القدس (اي املقدسة)، و ظلت أورشليم ثالث أقدس املدن عند املسلمني بعد مكة 
و املدينة، و يؤمن املسلمون اّن محمدا قد صعد الى السماء على ظهر حصانه املجنح 

(البراق) من فوق الصخرة التي ميكن رؤيتها في مسجد قبة الصخرة حاليا و الذي شيد 
في القرن السابع للميالد و يعد واحدا من أجمل الصرح املعمارية على وجه االرض.  و 

رب ابنه (مشيرين الى أنه  يؤمن املسلمون أيضًا أّن إبراهيم جاء الى هذا املكان لُيَقِ
إسماعيل و ليس إسحق كما هو مشار في الكتاب املقدس (التكوين ص:٢٢ ع:١-١٤).  و 
صارت البقعة التي بني فيها مسجد قبة الصخرة فوق املنصة الكبرى (ملعبد الهيكل) الذي 

ظهور اإلسالم

ش، بيتر ادينجتون
شون فين
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٣٢

شيد قبل قرون طويلة منها على عهد (هيرود) و األراضي احمليطة بها، أكثر قطعة أرض 
متنازع عليها على سطح األرض.

و بعد وفاة محمد بقرٍن، امتدت امبراطورية العرب من الشرق األوسط عبر شمال 
افريقيا الى اسبانيا في الغرب و شرقا الى آسيا الوسطى و الهند.  بل ان إحدى 

حمالتهم طرقت ابواب باريس قبل أن يردها (تشارلس مارتيل) في معركة (تورس) بالقرب 
من (بواتييه) في عام ٧٣٢ ميالدياً، بالضبط بعد ١٠٠ عام من وفاة محمد.

توقف التوسع اإلسالمي حتى القرن الثاني عشر حيث بدأت حملة توسعية أخرى 
قادها الصوفيون من املسلمني لنشر الديانة في الهند وآسيا الوسطى و تركيا و افريقيا 
الواقعة على حافة الصحراء.  بل أّن التجار املسلمون ساهموا في نشر هذه الديانة الى 

أبعد من ذلك فأوصلوها الى إندونيسيا و ماليزيا و الصني.
” وجدت دعوة املسلمني الى املساواة و اعالنهم الصريح العداء ألتباع الديانات األخرى 

صدى واسعا واستجابة كبيرة جمعت لها الكثير من املهتدين“ (كما تشير املوسوعة 
البريطانية في الطبعة ١٥ اجلزء ٩ ص:٩١٢، اإلسالم).  و رغم أّن املسلمني تسامحوا مع 

اليهود و املسيحيني (النصارى) باعتبارهم من أهل الكتاب، اال أنهم أُجِبروا على دفع 
ر الوثنيون حصرًا بني اإلسالم أو املوت.  (املصدر  رسوم خاصة عرفت ب"اجلزية"، فيما ُخِيّ

السابق).
بعد إغتيال اخلليفة ُعَمر و هو يأم صالة اجلماعة في مسجد املدينة في نوفمبر ٦٤٤، 

أجمع عدد من الناخبني على تخطي علي بن أبي طالب في ترشيح اخلالفة.  و منحت 
اخلالفة الى عثمان بن عّفان الذي كان من رعيل املسلمني األوائل و من املقربني حملمد.
خالل فترة ُحْكِمه جمع القرآن بالشكل الذي نعرفه اليوم بعد أن كان محفوظا في 

صدور القراء و ُينَقل ِشفاهًا الى الناس (كان محمد نفسه أمّيٍا لم يعرف الكتابة لذلك لم 
يدون اي من القرآن).  و قد تولى فريق ُمَخَول من الرجال جمع اآليات و السور في كتاب 

يضم النصوص املقدسة كلها، قاد هذا الفريق الصحابي زيد بن ثابت.
و يؤمن املسلمون أّن القرآن هو كالم الله اَحلرْفي كما هو و ليس كما جاءت به كلمات 

محمد.  لذا فإن أول كلمة فيه تبدأ (بسم الله الرحمن الرحيم).
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٣٣  

إنقسام اإلسالم حول اخلالفة
حكم عثمان ١٢ سنة قبل إغتياله في املدينة في عام ٦٥٦ للميالد.  و أدى اغتياله الى 

صراعات دينية و سياسية داخل املجتمع اإلسالمي استمرت الى يومنا هذا.
بعد إغتيال عثمان آلت اخلالفة الى علي بن أبي طالب (زوج فاطمة الذي تقدم به العمر) 

و قد إختار ان يعيش في 
عزلة بعيدًا عن السياسة 
كعالم ورع متعبد.  أتباع 

علي يعتبرونه اخلليفة 
الشرعي األول و لكن 

أجمع أغلب املسلمني على 
أنه اخلليفة الرابع، إال أّن 
الكثيرين عارضوا بشدة 

توليه اخلالفة.
و عانت االمبراطورية من 

اختالف و تنازع سياسي 
ديني صاحبه ثورات و 

انتفاضات.  بعد خمس 
أعوام اغتيل علي هو اآلخر.  

و قبل أن يتولى أي من 
ابنائه اخلالفة، تصدى إبن 

اخت عثمان (و هو رأس قبيلة أمية احدى افخاذ قريش) و تولى اخلالفة ليتفجر صراع 
على الزعامة     لم ينته بعد.

يؤمن اتباع علي بأن اخلليفة يجب ان يكون أحد املتحدرين من صلب علي باعتباره 
أقرب صلة بالدم الى محمد، دعي هذا الرهط ب"شيعة علي"، فيما ذهبت األغلبية الى ان من 
اجلائز شرعا تعيني خليفة ال يتنسب الى الساللة احملمدية.  دعي أتباع هذا الرهط بالسنة 

(على اعتبارها طريق النبي).  و خالفًا للشيعة فقد قبل السنة خالفة اخللفاء كما هي.

ظهور اإلسالم

مسجد قبة الصخرة في أورشليم هو واحد من أشهر املواقع املقدسة 
َي بني عامي ٦٨٥ و بني عام ٦٩١ ميالديًا فوق منصة  في العالم و قد ُبِن
معبد الهيكل الذي بناه (امللك اإلسرائيلي هيرود العظيم)، و يبقى هذا 

املكان نقطة االحتكاك املستمرة بني اليهود و بني العرب.

التصوير املهني لكوريل
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٣٤

في العصر الذي بدأ فيه محمد التبشير بعقيدة دين 
اإلسالم اجلديد، لم يكن لليهود دولة منذ خمسة قرون، 

فقد ثاروا على حكم الرومان في عام ٦٦ للميالد، و 
استمروا في الثورة حتى قضى الرومان عليها خالل أربعة 

أعوام، ثم هدموا معبد أورشليم و تركوه أنقاضاً.
ثم قام اليهود بني عامي ١٣٢ و ١٣٥ بتمرد عرف 

ب(ثورة باركوبا) التي قادت الى تدمير اورشليم بشكل 
كامل. و بنى الرومان مدينة فوق األنقاض عرفت ب(آيليا 

كابيتولينا) و لم ُيسمح ألي يهودي أن يضع قدمًا داخل 
حدودها حتت طائلة عقوبة املوت. و لم يعد للدولة 

اليهودية وجود حتى منتصف القرن العشرين.
و بعد القضاء على الثورتني اليهوديتني فر الكثير ممن 
بقيوا على قيد احلياة من أرض يهوذا الى أصقاع أخرى 
من األمبراطورية الرومانية و بلدان أخرى أبعد منها. و 
بقيت أورشليم من عام ٦٣٨ الى عام ١٩١٧ ميالدي 
حتت احلكم اإلسالمي باستثناء فترات زمنية قصيرة 

خالل احلروب الصليبية.
و ظل اليهود الذين فّرقهم شتات األمم و الدول يحّنون 
الى العودة الى وطنهم. و في ظل اضطهاد احلكومات و 
الكنيسة الرومانية، و حرمانهم من حقوق املساواة، و 
طردهم املتكرر من األمم اجلديدة التي ساكنوها استمرت 

معاناة الشعب اليهودي عبر القرون.
بحلول نهاية القرن التاسع عشر بدأ اليهود بالعودة 

الى أرضهم مع والدة احلركة الصهيونية.  حدث ذلك ابان 
ضعف اإلمبراطورية العثمانية التركية، و قد انضم اليهود 
الى أبناء ديانتهم و قوميتهم الذين لم يتركوا تلك املناطق 

على مدى القرون، و بدأ عددهم يكبر و وضعهم 
يستقر.

عشية اندحار اإلمبراطورية العثمانية عام ١٩١٧ 
وقعت املنطقة حتت سلطة البريطانيني. وفي نفس السنة 

أطقلت احلكومة البريطانية (وعد بالفور) الذي سمي 
على اسم وزير اخلارجية البريطاني آنذاك " آرثر بالفور" . 

تضمن هذا اإلعالن وعداً للصهاينة إلنشاء وطن قومي لهم 
في فلسطني. في نفس الوقت شجع البريطانيون العرب 
على التمرد على سلطة الدولة العثمانية التي حتالفت 

مع املانيا ابان احلرب العاملية األولى، وأخذوا يبذلون لهم 
الوعود باإلستقالل واقامة دولهم اخلاصة بهم. واثبتت 
األيام تناقض تلك الوعود و تقاطعها مع وعد بالفور. 

و خالل العقود الثالثة التي حكم فيها البريطانيون 
املنطقة تنامى عدد اليهود العائدين و صار السكان 
العرب يعدونهم تهديداً مباشراً لهم. و لقد نتج عن 

عدم الثقة إشتباكات بني املجموعتني العرقيتني تكررت 
على مدى العقود الثالثة. وأدت مقاومة اليهود للوجود 

البريطاني الى إنسحاب بريطانيا وتقسيم فلسطني 
مبوجب قرار األمم املتحدة.

و دعا القرار املرقم ١٨١ و الذي أقرته األمم املتحدة 
سنة ١٩٤٧ الى تقسيم فلسطني الواقعة حتت اإلنتداب 

البريطاني الى دولة عربية و دولة إسرائيلية على أن 
َل  تكون أورشليم مدينة مدولة حتت ادارة األمم املتحدة. َقِب
يهود فلسطني القرار ورفضه عربها عالوة على كل الدول 

العربية األخرى.
غ عدد  و ُأْعلِِن قيام دولة إسرائيل اليهودية البال

سكانها نصف مليون نسمة  في ١٤-١٥  أيار/ مايو 
عام ١٩٤٨. وسرعان ما هاجمتها جيوش عربية من 

لبنان، سوريا، العربية السعودية، األردن،مصر. أنتصرت 
إسرائيل على اجليوش املهاجمة اال أّن عقودا طويلة من 

العنف املتواصل أعقبت ذلك النصر تّوجتها حروب 
كبيرة خالل اعوام ١٩٥٦، ١٩٦٧ ،١٩٧٣ و ١٩٨٢. و 
استمرت مرارة العرب من الوجود األسرائيلي و بقيت 
الدولة اليهودية قلقة غير آمنة وسط منطقة مضطربة 

معادية.
و بقيت غالبية الشعب اليهودي تعيش خارج 

أرض إسرائيل في الواليات املتحدة األمريكية و اوروبا و 
روسيا.

يلية املعاصرة يهود: من الشتات الى الدولة اإلسرائ ال

ARABIC The Middle East in Prophecy.indd   34ARABIC The Middle East in Prophecy.indd   34 5/18/10   9:19 PM5/18/10   9:19 PM
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و َتَفّجَر العنف عام ٦٨٠ ميالديًا حني قتل احلسني ابن علي (و هو من أحفاد محمد) 
مع ٧٢ من خلصاء أتباعه في كربالء الواقعة في عراق اليوم.  و صار للشيعة اآلن شهيد و 
تزايد عددهم وتصميمهم إال أّن السّنة وهم األغلبية دأبوا على كبحهم مما خلق حالة عداء 

دامّت حتى يومنا هذا.
يشكل السنة نحو ٨٥٪ من عموم املسلمني، فيما يشكل الشيعة بقيتهم.  و رغم إتفاق 

الفريقني على أصول اإلسالم فإّن اخلالفات السياسية و املذهبية و الفلسفية قد باعدت 
الشقة بينهما، وزاد األمر تعقيدًا َميل الشيعة الى اإلنقسام و التحزب.

و اليوم، يهيمن الشيعة على إيران و يشكلون غالبية املسلمني في العراق و لبنان.  و 
في ظل التطرف الذي رافق قيام الثورة اإليرانية التي أسقطت الشاه عام ١٩٧٩، مييل 

العديد من الناس الى اإلعتقاد أّن الشيعة هم دعاة األرهاب، إال أّن واقع احلال هو أّن أغلب 
أعداء الغرب من اإلرهابيني ينتمون الى الطائفة الوهابية و هي شعبة من اإلسالم السنة 

تشّكلت في اململكة العربية السعودية في القرن الثامن عشر.
و تؤكد إحدى أهم دعوات اإلسالم على مفهوم (األمة) أي اجلماعة "و رغم قيام مذاهب 

و ِفرَْق إسالمية عديدة فإّن أتباع تلك املذاهب و الِفرَق يوحدهم شعور باإلنتماء الى مجتمع 
واحد هو اإلسالم" (املصدر السابق ص:٩١٢).  و تعزََز هذا الشعور باإلنتماء الواحد خالل 

السنوات املائتني األخيرتني في ظل التفوق الغربي املطلق، حتى أضحت الوحدة العربية 
واإلسالمية رغبة تنتاب أغلب مسلمي العالم هذا اليوم.

إسماعيل يضحي "األمة الكبرى" املوعودة

بعد وفاة علي َحَوََّل األمويون اخلالفة الى ُملْك موروث و دام حكمهم من دمشق نحو 
قرن من الزمان حتى عام ٧٥٠ ميالدياً.  خالل هذه الفترة من الزمن احتل املسلمون معظم 
شبه جزيرة ايبريا(إسبانيا و البرتغال) و ضموا اليهم ما تبقى من شمال إفريقيا. و الى 

الشرق اكتسحت اجليوش اإلسالمية آسيا الوسطى باجتاه الهند و الصني، وقبل أن ينتهي 
حكمهم بنى املسلمون امبرطورية فاقت اإلمبراطورية الرومانية سعة و ضموا الى دين 

اإلسالم ماليني الناس.
خلف األمويني العباسيون الذين حكم ملوكهم السبعة و الثالثون من بغداد االمبراطورية 

على مدى ٥ قرون (٧٥٠ ١٢٥٨- ميالدياً).  خالل هذه املرحلة و فيما كانت اوروّبا تعيش 
العصور املظلمة (محاصرة بأعدائها املسلمني من جميع اجلهات) تشكلّت في العالم 

اإلسالمي حضارة عظيمة حفظت علوم و آداب األمم القدمية، و قادت العالم في ميدان 
املعرفة و فهم الرياضيات و الكيمياء و الفيزياء و الفلك و اجلغرافية و الطب.

و كما نص الوعد اآللهي إلبراهيم و هاجر بخصوص إبنهما قبل قرون طويلة خلت، 
صار إسماعيل حقًا "أمة عظيمة" (تكوين ص:١٧ ع:٢٠، ص:٢١ ع:١٨)، بل صار واحدة من 

عظمى االمبراطوريات التي عرفها العالم.

ظهور اإلسالم
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٣٦

ومثل كل احلضارات، انتهى حكم العباسيني و بدأت دولتهم باخلراب و اإلنهيار، خالل 
هذا الوقت ضعفت السلطة املركزية و تفككت وحدة املسلمني، و هي مشكلة تهدد اإلسالم 
حتى اليوم.  و جاءت الضربة القاضية من قبائل املغول التي زحفت على بغداد عام ١٢٥٨ 

لتقتل اخلليفة األخير و تذبح سكان املدينة و تنهي اإلمبراطورية العظمى.

يبية: حرب ألجل األراضي املقدسة احلروب الصل

خالل حكم اخللفاء العباسيني، وقع صدام كبير بني اإلسالم و أوروبا الكاثوليكية.  و 
كان هناك صراع كبير بني الكتلتني حني إحتل املسلمون شبه جزيرة ايبريا و حاولوا 

إحتالل فرنسا، إال أّن انتزاع أورشليم من أيدي املسلمني في ١٥ متوز يوليو ١٠٩٩ للميالد 
سجل بداية مرحلة طويلة 
من التنافس الدامي بني 

القوتني الدينيتني.
و نهب الصليبيون 

األوروبيون مدينة اورشليم 
و اغتصبوا النساء و قتلوا 
الرجال و استرّقوا الناس و 
استعبدوهم في نوبة انتقام 

دموي يتذكرها املسلمون 
واليهود على السواء حتى 

يومنا هذا.  و استولوا على 
قبة الصخرة و حولوها 

الى كنيسة واضعني 
الصليب املسيحي فوقها 
محل الهالل االسالمي.  و 

ثار سخط املسلمني و 
عقدوا العزم على استعادة 
املدينة من أيدي ”الكفار“ (و تعبير الكفار إصطالح التيني إستخدمه أوال الكاثوليك لنعت 

املسلمني).
و لم تسَتِعد قوات املسلمني سيطرتها على أورشليم حتى ٢ تشرين األول/اكتوبر ١١٨٧ 

حيث قادها صالح الدين سلطان مصر و سوريا الى النصر الذي أعلن اجلهاد املقدس 
لتحرير فلسطني من أعداء اإلسالم.

و حل الهالل محل الصليب الذهبي الذي اعتلى قبة الصخرة، إال أّن صالح الدين لم 
ينتقم من خصومه بل تعامل برفق مع جنود األعداء و بشفقة و رحمة مع سكان املدينة، 

خالل قرون طويلة من السيطرة الإلسالمية على أورشليم ، أقام املسلمون 
اثنني من أقدس أماكن عبادتهم  (قبة الصخرة املذهبة واملسجد األقصى 

" وهي القبة الرمادية الصغيرة التي تظهر يسار الصورة") وذلك فوق 
منصة هيرود الكبيرالتي اقيمت في القرن األول للميالد حيث قام املعبد 

في عهد املسيح.

ت آشلي، أي ستوك فوتو
الصور: (من  اليمني) ْسكو
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٣٧  

و هو ما شكل تناقضًا صارخًا مع سلوك األوروبيني الصليبيني الذين ذبحوا مئات اآللوف 
من السكان بعد سيطرتهم على أورشليم.

َتلَْت ذلك حروب صليبية أخرى 
بعد قرن من الزمان إلستعادة 

أورشليم –و إن كانت إستعادة 
مؤقتة- في األعوام ١٢٢٩ حتى 

١٢٣٩ و ١٢٤٣ حتى عام ١٢٤٤، إال 
أّن قوات الصليب أجبرت في النهاية 
على ترك املدينة املقدسة للمسلمني.  

و لم َيسَتِعد املسيحيون الغربيون 
سلطتهم على املدينة حتى عام 

١٩١٧ خالل احلرب العاملية األولى، و 
احتفظوا بها لعقود ثالثة فقط.

ية يام اإلمبراطورية العثمان ق

القوة األخرى التي ظهرت في 
املنطقة هي لألتراك العثمانيون الذين 

استولوا على القسطنطينية عام ١٤٥٣ 
ليقضوا على اإلمبراطورية البيزنطية 

التي أقامها الرومان قبل اكثر من ألف سنة من ذلك التاريخ.  و إستولى األتراك -و هم 
مسلمون غير عرب- على أورشليم و سيطروا على الشرق األوسط لقرون اربعة تلت.

و امتدت اإلمبراطورية العثمانية بسرعة الى جنوب شرق اوروبا ليدق األتراك أبواب فييّنا 
قبل أن يرجعهم االوروبيون بنهاية القرن السابع عشر للميالد.. تبعت ذلك فترة تدهور و 
ضعف حيث بدأت شعوب البلقان و شمال افريقيا باألنفصال عن االمبراطورية العثمانية 

بحلول القرن التاسع عشر.
كان العرب مستاءون من حكم األتراك وظلوا بهدوء ينتظرون الفرصة املناسبة للحصول 

على اإلستقالل واستعادة امجادهم السابقة.  و بذلك فسُيسمع املزيد من أخبار ذرَية 
إسماعيل مرَة أخرى.

ظهور اإلسالم

ت آشلي، أي ستوك فوتو
الصور: (من  اليمني) سكو

كنيسة "آيا صوفيا"(احلكمة اآللهية) املهيبة التي بنيت في 
القرن السادس في اسطنبول تركيا (القسطنطينية سابقا). 

