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هيرودس الكبير
سفاح بيت لحم وملك اليهودية
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توطئة
ي ــعتبر ه ــيرودس ال ــكبير م ــن ال ــشخصيات امل ــهمة ال ــتي ذُك ـ َـرت ف ــي ال ــكتاب امل ــقدس وال ــتي
ت ــراف ــق وج ــوده ــا م ــع دخ ــول ربّ ــنا ومخ ــلصنا ي ــسوع امل ــسيح إل ــى ال ــعال ــم م ــن خ ــالل سـ ـرّ
التجسد العجيب.
ف ــي م ــحاول ــة لج ــمع أك ــبر ق ــدر م ــمكن م ــن امل ــعلوم ــات امل ــتوف ــرة ع ــن ه ــذه ال ــشخصية ق ــمت
بــإعــداد هــذه الــدراســة الــبسيطة فــي أثــناء تــأمــلي الــتحضيري فــي فــترة مــا قــبل احــتفال
عـيد التجسـد اإللـهي ،وذلـك مـن خـالل اإلعـتماد عـلى عـدد مـن مـوسـوعـات الـكتاب املـقدس
وم ــطاب ــقة امل ــحتوى وم ــراج ــعته م ــن خ ــالل امل ــراج ــع ال ــتاري ــخية م ــثل ك ــتاب ــات ي ــوس ــيفوس
وسواها .أصلي أن تحمل هذه الصفحات التالية ما فيه الفائدة واملنفعة لكم.

جاك

مقدمة تاريخية
ُولِـ َد هـيرودس الـكبير فـي نـهايـة السـبعينيات مـن الـقرن األول قـبل املـيالد فـي عـائـلة أدومـية
أرس ــتقراط ــية ك ــان ــت ق ــد اع ــتنقت ال ــيهودي ــة ق ــبل ت ــلك ال ــفترة ب ــنصف ق ــرن ،ف ــي ف ــترة ح ــكم
يـوحـنا )يـوحـانـان( هـيركـانـوس األول .1كـان والـده أنـتيباتـر ) (Antipaterمسـتشارا ً لـدى
هــيركــانــوس الــثانــي ،وقــد ت ـ َّم تــعيينة فــي فــترة الحــقة لــيكون مشــرف ـا ً عــلى يــهوذا فــي الــعام
 ٤٧قبل امليالد.
لـ ــقد اعـ ــتمد اعـ ــتالء أنـ ــتيباتـ ــر وهـ ــيرودس السـ ــلطة عـ ــلى الـ ــوالء الـ ــكامـ ــل والـ ــثابـ ــت للسـ ــلطة
الـرومـانـية .وبـعد احـتالل بـومـبي ) (Pompeyلـيهوذا فـي الـعام  ٦٣قـبل املـيالد ،كـان كـل
م ــن األب أن ــتيبات ــر واإلب ــن ه ــيرودس م ــقتنعني ب ــشكل ك ــام ــل أنَّ ــه م ــن غ ــير امل ــمكن أن ي ــتم
تــحقيق أي أمــر إال فــي حــال حــصال عــلى املــوافــقة واملــساعــدة مــن رومــا .كــان هــذا املــبدأ
ج ه جــميع أعــمالــهما فــي جــميع الــظروف وأي ـاً
ثــابــتا ً وفــاع ـالً فــي جــميع قــراراتــهما وكــان ُي ـ َو ِّ ـ
تـكن الـنتائـج املـترتـبة .عـندمـا بـلغ هـيرودس سـن الـخامـسة والعشـريـن ،عـيَّنه والـده حـاكـما
ع ــلى م ــنطقة الج ــليل ،وق ــد اكتس ــب شه ــرةً ك ــبيرةً ن ــتيج ًة للح ــملة ال ــعنيفة ال ــتي ق ــاده ــا ض ـدَّ
ُقطَّاع الطرق في تلك املنطقة.
شه ــدت ن ــهاي ــة األرب ــعينيات م ــن ال ــقرن األول ن ــقل ًة ن ــوع ــية ف ــي ح ــياة ه ــيرودس ال ــسياس ــية،
وقــد كــانــت هــذه الــنقلة نــحو األســوأ .بــعد أن ت ـ َّم اغــتيال والــده فــي الــعام  ٤٢قــبل املــيالد،
َو َجـ د ه ــيرودس ن ــفسه ف ــي ح ــال ــة دف ــاع ــية ف ــي م ــواج ــهة ال ــطبقة األرس ــتقراط ــية ال ــتي ف ــي
أورش ــليم .وق ــد ح ــاول ال ــنبالء إزال ــة ه ــيرودس م ــن الس ــلطة ان ــتقام ـا ً م ــما ك ــان ــوا ي ــعتبرون ــه
تسـلطا ً واسـتبدادا ً وذلـك مـن خـالل الـلجوء إلـى الـتدخـل الـرومـانـي ،إال أ َّن تـلك املـحاولـة قـد
بـاءت بـالفشـل نـتيج ًة لـلوالء الـراسـخ الـذي كـان هـيرودس قـد أبـداه تـجاه السـلطة الـرومـانـية.
إال أ َّن ه ــيرودس ك ــان أُجـ ـ ِب َر ع ــلى ال ــفرار م ــن ال ــيهودي ــة ف ــي ال ــعام  ٤٠ق ــبل امل ــيالد وذل ــك
 1يوحنا هيركانوس األول ) :(John Hyrcanus Iكان رئيس الكهنة وأمير عائلة الحشمونيّني ،وقد ولد في حوالي العام ١٧٥
قبل امليالد وتوفي في العام  ١٠٤قبل امليالد .كان حكيما ً وعادالً ومحاربا ً بارعا ً .حارب ض َّد اآلشور ّيني وهزم قائدهم كينديبيوس
)كيندوباس  .(Cendebeus -كان قد نجح في الهرب من أريحا بعد أن قام صهره بطوملي ) (Ptolemyباغتيال والده سمعان
املكابي ) (Simon Maccabeusوارسال فرقة الغتياله هو اآلخر .موسوعة املعارف اليهودية الجزء السادس ،ص .٥١٥
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نـ ـ ـ ــتيجة النـ ـ ـ ــضمام املـ ـ ـ ــلك الـ ـ ـ ــحشمونـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــياس أنـ ـ ـ ــتيغونـ ـ ـ ــوسMattathias) 2
 (Antigonusإل ــى ال ــغزاة ال ــفرثـ ـيّني ف ــي م ــحاول ــة ل ــطرد ك ــل م ــن ه ــيرودس والس ــلطات
الــرومــانــية .انــتقل حــينها هــيرودس إلــى رومــا حــيث تـ َّم تــتويــجه مــلكا ً عــلى الــيهوديــة بــشكل
رسـمي .عـاد فـي الـعام  ٣٩قـبل املـيالد إلـى الـيهوديـة حـيث قـضى مـدة عـامـني فـي صـراع
مـع أنـتيغونـوس والـفرثـيّني لـينجح مـن خـالل دعـم الـرومـان لـه فـي أن يسـتلم زمـام املـلك فـي
صيف العام  ٣٧قبل امليالد .حكم بعد ذلك ملدة  ٣٣عام.
مـن امل ُـمكن أن يـتم تـقسيم حـكم هـيرودس إلـى ثـالثـة فـترات .أول هـذه الـفترات تـرافـقت مـع
ت ــوط ــيده ل ــلحكم وق ــد اس ــتمرت م ــن ال ــعام  ٣٧إل ــى ال ــعام  ٢٧ق ــبل امل ــيالد ،وم ــن ث ـ َّم ك ــان ــت
الـفترة الـثانـية الـتي اسـتمرت حـتى الـعام  ١٣قـبل املـيالد وكـانـت فـترة رخـاء وازدهـار ،وقـد
ت ــميَّزت ب ــال ــعالق ــة امل ــميزة وال ــوث ــيقة ب ــني ه ــيرودس والس ــلطة ال ــروم ــان ــية .أم ــا ال ــفترة ال ــثال ــثة
والـتي اسـتمرت مـن الـعام  ١٣إلـى الـعام  ٤قـبل املـيالد كـانـت قـد اتـسمت بـوجـود الـنزاعـات
وال ــصراع ــات ال ــداخ ــلية وت ــشوه ال ــعالق ــة م ــع روم ــا إض ــافـ ـ ًة إل ــى ت ــراج ــع ح ــال ــة ه ــيرودس
الجسدية والعاطفية.

