
 
 أبو اليسر فرح

 ()دور اليهود فى الصراع عمى العرش السموقى
كانت الدولة السموقية واحدة مف الدوؿ التى قامت عمى أنقاض إمبراطورية اإلسكندر األكبػر  وقػد 

وذلػػؾ ب ػػد أف نىػػس فػػى اسػػت ادة مكانتػػ  فػػى ( 1) 312أعمػػف سػػموقس األوؿ قيػػاـ دػػذ  الدولػػة فػػى عػػاـ 
عهػا مػف أنتيىػونس  وكػاف دػذا األديػر قػد فػرض سػيطرت  عمػى دػذ  الو يػة بابؿ  التى تمكف مػف انتزا

مدالفا القرارات التى صدرت فى مؤتمر بابؿ عقب وفاة اإلسػكندر  ودػى القػرارات التػى أسػندت مهمػة 
 (2)إدارة و ية بابؿ إلى سموقس.

تراميػػػػة وقػػػػد ورلػػػػت الدولػػػػة السػػػػموقية ممتمكػػػػات إمبراطوريػػػػة اإلسػػػػكندر ا سػػػػيوية  ودػػػػى منػػػػاطؽ م
األطراؼ  وأدرؾ سموقس منذ البداية مدى عبث محاولة فرض سػيطرة الدولػة عمػى دػذ  المنػاطؽ  لػذا 

  الػػذى تػػزعـ لػػورة جػػد الوىػػود Shandragubtaقػػاـ ب قػػد م ادػػدة مػػه رىػػؿ الهنػػد القػػوى  ػػاندراىوبتا 
عمى الجفة المقدونى فى وادى السند  وبمقتجى دذ  الم اددة تنازؿ سموقس عف األراجى التى تقه 

  وأرسؿ سفيرًا دائمًا إلػى بػ ط  ػاندراىوبتا يػدعى Bactriaاليمنى لنهر السند  وأحتفظ بو ية باكتريا 
 Megasthnes.(3)ميىاستنيز 

التػػى عرفػػت بموق ػة الممػػوؾ قػػد وجػػ ت نهايػػة  Ipsosوممػا دػػو ىػػدير بالػػذكر أف موق ػة إبسػػوس 
موقس ولوسػػػيمادوس أكلػػػر القػػادة اسػػػتفادة مػػػف  دػػر محاولػػػة إلحيػػػاو إمبراطوريػػة اإلسػػػكندر  وكػػػاف سػػ

                                                 

  داب ػ ىام ػة عػيف  ػمس دذا البحث كاف أحد البحػوث التػى ألقيػت فػى المػؤتمر الػذى عقػد  قسػـ الميػة ال بريػة بكميػة ا
   وكاف عنوان  "مؤتمر توظيؼ المصطمس والنص فى الدراسات ال برية".  2006إبريؿ  19ػ18فى 

 ىميه التواريخ الواردة فى دذا البحث قبؿ المي د. (1)

 . 52  ص 1993ؽ.ـ.  دم ؽ  64ػ333مفيد ال ابد: سورية فى عصر السموقييف. مف اإلسكندر إلى بومبيوس  (2)
(3) Jouguet, P., Alexander the Great and the Hellenistic World. Tr. By M. R. Dobie. 

Chicago. (1978), p. 150.   
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نتائج دذ  الم ركػة  فقػد سػيطر األوؿ عمػى سػوريا  أمػا اللػانى فقػد وجػه يػد  عمػى م ظػـ المقاط ػات 
 (1)التى كانت تحت سيطرة أنتيىونس فى آسيا الصيرى.

 وقد أسفرت الصراعات التى ن بت بيف دمفاو اإلسكندر عف قياـ ل ث ممالؾ كبرى  عمػى رأسػها
أف  Arrianل لػػة مػػف الحكػػاـ األقويػػاو دػػـ بطمميػػوس ولوسػػيمادوس وسػػموقس  ويػػرى المػػؤرخ أريػػاف 

الػػذى نىػػس فػػى أف يبسػػط سػػيطرت  عمػػى أكبػػر  (2)سػػموقس كػػاف أكلػػر دػػؤ و الحكػػاـ  ػػبها باإلسػػكندر 
الممالؾ مف حيث المساحة  ودى مممكة لـ يحكـ أحد ملمها مف قبؿ  سوى اإلسكندر ذات   فقد كانػت 

ممكة سموقس تمتد مف سوريا حتى حدود البنىاب فى ال رؽ  وعمػى الػر ـ مػف ذلػؾ فػوف سػموقس لػـ م
تفارق  الر بة فى تحقيؽ مكاسب فػى بػ د اليونػاف  وقػد دفػه حياتػ  لمنػًا لهػذ  الر بػة  حػيف لقػى حتفػ  

 (3).381عمى يد بطمميوس الصاعقة فى عاـ 

الػػدوؿ الهممينيسػػتية مػػف حيػػث المسػػاحة عمػػى  وتىػػدر الم حظػػة بػػوف الدولػػة السػػموقية ظمػػت أكبػػر
الػر ـ مػػف محاولػػة مؤسسػػها تدفيػؼ ال ػػبو عمػػى السػػمطة المركزيػػة عػف طػػرؽ التدمػػى عػػف الممتمكػػات 
الب يػػدة  وذلػػؾ مػػف دػػ ؿ الم ادػػدة التػػى أبرمهػػا مػػه  ػػاندراىوبتا  وقػػد أدى اتسػػاع مسػػاحة الدولػػة إلػػى 

  فقػد بمػع عػدد سػكاف الدولػة السػموقية ل لػيف وىود عدد كبير مف ال ػ وب التػى انجػوت تحػت لوائهػا
وكػاف دػػذا مػدعاة لتنػوع القوميػات واللقافػات فيهػػا  عمػى عكػس الحػاؿ فػى مممكػػة  (4)مميونػًا مػف الب ػر 

 البطالمة فى مصر التى جمت   بًا متىانسًا ذو لقافة موحدة.

التى يحكمونها  ولكػنهـ كاف عمى حكاـ الدولة السموقية أف يراعوا دذا التبايف فى لقافات ال  وب 
فى نفس الوقػت كػانوا  ػديدى ا عتػزاز بوصػمهـ اإل ريقػى  فودػذوا عمػى عػاتقهـ مهمػة ن ػر الحجػارة 

                                                 

(1) Bevan. E., The House of Seleucus. Chicago. (1985), p. 61. 

(2) Arrian. Anab. VII. 22. 5.  

(3) Bevan. E., op. cit., p. 73. 

(4) Grant. M., From Alexander to Cleopatra. The Hellenistic World. London. (1982), p. 48. 
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اإل ريقية فى ربوع مممكتهـ  وقد تىمى ذلؾ فى قيامهـ بون ػاو ال ديػد مػف المػدف اإل ريقيػة فػى أنحػاو 
 (1)ال صر الهممينيستى. الب د  ودى السياسة التى ميزتهـ عف سائر م اصريهـ مف حكاـ

والحقيقػػػة أف السػػػموقييف عمػػػى الػػػر ـ مػػػف حرصػػػهـ عمػػػى ن ػػػر الحجػػػارة اإل ريقيػػػة فػػػونهـ احترمػػػوا 
حجارات ال  وب األدرى التى عا ت فى كنفهـ  فمـ ي مموا عمى طمسها أو التقميؿ مف قػدردا  فػوف 

  ون ػطت حركػة تػدويف الحجارة البابميػة عمػى سػبيؿ الملػاؿ ب لػت مػف ىديػد فػى ظػؿ الحكػـ السػموقى
السػى ت البابميػة فػى تمػؾ الفتػرة  ويمكػف القػوؿ بػػوف الدولػة السػموقية اتب ػت سياسػة التسػامس مػه كافػػة 
رعايادا  وتمكنت مف تحقيؽ نىاح كبير فى دذا المىاؿ  بيد أنها أدفقػت فػى حالػة واحػدة ودػى حالػة 

صػػػورة واجػػػحة فػػػى عهػػػد الممػػػؾ اليهػػػود الػػػذيف داجػػػوا صػػػراعا مريػػػرا جػػػد الدولػػػة السػػػموقية  تىمػػػى ب
  ودػػو صػػراع لػػـ تكػػف دواف ػػ  حجػػارية أو دينيػػة  بػػؿ كانػػت Epiphanesأنطيػػودس الرابػػه إبيفػػانس 

دواف ػػ  سياسػػية فػػى المقػػاـ األوؿ  وتػػددؿ فػػى إطػػار النػػزاع بػػيف الدولػػة السػػموقية ودولػػة البطالمػػة فػػى 
مػا  ػاي ت طائفػة أدػرى سياسػة مصر  ألف طائفة مف يهود فمسػطيف كػانوا يػدينوف بػالو و لمصػر  بين

 (2)الممؾ أنطيودس الرابه.

ولما كاف محور دذا البحث دو دراسة ال  قة بيف اليهػود والسػمطة المركزيػة فػى الدولػة السػموقية  
وذلػػؾ مػػف دػػ ؿ تػػددمهـ فػػى الصػػراع الػػذى ن ػػب حػػوؿ ال ػػرش السػػموقى  واتهػػاـ الػػب ض إيػػادـ بػػونهـ 

قية  فوننػا نحػاوؿ إلقػاو الجػوو عمػى دػذ  ا راو  ويػرى ت ػيركوفر كانوا سببًا فى إجػ اؼ الدولػة السػمو 

                                                 

 عف حركة إن او المدف فى الدولة السموقية  أنظر: (1)
Grainger. J. D., The Cities of the Seleukid Syria, Oxford. (1990). 

 وعف مدينة أنطاكية عاصمة الدولة السموقية  أنظر:

 .1967قديمة. ترىمة: إبراديـ صبحى. القادرة داونى. ى نفيؿ: إنطاكية ال

ربما كنا بحاىة إلى أف نذكر القارئ بوف فمسطيف ظمػت تاب ػة لمصػر حتػى إسػتي و أنطيػودس اللالػث عميهػا فػى عػاـ  (2)
   وقد إتسمت سياسة البطالمة بالتسامس تىا  اليهود  لذا ظؿ المتدينوف منهـ عمى و ئهـ لمصر. أنظر:200

Tarn. W, Griffith. G. T. Hellenstic Civilization 3d ed. London. (1959). pp. 213-14.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دور اليهود فى الصراع عمى العرش السموقى
 

 

14 

Tcherkover أف اليهػػود لػػـ يكونػػوا مسػػئوليف عػػف إجػػ اؼ الدولػػة السػػموقية  فػػوف دػػذ  الدولػػة كانػػت  
تحمؿ فى طياتها منذ البداية عوامػؿ جػ فها  والتػى تملمػت فػى تكوينهػا مػف الناحيػة الىيرافيػة  والػذى 

وأنها حتى ودى فى أوج قوتها فى عهد أنطيػودس ( 1)يف ال  وب التى حكمتها أدى إلى وىود تبايف ب
اللالث اجطرت إلى تقديـ تناز ت حتى تتمكف مف الحفاظ عمى تماسػكها. وي تقػد دػذا الباحػث أف مػا 
قامت ب  ال  وب ال رقية جد الدولة السموقية دو نػوع مػف الػدفاع عػف الػنفس  وأنػ  يػددؿ فػى إطػار 

مؽ عمي  الصػراع بػيف ال ػرؽ واليػرب  وفػى دػذ  الحالػة فػوف ال ػرؽ دػو الػذى ت ػرض ما يمكف أف نط
ل عتػػداو  وأف اليػػرب كػػاف يحػػاوؿ الحفػػاظ عمػػى المكانػػة التػػى حصػػؿ عميهػػا  باعتبػػار  قػػوة قػػادرة فػػى 

 أعقاب ا نتصارات التى أحرزدا اإلسكندر.

يمكننا أف ن تبر الدولة السػموقية قػوة والحقيقة أننا   نتفؽ مه دذا الرأى الذى ساق  ت يركوفر  و  
 ربيػػة  صػػحيس أف السػػموقييف كػػانوا مقػػدونييف فػػى األصػػؿ  وكانػػت لقػػافتهـ إ ريقيػػة  ربيػػة  إ  أنػػ    
يمكف توىي  ا تهاـ لهـ بػونهـ عممػوا عمػى فػرض الحجػارة اإل ريقيػة عمػى رعايػادـ  والدولػة السػموقية 

 ػػد انػػدماىا مػػا بػػيف الحجػػارتيف ال ػػرقية واليربيػػة  ودػػى تمليػػؿ صػػادؽ لمحجػػارة الهممينيسػػتية  التػػى ت
ان كاس ألفكار ا سكندر األكبػر  وكػاف سػموقس اكلػر الدمفػاو ت ػب ا بوفكػار اإلسػكندر  ول منػا نتػذكر 

ولػـ  Apamaعمى سبيؿ الملػاؿ أنػ  الوحيػد مػف دمفػاو اإلسػكندر الػذى احػتفظ بزوىتػ  الفارسػية أبامػا 
ىوس  وأنىب سموقس مف دذ  الزوىة الفارسية األبناو الػذيف حكمػوا يطمقها كما ف ؿ بطمميوس بف  

 الدولة مف ب د .

ذا أردنا أف نبحث عف السبب الحاسـ فى إسقاط الدولة السموقية فوننػا ن ػير بوصػبه ا تهػاـ إلػى  وا 
قوة  ربية ودػى الدولػة الرومانيػة التػى وىهػت إلػى أنطيػودس اللالػث لطمػة قويػة فػى موق ػة ماىنيسػيا 

Magnesia  وكانػػت دػػذ  الهزيمػػة التػػى لقيهػػا دػػذا الممػػؾ عمػػى يػػد الرومػػاف دػػى بدايػػة  189فػػى عػػاـ

                                                 

(1) Tcherikover. V., Hellenistic Civlization and the Jews, New York. (1979). pp. 240ff. 
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السػػقوط لمدولػػة السػػموقية  وعمػػى عكػػس مػػا يسػػوق  ت ػػيركزفر فوننػػا نػػرى أف الدولػػة السػػموقية دػػى القػػوة 
 ال رقية التى وقه عميها ال دواف مف قوة  ربية دى روما.

أصػابه ا تهػاـ عػف اليهػود  (1)مػه ت ػيركزفر فػى إب ػاد Graham Shipleyويتفؽ ىراداـ  يبمى 
باعتباردـ ال امؿ المبا ر فى إج اؼ الدولػة السػموقية  ويقػوؿ أف طبي ػة تكػويف الدولػة السػموقية دػى 
التى أدت إلػى إجػ افها  وأف دػذ  الدولػة كانػت توىػد بهػا ال ديػد مػف عوامػؿ الجػ ؼ  وأف ال ناصػر 

صػػة لكػػى تحقػػؽ مكاسػػب عمػػى حسػػاب السػػمطة المركزيػػة  ويمكػػف أف المدتمفػػة فػػى الدولػػة انتهػػزت الفر 
نودػػػذ فػػػى ا عتبػػػار مػػػا قػػػاـ بػػػ  اليهػػػود الػػػذيف انتهػػػزوا فرصػػػة الصػػػراع حػػػوؿ ال ػػػرش مػػػف أىػػػؿ تحقيػػػؽ 
مكاسػب إقميميػة عمػى حسػاب السػمطة المركزيػة  بػؿ ومحػاولتهـ اكتسػاب  ػرعية عمػى الصػ يد الػػدولى 

 دولية دى روما. مف د ؿ س يهـ إلى إقامة ع قة مه قوة

وي نػػى دػػذا مػػف وىهػػة نظػػر دػػذا الباحػػث أف اليهػػود لػػـ يكونػػوا سػػببا مبا ػػرًا فػػى إجػػ اؼ الدولػػة 
السموقية  ولكنهـ استيموا عوامؿ الج ؼ الكامنة فى بناو دذ  الدولة فى تحقيؽ طموحاتهـ السياسية  

أمػا ( 2)الميػا  ال كػرة.   أف اليهود اعتادوا عمى الصػيد فػىCecil Rothوعمى حد ت بير سيسيؿ روث 
فيذكر فى أكلر مف موجه مف مؤلف  الكبيػر عػف تػاريخ اليهػود كيػؼ عمػؿ  Schurerالباحث  ورر 

 (3)اليهػػود عمػػى اسػػتي ؿ الظػػروؼ التػػى كانػػت تمػػر بهػػا الدولػػة السػػموقية فػػى تحقيػػؽ مكاسػػب سياسػػية.
عيـ اليهػػودى يونالػػاف لمطالػػب الػػز  Demetriusويقػػوؿ م مقػػًا عمػػى رجػػوخ الممػػؾ السػػموقى ديمتريػػوس 

                                                 

(1) Shipley. Graham, The Greek World after Alexander 323-30 B.C. London. (2004), p. 

271. 

(2) Roth. Cecil, A Short History of the Jewish People, London. (1953). p. 74. 

 ىاو فى دذا الكتاب ت ميقًا عمى ما قاـ ب  يونالاف فى ألناو الصراع ما بيف ديمتريوس واإلسكندر با س بون 
The Carful fishing in the ever- troubled water.  

(3) Schurer Emil, The history of the Jewish people in the Age of Jesus Christ. A new Englis 

version revised and edited by Geza vermes and Fergus Miller. Edinburgh. (1973). pp. 

182, 189.  
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Jonathan  إف اسػػتىابة الممػػؾ السػػموقى لملػػؿ دػػذ  المطالػػب كػػاف ي ػػد أمػػرًا  يػػر مقبػػوؿ منػػذ ع ػػر"
سػنوات  ولكنػ  اجػطر لمرجػوخ بسػبب جػ ؼ الدولػػة"  ويسػتطرد فػى موجػه آدػر قػائً  "أف الصػػداـ 

لػػة اليهوديػػػة ألبػػػت مػػرة أدػػػرى أف الدو  Hyrcanusالػػذى وقػػه فػػػى السػػنوات األولػػػى لحكػػـ ديركػػانوس 
الصػػييرة تسػػتطيه فقػػط أف تحػػتفظ باسػػتق لها عنػػدما تكػػوف الدولػػة السػػموقية فػػى حالػػة جػػ ؼ"  وأردؼ 
فى موجه آدر "إف التوس ات التى قاـ بهػا ديركػانوس أمػر طبي ػى  بسػبب الجػ ؼ الػدادمى لمدولػة 

 (1)السورية".

موقية  بػؿ أنهػـ اسػتيموا حالػة ودكذا يمكف القػوؿ بػوف اليهػود لػـ يكونػوا سػببًا فػى جػ ؼ الدولػة السػ
وقػػد واتػػتهـ الفرصػػة حينمػػا اسػػت ر الصػػراع  (2)الجػػ ؼ التػػى كانػػت عميهػػا الدولػػة فػػى تحقيػػؽ مػػ ربهـ 

عمػػى ال ػػرش السػػموقى  ودػػو الصػػراع الػػذى عرفتػػ  الدولػػة ب ػػد انقجػػاو عصػػر الممػػوؾ األقويػػاو  وكػػاف 
  وقػػد مػػر دػػذا الصػػراع Epiphanesآدػػر دػػؤ و الممػػوؾ األقويػػاو الممػػؾ أنطيػػودس الرابػػه إبيفػػانيس 

 ب دة مراحؿ يمكننا تقسيمها عمى النحو التالى:

 

 

 

 
 

                                                 

(1) Schurer Emil., op. cit., pp. 206-7. 

ى مػػابيف اللػػورة المكابيػػة ومىػػه بػػومى  ػػهدت يقػػوؿ ت ػػيركوفر أف المائػػة عػػاـ التػػى إنقجػػت مػػف حيػػاة ال ػػ ب اليهػػود (2)
أياما حاسمة فػى تػاريخ دػذ  األمػة  فقػد تحققػت األمػانى القوميػة وانت ػر اليهػود فػى كػافى أرىػاو فمسػطيف وأقػاموا دولػة 

 قومية  أنظر: 
Tcherikover. V., op. cit., p. 235. 
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   150ػ153عاـ  ػ ديمتريوس األوؿ سوتير ػ اإلسكندر با س 1
     145ػ148عاـ   ػ اإلسكندر با س ػ ديمتريوس اللانى 2
   143عاـ  ػ ديمتريوس اللانى ػ أنطيودس السادس 3
    140ػ143عاـ    لانىػ تريفوف ػ ديمتريوس ال 4
   129ػ140عاـ    ػ تريفوف ػ أنطيودس السابه 5
   126ػ129عاـ   ػ ديمتريوس اللانى اإلسكندر زابيناس 6
   122ػ126عاـ   ػ اإلسكندر زابيناس ػ ىروبوس 7
    111ػ122عاـ    ػ ىروبوس ػ الكوزيكى 8

ل ػرش السػموقى بالتفصػيؿ  ونحػاوؿ أف وا ف فوننا نتناوؿ دذ  المراحؿ اللمانى مف الصراع عمػى ا
 نتتبه دور اليهود فى كؿ مرحمة عمى حدة.
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 Demetrius I. Soterـ ديمتريوس األول سوتير         1

 Alexander Balas         اإلسكندر باالس    
لػث كاف ديمتريوس ي يش فى روما. باعتبػار  أحػد الردػائف الػذيف تسػممتهـ رومػا مػف أنطيػودس اللا

طبقػًا لبنػود صػمس أباميػػا  وكػاف يتطمػه إلػػى اعػت و ال ػرش السػػموقى  ودػو الحػؽ الػػذى سػمب  إيػا  عمػػ  
أنطيػػودس الرابػػه عنػػدما ادتػػار بػػد  منػػ  ابنػػ  أنطيػػودس الدػػامس لو يػػة ال هػػد  وعنػػدما وصػػمت إلػػى 

فػػى اعػػت و رومػػا أنبػػاو وفػػاة أنطيػػودس الرابػػه  سػػارع ديمتريػػوس إلػػى مىمػػس السػػناتو طالبػػًا مسػػاعدت  
ولـ يبد السػناتو حماسػًا لتمبيػة طمبػ   ألف األحػواؿ المجػطربة فػى الدولػة السػموقية  (1)ال رش السموقى 

ت ئـ السياسة الرومانية  التى كانت ترمى إلى إبقاو الدولة السموقية فى حالة تفكؾ  ولـ يكف يرجيها 
 (2)وىود ديمتريوس عمى ال رش السموقى.