هي واحدة من أهم معالم املسيحية حتى سقوط االمبراطورية 
البيزينطية على أيدي العثمانيني عام ١٤٥٣ عندها حولها األتراك 

الى مسجد مضيفني اليها املنائر األربع و ترميمات أخرى.
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٣٨

والدة الشرق األوسط 
احلديث

ملئات السنني بقي العرب دون حكومة خاصة بهم.  و منذ أن إحتل األتراك العثمانيون 
األراضي العربية في مطلع القرن السادس عشر، لم يعد العرب شعوبا مستقلة.  و 

حتى قيام احلرب العاملية األولى وقعت أغلب األراضي العربية حتت سلطة االمبراطورية 
العثمانية.  أما 

االجزاء األخرى من 
األراضي العربية 

فقد أضحت 
مستعمرات 

تسيطر عليها 
األنظمة السياسية 

األوروبية التي قويت 
ابان القرن التاسع 

عشر عشية 
وهن اإلمبراطورية 

العثمانية.
كان العالم 

العربي ابان 
خضوعه للسيطرة 
العثمانية و حتى 

مطلع القرن 
العشرين هادئا 

متاما.  و ما كان بوسع أحد (سوى القلة) أن يتصور الى أي مدى سوف تتغير هذه 
املنطقة خالل عقود قليلة من الزمن.  في عام ١٩٠٠ كان الشرق األوسط كما وصفناه في 

مقدمة هذا الكتيب (فنائًا خلفيا لدهاليز السياسة).
اما احلافز لتغيير خارطة هذه املنطقة فكان احلرب العاملية األولى و ما نتج عنها.  و 
كان إغتيال ارشيدوق النمسا "فرانز فيرديناند" في سارييفو في ٢٤ حزيران يونيو ١٩١٤  

هو الشرارة التي فجرت احلرب.. و خالل بضعة اسابيع دخلت كل القوى الكبرى في اوروبا 
احلرب.  و قد تنامت مشاكل البلقان و تراكمت منذ بدأت الدولة العثمانية بالضعف لتفقد 

 مييناً، حتى هزمية و إنهيار اإلمبراطورية العثمانية في احلرب العاملية األولى، بقيت 
معظم منطقة الشرق األوسط حتت سيطرة الترك العثمانيني لقرون عديدة. يساراً، 

بعد إنتصار احللفاء في احلرب العاملية األولى، حكم البريطانيون و الفرنسيون 
املنطقة و قّسموها الى الدول التي نعرفها باسمائها اليوم.

ش، بيتر ادينجتون
شون فين

ARABIC The Middle East in Prophecy.indd   38ARABIC The Middle East in Prophecy.indd   38 5/18/10   9:19 PM5/18/10   9:19 PM



٣٩  

نفوذها على العديد من أقاليمها.  و كانت املشاعر الوطنية حترك أحاسيس املجموعات 
العرقية ضد احلكم األجنبي اإلمبريالي لتتساوى في العداء و اإلجتاه حيال امبراطورية 

النمسا و هنغاريا و حيال األتراك العثمانيني.
و مع اندالع احلرب لم يتضح في البداية الى أي جانب سينحاز العثمانيون في 

الصراع، إال أنهم عقدوا العزم في النهاية و اختاروا أن ينحازوا الى أملانيا و النمسا و 
هنغاريا ضد محور احللفاء املكّون من بريطانيا و فرنسا و روسيا.  كان هذا خطأ جسيمًا 
في التقدير قاد خالل سنوات قليلة الى إنهيار االمبراطورية العثمانية و وضع حدًا لسيطرة 

األتراك على مقدرات الشعوب العربية بعد قرون طويلة من احلكم.
بعد قرن من الزمان، ما زال يصعب على املرء أن يفهم كيف قاد إغتيال ارشيدوق 

أوروبي مغمور (نسبيا) الى تغير جوهري.  هذا التغير الدراماتيكي تالزم مع موجة عنف 
كأن ال نهاية لها صارت متتد الى أطراف العالم األخرى و تستمر تداعياتها الى أجل غير 

معلوم.

الطموحات 
الوطنية و 

القومية هي 
التي قادت الى 

التغيير

قبل واقعة 
اإلغتيال، كانت 

التطلعات القومية 
و الوطنية تنتشر 

و تتنامى عبر 
أوروبا و الشرق 

األوسط.  أبان العصر الفيكتوري كانت االمبريالية مفهوما سائدا، حيث قبلت أوروبا برحابة 
صدر بإثنياتها متعددة اإلمبراطوريات فكرة أن تتولى أمة واحدة (ُتعُد في العادة متفوقة 

على غيرها) ُحكم غيرها من الشعوب األضعف و األقل قدرة.  و إتسمت العديد من تلك 
اإلمبراطوريات بالتسامح والكرم حيث أتاحت قدرًا كبيرًا من احلرية للمجموعات العرقية 

املوجودة ضمن حدودها، مبا في ذلك حرية العمل و حتقيق الرخاء.. إال أّن الرغبة باحلصول 
على أوطان قومية تعاظمت تدريجيًا في أوساط الشعوب، و يعود جزء من تلك الرغبة الى 
فرص التعليم املتنامية التي أتاحت للشعوب قراءة آدابها القومية، و هو عنصر ساعدها 

بالتالي على امتالك هويتها القومية اخلاصة. 
هذا التنامي في الوعي القومي لم يكن حصرًا بأوروبا، بل اّن شعوب الشرق األوسط 

هي األخرى أمست جتتاحها الرغبة لتحقيق تطلعاتها الوطنية و القومية.
توجه املجاميع األثنية لنيل استقاللها كان عنصرا سيلعب دورا كبيرًا خالل القرن 

والدة الشرق األوسط احلديث

ش، بيتر ادينجتون
شون فين
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٤٠

العشرين، لتتحقق بذلك كلمات يسوع املسيح الواردة في (متى ص:٢٤) حيث سأله تالميذه 
عن اشارة ظهوره الثاني و نهاية الزمان، فكان في تشخيصه للمشاكل التي ستظهر 

اشارة الى تعاظم التوترات العرقية "فسوف تقوم أمة ضد أمة، ومملكة ضد مملكة" هكذا 
تنبأ املسيح (ع:٧).  و ترجم اإلغريق كلمة "أمة" الى كلمة "إثنوس" التي اشتقت منها 

الكلمة اإلنكليزية "أثنية".
و بتطور املؤسسات الدميقراطية في عدد من البلدان صار للمجاميع األثنية متثيل 

في العواصم و أضحى بامكانهم أن يضغطوا باجتاه حتقيق املزيد من احلكم الذاتي، إال 
أّن العديد من هذه املجاميع كانت تصبوا الى اإلستقالل الكامل.  هذا التوتر كان سببا 

رئيسًا في قيام احلرب العاملية األولى و كان عنصرًا مهمًا في مؤمتر السالم الذي عقد في 
باريس عقب احلرب.

نتج عن مؤمتر باريس للسالم عام ١٩١٩ توقيع اتفاقية "فرساي" التي أّدت الى قيام دول 
جديدة في أوروبا و الشرق األوسط.  زالت اإلمبراطوريات القدمية لتحل محلها دول جديدة 
صغيرة األمر الذي زاد في تعقيد العالقات الدولية و تشابكها.  و حل محل تعبير "احلرب 
التي سوف تنهي كل احلروب" تعبير آخر هو "السالم الذي سوف ينهي كل سالم" أطلقه 

الضابط البريطاني "آرشيبالد وافل".

ية تشّكل الثورة العرب

عشية قيام احلرب العاملية األولى، كان البريطانيون قد أضحوا قوة كبرى في منطقة 
الشرق األوسط.  سبب حضورهم األصلي في هذه املنطقة كان حلماية خطوط امدادهم من 
و الى الهند، أعّز ممتلكات التاج البريطاني.  و قد قام "بنيامني ديزرائيلي" وهو رئيس وزراء 
بريطاني من أصل يهودي بتنظيم حملة متويل حفر و بناء قناة السويس، التي كانت تعد 

شريانًا حيويًا يغذي اإلمبراطورية البريطانية.
و سيطر البريطانيون على مصر حيث تقع القناة، إال أّنهم لم يلحقوها مبستعمراتهم، 

كما أّنهم حكموا عدن الواقعة في احلافة اجلنوبية لنجد و احلجاز، كما استولوا على 
مناطق استراتيجية أخرى في اخلليج الفارسي.

و هكذا، حني أندلعت احلرب العاملية األولى، كان البريطانيون في وضع مسيطر متامًا 
في املنطقة أتاح لهم توجيه و رعاية الثورة العربية ضد االتراك حلفاء املانيا عدوة بريطانيا.  
و بدأت الثورة العربية من احلجاز الشريط الساحلي من شبه اجلزيرة العربية  على امتداد 
البحر األحمر حيث تقع مكة و املدينة، و تفجرت األحداث يوم ١٠ حزيران يونيو ١٩١٦ بعد 

عامني من اندالع احلرب العاملية األولى.  قاد الثورة شريف مكة و هو أحد شيوخ الهاشميني 
كبرى قبائل احلجاز و ُيدَعى "احلسني بن علي" (١٨٥٢-١٩٣١) و يرجع أصله الى محمد 

من خالل حفيده احلسن.  و هذا احلسني هو أحد أجداد ملك األردن احلالي و هو بالطبع 
هاشمي ايضاً. 

و من غرائب األمور أّن العرب حتالفوا في ثورتهم مع القوات البريطانية املسيحية ضد 
األتراك املسلمني إال أن الرغبة في حتقيق األمة العربية الواحدة املستقلة كانت أسمى من 
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٤١  

غرابة ذلك التحالف! وقاد إثنان من أبناء الشريف حسني القوات العربية الثائرة التي مّولها 
البريطانيون و ساعدها ميدانيا اجلندي البريطاني الشهير "تي. اي. لورنس" (لورانس 

العرب).  و فهم العرب ان إنتصار الثورة يعني قيام الدولة العربية.
وصل العرب الى ذلك الفهم نتيجة املراسالت بني املندوب البريطاني السامي في مصر 

"السير هنري ماكماهون" و بني الشريف حسني فيما بني ١٤ حزيران /يونيو ١٩١٥ و ٣ 
آذار |مايو ١٩١٦ من خالل ١٠ رسائل سرية تداولها الطرفان.  و قد عرض الشريف حسني 
مساعدة البريطانيني من خالل الثورة على األتراك في مقابل وعد بريطاني مبنح اإلستقالل 

للعرب بعد اإلنتصار.  وافق البريطانيون على هذا الشرط باستثناء بعض املناطق، بضمنها 
تلك الواقعة حتت السيطرة البريطانية.

جنحت اإلنتفاضة، و في تشرين األول /أكتوبر ١٩١٧ إجتاحت قوات احللفاء بقيادة 
اجلنرال البريطاني "آللنبي" فلسطني و احتلت أورشليم في ٩ كانون األول /ديسمبر، 

لتصبح املدينة و ألول مرة و منذ إندحار الصليبيني عام ١٢٤٤ حتت سيطرة املسيحيني. و 
بعد ٤٠٠ عام من السالم حتت حكم العثمانيني بدأ قرن جديد من الصراع الذي يتركز في 

"مدينة السالم".
و في وقت مبّكر من نفس العام كان البريطانيون قد أحتلوا بغداد، و في العام الذي 

تاله سقطت دمشق.  بعد ثالثة أيام من سقوطها على يد قوات الثورة العربية، دخل املدينة 

والدة الشرق األوسط احلديث

فيما امتدت جذور شعوب املنطقة الى أعماق بعيدة في التاريخ، فإن أغلب دول الشرق األوسط تشّكلت منذ زمن 
قصير نسبياً. اخلارطة أعاله تظهر حدود الدول املعاصرة في الشرق األوسط و تواريخ إستقاللها.

ش، بيتر ادينجتون
شون فين
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٤٢

اجلنرال "آلننبي" و األمير "فيصل" إبن الشريف حسني.  كان فيصل على رأس قوة من 
١٠٠٠ فارس، و إستقبله الناس بالهتاف و التصفيق ال سيما و إنهم قد تخلصوا من 

احلكم العثماني و إبتهجوا بإستقالل اململكة العربية.
و تلى اندحار دول احملور، انهيار امبراطورية املانيا و النمسا و اإلمبراطورية العثمانية، 

فيما كانت االمبراطورية الروسية –و هي حليفة بريطانيا و فرنسا، و في نهاية احلرب 
حليفة الواليات املتحدة األمريكيية- قد انهارت خالل احلرب على أيدي الشيوعيني.

وما كان للعالم أن يبقى على ما كان عليه قط، فاحلرب العاملية األولى أّشرت نهاية 
النظام القدمي.

الوعود املتناقضة أسست قاعدة الصراع

بلهفتهم لتحقيق النصر في احلرب، بذل البريطانيون وعودًا متناقضة للعرب و اليهود 
و حللفائهم الفرنسيني و الروس.  و في نوفمبر ١٩١٧ 

عشية سقوط روسيا في القبضة البولشيفكية عثر 
الثوريون فجأة على وثائق سرية من النظام القيصري 
و احلكومة اإلنتقالية، فكشفوا للمأل عن وثيقة اتفاقية 

سرية وقعت عام ١٩١٦ و دعيت " اتفاقية سايكس-
بيكو" على اسمي السير "مارك سايكس" و "جورج 

بيكو" كبيرا املفاوضات عن اجلانبني البريطاني 
و الفرنسي.  تظهر تلك الوثيقة نوايا احلكومتني 

البريطانية و الفرنسية لتقليم و تقاسم االمبراطورية 
العثمانية بحيث يقّسمان الغنيمة بينهما دون أن 

مينحا العرب أّي سلطة.
في نفس الشهر و قبل خمسة أيام من تسلط 

البلشفيكية على روسيا، أصدر البريطانيون (إعالن 
بالفور) الشهيرالذي سّمي على أسم وزير خارجيتهم 
آنذاك "آرثر جيمس بالفور".  و كشف ذلك اإلعالن عن 

تعهد احلكومة البريطانية بدعم إنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطني.  تلك الوعود املتقاطعة كانت سببًا 

خللق مشاكل ال نهاية لها للبريطانيني في السنوات 
التي تلت/ بل إنها خلقت للعرب و لليهود أنفسهم 

مشاكل أكبر.
قاَتل العرب الى جانب البريطلنيني ضد األتراك 

ليساهموا في صنع النصر الذي حققه احللفاء على 
قوى اوروبا املركزية.  في املقابل، إنتظر العرب ألخذ السيطرة الكاملة على األراضي العربية 

غير تلك الواقعة فعًال حتت نفوذ اإلستعمار األوروبي، كمصر و عدن و اجلزائر.  و كانوا 
ينتظرون دون شك أن يحكم العرب بشكل مطلق كال من شبه اجلزيرة العربية و العراق و 

الصورة الى اليمني: املهاجرون اليهود 
الهاربون من أوروبا التي مزقتها احلرب 
يصلون ميناء حيفا في بداية عام ١٩٤٨.

الصورة الى اليسار: ديفد بن غورين 
أول رئيس وزراء اسرائيلي يعلن مولد 
دولة اسرائيل احلديثة في ١٥ آيار / 

مايو ١٩٤٨ مباشرة قبل نهاية اإلنتداب 
البريطاني على فلسطني.
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٤٣  

سوريا و فلطسني. 
كانت فلسطني/ و هو اإلسم احلديث للمناطق التوراتية القدمية املسماة اسرائيل و 

يهوذا، والتي يشار اليها غالبًا بتعبير األراضي املقدسة/ كانت هذه األراضي حتت سلطة 
املسلمني منذ القرن السابع للميالد، باستثناء فترة قصيرة في القرن احلادي عشر كما 

أسلفنا.  و كان بوسع اليهود أن يعيشوا في فلسطني، إال أن أي محاولة منهم خللق وطن 
قومي لليهود كانت ستجاَبه مبقاومة عنيفة.

في مؤمتر باريس للسالم و الذي قاد الى توقيع اتفاقية "فرساي" تعرض موفدو العرب 
(و معهم تي.أي. لورنس) الى اخليانة حني قام احللفاء املنتصرون بتقسيم اإلمبراطورية 

العثمانية بني البريطانيني و الفرنسيني، قطبا احلرب األكثر تأثيراً.  و منحت ُعْصَبة األمم 
و التي تَشَكلت حديثا آنذاك البريطانيني حق اإلنتداب على فلسطني و األردن و العراق.  و 
نال الفرنسيون حق اإلنتداب على سوريا و لبنان. أما العرب و اليهود فلم ينل أي منهم ما 

وعد به، آنذاك على األقل.

بريطانيون يرثون  ال
معضلة

كانت فلسطني كبرى 
املشكالت.  للوهلة األولى سمح 

البريطانيون بالهجرة غير 
احملددة لليهود الى فلسطني 

ما دعا الى تعالي احتجاجات 
العرب، و قد دعا العرب -في 

ظل خوفهم من سيطرة يهودية 
مطلقة- البريطانيني الى ايقاف 
الهجرة اليهودية، و هذا مافعله 
البريطانيون، إال أنه جاء متزامًا 

مع اندالع احلرب العاملية الثانية حني قضت مذابح الهولوكوست النازية على ٦ ماليني 
يهودي، أي أن طريق هروب اليهود الى فلسطني قد أغلق في الوقت الذي كانت احلاجة اليه 

في أمّسها.
و أبان العقود الثالثة التي سيطر فيها البريطانيون على املنطقة تواصلت تغيرات 

خارطتها السياسية.  و إستعاد املصريون سيادتهم في عام ١٩٢٢، كما نالها العراقيون 
في عام ١٩٣٢، رغم استمرار نفوذ البريطانيني في كال الدولتني.  و نال لبنان استقالله عن 
فرنسا في عام ١٩٤١، فيما حصلت سوريا على اإلستقالل بعد خمسة أعوام أي في ١٩٤٦، 

و هي نفس السنة التي خلق فيها البريطانيون دولة فلسطني العربية مبنحهم اإلستقالل 
لألردن.

بعد نهاية احلرب العاملية الثانية في ١٩٤٥، بدأت بريطانيا املنَهَكة تنسحب من أقاليم 
إمبراطوريتها، و منحت الهند و باكستان اإلستقالل في عام ١٩٤٧، ليعقب ذلك خالل أقل 

والدة الشرق األوسط احلديث
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٤٤

ية تصاعد موجة الوطنية العرب
واحدة من أهم التطورات في املنطقة بعد توقيع معاهدة 

فرساي التي أنهت احلرب العاملية األولى كانت تصاعد 
مشاعر القومية العربية. فبعد اخليانة التي خذلتهم فيها 

القوى األوروبية، ثار العراقيون على حكامهم البريطانيون، 
و سرعان ما ندم البريطانيون على تدخلهم في العراق الذي 

كلفهم نفقات باهضة مقابل مردود هزيل و معدوم أحيانا. 
و بعد مرحلة شهدت ضعفهم ماليا عقب خوضهم احلرب 
العاملية األولى، وجدوا أنفسهم مجبرين على محاولة فرض 

السالم في منطقة معادية لهم.
كان لتأسيس وطن قومي مستقل لليهود في فلسطني 
داللة عظيمة. و مما ال شك فيه أن تاريخ الشرق األوسط 
ّينًا لوال  بعد احلرب العاملية الثانية كان سيشهد اختالفًا ب

خلق دولة إسرائيل. فقد كان من الصعب على العرب أن 
يقبلوا سيطرة اوروبية على اجزاء من العالم العربي، أما 
اآلن فقد اصبحوا في مواجهة ما يعتبرونه مستعمرة من 
الكفرة األوروبيني الذين ينوون أن يعيشوا بشكل دائم في 

األراضي العربية.
في البداية لم يلم العرب الغرب لوجود أسرائيل. و ابان 
األيام األولى لقيام دولة أسرائيل، لعبت دول أوروبا الشرقية 

الشيوعية دورا حيويا في ضمان تدفق األسلحة على 
الشعب اإلسرائيليني 
مبا يتيح له محاربة 

اجليوش العربية. و كان 
مدعاة ذلك أن العديد 

من اإلسرائيليني أخذوا 
يعيشون في مشاعيات زراعية جماعية تدعي "الكيبوتس" 
مما دفع كتلة الدول املتحالفة مع السوفيت الى اإلعتقاد أنهم 
وجدوا لهم حليفا قويا في الشرق األوسط، وهي منطقة 

كانت ما تزال حتت الهيمنة اإلمبريالية األوروبية آنذاك.
في مرحلة الحقة، حرص اليهود املهاجرون من الواليات 

املتحدة االمريكية على حشد الدعم االمريكي للدولة 
الوحيدة التي تتبع نظام الدميقراطية الغربية في املنطقة، 

فيما عثر السوفيت و حلفائهم على موضع قدم قوي آخر 
في املنطقة. فبسبب األحباط الناجت عن هزمية ١٩٤٨، و 
بسبب العجز عن تدمير إسرائيل، و بسبب احلنق من 

سياسة حاكمهم 
املوالي للغرب 

”امللك فاروق“ 
قامت مجموعة 

من ضباط اجليش 
املصري بانقالب 

على احلكومة 
امللكية و أزاحوها 

عن السلطة في 
عام ١٩٥٢ ليقيموا 

جمهورية مصر 
الثورية التي ألهبت 
مشاعر الشعوب األخرى في املنطقة، و بدا لفترة أّن حلم 

الوحدة العربية صار قريب التحقق.
و الهمت القيادة املتطرفة جلمال عبد الناصر املصريني 
وكل العرب للتخلص من النفوذ الغربي. و هكذا فقد أّمم 

ناصر قناة السويس اململوكة للفرنسيني و البريطانيني، األمر 
الذي دفع إسرائيل و بريطانيا و فرنسا الى تنظيم حملة 
عسكرية إلستعادة القناة و إسقاط احلكومة الراديكالية 

العربية التي هددت مصالح إسرائيل و الغرب. إال أّن ادارة 

الرئيس األمريكي ”آيزنهاور“ التي كانت تخشى النفوذ 
السوفيتي املتزايد في املنطقة ضغطت على املتحالفني و 
اجبرتهم على اإلنسحاب. غير أّن السوفيت نفذوا الى 

مصر على كل حال ليدعموا مصر و العرب ضد إسرائيل 
خالل السنوات اخلمس و عشرين التي تلت. و هكذا فقد 

صارت واشنطن و موسكو العبني رئيسني في املنطقة.
بعد مصر، جاء الدور على العراق ليسقط العائلة 
املالكة احلاكمة املوالية للغرب -و يجدر املالحظة هنا 
أّن امللوك و الزعامات املوروثة االخرى في العالم العربي 

تلّقى أغلب افرادها تربيتهم و علومهم في الغرب، و على 

أسقط امللك فاروق في محاولة 
لتخليص العالم العربي من 

التأثير الغربي

ية  مما ال شك فيه أن تاريخ الشرق األوسط بعد احلرب العامل
نًا لوال خلق دولة إسرائيل ّي ية كان سيشهد اختالفًا ب الثان
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٤٥ والدة الشرق األوسط احلديث 

وجه اخلصوص في بريطانيا و الواليات املتحدة، من هنا 
كثر أهمية أّن هؤالء  جاء نزوعهم ملواالة الغرب، العنصر األ
القادة كانوا متحضرين على النمط الغربي و هو أمر كان 

يثيرسخط شعوبهم املتدينة.
في عام ١٩٣٢ غادر البريطانيون العراق بعد أن أرسوا 

دعائم  نظام حكم يعتمد على أسرة مالكة تتبنى الدستور 
و على مجلس نيابي منتخب. و لم يدم هذا النظام طويال 

بعد خروج البريطانيون من البالد، فقد قاد اجليش، الذي 
أحرز كيانه وجوداً فاعًال مهمًا في الدولة منذ العصر 
ًا في عام ١٩٥٨ قتل فيه امللك  ًا دموي العثماني، انقالب

الهاشمي فيصل و معظم أفراد أسرته. و هكذا فلم تلق 
احلكومات الدستورية جناحًا يذكر في العالم العربي وفي 

سائر انحاء العالم اإلسالمي.
في نهاية املطاف وقع العراق حتت سلطة صدام حسني 

الدكتاتورية. و بنفس األسلوب أسقط  امللك ”ادريس“ 
حاكم ليبيا عام ١٩٦٩ ليحل محله القائد الراديكالي 

املناهض للغرب العقيد ”معمر القذافي“، و تساقط امللوك 
لتحل محلهم جمهوريات ديكتاتورية، بل أن سوريا حتولت 

الى دكتاتورية وراثية بتولي ابن الرئيس السابق السلطة بعد 
وفاة أبيه، و هو ما سيحدث على األرجح في دول عربية 
أخرى. حيث أن النوايا كانت تسير في العراق بهذا اإلّجتاه 
قبل حرب اخلليج عام ٢٠٠٣ التي قادت الى إسقاط صدام 

حسني.

