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صـــليبي التـــي توصـــل إليهـــا يف يبـــدو هـــذا الكتـــاب تطـــويراً لنظريـــة الـــدكتور كمـــال ال
غيــر أن هــذا الكتــاب لــيس تنويعــاً علــى . "التــوراة جــاءت مــن جزيــرة العــرب"كتابــه الرائــد 

نظرية الصليبي، وإنما هو يتجاوزها إىل بناء معمـار نظـري جديـد يمهـد لنتـائج تخـالف 
ولهـــذا الكتـــاب فضـــل يف متابعـــة اجلـــدل ويف سَـــوْقِ أســـئلة، مـــا . مـــا توصـــل الصـــليبي إليـــه

زالــت بــال أجوبــة، عــن املنشــأ اجلغــرايف للتــوراة، وهــو يهــدف إىل البرهنــة عــن أن مســرح 
احلـــــوادث التـــــي ورد ذكرهـــــا يف التـــــوراة مل يكـــــن يف فلســـــطين وال يف احلجـــــاز وإنمـــــا يف 
الــيمن، ويف حمــيط صــنعاء بالتحديــد، وأن التــوراة، يف األصــل، ذات منشــأ عربــي تمامــاً، 

التــــي انتقلــــت مــــن التحضــــر إىل البــــداوة بفعــــل التصــــحر  وأن القبائــــل التوراتيــــة القديمــــة
اندثرت أو اندجمت يف قبائل وشعوب أُخرى، أو نزحت إىل أماكن خمتلفة، فحملت معهـا 
حكاياتهـــا وأســـماء رجالهـــا ثـــم أســـقطتها، فيمـــا بعـــد، علـــى مواقـــع ومواضـــع متعـــددة يف 

  .فلسطين
رافيــــــة التــــــوراة؛ كــــــان علمــــــاء التــــــوراة، واملؤرخــــــون عامــــــة، ال يختلفــــــون بشــــــأن جغ

فجمــــيعهم اعتقــــد أن حوادثهــــا جــــرت يف فلســــطين، لكــــنهم اختلفــــوا كثيــــراً بشــــأن تفســــير 
النصوص التوراتية نفسها، وبشأن قراءتها ومدى مطابقتها العلم والتـاريخ، حتـى جـاء 
الــــدكتور كمــــال الصــــليبي ليفتــــرض أن الــــنص صــــحيح، وكــــان عليــــه أن يبــــرهن عــــن أن 

ملــــة مــــا توصــــل إليــــه، إىل أن جغرافيــــة التــــوراة هــــي يف وتوصــــل، يف ج. اجلغرافيــــا خطــــأ
منطقـــة عســـير يف شـــبه اجلزيـــرة العربيـــة؛ ومل ينـــاقش، طبعـــاً، الصـــحة التاريخيـــة للـــنص 

وعلــى هــذا املــنهج ســار الكاتــب فــرج اللــه صــالح ديــب، فلــم ينــاقش صــحة . التــوراتي ذاتــه
وادث التـوراة كـان عـن أن مسـرح حـ" البرهـان"النص التوراتي تاريخياً، بل سعى إلقامة 

فــأين . إذن، باســتخدام مــنهج متقــارب توصــل الكاتبــان إىل نتــائج متضــاربة. يف الــيمن
  احلقيقة يف هذه احلال؟

                                                            
   ١٩٨٥صدر هذا الكتاب عن مؤسسة األحباث العربية يف بريوت، سنة. 
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فــالنص التــوراتي مــأخوذ وحمــرَّف . يكمــن أســاس هــذا االخــتالف يف التــوراة نفســها
ثمــــة، إذن، خطــــأ . عــــن أســــاطير وعقائــــد نشــــأت يف وادي الرافــــدين ومصــــر وربمــــا الشــــام

. هجي يف قـراءة نصـوص مطعـون يف صـحتها التاريخيـة يف ضـوء جغرافيـا صـحيحةمن
ويجب، أوالً، إعـادة تركيـب الـنص التـوراتي يف ضـوء املكتشـفات التاريخيـة واألثريـة ثـم 

  .قراءته جمدداً بحسب اجلغرافيا
لكــن مــا يعيــب . إن هــذا الكتــاب جولــة ممتعــة يف نصــوص التــوراة وجغرافيــة الــيمن

يــــز فقــــط علــــى املطابقــــة اللغويــــة بــــين اجلــــذر األصــــلي ملعظــــم األســــماء منهجــــه هــــو الترك
الـــواردة يف التـــوراة مـــع األمـــاكن والقبائـــل اليمنيـــة التـــي مـــا زالـــت أســـماؤها ظـــاهرة يف 

إن اســــتخدام طريقــــة املقابلــــة الصــــوتية فقــــط وتطويــــع أحــــرف التصــــويت . الــــيمن اليــــوم
غرافيـة يف الـيمن، طريقـة غيـر للوصول إىل جذر أو صـيغة يمكـن قرنهـا بأحـد املواقـع اجل

 .كافية وحدها للوصول إىل نتائج علمية يقينية ومقنعة
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