زمػػػاـ المبػػػادرة فػػػى يػػػد   ونىػػػس فػػػى الهػػػرب مػػػف رومػػػا بمسػػػاعدة صػػػديقة قػػػرر ديمتريػػػوس أف يودػػػذ 
  الذى كاف بػدور  ردينػة فػى رومػا  وعنػدما نػزؿ فػى سػوريا لقػى Polybiosالمؤرخ الم هور بولبيوس 

مما ألار  جب الروماف  فقػرروا وجػه  162ترحيبًا مف الىميه  وتمكف مف اعت و ال رش فى عاـ 
 (3)ىيه حركات التمرد فى الدولة السموقية.ال راقيؿ أمام   مف د ؿ ت 

Judaeaوفػػػى ىودايػػػا 
كػػػاف الصػػػراع عمػػػى أ ػػػد  بػػػيف اليهػػػود المتػػػو رقيف الػػػذيف قبمػػػوا األدػػػذ  (4)

بالحجػػػػارة اإل ريقيػػػػة  وم سػػػػكر اليهػػػػود المت ػػػػدديف الػػػػذيف رفجػػػػوا األدػػػػذ بهػػػػذ  الحجػػػػارة  وتمسػػػػكوا 
                                                 

(1) Bevan. II. op. cit., p. 188. 

(2) Polybios. XXXI, 12. 

 .Diodل ستق ؿ بو ية ميديا عف الدولة السػموقية          Timarchusلؿ حركة التمرد التى قاـ بها تيماردوس م (3)

XXXI. 27a. 
كممػة بػ د   بد  مػف Judaea/ عبد الوداب المسيرى فى استدداـ كممو ىودايا فى ال ربية كترىمة لكممة نتفؽ مه د (4)

 بية  أنظر عمى سبيؿ الملاؿ:ال ر  ىها ب ض المرااليهود أو إمارة يهودية التى تستددمه
 .259(  ص 1988سيد الناصرى: ال رؽ األدنى فى ال صر الهممينستى. القادرة )



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دور اليهود فى الصراع عمى العرش السموقى
 

 

19 

  واسػػتمرت Mattatiaونية ويػػدعى متاتيػػا ب قيػػدتهـ  وقػػد تػػزعـ دػػذا الػػرفض أحػػد رىػػاؿ ال ائمػػة الح ػػم
  وب ػػػد أف أرتقػػػى Macabaeusالممقػػػب بالمكػػػابى  Judasاللػػػورة مػػػف ب ػػػد  تحػػػت قيػػػادة ابنػػػ  يهػػػوذا 

  أحد زعماو اليهود المتػو رقيف ي ػكو إليػ  سػوو م اممػة Alcimusديمتريوس ال رش درع إلي  الياكيـ 
اجػػػطهدوا اليهػػػود المتػػػو رقيف وقتمػػػوا عػػػددا مػػػنهـ  وكػػػاف يهػػػوذا المكػػػابى وأتباعػػػ  قػػد( 1)يهػػوذا المكػػػابى 

وطردوا الب ض ا در مف الػب د  ولمػا كانػت السػمطة المركزيػة فػى أنطاكيػة ت تبػر اليهػود المتػو رقيف 
حمفػػاو لهػػا  فقػػد عمػػؿ الممػػؾ عمػػى أنصػػافهـ  وأصػػدر قػػرارا بت يػػيف اليػػاكيـ فػػى منصػػب الكػػادف األكبػػر 

دػػذا القػػرار مدػػالؼ لم ػػرعية  لػػذا قػػاـ ديمتريػػوس بورسػػاؿ ىػػيش  وقػػد اعتبػػر اليهػػود (2)لهيكػػؿ أور ػػميـ 

                                                                                                                            

 .117(  ص 1999  القادرة )4راىه أيجًا: عبد الوداب المسيرى: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ج
(1) Schurer, op. cit., pp. 168-9. 

 فى الكتاب األوؿ واللانى مف كتب المكابييف  أنظر:ىاو ذلؾ  (2)
1 Macc. 7: 5-9, 2 Macc. 14: 3-10. 

بينما يذكر المؤرخ ىوزيفوس أف اليػاكيـ كػاف قػد عػيف فػى منصػب الكػادف األكبػر فػى عهػد الممػؾ أنطيػودس الدػامس 
  Joseph .. Ant XII 9, 7 (385)   أنظر:Eupaorيوباتور 

فػػى كليػػر مػػف مواجػػه دػػذا البحػػث عمػػى الكتػػابيف األوؿ واللػػانى لممكػػابييف  وكػػذلؾ كتابػػات ي حػػظ القػػارئ أننػػا ن تمػػد 
المػػػؤرخ اليهػػػودى ىوزيفػػػوس  وفيمػػػا يت مػػػؽ بالكتػػػابيف األوؿ واللػػػانى لممكػػػابييف فونػػػ  عمػػػى الػػػر ـ مػػػف ا سػػػـ الم ػػػترؾ 

  ونحػػف   ن ػػرؼ 135ػػػ175لمكتػػابيف فونهمػػا مدتمفػػاف كػػؿ ا دػػت ؼ  وييطػػى الكتػػاب األوؿ  الفتػػرة مػػا بػػيف عػػامى 
مؤلف   وربما كتبت النسدة األولى با راميػة أو ال بريػة لػـ ترىمػت إلػى اإل ريقيػة  ويتحػدث دػذا الكتػاب عػف إنىػازات 
المكػػابييف فػػى مقاومػػة الحكػػـ السػػموقى  أمػػا الكتػػاب اللػػانى فونػػ  ييطػػى فتػػرة زمنيػػة أقصػػر ومػػف المػػرىس أف كاتبػػ  مػػف 

م مومػػات مفصػػمة عػػف الدراسػػات التػػى تتنػػاوؿ دػػذيف  Austinرينى  ويقػػدـ أوسػػتف مػػف قػػو  Diasporaيهػػود ال ػػتات 
     الكتابيف  أنظر:   

Austin, M., The Hellenistic World from Alexander to the Roman conquest. 2ed edition. 

Cambridge (2006). p. 383.  

للانى لممكابييف فهى األكلر تفصيً  حيث قػدـ الػنص وعمػؽ أما الدراسة التى أعددا ىوف بارتميت عف الكتاب األوؿ وا
 عمي  مه ربط ذلؾ كم  بالظروؼ التاريدية التى أحاطت بهذا النص. أنظر:

Bartlett. John. R., The first and second books of the Maccabees. Cambridge (1973). 
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لتنفيػػذ قػػرار  بػػالقوة إذا تطمػػب األمػػر ذلػػؾ. أمػػا اليػػاكيـ الكػػادف األكبػػر الىديػػد فقػػد انػػتقـ مػػف م ارجػػي   
 منهـ. 60وأعدـ 

تمكػػف يهػػوذا المكػػابى مػػف إلحػػاؽ الهزيمػػة بػػالىيش الػػذى أرسػػم  ديمتريػػوس  وكػػاف   160فػػى عػػاـ 
آذار )مػػػارس(  15  وقتػػػؿ دػػػذا القائػػػد  وظػػػؿ اليهػػػود يحتفمػػػوف بيػػػـو Nicanorنيكػػػانور تحػػػت قيػػػادة 

باعتبار  عيدًا قوميًا  ودو اليـو الذى  هد دذا الحدث. وقد دف ت ن ػوة ا نتصػار يهػوذا المكػابى إلػى 
التفكيػػػر فػػػى الحصػػػوؿ عمػػػى المزيػػػد مػػػف المكاسػػػب  ومػػػف دػػػ ؿ ا تصػػػاؿ بالرومػػػاف والحصػػػوؿ عمػػػى 

وقػػد سػػببت دػػذ  الدطػػوة انزعاىػػًا باليػػًا لمممػػؾ السػػموقى  فبػػادر بورسػػاؿ ىػػيش آدػػر بقيػػادة  (1)توييػػددـ 
  وقػػد تمكػػف دػػذا الىػػيش بمسػػاعدة اليػػاكيـ وأنصػػار  مػػف إنػػزاؿ الهزيمػػة بيهػػوذا Bacchedesباكديػػدس 

 (2)المكابى وقتم .

يقػدـ كػؿ طػرؼ ويمكننا أف ن حظ أف الروماف عمى الر ـ مف إبرامهـ م اددة صداقة تقجى بوف 
المساعدة لمطرؼ ا در إذا تطمب األمر ذلؾ  إ  أنهـ تركػوا يهػوذا المكػابى يواىػ  ديمتريػوس بمفػرد  

والحقيقة أن  لـ تكف لدى السناتو نية لمتددؿ المسمس فى سوريا  ولكن  أراد ( 3)ولـ يقدموا ل  المساعدة.
 .فقط إحراج ديمتريوس مف د ؿ تقديـ الدعـ الم نوى ألعدائ 

                                                                                                                            

  واللػانى عػف حػروب Antiquitiesاريخ اليهػود القػديـ أما المؤرخ اليهودى ىوزيفػوس فقػد ألػؼ كتابيػ   أحػددما عػف تػ
 ..Bel. Iud اليهود

وافؽ السناتو عمى توقيه م اددة صداقة بيف الطرفيف  تقجى بوف يقدـ كؿ طرؼ المسػاعدة لمطػرؼ ا دػر إذا تطمػب  (1)
قػداـ عمػى عمػؿ وسارع الروماف بورساؿ رسالة إلى ديمتريوس لتحذير  مف ميبػة اإل .Macc. 8: 25-26 2األمر ذلؾ 

و ػكؾ بارتميػت فػى أف الرومػاف قػاموا بتوقيػه م ادػدة  .Macc. 8: 31-2 1عدائى جد اليهود  ألنهـ حمفػاو لمرومػاف 
 .Bartlatt, J., op. cit., pp. 112-3 مه اليهود. أنظر:   

(2) 1 Macc. 9. 1ff.; Bevan. op. cit., p. 205. 

(3) Cambridge Ancient History. VIII. p. 519. 

مف الم حظ أف الروماف قػد تصػرفوا بػنفس الطريقػة مػه تيمػاردوس الػذى أراد أف يسػتقؿ بمنطقػة ميػديا فقػد اعترفػوا بػ  
 ممكًا ولكنهـ تركو  يواى  ديمتريوس بمفرد  . ولـ يقدموا ل  المساعدة.
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وي مؽ  ورر عمى انتصار باكديدس عمى يهوذا المكابى وقتم  إيا  قػائً  أف اليهػود قػد تيقنػوا ب ػد 
دذ  الحادلة مف أن    يمكنهـ تحقيػؽ نصػر عسػكرى طالمػا بقيػت الدولػة السػموقية قويػة ومتحػدة  وقػد 

 (1)السموقى.حممت السنوات التالية فرصة ذدبية لممكابييف تملمت فى الصراع بيف أدعياو ال رش 

  أمػػا اليػػاكيـ فونػػ  لػػـ Jonathanب ػػد مقتػػؿ يهػػوذا المكػػابى تػػولى زعامػػة المكػػابييف  ػػقيق  يونالػػاف 
 (2)يهنو بمنصب الكادف األكبر لفترة طويمة  فقد أصيب بال مؿ ومات ب د فترة وىيزة.

يكردونػ   والحقيقة أف ديمتريوس كاف يتمته بصفات الحػاكـ ال ظػيـ  ولكنػ  كػاف ي مػـ أف الرومػاف 
ألن  تػولى ال ػرش ر مػا عػنهـ  وقػد بػذؿ مػا فػى وسػ   لمحصػوؿ عمػى اعتػراؼ رومػا بػ  كممػؾ لمدولػة 

  فونػ  لػـ يكػف يلػؽ فػى 160السموقي  وحتى عندما نىػس فػى الحصػوؿ عمػى دػذا ا عتػراؼ فػى عػاـ 
اؼ بممػػؾ لػػـ يكونػػوا عمػػى اسػػت داد ل عتػػر  Plybiusنوايػػا الرومػػاف  فػػونهـ كمػػا قػػاؿ المػػؤرخ بوليبيػػوس 

 (3)عمى ال رش السموقى ما لـ يكف دمية فى أيديهـ يحركونها كيفما  اؤوا.

صدقت  كوؾ ديمتريوس تىا  الروماف  فوف مممكة برىامة حميفة روما التى كانت تجمر ال داو 
دػو األحػؽ بػال رش السػموقى  Balasلمممؾ ديمتريوس ادعت ان  يوىد  ػاب يػدعى اإلسػكندر بػا س 

 (4)دس الرابه. وكاف دذا ال اب  ديد ال ب  بالممؾ الراحؿ.ألن  ابف أنطيو 

وىػػد ديمتريػػوس نفسػػ  فػػى موقػػؼ   يحسػػد عميػػ   فقػػد كػػاف مكرودػػا فػػى الػػدادؿ  أمػػا فػػى الدػػارج 
فكػػاف محاطػػًا باألعػػداو مػػف كػػؿ ىانػػب  وكانػػت ع قتػػ  سػػيئة بمممكػػة البطالمػػة فػػى مصػػر  وكػػؿ مػػف 

أمػػا الرومػػاف فكػػانوا يحركػػوف الموقػػؼ مػػف وراو السػػتار  مممكػػة برىامػػة وكبادوكيػػا فػػى آسػػيا الصػػيرى  

                                                 

(1) Schurer, op. cit., p. 137. 

(2) Bevan. II. p. 204.  

(3) Polybios. XXXII.  4. 

(4) Bevan., II. op. cit., p. 207. 
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أصػػػدر السػػػناتو قػػػرارًا يقجػػػى  152ػػػػ153ف ػػػى وا برىامػػػة عمػػػى دعػػػـ اإلسػػػكندر بػػػا س  وفػػػى عػػػاـ 
 (1)با عتراؼ بوحقية اإلسكندر با س فى تولى ال رش السموقى.

إجػػػافة إلػػػى  بػػدأ اإلسػػػكندر بػػا س فػػػى اإلعػػػداد لػػددوؿ سػػػوريا م تمػػػدًا عمػػى توييػػػد رومػػػا ومصػػر 
مممكتى برىامة وكبادوكيا  وتمكف مف النزوؿ بقوات  فى عكػا  وعندئػذ أدرؾ ديمتريػوس دطػورة ال زلػة 
التػػى فرجػػها عمػػى نفسػػ   ود ػػى مػػف انجػػماـ اليهػػود إلػػى عػػدو   فسػػارع با تصػػاؿ بيونالػػاف  ووعػػد  

مػى تقػديـ ال ػوف لػ   بو داؽ الكلير مف ا متيازات عمي   وسمس  ل  بتكويف ىيش حتػى يكػوف قػادرًا ع
كما وافؽ ديمتريوس عمى تسميـ الردائف اليهود الػذيف تحتىػزدـ الدولػة فػى قم ػة أور ػميـ  وعمػى الفػور 

وددػؿ المدينػة ب ػكؿ رسػمى  وعمػؿ عمػى تقويػة حصػوف  (2)قاـ يونالاف بنقؿ مقر قيادت  إلى أور ميـ 
كديديس فػى النقػاط المهمػة تػـ سػحبها  أور ميـ والهيكؿ  إجافة إلى ذلؾ فوف الحاميات التى تركها با

وممػػا دػػو ىػػدير بالػػذكر أف قم ػػة بيػػت  (3)وحاميػػة أور ػػميـ  Bet-Zurفيمػػا عػػدا حػػاميتى بيػػت ػ سػػور 
 (4)سور كانت تملؿ أدمية داصة  ألنها كانت ت د م ذا لميهود المتو رقيف.

يهػود بػيف المتنػازعيف ولـ يكف اإلسكندر با س أقؿ سداو مف ديمتريوس  فى المزاد الذى أقامػ  ال
وأرسؿ ل  عباوة  (5)عمى ال رش  لذا فقد سارع بت ييف يونالاف فى منصب الكادف األكبر فى أور ميـ 

كمػػيً  كػػدليؿ عمػػػى مكانتػػ  الرفي ػػة. ولػػـ يكػػػف يونالػػاف أقػػؿ سػػرعة فػػػى ا سػػتفادة مػػف دػػػذا  أرىوانيػػة  وا 

                                                 

(1) Polybios. XXXIII. 118. 

(2) Russel. D. S., The Jews from Alexander to Herod. Oxford. (1967). p. 54. 

(3) 1 Macc. 10: 1-14; Joseph. Ant. XIII. 2, 1 (37-42). 

(4) C. A. H. XIII.  P. 523. 

 عف أدمية قم ة بيت سور. أنظر:
Solares. O. R., The Citadel & Beth-Zur. Philadelphia. (1933).  

(5) Tran. W., op, cit., p. 217. 
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ى المقػدس  ممػا ي نػى أنػ  أصػػبس ارتػدى الػػز  153ال ػرض  ففػى ا حتفػاؿ الػذى أقػػيـ فػى دريػؼ عػاـ 
 (1)زعيمًا لم  ب اليهودى  وقاـ بطرد كؿ اليهود المتو رقيف مف اإلدارة فى ىودايا.

ولػػـ يكػػف مػػف المتوقػػه أف يقػػؼ ديمتريػػوس سػػاكنًا  فػػراح يزايػػد عمػػى اإلسػػكندر بػػا س  ووعػػد بػػوف 
 Ptolemaisولميس يطمػػؽ سػػراح األسػػرى اليهػػود فػػى كػػؿ أنحػػاو المممكػػة  كمػػا قػػرر إدػػداو مدينػػة بتػػ

)عكػػا( لكػػى تكػػوف مػػف أوقػػاؼ ديكػػؿ أور ػػميـ  ووعػػد بػػوف يقػػدـ لمهيكػػؿ دبػػة سػػدية  وأف يقػػـو بتىديػػد 
ولكػف   (2)مبنى الهيكؿ وأسوار أور ػميـ عمػى نفقػة الدولػة  كمػا ورد فػى نػص الكتػاب األوؿ لممكػابييف 

ؿ لممكػػابييف قػػد دمػػط ي ػػكؾ فيمػػا ورد فػػى دػػذا الػػنص  ويػػرى أف مؤلػػؼ الكتػػاب األو  Schurer ػورر 
 (3)بيف تمؾ األحداث وأحداث أدرى وق ت فى فترة تالية.

وعمى أية حاؿ فوف يونالاف كػاف عمػى قػدر كبيػر مػف الػذكاو  فقػد أدرؾ أف إسػراؼ ديمتريػوس فػى 
ن  إذا ما تحقؽ لػ  النصػر سػوؼ يػتممص مػف كػؿ دػذ   تقديـ الوعود إنما كاف تحت جيط الحاىة  وا 

ر أف يودذ ىانب اإلسكندر با س  عمى الر ـ مػف كونػ  أبنػا ألنطيػودس الرابػه  الوعود  لذلؾ فقد قر 
ال ػػػػدو المػػػػدود لميهػػػػود  لهػػػػذا السػػػػبب فػػػػوف المصػػػػادر اليهوديػػػػة القديمػػػػة وصػػػػفت يونالػػػػاف بونػػػػ  الكػػػػادف 

ومف ناحية أدرى فوف يونالاف رأى أف اليهود مػف الممكػف أف ين مػوا بالراحػة فػى ظػؿ ممػؾ  (4)ال رير.

                                                 

(1) Schurer, op. cit., p. 178. 

إف قبػوؿ يونالػػاف ل ػرض اإلسػػكندر بػا س يدػػالؼ ال ػري ة اليهوديػػة  ألف دػذا ي نػػى أف يىمػه يونالػػاف مػا بػػيف القيػػادة 
  الدينية والسياسية. 