فترة توحيد اململكة
ـقسمة ،لــذلــك فــإن انــتصاره
كــانــت مــديــنة أورشــليم الــتي اســتولــى عــليها هــيرودس مــديــنة مـ ّ
ذاك ل ــم ي ــكن سـ ـبّبا ف ــي ان ــتهاء م ــشكالت ــه .إال أن امل ــلك امل ــنتصر تح ــرك بس ــرع ــة وح ــسم
إلح ــباط تح ــرك ــات ج ــميع م ــعارض ــيه ،ح ــيث ي ــذك ــر ي ــوس ــيفوس ع ــملية إع ــدام  ٤٥م ــن ق ــادة
الـفصيل املـوالـي ألنـتيغونـوس فـي املـديـنة ،فـي الـوقـت عـينه أُجـبر الـكثير مـن الـذيـن نـجحوا
فـي الـفرار عـلى االنـتقال إلـى الـحياة فـي الـخفية هـربـا ً مـن سـيف هـيرودس .ولسـداد ديـون
هــيرودس الــتي تــرتــبت عــليه تــجاه حــلفاءه الــرومــان والــجيش الــذي حــارب مــعه قــام بســلب
 2ماتاثياس أنتيغونوس ) :(Mattathias Antigonusهو ابن أرسطوبولس الثاني وقد رافق باخوروس ) (Parcorusابن
أورديس ) (Ordesملك الفرث ّيني في غزوته التي قادها باتجاه أورشليم ،والتي تزامنت مع هجمة بقيادة القائد الفارسي
برزافارنيس ) (Barzapharnesوالتي انطلقت من دمشق إلى الجليل .من نتائج هذه الحملة استالم أنتيغونوس الثاني السلطة
وأسر هيركانوس الثاني وتعذيبه وتشويهه جسديا ً بحيث أنه لم يعد صالحا ً للكهنوت.
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أمــوال األثــريــاء لــتغطية تــكالــيف اســتعادة الــحكم .قــام هــيرودس أيــضا ً بــإقــامــة عــالقــة مــع
أح ــد ف ــروع ال ــعائ ــلة ال ــحشمون ــية وذل ــك م ــن خ ــالل زواج ــه م ــن م ــري ــم ح ــفيدة أرس ــطوب ــول ــس،
حـيث حـاول هـيرودس أن يـقوم بـتدعـيم هـذه الـعالقـة مـن خـالل إعـادة هـيركـيانـوس الـثانـي
مـن املـنفى فـي بـابـل لـيمنحه مـكانـ ًة مـرمـوقـ ًة فـي املـديـنة .يـنقل يـوسـيفوس شـكوكـه عـن هـذه
الــحادثــة فــيعلن أ َّن الــدافــع الــرئــيسي الــذي يــقف وراء اســتحضار هــيرودس لــهيركــيانــوس
إل ــى م ــكان ق ــري ــب ك ــان به ــدف ال ــتحكم ف ــي م ــكان ت ــواج ــده وال ــقضاء ع ــليه ف ــي ح ــال ل ــزم
األمر3.

