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إبراهيم موسى الزقرطي
ورد فييي التييوراة أسييماء جغرافي ية تشييمم مراكييز عمرانييية  ،ومعييالم طبيعييية ؛ جبام،أودييية ،أنهيير.....ال .
وصيييدر قييياموا الكتيييا( الم يييدا  )1اليييذل ألنييي ن بييية مييين األسييياتذة ذول اال تصيييا والالهيييوتيين،
وبإشراف رابطة الكنائا اإلنجيلية في الشرق األوسط سنة  1981ط ، )6بيروت .
مما تضمن ال اموا األسماء الجغرافية ،وذكر عنيد االسيم الجغرافيي م معنيى االسيم وجلي باللغية العبريية
ونييدر وجييود أسييماء بغيرهييا  ،السيينر واإلصييحا اإلسيينار واإلصييحاحات ) واآلييية التييي ورد بهييا االسييم،
واألحداث التي لها صلة بالموقع ،واسم المكان الحالي  ،أو مكان تواجده .
توزعت األسماء الواردة في بالد الشام و ارجها  ،وتركز هذه الورقة على األسماء الجغرافية التيي ييذكر
ال اموا أنها في األردن .وفصلت في جدوم ،يشمم م االسيم التيوراتي ،السينر واإلصيحا اليذل ورد بي ،
الموقع الجغرافي األردني الحالي الذل ي ابم االسم التوراتي من حيث االسم والمكان.
اعتمدت معلومات ال اموا واعتبرت ح ائق من الكثير من الباحثين والعلمياء،ودون أل دلييم علميي عليى
ذلك حيث أن لآلن لم يتم العثور على أل ل ى أثرية تعود إلى بني إسرائيم .
وهنا يجدر التذكير باآلتيم
 -1أسا صندوق استكشاف فلسطين سنة ،)2 1865وكان الهدف من واضحا ،إذ هو مؤسسة علمية
تعاطت بالسياسة  ،والمطلو( تنصيم وتحوير وتطبيق ما ورد في التوراة على ما يوجد ويكتشف في
فلسطين من آثار أو أسماء جغرافية و الف  .أل أن التوراة هي الح ي ة  ،ويج( أن يتطابق ما وجد
في فلسطين معها  .أصدر كتا( باألسماء الجغرافية في فلسطين سنة .)1881
 -2بعد قيام دولة "إسرائيم" سنة  1948على معظيم أراضيي فلسيطين ،ليم يتيرك مكيان ليم ييتم البحيث فيي
عن آثار أو ل ى أثرية لها عالقة باليهود وبني إسرائيم  ،أو أل شي ورد بالتوراة.
 -3بعد احتالم ب ية األرض النلسطينية سنة  ،1967قامت"إسرائيم"باآلتيم
أ -صادرت فورا م طوطات البحر الميت م طوطات قمران) من المتحف النلسيطيني ،ومنيذ ذليك
الحين لم تسمح ألحد االطالع عليها ،إذ أنها ال تتوافق مع التوراة المتداولة في أمور كثيرة عثير
عليها سنة )1947
( -بحث العلماء الم تصيين اليهيود فيي كافية أرجياء الضينة الغربيية ،وليم ييتم العثيور عليى أل ل يي
أثرية لها عالقة ببني إسرائيم.
ت -ن ( العلماء اليهود في ال يدا فيوق األرض وتحتهيا بحثيا عين أل اثير لبنيي إسيرائيم  ،و اصية
ذلك.
سليمان وداود) ولم يتم العثور على أل شيء ي
 -4لآلن باعتراف علماء مت صصين يهود وغير يهود) لم يثبت وجيود أل أثير فيي فلسيطين لي
عالقة بما ورد في التوراة ،وهذا ما حدى إليى تزويير آثيار  )3وضيعت فيي المتحيف اإلسيرائيلي
وكشييف األميير علميياء إسييرائيليون ،وميين هييذه اآلثييار مييع سيينة اإلعييالن عنهييا)م الرمانيية العاجييية
 ،)1979يهيييواش  ،)2003مصيييبا الزيييييق الحجيييرل ،كسييييرتان ف اريتيييان  )1997إبريييييق

ال مر ،اتم ميشع .ما أدى إلى الشك بكثير من موجودات المتحيف واليى قييام بعيض االكياديميين
اإلسرائيليين بإعادة النظر في اآلثار ،والكت( العلمية التي نشرت عنها.
 -4صدر عدة كت( بأن أرض التوراة لم تكن في فلسطين أو بالد الشام ،بم باليمن .)5
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