(2) 1 Macc. 10: 22-42. 

 أورد  ورر الكلير مف األسانيد التى أعتمد عميها فى ت كيك  فى دذا التفسير. أنظر: (3)
Schurer, op. cit., p. 178. n. 14.  

(4) Russell., op. cit., p. 54. 

 ىاو دذا الوصؼ ليونالاف فى مدطوطات البحر الميت. عف دذ  المدطوطات. أنظر: 
Bartlett. J., op. cit., p. 12.  
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إلسكندر با س ب كؿ أفجؿ مف أف يكونوا داج يف لديمتريوس الػذى دبػرو  مػف قبػؿ  ج يؼ دو ا
 (1)وعرفوا مدى  راست .

أدى توييػػػػد اليهػػػػود لاسػػػػكندر بػػػػا س إلػػػػى تمكنػػػػ  مػػػػف السػػػػيطرة عمػػػػى فمسػػػػطيف  وتحػػػػرج موقػػػػؼ 
ديمتريػػوس ب ػػد أف انفػػض مػػف حولػػ  الىميػػه  كمػػا أف بطمميػػوس السػػادس فيموميتػػور ممػػؾ مصػػر لػػـ 

  وانتهػػى Theaوسػػ ًا فػػى تقػػديـ الػػدعـ لاسػػكندر بػػا س  وعػػرض عميػػ  يػػد ابنتػػ  كميوبػػاتر  ليػػا يػػددر 
 (2).150األمر بوف لقى ديمتريوس حتف  فى م ركة مه قوات اإلسكندر با س فى عاـ 

كتػب اإلسػػكندر بػا س إلػػى يونالػاف بونػػ  ينػػوى ا سػتفادة مػػف الصػداقة الىديػػدة م ػ  فػػى الحصػػوؿ 
وأننػػػى أنػػػوى باإلجػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ أف يكػػػوف مػػػف بػػػيف ىنػػػود الممػػػؾ ل لػػػة آ ؼ مػػػف عمػػػى ىنػػػود ىػػػدد "

اليهود  الذيف سوقـو بدفه رواتبهـ  لكى يكونوا مف قوات الممؾ  وسوؼ يكوف مف بينهـ مف يددـ فػى 
الحرس الممكى  بينما يوجه آدروف منهـ لددمة  ئوف المممكة  وسوؼ يكونوف موجه لقػة  ويكػوف 

 يهـ منهـ. وي ي وف طبقًا ل رائ هـ حتى لو كاف الممؾ يقوددـ فى أرض ىودايا".عم( 3)الم رفوف

أف دطورة دذا األمر تكمف فى أف دؤ و الىنود اليهػود كػانوا يدجػ وف  Griffithويرى ىريفيث 
 (4)لقادة منهـ وأف ذلؾ ي كؿ دطرًا عمى الدولة.

                                                 

(1) C. A. H. VIII. p. 523. 

(2) Joseph. Ant. XIII.  2, 4 (58-6); Bevan. II., op. cit., p. 211. 

  وأنػ  بػذؿ الكليػر لكػى يسترجػيهـ 160عمى الر ـ مف أف ديمتريوس كاف قد حصؿ عمػى إعتػراؼ الرومػاف فػى عػاـ 
  إ  أنهـ تركو  يسقط.

(3) 1 Macc. 10. 36-38. 

(4) Griffith. G. T., The Mercenaries of the Hellenistic World. Cambridge. (1968), p. 167. 

 ىندى يهودى أرسمهـ إلي   م وف إنظر: 2000ولهذا فوف أنطيودس السادس فيما ب د رفض قبوؿ 
 1 Macc. 15. 26  
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فػػػى الحفػػػؿ الػػػذى أقػػػيـ فػػػى مدينػػػة ب ػػػد مقتػػػؿ ديمتريػػػوس أصػػػبس اإلسػػػكندر بػػػا س ممكػػػًا منفػػػردًا  و 
بطػولميس لػزواج اإلسػكندر بػػا س مػف كميوبػاترة ليػػا ابنػة بطمميػوس السػػادس فيموميتػور  ػارؾ يونالػػاف 
فى دػذا الحفػؿ وأحجػر دػدايا قيمػة لم روسػيف  وفػى ألنػاو الحفػؿ كػاف يرتػدى ال بػاوة اإلرىوانيػة التػى 

الظػروؼ الىديػدة دػػـ اليهػود المتػػو رقوف   دم هػا عميػ  الممػػؾ الىديػد  وكػاف الطػػرؼ الداسػر فػى دػػذ 
الذيف حاولوا أف ي رحوا قجيتهـ لمممؾ إ  أن  أصـ آذان  عنهـ ولـ ي ردـ إلتفاتًا  ووى  ىػؿ ادتمامػ  

كمػػا ( 1)إلػى يونالػاف  فدمػه عميػ  الكليػر مػف مظػادر التكػريـ  ورف ػ  إلػى درىػة الصػديؽ األوؿ لمممػؾ 
ف منحػػػػػػػػػػػػ  لقػػػػػػػػػػػػب "قائػػػػػػػػػػػػد عسػػػػػػػػػػػػكرى وحػػػػػػػػػػػػاكـ" قػػػػػػػػػػػػرر أف يسػػػػػػػػػػػػبع عميػػػػػػػػػػػػ  وجػػػػػػػػػػػػ ًا رسػػػػػػػػػػػػميًا  بػػػػػػػػػػػػو

ودكػػػذا دفػػػى ظػػػؿ حكػػػـ اإلسػػػكندر بػػػا س أصػػػبس الكػػػادف  (2) 
الح ػػمونى يحكػػـ ب ػػكؿ مطمػػؽ. ولكػػف ينبيػػى أف ن حػػظ أنػػ  عمػػى الػػر ـ مػػف ا متيػػازات التػػى أ ػػدقها 

 (3) ة أور ميـ.اإلسكندر با س عمى يونالاف  فوف الحامية السموقية ظمت مرابطة فى قم

 Alexander Balasـ اإلسكندر باالس   2

     Demetrius II ديمتريوس الثانى 

بينمػػا كػػاف اإلسػػكندر بػػا س يػػن ـ بالسػػمطة الممكيػػة  كػػاف ي ػػيش فػػى آسػػيا الصػػيرى أبنػػاف لمممػػؾ 
السػػػابؽ ديمتريػػػوس  كػػػاف قػػػد ىػػػرى تهريبهمػػػا فػػػى المراحػػػؿ األديػػػرة لمصػػػراع بػػػيف والػػػددما واإلسػػػكندر 

وصؿ أكبردما الذى كاف يدعى ديمتريوس أيجا إلى سف الراب ة ع رة  ورأى  147س  وفى عاـ با 

                                                 

   وكػػاف يمػػنس حػػاممى دػػذا كػػاف دػػذا المقػػب مػػف أرفػػه األلقػػاب التػػى كػػاف ييػػدقها الممػػؾ عمػػى ب ػػض األفػػراد عػػف رعايػػا (1)
المقػػب م بػػس أرىوانيػػة ودػػو تقميػػد فارسػػى ومقػػدونى  وعنػػدما كػػاف يػػتـ تىريػػد ال ػػدص مػػف لقبػػ  كػػاف يػػتـ تمزيػػؽ دػػذ  

 الم بس ع نية. أنظر:
 .41  40(. ص 1993بيكرماف. ى: الدولة السموقية. مموؾ سوريا  السموقيوف  ت ريب: حساف أسحؽ  دم ؽ )

(2) 1 Macc. 10. 59. 

(3) Schurer. op. cit., p. 118. n. 16. 
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والحقيقػة أف اإلسػكندر  (1)مناصرو  أف الوقت قد حاف لاعػ ف عػف حقػ  فػى ارتقػاو ال ػرش السػموقى 
ونيػوس وكاف أل وبة فػى يػد وزيػر  أم (2)با س ألبت أن  لـ يكف أدً  لم رش  فقد أنيمس فى الممذات 

Ammonios الػػػػذى اتسػػػػـ بالوح ػػػػية ومػػػػارس انتقامػػػػا ب ػػػػ ًا مػػػػف أنصػػػػار الممػػػػؾ السػػػػابؽ ديمتريػػػػوس  
 وعائمت   مما أدى إلى نفور الناس من  ومف سيد .

أدت الظػػػػروؼ التػػػػى أحاطػػػػت بنظػػػػاـ الحكػػػػـ آنػػػػذاؾ إلػػػػى تمهيػػػػد الطريػػػػؽ أمػػػػاـ ال ػػػػاب الصػػػػيير 
نػػزؿ فػػى  ػػماؿ  147لمرتزقػػة وفػػى عػػاـ ديمتريػػوس المطالػػب بػػال رش  الػػذى قػػاـ بتىميػػه ىػػيش مػػف ا

 Apolloniosسػػوريا  ولكػػف دطػػرًا آدػػر دادمػػ  فػػى ىنػػوب المممكػػة  ويتملػػؿ فػػى إعػػ ف أبولمونيػػوس 
وقػد  ػاي ت دػذا الحػاكـ فػى  (3)حاكـ ىوؼ سوريا و و  لديمتريوس  وتوييد  لحق  فى اعت و ال ػرش.

 (4)مى اإلسكندر با س بسبب دعم  لميهود.موقفة المدف الفمسطينية المتو رقة  ألنها كانت حانقة ع

وبنػػػػاو عمػػػػى طمػػػػب اإلسػػػػكندر بػػػػا س قػػػػاـ يونالػػػػاف بالتصػػػػدى لحػػػػاكـ ىػػػػوؼ سػػػػوريا  وتمكػػػػف مػػػػف 
  لػـ يمبػث أف دػـز ىي ػًا بقيػادة Jappaا نتصار عمي   وقاـ بطرد الحامية التاب ة ل  مػف مدينػة يافػا 

وددـ م بددا عمى رؤوس الذيف احتموا ب  مف   ودمر المدينة  Azotosأبولمونيوس عند مدينة أ دود 
وعنػدما سػمه اإلسػكندر بػا س بتمػؾ األنبػاو قػرر مكافػوة  (5)السكاف  وعاد إلى أور ػميـ مػلقً  بالينػائـ.

والمناطؽ المحيطػة  Ekronيونالاف  بوف رفه درىت  إلى رتبة قريب الممؾ  كما أعطا  مدينة عقروف 
 (6)بها.

                                                 

(1) Bevan. II. op. cit., p. 215. 

(2) Diod. XXXII. 27, 9c. 

(3) C. A. H. VIII. p. 524. 

(4) Bevan. II. op. cit., pp. 216-18.  

(5) 1 Macc. 10: 67-87; Joseph. Ant. XIII.  4, 3-4. 

(6) 1 Macc. 10: 88-9; Joseph. Ant. XIII.  4, 4 (102) 

 يرى ىوزيفوس أف اإلسكندر با س أراد بهذ  المكافوة أف يبدو وكون  يكافه أحد رىال  عمى حسف أدائ . 
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ذ  الظروؼ كاف دو الوحيد الذى كاف يقؼ فى صؼ اإلسكندر با س  والحقيقة أف يونالاف فى د
فػػوف سػػكاف أنطاكيػػة كػػانوا يكردونػػ   كمػػا أف ىنػػود  تمػػردوا عميػػ   وأعمنػػوا توييػػددـ لػػديمتريوس  بسػػبب 

كمػػػػا أف بطمميػػػػػوس  (1)اسػػػػت انت  بػػػػالىنود اليهػػػػود عمػػػػى حسػػػػابهـ. ممػػػػػا أدى إلػػػػى  ػػػػ وردـ باإلدانػػػػة 
يػػػ  مػػػف التحػػػالؼ مػػػه اإلسػػػكندر بػػػا س  وأعمػػػف توييػػػد  لػػػديمتريوس  فيموميتػػػور ممػػػؾ مصػػػر نفػػػض يد

 (2)وعرض عمي  يد ابنت  كميوباتر  ليا زوىة اإلسكندر با س  والتى كانت فى م ية أبيها.

ولـ يمبث فيموميتور أف أقػتحـ الحػدود السػورية عمػى رأس ىي ػ   بينمػا اتىػ  أسػطول  إلػى سػواحؿ 
ف مػ  بهػـ اليهػود  لػذلؾ سػارع يونالػاف إلػى مقابمػة الممػؾ البطممػى  سوريا  وفى أ دود حدل  أدمها عمػا

)نهر الكبير ال مالى( الػذى ي ػكؿ حػدود إقمػيـ  Eleutherosفى يافا  وصحب  حتى نهر اليوليروس 
ىوؼ سوريا مف ال ماؿ؛ وعندما تنادت إلى با س أدبػار ا سػتقباؿ الػذى لقيػ  فيموميتػور مػف المػدف 

أف الممػػؾ البطممػػى قػػد يفكػػر فػػى ا سػػتي و عمػػى المممكػػة بوسػػردا  ومػػف لػػـ دبػػر  السػػورية  راودتػػ  فكػػرة
مؤامرة   تياؿ فيموميتػور  وعنػدما تك ػفت ديػوط المػؤامرة طمػب الممػؾ  Ammoniosوزير  أمونيوس 

البطممػػػى مػػػف بػػػػا س أف يسػػػمم  دػػػػذا الػػػوزير المتػػػػ مر  ولكػػػف بػػػػا س رفػػػض  ممػػػػا أدى إلػػػى انحيػػػػاز 
 (3)ديمتريوس  الذى رحب بذلؾ.فيموميتور إلى ىانب 

عندما جاقت الحمقة حوؿ اإلسكندر با س فر مف أنطاكيػة  وعهػد بابنػ  إلػى أحػد  ػيوخ ال ػرب  
وتمكف بطمميوس فيموميتور مف إنزاؿ الهزيمة باإلسكندر الذى لقى حتف   وأصبس الطريؽ ممهػدًا أمػاـ 

باإلسػكندر بػا س ب ػد فتػرة وىيػزة متػولرًا ديمتريوس  رتقاو ال رش  أما بطمميوس فيموميتػور فقػد لحػؽ 
بىرح أصيب ب . ومف ناحيت  فوف يونالاف لـ يجه وقتًا فاستيؿ فرصة الصراع بيف اإلسكندر بػا س 
وديمتريوس عمى الوى  األكمؿ  وساعد  عمى ذلؾ المكانة التى حصػؿ عميهػا فػى عهػد بػا س  فػراح 

                                                 

(1) Griffith.. op. cit., p. 168. 

(2) Diod. XXXII 27, 9c. 
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سػػموقية  فجػػرب حصػػارًا حػػوؿ قم ػػة أور ػػميـ التػػى ي مػػؿ عمػػى تحقيػػؽ ا سػػتق ؿ الكامػػؿ عػػف الدولػػة ال
كانػػػت توىػػػد بهػػػا حاميػػػة سػػػورية  ويػػػذكر الكتػػػاب األوؿ لممكػػػابييف أف فئػػػة مػػػف م ارجػػػى يونالػػػاف مػػػف 

  اليهود  الذيف أطمؽ عمػيهـ دػذا الكتػاب لقػب الدػارىيف عمػى القػانوف دػو
 (1)ى دطورة ما يقـو ب  يونالاف.دـ الذيف لفتوا نظر الممؾ الىديد إل أو 

قاـ ديمتريوس اللانى عمى الفور باستدعاو يونالاف لكػى يقابمػ  فػى بطػولميس  ولػـ يكتػرث يونالػاف 
بػاألمر  وطمػب مػف رىالػ  ا سػتمرار فػى حصػار القم ػػة  لػـ اتىػ  ب ػد ذلػؾ إلػى بطػولميس مصػػطحبًا 

وتمكػف مػف اكتسػاب الممػؾ إلػى  (2)مممػؾ.م   ب ض كبار اليهود والكهنة  كما حمؿ م ػ  دػدايا قيمػة ل
ىانبػػ   وأقن ػػ  بػػوف يطػػوى صػػفحة الماجػػى حػػيف آذر يونالػػاف وقومػػ  عػػدو  المػػدود اإلسػػكندر بػػا س  
وكاف مف نتيىة ذلؾ أف أعترؼ ديمتريوس بكؿ ا متيازات التى يتمته بها يونالػاف  بػؿ زاد عمػى ذلػؾ 

إ  أننػا  (3)ووافػؽ عمػى إعفائهػا مػف الجػرائب.بوف جـ إلى ىودايا ل ث مناطؽ مف ىنػوب السػامرة  
ن حظ أن  لػـ يػرد فػى دػذا ا تفػاؽ ذكػر لقم ػة أور ػميـ  ويػرىس  ػورر أف دػذ  ا متيػازات كانػت لمنػا 

ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف أصػػبحت ال  قػػة مػػا بػػيف  (4)لموافقػػة يونالػػاف عمػػى رفػػه الحصػػار عػػف قم ػػة أور ػػميـ؛
اؿ قػوة مػػف اليهػػود لكػى تكػػوف ىػػزوًا مػف الحػػرس الممكػػى فػػى ديمتريػوس اللػػانى واليهػػود طيبػة  وتػػـ إرسػػ

 (5)إنطاكية.

ساعدت الظروؼ يونالاف فػى الحصػوؿ عمػى مكانػة أكبػر فػى الػب ط السػموقى  فقػد أدت السياسػة 
التى اتب ها الوصى عمى ديمتريوس اللانى  والتػى تقػـو عمػى ا عتمػاد عمػى المرتزقػة إلػى إلػارة سػدط 

                                                 

(1) 1 Macc. 11: 21-25. 

(2) Russell. op. cit., p. 55. 

(3) 1 Macc. 11: 28-37. 

(4) Schurer. op. cit., p. 182. 

(5) C. A. H. VIII. p. 525. 
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 اطفت م ها ىمادير أنطاكية  وأدى ذلؾ إلى وقوع اجطرابات فػى ال اصػمة  وت (1)القوات النظامية 
لـ تمبث أف تحولت إلى لورة  اممة  وانػدف ت الىمػادير الياجػبة لمحاصػرة القصػر الممكػى  فتصػدى 
لهػػػػـ المرتزقػػػػة  وأجػػػػرموا النيػػػػراف فػػػػى المبػػػػانى التػػػػى تحصػػػػف بهػػػػا األنطػػػػاكيوف  وا ػػػػت ؿ ىانػػػػب مػػػػف 

ديمتريػػوس بػػالدطر الػػذى يحػػدؽ بػػ   فورسػػؿ يطمػػب المسػػاعدة مػػف يونالػػاف  عندئػػذ  ػػ ر  (2)المدينػػة 
وانتقػػػى دػػػذا األديػػػر ل لػػػة آ ؼ مػػػف أ ػػػرس مقاتميػػػ  الػػػذيف تمرسػػػوا فػػػى "حػػػروب الػػػرب"  كمػػػا تػػػذكر 
المصادر اليهودية  وتمكف الىنػود مػف إدمػاد لػورة األنطػاكييف  وعػادوا محممػيف بالينػائـ التػى كسػبودا 

يرة "الكافرة"  وحدلوا أدمهـ عف سػ ادتهـ اليػامرة ودػـ يطػاردوف أدػؿ أنطاكيػة فػوؽ مف تمؾ المدينة الكب
أسطس المنازؿ  ويوس ونهـ ذبحًا  ويذكر الكتػاب األوؿ لممكػابييف أف مائػة ألفػا مػف سػكاف إنطاكيػة قػد 

 (3)ىرى ذبحهـ عمى يد اليهود وحددـ.

ويذكر ديودور أف عددًا كبيرًا مف سيطرت حالة مف الرعب عمى سكاف أنطاكية ب د إدماد اللورة  
ولػػـ  (4)سػػكاف المدينػػة دىرودػػا  وتفرقػػوا فػػى أنحػػاو سػػوريا  وبػػاتوا يحممػػوف بػػالد ص مػػف دػػذا الممػػؾ.

الػػػذى كػػػاف حاكمػػػًا ألنطاكيػػػة فػػػى عهػػػد اإلسػػػكندر  Diodotosيطػػػؿ انتظػػػاردـ كليػػػرًا فػػػوف ديودوتػػػوس 
م ػػاعر السػػدط  التػػى عمػػت إنطاكيػػة بػػا س كػػاف عمػػى درايػػة بمػػا يحػػدث فػػى المدينػػة  فػػانتهز فرصػػة 

جػػد ديمتريػػوس  وسػػارع بوحجػػار أبػػف اإلسػػكندر بػػا س  الػػذى كػػاف أمانػػة لػػدى أحػػد  ػػيوخ ال ػػرب  
وممػا دػو ىػدير بالػذكر أف ديودرتػوس حمػؿ لقػب تريفػوف  (5)وأعمف أحقيت  فػى تػولى ال ػرش السػموقى 

                                                 

(1) Griffith., op. cit., p. 169. 

(2) Joseph. Ant. XIII. 129ff.  

 .136ػ135مفيد ال ابد: المرىه السابؽ. ص 
(3) 1 Macc. 11. 41ff.; Bevan., op. cit., p. 225. 