في عام ١٩٥٨، شكلت مصر و سوريا ما ُدِعَي آنذاك 
ب"اجلمهورية العربية املتحدة" التي قادها الرئيس املصري 
عبد الناصر، في محاولة لتحقيق الوحدة العربية، إال أن 

الوحدة لم تدم طويًال و إنتهت التجربة بالفشل في عام 
١٩٦١، غير أّن رغبة العرب بالوحدة بقيت قائمة.

أحد أهم أسباب تلك النزعة املستمرة، كان رغبة 
ًا إلسرائيل.  العرب في امتالك القدرة على التصدي عسكري

ًا آخراً في  إال أّن الدولة اليهودية حققت نصراً عسكري
حرب األيام الستة عام ١٩٦٧. فبعد أّن استفزتها اجليوش 

العربية، شنت اسرائيل حربا خاطفة أسفرت عن سيطرتها 
على الضفة الغربية لنهر األردن (التي استولى عليها 

األردن في حرب عام ١٩٤٨) و مرتفعات اجلوالن (العائدة 
الى سوريا) و قطاع غزة (الذي سيطرت عليه مصر في 

حرب عام ١٩٤٨) عالوة على صحراء سيناء، إضافة الى 
”أورشليم“ التي استعاد اليهود سيطرتهم عليها ألول مرة 

منذ الشتات األول (الداياسبورا).
كتوبر عام ١٩٧٣  أعقب ذلك نصر آخر في حرب أ

األطول زمنًا و التي تدعي في الغالب بحرب ”يوم كيبور 
أو يوم الغفران“ التي بدأت بهجوم عربي متعدد اجلبهات 
عشية احياء إسرائيل ليوم الغفران، أقدس أيام اليهود في 

السنة.
خالل هذه احلروب بدأ اإلرهاب الفلسطيني، و بعد 
حرب عام ١٩٧٣ استخدم العرب ألول مرة سالح النفط 

ليضغطوا على الغرب، األمر الذي ادى الى ارتفاع اسعار 
النفط الى أربع أمثال ما كانت عليه و عرّض اقتصاد العالم 

الى اإلهتزاز.
كل تلك الهزائم فاقمت شعور العرب باحلاجة الى 

رََح يظللهم. و اليوم يقود معظم دول  الوحدة و هو وهم ما َب
املنطقة ملوك محافظون يرفعون شعارات اإلسالم، أو زعماء 
قوميون راديكاليون مستبدون. و رغم تضاد هذه احلكومات 

في بعض األحوال إال أن قاسمهم املشترك هو السيطرة 
على شعوبهم بقبضة حديدية.

من مرجل الوطنية هذا، حيث تغلي مشاعر احلقد 
على الغرب و الكراهية إلسرائيل و احباط الشعوب من 

حكوماتها و قادتها، انبعثت قوة أخرى من عصورساحقة 
القدم لتسلط األرهاب على قلب العالم الغربي و تثير 

مخاوفه العميقة- قوة األصولية اإلسالمية.

اجلنود اإلسرائيليون يتفحصون دبابة سورية مدمرة في 
مرتفعات اجلوالن عشية اإلنتصارالصاعق الذي حققته 

إسرائيل في حرب األيام الستة في حزيران ١٩٦٧.

إكسبرس/صور جاتي/نيوزكم
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٤٦

من عام إنسحاب من فلسطني.
و لم يعد بوسع البريطانيني حماية السالم بني العرب و بني اليهود.  فقام ارهابيون 

يهود بنسف فندق" امللك داوود" حيث مقر القيادة العسكرية البريطانية في أورشليم، ليذهب 
ضحية الهجوم نحو ١٠٠ جندي بريطاني.  و كما هو احلال في الهند لم يعد الشارع 

البريطاني يدعم احلكومة و لم يعد أحد مستعدًا للمخاطرة بحياة البريطانيني للحفاظ على 
السالم بني قوى معادية للوجود البريطاني.  و أشعر البريطانيون منظمة األمم املتحدة 
التي كانت قد حلت توا محل عصبة األمم املنحلة أنهم سيغادرون فلسطني، و أمهلوا 

املنظمة مدة ٦ أشهر قبل إنسحابهم.

والدة دولة إسرائيل

صوتت األمم املتحدة الى جانب تقسيم فلسطني بني العرب و بني اليهود، على أن 
تصبح "أورشليم" مدينة مدوّلة.  قبل اإلسرائيليون القرار فيما رفضه العرب.  و بانسحاب 

البريطانيني أعلنت القيادة اليهودية والدة دولة الدولة اليهودية املستقلة في ليلة ١٥/١٤ 
آيار/مايو عام ١٩٤٨.  خالل ساعات هاجمت جيوش خمس دول عربية مجاورة دولة 

إسرائيل و هي عازمة على تدمير الدولة الفتية التي لم َيَتَعَد عدد سكانها نصف مليون 
نسمة.

استمرت احلرب حتى أواِئل العام التالي و أسفرت عن ضّم إسرائيل أراض جديدة اليها 
عالوة على األراضي التي نص عليها قرار األمم املتحدة.  و غادر معظم سكان هذه املناطق 

من العرب أراضيهم ليبقوا منذ ذلك احلني الجئني يقيمون في مخيمات مؤقتة في الضفة 
الغربية و غزة و لبنان و سوريا و األردن و مصر و العراق.  أما العرب الذين بقوا في 

إسرائيل فقد حصلوا على  جنسية الدولة الوليدة إسرائيل -و من سخرية األوضاع أنهم 
اليوم يتمتعون بحريات شخصية تفوق بكثير تلك التي يتمتع بها أقرانهم العرب في الدول 

العربية.
أعقب ذلك حروب متعاقبة.  في عام ١٩٥٦ حتالفت إسرائيل مع بريطانيا و فرنسا ضد 

مصر في محاولة إلستعادة قناة السويس التي إستولت عليها حكومة مصر الثورية.  و 
أرغم التدخل األمريكي الدول الثالث على اإلنسحاب من مصر مما شكل دعما كبيرًا 

للحس القومي العربي آنذاك.  و خالل بضع أعوام فقد الفرنسيون اجلزائر و لم يعد لهم 
حضور في املنطقة.  و خالل عقد من الزمان بعد أزمة قناة السويس فقد البريطانيون كل 

إمبراطوريتهم و إنسحبوا من املنطقة متامًا في عام ١٩٧١.
حل محل هذه القوى األمريكان و السوفيت، قطبا احلرب الباردة اللذان اعتمدا أنظمة 

تقاتل عنهما بالوكالة في منطقة الشرق األوسط.

زوال اإلمبراطوريات القدمية

لكن لم يكن بوسع أحد ايقاف املد القومي العربي، و بقيت فكرة الوحدة العربية 
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٤٧  

مشروعًا شاخصًا في أذهان الشعوب في الشرق األوسط.  و لم يكن العرب هم الوحيدون 
الذين إنفصلوا عن احلكم اإلستعماري األوروبي، بل إن ُدوًَال جديدة عديدة عبر العالم أخذت 
تظهر على اخلارطة بسقوط اإلمبراطوريات األوروبية بعد احلرب العاملية الثانية. فيما شهدت 
احلرب العاملية األولى سقوط اإلمبراطوريات األوروبية التي حكمت أجزاء كبيرة من أوروبا.  و 
أخذت تتبعها اإلمبراطوريات ذات املستعمرات املنتشرة حول العالم.  لم تشهد خارطة العالم 

تغيرات دراماتيكية سريعة مثل تلك.
و لتصور مدى عمق التغيير الذي حدث، علينا أن نتذكر أنه بعد توقيع معاهدة فرساي 

عام ١٩١٩ مباشرة، لم يكن 
هناك دولة عربية مستقلة 
واحدة.  و باستثناء دولة 

فارس"إيران" و دولة افغانستان، 
لم يكن على وجه األرض دولة 

مسلمة واحدة مستقلة.
وقاد إسقاط دولة السالطني 

العثمانيني الى تأسيس 
اجلمهورية التركية العلمانية- و 

التي تعني ضمن ما تعني 
أّن الشعب بقي اسالمي 

التوجهات فيما حتولت احلكومة 

الى العلمانية- لتتحرك ضمن عجلة السياسة و الفلسفة الغربية.  و رغم أّن مصر 
متتعت باإلستقالل منذ عام ١٩٢٢، غير أن ملكها لم يكن عربياً، كما أّن البريطانيني بقوا 

يسيطرون على خيوط املشهد من وراء الكواليس.
و بقيت كل املناطق اإلسالمية في العالم حتت السيطرة األوروبية، ومن الغريب حقا أن 
تكون أكبر قوة "إسالمية" في ذلك الوقت هي بريطانيا العظمى، لسبب أنها كانت حتكم 
شبه القارة الهندية، و التي تشمل ما يعرف اليوم بالباكستان و بنغالدش و سريالنكا.   

أما اليوم، فيوجد في العالم ٥٧ دولة إسالمية يحكمها مسلمون، و يشمل هذا ٢٢ دولة 
عربية تضم أراضيها معظم مخزونات النفط في العالم والتي متثل عصب حياة االقتصاد 

العاملي، لذا أَفلَْيَس من الغريب أن يقفز الشرق األوسط و اإلسالم فجأة الى واجهة القضايا 
املهمة في العالم؟

والدة الشرق األوسط احلديث

ي

ياطيات النفط املعروفة في العالم و هي عصب  بية احت ية غال بلدان العرب تضم ال
يَس من الغريب أن يقفز الشرق األوسط و اإلسالم فجأة  حياة اإلقتصاد العاملي، لذا أَفَل

الى واجهة القضايا املهمة في العالم؟

أي ستوك فوتو
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٤٨

اإلسالم األصولي 
يبعث من جديد

يحمل تعبير "احلروب الصليبية" داللة عاطفية قوية عند العرب مذكرًا اياهم بالفظائع  
التي ارتكبها األوروبيون خالل ٢٠٠ عام من احلروب التي سعت الى إستعادة احلكم و 

السيطرة الكاثوليكية على األراضي املقدسة.
و تؤمن الشعوب العربية أن تلك احلروب هي ليس الوحيدة في هذا اإلجتاه، بل أن 

حربني آخريني بهذا التوجه أعقبتهما.
فاحلملة الصليبية الثانية في رأيهم جاءت في املرحلة اإلستعمارية حني سيطرت 

بريطانيا و فرنسا و دول أوروبية أخرى على العالم العربي، و هو ما أحبط احللم العربي 
بالوحدة و أصاب 

الشعوب بعقدة شعور 
بالتدني جنمت عن 
عجزهم لفترة زمنية 

طويلة عن التخلص من 
سلطة األوروبيني.

أما احلملة 
الصليبية االخرى فهي 

القائمة في يومنا هذا و 
التي يعتبرها األصوليني 
تهديدًا مباشرًا ألسلوب 

حياتهم كمسلمني، و 
ُتعرَف بالعبارة التي 

شاع ِإستخدامها 
األمبريالية األمريكية.  
و خالفا للبريطانيني 

و الفرنسيني لم يسع االمريكيون الى ربط أّي منطقة عربية ببالدهم باعتبارها مستعمرة 
أمريكية هي جزء من الواليات املتحدة االمريكية، فاألميركيون أنفسهم كانوا حتت الهيمنة 

اإلستعمارية و قاموا بحرب ثورية لتحرير أنفسهم من تلك الهيمنة و إستبدالها باجلمهورية 
األمريكية، و هكذا فان االمريكيني غير ميالني الى الهيمنة االستعمارية كما فعل األوروبيون 

في القرن التاسع عشر.

يحتشد املسلمون حول الكعبة ألداء صالة الفجر خالل احلج، و هي الرحلة الى مكة 
التي ينبغي على كل مسلم أن يؤديها/ و يقوم بضعة ماليني من املسلمني كل عام 

باداء هذه املراسم.

ك.
ك إن

ب، مؤسسة فوتو ديس
ف 

الصور: (من اليمني): ا 
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٤٩  

إال أّن الثقافة االمريكية -بغير قصد- ُتَشِكل تهديدًا مباشرًا ألسلوب حياة الشعوب 
املسلمة كافة.  و في هذا يكمن سبب استياء املسلمون (اذا جتنبنا استخدام تعبير 

كراهية) من الواليات املتحدة .
و يعود هذا بشكل جزئي الى التقدم التقني، فالراديو و التلفزيون أدخال احلضارة و 

الثقافة الغربية الى بيوت الناس عبر العالم، و األفالم االمريكية صارت أفالمًا عاملية تتوفر 
في كل بقاع األرض، إال أّن الرسالة التي تؤديها هذه األفالم في الغالب ليست رسالة جيدة.  

فهي ُتَصّور عنف و خالعية احلياة في الواليات املتحدة، و هو ما يبتعد متامًا عن حياة 
أغلب العائالت االمريكية -و لكن املشاهدين األجانب كيف لهم أن يفهموا خلفّيات هذه 

األمور؟ كما أن هذه االفالم تعرض مشاهد نساء متحررات بأقل قدر من املالبس و مشاهد 
أطفال يتصرفون كالكبار و يظهرون احتقارًا بّينًا لوالديهم- و كال الظاهرتني تشكال حتديًا 

كبيرًا للقيم اإلسالمية.
و تفاقم إنحراف الثقافة الغربية في السنوات األخيرة باختراع التلفزيون الفضائي، 
فصار بإمكان املزيد من الناس مشاهدة السينما الغربية و العروض التلفزيونية، األمر 

الذي فاقم مشاعر العداء للغرب. 
عالوة على ذلك، صار بوسع املشاهد العربي أن يرى أخبارًا يومية تنقل معاناة 

الفلسطينيني التي يعتبرون الواليات 
املتحدة مسؤولة عنها.  املنطق 

بسيط/ إسرائيل تقتل الفلسطينيني، 
أمريكا تدعم إسرائيل، فامللوم إذًا 

أمريكا.
يعزز ذلك التصور، أّن أمريكا 
ُتعَتَبر اآلن بلد العنف لذا فهي 

املسؤولة عن نشر العنف.  و أُُجُج 
املشاعر اجراءت الواليات املتحدة 
العسكرية ضد املسلمني، التي 

يصفونها باستهداف اإلسالم بشكل 
متعمد  من قبل الواليات املتحدة 

االمريكية.  لكن هنا يجب ذْكر 
حقيقة مهملة و هي أّن الواليات 

املتحدة و حلفائها قد دعمت املسلمني 
ضد الصرب والكروات خالل عقد 

التسعينات.  و َيْنُظر العديد من املسلمني عبر العالم الى قيام الواليات املتحدة بتحرير 
افغانستان من قبضة نظام طالبان عام ٢٠٠١-٢٠٠٢ و حتريرها شعب العراق من نظام 

صدام حسني الدكتاتوري عام ٢٠٠٣ باعتبارها مجرد هجمات تستهدف شعوبًا مسلمة (و 
هنا ال بد من اإلشارة الى ان العديد من الدول العربية و اإلسالمية تسيطر على اإلعالم و 

وسائل اإلتصال و حتجب حرية التعبير و تراقب أثير البث الفضائي).

اإلسالم األصولي يبعث من جديد

ك.
ك إن

ب، مؤسسة فوتو ديس
ف 

الصور: (من اليمني): ا 

نساء مسلمات يصلني و قبلتهن تتجه الى مكة، يعتبر اإلسالم 
واحدًا من أسرع الديانات انتشارًا في العالم و يبلغ عدد 

املسلمني اليوم أكثر من مليار و ربع مليار.
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٥٠

جذور التطرف اإلسالمي

مثل هذه العناصر ساهمت في تعاظم  األصولية اإلسالمية، و هي ليست ظاهرة 
طارئة، بل هي اسوة باألديان األخرى، ظاهرة تأتي و تغيب، و قد كان هذا هو احلال في 

اإلسالم، كما كان بنسبة أقل في املسيحية أيضا.
في القرن الثامن عشر ولد "ابن عبد الوهاب" (١٧٠٣-١٧٩٢) فيما صار يعرف اليوم 

بالرياض عاصمة اململكة العربية السعودية.  و ُيعرَف أتباعه الذين هم من املسلمني السنة 
"بالوهابيني".  و هم الطائفة األشد تطرفًا في كل الطوائف اإلسالمية، فهم عنيفون، غير 

متسامحني و متشددون أصوليون. و لم يكن ظهورهم في شبه اجلزيرة العربية و إرتقائهم 
السلطة بسبب احلروب الصليبية قدر ما كان سببه إنحطاط الدولة العثمانية.  و قد 

أقام "ابن عبد الوهاب" في اجلزيرة العربية دولة على مثال نظام "األمة" في القرن السابع 
للميالد، أي انه مجتمع إسالمي يعيش وفق الشريعة اإلسالمية.

و ما برحت الوهابية هي الدين السائد في اململكة العربية السعودية، كما أن لها 
العديد من األتباع في دول اخلليج.  من هذه املنطقة جاء أغلب اإلرهابيني الذين نفذوا 

هجمات احلادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١ على مركز التجارة العاملي في نيويورك.  و 
قد قيل أن ليس كل املسلمني إرهابيني، اال أن كل اإلرهابيني وهابيون. ورغم أّن هذا تعميم 

قد يبدو عامًا جداً، إال أّن معظم املساجد في العالم الغربي -حيث يعلّم األئمة أتباعهم 
ّول من قبل سعوديني.  و منذ عام ١٨٠١، كان أتباع الوهابية  التفسير الوهابي للقرآن- ُمتَ
يقتلون كل من يختلف معهم، كما أنهم هاجموا مدينة كربالء الشيعية املقدسة في ذلك 

العام وقتلوا نحو ٢٠٠٠ مواطن بريء.
و لم تنحصر األصولية في شبه اجلزيرة العربية.  ففي نهاية نفس القرن قاتلت القوات 

البريطانية في السودان رجًال اَدَعى أّنه "املهدي"، وكان ذاك أصولي آَخر سعى أن يجمع 
خلفه كل املسلمني في حرب مقدسة لقتال الكفار الغزاة القادمني من الغرب .  و إنتصر 

البريطانيون عليه و بقوا يحكمون السودان حتى ما بعد احلرب العاملية الثانية.

يون يضربون مرة أخرى األصول

وعادت األصولية اإلسالمية لتؤثر في الغرب ثانية في عام ١٩٧٩. هذه املرة كان 
املستهدف هو الواليات املتحدة األمريكية حيث أسقطت احلشود األصولية أهم حليف 
ألمريكا في املنطقة.  كان شاه ايران رجال غربي الثقافة و القيم و مبساعدة الواليات 

املتحدة األمريكية بنى قواته لتكون القوة العظمى في منطقة إيران و هي املنطقة الغنية 
بالنفط ذات األهمية اإلقتصادية و اإلستراتيجية للعالم الغربي.

أسقط الشاه أتباع الزعيم الشيعي "آية الله اخلميني".  و إحتل الطلبة الثوريون مبنى 
السفارة األمريكية في طهران و إتخذوا عشرات من موظفي السفارة رهائن لهم ملدة ٤٤٤ 
يوماً.  و انتابت الغرب مخاوف من انتشار التطرف اإلسالمي األصولي إلى بلدان أخرى 

في املنطقة.
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٥١  

في ذلك العام، غزا السوفيت أفغانستان، حيث كان انقالب أفغاني قد أطاح بامللك عام 
١٩٧٣، لتعقبه حكومة شيوعية سيطرت على األوضاع في هذا البلد، و حني أسقط انقالب 

آخر تلك احلكومة، تدخلت موسكو.  و كان لهذا التدخل و لطول احلرب املربكة و ارتفاع 
تكاليفها أثرًا هامًا في إسقاط اإلحتاد السوفيتي بعد عقد ونيف من الزمان.