فـي الـسنوات الـتي تـلت اعـتالءه هـرم السـلطة ،كـان هـيرودس قـلقا ً حـيال أمـن حـكمه .لـذلـك
ف ــإن ــه ال ــتجأ إل ــى أح ــد أص ــدق ــاءه ال ــقدام ــى وه ــو ح ــنان ــئيل ال ــباب ــلي ل ــتول ــي م ــنصب رئ ــيس
ال ــكهنة .وق ــد أث ــار ه ــذا ال ــفعل ح ــفيظة أل ــكسندرا اب ــنة ه ــيرك ــيان ــوس ال ــثان ــي ووال ــدة م ــري ــم
زوجــة هــيرودس ،وذلــك ألن ابــنها املــدعــو هــيريــكيانــوس الــثالــث كــان الــتالــي بحســب تــرتــيب
االسـتحقاق لـتولـي مـنصب رئـيس الـكهنة .قـامـت ألـكسندرا بـطلب املـساعـدة مـن كـليوبـاتـرا
الــتي طــلبت املــساعــدة مــن أنــتونــي الــذي نــجح فــي إقــناع هــيرودس فــي أن يــقوم بــتعيني
أرس ــطوب ــول ــس ال ــثال ــث ف ــي م ــنصب رئ ــيس ال ــكهنة .ول ــم ي ــمض وق ــت ط ــوي ــل ق ــبل أن يُ ــدرك
ه ــيرودس م ــدى ش ــعبية أرس ــطوب ــول ــس والته ــدي ــد امل ــحتمل ال ــذي ق ــد ُي ــش ّكله .ل ــذل ــك أم ــر
هيرودس بأن يت َّم إغراقه في بركة السباحة في قصر

أريحا4.

م ــن ب ــني امل ــالح ــظات ال ــتي د َّون ــها ي ــوس ــيفوس نج ــد ت ــسجيالت ت ــفيد بتح ــرك ــات ه ــيرودس
إلحـ ــباط أي انـ ــتفاضـ ــة يـ ــهوديـ ــة ُمـ ــحتملة .ومـ ــن الـ ــغالـ ــب أن هـ ــذا السـ ــبب وراء قـ ــطع رأس
أنــتيغونــوس )ابــن هــيركــانــوس( فــي أنــطاكــية ووضــع أرســطوبــولــس رهــن االعــتقال املــنزلــي
وذلـك عـلى الـرغـم مـن طـلب املـلك أنـتونـي بـشأنـه .وفـي أواخـر الـعام  ٣٠ق.م وقـبل مـغادرتـه
إلج ــراء ل ــقاء م ــصيري م ــع أوك ــتاف ــيوس ق ــيصر ق ــام ب ــإع ــدام ه ــيرك ــيان ــوس ال ــثان ــي ووض ــع
أل ــكسندرا ف ــي حج ــز اح ــترازي ف ــي أح ــد ال ــحصون .ك ــان ق ــد ق ــام به ــذه األم ــور ن ــتيجةً

 3اآلثار ليوسيفوس ٤٦٧ :١٤؛ ٢٦٤ ،٢١-١٨ ،٥ :١٥؛ حروب اليهود ليوسيفوس .٣٤٤ :١
 4اآلثار ليوسيفوس .٥٦-٥٤ ،٥٢ ،٤٠-٢٢ :١٥
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لـتخوفـه مـن أن غـيابـه قـد يـسمح ألحـدهـما بـأن يـقود تـمردا ً ضـده ليسـتلم السـلطة .وقـد قـام
هــيرودس بــتبريــر عــملية إعــدام زوجــته الــتي تــمت بــعد ســنتني وذلــك العــتقاده بــأن بــقاءهــا
على قيد الحياة كان ليتسبب بنشوب شغب

شعبيّ5.

تـرافـقت تـلك املـرحـلة الـزمـنية بـتصاعـد حـدة املـشاعـر املـعاديـة لـلعائـلة الـهيروديـة وخـاصـة مـن
داخـل الـبيت الـهيرودي .ذلـك أن ألـكسندرا الـتي كـانـت تـخشى مـن املـلك هـيرودس وتـكرهـه
فـي الـوقـت عـينه ،كـانـت قـد عـارضـت بشـ ّدة تـعيني حـنانـئيل بـمنصب رئـيس الـكهنة وأصـيبت
بـاإلضـطراب نـتيجة ملـقتل ابـنها .كـانـت نـتيجة هـذه األمـور أن هـيرودس قـام بـوضـعها فـي
اإلقـامـة الـجبريـة كـرد فـعل عـلى تـنامـي شـكوكـه بـوالئـها .فـي اسـتجابـة لـنصيحة كـليوبـاتـرا،
قــامــت ألــكسندرا بــمحاولــة الــفرار مــن أورشــليم فــي نــعش إال أنَّــه ت ـ َّم إلــقاء الــقبض عــليها.
تـغاضـى هـيرودس عـن هـذه الـحادثـة نـتيج ًة لـخوفـه مـن غـضب كـليوبـاتـرا الـذي قـد ينجـم عـن
أي ر ّد فـ ــعل يـ ــصدر عـ ــنه .قـ ــامـ ــت بـ ــعد ذلـ ــك ألـ ــكسندرا بـ ــإبـ ــالغ كـ ــليوبـ ــاتـ ــرا عـ ــن مـ ــسؤولـ ــية
هـيرودس فـي غـرق أريسـتوبـولـوس وهـو األمـر الـذي دفـع أنـتونـي إلـى أن يـقوم بـاسـتدعـاءه
إلى الودكيّة ،إال أنَّه قد نجح في تبرئة نفسه من جميع

التُّهم6.