(4) Diod. XXXIII, 4, 3f. 

 .87داونى. ى نفيؿ: المرىه السابؽ. ص  
(5) Bevan., op. cit., p. 226. 
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Tryphon  أحػػد الدػػارىيف عػػف القػػانوف  فيمػػا ب ػػد واسػػتدؼ ديمتريػػوس بتريفػػوف  ونظػػر إليػػ  باعتبػػار  
وأرسػؿ قػوة إللقػاو القػبض عميػ   ولكنػ  لػـ يمبػث أف أدرؾ مػدى دطػورة الموقػؼ  وعنػدما وقػه الصػػداـ 
الحاسػػـ بػػيف الطػػرفيف فقػػد درػػـز ديمتريػػوس وفػػر إلػػى مدينػػة سػػموقي  عمػػى مصػػب نهػػر ال اصػػى  وددػػؿ 

الىديػد أنطيػودس السػادس  ولكػف  تريفوف وم   الممػؾ الصػيير أنطاكيػة  وأصػبس تريفػوف وزيػرًا لمممػؾ
 (1)ديمتريوس ظؿ مسيطرًا عمى المناطؽ الساحمية.
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 Demetrius IIـ ديمتريوس الثانى    3

 Antiochus VI(1)أنطيوخس السادس  

أصػػػبحت الدولػػػة السػػػموقية منقسػػػمة بػػػيف سػػػمطتيف  وسػػػ ى الطرفػػػاف إلػػػى اسػػػتمالة اليهػػػود  فػػػوعمف 
ازات التػػى حصػػؿ عميهػػا يونالػػػاف فػػى عهػػد الممػػؾ ديمتريػػػوس أنطيػػودس السػػادس اعترافػػ  بكػػؿ ا متيػػػ

عمػػى المنطقػػة التػػى تمتػػد مػػف  Strategosحاكمػػا  Simonاللػػانى  كمػػا أعمػػف ت يػػيف  ػػقيق   ػػم وف 
 (2)حتى الحدود المصرية فى الىنوب. منحدرات صور 

بدو أن  فقػد اللقػة فػى رأى يونالاف أن  مف األفجؿ ل  أف ينحاز إلى ىانب أنطيودس السادس  وي
ديمتريػػػوس  ألف دػػػذا األديػػػر ب ػػػد أف قػػػدـ لػػػ  يونالػػػاف المسػػػاعدة فػػػى إدمػػػاد لػػػورة أنطاكيػػػة  وب ػػػد أف 
أطمػػوف عمػػى عر ػػ  تراىػػه عػػف الوعػػود التػػى قط ػػا عمػػى نفسػػ  لصػػالس يونالػػاف  ويقػػوؿ الكتػػاب األوؿ 

 د بوسػػردا دادئػػة تحػػػت لممكػػابييف "ولكػػف الممػػؾ ديمتريػػوس عنػػدما أصػػبس آمنػػػا عمػػى عر ػػ   وأف الػػب
سػمطت   تراىػه عػف كافػة وعػود  وقطػه ع قتػ  مػه يونالػاف  وبػد  مػف أف يػرد لػ  الىميػؿ الػذى قدمػ  

 (3)ل   أدذ يمارس جيوطا قاسية جد ".

فون  بدأ باتدػاذ ( 4)وبناو عمى القرار الذى اتدذ  يونالاف بوف ينحاز إلى ىانب أنطيودس السادس 
اوف مػػػه  ػػػقيق   ػػػم وف ب مميػػػات عسػػػكرية إلدجػػػاع المنػػػاطؽ المتادمػػػة دطػػػوات عمميػػػة  فقػػػاـ بالت ػػػ

                                                 

كاف أنطيودس السادس مىرد طفؿ   حوؿ ل  و  قوة  وكانت السمطة فى يد تريفوف  ولكػف مػف الناحيػة ال ػكمية فػوف  (1)
  .Macc. 11. 54 1   دذا ال هد دو عهد أنطيودس.

(2) 1 Macc. 11. 59. 

صػػور دػػى الطريػػؽ المحصػػورة بػػيف البحػػر والىػػرؼ الصػػدرى عنػػد رأس النػػاقورة ودػػى المنطقػػة التػػى تملػػؿ  منحػػدرات
 الحدود الحالية بيف لبناف وفمسطيف. أما حدود مصر فهى وادى ال ريش. أنظر:

Bartlett, op. cit. p. 160.   
(3) 1 Macc. 11. 52-53. 

(4) Schurer. op. cit., p. 183. 
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لىودايػػا لحسػػاب أنطيػػودس  وكانػػت البدايػػة باتىػػا  المنػػاطؽ التػػى عػػيف  ػػم وف حاكمػػا عميهػػا  وقػػاد 
يونالاف حممػة ل سػتي و عمػى عسػق ف و ػزة  وفػى حػيف استسػممت عسػق ف طواعيػة  فػوف ا سػتي و 

لػػـ يمبػػث يونالػػاف أف تقػػدـ  ػػماً  صػػوب الدميػػؿ  وحػػارب أحػػد رىػػاؿ عمػػى  ػػزة تطمػػب ىهػػدًا كبيػػرًا  و 
فػى ىنػوب  Beth-Zurديمتريوس وانتصػر عميػ   وفػى نفػس الوقػت حاصػر  ػم وف قم ػة بيػت سػور 

 (1)ىودايا  وكانت حاميتها تديف بالو و لديمتريوس  ووجه بد  منها حامية مف اليهود.

عمػى الصػ يد المحمػى  بػؿ أدػذ يسػ ى إلػى الحصػوؿ لـ يقنه يونالاف بالمكانػة التػى حصػؿ عميهػا 
كمػػا ( 2)عمػػى مكانػػة دوليػػة  فسػػ ى إلػػى إحيػػاو ال  قػػة التػػى أقامهػػا  ػػقيق  يهػػوذا المكػػابى مػػه الرومػػاف 

وحرص يونالاف فى الرسالة التى ب ث بها إلى  (3)أرسؿ ب لة إلى أسبرط  ودوؿ أدرى لنفس اليرض 
ف أسػبرط  واليهػود دػى ع قػة قديمػة  ترىػه إلػى عهػد الممػؾ أسبرطة عمى التوكيد عمػى أف ال  قػة بػي

 (4)الذى أرسؿ رسالة صداقة إلى الكادف األكبر حونيا. Areusاألسبرطى أريوس 

وب ػػد عودتػػ  إلػػى أور ػػميـ رأى يونالػػاف أف ي مػػؿ عمػػى تقويػػة حصػػوف المدينػػة  فوقػػاـ سػػورا عاليػػًا 
يـ وباقى المدينة  وكاف  م وف قد وجه حاميػة يقطه الطريؽ ما بيف الحامية السورية فى قم ة أور م

  كما أقاـ ال ديد مف التحصػينات فػى  ػرب ىودايػا. ومػف الناحيػة الرسػمية فػوف Joppaفى قم ة يافا 
كػػؿ دػػذ  األعمػػاؿ التػػى قػػاـ بهػػا يونالػػاف كانػػت باسػػـ الممػػؾ الطفػػؿ أنطيػػودس السػػادس والوصػػى عميػػ  

ـ قوة اليهود بقدر كبير مف ال ؾ  فون  كػاف منػذ البدايػة تريفوف  ولكف دذا األدير بدأ ينظر إلى ت اظ
يتػػػوىس ديفػػػة مػػػف طموحػػػات الػػػزعيـ اليهػػػودى  ويحػػػاوؿ الكتػػػاب األوؿ لممكػػػابييف أف يجػػػفى مسػػػحة 

                                                 

(1) 1 Macc. 11. 65-6; Joseph. Ant. XIII.  5, 6 (155-7). 

(2) Ressall., op. cit., p. 56; Joseph. Ant. XIII. 5, 6 (155-7)  

(3) 1 Macc. 12: 1-4.  

 يػػرى ب ػػض البػػاحليف أف مػػا ذكػػر عػػف دػػذ  الب لػػة   يسػػتند إلػػى أسػػس تاريديػػة  وأنػػ  حػػدث دمػػط مػػا بػػيف دػػذ  الب لػػة (4)
وتمؾ التى أرسمت فى عهػد  ػم وف  ودنػاؾ فريػؽ آدػر يػرى أف دػذ  الب لػة ذدبػت فػى عهػد يونالػاف وعػادت فػى عهػد 

 .Schurer. op. cit., p. 184. n. 31 م وف  وأف ذلؾ دو الذى أدى إلى حدوث دذا المبس. أنظر: 
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أد قيػػة عمػػى يونالػػاف مػػف دػػ ؿ القػػوؿ بػػوف النفػػور بػػيف تريفػػوف وبونالػػاف يرىػػه إلػػى أف تريفػػوف كػػاف 
ر  وأنػػ  كػػاف دائفػػا مػػف أف يونالػػاف سػػوؼ يمن ػػ  مػػف يدطػػط   تصػػاب ال ػػرش وقتػػؿ الممػػؾ الصػػيي

 ير أف  ورر يرى أف يونالاف لـ يكف يتمتػه بهػذا االحػس األد قػى  وأف  (1)األقداـ عمى دذا ال مؿ.
 (2)دواف   كانت سياسية محجة.

رأى تريفػػوف أف الوقػػت قػػد حػػاف لتحىػػيـ دور القػػوة ال سػػكرية لميهػػود  فتوىػػ  عمػػى رأس ىػػيش إلػػى 
  )بيسػاف( وأقن ػ  بػوف ي يػد ىي ػ  Scythopolisيث التقى مه يونالاف عنػد سػكيلوبوليس فمسطيف  ح

إلى أور ميـ  لكى يذدب م ػ  إلػى بطػولميس )عكػا( حتػى يىػرى م ػ  مباحلػات حػوؿ تسػميـ المنػاطؽ 
التى تـ ت ييف  قيق   م وف حاكما عميها  وأنت ى يونالاف بهذ  الوعود  وصػدؽ تريفػوف  وتوىػ  إلػى 

   ألؼ مف رىال  فقط  وما أف ددؿ حتى أ مقت أبواب المدينة وأعمؿ ىنود تريفػوف سػيوفهـ عكا وم
 (3)فى رقاب مرافقى يونالاف  وتـ إلقاو القبض عمي .

ألػارت دػػذ  األدبػػار دم ػػًا فػػى أوسػػاط اليهػػود عنػػدما وصػػمت إلػػى أور ػػميـ  وقػػرروا ادتيػػار  ػػم وف 
وأرسػؿ قػوة  (4)ائػد الىديػد إلػى تػدعيـ حصػوف أور ػميـ ليحؿ محؿ  قيق  األسير  وعمى الفور بادر الق

إلى يافا التى لـ يكػف يلػؽ فػى م ػاعر أدمهػا تىادػ   وممػا دػو ىػدير بالػذكر أف دػذ  المدينػة لػـ تكػف 
مػػف الممتمكػػات اليهوديػػة فػػى األصػػؿ  ولكنػػ  قػػاـ بطػػرد سػػكانها مػػف  يػػر اليهػػود  وعمػػؿ عمػػى إجػػفاو 

لحاقها بالم  (5)ناطؽ اليهودية.الطابه اليهودى عميها  وا 

تقػػدـ تريقػػوف بقواتػػ  فػػى ىودايػػا مصػػطحبا م ػػ  أسػػير   وتصػػدى لػػ   ػػم وف بػػالقرب مػػف مػػودعيف 
Modin وقػػػدـ تريفػػػوف عرجػػػًا يقجػػػى بػػػاإلفراج عػػػف يونالػػػاف  ب ػػػد الحصػػػوؿ عمػػػى ألػػػؼ تالنػػػت مػػػف  

                                                 

(1) 1 Macc. 12: 39-41. 

(2) Schurer. op. cit., p. 186. 

(3) 1 Macc. 12: 48. 

(4) Bevan., op. cit., p. 329. 

(5) Schurer., .op. cit., p. 187. 
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رساؿ ابنى يونالاف لكى يكونا ردينة لدي   وعمى الر ـ مف إع ف  م وف أعمػف  قبولػ  لهػذ  الفجة  وا 
ال ػػروط إ  أف تريفػػوف حنػػث بوعػػد   وقػػاـ بمحاولػػة  قتحػػاـ أور ػػميـ مػػف الىنػػوب  بهػػدؼ إنقػػاذ ىنػػود 
الحاميػة الػذيف كػػانوا فػى حالػػة مزريػة بسػػبب نقػص اليػػذاو  نظػرًا لمحصػػار المجػروب حػػولهـ مػف مػػدة 

مػف الىميػد  ممػا  طويمة  وف ؿ تريفوف فى إنقاذدـ بسبب سػوو األحػواؿ الىويػة  وسػقوط كميػات كبيػرة
ممػا ألػار حفيظػة تريفػوف فػومر بقتػؿ يونالػاف فػى منطقػة تقػه عمػى  (1)اجطر الحاميػة إلػى ا ستسػ ـ.

  وقػد تمكػػف  ػػم وف فيمػا ب ػػد مػػف 143الجػفة ال ػػرقية لنهػػر األردف  وقفػؿ عائػػدًا مػػه قواتػ  فػػى عػػاـ 
ـ مػػودعيف  وأقػػاـ نصػػبا الحصػػوؿ عمػػى رفػػات  ػػقيق   وقػػاـ بدفنػػ  إلػػى ىػػوار والػػد  وأ ػػقائ  فػػى بمػػدته

 (2)تذكاريا فدمًا فوؽ قبر يونالاف.

ب ػػػد عػػػودة تريفػػػوف إلػػػى أنطاكيػػػة تػػػوفى الممػػػؾ الصػػػيير إلػػػر عمميػػػة ىراحيػػػة أىريػػػت لػػػ   وأ ػػػارت 
أصػػابه ا تهػػاـ إلػػى تريفػػوف  متهمػػة إيػػا  با تيػػاؿ الممػػؾ الصػػيير ل سػػتي و عمػػى ال ػػرش  وصػػدقت 

 Basileus Autocratorفس  ممكػًا وأتدػذ لقػب الممػؾ الحػاكـ األقاويؿ  إذ ما لبث تريفوف أف أعمف ن
وسؾ عمم  باسم   كما اعتمد تقويمًا و  ارًا ىديديف لمممكة بد  مف التقويـ وال  ار السػموقى القػديـ  
وأدذ يس ى إلى الحصوؿ عمى اعتػراؼ الرومػاف  فورسػؿ لهػـ دديػة لمينػة  ولكػف السػناتو قػرر قبولهػا 

 ( 3)القتيؿ مما ي نى عدـ اعتراؼ الروماف با تصاب تريفوف لم رش. باعتباردا باسـ الممؾ

كر  اليهػود تريفػوف لقيامػ  بقتػؿ زعػيمهـ يونالػاف  وأدى رفػض الرومػاف ا عتػراؼ بػ  إلػى إجػ اؼ 
 مركز   مما  ىه اليهود عمى التمرد عمي   فوعمنوا توييددـ لمممؾ السابؽ ديمتريوس اللانى  الذى كػاف

                                                 

(1) Russell., op. cit., p. 57. 

(2) 1 Macc. 13. 25-30; Joseph. Ant. XIII. 6, 5. 

 .138ػ137مفيد ال ابد: المرىه السابؽ. ص  (3)
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مدينػػػة سػػػموقية عمػػػى نهػػػر ال اصػػػى  وعرجػػػوا عميػػػ  المسػػػاعدة فػػػى ال ػػػودة إلػػػى  مػػػا يػػػزاؿ ي ػػػيش فػػػى
 (1)ال رش.

 Tryphon   ـ تريفون 4
 Demetrius IIديمتريوس الثانى 

س د ديمتريوس بال رض الذى قدم  اليهػود لمسػاعدت  فػى اسػت ادة سػمطت   ولكػف دػذا ال ػرض لػـ 
مػػف دفػػه الىزيػػة  ومػػف الناحيػػة الواق يػػة فػػوف  يكػػف بػػ  مقابػػؿ  فقػػد طمػػب  ػػم وف إعفػػاًو كػػامً  لػػب د 

ديمتريوس لـ يكف يمارس سمطة ف مية عمى دذ  الػب د  وأراد مػف دػ ؿ موافقتػ  عمػى دػذا الطمػب أف 
يبدو وكون  يتمته بالسمطة ويممؾ قرار اإلعفاو  لذلؾ وافؽ عمى طمب  ػم وف  ولػـ يكتػؼ ديمتريػوس 

اليهود  بؿ وافؽ كذلؾ عمى إعفائهـ مف دفػه الىزيػة فػى  بالموافقة عمى إسقاط الجرائب المتودرة عف
وكانت الحامية التى توىد فػى قم ػة أور ػميـ قػد استسػممت كمػا سػمؼ القػوؿ  وفػى الواقػه  (2)المستقبؿ.

فوف دذ  الحامية كانت تملؿ رمزا لمسيادة السموقية عمى أور ػميـ  ولػـ ت ػد قم ػة أور ػميـ ت ػكؿ أدميػة 
ددؿ اليهػود القوميػوف القم ػة ودػـ ين ػدوف "لقػد زاؿ نيػر الكفػار مػف  170اـ فى تاريخ ىودايا  وفى ع

  (3)إسرائيؿ".

ودكػػذا زالػػت قم ػػة أور ػػميـ التػػى كانػػت تملػػؿ رمػػز السػػيادة السػػموقية  وكانػػت المػػ ذ ا مػػف لميهػػود 
المتػػػػو رقيف  الػػػػذيف كػػػػانوا يؤيػػػػدوف الدولػػػػة السػػػػموقية  ولػػػػـ ي ػػػػد دنػػػػاؾ م ارجػػػػة بػػػػالمرة لحكػػػػـ األسػػػػرة 
الح ػػمونية  كمػػا أف إسػػقاط الىزيػػة ي ػػد اعترافػػا جػػمنيا مػػف ديمتريػػوس بتمتػػه اليهػػود بػػالحكـ الػػذاتى  

                                                 

(1) 1 Macc. 13. 34. 

(2) Bevan., op. cit., p. 232.  
بػػوف دػػذ  ال بػػارة ليسػػت دقيقػػة ألف ديمتريػػوس لػػـ ي مػػف موافقتػػ  عمػػى مػػنس اسػػتق ؿ سياسػػى  Bartlettيػػرى بارتميػػت  (3)

 بىودايا كما أف الدولة السموقية حتى ذلؾ الحيف كانت ماتزاؿ تحتفظ بب ض الحاميات فى ىودايا. أنظر:
 Bartlett, op. cit., p. 185.  
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ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف أدػػذ اليهػػود فػػى اسػػتدداـ تقػػويـ دػػاص بهػػـ  وأصػػبحت الولػػائؽ تػػؤرخ ب هػػد  ػػم وف 
 (1)باعتبار  كادنا اكبر وحاكما لميهود.

وقد تـ اكت اؼ عم ت فى ال صر الحػديث  يػرى ب ػض البػاحليف أنهػا ترىػه إلػى عهػد  ػم وف  
إ  أف فريقػػًا آدػػر مػػف المتدصصػػيف فػػى ال ممػػة اليهوديػػة   يتفقػػوف م هػػـ فػػى دػػذا الػػرأى  ويػػروف أف 

 (2)  وأنها سكت فى فترة  حقة.دذ  ال م ت المكت فة   ترىه إلى عهد  م وف

امتػػػدحت المصػػػادر اليهوديػػػة ادتمػػػاـ  ػػػم وف بػػػالنواحى الدينيػػػة  وقيامػػػ  بتحقيػػػؽ ال دالػػػة والردػػػاو 
لم  ب اليهودى  ودو ما ي بر عػف الػنص التػالى "مػاداـ  ػم وف حيػا فػوف ىودايػا تػن ـ بالسػ ـ  ولقػد 

ؿ أيػػاـ حكمػػ  المىيػػدة  ومػػف اإلنىػػازات ن ػػر الرفاديػػة بػػيف أبنػػاو  ػػ ب   الػػذيف عا ػػوا فػػى سػػ ادة دػػ 
  لكى يؤمف ا تصاؿ عبر البحار  وقاـ بتوسيه ممتمكػات Jappaالىميمة أن  استولى عمى ميناو يافا 

أمت   وأفرج عف عدد كبير مف أسرى الحػرب دوف أف يواىػ  أى مقاومػة  وحقػؽ السػيطرة عمػى ىػازارا 
Gazara  وبيػػت سػػورBeth-Zur  زاؿ عنهػػا الػػدنس" لػػـ يسػػتطرد مؤلػػؼ الكتػػاب وأ( 3)وكػػذلؾ القم ػػة

األوؿ لممكػػابييف فػػى ت ػػداد فجػػائؿ  ػػم وف وأياديػػ  البيجػػاو عمػػى اليهػػود "إنهػػـ يفمحػػوف أرجػػهـ فػػى 
س ـ  واألرض تنتج المحاصيؿ  كما ت طى أ ىار السػهؿ لماردػا  بينمػا يىمػس الكهػوؿ فػى ال ػوارع 

ال ػػباب م بػػس أنيقػػة عميهػػا الػػدروع  انػػ  يػػزود  فػى اسػػترداو  ودػػـ يتحػػدلوف عػػف الردػػاو  بينمػػا يرتػدى
المػػدف بػػالمؤف ويبنػػى فيهػػا الحصػػوف  لػػذلؾ فػػوف  ػػهرت  طبقػػت ا فػػاؽ  لقػػد أقػػاـ السػػ ـ فػػى األرض  
وعرفت إسرائيؿ الس ادة  حيث يىمس كؿ رىؿ تحػت كرمتػ  وفػى ظػؿ  ػىر تػيف  فمػـ يكػف دنػاؾ مػا 

                                                 

(1) 1 Macc. 13. 42.  