قلق الواليات املتحدة االمريكية ومخاوفها من التحركات السوفيتية عبر العالم دفعها 
لدعم الثوار األفغان املتصدين للهيمنة السوفيتية.  و بدأت تزود "املجاهدين" األفغان 

باألسلحة عبر دولة باكستان املسلمة/ أولئك "املجاهدون" هم تنظيم مسلح كان يقوده 
أسامة بن الدن.  في نهاية األمر اندحر السوفيت، و إنهارت دولتهم وخضعت أفغانستان 

الى سلطة سلفيني اصوليني سنة يدعون" طالبان" (و تعني الكلمة الطلبة الذين درسوا في 
املدارس اإلسالمية).

بانهيار اإلحتاد السوفيتي، إنفصلت دول عديدة عن روسيا في آسيا الوسطى و أعلنت 
نفسها جمهوريات إسالمية مستقلة، ليرتفع بذلك عدد الدول اإلسالمية عبر العالم.  و 

إنتشرت األصولية اإلسالمية عبر العالم كالنار في الهشيم لتصبح قوة رئيسة في العالم 
اإلسالمي.  و جنح األصوليون في استقطاب الشعوب الفقيرة التي كان أغلب قادتها 

و زعمائها يعيشون حياة باذخة على حساب شعوبهم الفقيرة املضطهدة. كما نشطت 
األصولية اإلسالمية في الغرب في أوساط الفقراء و في السجون حيث جّندت العديد من 
ااألتباع.  أما في العالم العربي فقد تعبت الشعوب من األنظمة الدكتاتورية التي جاءت 

بانقالبات عسكرية على احلكومات امللكية الفاسدة.  و إتضح للناس أن رؤساء اجلمهورية 
ليسوا بأحسن من امللوك املخلوعني.

و أدرك األصوليون بسرعة أّنه ميكن الوصول الى السلطة دائما من خالل املسار 

اإلسالم األصولي يبعث من جديد

ليس كل املسلمني عرباً، إال أن كل العرب تقريبًا مسلمون. جامعة الدول العربية التي تضم ٢٢ دولة في الشرق 
األوسط و شمال أفريقيا هي عضو في منظمة املؤمتر اإلسالمي التي تضم ٥٧ دولة. إسرائيل امللونة باللون األصفر 

هي جزء صغير جدا وسط األراضي العربية.

ش، بيتر ادينجتون
شون فين
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٥٢

تصاعد الغضب عقب حرب اخلليج
في ٢٣ شباط/فبراير١٩٩٨ نشرت صحيفة 

القدس العربي التي تصدر في لندن مقاال بعنوان 
"اعالن اجلبهة العاملية اإلسالمية للجهاد ضد اليهود 

والصليبيني" وقع البيان "أسامة بن الدن" و زعماء 
آخرون من اجلماعات اإلسالمية املسلحة في مصر و 

باكستان و بنغالديش.
و بدأ اإلعالن -الذي ترجمه "بيرنار لويس" و نشر 

ترجمته في مجلة "قضايا أجنبية" في عدد نوفمبر 
ديسمبر ١٩٩٨ - باالستشهاد بعدة آيات قرآنية و 

أحاديث نبوية، للنبي محمد، حترض على اجلهاد و 
احلرب ثم مضى يقول:

"منذ َمَهَد الله شبه اجلزيرة العربية و خلق صحارها 
و احاطها بالبحار، لم تصب هذه األرض بفاجعة 

كفاجعة حلول الصليبيني ضيوفا على هذه األرض 
كلون ثمارها و يدمرون  كاجلراد، يلوثون رمالها و يأ
بهاءها، كل هذا في وقت تزاحمت فيه األمم ضد 

كلني حول قطعة طعام." املسلمني كتزاحم اآل
و يتابع اإلعالن بادانة الواليات املتحدة األمريكية 

لثالثة أهداف رئيسة:
كثر من سبعة أعوام حتتل الواليات  "أوالَ- منذ أ
املتحدة األمريكية أرض اإلسالم في أقدس مواقعها، 

اجلزيرة العربية فتنهب ثرواتها، و تتسلط على حكامها 
و تذل ساكنيها و تهدد جيرانها مستخدمة قواعدها 

في شبه اجلزيرة كرأس حربة ملهاجمة الشعوب 
اإلسالمية املجاورة...

" ثانيا- رغم الدمار الشاسع الذي حلق بالشعب 
العراقي على أيدي حتالف الصليبيني و اليهود و رغم 
أرقام القتلي املروّعة التي فاقت املليون، فإن األمريكيني 
و رغم كل ذلك يحاولون مرة أخرى أعادة املذبحة...

" ثالثا- فيما كان هدف األمريكان من تلك احلروب 
دينيًا و اقتصادياً، فأن تلك احلروب تخدم دولة اليهود 

الصغيرة، و ذلك لصرف األنظارعن احتاللهم ألورشليم 
و قتلهم املسلمني فيها".

و يختم املقاتلون املوقعون اعالنهم بالقول "اّن هذه 
اجلرائم ترقى الى مستوى اعالن احلرب من األمريكان 
ر اإلعالن القراء  َذِكّ ضد الله و نبيه و املسلمني". و ُي
بأن العلماء عبر القرون قد أجمعوا أنه حني تتعرض 

بالد اإلسالم الى هجوم األعداء فأن واجب كل مسلم 
يكون اجلهاد، و هو تكليف ديني ال يسع املسلمون 

جتاهله.
و َتُعود احلساسيات حول شبه اجلزيرة العربية 
الى ١٤٠٠ عام خلت عشية قيام اإلسالم، و يعلق 

البروفسور "برنار لويس" البروفسور الفخري في 
دراسات الشرق األدنى بجامعة "برنستون" و أحد أهم 

املراجع في شؤون الشرق األوسط بالقول:" يحدثنا 
مؤرخو العرب القدامى أنّه في عام ٢٠ للهجرة سنة 

هجرة محمد من مكة إلى املدينة (و املوافق للعام ٦٤١ 
ميالدي) أعلن اخلليفة ُعَمر ابن اخلطاب وجوب طرد 
اليهود و املسيحيني من اجلزيرة العربية عمال برغبة 

النبي التي نطق بها  على فراش املوت: "لن تقوم 
على أرض العرب ديانتان"، و كان املعنيون بهذا القول 

اليهود من سكان الواحات في خيبر شمال اجلزيرة، و 
املسيحيني الذين سكنوا جنران الى اجلنوب".

و ميضي لويس الى القول".... أن طرد األقليات 
الدينية حالة نادرة في تاريخ اإلسالم، بخالف ما شاع 

في عصر مسيحية القرون الوسطى حيث كان مألوفا 
طرد اليهود و املسلني وتكرر ذلك مراراً...إال أّن األمر 
كان نهائيا و ال رجعة فيه و عليه و منذ ذلك التاريخ 
أضحت أرض احلجاز (حيث تقع مكة و املدينة، بل 

و كل أراضي اململكة العربية السعودية أحيانا) مناطق 
محّرمة على غير املسلمني... وصار مجرد وطأ قدم 

غير املسلمني لهذه األرض عمال مقرونًا بالكفر...."
وحني يتعلق األمر بأراضيهم املقدسة، مييل 

العديد من املسلمني الى تعريف الصراع -بل و 
أحيانًا العدو- بلغة الدين، ليعتبروا القوات األمريكية 

التي ُأرِسَلت لتحرير الكويت وإنقاذ اململكة العربية 
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٥٣ اإلسالم األصولي يبعث من جديد 

السعودية من صدام حسني، قوات كفر غازية محتلة. 
ويتعّمق هذا التصور لتكون أمريكا طليعة قوى الكفر 

في العالم".
و يختم البروفسور لويس تعليقه الذي كتبه قبل 
٣ أعوام من الهجمات التي استهدفت مركز التجارة 

العاملي و مبنى البنتاغون بهذه الكلمات:
" يقبل بعض املسلمني و ُيَطبق عدد أقل منهم 

التفسير األصولي املتشّدد للدين اإلسالمي الذي جاء 
في اإلعالن، و ال يحتاج اإلرهاب سوى الى بضعة 
اشخاص منهم، و من الواضح اآلن أّن على الغرب 
الدفاع عن نفسه بأيّة وسيلة مؤثرة متاحة، ولكن 

عند استنباط استراتيجيات معينة حملاربة اإلرهابيني 
سيكون من املفيد معرفة القوى التي تدفع بهم بهذا 

اإلجتاه".
كما تساعدنا املؤرخة والكاتبة في الشؤون الدينية 

"كارين آرمسترونغ" في فهم اإلسالم األصولي من خالل 
كتابها "االسالم".  فهي تلفت النظر الى ان نهاية القرن 
العشرين شهدت قيام بعض املسلمني باعتبار العنف 

املقدس واجبًا إسالميًا تفرضه العقيدة.  و غالبًا 
ما يطلق هؤالء األصوليون وصف "الصليبية" على 

اإلستعمار و اإلمبريالية الغربية.
هذا التعبير املخيف يثير في نفوس املسلمني 

تداعيات الصراعات العنيفة ابان القرون الوسطى بني 
املسلمني و املسيحيني قبل نحو ١٠٠٠عام.  فقد 

شّنت اجليوش األوروبية عدة حمالت لتحرير املناطق 
املسيحية املقدسة من سيطرة جيوش املسلمني، و 
إرتكبت اجليوش املسيحية في ذلك الوقت فظائع 

وحشية لتحقيق غاياتها.  "اما الغزوات االستعمارية 
الصليبية فقد كانت أقل عنفًا و وحشية، إال اّن 
نتائجها جاءت اكثر تدميراً من احلروب املقدسة 

القروسطية كما توصفها املؤرخة. فقد أثّرت القيم 
الثقافية الغربية على العالم كله و هو أمر يثير إستياء 

الكثيرين.
و تواصل كارين آرمسترونغ القول:" ونرى ان 

الشعوب من مختلف األديان عبر العالم تترنح اليوم 

حتت تأثير احلداثة األوروبية و هو أمر نتج عنه لألسف 
التوجه الديني املتعصب القتالي غير املتسامح والذي 
نسميه اليوم بالسلفية (األصولية) (٢٠٠٠ ص:١٨٠).
وال تقتصر احلركات األصولية على اإلسالم فقط، 
كما أّن الصراع بني املسيحية و بني اإلسالم هو ليس 

الصراع الديني الوحيد، فقد شهدت الهند ذات الغالبية 
الهندوسية صراعًا مشابهًا بني الهندوس األصوليني و 

بني األقلية املسلمة.
على أية حال، فأن الصراع بني املسيحية وبني 

اإلسالم بقي موضوعًا مّتقداً على امتداد ١٤ قرناً، 
و لم يكن الغرب هو الساحة الوحيدة لهذا الصراع. 

فقد شهدت أندونيسيا خالل األعوام األخيرة حوادث 
عنف مروّعة بدأها مسلمون عمدوا الى تنظيم 
حملة بشعة لقطع رؤوس املسيحيني.  كما أن 

الديانتني تتصارعان في السودان منذ ٣ عقود.  احلرب 
في الشيشيان بني الروس وبني الشيشيانيني هي في 

الواقع حرب بني املسلمني و بني املسيحيني. و بالطبع 
فأن منطقة البلقان ظلّت على مدى أجيال طويلة 

منطقة احتكاك دموي عنيف بني املسيحيني و بني 
املسلمني.

و رغم وجود إختالفات جدية خطيرة بني 
الشعوب و الدول اإلسالمية و على وجه اخلصوص 

كثر  بني األصوليني اإلسالميني و بني القادة القوميني األ
اعتداالً، فال توجد دولة إسالمية واحدة تسمح 

للبعثات التبشيرية املسيحية بالعمل بحرية، كما ال 
توجد دولة إسالمية واحدة تسمح بهجرة املسيحيني 
اليها و متنحهم اجلنسية.  ضمن هذا الوضع ستبقى 
األمم املسلمة على تركيبتها الدينية كما هي بهامش 
صغير من التسامح مع االقليات الدينية التي جتامل 

اإلسالم و تتعايش مع سيادته. 
في املقابل، سمحت األمم الغربية بهجرة املسلمني 

اليها منذ احلرب العاملية الثانية، و أصبحت األقليات 
املسلمة كبيرة احلجم في تلك البلدان مشكلة تضيف 
أعباء جدية على كاهل احلكومات الغربية و محاوالتها 

للتعامل مع الصراع املتنامي بني الديانتني.
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٥٤

الدميقراطي.  ففي اجلزائر فازوا باإلنتخابات عام ١٩٩٢ ليحتلوا مكان الوطنيني القوميني 
الذين حرروا اجلزائر من فرنسا قبل ٣٠ عامًا بعد أن قاموا بثورتهم التي استمرت ثمانية 

أعوام.  بعد ٣٠ عامًا من اإلستقالل، ساءت احلالة االقتصادية للشعب و أضطر العديد من 
اجلزائريني -و ياللسخرية- الى الهجرة الى فرنسا ليبقوا على قيد احلياة.

و كان األصوليون أكثر تنظيمًا و أكثر صدقًا و أمانة، إال أن اجليش تدخل و منعهم 
من إستالم احلكم.  منذ ذلك احلني إبَتلََيت اجلزائر بهجمات إرهابية عديدة نفذها 

األصوليون و قتل فيها أكثر من ١٠٠ ألف جزائري.  و أثار دعم الفرنسيني للعمليات 
َق حالة عدم الثقة -بالغرب- وأضحى كل حديث الغرب عن  َمَََََََََّ العسكرية إستياء أكبر و َع

الدميقراطية قليل األثر عند املواجهة.

انقالب املوجة ضد الواليات املتحدة

شهد عقد التسعينات من القرن املاضي تنامي حالة املرارة جتاه الواليات املتحدة، القوة 
السائدة في الغرب و القوى العظمى الوحيدة الباقية في العالم.

القت حرب اخلليج التي قادتها الواليات املتحدة ضد العراق عام ١٩٩١ قدرًا كبيرًا من 
التأييد و الدعم من الدول العربية، و كان الرئيس العراقي األسبق صدام حسني قد أرسل 

جيوشه لتحتل الدولة النفطية الغنية املجاورة "الكويت" و ُتلِْحُقها ببالده.  و إعَتَمد في 
تعليله لهذا الغزو على حقيقة تاريخية تعود الى العصر العثماني حني كانت الكويت جزءًا 

ملحقًا اداريًا بجزء أكبر من العراق ضمن التقسيم اإلمبراطوري لألقاليم.
هزمت الواليات املتحدة و حلفاؤها العراق، إال أّن املخاوف من صدام حسني بقيت قائمة 
ملا عرف عن امتالك العراق ألسلحة دمار شامل، تشمل أسلحة بيولوجية وكيمياوية عالوة 

على مساعيه احلثيثة إلمتالك األسلحة النووية.  و بلغ هذا اخلوف أوجه باندالع حرب 
العراق عام ٢٠٠٣، إال أّن الواليات املتحدة األمريكية وجدت أن العديد من حلفائها في حرب 
َر العالم خالل تلك األعوام. اخلليج األولى قد توانوا عن مساندتها في هذه احلرب.  لقد تغّي

و كان املنعطف اخلطير للتاريخ هو هجمات ١١ سبتمبر عام ٢٠٠١.  و كما كان إغتيال 
أرشيدوق النمسا فرانتز فرديناند منعطفا خطيرًا و حاسمًا في تاريخ القرن املاضي، 

َر العالم و لن يكون  جاءت تلك الهجمات لتغير املقاييس كلها في القرن احلالي.  لقد َتَغّي
كما كان قبًالً فيما بعد.

مباشرة عقب الهجمات اإلرهابية على نيويورك و واشنطن حني قاد اإلرهابيون طائرات 
مختطفة بركابها و فّجروها ببرجي التجارة العاملية و مبنى البنتاغون، تعاطف العالم مع 
الواليات املتحدة األمريكية.  و لكن بعد عام واحد من إعالن الواليات املتحدة حربها على 

اإلرهاب مستعرضة قوتها العسكرية اجلبارة في أفغانستان و متطلعة إلسقاط النظم التي 
َولت أمريكا من دور الضحية لتأخذ دور الشرير  دعاها الرئيس بوش "محور الشر"، َحتَ

املعتدي.  و ساهمت مشاعر احلنق املكبوت جتاه القوة الكبرى الوحيدة في العالم و 
اخلوف من العزلة و اخلوف من هجمات إرهابية محتملة تتعرض لها النظم القريبة جدا 
من الواليات املتحدة، كل هذه ساهمت في تنامي الرفض العاملي لدور الشرطي األمريكي 
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٥٥  

العاملي.  و بدأت أصوات أخرى تتعالى (بضمنها أصوات أمريكية من داخل البالد) لتلقي 
باللوم على سياسات الواليات املتحدة التي قادت الى هجمات احلادي عشر من سبتمبر، 

مدعية أّن هذه الهجمات كانت مبررة و جاءت كرد فعل على سياسات الواليات املتحدة 
األمريكية اخلارجية.

في عام ٢٠٠٣، و في نظر العديد من املسلمني و قادتهم، كانت الواليات املتحدة تؤسس 
سابقة بغزوها العراق وإسقاطها صدام حسني.  فإذا أمكن إزالة رئيس ما فأن كل القادة 

و الزعماء و الرؤساء معرضون للمصير نفسه على يد القوات املسلحة االمريكية. فوق 
ذلك، تعاظم الغضب اجلماهيري بسبب معاناة الفلسطينيني التي صارت شبكات التلفزة 

الفضائية تنقلها الى داخل كل بيت -وأضحت رائدة تلك الشبكات قناة "اجلزيرة" أول شبكة 
فضائية عربية تبث من دولة قطر في اخلليج.

ية اإلسالمية حتقق مكاسب األصول

قبل زمن من هجمات احلادي عشر من سبتمبر كان التهديد اإلرهابي اإلسالمي 
للواليات املتحدة األمريكية جليًا كما هو ثابت في مجلة الشؤون اخلارجية "فورين أِفيرز" 
في مقاٍل لها ُنِشر سنة ١٩٩٨، نقلت بيانًا صادر عن أسامة بن الدن ُيهاجم فيه الغرب 

و حلفاِئه منقوًال عن مقال آخر ُنِشَر سنة ١٩٩١ حتت عنوان "تصاعد الغضب عقب حرب 

اإلسالم األصولي يبعث من جديد

ِ ِ

أعداء و لكن ليس الى األبد
رغم أفضل اجلهود التي بذلها الالعبون في مسيرة السالم 
في الشرق األوسط اجلارية اآلن، ما زال العرب واليهود حتى 
اليوم يجدون صعوبة في التعايش بسالم مع بعضهم البعض. 
لكنهم لم يكونوا دائما أعداء، بل، و للحقيقة، لطاملا عاش 

اليهود برخاء ضمن احلضارة العربية.
بعد زمن قصير من وفاة "محمد" في عام ٦٣٢ للميالد، 

بدأ العرب باحتالل مساحات واسعة من العالم املعروف 
آنذاك، و سرعان ما احتلوا شمال إفريقيا و اجلزيرة العربية و 
فلسطني و فارس وصقلية (جنوب إيطاليا) وأجزاء كبيرة من 

تركيا وأسبانيا. وخالل القرون التي أعقبت كانت احلضارة 
العربية متقدمة مبراحل على نظيرتها األوروبية.

وصف املفكر"بيرتراند رسل" في كتابه املوسوم" تاريخ 
الفلسفة الغربية" كيف عاش اليهود برخاء في ظل احلكام 

العرب. بعد أن وصف إضطهاد اليهود في أوروبا املسيحية، 
و ضعف ما أضافه اليهود الى الثقافة عموماً، إستأنف 

املفكر "رسل" وصفه بالقول" على عكس ذلك، لم يؤذ أحد 

الى اليهود في البلدان احملمدية، و على وجه اخلصوص في 
أسبانيا املغربية، فقد أضاف اليهود الى التعليم ...بعد ذلك 

و حني إحتل املسيحيون أسبانيا، ساهم اليهود بشكل 
رئيسي في نقل أصول التعليم املغربي اليهم. و قام العلماء 
اليهود ممن أتقنوا العبرية و اليونانية و العربية و ممن لهم إملام 

و معرفة لفلسفة "أرسطوطاليس" بنقل معارفهم الى العلماء 
األقل ثقافة منهم."( ١٩٦٩ ص:٣٢٤).

و قد افضى إعادة إكتشاف أوروبا على أيدي العرب و 
اليهود من خالل النصوص األغريقية الى عصر النهضة الذي 

أّدى الى قيام الثقافة األوروبية. و ميكن للعرب و اليهود و 
األوروبيني اليوم أن يحققوا املزيد من خالل تعاونهم، لكن 

ًا صليبية و جهاداً  احملزن أّن تاريخهم شهد لعدة مرات حروب
و إضطهاداً.