لـ ــم يـ ــكن ارتـ ــباط كـ ــليوبـ ــاتـ ــرا بهـ ــذه املـ ــكائـ ــد الـ ــتي حـ ــيكت ضـ ــد الـ ــعائـ ــلة الـ ــهيروديـ ــة مجـ ـ ّـرد
م ــصادف ــة .إذ أن ــها ق ــد أرادت أن ت ــقوم ب ــدم ــج ي ــهوذا وج ــنوب س ــوري ــا والج ــزي ــرة ال ــعرب ــية
وض ـ ّـمها إل ــى م ــملكتها .ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن أن ــتون ــي ك ــان ق ــد ق ــاوم م ــطال ــبها ك ــما رف ــض
اإلسـتجابـة ملـبادرتـها امل ُـختصة بـألـكسندرا ،فـإن مـطالـب كـليوبـاتـرا لـم تفشـل بـشكل ُـك ّلي.
ل ــقد ن ــجحت ف ــي ال ــحصول ع ــلى ك ــام ــل امل ــنطقة ال ــساح ــلية ف ــي ف ــينيقيا وي ــهوذا )امل ــدن
الــواقــعة بــني نهــر إلــيوثــروس ]النهــر الــذي يــتم تحــديــده عــلى أنــه النهــر الــكبير الــجنوبــي[
ومـصر فـيما عـدا صـيداء وصـور( .كـما أنَّـه قـد تـ َّم نـقل بـساتـني الـنخيل والـبلسم الـتي تـدرّ
أربـاحـا ً مـرتـفعة مـن سهـل أريـحا إلـيها ،وهـنا كـانـت قـد وافـقت عـلى تـأجـير تـلك األراضـي
إلى هيرودس مقابل  ٢٠٠وزنة في

السنة7.
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عــلى الــرغــم مــن هــذه األزمــات الــتي أمل َّــت بــه إال أن هــيرودس كــان قــد حــافــظ عــلى مــملكته
وكـذلـك حـافـظ عـلى عـالقـة جـيدة مـع رومـا .وفـي الـعام  ٣١ق.م واجـه هـيرودس ثـالث أزمـات
ح ــملت أب ــعادا ً ك ــبيرةً ل ــلغاي ــة وه ــي ح ــرب ،وزل ــزال وه ــزي ــمة راع ــيه ال ــروم ــان ــي .ل ــقد اض ــطر
هـيرودس ،نـتيج ًة لـتكليفه مـن قـبل أنـتونـي وكـليوبـاتـرا بـتحصيل اإليـرادات املسـتحقة عـلى
مـلك األنـباط ،إلـى الـلجوء إلـى قـوة السـالح وذلـك عـندمـا رفـض املـذكـور تسـديـد مسـتحقاتـه.
وعــلى الــرغــم مــن انــتصار هــيرودس فــي مــعركــته األولــى بــالــقرب مــن مــديــنة ديــون

8Dion

ـعرض له ــزي ــمة ك ــبيرة ف ــي ك ــان ــاث ــا ال ــواق ــعة ف ــي ح ــوران
ال ــواق ــعة ش ــرق ــي األردن ،ف ــإنَّ ــه ق ــد ت ـ ّ
وح ِّل ِه نــتيج ًة لــلخسائــر الــكبيرة فــي الــرجــال والــعتاد .ومــازاد
واضــطر إلــى تســريــح جــيشه َ ـ
مــن وطــئة الــكارثــة وقــوع زلــزال كــارثــي فــي يــهوذا بــشكل شــبه مــتزامــن ،ويــقول يــوســيفوس
ع ــنه أنَّ ــه ح ــصد أرواح م ــا ي ــقرب م ــن ث ــالث ــني أل ــف ش ــخص وتس ــبب ب ــخسائ ــر ك ــبيرة ف ــي
قـطعان املـاشـية .وعـلى الـرغـم مـن كـل مـا سـبق ،إال أ َّن الحـدث األعـظم فـي الـعام  ٣١كـان
ـتفرد عــلى كــامــل
هــزيــمة أنــطونــيوس الــكبير فــي أكــتيوم .وقــد تســلط أوكــتاڤــيوس بــشكل مـ ّ
اإلمــبراطــوريــة الــرومــانــية .لــم تــكن عــالقــة هــيرودس ووالئــة الــكبير ألنــطونــيوس الــكبير مــن
األوراق الـرابـحة الـتي تـمكنه مـن بـناء عـالقـة جـيدةً لـلحصول عـلى دعـم الـحاكـم الـرومـانـي

الجديد9.