 ؿ تاريخ دذ  ال م ت. أنظر الىدؿ الذى لار حو  (2)
Schurer. op. cit. 190. n. 5. 

 يقصد قم ة أور ميـ. (3)
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ومػنس القػوة لمرىػاؿ  (1)بػ   فقػد تػـ سػحؽ الممػوؾ يدعو إلى الدوؼ  ولـ ي د فى الب د عدو لكى يحار 
البسطاو مف أبنػاو  ػ ب   وطػارد األ ػرار والدػارىيف عػف القػانوف  وأجػفى بهػاو عمػى الهيكػؿ  وأعػاد 

 (2)تزويد  با نية المقدسة".

وت كس دذ  الكممات حالة الرجا التى عمت اليهػود فػى عهػد  ػم وف  فقػد أصػبحت السػمطة فػى 
ولػػػـ ي ػػػد لميهػػػود المتػػػو رقيف أى دور  ودػػػـ الػػػذيف كػػػانوا يملمػػػوف الم ارجػػػة فػػػى يػػػد الحػػػزب القػػػومى  

السابؽ  وكاف آدر ظهور لهـ عمى المسرح السياسى عندما ملمػوا أمػاـ اإلسػكندر بػا س لم ػكوى مػف 
سػػوو م اممػػة يونالػػاف لهػػـ  ولكنػػ  كػػاف  ارقػػًا حتػػى أذنيػػ  فػػى صػػداقة يونالػػاف  فمػػـ ي ػػردـ التفاتػػًا  ولػػـ 

والحقيقػػة أف  (3)أف كػػرروا دػػذ  المحاولػػة أمػػاـ ديمتريػػوس اللػػانى  ولكنهػػا لقيػػت مصػػير سػػابقتها.يمبلػػوا 
  م وف ىنى لمار ما  رست  أيدى أسرت   فقد حصؿ عمى منصب الكادف األكبر ب كؿ رسمى.

وممػػا دػػو ىػػدير بالػػذكر أف منصػػب الكهانػػة قػػد ظػػؿ فػػى بيػػت صػػادوؽ منػػذ عهػػد سػػميماف  وكانػػت 
ولما كاف  يؿ  م وف لهذا المنصػب قػد ىػاو فػى ظػروؼ طارئػة   (4)أسرة حونيو.ت اركها فى  يم  

وبتفػػويض مػػف سػػمطة  يػػر يهوديػػة  فقػػد أراد  ػػم وف إجػػفاو الصػػبية ال ػػرعية عمػػى  ػػيم  لممنصػػب  
  وتقػرر فػى 140أيمػوؿ )سػبتمبر( عػاـ  18فقاـ بدعوة مىمس الحادامات ل ىتماع فى أور ػميـ يػـو 

وزعيمػػًا  وقائػػدًا عسػػكريًا  م وف كادنػػًا أكبػػر دػػذا ا ىتمػػاع ادتيػػار  ػػ
لميهود  ونص القرار عمى أف  م وف يظؿ دو القائد والكادف األكبر حتى يوتى النبى  

                                                 

 يقصد المموؾ السموقيوف. (1)
(2) 1 Macc. 14. 4-15. 

 ربما يقصد ب بارة األ رار والدارىيف عف القانوف رىاؿ اإلستقراطية الذيف تو رقوا وكانوا مؤيديف لمدولة:
Bartlett., op. cit., p. 190.     

(3) 1 Macc. 10. 61; 11. 26-26. 

ة ماىسػػتير ) يػػر من ػػورة(  ىام ػػة عػػيف السػػ(  ر دراسػػة فػػى الناحيػػة الدينيػػة والسياسػػيةدػػانى عبػػد ال زيػػز: المكػػابيوف ) (4)
 .95(  ص 1999 مس )
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المنتظػر  كمػػا نػػص القػػرار أيجػػًا عمػػى أف تكػػوف دػذ  المناصػػب ألبنائػػ  مػػف ب ػػد   ودكػػذا ظهػػرت إلػػى 
حاكمػػػػة تىمػػػه بػػػيف السػػػمطة الدينيػػػة والمدنيػػػػة فػػػى آف واحػػػد  دػػػى األسػػػػرة الوىػػػود فػػػى أور ػػػميـ أسػػػرة 

 (1)الح مونية  وقد نقش دذا القرار عمى نصب مف البرونز أقيـ فى الهيكؿ.

ب ػػد أف دعػػـ  ػػم وف مركػػز  بالحصػػوؿ عمػػى اعتػػراؼ مىمػػس الحادامػػات  قػػاـ بورسػػاؿ ب لػػة إلػػى 
ت م هػا دديػة قيمػة عبػارة عػف درع   وحممػNumeniusرومػا تػولى رئاسػتها  ػدص يػدعى نومينػوس 

مف الذدب الدالص  وطمبت تىديد التحػالؼ بػيف اليهػود والرومػاف  وقػد لقيػت الب لػة ترحيبػًا حػارًا مػف 
  يجػػمف لميهػػود اعترافػػا   ينػػازعهـ فيػػ  منػػازع Senatus Consultumالسػػناتو الػػذى أصػػدر قػػرارا 

إنػػ  تػػـ إبػػ غ دػػذا القػػرار إلػػى ممػػوؾ مصػػر بالسػػيادة عمػػى أراجػػيهـ  ويػػذكر الكتػػاب األوؿ لممكػػابييف 
وسػػوريا وبرىامػػة وكبادوكيػػا وبارليػػا  وكػػذلؾ إلػػى حكػػاـ الػػدوؿ األدػػرى المسػػتقمة  ومػػدف بػػ د اليونػػاف 
وآسيا الصيرى  ولكف مف الواجس أف الروماف كدأبهـ كانوا عمى است داد لتقديـ الدعـ الم نوى  دوف 

 (2)المساعدة ال سكرية.

أف نمو الدويمة اليهودية قد ارتبط عمى الدواـ بج ؼ الدولة السموقية منذ عهػد  ويمكننا أف ن حظ
ديمتريػػػوس األوؿ  ولكػػػف عنػػػدما آلػػػت مقاليػػػد السػػػمطة إلػػػى تريفػػػوف الرىػػػؿ القػػػوى توقػػػؼ دػػػذا النمػػػػو  
واستطاع تريفػوف أف يكػبس ىمػاح اليهػود إلػى حػيف. ولػـ يكػف اليهػود دػـ ال نصػر الوحيػد الػذى اسػتيؿ 

 141ؾ التى كانت عميها الدولة السموقية  ففى ال رؽ استفحؿ دطػر البػارلييف  وفػى عػاـ حالة التفكي
األوؿ عمػى إقمػيـ بابػؿ  وسػيطر عمػى مدينػة سػموقية عمػى   Mithradatesاستولى ممكهـ ميلراديتس 

نهر دىمة  التى كانت مف أدـ مدف الدولة السػموقية  وأسػاو م اممػة اإل ريػؽ فػى دػذ  المنػاطؽ  ولمػا 
نت دذ  األراجى تاب ة لمىزو الذى يسيطر عمي  ديمتريوس اللانى  فقد دػؼ لنىػدتها  وىػرد حممػة كا

                                                 

(1) Schurer. op. cit. 194. 

(2) 1 Macc. 15: 15-24; C. A. H., p. VIII. p. 527.  
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لهذا اليرض  ولكن  وقػه فػى األسػر  بيػد أف ممػؾ البػارلييف أحسػف م اممتػ   وزوىػ  مػف ابنتػ   ودكػذا 
 (1)د  الىو لتريفوف لكى ينفرد بالسمطة فى الدولة السموقية.

 Tryphon   ـ تريفون       5

 Sidetesأنطيوخس السابع سيديتيس      
  فػى بامفيميػا Sideكاف أنطيودس األبف األصير لمممؾ ديمتريوس األوؿ ي يش فى مدينة "سيد " 

ودػى مدينػة عػرؼ عػف سػكانها حػبهـ لمميػامرة والم ػاركة فػى أعمػاؿ القرصػنة  ( 2)فى آسػيا الصػيرى 
وعنػدما بمػع أنطيػودس ال  ػريف كػاف ي ػيش  (3)نة وكانت دذ  المدينة إحدى القواعػد الم روفػة لمقراصػ

فى ىزيرة رودس  وترامت إلي  أنباو وقوع  قيق  فى األسر لدى البارلييف  وانفراد تريفوف بالسمطة فى 
وقػػد سػػاعدت   (4)الدولػػة السػػموقية  فقػػرر عمػػى الفػػور ال مػػؿ مػػف أىػػؿ اسػػت ادة حػػؽ أسػػرت  الميتصػػب 

عػداد أسػطوؿ  طبي ة أدؿ المنطقة التى  ب فيها  فم ـ يىػد صػ وبة فػى تكػويف ىػيش مػف المرتزقػة وا 
 (5)وأرسؿ دطابات إلى الىميه فى سوريا يدعودـ لمؤزارت  فى إعادة ال رعية إلى السػمطة فػى سػوريا 

ذا ما صدقنا ما ىػاو فػى الكتػاب األوؿ لممكػابييف فونػ  ذيػؿ دػذ  الدطابػات بمقػب ممػؾ  والحقيقػة أف  وا 
ت تكػػر  تريفػػوف كانػػت فػػى أ ػػد الحاىػػة إلػػى قيػػادة تسػػتند إلػػى ال ػػرعية  ىماعػػات الم ارجػػة التػػى كانػػ

 فويدت  عمى الفور.
                                                 

(1) Bevan., op. cit., p. 234.  

 .138مفيد ال ابد: المرىه السابؽ. ص 

(2) Bevan., op. cit., p. 236.  

يػػرى مفيػػد ال ابػػد أف لقػػب سػػيدتيس ي نػػى الصػػيداوى نسػػبة إلػػى مدينػػة صػػيدا الفنيقيػػة مسػػقط رأسػػ . أنظػػر مفيػػد ال ابػػد. 
 .138المرىه السابؽ  ص 

(3) Strabo. XIV, 664. 

(4) C. A. H. VIII. p. 528. 

(5) 1 Macc. 15. 1-2. 
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كانت كميوباتر  ليا زوىة ديمتريوس اللانى تفػرض سػيطرتها عمػى مدينػة سػموقية عمػى مصػب نهػر 
وقػد رحػب دػذا األديػر بػذلؾ ال ػرض   (1)ال اصى  فورسمت إلى أنطيودس ت رض عمي  الزواج منها 

  ووجه عمى رأس  التاج الممكى  وأدت دذ  الدطػوة إلػى زيػادة أعػداد مؤيديػ   أمػا تريفػوف وتـ الزواج
فقد أدذ أنصار  ينفجوف مف حولػ   فهػرب مػف أنطاكيػة إلػى الىنػوب آمػ  فػى توييػد ال ػرش البطممػى 

 مسقط رأس   حيث تػـ إلقػاو القػبض Apameaواليهود  وانتهى ب  األمر إلى المىوو إلى مدينة أباميا 
 (2)عمي   وانتهى ب  األمر إلى ا نتحار.

وملم  ملؿ كؿ المطالبيف بال رش السورى فقد درع أنطيودس السابه إلى اليهػود ين ػد مسػاعدتهـ. 
لػى  وأرسؿ إلى  م وف دطابًا نص  كما يمى: "الممؾ أنطيودس إلى  م وف الكػادف األكبػر والػزعيـ وا 

ا تصػػبوا مممكػػة أىػػدادى  فػػوننى قػػررت أف أعمػػف  األمػػة اليهوديػػة  تحيػػة  حيػػث أف ب ػػض الدونػػة قػػد
مطالبتى بها  حتى أتمكػف مػف إعادتهػا إلػى وجػ ها السػابؽ" لػـ يسػتطرد قػائً : "وا ف فػوننى أقػر كػؿ 
اإلعفػػاوات التػػى منحهػػا لكػػـ أسػػ فى مػػف الممػػوؾ  وكػػؿ اإلعفػػاوات األدػػرى مػػف الىزيػػة  وأننػػى أسػػمس 

ولة فى ب دكـ. وسوؼ تكػوف أور ػميـ والهيكػؿ م فػاة  وكػؿ لكـ بسؾ النقود  لكى تكوف عممتكـ المتدا
التحصينات التى بنيتمودا وكؿ ما تحت أيديكـ سوؼ يبقػى لكػـ. كمػا أف كػؿ الػديوف التػى تػدينوف بهػا 
لػػى األبػػد   لمدزانػػة الممكيػػة وكػػؿ مػػا دػػو مسػػتحؽ عمػػيكـ فػػى المسػػتقبؿ سػػوؼ يػػتـ إسػػقاط  مػػف ا ف وا 

ؼ نيػدؽ عمػيكـ التكريمػات وعمػى  ػ بكـ وعمػى الهيكػؿ حتػى تصػبس وعندما ن يد استقرار المممكػة سػو 
 (3)عظمة ب دكـ بادية لكؿ ال الـ".

أف قياـ أنطيودس بمنس  م وف حؽ سؾ عممة داصة باليهود ي ػد أمػرا  Bartlettويرى بارتميت 
 ىديػدا ودطػوة عمػػى ىانػب كبيػػر مػف األدميػػة  ألنهػا ت طػػى لميهػود حػػؽ السػيطرة الكاممػػة عمػى ىودايػػا

                                                 

 دذا دو الزواج اللالث لكيميوباتر  ليا  فقد تزوىت اإلسكندر با س  لـ ديمتريوس اللانى مف قبؿ. (1)
(2) Joseph. Ant. XIII. 224. 

(3) 1 Macc. 15. 2-9. 
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مػف الناحيػة ا قتصػادية  وعمػى آيػة حػاؿ فػوف  ػػم وف لػـ يقػـ بوصػدار عممػة داصػة بػ   ويرىػه ذلػػؾ 
إلى أن  لـ يىد الوقت الكافى لم روع فى إصدار ال ممػة  ألف أنطيػودس سػرعاف مػا تنكػر لهػذا الوعػد 

 (1)ب د  هور قميمة.

بػدأ يػتممص مػف وعػود   ب د أف اطموف أنطيودوس إلى أف سيطرت  عمى الدولة باتت أمػرا و ػيكا 
عػرض عيػػ   Doraالسػابقة  وأدػذ ي طػى ظهػػر  ل ػم وف  فبينمػا كػػاف يحاصػر تريفػوف فػػى قم ػة دورا 

 م وف أف يرسؿ ل  ألفيف مف الىنػود مػه مبمػع مػف الػذدب والفجػة  أعػرض عنػ  ورفػض مسػاعدت   
تسػميـ قم ػة ولػـ يمبػث أف أرسػؿ إليػ  منػدوبا يطمػب منػ   (2)وسحب من  حػؽ إصػدار عممػة داصػة بػ  

أور ػػميـ  وكػػذلؾ المنػػاطؽ التػػى قػػاـ با سػػتي و عميهػػا دػػارج ىودايػػا  ودفػػه  رامػػة قػػدردا ألػػؼ تالنػػت 
 (3)نظير استي ئ  عمى دذ  المناطؽ.

وىد  م وف أف مطالب أنطيودس ىائزة فرد عمى الممؾ قائ : "إننا لـ نحتؿ أرجػا ل ػ ب آدػر  
رث أىػدادنا الػذى اسػتولى عميػ  اليربػاو ظممػا لػب ض ولـ نستوؿ عمػى ممتمكػات  ػ ب آدػر  ولكنهػا إ

 (4)الوقت".

است ػػػػػاط أنطيػػػػػودس  جػػػػػبًا مػػػػػف رد  ػػػػػم وف فقػػػػػرر م اقبتػػػػػ   وأرسػػػػػؿ ىي ػػػػػًا بقيػػػػػادة كنػػػػػدبايوس 
Cendebaeus ولما كاف  م وف قد ط ف فى السف ولـ ي د قادرًا عمى القيادة ال سكرية  فون  أسند  

وذا ويوحنػا  المػذاف تمكنػا مػف إحػراز نصػر بػادر عمػى ىػيش مهمة التصدى لهذا الىيش إلى ولدي  يه
 (5)الممؾ وعادا منتصريف إلى أور ميـ.

                                                 

(1) Bartlett., op. cit., p. 200. 

(2) 1 Macc. 15: 26-27; Russell., op. cit., p. 61. 

(3) 1 Macc. 15: 28-31; Schurer, op. cit., p. 198. 

(4) 1 Macc. 15: 33. 34. 

(5) 1 Macc. 16: 1-16; Schurer, op. cit., p. 198-9. 
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لػػـ يفكػػر أنطيػػودس السػػابه فػػى إرسػػاؿ قواتػػ  مػػرة أدػػرى جػػد اليهػػود  وعػػاش  ػػم وف مػػاتبقى مػػف 
وبينما كاف يقـو بىولة تفقدية مصطحبًا م   ألنيف مػف أبنائػ   134سنوات عمر  فى ددوو  وفى عاـ 

)أريحػػا(   Jerichoبػػالقرب مػف ىريكػو  Dokمػا متاتيػا ويهػػوذا  وعنػدما كػانوا ىمي ػػًا فػى قم ػة دوؾ د
قاـ بطمميوس زوج ابنة  م وف الذى كاف قد عين  قائدًا عمى دذ  المنطقة بقتم  دو وابني  بينما كػانوا 

 (1) فى سكر بيف مف احتساو الدمر.

السمطة فى ىودايا  فورسؿ عم و  لقتػؿ يوحنػا ابػف أراد بطمميوس إكماؿ الميامرة ل ستي و عمى 
 ػػم وف  الػػذى كػػاف حاكمػػا لىػػازارا آنػػذاؾ  ولكػػف دػػذا األديػػر فطػػف لممػػؤامرة التػػى دبردػػا بطمميػػوس  
فسػػارع بالػػذداب إلػػى أور ػػميـ  ونىػػس فػػى تػػولى منصػػب الكػػادف األكبػػر دمفػػا لوالػػد   وذلػػؾ بمقتجػػى 

 لمنصب وراليا ألبناو  م وف مف ب د .القرار الذى أصدر  مىمس الكهنة بوف يكوف ا

عندما وصؿ بطمميوس إلى أور ميـ وىد المدينة فى قبجة يوحنا  فاجػطر ل نسػحاب والتحصػف 
  فحاصر  يوحنا  إ  أن  اجطر لفؾ الحصار دوفا عمى حياة والدتػ   التػى كػاف Dokفى قم ة دوؾ 

 (2)داربًا.قد احتىزدا بطمميوس  ولكف دذا األدير قتؿ دذ  السيدة وفر 

واجػطر  Hyrcanus.(3)ب د أف استتب األمر ليوحنا فى أور ميـ أصبس ي رؼ بمقب ديركػانوس 
إلى أف ينحى ىانبا ر بتػ  فػى ا نتقػاـ مػف بطمميػوس الػذى قتػؿ ال ديػديف مػف أفػراد أسػرت   وأف يػولى 

                                                 

(1) 1 Macc. 16: 16-17. 

 يبدو أن  لهذا السبب فوف ب ض النصوص اليهودية القديمة وصفت  م وف بون  الكادف ال رير. أنظر:
Schurer, op. cit., p. 199. n. 30.  

عنػػدما دػػدد ديركػػانوس باقتحػػاـ القم ػػة  أحجػػر بطمميػػوس أسػػيرت  )أـ ديركػػانوس( ووجػػ ها عمػػى أسػػوار القم ػػة ودػػدد  (2)
 .Joseph. Ant. XIII, 8           بولقائها مف أعمى إذا لـ ينسحب ديركانوس.