رغم ذلك/ فان في عهد قدوم و إنشاء مملكة املسيح 
املخلص، سيشهد تعاون بني ذريات هذه الشعوب الثالثة 

ليعيشوا مع بعض بسالم و يزدهر عاملهم.
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اخلليج صفحة ٥٢".
و كما ذكرنا أيضًا سلفًا "إعالن اجلبهة العاملية اإلسالمية للجهاد ضد اليهود و 

الصليبيني" فقد طلب املوقعون على اإلعالن إنسحاب قوات الواليات املتحدة األمريكية من 
إاململكة العربية السعودية -أرض مكة و املدينة، أقدس مدينتني إسالميتني- كما دعوا 

”ملاذا يكرهنا الناس الى هذا احلد؟“
بعد هجمات احلادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ املروّعة 

على مركز التجارة العاملي و مبنى البنتاغون و ما رافقها من 
إختطاف و تفجير أربع طائرات ركاب أمريكية تعالت أصوات 

الشجب و التنديد من قبل معظم حكومات العالم، حتى 
ًا للواليات املتحدة  من تلك التي كانت ُتعَتبر عدواً تقليدي

األمريكية.
وسط كل ذلك الدمار و اخلراب و اإلرباك، كان هنالك 

سؤال واحد يلح على ضمائر األمريكيني: "ملاذا يكرهنا الناس 
الى هذا احلد؟" و قد أظهرت الصور التي عرضتها الفضائيات 

صورا ملظاهر ابتهاج بعض البلدان تتناقض مع تعابير الدعم 
و التعاطف التي صدرت عن أغلب بلدان العالم. من 

الواضح إذاً أّن كراهية الواليات املتحدة االمريكية قد تعاظمت 
وتعّمقت في بعض أجزاء العالم، و يريد الشعب األمريكي أن 

يعرف سبب هذه الكراهية.
اجلواب البسيط لهذا التساؤل هو: دعم الواليات املتحدة 

األمريكية إلسرائيل. فاألحباط املتنامي من الوضع في الشرق 
األوسط قد أّجج الكراهية املوجهة ألمريكا. و يشعر الكثير 
من سكان املنطقة أن الواليات املتحدة االمريكية لو سلطت 
بعض الضغط على إسرائيل ألسرعت هذه األخيرة بتقدمي 

تنازالت  للفلسطينيني.
إسرائيل إذاً عنصر مهم من أسباب الكراهية، العنصر 
اآلخر هو احلضور العسكري األمريكي و البريطاني فوق 

أراضي املسلمني (أنظر تصاعد الغضب عقب حرب 
اخلليج ١٩٩١ صفحة ٥٢، كما ذكرنا). لكن هذه التفسيرات 
تغفل اإلشارة الى أن حقيقة اإلستياء من الواليات املتحدة و 

كراهيتها أضحت مشاعرسائدة عبر العالم و ليس في الشرق 
األوسط فحسب.

الذي ال شك فيه أّن هناك عوامل كثيرة تظافرت لتصعيد 

مشاعرالعداء ألمريكا، ليس أقلها حسد هذه الدولة لثرائها إال 
أّن نّصًا مقدسًا قد يكشف لنا سبب تعاظم املشكلة خالل 

العقود األخيرة : "العدل يرفع شأن األمة، و عار الشعوب 
اخلطيئة" (أمثال ١٤٫٣٤ص:١٤، ع:٣٤).

قبل فترة ليست بالبعيدة، كانت أمريكا أمل الشعوب 
عبر العالم. فبعد فشل ملوكهم و أباطرتهم في جتنب دمار  
احلرب العاملية األولى صار األوروبيون يتطلعون الى الرئيس" 
وودرو ويلسون"  ليريهم طريقا جديدا أفضل. إال أّن ضعف 
الدعم في الداخل كان يعني أّن الواليات املتحدة ال ميكن ان 

تستمر في التدخل. بعد احلرب العاملية الثانية إختلف األمر، 
فاألمريكيون أخذوا على عاتقهم هذه املرة مساعدة سائر 
شعوب العالم، و حملت الواليات املتحدة مسؤولية قيادة 

العالم احلر.
حتى في الشرق األوسط، كانت أطراف النزاع تنتظر 

من الواليات املتحدة أن تأخذ زمام املبادرة . و جنح الرئيس 
"كارتر" في التقريب بني مصر و بني إسرائيل. و تعاقبت 

مبادرات الرؤساء بتعاقبهم و كان بوسعهم دائما التحدث الى 
طرفي النزاع. و لكن بعد هجمات احلادي عشر من سبتمبر 
رأى االمريكيون على شاشات التلفزة الفلسطينيني  يرقصون 

في الشوارع إبتهاجًا بأحزان و عذاب أمريكا.
من اجللي اذاً أن الواليات املتحدة لم تعد حتظى باالحترام و 
التقدير السابقني. و يساعدنا الكتاب املقدس على فهم سبب 

التغيير في طالع أمريكا.
يعد سفر التثنية من كتاب العهد القدمي في اإلصحاح ٢٨ 

بالبركة لطاعة شرائع الله و يهدد بنتائج و خيمة في حال 
عدم طاعتها. و قد يبدو من غير املنطقي تبني هذه احلقيقة 
لتفسير الهجمات اإلرهابية على الواليات املتحدة األمريكية، 
و لكن احلقيقة املرة هي أّن الواليات املتحدة االمريكية لم تعد 
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الى إنهاء قصف العراق و إنهاء العقوبات االقتصادية الدولية التي فرضت عليه بعد حرب 
اخلليج، كما أدانوا الدعم االمريكي إلسرائيل في مواجهة الفلسطينيني. (بعد اإلنتصار 

في حرب العراق، إستجابت الواليات املتحدة الى تلك املطالب، فأعلنت أنها سوف تسحب 
قواتها من اململكة العربية السعودية، و ترفع العقوبات عن العراق، و تتبع خطة سالم 

اإلسالم األصولي يبعث من جديد

م بع ق ب ع ي بي

حتظى باإلحترام كما كانت و هناك العديد من األسباب وراء 
هذا الوضع.

يخشى األصوليون اإلسالميون الذين يقفون وراء تلك 
الهجمات من تأثير الثقافة األمريكية على مجتمعاتهم. و لكن 
كيد عمل شرير و ال ميكن قبول  الكراهية و اإلرهاب هي بالتأ
اإلدعاء القائل أنها ردود أفعال مبررة  مهما كانت األسس التي 
قام عليها هذا اإلدعاء. احلقيقة ان البعض يكره أمريكا لعدد 
من املبادئ القومية الصحيحة التي تتمسك بها و التي ال 

ينبغي بأي وجه تغييرها. و يسوع املسيح -و هو اإلنسان 
الكامل- تعرض للكراهية. رغم ذلك، فان علينا أن نقر أن 

بعض املشاعر السلبية جتاه الواليات املتحدة قد تَولَّدت نتيجة 
لوجهات نظر وأمناط سلوك ال أخالقية و معيبة وطنيًا و 

قومياً. فعروض التلفزيون و السينما األمريكية حتّطّ دائما من 
قدر العائلة في الواليات املتحدة و عبر العالم، و شخوص 
هذه العروض يرتدون دائما مالبس فاضحة و يستخدمون 

كلمات بذيئة و يظهرون قلة احترام لوالديهم و هم في الغالب 
مسكونون بهاجس اجلنس. و هناك عروض أخرى ترسم 

غ. و لألسف، فان املجتمع  صورة ملجتمع يجتاحه العنف البال
الغربي قد تعود على هذه املظاهر و العروض لدرجة أنه لم 

يعد يعيد النظر بها- أما الدول األكثر إهتمامًا بالدين فتشعر 
بتزايد التهديدات التي تتعرض لها مجتماعتها نتيجة هذه 

العروض الفاسدة. و قد إتسع و تزايد تأثير هذا املوضوع في 
العقد األخير بشكل كبير بسبب انتشار التلفزة الفضائية و 

األنترنت الذي شاع استخدامه.
أخبار الفضائح اجلنسية املخزية ألعلى مستويات املجتمع 
و احلكومة األمريكية قللت من احترام الشعوب للمؤسسات 
السياسية التي حتكم هذا البلد. و قد ساعد تطور وسائل 
اإلتصال خالل السنوات القليلة املاضية على سرعة انتشار 

هذه الفضائح.
إضافة إلى ذلك، فإن الواليات املتحدة تنتج نحو ٨٠ في 

املئة من املواد االباحية (أفالمًا و صوراً و كتباً) و هي متوفرة 
بشكل علني في العديد من البلدان. و في بلدان أخرى 
تعرض دور السينما بشكل غير قانوني أفالمًا جنسية 

أمريكية. و مع أن هناك معياراً مزدوجًا للقضية، فأن العديد 
ممن يشاهدون هذه االفالم يشعرون باإلحتقار ألمريكا- و 

األشد من هؤالء هم املتدينون الذين تروعهم جناح املنتجات 
األمريكية  الفاضحة.

و يبرز سفر التثنية في اإلصحاح ٢٨ إن األمة التي تنصاع 
الى حفظ قوانني و شرائع الرب "يجعلكم فوق جميع أمم 

األرض" (العدد:١) كما كان حال الواليات املتحدة في بداياتها 
املتواضعة حتى نهاية احلرب العاملية الثانية. و يعد الفصل 
ْم ينالها املطيعون مبا فيها دعم الرب لهم  َِع نفسه ببركات و ن

ضد القوى املعادية (العدد:٧). و يظهر التاريخ األمريكي، أّن 
األّمة كانت مشمولة برحمة الله حينما كان سلوكها و قوانينها 

تستند باألساس الى وصايا الرب.
بدءاً من اآلية ١٥ نرى التأثير السلبي لعصيان الله.تقول 

اآلية ١٦"تكونون ملعونني في مدنكم " و العديد ممن يعيشون 
في أغلب املدن األمريكية اليوم لم يعودوا يجدونها آمنة  

مطمئنة.
و قد يقرأ الكثيرون كالمنا هذا إال أنهم يعزون انعدام األمن 
الى أسباب أخرى.، اال أّن سفر"يشوع" في إصحاحه السابع 
يشير الى قصة رجل يدعى "آخان" إرتكب خطيئة حرمت 
أّمة برمتها من األمن، و يظهر النص املقدس بجالء ان "آخان" 

ارتكب خطيئة حني استولى على غنائم من اريحا التي 
احتلت مؤخرا و هو ما يعارض وصايا الرب لبني إسرائيل، 
و مع هذا اخلطأ الفردي قضى الرب " أن بني إسرائيل قد 

ارتكبوا اخلطيئة" (يشوع ص:٧  ع:١١) ، و كان على يشوع 
أن يجد و يعاقب العاصي املعتدي قبل أن يتوقع اإلسرائيليون 
نصراً آخر. يظهر هذا النص أهمية أن يهذب كل إنسان نفسه 

بطريقة ترضي الله لتنال كل األّمة ثواب بركاته.

ARABIC The Middle East in Prophecy.indd   57ARABIC The Middle East in Prophecy.indd   57 5/18/10   9:19 PM5/18/10   9:19 PM



الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٥٨

جديدة بني اإلسرائيليني و بني الفلسطينيني.)
بعد سبتمبر ١١ عانت الواليات املتحدة االمريكية من تداعيات أخرى حيث حقق 

األصوليون اإلسالميون انتصارات في عدد من البلدان.. فعلى سبيل املثال، فأن اجلنرال 
برويز مشرّف و هو حليف مهم لواشنطن في احلرب على اإلرهاب، شهد بالده و هي 

تصّوت لصالح حكومة إسالمية، رغم احتفاظ اجلنرال بسلطة مطلقة على البالد.
و ما يثير الدهشة أكثر، إنه و بعد مرور ٨٠ عامًا على إسقاط السالطني و إعالن 

اجلمهورية العلمانية، إنتخبت تركيا بدورها حكومة تقودها غالبية احلزب اإلسالمي في 
انتخابات نوفمبر عام ٢٠٠٢.  و حقق االصوليون في بلدان أخرى من املنطقة انتصارات 

بّينة.
و أغتيل الرئيس املصري أنور السادات على يد إسالميني أصوليني في عام ١٩٨٢، و 

عادوا نفسهم بعد ١٥ عاما ليقتلوا سياحًا أجانب جاءوا لزيارة اآلثار املصرية القدمية، في 
مسعى من األصوليني لتدمير اإلقتصاد الوطني من خالل تدمير صناعة السياحة الوطنية.   

في أندونيسيا، أكبر دولة مسلمة في العالم، دأب األصوليون اإلسالميون على قتل 
املسيحيني، و في أواخر عام ٢٠٠٢ تسبب انفجار في جزيرة بالي الهندية في مصرع ٢٠٠ 

سائح غربي، نصفهم من استراليا.
و في الهند بالقسم الذي تديره الهند من كشمير، هاجم األصوليون املسلمون الهندوس 

و املسيحيني، في محاولة متعمدة ألشعال احلرب بني الهند و باكستان اللتني انضّمتا 
حديثًا الى النادي النووي.

في أفريقيا ترك األصوليون اإلسالميون بصماتهم، ففي السودان دأب مسلمو الشمال 
على اضطهاد مسيحيي اجلنوب، بل انهم إستعبدوا األلوف منهم كرقيق.  و في أقاليم 
نايجريا الشمالية املسلمة طبق قانون "الشريعة اإلسالمية" و صار اإلسم األكثر شيوعًا 

بني الوالدات احلديثة التي أعقبت هجمات ١١ سبتمبر هو" أسامة" تعظيمًا إلسم "أسامة 
بن الدن".

عامل آخر ساهم في تنامي املد األصولي اإلسالمي هو ارتفاع نسبة الوالدات في 
البلدان اإلسالمية.  ففي أغلب البلدان املتخلفة اقتصاديًا ُتَشكل شريحة الشباب نصف 

مجموع السكان، و مييل أغلب املتزوجني الى اجناب ما بني ٦ الى ٨ أطفال.  و مبا 
أّن السياسات اإلقتصادية لتلك البلدان حتدد في الغالب النشاط اإلقتصادي بدال من 

تشجيعه، فان أغلب الشباب ال يجدون لهم عمال.  و دون وسيلة لتأمني معيشة العائلة 
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ال يتمكن الشبان من الزواج.  و بوجود الوعد املغري باحلصول على ٧٢ حورية يافعة في 
اجلنة بعد نيل الشهادة في اجلهاد، يصل هؤالء الشباب الى قناعة مفادها أن ليس هناك 

ما يخسرونه اذا ضحوا بأنفسهم، عالوة على ذلك، فإّن بعض احلكومات اإلسالمية و 
املنظمات قد تبرعت بألوف الدوالرات لتأمني عائالت اإلنتحاريني، و هي مبالغ خيالية في 

مخيمات الالجئني الفقيرة.
معضلة تواجه الغرب

على اّي حال، الفقر ليس السبب الرئيسي للمشكلة.  فمعظم اإلنتحاريني الذين نفذوا 
هجمات سبتمبر ١١ كانوا من أبناء األثرياء، بل أّن اسامة بن الدن نفسه يتحدر من واحدة 

من أكثر العائالت السعودية ثراء.
هناك عناصر عديدة أخرى ساهمت في تصاعد األصولية اإلسالمية و ما تتنتجه من 

إرهاب، مبا في ذلك املشكلة اإلسرائيلية الفلسطينية و نفوذ الثقافة األمريكية.
من املرجح أّن أّي تدخل أمريكي جديد في املنطقة سيؤجج لهيب األصولية السلفية 
في املدى البعيد.  و ميكن القول أنه ال توجد دولة عربية واحدة في العالم العربي تتمتع 

بإستقرار سياسي.  جميع الدول عرضة للتهديد األصولي اإلسالمي.  إّن الواليات املتحدة 
محاصرة في موقف ال غلبة فيه.  قد يتمكن اجليش االمريكي من حتقيق النصر في 

احلروب، إال أّن اإلدارة االمريكية لن تتمكن من إحراز النصر احلاسم في السالم.
و ما يزيد تعقيد القضية للعديد من الدول الغربية وجود األصولية اإلسالمية داخل 

حدودها و التي جنمت في الغالب عن التغييرات في قوانني الهجرة و السياسات املتبعة 
منذ رفعت احلرب العاملية الثانية أوزارها.  و أصبح هذا اخلطر حاضرًا في آذار/مارس ٢٠٠٤ 

عشية تفجير قطار مدريد، و في التفجيرات االنتحارية التي ضربت لندن في متوز ٢٠٠٥.
و الذي يثير العجب حقاً، أّنه فيما تسمح معظم الدول الغربية بالهجرة من الدول 

اإلسالمية و متنح املهاجرين املسلمني حق املواطنة، ال توجد دولة اسالمية واحدة تسمح 
بدخول و إقامة مواطني الدول املسيحية بشكل دائم لتمنحهم جنسيتها ما لم يغيروا 

دينهم الى اإلسالم.  فاَتَباع اإلسالم يدركون أن دينهم ال ميكن ان ينافس الليبرالية 
العلمانية الغربية.

وقد تنبأ الكتاب املقدس بصراع حتمي مستمر بني العالم اإلسالمي و الغرب.
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اإلسالم األصولي يبعث من جديد
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٦٠

احلرب والسالم في 
الشرق األوسط

 تبقى "أورشليم" أكثر مدينة متنازع عليها فوق سطح األرض، فقد سقطت في أيدي 
احملتلني أكثر من ٢٠ مرة خالل تاريخها املعروف.  األرض التي أَرَْسَل الله اليها "ابراهيم" 

قبل ٤٠٠٠ عام تقع على مفترق ثالث قارات و هي أيضًا مقدسة عند ٣ ديانات.
قبل أكثر من ٢٥٠٠ عام أوحى الله لنبيه دانيال أّن أرض شعبه ستظل موضع نزاع 

عبر القرون (كما مر ذكره في الفصل ٣ من هذا الكتيب).  إال أّن من 
املدهش أن جند في نبوءات دانيال ثغرة زمنية كبيرة، يخبر من 
خاللها ما سيحدث في القرون التي تلي.  لنفهم ذلك علينا 

العودة الى دانيال ١١.
كما ذكرنا سابقاً، األعداد اخلمس و الثالثني األول من 
دانيال ١١ تسرد بالتفصيل ما يصيب شعب "يهوذا" و قد 

حوصروا في الصراع بني ساللة "بتوليماي" التي كانت حتكم 
مصر في اجلنوب، وبني ساللة "سيليوسيدس" التي حتكم 
كانت سوريا في الشمال.  حكام هاتني اململكتني يتحدرون 
من أصالب قادة اإلسكندر الكبير، الذي أشار الى ظهوره 

الكتاب املقدس في كتاب دانيال.  وفي إشارة تاريخية نادرة، 
يشير" يوسيفوس" املؤرخ اليهودي الذي عاش في القرن األول 

للميالد الى لقاء بني األسكندر األكبر ورئيس الكهنة اليهودي 
في أورشليم، حيث أخبره الكاهن اليهودي أّن النبي دانيال 

قد تنبأ قبل ٢٠٠ عام بظهوره!  (راجع كتاب "أنتيكات" أو "مؤرخات" اليهود" الكتاب احلادي 
عشر. الفصل ٨ القسم ٥).

و يبدو أّن األعداد األربع التالية في كتاب دانيال، و هي عدد ٣٦-٣٩، تقفز بالزمن 
الى أمام.  و كما أشرنا فاّن األعداد ٣٢-٣٥ تختص ب"املكابيني" املؤمنني الذين رفضوا أن 
يهجروا تعاليم الرب مقابل العبادة الوثنية اليونانية. مع ذلك فأّن هذه األعداد تبدو مزدوجة 
الداللة، حيث أّن املجموعة التي يشار إليها في العدد ٣٥ تشير أيضًا الي األزمنة األخيرة 

احلاكم الظالم" انطيوخوس 
أيبيفانيس" وقد ٌطبَعت ضربت 

صورته على عملة نقدية. كان هذا 
امللك منوذجا للقائد الشرير الذي 

أشارت النبوءات الى عودته في 
آخر الزمان ليغزو الشرق األوسط.

ت آشلي
سكو
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٦١  

-"ما يعني أّن عباد الله الصاحلني في عصر كتاب العهد اجلديد، و هم كنيسة الرب، 
مشمولون بهذا الوصف.

و يتابع اإلصحاح ٣٦ بسرد الرواية، و لكن من أية نقطة؟ مبا أّن اإلصحاح ٤٠ 
ينتقل في زمن السرد الى "أوقات األزمنة األخيرة" و من املمكن أّن اإلصحاحات ٣٦-٣٩ 

تنطبق على كل تاريخ 
مملكة الشمال من عصر 

"املكابيني" و عصر "كنيسة 
العهد اجلديد" لتتواصل 

حتى آخر الزمان (كما يبدو 
ان اإلصحاح ٣٥ يبتدأ منذ 

غابر األزمنة حتى أوقات 
األزمنة األخيرة).

و من كان ملك الشمال 
خالل هذه الفترة؟ في عام 

٦٥ قبل امليالد إبتلعت 
اإلمبراطورية الرومانية 

"سيليوسيدس" ملك سوريا. 
وبذلك فاّن تلك اإلمبراطورية 

صارت هي مملكة الشمال.  و يبدو أّن األصحاحات ٣٦-٣٨ تعرّف أعمال أباطرة الرومان و 
من خلفهم حتى قيام القائد األخير الذي يأتي في آخر الزمان، كما سوف نعرض.

و فيما تفيد إزدواجية النبوءة في التعبير عن مرور الزمان، حيث أّن "انتيوخوس 
أيبيفانيس" نفسه كان أمنوذجًا للحاكم الذي سيظهر آخر الزمان، فأّن لنا أن نتساءل: ما 

سبب هذه القفزات الكبيرة نحو املستقبل في سياق اآليات؟

يام دولة اسرائيل لتحقيق النبوءة وجوب ق

ملاذا الفجوة في نبوءات دانيال بني العالم القدمي وعالم اليوم -نحو٢٠٠٠ سنة- باستثناء 
تفاصيل متناثرة غير مترابطة هنا و هناك؟ اجلواب بسيط: ألنه لم تقم لدولة اليهود قائمة 

في الشرق األوسط خالل ٢٠٠٠ عام.  إعادة قيام و إعالن الدولة اليهودية في عام ١٩٤٨ 
جعلت مفهوم ملوك الشمال و ملوك اجلنوب و أثرهم في الشعب اليهودي في األراضي 

املقدسة أمرًا ذا معنى.
ال ميكن حتقق نبوءة آخر الزمان دون اعادة اليهود الى وطنهم.  و رغم أن هذه الدولة 

احلرب والسالم في الشرق األوسط

يكشف زكريا ص:١٤ ع:٤، إّن يسوع املسيح سوف يعود الى "جبل الزيتون" 
املطل على أورشليم، و بعودته سيقيم حكومة الله على األرض ليحل السالم في 

النهاية في الشرق األوسط وفي العالم بأسره.