خ ــرج ه ــيرودس م ــن ج ــميع ت ــلك األزم ــات أق ــوى م ــما س ــبق .وق ــد ع ــمل ع ــلى ت ــجنّب الح ــرب
املـفتوحـة مـع مـلك األنـباط لـبعض الـوقـت ،إال أنَّـه اشـتبك أخـيرا ً مـعه فـي مـعركـة بـالـقرب مـن
ع ـ ّـمان )ف ــيالدي ــلفيا( ف ــي ال ــعام  ٣١وق ــد أل ــحق ب ــهم خ ــسار ج ــسيمة ف ــاق ــت ت ــلك ال ــخسائ ــر
الــتي تــكبّدهــا فــي خــسارتــه أمــامــهم ســابــقا ً .وكــان هــذا اإلنــتصار دافــعا ً لــهيرودس لــينتقل
إلــى مــعالــجة الــوضــع الــسياســي الــذي نــتج عــن مــعركــة أكــتيوم  .وقــد كــانــت حــربــه مــع مــلك
األنـباط قـد صـبّت فـي مـصلحته مـن حـيث أنـه انـشغل عـن إرسـال قـوات الـدعـم ألنـطونـيوس
الــكبير ونــجا مــن اإلحــراج الــذي كــان لينجــم عــن دعــم الــطرف الــخاســر فــي املــعركــة .وبــعد
مــعرفــته بــنتيجة مــعركــة أكــتيوم ،أعــلن لــلفور والءه ألوكــتاڤــيوس وأظهــر عــالمــات ذلــك الــوالء
 8مدينة يذكرها يوسيفوس وهي إحدى املدن العشر املذكورة في متى ٢٥ :٤؛ مرقس ٢٠ :٥؛ ٣١ :٧
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م ــن خ ــالل م ــنعه مل ــصارع ــني الح ــلبات امل ــوال ــني ألن ــطون ــيوس م ــن اإلن ــضمام إل ــيه ف ــي م ــصر
لــإلعــداد ملــعركــة أخــيرة .انــتقل هــيرودس فــي ربــيع الــعام  ٣٠ق.م إلــى رودس ،حــيث أعــلن
أوك ــتاڤ ــيوس ق ــراره ب ــدع ــم امل ــلوك ال ــعمالء ال ــحال ـيّني ط ــامل ــا ك ــان ذل ــك م ــمكنا ً .وق ــد أدرك أن
الـوالء الـذي أُظهـر ألنـطونـيوس كـان امـرا ً طـبيعيا ً وجـديـرا ً بـالـثناء إذ أ َّن املـذكـور كـان حـاكـماً
شـ ــرعـ ــيا ً لـ ــلقسم الشـ ــرقـ ــي مـ ــن اإلمـ ــبراطـ ــوريـ ــة الـ ــرومـ ــانـ ــية .وقـ ــد كـ ــان الـ ــشغل الـ ــشاغـ ــل
ل ــإلم ــبراط ــور الج ــدي ــد ه ــو ض ــمان وج ــود حـ ـ ّكام م ــن ذوي ال ــكفاءة وال ــفعال ــية واإلخ ــالص،
وخــاصــة فــي الــعام  ٢٧ق.م وهــو الــعام الــذي ت ـ َّم فــيه تــعيينه بــشكل رســمي وحــصل عــلى
لـقب ”أوغسـطس“ .بـما أ َّن هـيرودس كـان قـد امـتلك املـؤهـالت املـطلوبـة ،فـإنَّـه لـم يـكن أمـراً
مســتغرب ـا ً أن يــتم املــصادقــة عــليه كــملك عــلى يــهوذا بــاإلضــافــة إلــى حــصولــه عــلى أوســمة
إض ــاف ــية .وب ــعد ذل ــك ب ــفترة وج ــيزة ،وأث ــناء م ــرور أوغس ــطس ف ــي ي ــهوذا ف ــي ط ــري ــقه إل ــى
مــصر لــخوض املــعركــة الــنهائــية ضــد أنــطونــيوس ،تــقابــل هــيرودس مــعه فــي

بــتولــيمايــس10

حـيث قـ َّدم لـجيشه هـدايـا ومـؤن تـتضمن الـكثير مـن الـنبيذ واملـياه ملـسيرتـهم عـبر الصحـراء.
ـصمم لكس ــب اإلم ــتنان وال ــدع ــم ،ك ــما أن ه ــيرودس
وك ــان ذل ــك ن ــوع ـا ً م ــن اإلس ــتعراض امل ـ َّ
أضاف على ما سبق  ٨٠٠وزنة فضة كهدية

ألوكتاڤيوس11.

قــام أوكــتاڤــيوس بــاســتقبال هــيرودس فــي مــصر بــعد فــوزه الــنهائــي وقــد مــنحه  ٤٠٠رجــل
مــن بــالد الــغال مــمن كــانــوا قــد عــملوا ســابــقا ً كحـ ّـراس شــخصيّني لــكليوبــاتــرا .وأعــاد إلــى
هـيرودس األراضـي الـتي كـانـت كـليوبـاتـرا قـد صـادرتـها مـنه بـما فـي ذلـك )أريـحا( واملـدن
الــساحــلية فــي غــزة ويــافــا وبــرج ســتراتــوس والــسامــرة ومــديــنتي الجــدر ّيــني )الجــرجــس ّيني(
وه ــيبّوس .12وع ــندم ــا ع ــبر أوك ــتاڤ ــيوس م ــن ي ــهوذا ف ــي ط ــري ــق ع ــودت ــه إل ــى روم ــا اس ــتقبله
هيرودس من جديد بسخاء حتى أنَّه رافقه إلى

انطاكية13.