د بحػػر قػػزويف إبػػاف أف لقػػب ديركػػانوس ي نػػى أف ديركػػانوس قػػاـ بقهػػر أدػػؿ منطقػػة ديركانيػػا عنػػ يػػرى ب ػػض البػػاحليف (3)
م ػػاركت  فػػى الحممػػة التػػى قػػاـ بهػػا أنطيػػودس السػػادس عمػػى دػػذ  المنطقػػة  ولكػػف  ػػورر مػػف دػػ ؿ دراسػػت  لمنصػػوص 
ال بريػػة   يوافػػؽ عمػػى دػػذا الػػرأى  ويػػرى أف دػػذا ا سػػـ كػػاف  ػػائ ًا لػػدى اليهػػود منػػذ فتػػرة طويمػػة  وأف ذلػػؾ يرىػػه إلػػى 
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النزاعػػػات  وىهػػػ   ػػػطر الدطػػػر الىديػػػد الػػػذى بػػػات تهػػػدد   فبينمػػػا كانػػػت الدويمػػػة اليهوديػػػة ت ػػػانى مػػػف
األسػػرية كػػاف يىمػػس عمػػى ال ػػرش السػػموقى ممػػؾ قػػوى دػػو أنطيػػودس السػػابه  وقامػػت القػػوات السػػورية 

 (1)التى استولى عميها اليهود مف قبؿ. Gazaraوىازارا  Jappaباست ادة مدف يافا 

كػاف عمػى يوحنػػا ديركػانوس أف ي مػػؿ عمػى درو دػػذا الدطػر  فورسػؿ ب لتػػ  إلػى رومػػا لكػى يطمػػب 
فػػى اسػػت ادة المنػػاطؽ التػػى اسػػتولت عميهػػا قػػوات السػػمطة المركزيػػة  وقػػد حفػػظ لنػػا المػػؤرخ  مسػػاعدتها

والتحػػػالؼ  الػػػذى يؤكػػػد تىديػػػد الصػػػداقة  Senatus Consultumىوزيفػػػوس قػػػرار السػػػناتو 
مه توىيؿ اتدػاذ قػرار فيمػا يت مػؽ باسػت ادة المنػاطؽ   التػى  (2)ما بيف روما واليهود  

يها القوات السورية ألف دذ  المناطؽ لـ تكف ممكػا لميهػود فػى األصػؿ  ألػارت دػذ  الدطػوة استولت عم
 جػػػب الممػػػؾ أنطيػػػودس السػػػابه فقػػػرر ال مػػػؿ عمػػػى اسػػػت ادة ديبػػػة الدولػػػة  وىػػػرد ىي ػػػا وفػػػى عػػػاـ 

رًا محكمػػًا حػػوؿ وفػػرض حصػػا (3)اىتػػاح ىودايػػا  وحاصػػر يوحنػػا ديركػػانوس فػػى أور ػػميـ  134ػػػ135
المدينػػػػة وقطػػػػه عنهػػػػا اإلمػػػػدادات  وحػػػػاوؿ ديركػػػػانوس تدفيػػػػؼ حػػػػدة الحصػػػػار عػػػػف طريػػػػؽ مناو ػػػػة 
المحاصػػريف  ولكػػف بػػدوف ىػػدوى ورأى أف يػػتدمص مػػف ال ػػاىزيف عػػف القتػػاؿ بورسػػالهـ دػػارج المدينػػة 

مػوف مػا ولكف أنطيودس من هـ مػف المػرور وأعػاددـ إلػى المدينػة مػرة أدػرى  وظػؿ دػؤ و البؤسػاو يتنق
بيف المدينة والقوات المحاصرة  ومات ب جهـ مف  دة الىوع وال طش  وحيف حؿ موعػد ا حتفػا ت 
الدينية اجطر ديركانوس إلى السماح بددولهـ أور ميـ  وتحت وطوة دػذ  الظػروؼ طمػب ديركػانوس 

                                                                                                                            

اير  ػا  بتهىيػػر ب ػض يهػود فمسػطيف إلػػى مسػت مرة فػى بحػر قػػزويف  وأف ال هػد الػذى قػاـ فيػ  الممػػؾ الفارسػى أرتاد ػ
 أحد أدالى دذ  المست مرة حيف عاد إلى فمسطيف كاف يحمؿ لقب ديركانوس  أنظر:

Schurer. op. cit., pp. 201-2. n. 2.    

(1) C. A. H. VIII. p. 529.  

(2) Joseph. Ant. XIII, 260 sqq.  

(3) Joseph. Ant. XIII, 8. 2 (236).  
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م انػا فػى إظهػار سػدائ  أرسػؿ أجػاحى لكػى  ددنة لمدة سب ة أياـ  ورحب أنطيودس بهػذا الطمػب  وا 
 (1)تقدـ فى الهيكؿ.

عانت أور ميـ ب دة مف الحصار ونفاذ المؤف  ونصس مست اروا الممؾ قائػددـ بػوف يكمػؿ مػا بػدأ  
 (2)ىػػد  أنطيػػودس الرابػػه  وأف يبيػػد دػػذا ال ػػ ب المليػػر لممتاعػػب  ولكنػػ  أعػػرض عػػف دػػذ  النصػػيحة 

ذلػػؾ مػػا قػػاـ بػػ  مػػف إرسػػاؿ وكػػاف حريصػػا عمػػى أف يظهػػر تقػػدير  لمديانػػة اليهوديػػة  وديػػر دليػػؿ عمػػى 
لبػػات أف صػػراع  مػػه اليهػػود لػػيس لػػ  أسػػباب دينيػػة  بػػؿ دػػو  األجػػاحى إلػػى الهيكػػؿ ألنػػاو الحصػػار وا 
صراع سياسى  ألف الممؾ حريص عمػى أف ي ػود اليهػود إلػى حظيػرة الدولػة السػموقية كمػا كػاف الحػاؿ 

 سابقًا.

ه م اددة نصت عمػى إزالػة أسػوار اجطر الكادف األكبر فى النهاية إلى طمب الصمس  وقاـ بتوقي
أور ػميـ  وتسػميـ الردػائف إلػى الممػؾ كػاف مػف بيػنهـ  ػقيؽ يوحناديركػانوس  ولكػف يبػدو أف أنطيػودس 
استىاب لجيط الروماف  فوافؽ عمى عدـ إعادة فرض الىزيػة عمػى اليهػود  وأف ت ػاد إلػيهـ األمػاكف 

وعػػادت القػػوات السػػورية   (3)تالنػػت  500دا التػى اسػػتولوا عميهػػا دػػارج ب ددػػـ  وأف يػػدف وا  رامػة قػػدر 
إلى قواعددا  ومما دو ىدير بالذكر أف أنطيودس السابه حرص أ د الحرص عمى أف ي ادد بنفس  

 (4)عممية تدمير أسوار أور ميـ قبؿ أف ي ود إلى أنطاكية.

 وعمػػى الػػر ـ مػػف أف  ػػروط الم ادػػدة كانػػت قاسػػية عمػػى يوحنػػا ديركػػانوس  إ  أنػػ  كػػاف مجػػطرا
لقبولها  وكاف عمى اليهود أف يتيقنوا أنهـ رعايا الدولة السموقية  وأف سنوات ا ستق ؿ التى ن موا بها 

                                                 

(1) Schurer, op. cit., p. 203. 

(2) C. A. H. VIII. p. 530. 

(3) Russell., op. cit., p. 63.  

(4) Joseph. Ant. XIII, 8, 2-3. 
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فػػى ظػػؿ الكػػادف األكبػػر  ػػم وف قػػد ولػػت  وقػػد ألبتػػت األيػػاـ أف الدويمػػة اليهوديػػة   تسػػتطيه أف تػػن ـ 
 والتفكؾ.بوى قدر مف ا ستق ؿ إ  إذا كانت الدولة السموقية فى حالة مف الج ؼ 

وباعتبػار  واحػػد مػػف رعايػػا أنطيػػودس السػػابه  اجػطر يوحنػػا ديركػػانوس إلػػى الم ػػاركة فػػى الحممػػة 
  وكػاف الهػدؼ مػف ورائهػا بسػط ديبػة 130التى قرر الممؾ السموقى القياـ بها جد البارلييف فػى عػاـ 

مػؾ الحػالى  الػذى الدولة عمى الو يات ال رقية  وفؾ أسػر الممػؾ السػابؽ ديمتريػوس اللػانى و ػقيؽ الم
وعمػػػػى الػػػػر ـ مػػػػف نىػػػػاح انطيػػػػودس فػػػػى البدايػػػػة فػػػػى إحػػػػراز ب ػػػػض ( 1)كػػػػاف ردينػػػػة لػػػػدى البػػػػارلييف 

وكػاف دػؤ و األديػريف  (3)إلػر مكيػدة دبردػا البػارليوف  128إ  أن  در قتي  فػى عػاـ  (2)ا نتصارات 
لػى سػوريا سػوؼ تػؤدى ( ظنا منهـ أف عودتػ  إ129قد أطمقوا سراح ديمتريوس قبؿ مقتؿ  قيق  )عاـ 

إلى صراع عمػى السػمطة  وب ػد مقتػؿ أنطيػودس السػابه أصػبس ديمتريػوس يملػؿ السػمطة ال ػرعية فػى 
 سوريا.

 

 

 

 

 
                                                 

(1) Bevan., op. cit., p. 242-3.   

نطيػػودس اللالػػث. ب ػػد ا نتصػػارات التػػى أحرزدػػا أنطيػػودس السػػابه فػػى البدايػػة اتدػػذ لقػػب الممػػؾ األعظػػـ ملمػػ  ملػػؿ أ (2)
 .141أنظر:  مفيد ال ابد: المرىه السابؽ  ص 

ي د دذا الممؾ دو أدر المموؾ األقوياو فى البيت السموقى وعمى الر ـ مف كرادية اليهود لػ   ألنػ  دمػر دولػتهـ فػونهـ  (3)
 .  Eusebesأطمقوا عمي  لقب التقى 

Joseph. Ant. XIII, 15, 2 (389-91). 
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 Demetrius II  ـ ديمتريوس الثانى 6

Alexander Zabinasاإلسكندر زابيناس 
 

وأرممػة  ػقيقة  لـ يمؽ ديمتريوس اللانى ترحيبا فى ب ط أنطاكية ب د عودت   بؿ أف زوىت  السابقة
زاو دػذا اإلحبػاط الػذى سػيطر عميػ  فونػ  كػاف  أنطيودس السابه عارجت ب دة عودتػ  إلػى ال ػرش  وا 
يبحػػث عػػف فرصػػة ي ػػوض مػػف د لهػػا إحساسػػ  بالف ػػؿ  واعتقػػد أف الفرصػػة واتتػػ  حينمػػا طمبػػت منػػ  

تػ  ب ػرش مصػر  كميوباتر  اللانية والدة زوىت  مساعدت  جد  قيقها بطمميوس يورىتيس اللانى  ووعد
وقػد فػػرح ديمتريػػوس بهػػذا ال ػػرض وتصػػور أنػػ  قػاب قوسػػيف أو أدنػػى مػػف تحقيػػؽ الحمػػـ الػػذى راود مػػف 

 (1)سبقو  مف مموؾ الدولة السموقية ملؿ أنطيودس اللالث والرابه.

اسػػتىاب ديمتريػػوس اللػػانى لػػدعوة كميوبػػاترة اللانيػػة  وتقػػدـ بىي ػػ  إلػػى الحػػدود المصػػػرية  إ  أف 
عصػػػا الطاعػػػة  وتمػػػردوا عميػػػ   فمػػػـ يفمػػػس فػػػى اىتيػػػاز الحػػػدود المصػػػرية  ووصػػػؿ إلػػػى ىنػػػود   ػػػقوا 

بيموزيوف  واجطر لم ودة إلدماد ال صياف الػذى است ػرى جػد  دادػؿ المممكػة  كمػا أف كميوبػاتر  ليػا 
 (2)أعمنت عداودا الصريس  وتحصنت فى مدينة بطولميس )عكا(.

د كميوبػػاتر  اللانيػػة جػػد  ػػقيقها ممػػؾ مصػػر إلػػى أدى دػػذا الموقػػؼ الػػذى اتدػػذ  ديمتريػػوس فػػى توييػػ
اسػػت داو دػػذا األديػػر  فقػػرر ا نتقػػاـ منػػ   فػػادعى وىػػود  ػػاب مػػف سػػ لة األسػػرة السػػموقية  وأنػػ  ابػػف 
أنطيػػودس السػػابه  وأنػػ  األحػػؽ بتػػولى ال ػػرش مػػػف ديمتريػػوس  وكػػاف دػػذا ال ػػاب يػػدعى اإلسػػػكندر  

 (3)  ودى كممة ت نى با رامية ال بد الم ترىZabinasوأجاؼ السوريوف إلى اسم  لقب زابيناس 

                                                 

(1) Holbel. G., A History of the Ptolemaic Empire. London. (2001). p. 200.  

(2) Bevan., op. cit., p. 243. 

 .143مفيد ال ابد: المرىه السابؽ  ص  (3)
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تمقى اليهود بس ادة  ػامرة نبػو مقتػؿ أنطيػودس السػابه  داصػة وأف مػف حػؿ محمػ  ممػؾ جػ يؼ  
دو ديمتريوس اللانى  الذى وىد نفس  منيمسا فى م اكؿ دادمية  ممػا أعاقػ  عػف التػددؿ فػى  ػئوف 

بتوسػػػيه حػػػدود دولتػػػ  دػػػارج أرض ىودايػػػا فػػػى اليهػػػود  فػػػانتهز يوحنػػػا ديركػػػانوس الفرصػػػة وأدػػػذ يقػػػـو 
ال ػػػػػرؽ وال ػػػػػػماؿ والىنػػػػػػوب  ب ػػػػػػد عودتػػػػػػ  مػػػػػػف الم ػػػػػاركة فػػػػػػى الحممػػػػػػة البارليػػػػػػة مبا ػػػػػػرة فػػػػػػى عػػػػػػاـ       

125.(1) 

  ب ػػػػد Medebaاتىػػػػ  يوحنػػػػا ديركػػػػانوس أو  إلػػػػى  ػػػػرؽ األردف  فاسػػػػتولى عمػػػػى مدينػػػػة "ميػػػػدبا" 
  Shechem ماؿ فاستولى عمى " ي يـ" لـ يمـ وىه  ب د ذلؾ صوب ال (2)حصار داـ ستة  هور 

  لػػػـ واصػػػؿ 108  واسػػػتولى عمػػػى بػػػ د السػػػامرييف ودمػػػر م بػػػددـ فػػػى عػػػاـ Gerizmوتػػػؿ ىيػػػرزيـ 
  وفػػػرض عمػػػى أدمهػػػا اعتنػػػاؽ اليهوديػػػة  Idumaeaاندفاعػػػ  ىنوبػػػا واسػػػتولى عمػػػى بػػػ د ا يػػػدومييف 

ىػػراو الدتػػاف. ى تمػػؾ اليػػزوات  وأنػػ  اجػػطر ويػػذكر ىوزيفػػوس أف ديركػػانوس اسػػتددـ المرتزقػػة فػػ (3)وا 
وتملػؿ دػػذ   (4)لمسػطو عمػى مقبػرة الممػؾ داوود لكػى يػتمكف مػف الوفػاو بالتزاماتػ  تىػا  دػؤ و المرتزقػة.

اليػزوات نقمػة دطيػرة فػػى ال مميػات اليهوديػة  وتدتمػؼ عمػػا قػاـ بػ  يونالػاف و ػػم وف مػف حيػث كونهػػا 
 دـ المرتزقة.حروبا سياسية  ألن  لـ يستددـ الىنود اليهود  بؿ استد

أقدـ ديركانوس عمى دطوة  ديدة األدمية  لـ بسبق  إليها حاكـ يهودى مػف قبػؿ   109وفى عاـ 
حػػػيف سػػػؾ عممػػػة تحمػػػؿ اسػػػم   كتػػػب عمػػػى أحػػػد وىهيهػػػا عبػػػارة "يوحنػػػا الكػػػادف األكبػػػر وقائػػػد ال ػػػ ب 

                                                 

(1) Russell. op. cit., p. 63. 

 مدينة م روفة فى  رؽ األردف  وقد ورد ذكردا فى الكلير مف المصادر. أنظر: (2)
Schurer., op. cit. p. 207.  

(3) Joseph. Ant. XIII, 9. 1 (255-8); C. A. H. VIII. p. 532. 

(4) Joseph. Ant. XIII, 8, 4 (349). 
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 ريقػى الػذى اليهودى" وعمى الوى  ا در رسـ قرف الديرات المزدوج  وم   رأس زدرة  ودو الرسـ اإل
 (1)يستددـ لمد لة عمى الوفرة والدصوبة التى ت ـ الب د.

وبينما استمر اليهود فى التوسه ا ت ؿ الصراع حوؿ ال رش السموقى مرة أدرى  ومما   ػؾ فيػ  
أف الػػػدعـ الػػػذى قدمػػػ  ممػػػؾ مصػػػر أدى إلػػػى تػػػرىيس كفػػػة زابينػػػاس فػػػى صػػػراع  مػػػه ديمتريػػػوس  وفػػػى 

بػيف الطػرفيف بػالقرب مػف دم ػؽ  لقػى ديمتريػوس دزيمػة لقيمػة فػر عمػى  الم ركة الحاسمة التى وق ػت
ألردا ألى بطولميس )عكا(  حيث كانت توىد كميوباتر  ليلا وأبنػاؤ  منهػا  ولكنهػا أوصػدت دونػ  أبػواب 
المدينة  وعندما وىد نفسػ  م ػردا قػرر أف يمىػو إلػى م بػد درقػؿ )ممكػار( فػى مدينػة صػور  ولكػف مػا 

ض المدينة حتػى قتػؿ  ومػف المػرىس أف حػاكـ المدينػة كػاف يػوتمر بػووامر كميوبػاتر  أف وطوت قدما  أر 
 (2)ليا.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(1) Russell. op. cit., p. 65. 6. 

بسػػبب تصػػرفات يوحنػػا  Phariseesسػػاوت ال  قػػة بػػيف الكػػادف األكبػػر وفئػػة المتػػدينيف الػػذيف عرفػػوا باسػػـ الفريسػػييف 
 .C. A. H. VIII. p. 532      ديركانوس. أنظر:

(2) Bevan., op. cit., p. 250. 
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  Zabinasـ اإلسكندر زابيناس  7

 Gryposأنطيوخس الثامن جروبوس 
ل بػػت كميوبػػاتر  ليػػا دورًا مػػؤلرا فػػى أحػػداث تمػػؾ الفتػػرة  فهػػى ابنػػة بطمميػػوس السػػادس فيموميتػػور  

قى  فوف ىددا لوالدتها دو أنطيودس اللالث  ولـ تكف راجية عػف ديمتريػوس وتنتمى إلى البيت السمو 
اللػػانى  واعتبرتػػ  مسػػئو  عػػف تػػددور الدولػػة السػػموقية  وعنػػدما قتػػؿ ديمتريػػوس اللػػانى  قػػاـ ابنػػ  منهػػا 
وكاف يػدعى سػموقس باتدػاذ لػؽ ممػؾ ودوف إذنهػا  فقامػت با تيالػ   وكانػت امػرأة بػ  قمػب  و  يهمهػا 

حها الذاتيػػة  وأقامػػت بػػد  منػػ  ابنهػػا اللػػانى مػػف ديمتريػػوس  واسػػم  أنطيػػودس  ولكنػػ  عػػرؼ إ  مصػػال
  وم نا  ذو األنؼ ا قنى  وقد ت مـ فى ألينا  وكػاف يبمػع السادسػة ع ػر مػف Gryposباسـ ىربوس 

 (1)ال مر.

أف دػذا وعمى الر ـ مف أف اإلسكندر زابيناس كػاف صػني ة الممػؾ البطممػى يػورىيتيس اللػانى  إ  
األدير ب د وفاة ديمتريوس اللانى انحاز إلى أنطيودس اللامف ىربوس  الذى رأى فيػ  ممػل  لمسػمطة 

لكػػى تكػػوف زوىػػة لػػ   كمػػا ب ػػث بقواتػػ  لكػػى  Trephaneaال ػػرعية  وأرسػػؿ ابنتػػ  كميوبػػاتر  تريفانيػػا 
لقػى زابينػاس  122/ 123وفى أوؿ مواىهة بيف الطرفيف فى عاـ  (2)تدعم  فى صراع  مه زابيناس 

دزيمػػػة سػػػاحقة  حػػػاوؿ ب ػػػددا أف يمػػػوذ بمدينػػػة أنطاكيػػػة  إ  أف أدػػػؿ أنطاكيػػػة قبجػػػوا عميػػػ   وسػػػممو  
ألنطيودس اللامف ىربوس الذى أمر بوعدام   ب د أف فرغ ىربوس مػف زابينػاس كػاف عميػ  أف يواىػ  

/ 121تمهػػا فػػى عػػاـ والدتػػ  المتسػػمطة  وقػػد نمػػا إلػػى عممػػ  أنهػػا تحيػػؾ مػػؤامرة لمػػتدمص منػػ   فبػػادر بق
120.(3) 

                                                 

(1) Bevan., op. cit., p. 251. 