ت آشلي
سكو
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٦٢

تدعى إسرائيل، فال بد للمرء أن يتذكر أّن ١٠ قبائل من مملكة الشمال القدمية التي كانت 
تدعى إسرائيل قد مت أسرهم من قبل الدولة اآلشورية و سبيهم الى أراضيها قبل قرن من 

سقوط دولة يهوذا و َسْبي شعبها الى بابل (و يتكون سكان يهوذا من أسباط يهوذا و 
بنيامني مع نسبة معتبرة من "الالويني").

و عاد الكثير من اليهود من سبيهم، إال أّن األسباط العشر "١٠"  كما يبدو قد إختفت.  
و يشير الكتاب املقدس أنه في وقت محدد سوف تعود كل أسباط إسرائيل الى أرض 

امليعاد.  أّما في عصرنا هذا فقد عادت أسباط يهوذا- أو على األقل بعض منها- الى 
أرضهم التاريخية. 

ونقرأ في كتاب زكريا، في العهد القدمي، أن دولتا أورشليم و يهوذا (و هي التي تشكل 
دولة اسرائيل املعاصرة) 

ستكونان في قلب الصراعات 
الدولٍية مباشرة قبل عودة 

املسيح. إال أّن هذه الواقعة 
التنبوئية ال ميكن أن تتحقق 
دون العودة الواقعية امللموسة 
لدولة يهوذا (التي تدعى اليوم 

إسرائيل) الى حد ما في 
األراضي املقدسة قبل نهاية 

األزمنة.
في كتاب زكريا ص:١٤ 

ع:٣-٥ نقرأ هذه النبوءة 
عن عودة املسيح الثانية: "و 

يخرج الرب ويحارب تلك األمم 
كما في يوم القتال وتقف 

قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون، قبالة أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون 
من الشرق الى الغرب واديًا عظيمًا جدًا و مييل نصف اجلبل الى الشمال و نصفه الى 
اجلنوب، و تهربون عبر ذلك الوادي الذي صنعت ...)، من الواضح اذًا أّن هذه نبوءة ما 

زالت محفوظة للمستقبل.
ان اإلصحاحات السابقة اعاله تشير الى أّن الناس سوف تضطر الى الفرار ألن 

أورشليم ستكون مرة أخرى مشهدا إلضطرابات جسيمة: "و أجمع كل األمم على أورشليم 
للمحاربة، فتؤخذ املدينة و تنهب البيوت و ُتفَضح النساء.  و يذهب نصف املدينة الى 

السبي و بقية الشعب ال تقطع من املدينة“ (عدد ٢).

 ألن أورشليم التي تسيطر عليها إسرائيل تقع في قلب الصراع العاملي 
مباشرة قبل عودة يسوع املسيح، فاّن العديد من النبوءات املستحدثة 
في األزمنة األخيرة لم يكن من املمكن لها أن تتحقق قبل إنشاء الدولة 

اإلسرائيلية احلديثة.

أي ستوك فوتو
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٦٣  

و قد سجل زكريا، سابقاً، هذه الكلمات من الرِب:” أنظر،هأنذا أجعل أورشليم كأس 
ترنح جلميع الشعوب حولها و أيضًا على يهوذا تكون في حصار أورشليم.  و يكون في 

ذلك اليوم اني أجعل أورشليم حجرًا مشواًال جلميع الشعوب و كل الذين يشيلونه ينشٌقون 
شّقًا و يجتمع عليها كل أمم األرض.“ زكريا (ص:١٢ ع:٢-٣)

قدر ليهوذا (إسرائيل اليوم، و أغلبه يهود) و أورشليم أن يكونا في قلب أحداث األزمنة 
األخيرة.  و األمم التي ستقف ضدها ستكون مساقة عاطفيا و ايديولوجيا الى درجة 

جتعلها تضل سبيل التفكير السليم (هذا هو "السر" الذي أشاره كتاب زكريا).  و في 
يومنا هذا هناك بعض األمم والشعوب املهووسة بفكرة تدمير إسرائيل الوطن القومي 

لليهود.  و يأتي نبي آخر ليتنّبأ أيضًا بسقوط إسرائيل في األزمنة األخيرة (و ساكنوها 
هم ذرية أسباط الشمال العشرة“١٠“) ويهوذا (اليهود) سوية في الشهر نفسه حسب 

املفهوم الظاهر، وهو حدث لم يكن له سابقة في التاريخ.  نقرأ هذا في كتاب هوشع "٥".  
فالرب لعن إسرائيل و يهوذا لكفرهم و وثنيتهم املتكررة و قال:”و قد أُِذلَت عظمة إسرائيل 
في وجهه فيتعثر إسرائيل و إفرامي في إثمهما و يتعثر يهوذا أيضًا معهما.... قد غدروا 
بالرب.... اآلن يأكلهم شهر قمر جديد مع أنصبتهم.(ع:٥-٧). وعبارة القمر "يأكلهم" هنا 

كما هو بّني تدل على أن األثنني سيسقطان في شهر واحد -أي خالل ٣٠ يوما-.  (و 
لتعرف أين أضحت أسباط إسرائيل العشر“١٠“ اليوم، أطلب أو حّمل من االنترنت كتيبنا 

” الواليات املتحدة وبريطانيا في نبوءات الكتاب املقدس“).

الصراع يستمر

نستطيع اآلن أن نفهم بوضوح ملاذا يستمر الصراع بني ملوك الشمال و اجلنوب و 
يتجدد "في آخر الزمان" (دانيال ص:١١ ع:٤٠).

و يستمر اإلصحاح في وصف كيفية الهجوم "و متى حان الوقت يحارب ملك اجلنوب 
ملك الشمال، فيسرع اليه ملك الشمال كالزوبعة مبركبات و فرسان و سفن كثيرة و يدخل 

األراضي و يجتاحها و يعبرها".
من البديهي اذًا أن الزمن األخير سيشهد جولة صراع جديدة في منطقة الشرق 

األوسط، لكنها ستكون هذه املرة أسوأ من كل سابقاتها.
مرة أخرى، ما كان لهذه النبوءة أن تتحقق لوال سقوط اإلمبراطورية العثمانية و تقسيم 
األراضي العربية الى دول بشعوب مختلفة و هي التي تكون منطقة الشرق األوسط اليوم.  

في الفصل الثالث من هذا الكتيب رأينا أن تعبير "ملك الشمال" يشير الى ساللة 
"سيليوسيدس" التي حكمت سوريا في غابر الزمان، فيما يشير تعبير "ملك اجلنوب" 

الى ساللة "بتوليمايك" التي حكمت مصر آنذاك، لكن، الى ماذا تشير هذه املسميات في 

احلرب والسالم في الشرق األوسط

أي ستوك فوتو
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٦٤

زمننا هذا و في آخر الزمن؟ من املشكوك فيه أنها تشير مرة أخرى الى سوريا و مصر 
حيث أنهما اآلن بلدان عربيان إسالميان متآخيان، كما انهما –رغم قوتهما النسبية على 

مستوى املنطقة- ال ميتلكان املقدرة العسكرية لتحقيق تلك النبوءة.
و كما أسلفنا، فأّن روما ابتلعت سوريا لتصبح منذ ذلك الوقت مملكة الشمال.  لكن 

ألم تسقط اإلمبراطورية الرومانية في قدمي الزمان؟
جزء من مفتاح فهم هذه املعادلة هو ادراك أن مكان حتقق هذه النبوءة هو األراضي 
املقدسة و أورشليم، األرض التاريخية ألبناء اسرائيل.  أن تعبير "ملوك" يشير الى قادة 

أقوياء سيأتون من مناطق الشمال و اجلنوب بالنسبة إلسرائيل ليسيطروا على املنطقة، 
خالل هذا التطاحن سوف يسحق يهوذا.

قبل قرن من الزمان لم يكن ألحد أن يفهم العديد من الروايات املتعلقة بهذا اجلزء من 
العالم ألّن اإلمبراطورية العثمانية كانت حتكم كل املناطق التي تقسمت اآلن بني املتنازعني.  
هذه احلقيقة تعيننا في أن نفهم كلمات الرب الى دانيال في نهاية كتابه "إذهب يا دانيال 

ألن الكلمات مخفية و مختومة الى وقت النهاية" (دانيال ص:١٢ ع:٩).  و قد كان من 
املستحيل على دانيال الذي عاش في القرن السادس قبل امليالد أن يفهم تلك التغيرات 

املذهلة التي قادت الى قيام خارطة الشرق األوسط بالتعقيد الذي نراها عليه اليوم.  
و كما أن إسرائيل و مصر و العراق و سوريا لم تكن دوال كما نراها اآلن قبل قرن من 

الزمان، فإّن ملوك الشمال و اجلنوب الذين تشير اليهم النبوءات لم يظهروا بعد، إال أّن 

الكتاب املقدس يساعدنا أن نتصور ما ينبغي توقعه.
نقرأ في كتاب دانيال و رؤيا يوحنا أن قوة عظمى أخرى ستقوم في آخر الزمان، وجند 

املزيد من التفاصيل عن هذه القوة في "رؤيا يوحَنا ص:١٧".  فكما رأى دانيال حيوانات 
مختلفة ترمز الى القوى التي ستسيطر على املشهد القادم، فقد رأى الرسول يوحنا صورة 
وحش آخر سيسيطر على العالم في آخر الزمان (ع:٣).  القرون العشرة (١٠) التي تظهر 
على ذلك الوحش كما شرح للرسول يوحنا أحد املالئكة ترمز الى ١٠ حكام يتولون السلطة 

"لساعة واحدة" ترمز الى فترة قصيرة من الزمن، كل ذلك أزاء شخص حاكم واحد يدعى 
أيضًا الوحش (رؤيا ص:١٧ ع:١٢-١٣).  انتبه الى السياق الزمني لهذه األحداث "سيحارب 

هؤالء احلمل (إشارة الى يسوع املسيح)، وسينتصر احلمل عليهم (ع:١٤) هذه النبوءة 
للمستقبل و تقود مباشرة الى عودة يسوع املسيح لألرض.   

إال أّن هؤالء ليسوا وحدهم الالعبني الرئيسيني في هذا املشهد النهائي من الزمن، 
فهناك رئيسًا دينيًا رُِمَز إليه "بانه يحمل قرنني مثل احلمل لكنه يتكلم كالتنني" (رؤيا 

ية النهائي سيرتكز في أوروبا، و ميكن أن يشهد املرء  يام اإلمبراطورية الرومان ق
يوم متمثال في األحتاد االوروبي. ينها ال جن
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٦٥  

ص:١٣ ع:١١) سيلعب دورًا هامًا في احتاد األمم في آخر هذا الزمان.  يسوع املسيح هو 
حمل الرب (يوحنا ص:١ ع:٣٦،٢٩، رؤيا ص:٥ ع:٨-٩، ص:١٩ ع:٧-٩)، فهذا الرئيس 

الديني َسَيَدعي املسيحية، إال أّنه في الواقع 
الشيطان "التنني الذي يخدع العالم كله" 

(رؤيا ص:١٢ ع:٩).  
الوحش املشار اليه في رؤيا ١٧ هو 

إستمرار لوحوش دانيال ٧ األربعة.  و كما 
رأينا سابقا فإن دانيال حني كان أسيرا في 

ببابل سجل رؤيا ل"أربعة وحوش عظيمة" 
(ع:٣) أشارة الى إمبراطوريات ُعظَمى 

ستحكم الشرق األوسط و يكون لها تأثير 
كبير على شعب الله.  تلك اإلمبراطوريات 

كانت وفقا للتسلسل التاريخي، اإلمبراطورية 
البابلية، إمبراطورية ميديا –فارس، 

إمبراطورية األغريق التي اقامها اإلسكندر 
الكبير و اإلمبراطورية الرومانية.  

و ستنجح بشكل دراماتيكي محاوالت 
إحياء اإلمبراطورية الرومانية في الزمن 

األخير.  في ذلك الوقت ستعقب إمبراطورية 
تستعيد الوحدة األوروبية التي حققتها روما 

قبل ٢٠٠٠ عام.  هذه اإلمبراطورية ستقود 
مباشرة الى عودة املسيح و إقامة مملكة 

الرب على األرض (إصحاح:٩-١٤).
و مبا أّن الوحش الرابع املشار اليه في دانيال ٧ سيظهر في عصر عودة يسوع املسيح 

و هو عني ما أشار اليه يوحنا في رؤيا ١٧، فإن كال النبوئتني تتحدثان عن انبعاث جديد 
لإلمبراطورية الرومانية.  هذا هو مفتاح آخر لفهم النبوءة.  ممالك الشمال و اجلنوب تتعلق 
بقوى متعاقبة و قد إحتلت روما سوريا، و سقطت روما، إال أّن اإلمبراطورية الرومانية أُعيد 

بعثها في أشكال مختلفة عبر القرون.  و قد بقي بعث أخير لهذه اإلمبراطورية.
هذا اإلنبعاث األخير لإلمبراطورية الرومانية سيرتكز كما كان في األصل في أوروبا، و 
يبدو أن املرء بأمكانه أن يرى جذورًا لتلك االمبراطورية متمثلة باإلحتاد األوروبي.  ال نريد 

بهذا املعنى أن نقول أّن كل دول اإلحتاد األوروبي اليوم ستكون جزءا من اإلمبراطورية التي 
ستأتي في آخر الزمان، لكن تلك األمم التي تود أن تشارك ستشكل قوة عسكرية عظمى 

لتخوض احلرب في الشرق األوسط.
و هكذا فأّن ملك الشمال الذي حتدث عنه (دانيال ١١) كما يبدو سيكون احلاكم األخير 

احلرب والسالم في الشرق األوسط

وينستون تيلور

رؤيا ١٧ تصف رؤيا يوحنا لوحش يرمز الى قوة عظمى 
جيوبولتيكية تظهر آخر الزمان، قرونه العشرة ترمز 

الى ١٠ قادة يتولون السلطة لزمن قصير مباشرة قبل 
عودة يسوع املسيح.
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٦٦

في آخر هذا الزمان و الذي سيحكم دولة تتمركز في أوروبا و هو ما أشير اليه ”بالوحش“ 
في (رؤيا ١٧).

ملك اجلنوب األخير

ماذا عن ملك اجلنوب؟  لكي نفهم من سيكون هذا امللك، علينا ان منتلك بعض التصور 
عن تاريخ و وعي الشعوب في املنطقة.

طبقًا للعقيدة اإلسالمية فإن العالم مقّسم الى قسمني، دار "اإلسالم" و تعني أرض 
املسلمني، و "دار احلرب" و تعني أرض الكفار أو حرفيا "أرض الصراع".  و ينص القرآن أّن 
الله "هو الذي أرسل رسوله "محمد" بالهدى ودين احلق "اإلسالم" ليظهره على جميع األديان 
ولو كره املشركون" (صورة ٦١، اآلية ٨).  واحد من أهم تعاليم اإلسالم و مبادئه أّن اإلسالم 

يجب ان يسود العالم في النهاية ليصير الدين األكثر هيمنة و إنتشاراً.
نذكر هنا ايضا أّن حلم الشعوب العربية هو الوحدة العربية.  و قد جمع محمد القبائل 

العربية احملتربة من خالل الدين اجلديد، اإلسالم.  و طاملا كانت األمة -و تعني املجتمع 
اإلسالمي- حلمًا على مدى القرون.  و قد مضت ٧٥٠ سنة اآلن و لم يتحد ابناء إسماعيل، 

و لم ينالوا إستقاللهم عن النفوذ األجنبي إال خالل السنوات اخلمسني االخيرة و ما زال 
هذا احللم مرصودًا و لكنه لم يتحقق لبعد.

لفترة من الزمن بعد ثورة ١٩٥٢ في مصر صار الرئيس املصري عبد الناصر ملهمًا 
للوحدة العربية، و ظن الكثيرون أّنه سينجح في حتقيقها.  و خالل العقود االخيرة، 

لعب صدام حسني نفس الدور ساعيًا الى حتقيق الوحدة العربية للوقوف بوجه الغرب و 
إسرائيل.

و لو عدنا بالتاريخ الى خلف لوجدنا (محمد أحمد بن السيد) (١٨٤٤-١٨٨٥) في 
السودان يدعي أّنه مسيح اإلسالم، "املهدي" الذي سيقود املسلمني الى الوحدة و يقهر 

الكافرين.  و قد فشل في تنفيذ دعواه، إال أّنه جنح بشكل كبير في توحيد العرب أكثر 
مما جنح القادة العلمانيون.  و نشير أيضًا هنا الى أّن العديد من املسلمني يؤمنون بأن 

"املهدي املنتظر" سيعود في الزمن الصعب ليعيد اإلميان باإلسالم و يقوده الى النصر 
النهائي على سائر األديان.

في السنوات األخيرة، صار أسامة بن الدن اخلليفة الروحي للمهدي السوداني و جنح 
الى حد كبير في توحيد املسلمني في مواجهة الغرب.  و حيثما ذهبت في أرجاء العالم 

اإلسالمي فإن إبن الدن هو بطل الشعوب و أملها في النصر النهائي.  
و كما إنتصر محمد و اتباعه على القوتني العظميني في زمانه بيزنطية و فارس، 

فأن ابن الدن و أتباعه حلموا بأن يسقطوا القوتني العظميني في زماننا، األولى (االحتاد 
السوفياتي) و قد أنحل عام ١٩٩١، و كان واحد من أهم اسباب إنهياره الثوار األفغان 

صور/إشأو
ب،

ف
،أ

خ
ني):رويتز/فالح

الصور:(منال
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٦٧  

الذين قادهم أبن الدن لطرد السوفيت من أفغانستان.  
و أظهرت هجمات احلادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ مدى ضعف القوة العظمى الثانية 

(الواليات املتحدة األمريكية) أمام األرهاب.  و تبني التحذيرات املستمرة الصادرة عن 
واشنطن أن البالد تبقى عرضة لهجمات إرهابية قد تكون أشد فتكًا و تدميرًا من األولى. 

ملك اجلنوب هذا سيقوم ليتحدى الغرب و يضرب ملك الشمال.

وبغض النظر عمن سيكون ملك اجلنوب في آخر الزمان -سواء كان شخصية 
جماهيرية مثل أسامة بن الدن، أو قائدًا سياسيًا مثل جمال عبد الناصر أو صدام 

حسني، أو رجل دين مثل آية الله اخلميني أو املهدي املنتظر- فان هذا القائد املنتظر 
سيدخل في صراع مع الغرب ساعيًا مرة أخرى الى حتقيق الوحدة العربية و اإلسالمية 

وسيثير بغير تَعُمد سلسلة أحداث ستقود الى دمار مهول ال ميكن تخيله قبل أن يتدخل 
يسوع املسيح ليضع حدًا لكل ذلك.

مالمح ظهور حرب الذروة في الشرق األوسط

بالعودة الى دانيال ص:١١ ع:٤٠ نرى أن جيوش هذين القائدين ملك الشمال و ملك 
اجلنوب ستتحارب: "و متى حان الوقت يحاربه ملك اجلنوب، فيسرع اليه ملك الشمال 

مبركبات و فرسان و سفن كثيرة و يدخل األراضي و يجتاحها و يعبرها". 
الفعل (يسرع) في اإلصحاح ترجم عن الفعل العبري ( ناغاخ) و الذي ميكن أن يعني 

احلرب والسالم في الشرق األوسط

ب، صور/إش أو
ف 

الصور: (من اليمني): رويترز/فالح خيبر، أ 

حاول عدد من الشخصيات املسلمة التي ظهرت مؤخرا مثل الرئيس العراقي األسبق صدام حسني و أسامة بن الدن 
أن يوحدوا العالم اإلسالمي بوجه الغرب. وتكشف نبوءة الكتاب املقدس أّن قائدا آخرا سيظهر في العالم االسالمي 

ليثير صراعا كبيرا مع قوة عظمى جديدة سيكون مركزها في أوروبا.
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٦٨

كثر نبؤاته تفصيال عن آخر الزمان يقول يسوع "فاذا  في أ
رأيتم " جناسة اخلراب" التي تكلم عنها النبي دانيال قائمة 

في املكان املقدس، فليهرب الى اجلبال من كان في اليهودية" 
(متى ص:٢٤  ع:١٥-١٦)  َعم كان يسوع يتحدث؟
كما أسلفنا في الفصل الثالث فان دانيال١١ قد 
استشرق مقدمًا ما سيحدث للقوى التي تسعى 

الى السيطرة على األراضي املقدسة خالل القرون 
التي تلت، و في جزء كبير من النبوءة كانت هذه 

القوى هي سوريا الى الشمال و مصر الى اجلنوب. 
و في النهاية تصف النبوءة أحد حكام اململكتني 

و هو"أنتيوخوس الرابع" ملك سوريا املعروف ايضًا 
ب"أنتيوخوس ابيفانيس". في (دانيال ص:١١ ع:٣٠) 
هناك إشارة اليه بانه " فيجنب ويرجع ساخطًا على 
شعب العهد املقّدس و يفعل ما يشاء" . و نحصل 

على املزيد من التفاصيل عن تاريخ تلك املرحلة 
من كتاب املاكابيون في جزئه االول -رغم أنه ليس 
من نصوص الكتاب املقدس- و فيه وصف لعداء 
انتيوخوس لليهود حيث قتل منهم كثيرين و نهب 

املعبد في أورشليم.(املاكابيون ص:١ ع:٢٠-٢٣).
تدنيس املعبد

ثم حصل األسوأ، فقد حّذرت نبوءة دانيال من 
انتيوخوس. "و يقوم من جنوده من يحلل تدنيس احلصن 
املقدس، و يزيل احملرقة الدائمة، و يقيم رجاسة اخلراب" 

(دانيال ص:١١ ع:٣١). 
و يكشف لنا كتاب ١ماكابي عن تفاصيل اخرى 

"و أصدر أنتيوخوس أمراً بأن تهجر شعوب إمبراطوريته 
عاداتها لتصبح شعبا واحدا. و رضخت كل ابناء القبائل 

غير اإلسرائيلية، بل أّن الكثير من اإلسرائيليني خضعوا 
لهذا القرار، و تّبنوا الديانة الرسمية الوثنية و صاروا يقدمون 

قرابينهم الى األصنام، و تناهوا عن حفظ السبوت. 