 10بتوليمايس ،وهي إحدى مدن كنعان التي ُع ِرفَت سابقا ً بإسم ع ّكو )القضاة  ،(٣١ :١وقد ورد ذكرها في أعمال الرسل ٧ :٢١
حيث أن بولس قضى فيه يوما ً في طريق عودته من رحلته التبشيرية الثالثة.
 11حروب اليهود ليوسيفوس ٣٩٥-٣٩٤ ،٣٩٢-٣٨٦ :١؛ اآلثار .٢٠١-١٨٧ :١٥
 12هيبّوس ) (Hipposأو قلعة الحصن الواقعة في شمال أرض فلسطني في هضبة الجوالن.
 13اآلثار .٢١٧ :١٥
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إن اإلعــتراف الــذي حــصل عــليه هــيرودس مــن أوغســطس بــاإلضــافــة إلــى األراضــي الــتي
ُمـنحت لـه فـي تـلك الـفترة كـانـت قـد لـعب دورا ً فـي تـعزيـز تـصميم هـيرودس عـلى التخـلص
مــن بــقايــا املــعارضــة املحــلية املــتواجــدة .بــعد أن تخــلص هــيرودس مــن هــيركــانــوس الــثانــي
قـبل انـطالقـه فـي رحـلته إلـى رودس ،أعـدم ألـكسندرا الـتي اسـتغلت مـرض املـلك إذ وجـدت
ال ــفرص ــة م ــوات ــية ل ــلتمرد واإلس ــتيالء ع ــلى ق ــلعة أورش ــليم .إال أن ه ــيرودس ق ــام ب ــإع ــدام ــها
ش في م ــن م ــرض ــه .وب ــعد م ــرور ع ــام ٍ أو ن ــحو ذل ــك ،س ــعت ش ــقيقة
ب ــشكل م ــباش ــر ب ــعد أن ُ ـ
هــيرودس ســالــومــي إلــى تــطليق كــوســتوبــار الــذي كــان يُخــطط لــلقيام بــثورة بــالــتشارك مــع
بـعض األشـخاص ،وقـد أعـلمت هـيرودس أن املـذكـور كـان قـد و ّف َـر مـالذا ً آمـنا ألعـداء املـلك
خــالل احــتالل أورشــليم قــبل عــقد مــن الــزمــن .ونــتيجة ملــعرفــة هــيرودس بــميول كــوســتوبــار

تحرك بسرعة في ظل تلك الظروف إلعدامه هو
إلثارة الفتنة ض ّده ّ

ورفاقه14.

إن جــميع هــذه األحــداث كــانــت مجـ ّـرد تــمهيد ألحــداث أهــم وأكــثر مــأســاويــة .لــقد تــدهــورت
ح بّه وتــع ّلقه الــكبير
عــالقــة هــيرودس مــع زوجــته مــريــم بــشكل خــطير وذلــك عــلى الــرغــم مــن ُ ـ
ب ــها .ون ــتيجة ل ــشغفه وارت ــباط ــه ال ــعاط ــفي ب ــها وخ ــوف ــه م ــن ف ــكرة أن ت ــكون ح ــبيبته ُمــرت ــبطة
ب ــآخ ــر أم ــر ه ــيرودس ب ــأن ي ــتم ت ــصفيتها ف ــي م ــناس ــبتني م ــختلفتني .وق ــد ك ــان ــت مل ــكائ ــد
ســالــومــي الــتي حــي َكت ض ـ ّدهــا دورا ً فــاع ـالً إضــاف ـ ًة إلــى األعــمال املتش ـ ّددة والــتصريــحات
ـتبجحة الــتي كــانــت مــريــم تُــعلنها ضــد املــلك ،وذلــك نــتج عــن شــعورهــا بــالــتفوق إذ أنــها
امل ُـ ّ
ت ــنتمي إل ــى ال ــعائ ــلة ال ــحشمون ــية وه ــو األم ــر ال ــذي ظه ــر م ــن خ ــالل ت ــعام ــلها م ــع زوج ــها
وأُخـته بـغطرسـة وكـبريـاء .ونـتيجة إلصـرار سـالـومـي املسـتمر أمـر هـيرودس بـإعـدامـها فـي
العام ٢٩

ق.م15.

كـانـت وفـاة مـريـم شـديـدة الـوطـأة عـلى هـيرودس وأدخـلته فـي حـالـة نـفسية مـضطربـة .كـان
يـناديـها ،ويحـزن ويـأسـف عـلى غـيابـها ،وطـلب مـن الخـدم فـي مـناسـبات عـديـدة أو يـقومـوا
بـاسـتدعـائـها لـلمثول أمـامـه .وقـد حـاول هـيرودس الهـرب مـن هـذه الـحالـة الـنفسية مـن خـالل

 14اآلثار .٢٦٦-٢٥٣ ،٢٥١-٢٤٧ :١٥
 15اآلثار .٢٣٩-٢٢٢ :١٥
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إقــامــة الــوالئــم والــحفالت ورحــالت الــصيد ،إال أن جــهوده تــلك بــاءت بــالفشــل .دخــل املــلك
هـيرودس بـعد ذلـك فـي فـترة مـن املـرض حـيث أصـيب بـنوع مـن االلـتهاب الـذي تـرافـق مـع
ألـم مسـتمر فـي مـؤخـر الـرأس كـما أنَّـه كـان يـصاب بـحاالت مـن الـجنون املـؤقـت .ولـم يـكن
للعالجات أو األدوية أي تأثير مما وضع حياته في خطر

شديد16.

خ ــالل ال ــعقد األخ ــير م ــن ح ــيات ــه ،ع ــاد ش ــبح زوج ــته ال ــراح ــلة ي ــطارده ،ول ــم يس ــتطع اب ــناه
ألـكسندر وأريسـتوبـولـوس أن يـسامـحا والـدهـما عـلى فـعلته تـلك ،وقـد ازدادت حـدة الـتوتـر
واملـكائـد فـي بـالط هـيرودس ووصـلت إلـى درجـة كـارثـية .لـقد كـانـت الـعائـلة الـهيروديـة عـائـلة
ـتمني بـمصالـحهم الـشخصية ،وقـد انـعكس كـل ذلـك مـن
مـتناقـضة وأفـرادهـا مـنقسمني مه ّ
خـالل مـصير مـريـم والـظروف الـتي رافـت نـهايـتها املـأسـاويـة .واملـفارقـة فـي تـلك األحـداث
هــي أن ثــروات هــيرودس وســلطته الــسياســية كــانــت فــي تــوســع وازديــاد فــي الــوقــت الــذي
كانت حياته الشخصية مسرحا ً للكثير من التراجيديا السوداء واأللم.