 .143مفيد ال ابد: المرىه السابؽ  ص  (2)
(3) Bevan., op. cit., p. 252. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دور اليهود فى الصراع عمى العرش السموقى
 

 

50 

وفى فترة الصراع الذى داج  زابيتاس جد ديمتريوس لـ ابن  انطيودس اللامف ىروبوس  لـ 
 يكف لدي  الوقت ل لتفات إلى المسولة اليهودية  وحرص عمى مصادقة ديركانوس زعيـ اليهود.

  Gryposـ جروبوس  8
 Kyzikosالكوزيكى 

أنطيػػودس اللػػامف ىروبػػوس دػػو الحػػاكـ األوحػػد فػػى الدولػػة ب ػػد مقتػػؿ اإلسػػكندر زابنيػػاس أصػػبس 
السػػموقية  ولكنػػ  لػػـ يقػػـ بػػوى إىػػراو جػػد اليهػػود  فمػػـ يكػػف لديػػ  الطمػػوح إلعػػادة الدولػػة السػػموقية إلػػى 

ولكػػػف ىروبػػػوس لػػػـ يهنػػػو بالسػػػمطة لفتػػػرة طويمػػػة  فقػػػد أدػػػذ يناطحػػػ  أدػػػو  مػػػف أمػػػ   (1)وجػػػ ها القػػػديـ 
ت كميوبػػابر  ليػػا قػػد أنىبتػػ  مػػف أنطيػػودس السػػابه  وأرسػػمت  لكػػى أنطيػػودس )التاسػػه فيمػػا ب ػػد(  وكانػػ

فى آسيا الصيرى  وعندما عمـ بدبر مقتػؿ والدتػ  أراد أف يلػور مػف أديػ    Kyzikosيت مـ فى مدينة 
وروج إ ػػػاعة مفاددػػػا أف ىروبػػػوس يسػػػ ى لقتمػػػ  أيجػػػًا  وأعمػػػف الحػػػرب عميػػػ   واسػػػتطاع أف يكتسػػػب 

 ىيزة مستيً  حب الناس لوالد  أنطيودس السابه.الكليريف مف األنصار فى فترة و 

درب ىروبوس إلى آسػيا الصػيرى  ونىػس الكػوزيكى فػى اعػت و ال ػرش  وأطمػؽ عمػى نفسػ  لقػب 
  أى المحػػب ألبيػػ    يػػر أف النػػاس أطمقػػػوا عميػػ  لقػػب الكػػوزيكى نسػػبة إلػػػى Philopatorفيموبػػاتور 

انوا مػا يزالػوف يػدينوف بػالو و لمممػؾ الهػارب  وأطمػت والحقيقػة أف الكليػريف كػ( 2)المدينة التى ن و فيهػا.
الفتنػػػة برأسػػػها مػػػرة أدػػػرى  واحتػػػػدـ الصػػػراع عمػػػى ال ػػػرش مػػػف ىديػػػػد  ول ػػػؿ ممػػػا زاد الموقػػػؼ تػػػػوترًا 
اجػػطراب األحػػواؿ فػػى مصػػر  والصػػراع دادػػؿ األسػػرة البطمميػػة  الػػذى ان كػػس عمػػى األوجػػاع فػػى 

اميف  ير أف ىروبػػوس تمكػػف مػػف ال ػػودة وا سػػتي و وقػػد انفػػرد الكػػوزيكى بالسػػمطة لمػػدة عػػ (3)سػػوريا.

                                                 

(1) Schurer., op. cit. p. 208. 

 .144مفيد ال ابد: المرىه السابؽ  ص  (2)
(3) Holbel. G., op. cit. p. 203ff. 
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عمػػػى ىانػػػب مػػػف المممكػػػة  وتركػػػزت سػػػمطت  فػػػى ال ػػػماؿ  بينمػػػا تركػػػزت سػػػمطة الكػػػوزيكى فػػػى سػػػوريا 
الىنوبيػػػة والسػػػاحؿ السػػػورى  واتدػػػذ دم ػػػؽ عاصػػػمة لػػػ   ويقػػػدـ لنػػػا ديػػػودور صػػػورة سػػػمبية ل دصػػػية 

 (1)يف والندماو.الكوزيكى  الذى كاف مستهترا  يقجى ىؿ وقت  مه المهرى

كاف دذا دو المناخ الذى يناسب يوحنا ديركانوس  ولـ يكف دناؾ مف األسباب ما يى م  يقيـ 
أى ب د وفاة أنطيودس السابه أصبس اليهود  129وزنا لملؿ دذا الحاكـ الج يؼ  ومنذ عاـ 

ابه  وكما عبر يتمت وف باستق ؿ كامؿ  فمـ ي ودوا يدف وف الىزية التى فرجها عميهـ أنطيودس الس
 (2)ىوزيفوس ولـ ي د الممؾ يملؿ أدمية لهـ    باعتباردـ رعايا  و  باعتباردـ أصدقاو 

 
وقاـ ديركانوس فى السنوات األديرة مف حكمة ب ػف ال ديػد مػف اليػارات عمػى المنػاطؽ المىػاورة  

مهمػػة الهىػػـو عمػػى مدينػػة  Aristobulusريسػػتوبولوس وأ Antigonusوأسػػند إلػػى ولديػػ  أنتيىػػونس 
اإل ريقيػػة  التػػى طمبػػت ال ػػوف مػػف الكػػوزيكى ب ػػد أف عانػػت مػػف الحصػػار  وحػػيف  Samariaسػػماريا 

دػػػػؼ لنىػػػػدتها رد عمػػػػى أعقابػػػػ   ممػػػػا اجػػػػطر  إلػػػػى طمػػػػب ال ػػػػوف مػػػػف بطمميػػػػوس التاسػػػػه  ليػػػػروس 
Lathyrus  ( 3)د واىتيػاح أراجػيهـ فػى البدايػة ممؾ مصػر  الػذى أمػد  بم ونػة مكنتػ  مػف دحػر اليهػو

عمى يد ابنػى الكػادف األكبػر  المػذاف ددػ  مدينػة سػماريا ب ػد ذلػؾ  108ولكن  دـز ب د ذلؾ فى عاـ 
 (4)وقاما با نتقاـ مف أدمها وتدميردا.

مػػات يوحنػػا ديركػػانوس  ويمكػػف القػػوؿ بونػػ  تػػرؾ ألبنػػ  مممكػػة وصػػمت تقريبػػا إلػػى  104وفػػى عػػاـ 
كانػػػت عميهػػػا مممكػػػة داوود  ولكػػػف مػػػف ناحيػػػة أدػػػرى أزداد النفػػػور مػػػا بػػػيف البيػػػت  ذات الحػػػدود التػػػى

الح مونى وطائفة المتدينيف اليهود )الفريسييف( ووصؿ إلػى ذروتػ   ممػا ى ػؿ دػؤ و ي ػانوف عمػى يػد 
                                                 

(1) Diod. XXXIV/ V 34. 

(2) Joseph. Ant. XIII, 10, 1 (273). 

(3) C. A. H. VIII. p. 532-3.  

(4) Schurer., op. cit. p. 210. 
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ابف  قيؽ يهوذا المكابى الػذى كػاف تنظػر إليػ  باعتبػار  رمػزًا لمقوميػة اليهوديػة أكلػر ممػا عػانى اليهػود 
متػدينوف عمػػى يػػد أنطيػػودس الرابػػه إبيفػػانيس الممػػؾ الػولنى  الػػذى كالػػت لػػ  المصػػادر اليهوديػػة الػػتهـ ال

 (1)باعتبار  عدوا لميهود.

استفحؿ دطر اليهود فى ظؿ انقساـ الدولة السموقية إلى مممكتيف  إحدادما فى الىنػوب واألدػرى 
  يوحنػا ديركػانوس بور ػاـ سػكاف قػاـ أريسػتوبولوس الػذى دمػؼ والػد 103ػ104فى ال ماؿ  وفى عاـ 

ىػراو الدتػاف  عمػى الػر ـ مػف أنػ  كػاف يوصػؼ بونػ  محػب لمحجػارة  الىميؿ عمى اعتناؽ اليهودية  وا 
ولػػـ يمبػػث أف قػػاـ بيػػزو ىانػػب مػػف  (2).اإل ريقيػػة  وىػػاو وصػػف  عنػػد ىوزيفػػوس بمقػػب 

 (3)اليهودية.فى ىنوب لبناف  وأر مهـ عمى اعتناؽ  Ituraeansب د ا يتورييف 

لػػػػػـ يػػػػػدـ حكػػػػػـ أريسػػػػػتوبولوس سػػػػػوى عػػػػػاـ واحػػػػػد  وتػػػػػولى مػػػػػف ب ػػػػػد   ػػػػػقيق  اإلسػػػػػكندر ينػػػػػايوس 
Alexander Jannaeus  الػػذى تػػزوج مػػف أرممػػة  ػػقيق  المتػػوفى سػػالومى الكسػػندرا 103فػػى عػػاـ  

Salome Alexandra وداـ حكػػـ اإلسػػكندر نيػػايوس  (4)  والتػػى كػػاف لهػػا الفجػػؿ فػػى توليتػػ  الحكػػـ
عامػػا  وكػػاف اسػػم  يػػذكر م ػػفوعا بمقػػب ممػػؾ  ووجػػه عمػػى ال ممػػة التػػى سػػكها لقػػب ممػػؾ  27لمػػدة 

 (5)وكذلؾ بال برية. باليونانية 

                                                 

(1) C. A. H. VIII. p. 532. 

(2) Joseph. Ant. XIII, 11, 3 (318). 

(3) Schurer., op. cit. p. 217. 

يػػػانيوف فػػػى دداف ال ػػػ  باسػػػـ لػػػرو  وقػػػد أن ػػػووا مممكػػػة لبنػػػاف  ا يتوريػػػوف دػػػـ فػػػى األصػػػؿ الىماعػػػة التػػػى عرفهػػػا المح
  وقد اتس ت مممكتهـ فسيطروا عمى مناطؽ واسػ ة مػف  ػرؽ لبنػاف  وعمػى 115اعترفت بها الدولة السموقية فى عاـ 

 ىانب كبير مف الساحؿ المبنانى. أنظر:
(  ص 1986ىمػد األوؿ  الىػػزو األوؿ  )مصػطفى كمػاؿ عبػد ال مػيـ: ا يتوريػوف. عػػرب لبنػاف القػدامى  ال صػور  الم

 .   14ػ1
(4) Schurer., op. cit. p. 219. 

(5) C. A. H. IX. p. 398. 
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واصػؿ اإلسػكندر نيػانوس السياسػية التوسػ ية التػى مارسػػها أسػ ف   فبػدأ ب ػف الحػرب عمػى مدينػػة 
طمػػب ال ػػوف مػػف بطمميػػوس  وجػػرب حولهػػا حصػػارا دانقػػا  ممػػا دفػػه أدمهػػا إلػػى (1)بطػػولميس )عكػػا( 
الػػػذى كػػػػاف يحكػػػـ قبػػػػرص  ب ػػػػد أف طردتػػػ  أمػػػػ  كميوبػػػاتر  اللاللػػػػة مػػػػف  Lathyrosالتاسػػػه  ليػػػػروس 

فاسػػتىاب لطمػػبهـ ووصػػؿ إلػػى المنطقػػة عمػػى رأس قواتػػ   ممػػا دفػػه ينػػايوس إلػػى رفػػه  (2)اإلسػػكندرية 
س الوقػت أرسػؿ ين ػد وتوقيػه م ادػدة مػه بطمميػوس  ليػروس  ولكنػ  فػى نفػ (3)الحصار عف المدينة 

مسػاعدة كميوبػػاتر  اللاللػػة  وعنػدما تنػػادى ذلػػؾ إلػػى عمػـ بطمميػػوس  ليػػروس اعتبػر دػػذا التصػػرؼ مػػف 
ينػػػايوس درقػػػا لمم ادػػػدة التػػػى أبرمهػػػا م ػػػ   فاىتػػػاح بقواتػػػ  ىودايػػػا  والتقػػػى با سػػػكندر ينػػػايوس عنػػػد 

فػر ىنػػود ينػايوس ولكػػف و عنػد نهػػر األردف  وتمكػف مػف إلحػػاؽ دزيمػة نكػػراو بػ    Asophonأسػوفوف 
ىنػػود بطمميػػوس طػػاردودـ واعممػػوا سػػيوفهـ فػػى رقػػابهـ "حتػػى لممػػت سػػيوفهـ مػػف الػػذبس وت بػػت أيػػديهـ" 

وقػػػد تمكػػػف بطمميػػػوس مػػػف إدجػػػاع (4)كمػػػا عبػػػر ىوزيفػػػوس.
 ىودايا لسيطرت .

تقػػػويض إنىػػازات ابنهػػػا فورسػػػمت  ألػػارت دػػػذا األنبػػػاو انزعاىػػًا باليػػػًا لػػػدى كميوبػػاتر  اللاللػػػة  وأرادت
ىي ا إلى فمسطيف  وتكمف دذا الىيش مف طرد بطمميوس وفرض السيطرة عمى ىودايا  وقد نصحها 
ب ض مست اريها بوف تجـ فمسطيف إلى مصر  إ  أف مست اردا اليهودى "حنانيا" تمكف مف إقناعهػا 

أصػبس دػذا األديػر دػو القػوة الف ميػة و  (5)بال دوؿ عف دذا الم روع  والتحالؼ مه  اإلسكندر ينايوس 

                                                 

لم حػظ دػ ؿ األحػداث السػابقة الػدور البػارز الػذى ل بتػ  مدينػة عكػا فػى تػاريخ دػذ  الفتػرة. عػف تػاريخ عكػا فػى مف ا (1)
 ال صر السموقى:

Rouvier. Jules., Ptolemaïs-Ace ses noms et ses eres sous les Seleucides et la domination 

remaine:Revue Biblique huitiem e Anuée. Paris. (1899). pp. 393-404. 
(2) Holble., op. cit., p. 208. 

(3) Joseph. Ant. XIII, 12, 2, 4 (324-34). 

(4) Joseph. Ant. XIII, 12, 5 (343). 

(5) Schurer., op. cit. p. 221. 
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فى المنطقة  ب ػد انسػحاب بطمميػوس إلػى قبػرص  مكتفيػا مػف الينيمػة باإليػاب  كمػا سػحبت كميوبػاتر  
قواتها مف فمسطيف  أما ينايوس فب د أف د  ل  الىو استونؼ توس ات  فػى كافػة ا تىادػات  فسػيطر 

 (1)يودس اللامف ىروبوس.  وفى دذا ال اـ توفى أنط96عمى مدينة  زة فى عاـ 

مه انيماس اإلسكندر ينايوس فى حروب  التوس ية لػـ يفطػف إلػى الم ارجػة الدادميػة التػى أدػذت 
ودػػى الىماعػػة التػػى تملػػؿ  Phariseesتتنػػامى جػػد حكمػػ   والتػػى تولػػت قيادتهػػا ىمػػاعى الفريسػػييف 

ود  بقتؿ الم ارجػيف  وقػاـ رىاؿ الديف المت دديف  وس ى ينايوس إلى وأد الفتنة فى مهددا  فومر ىن
وقد فىرت دذ  المذبحػة م ػاعر  (2)دؤ و الىنود بارتكاب مذبحة راح جحيتها ستة آ ؼ مف اليهود 

 اليجب لدى اليهود جد حكـ اإلسكندر ينايوس. وباتوا يحمموف بيـو الد ص مف دذا الطا ية.

الرمػػاد  ولػػـ يسػػتطه أف  ظػػف ينػػايوس أنػػ  تمكػػف مػػف إدمػػاد اللػػورة  ولكػػف النػػار كانػػت تكمػػف تحػػت
يكػػػبس ىمػػػاح ر بتػػػ  فػػػى المزيػػػد مػػػف التوسػػػه  فقػػػاـ بحممػػػة عمػػػى ب ػػػض القبائػػػؿ ال ربيػػػة  ػػػرؽ األردف  
وأر مها عمى دفػه الىزيػة  وأدػذ فػى التحػرش بالممػؾ عبػاد  ممػؾ األنبػاط  ولكنػ  وقػه فػى كمػيف ونىػا 

مف سكانها  فوف الفريسييف وىػدوا  من  بوعىوبة وعندما فر إلى أور ميـ وىد فى انتظار    ورًا عدائياً 
فاست انوا بالىنود المرتزقة  وقاتؿ ينايوس لمدة سػتة سػنوات  سػت ادة  (3)الفرصة مواتية لمتدمص من  

وب د أف أنهك  الصراع عرض عمى دصوم  الصمس  إ  أنهـ رفجػوا  وأم نػوا  (4)مركز  فى أور ميـ.
أرسػموا  88إلى حد ا ست انة بسمطة أىنبيػة. ففػى عػاـ فى م اعردـ ال دائية تىاد   وبمع بهـ األمر 

  Demetrius III Eucaerusإلػى أحػد أمػراو البيػت السػموقى ويػدعى ديمتريػوس اللالػث يوكػايروس 

                                                 

(1) Bevan., op. cit. p. 259. 

(2) Joseph. Ant. XIII, 13, 5 (372-3).  

(3) Roth. C., op. cit., p. 82. 

(4) Schurer., op. cit. p. 225. 
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ودػػػو ابػػػف أنطيػػػػودس ىروبػػػوس  وكػػػاف يسػػػػيطر عمػػػى ب ػػػػض أىػػػزاو سػػػوريا ين ػػػػدوف مسػػػاعدت  جػػػػد 
 (1)ينايوس.

لفػػور وىػػاو عمػػى رأس ىي ػػ   ويملػػؿ دػػذا الموقػػؼ لبػػى ديمتريػػوس اللالػػث دعػػوة الفريسػػييف عمػػى ا
تييرا مهما فى ال  قػة بػيف اليهػود والبيػت السػموقى  فقػد اعتػاد اليهػود أف يتػددموا فػى الصػراعات بػيف 
أبناو دذا البيت لتحقيؽ مكاسب عمى حساب السمطة المركزية  أما فى دذ  المرة فوننا ن حظ أف أحد 

هػػز فرصػػة الصػػراع الػػدادمى بػػيف اليهػػود لتحقيػػؽ مكاسػػب  وعنػػدما أمػػراو البيػػت السػػموقى دػػو الػػذى انت
 (2)التقى الطرفاف لقى اإلسكندر ينايوس دزيمة منكرة فر عمى ألردا إلى الىباؿ.

 ػػ ر اليهػػود بالػػذنب ألنهػػـ سػػاندوا رىػػً  أىنبيػػا جػػد واحػػد مػػف بنػػى ىمػػدتهـ  وتحركػػت م ػػاعردـ 
ظػؿ حػاكـ يهػودى حتػى لػو كػاف طا يػة  فػى دولػة  القومية  ورأوا أن  مف األفجػؿ لهػـ أف ي ي ػوا فػى

ف لر ستة آ ؼ منهـ ا نجماـ إلى ( 3)مستقمة  مف أف تصبس ب ددـ مىرد و ية فى الدولة السموقية.
اإلسػػػكندر ينػػػايوس  بينمػػػا عػػػاد ديمتريػػػوس اللالػػػث إلػػػى عاصػػػمتة  وي ػػػد ديمتريػػػوس اللالػػػث دػػػو آدػػػر 

 (4)يهود.المموؾ السموقييف الذيف تددموا فى  ئوف ال

عاد اإلسكندر ينايوس إلػى أور ػميـ  وحػارب الػذيف كػانوا مػا يزالػوف عمػى تمػرددـ عميػ   واسػتطاع 
أف يهػػػػزمهـ  وعنػػػػدما  ذ قػػػػادتهـ بػػػػالفرار طػػػػارددـ وأسػػػػردـ  وأنػػػػتقـ مػػػػنهـ  ػػػػر انتقػػػػاـ  وطبقػػػػا لروايػػػػة 

                                                 

 لقب يوكايروس ي نى المحظوظ  ودو لقب أطمؽ عمي  أدؿ دم ؽ  ألن  أحرز نىاحات لـ تكف متوق ة. أنظر: (1)
 .149بؽ  ص مفيد ال ابد: المرىه السا

(2) Joseph. Ant. XIII, 14,  1-2 (377-9). 

(3) Russell., op. cit., p. 69.  