" و أرسل امللك رسًال يحملون أمراً منه الى أورشليم 
و سائر سكان املدن اليهودية، يأمرهم فيه باتباع عادات 

غريبة على البالد. و أمرهم ان ال يقدموا النذور احملروقة ، 
و ال نذور احلبوب و ال نذور النبيذ في املعبد، و أمرهم أن 

يعتبروا أيام "السبوت" و األعياد أيام عمل عادية.
و أمرهم أيًضا أن يدنّسوا املعبد و ما فيه من 

املقدسات. و أمرهم أن يبنوا مذابح و معابد و أضرحة 
وثنية و أن يقدموا اخلنازير و غيرها من احليوانات النجسة 
ذبائحًا و قرابيناً. و حّرم عليهم أن يختنوا أبناءهم الذكور 

و طالبهم أن ينّجسوا أنفسهم بكل شكل ممكن لكي 
ينسوا أمر الله الذي جاء به موسى و يخالفوا كل وصاياه. 

و جزاء من يعصي أمر امللك هو املوت (مكابي ص:١ 
ع:٤١-٤٥).   

ثم حدث أنّه في "اليوم اخلامس عشر من شهر 
"كسليف" في عام١٤٥ (مكابي ع:٤٥) الذي يوافق العام 

١٦٧/١٦٨ قبل امليالد بنوا "جناسة اخلراب" في مذبح 
املعبد. و هو على ما يبدو مذبح وثني عليه متثال كبير 
آلهة األغريق زوس وكما يخبرنا (٢مكابي ص:٦ ع:٢) 
أّن أنتيوخوس دنّس املعبد بتكريسه لعبادة اآلله األوملبي 

"زوس". فاالغريق كانوا يعتقدون ببساطة أن اله اليهود 
يساوي كبير آلهة األغريق "بنتيون".  

ثم يخبرنا كتاب املاكابيون أنّ" ذبيحة وثنية كانت تعرض 
في الشوارع أمام البيوت، و كل كتب الشريعة التي يعثر 

عليها كانت متّزق و حترق و كل من يعثر على نسخة من 
الكتاب املقدس عنده أو يعمل مبوجب الشريعة فان عقوبته 
املوت بأمر امللك... و في اخلامس و العشرين من الشهر 

نفسه قدم أولئك األشرار ذبائحهم للمذبح الوثني الذي 
شيد فوق مذبح املعبد(١مكابي ص:١ ع:٥٥-٥٩) بل 

أّن اخلنازير التي حرمتها شريعة الله ُقِدمت ذبائح على نفس 
مذبح معبده.

و يستمر (١مكابي ص:١ ع:٦٠) في عرض الوقائع 
"و مبوجب أمر امللك، ذبحت األمهات اللواتي سمحن أن 

ما هي جناسة اخلراب؟
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٦٩ احلرب والسالم في الشرق األوسط 

يخنت ابناءهن، و علق أبناؤهن الرضع في أعناقهن، كما 
أُعِدمت عائالتهن و الذين قاموا بعمليات اخلتان".

رغم قسوة و فجاعة ذلك األمر، فقد قاومه البعض. 
و يشير(١مكابي ص:٦٢-٦٣) " أّن العديد من بني 
إسرائيل وقفوا بحزم و أختاروا املوت على أن يدنسهم 

الطعام أو املراسم الوثنية املنحطة، و ماتوا بالفعل. و حّل 
بإسرائيل غضب كبير".  

لكن العديدين ممن قاوموا أوامر امللك بقوا أحياء، 
و يسرد الكتاب حياة كهنة أسرة هاسمونني من عائلة 

ماتاثياس، مبن فيهم أبنه و خلفه "يهودا ماكابيوس" االذي 
رفض أن يتساوم مع الوثنية، و في النهاية تكللت جهود 

أولئك الوطنيني و أتباعهم بالنجاح و كان لها الفضل األكبر 
في طرد سوريا من األراضي املقدسة.

بوئة الحقة اجناز ن
اآلن و قد أضحى كل ذلك تاريخاً، أنظر الى حتذير 
املسيح من "جناسة اخلراب". حني أطلق املسيح ذلك 

التحذير كان ذلك اجلزء من نبوءة دانيال قد حتقق قبل ٢٠٠ 
عام، معنى ذلك أن نبوءة دانيال، طبقًا لقول املسيح لها 

أجناز مزدوج.
و كشف املسيح لنا زمن حتقق نبوأته في (متى ص:٢٤ 
ع:٢١) حني شرح ما سوف يعقب مباشرة " فستنزل في 

ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم الى اليوم، 
و لن يحدث " و ُيَذّكر هذا بجزء آخر من نبوءة دانيال بأنّه 
في آخر الزمان " سيكون زمن ضيق، بشكل لم يسبق 
له مثيل منذ قيام األمم و حتى يومنا هذا" (دانيال ص:١٢ 

ع:١) و هكذا سيحدث ذلك األضطراب العظيم في نهاية 
هذا العصر، قبل عودة املسيح.

دروس من حتقق النبوءة األول
ميكن أن نتعلم الكثير عن نبؤة األزمنة اآلخيرة من خالل 

"جناسة اخلراب " التي أشار اليها دانيال. كان انتيوخوس 
ايبيفانيس سلفًا مللك الشمال الذي سيظهر في آخر الزمان  

و هو الدكتاتور الذي يشير اليه كتاب الرؤيا ب"الوحش". 
و ال ريب أن حاكم آخر الزمان سيلجأ الى نفس أساليب 

اخلداع و الدجل التي أمتاز بها عصر انتيوخوس.
عالوة على ذلك، و من خالل ما رأيناه و من نصوص 

الكتاب املقدس، يبدو أّن حاكم آخر الزمان سيّدعي عروض 
سالم يقدمها لليهود في دولة إسرائيل املعاصرة.

ما هي األمور األخرى التي نراها؟ جزء من اخلراب الذي 
جاء به "أنتيوخوس" هو توقف النذور والذبائح اليومية الى 
املعبد (ع:٣١). مع ذلك فأن نبوءة دانيال تكشف بوضوح 

أن النذور و الذبائح ستنتهي بالتزامن مع "جناسةاخلراب" 
التي ستحل (دانيال ص:١٢ ع:٩-١٣) و لتحقيق هذه 

النبوءة يبدو أن النذور و الذبائح ستقدم مرة أخرى و سيعاد 
بناء املذبح قبل عودة يسوع املسيح.

على مستوى آخر، فقد دنّس "أنتيوخوس" املعبد 
املقدس القدمي حني أقام فيه صنما لآلله الوثني "زوس" و قدم 
اخلنزير قربانا في املعبد. و قد يشهد آخر الزمان رجس قيام 

صنم آخر في معبد جديد. ما نحن و اثقون منه هو أّن 
شخصًا ما في معبد الرب سيدعي انّه جتسيد للرب (٢ 

تسالونيكي ص:٢  ع:١-١٢).
سيدمر املسيح حني ظهوره الثاني هذا الشخص 

(ع:٥-٨) و لكن ليس قبل أن ينخدع العديد من الناس 
بالقوة و العالمات و العجائب الزائفة (ع:٩-١٢).

و كما شهدت جناسة اخلراب األولى بداية مرحلة غير 
مسبوقة من الرعب و التعاسة، فاّن جناسة اخلراب األخيرة 

ستشهد بداية عصر الرعب االعظم، ليعقبه االضطراب 
العظيم.

علينا أّن نشكر الله اذ وعد أن يعيد ابنه الى األرض 
ألنقاذ البشرية من األندثار في ظل الدجل العظيم الذي 

سيعم العالم في ذلك الزمن املرعب القادم. و بينما تقترب 
هذة األمور حثيثًا من حتقيق تلك النبوءات، علينا أن 

كثر من الله باألميان، و علينا ان نتوكل عليه ليرانا  نقترب أ
في أحلك األوقات، عاملني دائما أننا لم ُنتَرك دون معرفة 

مسبقة مبا سيحث ملساعدتنا على فهم األحداث اجلسيمة 
التي سترافق آخر الزمان.
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٧٠

"يهجم" أو "يسرع"، و يستعمل في األصل مع الثور أو التيس الذي يهجم بقرنيه.  و يعني 
هذا بالغيًا (يشن احلرب ضد) أما هذا الشكل الذي إتخذه الفعل املترجم فلم يكشف عنه 

النص العبري.  
ما هو واضح على كل حال أّن قائد اجلنوب في آخر الزمان سيهاجم ملك الشمال 

ليدفعه الى غزو يتضمن إحتالًال شامًال للشرق األوسط.  و لو أخذنا بعني اإلعتبار 
الهجمات التي نفذها السلفيون اإلسالميون ضد الغرب خالل األعوام األخيرة، فإن سلسة 

من الهجمات املماثلة قد تستهدف أهدافًا أوروبية و هو ما أشار إليه الفعل "يسرع او 
يدفع" هنا.  و من هذه النقطة ال توجد إشارة أخرى في الكتاب املقدس الى ملك اجلنوب، 

وما حدث له لم يكشف عنه.
و يشير نفس الفصل الى أّن ملك الشمال، و هو قوة الوحش املستوطن في أوروبا، 

يام احتاد عربي بوءة ق ن
املزمور ٨٣ يحتوي على نبوءة بأن العديد من دول 

الشرق األوسط التي لم يقم بعضها حتى اآلن سترتبط 
الى حدما باحداث آخر الزمان. و إذا صح ذلك فأن 
النبوءة تتحدث عن احتاد عربي  لدول مصممة على 

إستئصال إسرائيل.
"فها أعداؤك يضجون، و مبغضوك يرفعون رؤوسهم، 

على شعبك يأمترون كيدا، و يتشاروون على الذين 
في حماك، يقولون هيا نزيلهم من األمم، فال يذكر اسم 
إسرائيل من بعد. تشاوروا في قلوبهم معا، و عليك 

تعاهدوا عهداً: هم قبائل أدوم و بنو إسماعيل، و بنو 
موآب و بنو هاجر، و سكان جبال و عّمون و عماليق، 
و أهل فلسطّية مع أهل صور. آشور ايضًا إنضمت اليهم 

ًا لبني لوط (ع:٣-٨) و صارت حليفًا قوي
هذه األسماء التوراتية مهمة و ذات داللة ُتعيننا أن 

نفهم املناطق و الشعوب التي تشير اليها. أدوم تشير الى 
الفلسطينيني و بعض األتراك. بنو إسماعيل تشير الى 

ذرية إسماعيل و هم قسم كبير من العرب املنتشرين في 
الشرق األوسط و شمال أفريقيا. موآب تشير الى منطقة 
وسط األردن، بنو هاجر تشير الى ذرية أخرى لهاجر أم 

إسماعيل.
جبال تشير الى املدينة الفينيقية "بيبلوس" و هي 

التي تدعى "ُجَبيل" في لبنان اليوم، و البعض يعتقد انها 
تشير الى جبال األردن. عّمون تشير الى مناطق شمال 
األردن حول مدينة "عّمان" العاصمة التي تأخذ إسمها 
من هذا االسم القدمي. عماليق كما يبدو تشير الى فرع 
من الفلسطينيني. فلسطّية هي ما يعرف اليوم بقطاع 

غزة. صور هي املدينة اللبنانية املعروفة وكانت عاصمة 
اجلنوب قدميا. عرقيا تشير كلمة "آشور" الى سكان 

وسط أوروبا الذين هاجروا الى تلك املناطق قبل قرون 
طويلة. أما جغرافيًا فتقع آشور اليوم شمال العراق. بني 

لوط تشير الى "موآب" و " عّمون" مرة اخرى، و هي 
كما ذكرنا مناطق في األردن اليوم.

ًا ووهماً، إال أن  لطاملا كانت الوحدة العربية سراب
هدفًا واحداً بعينه قد يجمع العرب حول بعضهم ببطء. 

هذا الهدف املشترك هو الرغبة بتدمير دولة إسرائيل 
و حاميتها األولى، الواليات املتحدة األمريكية و الثقافة 

الليبرالية الغربية التي اعتبرها املسلمون منذ القدم تهديداً 
ًا لنمط حياتهم. جدي
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سيكون منصورًا في هذا الصراع، ألنه سيغزو األراضي املقدسة و يطيح بالعديد من الدول 
(ع:٤١).

بني تلك الدول مصر و ليبيا و إثيوبيا (و علينا أن نعي أّن تلك األسماء التوراتية التي تشير 
الى شعوب و مناطق قد ال تتطابق بدقة مع احلدود الوطنية لهذه الدول اليوم، إال أّن املناطق هي 

بالتأكيد نفسها).

الويالن األول والثاني
على  أية حال، فإّن "أخبارًا من الشرق و اجلنوب َسُتْقِلُقهُ" و "سيخرج لهم بغيض كبير 
ليدمر و يقتل العديدين" (ع:٤٤).  هذه األفعال التي سيؤتيها ملك الشمال في آخر الزمان 
ترتبط على ما يبدو بالنفخة اخلامسة بالبوق أو "الويل األول" (رؤيا يوحنا ص:٩ ع:١-١١) 

حيث أن كلتا القوتني اللتني تتسببان في وقوع الويل األول و قوة وحش آحر الزمان قد 
ُوِصَفتا بأنهما تصعدان من هوة ال قرار لها (ع:١-٢، رؤيا يوحنا ص:١١ع:٧، ص:١٧ 

ع:٨)، للمزيد من املعلومات أطلب أو حّمل مجانا كتيبنا املوسوم (كتاب الرؤيا ُيكَشف). 
حني كتب كتاب رؤيا يوحنا كان نهر الفرات ميثل احلدود الشرقية لإلمبراطورية الرومانية 
حيث ينبع من تركيا و مير بسوريا و العراق لينتهي في اخلليج. الدول التي أشير إليها 
في اآليات االخيرة من دانيال ١١ تقع بعيدًا الى الغرب من هذا النهر.  إال أّن احداث آخر 

الزمان تشهد حسب النبوءة في كتاب الرؤيا أّن هذا النهر سيكون حدًا جغرافيًا هاماً.
الحظ (رؤيا يوحنا ص:٩ ع:١٣-١٦): "و نفخ املالك السادس في البوق، فَسِمْعُت صوتًا 
خرج من القرون األربعة ملذبح الذهب الذي أمام الله.  و قال الصوت للمالك السادس الذي 
يحمل البوق "أطلق املالئكة األربعة املقيدين على نهر الفرات الكبير!" فانفكت قيود املالئكة 
األربعة املتأهبني للساعة و اليوم و الشهر و السنة حيث يقتلوا ثلث البشر.  و سمعت أّن 

عدد جيش اخليالة مئتا ألف ألف“.
و هنا إنطلق البوق السادس (و معه الويل الثاني) مجسدٍا في جيش تعداده مئتا 

مليون فارس "ليقتلوا ثلث البشر".  من الواضح أّن احلديث يدور هنا حول اشباكات كبرى 
بني العالم الغربي (التي جتسدها قوات مملكة الشمال) و جيش جرار أتى من خلف 

نهر الفرات.  حيث جمع هذه القوات تهديد قوة غزت شمال إفريقيا وإسرائيل املعاصرة، 
فاحتدت اجليوش ملجابهة اخلطر احملدق بها.

ما هي األمم التي ستجتمع لتكوين هذا اجليش الضخم؟ هناك احتماالن مرجحان 
استنادًا الى املناخ اجلغرافي السائد اليوم أو على األقل مزيج من اإلحتمالني.

شكل وجود قوات غير إسالمية (جيوش الكفار) على أراضي إسالمية مصدرًا للسخط 
منذ عصر احلروب الصليبية قبل نحو ١٠٠٠ عام.  و حضور قوات اإلمبراطورية الرومانية 
املنبعثة في الشرق األوسط -و هي التي تسميها النبوءة بقوة الوحش، اخلليفة الروحي 

احلرب والسالم في الشرق األوسط
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٧٢

للقوات الصليبية- سيشعل دون شك املشاعر اإلسالمية مرة أخرى.
اال أّن من احملتمل أن يكون هذا اجليش قوة مشكلة من قوات إسالمية مشتركة من كل 
البلدان اإلسالمية الواقعة شمال و شرق نهر الفرات، و يشمل ذلك سوريا و تركيا و العراق 

و إيران و الباكستان و أفغانستان و متطوعون من الهند (التي تضم ثاني أكبر جتمع 
سكاني إسالمي في العالم بعد إندونيسيا، رغم أّن معظم سكانها هم من الهندوس).

الى أقصى شمال و شرق األراضي املقدسة هناك األمم اإلسالمية اجلديدة التي ظهرت 
الى الوجود بعد انهيار اإلحتاد السوفيتي –آذربيجان و توركمانستان و تاجيكستان و 

كازاخستان و أوزبكستان و قرغيزستان. و يصل عدد املسلمني في العالم اليوم الى ١٫٣ 
مليار إنسان، األكثرية منهم تسكن في هذه البقعة اجلغرافية ذاتها.

إحتمال آخر لتشكيل هذه القوات هو بإنضمام الصني و روسيا، القوتان العامليتان 
الرئيستان اللتان جتمعهما مع حلفائهما في الشرق األدنى غالبًا مصالح مشتركة الى 

كتلة الشرق االوسط.  و أي تهديد ملصادر الطاقة في اخلليج العربي، سواء كان حقيقيًا أم 
وهمياً، قد يثير حفيظة هاتني الدولتني و يدفعهما الى التحرك بشكل فاعل إلنهاء التهديد.    

و الصني مبليار وثالثمائة مليون نسمة ميكنها بالفعل ان تعبيء قوة عسكرية ضخمة، 
كما أّن السالح الروسي و تقنياته يساعد روسيا على االحتفاظ بصفة القوة العسكرية 

العظمى.
فوق ذلك، من احملتمل أن تسارع كل تلك القوى الى اإلحتاد خوفًا من من تزايد القدرة 
العسكرية مللك الشمال.  و في احلقيقة فأن روابط دفاعية و إقتصادية قوية تربط روسيا 

والصني اليوم ببعض دول أسيا الوسطى املسلمة و دول الشرق األوسط.

تهيئة األجواء ل(هارمجَيدون)
في وقت الحق وحيث تتعاقب األحداث بعد نفخ البوق السابع كما في الرؤيا ص:١١ 
ع:١٥ يرد ذكر نهر الفرات مرة أخرى: "و سكب املالك السادس كأسه على نهر الفرات 

الكبير، فَجّف ماؤه ليكون ممرًا مللوك املشرق (رؤيا يوحنا ص:١٦ع:١٢).  
و لم يشر النص بوضوح الى من يكون اولئك امللوك و ما هي تلك القوات، كل ما نعرفه 

انهم يأتون من شرق الفرات.  و كما في جيش املائتي مليون املذكور من قبل، فأنه يبدو 
أن هذه القوات تتكون من قوات البالد اإلسالمية و من جيش الصني و/أو جيش روسيا و 

حلفائهم.  أو ان تلك القوات ستكون خليطا من كل تلك البلدان و التحالفات، بل انها في 
الواقع قد تكون نفس القوة العامة التي أشير اليها في الفصل ٩ من رؤيا يوحنا، و لو 

كان إختالف الواقعة في احلالتني ال يحتم ذلك على كل حال.
و يساهم في هذا الصراع "شياطني" ُتنِجز إشارات و عالمات، تخرج الى ملوك األرض 
و ملوك العالم لتحشدهم ملعركة يوم الرب العظيم....و يتم جمعهم في املكان الذي يدعى 
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بالعبرية "هارمِجيدو" (ع:١٤-١٦).  و في النهاية يبدو ان من غير املهم أّي الدول ستتدخل 
في هذا الصراع و احلرب الدامية الضروس، ألن رؤيا يوحنا (ص:١٦ ع:١٤) تخبرنا أّن 

كل ملوك العالم سيحتشدون في الشرق االوسط للمشاركة في املعركة األخيرة.  لذا يبدو 
ان كافة القوى املشرقية 

التي أشرنا اليها ستجتمع 
لتشارك في مرحلة من 

مراحل احلرب.  بل يبدو 
ان جميع القوى العسكرية 

املتبقية ستسهم لتشارك في 
صنع ذلك الدمار النهائي. 
متامًا كما حدث في حربي 
القرن العشرين العامليتني، 
و ياللدهشة أن تكون تلك 

احلرب جزًأ ضروريًا من خطة 
الرب النهائية ليحل السالم 

املطلق في هذه املنطقة التي 
متزقها احلروب.