اململكة الهيرودية في ذروتها ) ١٣-٢٧ق.م(
 -١البعد السياسي.
بحـلول الـعام  ٢٧ق.م وخـالل الـسنوات األربـعة عشـر الـتي تـلت ،كـانـت نـجاحـات هـيرودس
والــرخــاء الــذي حــققه أمــورا ً ب ـيّن ًة دون أي شــائــبة تــشوبــها .اســتمرت األراضــي الــخاضــعة
ـتقرا ً إلـى درجـةٍ
لـسيطرتـه بـالـتوسـع ،ولـم يـكن هـناك مـن حـروب ،وكـان الـوضـع الـداخـلي مس ّ
كـبيرة .أمـا الـتوتّـرات الـتي كـانـت قـد ظهـرت فـإنـها لـم تـكن ذات امـتداد كـبير سـواء كـان مـن
حيث القيمة أو من حيث الزمن ،ولم تترك آثارا ً على اململكة بشكل عام.
كـانـت عـالقـة هـيرودس مـع رومـا بـمثابـة الـعمود الـفقري لـسياسـاتـه .وقـد وفّـرت اجـتماعـاتـه
الــناجــحة مــع أوغســطس أســاس ـا ً مــتينا ً لــتنمية هــذه الــعالقــات وتــطويــرهــا؛ وكــانــت الــنتيجة
 16اآلثار .٢٤٦-٢٤٠ :١٥
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مـن تـلك االجـتماعـات أن مـملكة هـيرودس قـد تـوسـعت فـي الـعام  ٢٣ق.م لـتضمن أراضـي
إي ــطوريّ ــة 17وب ــات ــان ــيا 18وح ــوران .ه ــذه األراض ــي ك ــان ــت ق ــد خ ــضعت س ــاب ــقا ً لس ــلطان
زي ــنودورس )بحس ــب ت ــسجيالت ي ــوس ــيفوس( ،ال ــذي ق ــد أدرك م ــيل ال ــسكان املح ـ ّلني إل ــى
أع ــمال ق ــطع ال ــطرق ــات وال ــقرص ــنة ال ــبر ّي ــة ،وق ــد اس ــتغل ه ــذا امل ــيل وق ــام ب ــتشجيعهم ع ــلى
أعــمالــهم هــذه لــزيــادة عــائــداتــه ،وخــاصــة مــن خــالل دفــعهم لــلقيام بــغزوات عــلى جــيرانــهم
والس ـ ــيما دم ـ ــشق .ح ـ ــني وص ـ ــلت ه ـ ــذه ال ـ ــشكاوى إل ـ ــى أوك ـ ــتاڤ ـ ــيوس )ال ـ ــذي ح ـ ــمل ل ـ ــقب
أوغسـطس بـدءا ً مـن الـعام  (٢٧أمـر حـاكـم سـوريـا )ڤـارو( أن يـقوم بتجـريـد زيـنودورس مـن
أراض ــيه وال ــقضاء ع ــلى ق ـطَّاع ال ــطرق ــات .وق ــد ق ــام أوغس ــطس ب ــمنح ه ــذه األراض ــي إل ــى
ه ــيرودس م ــن أج ــل م ــنع ح ــدوث اض ــطراب ــات مس ــتقبلية م ــماث ــلة .وق ــد ان ــطلق ه ــيرودس
بحـماسـته املـعهودة بح ٍ
ـملة لـلقضاء عـلى األعـمال غـير الـقانـونـية وأعـاد األمـن والـنظام إلـى
املنطقة19.

رفــض زيــنودورس الــسيطرة الــهيروديــة عــلى األراضــي وقــد حــاول بــشكل مســتمر أن يــقوم
ب ــتقوي ــض س ــلطة ه ــيرودس ،ح ــيث ع ــمل ع ــلى ت ــقدي ــم ا ّدع ــاءات وش ــكاوى ض ــد امل ــلك وح ـثّ
أه ــال ــي ك ــورة الج ــدريّ ــني )الج ــرج ــسيّني( ب ــأن ي ــقوم ــوا ب ــتقدي ــم ش ــكاوى م ــماث ــلة ف ــي ع ــدة
مـناسـبات .إال أ َّن تـلك اإلدعـاءات لـم تـلقى تـرحـيبا ً مـن قـبَل الـحكومـة الـرومـانـية .بـعد ثـالثـة
س ــنوات ،ون ــتيج ًة مل ــوت زي ــنودورس أم ــر أوغس ــطس أن تُ ــمنح ب ــاق ــي أراض ــي امل ــذك ــور إل ــى
ه ــيرودس ،وق ــد ت ــضمنت ال ــجوالن وال ــحول ــة .20بح ــلول ال ــعام  ٢٠ق.م ك ــان ه ــيرودس ق ــد
س ــيطر ع ــلى األراض ــي ال ــتي ك ــان ــت تُ ــعتبر ف ــي ي ــوم م ــن األي ــام أراض ــي ت ــاب ــعة ل ــلمملكة
الحشمونية ،وبعض املناطق

اإلضافية21.