(4) Bevan., op. cit., p. 260. 
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ودػػو يمهػػو مػػه مػػنهـ وأدػػذ يتسػػمى بػػرؤيتهـ يمفظػػوف أنفاسػػهـ األديػػرة  800ىوزيفػػوس فونػػ  أمػػر ب ػػنؽ 
م انا فى ت ذيبهـ فوف أمر بقتؿ زوىاتهـ وأبنائهـ أماـ أعينهـ قبؿ إعدامهـ.  (1)محظيات   وا 

عاش اإلسكندر ينايوس فى سػ ـ دػ ؿ الفتػرة الباقيػة مػف حكمػ   فمػـ يواىػ  م ارجػة تػذكر  أمػا 
األديػػرة  وان كسػػت اإلمبراطوريػػة السػػموقية التػػى كانػػت تتػػرنس مػػف فتػػرة طويمػػة فقػػد بػػدأت تمفػػظ أنفاسػػها 

األحػػػواؿ المجػػػطربة فػػػى سػػػوريا عمػػػى ىودايػػػا. فػػػوف أنطيػػػودس اللػػػانى ع ػػػر أصػػػير األبنػػػاو الدمسػػػة 
لىروبوس ددؿ فى حروب متوالية مه  ػقيق  فيميػب وممػؾ األنبػاط  و ػرع فػى مهاىمػة بػ د األنبػاط  

  الحممػة  فوقػاـ سػورا وقد كاف دذا يتطمب المرور عبر ىودايا  وأراد ينػايوس أف يمن ػ  مػف القيػاـ بهػذ
وزود  بػػوبراج د ػػبية  إ  أف أنطيػػودس اللػػانى ع ػػر أجػػـر  (2)جػػدمًا يمتػػد مػػا بػػيف يافػػا وكفػػر سػػابا 

النار فى تمؾ األبراج  ودمر السور وتمكف مف اىتياز   ولكن  لقى حتفػ  فػى م ركػة مػه الحػارث ممػؾ 
دم ػػػؽ  وأصػػػبس األنبػػػاط األنبػػػاط  الػػػذى تمكػػػف مػػػف فػػػرض سػػػيطرت  عمػػػى منطقػػػة واسػػػ ة تمتػػػد حتػػػى 

ولـ يتمكف ينايوس مف إب ػاد دػذا الدطػر إ  ب ػد تقػديـ تنػاز ت. وعمػى  (3)ي كموف دطرًا عمى اليهود 
الر ـ مف اعت ؿ صحت  نتيىة إفراط  فى  رب الدمر  فون  واصؿ ن اط  ال سكرى حتى وفات  فى 

 (4).76عاـ 

(  67ػػ 76) Salome Alexandraرا دمؼ اإلسكندر ينايوس فى الحكـ زوىتػ  سػالومى الكسػند
وكػاف لهػذ   (5)ومما دو ىدير بالذكر أف اليهود لـ يدج وا لحكـ امرأة منذ عصور جاربة فى القػدـ 

                                                 

(1) Joseph. Ant. XIII, 15, 2 (389-91). 

(2) Schurer., op. cit. p. 226. 

 عف ال  قات بيف األنباط واليهود. أنظر: (3)
األنباط واليهود وموقؼ الدولػة الرومانيػة منهػا مػف أوادػر القػرف اللػانى قبػؿ المػي د  فتحية حسيف عقاب: ال  قات بيف

 ـ(.2000حتى القرف األوؿ المي دى. رسالة دكتورا  ) ير من ورة(  ىدة   المممكة ال ربية الس ودية )

(4) Schurer., op. cit. p. 227. 

(5) Grant. M., The History of Ancient Israel. New York. (1984). p. 222.  
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السػػيدة ولػػداف دمػػا ديركػػانوس الػػذى تػػولى منصػػب الكػػادف األكبػػر  امػػا  ػػقيق  األصػػير أريسػػتوبولوس 
وقػػػد  ػػػى ت  والدتػػػ  عمػػػى القيػػػاـ بهػػػذ   (1)فتػػػولى القيػػػادة ال سػػػكرية  وقػػػاـ بحممػػػة فا ػػػمة عمػػػى دم ػػػؽ 

ممػؾ  Tigranesوفى ذلؾ الوقت أصبحت مصائر الدولة السموقية ردنا بم يئة تيىرانيس  (2)الحممة 
 أرمينيا  الذى استولى عمى سوريا  ولكن  لـ يتددؿ فى  ئوف اليهود بفجؿ ددايا سالومى.

السػيدة عمػى فػراش المػوت اسػتطاع  لـ يمبث الد ؼ أف دب بيف ابنى سالومى  وبينما كانت دػذ 
أريسػتوبولوس أف يح ػػد التوييػػد مػف دمفػػ  لكػػى يدمػػؼ والدتػ  بػػد  مػػف  ػقيق  األكبػػر الوريػػث ال ػػرعى  
وعندما احتكـ الطرفاف إلى الس ح استطاع أريستوبولوس أف يهـز  قيق  األكبر  وقد لىو دذا األدير 

  ميـ.إلى الحارث ممؾ األنباط  الذى جرب حصارا عمى أور 

وفى تمؾ األلناو ظهرت فى المنطقة قوة قدر لها أف تم ػب الػدور الحاسػـ عمػى المسػرح السياسػى  
ودى قوة الروماف  فوف المدف السورية التى است  رت الدطر مف تقدـ تيىرانيس استنىدت بالروماف  

مـ تيىرانيس بتقدـ وعندما ع Lucellus (3)الذيف استىابوا لهذا الطمب  وأرسموا حممة بقيادة لوكمموس 
دف ػػػت رومػػػا بوحػػػد أبنػػػاو البيػػػت  69الىػػػيش الرومػػػانى آلػػػر ا نسػػػحاب  وعػػػاد إلػػػى بػػػ د   وفػػػى عػػػاـ 

السموقى لكى يتولى ال رش  وتولى الحكـ اسـ أنطيودس اللالث ع ر  إ  أنػ  عػرؼ باسػـ ا سػيوى  
 (4).لكف ا جطرابات ما لبلت أف تىدد ب د ظهور ال ديديف مف المطالبيف بال رش

. أحػػد رىػػاؿ Scaurusىػػاو إلػػى المنطقػػة ىػػيش رومػػانى تحػػت قيػػادة سػػكاوروس  65وفػػى عػػاـ 
بومبى  وأصدر القائد الرومانى أوامر  إلى الحارث برفه الحصار فامتلػؿ الممػؾ النبطػى وانسػحب إلػى 
بػػ د   وأصػػبس أريسػػتوبولوس دػػو السػػمطة الوحيػػدة فػػى أور ػػميـ  وب ػػد فتػػرة وىيػػزة وصػػؿ بػػومبى إلػػى 

                                                 

(1) Roth. C., op. cit. p. 83. 

(2) Russell., op. cit. p. 75. 

(3) Cary. M; Scullard. H. H., A History of Rome Down to the Reign of Constantine. 3ed, 

London. (1979). p. 252. 

 .153ػ152مفيد ال ابد: المرىه السابؽ  ص  (4)
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 ػػؽ  فورسػػؿ كػػ  األدػػويف منػػدوبيف إلػػى القائػػد الرومػػانى لمحصػػوؿ عمػػى اعتػػراؼ الرومػػاف  ورأى دم
بومبى أف ديركانوس دو األىدر بتولى السمطة  ولكف أريسػتوبولوس رفػض دػذا القػرار  وتحصػف فػى 

  63أور ميـ مما دفه بومبى إلى مهاىمة المدينة  وتمكف مف اقتحامها فى أحد أياـ السػبت مػف عػاـ 
وقػػاـ  (1)أصػػبس ديركػػانوس يحكػػـ أور ػػميـ باعتبػػار  الكػػادف األكبػػر  ولكنػػ  لػػـ ي ػػد يحمػػؿ لقػػب ممػػؾ.و 

بػػػومبى بوسػػػر أريسػػػتوبولوس  وحممػػػ  م ػػػ  كوسػػػير حػػػرب إلػػػى رومػػػا  وعنػػػدما أقػػػاـ دػػػذا القائػػػد موكػػػب 
فى روما سار أريستوبولوس إلى ىوار عىمت  الحربية باعتبار  أسير حرب  وتػـ  61انتصار  فى عاـ 

 (2)تقميص حىـ الدويمة اليهودية وأصبس عميها أنت تؤدى الىزية إلى روما.

أمػػا الدولػػة السػػموقية ذاتهػػا فقػػد انتهػػى أمردػػا  وأدرؾ بػػومبى أف أبنػػاو البيػػت السػػموقى  يػػر ىػػديريف 
بػػالحكـ  ويقػػاؿ أف أدػػؿ أنطاكيػػة الػػذيف سػػئموا الصػػراع بػػيف أمػػراو األسػػرة السػػموقية دػػـ الػػذيف حرجػػوا 

أف يجػػه حػػدا لحكػػـ دػػذ  األسػػرة  فػػوعمف القائػػد الرومػػانى إليػػاو الدولػػة السػػموقية وتحويػػؿ بػػومبى عمػػى 
 (3).64سوريا إلى و ية رومانية فى عاـ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(1) Joseph. Ant. XIV 4, 4 (73). 

(2) Schurer., op. cit. p. 241. 

(3) Bevan., op. cit. p. 267. 
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وفػػى النهايػػة يمكػػف القػػوؿ بػػوف تػػددؿ اليهػػود فػػى الصػػراعات التػػى دارت بػػيف أبنػػاو البيػػت السػػموقى 
ؿ الكليريف مػف األفػراد والىماعػات فػى الو يػات كاف الهدؼ من  سياسيًا  وأف اليهود ملمهـ فى ذلؾ مل

التاب ػػة لمدولػػة السػػموقية اسػػتيموا لحظػػات الجػػ ؼ فػػى تػػاريخ الدولػػة السػػموقية فػػى تحقيػػؽ مػػ ربهـ  وقػػد 
حرص اليهود عمى تصوير صراعهـ مه الدولة السموقية عمى أن  صراع دينى قومى  وربما كاف ذلؾ 

تػػى حممػػت طاب ػػًا دينيػػًا وقوميػػًا كػػرد ف ػػؿ عمػػى محػػاو ت الممػػؾ فػػى البدايػػة بتػػولير اللػػورة المكابيػػة  ال
أنطيػػودس الرابػػه لمتػػددؿ فػػى  ػػئوف اليهػػود  ومناصػػرة م سػػكر المتػػو رقيف مػػنهـ. إ  أف ال ػػداو بػػيف 
اليهود والسمطة المركزية السموقية لػـ يمبػث أف أتدػذ طاب ػًا سياسػيًا محجػًا يتملػؿ فػى محػاو ت اليهػود 

سػػػب عمػػػى حسػػػاب السػػػمطة المركزيػػػة  وممارسػػػة نػػػوع مػػػف ا نتهازيػػػة فػػػى سػػػبيؿ المسػػػتمرة لتحقيػػػؽ مكا
تحقيؽ ذلؾ. فونهـ لـ يىدوا  جاجة فى توييد اإلسكندر با س عمى الر ـ مف كون  ابنا ألنطيودس 
الرابػػه الػػذى كػػانوا يكردونػػ   ويػػدعوف بونػػ  كػػاف عػػدوا لميهػػود  وذلػػؾ ألف اإلسػػكندر بػػا س أسػػرؼ فػػى 

 الاف.  وعود  لزعيمهـ يون

ول منا ن حظ أف اليهود كانت لديهـ قػدرة فائقػة عمػى التحػوؿ مػف طػرؼ إلػى آدػر  لػـ ال ػودة مػرة 
أدرى إلى الطرؼ الذى تنكروا ل  إذا رأوا فى ذلؾ مصمحة لهػـ  فقػد أيػد يونالػاف اإلسػكندر بػا س لػـ 

لػانى وناصػر أنطيػودس أنقمب عمي  ونقؿ توييد  لديمتريوس اللػانى  لػـ مػا لبػث أف تنكػر لػديمتريوس ال
السادس والوصى عمي  تريفوف  وب د أف قتؿ تريفوف يونالاف لـ ي  ر اليهود وزعيمهـ الىديػد  ػم وف 

 بوى حرج فى ال ودة إلى توييد ديمتريوس اللانى الذى تدموا عن  مف قبؿ.

فػػػػى دػػػػ ؿ سػػػػ ى اليهػػػػود إلػػػػى اسػػػػتي ؿ جػػػػ ؼ الدولػػػػة وتحقيػػػػؽ طموحػػػػاتهـ السياسػػػػية  اتسػػػػمت 
هـ بقدر كبير مف ال راسة  وممارسة  هوة ا نتقاـ  فحيف طمب ديمتريوس اللػانى مػف يونالػاف تصرفات

مساعدت  فى إدماد لورة أدؿ أنطاكية  أنتقى الكادف األكبر مىموعة مف أ ػرس رىالػ  الػذيف تمرسػوا 
نظيػر فى "حروب الرب" كما ذكرت المصػادر اليهوديػة  وقػد تمكػف الىنػود مػف إدمػاد اللػورة بقسػوة   

لها  وعادوا إلى أور ميـ ليحدلوا أدمهـ عما ف مػو  فػى أنطاكيػة "المدينػة الكػافرة"  وأنهػـ قتمػوا مػف أدمهػا 
 مائة ألفا.
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لـ يكف اليهود فػى حػروبهـ يراعػوف مقدسػات ال ػ وب األدػرى  ففػى ألنػاو الصػراع بػيف اإلسػكندر 
ير م بػد المدينػة عمػى روؤس السػكاف با س وديمتريوس اللانى داىـ يونالاف مدينة أ ػدود  وقػاـ بتػدم

 الذيف لىووا إلي  كما قاـ أريستوبولوس بور اـ سكاف الىميؿ وا يتورييف عمى اعتناؽ اليهودية.

والحقيقة أف قياـ اليهود د ؿ حروبهـ التوس ية فى تمؾ الفتػرة بور ػاـ  ػ وب أدػرى عمػى اعتنػاؽ 
ـز مػػا بػػيف الػػديف والقوميػػة عنػػد اليهػػود  ودػػـ اليهوديػػة أمػػر يليػػر الدد ػػة  فمػػف الم ػػروؼ أف دنػػاؾ تػػ 

يدعوف أنهـ   ب اهلل المدتار الذى   ينبيى أف ت وب   ائبة مف ال  وب األدػرى  ودػـ   يرحبػوف 
عادة باعتنػاؽ أحػد لميهوديػة عمػى عكػس الػديانات األدػرى  ودػذا يػدؿ د لػة واجػحة عمػى أف أدػداؼ 

 قيدة  بؿ كانت سياسية محجة القصد منها زيادة ا تباع حكاـ األسرة الح مونية لـ تكف ناب ة مف ال
 الذيف يؤدوف لهـ الىزية.   

ذا كنا بصدد الحػديث عػف ت ػاليـ الديانػة اليهوديػة  فػوف مػا يليػر ال ىػب أف يرقنػدـ الكػادف األكبػر  وا 
ألور ػميـ عمػى  ػرب الدمػػر  وكمػا ذكرنػا فػػوف  ػم وف قػد تػـ ا تيالػػ  بينمػا كػاف فػػى حالػة سػكر بػػيف  

 كما أف اإلسكندر ينايوس كاف م روؼ عن  اإلفراط فى ال راب.

ذا كانت ال راسة التى ت امؿ بها اليهود مه ال  وب األدرى لها مػا يبرردػا مػف وىهػة نظهػردـ   وا 
فػػوف القسػػوة التػػى ت امػػؿ بهػػا حكػػاـ األسػػرة الح ػػمونية مػػه دصػػومهـ السياسػػييف أمػػر مليػػر ا سػػتنكار  

ستة آ ؼ مف الفريسػييف  وفػى مناسػبة أدػرى أدػذ يتمػذذ برؤيػة م ارجػي  فقد أعدـ اإلسكندر ينايوس 
 ودـ ي نقوف أماـ عيني . 

والحقيقػػة انػػ  ممػػا يليػػر ال ىػػب أف يمقػػى المتػػدينوف اليهػػود دػػذا المصػػير عمػػى يػػد حػػاكـ مػػف أبنػػاو 
يػػة  ولسػػنا األسػػرة الح ػػمونية  والتػػى رف ػػت لػػواو التمػػرد جػػد الدولػػة السػػموقية دفاعػػًا عػػف الديانػػة اليهود

بصدد الدفاع عف الدولة السموقية  فوف دذ  الدولة لـ تتدذ موقفا م اديا لمديانة اليهودية ذاتهػا  وحتػى 
الممؾ أنطيودس الرابه الذى وصمت  المصادر اليهودية بون  اجطهد اليهود  فوف صػراع  م هػـ كػاف 

يػػودس السػػابه فػػى ألنػػاو حصػػار  سياسػػيًا ولػػـ يكػػف ذا طػػابه دينػػى  و  يفوتنػػا أف نتػػذكر أف الممػػؾ أنط
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ألور ػػػميـ حػػػرص عمػػػى إرسػػػاؿ األجػػػاحى لكػػػى تقػػػدـ إلػػػى ديكػػػؿ أور ػػػميـ  حرصػػػا منػػػ  عمػػػى إظهػػػار 
 احترام  لمديانة اليهودية.

القوؿ إذف بوف صراع اليهود مه الدولة السموقية  وحرصهـ عمى التددؿ فى الصراع عمى ال رش 
دو قوؿ ليس ل  ما يبرر   فونػ  كػاف صػراعا سياسػيا  إلج اؼ دذ  الدولة  دفاعا عف دينهـ وقوميتهـ

حػػػػرص د لػػػػ  حكػػػػاـ األسػػػػرة الح ػػػػمونية عمػػػػى تحقيػػػػؽ مكاسػػػػب سياسػػػػية ذاتيػػػػة  وا   فكيػػػػؼ تفسػػػػر 
اجطهاددـ لفئة اليهػود المتػدينيف )الفريسػييف( واسػتدداـ الىنػود المرتزقػة ملممػا ف ػؿ يوحنػا ديركػانوس 

 موفاو بالتزامات  تىا  المرتزقة. الذى قاـ بالسطو عمى مقبرة الممؾ داوود ل

ذا مػػا صػػدقنا ادعػػاوات حكػػاـ األسػػرة الح ػػمونية بػػوف صػػراعهـ مػػه السػػمطة المركزيػػة فػػى الدولػػة  وا 
السموقية كانػت مػف أىػؿ المحافظػة عمػى الهويػة اليهوديػة  فػوف الحػاكـ فػى دػذ  الحالػة يكفيػ  فدػرًا أف 

دػػؤ و الحكػػاـ عمػػى اتدػػاذ لقػػب ممػػؾ ملممػػا  يحمػػؿ لقػػب الكػػادف األكبػػر لهيكػػؿ أور ػػميـ  إ  أف حػػرص
فصػػؿ اإلسػػكندر ينػػايوس ي ػػير بىػػ و إلػػى أدػػدافهـ السياسػػية الدنيويػػة  ولػػـ تكػػف آفػػة الصػػراع عمػػى 
الحكـ مف نصػيب البيػت السػموقى فقػط  بػؿ  ػاركهـ فػى ذلػؾ أبنػاو البيػت الح ػمونى فقػد تصػارع إبنػا 

 سالومى الكسندرا عمى منصب الكادف األكبر.

القوؿ أف تددؿ اليهود فى الصراع عمى ال رش السموقى كاف الهػدؼ منػ  سياسػيًا  ودػو ود صة 
تحقيؽ اكبر قدر مف المكاسب  وكانوا عادة ما يستيموف حالة الج ؼ فى ا ستي و عمى المزيد مػف 
األراجػػى  ولكػػػف عنػػدما يتػػػولى السػػػمطة حػػاكـ قػػػوى ملػػؿ تريفػػػوف أو أنطيػػػودس السػػابه فػػػونهـ يمزمػػػوف 

وقد نىحوا فى كلير مف األحياف فى إيىاد دويمة تتمته با ستق ؿ عمػى رأسػها حػاكـ يحمػؿ حدوددـ  
 لقب ممؾ  ولها عممتها الداصة.
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 األسرة السموقية
 281سموقس األوؿ نيكاتور 
 261أنطيودس األوؿ سوتير 
 246أنطيودس اللانى ليوس 

 256ػ255سموقس اللانى 
 

 223سموقس اللالث    187اللالث  انطيودوس  145ا سكندر با س
 

 

 175سموقس الرابه      164انطيودوس الرابه    142أنطيودس السادس 
 

 150ديمتريوس األوؿ      162انطيودس الدامس  
   

 

 125ديمتريوس اللانى     129انطيودس السابه   أنطيودس السابه
 95الكوزيكى 

   

 125سموقس الدامس     امفأنطيودوس الل
 96ىروبوس   83 ا ر لأنطيودس ا

     

             
 انطيودس اللانى ع ر   ديمتريوس اللالث         فيميب           أنطيودس الحادى ع ر   سموقس  أنطيودس اللالث ع ر

     64        84      88                  84                   93                 95 

 

  65فيميب اللانى 
 جميع هذه التواريخ هى تاريخ الوفاة.
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 الح مونية األسرة 
 

 166قتاتيا 

 

 يوحنا   م وف   يهوذا )الميكابى(   إلي ازر  يونالاف

 159  134ػ142  160        163 142ػ 160

          

 يوحنا ديركانوس

 104ػ134

       

 

 أريستوبولوس   سالومى اإلسكندرا   ينايوس اإلسكندر

 103ػ104    67ػ76    76ػ103

 

 

 ديركانوس اللانى   أريستوبولوس

 40ػ63    63ػ67

 ممحوظة: األرقاـ الملبتة ب كؿ مفرد دى تاريخ الوفاة.