املسيح يتدخل إلنقاذ 
بشرية ال

كل هذه املناورات 
و الدمار و املوت الذي 

سيحصد أرواح ما اليقل عن 
ثلث اجلنس البشري (رؤيا 

يوحنا ص:٩ ع:١٥-١٨) إمنا 
هي مقدمات الظهور الثاني 

للمسيح.  ال بد أن يرجع 
املسيح ليخلص البشرية من تلك الفواجع التي ميكن أن تقضي على اجلنس البشري 
بأِسره.  و قد قال الرب في وصف الزمان الذي يسبق عودته الى هذه األرض "و لو لم 

ُتَقَصر تلك األيام لم َيْخُلص جسٌد.....(متى ص:٢٤ ع:٢٢)
و لكن أبان عودته الى األرض لن يقبل الناس أن يستقبلوه بشكل تلقائي.  كما أشرنا 

سابقاً، أّن امللوك العشر املتحالفني مع الوحش سيحاربونه (الرؤيا ص:١٧ ع:١٤).

احلرب والسالم في الشرق األوسط

تقع "مجيدو" على مفترق طرق عدة غزواة قدمية و على مفترق طرق جتارية 
قدمية (مؤشرة باألحمر على اخلارطة) في إسرائيل القدمية. تطل "مجيُدو"  

على سهل "ايسدرالون"، الذي يشير الكتاب املقدس الى انه سيكون 
منطقة حتشد جيوش كبرى قبل الظهور الثاني للمسيح. تلك اجليوش 

ستقاتل يسوع املسيح الراجع على مشارف أورشليم.

ش، بيتر ادينجتون
شون فين
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٧٤

ماذا يجب عليك ان تفعل؟
تسلسل النبوءات في الكتاب املقدس طويل و دقيق 

بشكل غريب. و ال ميكن ألي انسان متابع لألحداث 
مهما كان عمق رؤياه أن يتنبأ بإتقان بقيام و سقوط 

ًا في  اإلمبراطوريات و الزعماء و الشعوب كما نراه مروي
الكتاب املقدس.

" أذكروا ما جرى في القدمي. أنا الرب و ليس اله 
آخر، أنا الله و ال اله مثلي. من البداية أنبأت بالنهاية، 

و من القدمي مبا سيحدث، و قلت مشورتي هي 
التي تثبت، و أنا أفعل كل ما أشاء" (أشعيا ص:٤٦ 
ع:٩-١٠) للرب وحده القدرة على التنبوء بالغيب و 

املستقبل، و له وحده ان يصنعه.
و لكن ملاذ يكشف الرب عن املستقبل؟ ملاذ يخبرنا 

مبا سيحدث؟
أحد األسباب الرئيسية هو ليظهر لنا احلاجة الى 

التغيير، فالرب يظهر املستقبل لكل منا على حدة 
ليتيح لنا ان نتوب و نتطّهر و نغير حياتنا الى ما يشاء 
الله أن تكون، و ليجنبنا عذاب يومه اآلخر حني يأتي 
اليوم الذي تتحقق فيه تلك النبوءات. و أنه يخبرنا مبا 

سيأتي ليدفعنا للتغير املنتظر مّنا في حياتنا، على 
املستويني اخلاص و العام.

تكشف وقائع الرب مع اليهود و مع بني إسرائيل 
القدامى عن حقائق مبينة. فقد بعث نبيه "حزقيال" 
ّينة " قل لهم: حي أنا، يقول السيد الرب،  بواقعة ب
كون مسروراً مبوت الشرير، لكن بتوبته عن شره  ال أ

فيحيا. فتوبوا عن طرقكم الشريرة، فلماذا متوتون  يا 
بيت إسرائيل "(حزقيال ص:٣٣ ع:١١).

ال يريد الله أن يعاقب احداً. إال أنه يعرف مثل كل 
والد حنون أنه ال بد من درس وعظة مؤملة لتأدبنا و 

ًا أشد ينتظرنا في النهاية إن مضينا في  لتجنيبنا عذاب
طريق الذات.

كما أنّه سّن لنا القوانني و َخلَصها في الوصايا 
العشر، و هي التي تعود علينا بالرحمة حني نتبعها، 

ألنها تعلمنا على طريقة حياة ترشدنا الى حب الله 
وحب بعضنا البعض (متى ص:٢٢  ع:٣٧-٤٠).
و لهذه القوانني عواقب ستحل اذا خالفناها أو 
حيدنا عنها. حني نخالف هذه القوانني ستحل بنا 

عواقب مؤملة تكسرنا. و من احملزن أن قلة قليلة من 
الناس ترضى أن تتواضع للرب و تدع نفسها تتعلم 

الدرس.
من خالل كلمته يكشف الرب عن الوقائع و األحوال 

التي تصيب العالم في آخر الزمان. في مرقس١٣، 
ثالث مَرات يحذر يسوع أتباعه لإلنتباه إلإجتاه األحداث 
التي ستحل قبيل رجوعه وعدم إنزالقهم روحنًيا وراء 

العالم.
" فكونوا على حذر و إسهروا، ألنكم ال تعرفون 

متى يجيء الوقت" (ع:٣٣، و قارن أيضا ع:٣٥،٣٧). 
واحد من األسباب التي دعتنا لتهيئة هذا الكتيب 

و توزيعه مجانًا هو لتوعية الناس وتعريفهم بطبيعة 
االحداث حني تبدأ تتكشف.

في نهاية كتاب دانيال انذار للناس بأّن الفترة التي 
ستسبق عودة املسيح ستشهد ضيقًا لم يشهد العالم 

مثيًال له منذ بدء اخلليقة حتى ذلك الزمان (دانيال 
ص:١٢  ع:١). و ستدرك العالم كوارث لم يشهد 

مثلها تتعاقب بشكل ال ينتهي.
التفت الى ما يقوله يسوع املسيح نفسه في وصف 

ِهد لظهوره: "فستنزل في ذلك  الزمان واألوقات التي ُمتَ
الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم الى اليوم، 
ولن يحدث ، ولوال أّن الرب جعل تلك األيام قصيرة، 

ملا جنا أحد من البشر، و لكن من أجل الذين أختارهم 
جعل تلك األيام قصيرة" (متى ص:٢٤ ع:٢١-٢٢). 
انه ينبيء أّن الزمان سيكون  صعبًا لدرجة أّن الناس 

سيكونون في خطر اإلنقراض، ونظراً لدقة نبوءات 
الكتاب املقدس، ال بد أن تستوقفنا هذه النبوءة و 

تستحوذ على اهتمامنا.
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٧٥ احلرب والسالم في الشرق األوسط 

كيدة. فقد أنبأ بانهيار و سقوط  نبوءات الرب أ
األمم لسبب خطاياهم، مبا فيها العديد من األمم الرائدة 

التي تقود عاملنا اليوم. ماذا عنك عزيزي القاريء؟ هل 
تكون ضمن تلك األمم املوعودة باألندثار؟

التفت الى األخبار السعيدة التي ترد في  انذار 
يسوع املسيح " اكرامًا ملن اختارهم الله، لن  يصيب 

العدم التام كل العالم، فما تزال هناك قلة ممن تؤمن حقا 
بالرب، و هم مستعدون ان يدافعوا بجد و شجاعة 

عن عقيدتهم، هم مستعدون للتوبة و تغيير حيواتهم، 
و اخلضوع لله  عارضون عن كل ما عداه، ليسلموا 

أمرهم له ويتبعوا ربهم الذي وعدهم بكل شيء مقابل 
طاعته.

في ذلك اجلزء اجلميل من الكتاب املقدس يؤّكد الله 
لهم " ذاك الذي يتغَلب على نفسه سيرث كل شيء، 

كون ربه و يكون ابني" (رؤيا يوحنا ص:٢١  و سأ
ع:٧). إن هذا وعد كرمي من خالق الكون و املسكونة 

بأجمعها.
و يختتم نفس اجلزء بلمحة من املستقبل املدهش 

الذي يّدخره الله ألولئك الذين قرروا أن يغيروا حياتهم، 
اذ ينتظرهم مستقبل يعيشون فيه مخلدين مع الله ومع 

ابنه يسوع املسيح كجزء من عائلته اخلالدة في مملكة 
الرب... انّه يريدك ان تشاركه في ذلك املستقبل املثير!
كما يجب علينا أن ال ننسى وعد الله بأن يحمي 

شعبه في هذا العصر الذي تتصاعد فيه األخطار 
العاملية و الكوارث. في رؤيا يوحنا ص:٣ ع:١٠يؤكد 

الرب "و ألنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في 
ساعة احملنة التي ستنقض على العالم كله ليمتحن 

سكان األرض" و الرب يعني ما يقوله، و من هم الذين 
رُفهم "رؤيا ص: ١٢ ع:١٤- ١٧"  َعِ يعتبرهم شعبه؟ ُت

بالذين يطلق عليهم " الذين يعملون بوصايا الله و 
عندهم شهادة يسوع املسيح".

فاذا كنت حقا من املؤمنني بالله و نبوءاته التي 
تكشف عنها كلماته، و كلمته التي كشفنا عنها بجالء 
في هذا الكتيب و بيّناها ملن ميكن أن يقبلوها، فهل انت 

مستعد ألن تصوغ حياتك وفقًا للكلمات التي أوحي 
بها؟ هل يصدق عليك قول يسوع  املسيح كما ورد في 
لوقا ص:٤ ع:٤ هل تريد ان "تعيش... بكل كلمة من 

كلمات الله؟"
اذا كنت تسعى حقا للتوبة و الى أن تنال روح الله و 

حتافظ على وصاياه فاطلب أو نّزل من االنترنت كتيبنا 
املوسوم" ما هو قدرك؟ و لتغيير حياتك: عملية الهداية، 

و الوصايا العشر". 
و لك أن تطلب أو تنزل كتيباتنا األخرى من االنترنت  

عن نبوءات الكتاب املقدس و املوسومة" كتاب اململكة 
املقدس" " كشف النقاب عن كتاب الرؤيا"، "ميكنك أن 

تفهم نبوءات الكتاب املقدس"، "هل نعيش عصر النهاية؟"  
"الواليات املتحدة و بريطانيا في نبوءات الكتاب املقدس". 

كل هذه املطبوعات تعينك أن تعّمق فهمك ملا ينبيء عنه 
الرب من قابل األيام  و عن مملكته املقبلة.

و لك أن تقرأ كل اعداد مجلتنا " األخبار الطيبة" 
ورسالتنا املجانية "أخبار العالم و النبوءة" لتفهم أخبار 
العالم في ضوء نبوءات الكتاب املقدس. كما يسعك 

ان تطلب كتابنا  "دورة ميّسرة لدراسة الكتاب املقدس" 
املجاني عالوة على الدروس الشهرية التي تبحر بك في 

مفاهيم و مواضيع و تعاليم الكتاب املقدس. كل ذلك 
مجانًا من مكاتبنا املؤرشفة نهاية هذا الكتيب أو من 

موقعنا عل األنترنت حتت الرابط
"http://www.gnmagazine.org"  

تتزايد التوترات في منطقة الشرق األوسط، و ال يلزم 
األمر إال بعض الوقت لتتحقق تلك النبوءات التي جاء 

بها منذ عصور قدمية الكتاب املقدس، تتحقق لتهز العالم 
برمته. و لكنك ستجد األمان في هذا العصر املضطرب 
اخلطر، ستجد األمان إذا كنت تؤمن حقًا و أنت مستعد 

فعًال لتعمل على تعزيز عقيدتك.
و لنستمع الى نصح أشعيا ص:٥٥ ع:٦-٧ " أطلبوا 
الرب ما دام يوجد، أدعوه ما دام قريباً. إن تخلى الشرير 

عن طريقه و فاعل األثم عن أفكاره، و تاب الى الرب 
فيرحمه، و الى إلهنا فيغمره بعفوه".
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٧٦

و في رؤيا يوحنا ص:١٦ ع:١٦ نقرأ  أّن اجليوش ستَجمع في املكان املدعو بالعبرية 
"هارمجيدون" و تعني باألغريقية جبل أو هضبة "مجيدو"، و هي مدينة قدمية تبعد ٥٥ ميًال 

عن أورشليم و ١٥ ميًال عن ساحل البحر األبيض املتوسط و تطل على وادي "جيزريل" و 
"ايسدرالون" السهل الكبير الفسيح.

و مع ذلك فأن املعركة احلاسمة لن تقع هناك ، بل يبدو أن هذا سيكون مسرح إعداد 
اجليوش التي ستخوض حربها األخيرة مع يسوع املسيح.  و ستقع املعركة في وادي 

"يهوشافاط" قرب أورشليم، كما أشارت النبوءة في يوئيل ٣ "أنظروا، في ذلك الزمان و في 
ذلك اليوم، حني أعيد أسرى يهوذا و أورشليم، سأجمع أيضًا كل األمم و آتي بها الى وادي 

"يهوشافاط"...جتمعي وتعالي أيتها الشعوب ، ألني سأجلس هناك و أحكم بشأن األمم 
املجاورة (يوئيل ص:١ ع:١-٢، ١١-١٢) بل أّن كلمة "يهوشافاط "تعني" حكم الرب املطلق". 
في رؤيا يوحنا ص:١٩ ع:١١-١٦  ُكِشَف عما سيحدث الحقًا "فرأيت السماء مفتوحة، 
و إذا فرس أبيض و عليها راكب يدعى األمني و الصادق، يحكم و يحارب بالعدل، عيناه 

كلهيب نار و على رأسه تيجان كثيرة..." هذا هو وصف عودة يسوع املسيح الذي سينجز 
حكم الله في عالم عاق عاص غريق باخلطايا و على من يقاومون عودته بالقوة.  

"و عليه اسم مكتوب ال يعرفه احد سواه و هو يلبس ثوبا مغموسا بالدم و اسمه كلمة 
الله. و كانت تتبعه على خيل بيض جنود السماء البسني كتانًا أبيض نقياً، و يخرج من 

فمه سيف مسنون ليضرب به األمم، ....و كان إسم مكتوبًا على رداءه و فخذه (ملك امللوك 
و رَب األرباب)".

و متضي آيات أخرى في وصف ما سيصيب القوات املتحالفة لقتال يسوع املسيح 
العائد (زكريا ص:١٤ ع:١٢، ١٧-١٨، ٢١). و لكن كما في كل عصيان للرب و خروج على 

خططه و مقاصده، سيخيب سعي هؤالء.

السالم أخيرًا
بعد كل ذلك الدمار و املوت، و بعد قرون من احلرب و عدم اإلستقرار في الشرق 

األوسط، تخيل أي فرق ستحدثه عودة يسوع املسيح الثانية في املنطقة.
ال يشترك اليهود و املسيحيون و املسلمون بجد واحد هو إبراهيم فحسب، بل أن أتباع 

الديانات الثالث ينتظرون مخلصًا كل حسب طريقته.
و لن يتعايش أتباع الديانات الثالث بصفاء اال بعد ظهور املخلص األوحد احلق. و هكذا 

سيتجردون عن خالفاتهم الدينية و ُيقِدروا روابط الدم التي جتمعهم و يجتمعوا للعمل 
حتت راية يسوع املسيح العائد ليحلوا مشكالتهم.

في (حجي ص:٢ ع:٦-٧) نقرأ نبؤات هذا الزمان "فأنا الرب القدير أقول أني مرة بعد، 
عن قريب، أزلزل السماء و األرض و البحر و البر، و أزلزل جميع األمم فتأتي كنوزها لتمأل 

ARABIC The Middle East in Prophecy.indd   76ARABIC The Middle East in Prophecy.indd   76 5/18/10   9:19 PM5/18/10   9:19 PM



٧٧  

هذا البيت مجداً" كنوز األمم هنا كناية عن املَُخِلّص املوعود، أمل األديان الثالثة.
و كما و صف في أشعياء ص:٩ ع:٦ فإن يسوع املسيح سيقيم مملكته على األرض 

و عاصمتها أورشليم.  "و في اآلتي من األيام يكون جبل (في النبؤات يعني "حكم أو 
حكومة") بيت الرب في  

رأس كل اجلبال (فوق كل 
حكومات األرض)، يرتفع فوق 
التالل وجتري اليه الشعوب 
يقول أمم كثيرون لنصعد 
الى جبل الرب، الى بيت 

اله يعقوب حيث الرب يرينا 
طرقه فنسلك فيها جميعا".  
فمن صهيون تخرج الشريعة 

و من أورشليم كلمة الرب" 
(ميخا ص:٤ ع:١-٢)

وسينال أحفاد ابراهيم 
–عربًا و يهودًا و إسرائيليني 

جنبًا الى جنب مع سائر 
سكان العالم فرصة معرفة حقيقة الرب و يحصلوا على عطاياه و يحرزوا خالصه.  لن 

يحاربوا بعضهم البعض بعد ذلك، بل إنهم سيكونوا حلفاء يتعاونون بروح السالم و 
األخوة، كلهم يقرون بحقيقة الله و كلهم يتبعون وصاياه، لينالوا رحمته (أشعياء ص:١٩ 

ع:٢٠-٢٥).  ملعرفة املزيد عن ذاك الزمان و أحواله أطلب أو نّزل من االنترنت كتيبنا املوسوم 
(كتاب اململكة املقدس).

 أما إبليس الشيطان املسؤول عن إشعال كل تلك احلروب و املآسي و الذي يفرض 
تأثيره على األحداث من خلف الكواليس فَسُيْحَجب عن املشهد حينذاك و لن يعود بوسعه 

أن يخدع األمم و يظلها (الرؤيا ص:١٢ ع:٩،  ص:٢٠ ع:١-٣).  ملعرفة املزيد عن هذا 
الكيان الشرير أطلب أو نزل مجانا من االنترنت كتابنا املوسوم (هل هناك حقًا أبليس؟).

في ظل حكم املسيح العادل سيسود األرض املعذبة طويًال السالم ال احلرب.
"يحكم بني شعوب كثيرين و يؤدب األمم األقوياء البعيدين منهم و القريبني فيضربون 
سيوفهم سككا و رماحهم مناجل، فال ترفع أمة على أمة سيفًا و ال يتعلمون احلرب من 

بعد.  و يقيم كل واحد حتت كرمته و حتت تينته و ال من يرعبه فم الرب القدير تكلم" 
(ميخا ص:٤ ع:٣-٤).

اما أورشليم التي أرََّقها و َمزَقها الرعب على مدى األيام فلن تعود خائفة كما يقول 

احلرب والسالم في الشرق األوسط

موقع "مجيدو األثري- وهي هارمجيدون التي ورد ذكرها في الكتاب 
املقدس- تطل على وادي جيرزيل الفسيح ، وهي املكان احملتمل لتحشد 

القوات التي ستقاتل املسيح عند ظهوره ثانية.

ت آشلي
سكو
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الشرق األوسط في نبؤات الكتاب املقدس  ٧٨

الرب.  و هذا قول الرب: "سأرجع الى صهيون و أسكن في وسط أورشليم، فُتدعى أورشليم 
مدينة احلق، جبل الرب القدير، اجلبل املقدس....  يعود الشيوخ و العجائز يجلسون في 

ساحات أورشليم، و كل واحد بيده عصاه من كثرة أيامه، و متتلئ أرجاء املدينة بنني وبنات 
يلعبون في رحابها".  
(زكريا ص:٨ ع:٣-٥)

و يضيف في 
(زكريا ص١٤ ع:٨-٩) 

الى الصورة اجلميلة 
للعالم وللمستقبل 

الزاهر املشرق املقبل:
” و تخرج في 

ذلك اليوم مياه حية 
من أورشليم نصفها 
الى البحر الشرقي 

و نصفها الى البحر 

الغربي، و تدوم صيفًا و شتاًء، و يكون الرب ملكًا على األرض كلها“.
و في النهاية، و بعد الظالم و احلزن و بعد آالف السنني من احلرب و الغربة سيرى بنو 
آدم السالم في أورشليم و في األرض التي وهبها الله إلبراهيم قبل ٤٠٠٠ عام، و هو سالم 

سيمتد الى كل الشرق األوسط ليغمر بعدها العالم بأسره.

بعد املوت و الدمار و قرون من احلرب و القالقل في الشرق األوسط، تخيل ماذا 
سيحدث في الظهور الثاني ليسوع املسيح.

أي ستوك فوتو

AME/0510/1.0
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that Jesus founded in the early first 
century. We follow the same teach-
ings, doctrines and practices estab-
lished then. Our commission is to 
proclaim the gospel of the coming 
King   dom of God to all the world  
as a witness and to teach all nations 
to observe what Christ commanded 
(Matthew 24:14; 28:19-20).

Free of charge: Jesus Christ said, “Freely you have received, freely give” 
(Mat thew 10:8). The United Church of God offers this and other publications  
      free of charge as an educational ser- vice 
in the public interest. We invite you  
to request your free subscription  
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Course, also free of charge. 

We are grateful for the generous 
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of the Church and other supporters 
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accounting firm.

Personal counsel available: Jesus commanded His followers to feed His 
sheep (John 21:15-17). To help fulfill this command, the United Church of 
God has congregations around the world. In these congregations believers 
assemble to be instructed from the Scriptures and to fellowship. 

The United Church of God is committed to understanding and practicing 
New Testament Christianity. We desire to share God’s way of life with those 
who earnestly seek to follow our Savior, Jesus Christ.

Our ministers are available to counsel, answer 
questions and explain the Bible. If you would like to 
contact a minister or visit one of our congregations, 
please feel free to contact our office nearest you.

For additional information: Visit our Web site 
www.gnmagazine.org to download or request any 
of our publications, including issues of The Good News, 
dozens of free booklets and much more. 

If You’d Like to Know More...
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