 17هي مقاطعة موجودة في شمال غور األردن كانت تحت سيطرة فيلبس )لوقا  ،(١ :٣تقع جنوب حوران السورية املُعاصرة.
 18هو االسم اليوناني ألراضي باشان.
 19اآلثار ليوسيفوس .٣٤٨-٣٤٣ :١٥
 20بحيرة الحولة :تقع في شمال أراضي اسرائيل وتمتد على مساحة  ١٥٥٠٠ف ّدان )١٤-١٢

كم(٢

وقد ت َّم تجفيفها في الفترة

املمتدة بني  ١٩٥٩-١٩٥١بغرض تدمير مواطن البعوض ملكافحة انتشار مرض املالريا ،ولجعل تلك األراضي متاحة للزراعة .كان
لهذا القرار آثارا ً سلبية على النظام البيئي حيث أن تلك البحيرة تشكل نقطة توقف للطيور املهاجرة .تم معالجة الوضع في العام
 ١٩٧١حيث ت َّم إعادة ملئ البحيرة ،وقد اكتمل األمر في العام .١٩٧٨
 21اآلثار ليوسيفوس .٣٦٠-٣٤٩ :١٥
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كـان هـيرودس قـد حـصل عـلى امـتيازات كـثيرة لـتثبيت مـلكه وقـد تـ ّم االعـتراف بـه بـوصـفه ”
حــليف وصــديــق“ وكــذلــك ”صــديــق لــلرومــان“ و”صــديــق لــقيصر“ .وقــد أصــدر أوغســطس
أمــرا ً إلــى املــسؤولــني املــالـيّني فــي ســوريــا بــوجــوب حــصولــهم عــلى مــوافــقة هــيرودس لــلقيام
بـ ــنشاطـ ــاتـ ــهم الـ ــرسـ ــمية ،وهـ ــو األمـ ــر الـ ــذي سـ ــيمنح هـ ــيرودس سـ ــلط ًة مـ ــطلقة تـ ــمتد عـ ــبر
األراض ــي ال ــسوري ــة .ك ــما أن أوغس ــطس ق ــد أص ــدر م ــرس ــوم ـا ً ي ــسمح ل ــهيرودس أن ي ــقوم
بتعيني خليفته وهو األمر الذي يتطلب فقط تأكيدا ً من

اإلمبراطور22.

اسـتغل هـيرودس جـميع الـفرص لـلتعبير عـن والئـه وامـتنانـه لـلحكومـة الـرومـانـية الـتي كـانـت
تــرعــاه .والبــد أن أوغســطس قــد تــأثــر بــالــلقاء الــسخي الــذي القــاه بــه هــيرودس عــند عــودتــه
مــن حــملته املــصريــة ضــد أنــطونــيوس .وقــد كــان هــيرودس حــاضــرا ً عــندمــا زار أوغســطس
سـ ــوريـ ــا فـ ــي الـ ــعام  ٢٠ق.م حـ ــيث أنَّـ ــه عـ ــمل عـ ــلى تـ ــوطـ ــيد عـ ــالقـ ــته بـ ــشكل إضـ ــافـ ــي مـ ــع
اإلمــبراطــور بــاإلضــافــة إلــى الــردود الــتي قـ ّدمــها عــلى الـتُّهم والــشكاوى امل ُــق ّدمــة ضــده مــن
سكان كورة الجدريّني.
أقــام هــيرودس عــالقــات وطــيدة مــع مــاركــوس فــيبسانــيوس أغــريــبا وهــو الــرجــل الــثانــي فــي
رومــا وصهــر أوغســطس .وقــد الــتقى مــعه فــي جــزيــرة ليســبوس خــالل الــفترة املــمتدة بــني
 ٢١-٢٣ق.م .وفـي مـناسـبة أُخـرى فـي الـعام  ١٥ق.م قـام هـيرودس بـدعـوة أغـريـبا لـزيـارة
الـيهوديـة حـيث تـلقى الـزائـر تـرحـيبا ً عـظيما ً مـن املـلك والـشعب عـمومـا ً .زار أغـريـبا عـدد مـن
امل ــدن ال ــتي ت ــأسس ــت ف ــي عه ــد ه ــيرودس م ــثل ق ــيصري ــة وس ــواه ــا .إال أ َّن إق ــام ــته ف ــي
ـاص حــيث أنَّــه ع ـبّر عــن امــتنانــه مــن خــالل تــقديــم ذبــيحة فــي
أورشــليم كــانــت ذات وقــع خـ ّ
ال ــهيكل وإط ــعام ال ــسكان .ان ــضم ه ــيرودس ف ــي ال ــرب ــيع ال ــتال ــي إل ــى أغ ــري ــبا ف ــي رح ــلته
االس ــتكشاف ــية ال ــتي ق ــاده ــا إل ــى ش ــبه ج ــزي ــرة ال ــقرم ،وراف ــقه ب ــعد ذل ــك ف ــي ج ــول ــته ال ــتي
امتدت إلى معظم أنحاء آسيا

الصغرى23.
ّ

 22اآلثار ليوسيفوس .٣٦٠ :١٥
 23اآلثار ليوسيفوس ٤٢٣ ،٣٧٠-٣٦٨ ،٣٥٠ :١٥؛ ٢٦-١٦ :١٦؛ .٤٢ :١٧
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تـمتع هـيرودس بسـلطان مـطلق داخـل مـملكته ،ويظهـر سـلطانـه بـشكل خـاص فـي الـجيش
الـذي كـان قـد أحـكم الـسيطرة عـليه .اشـتملت الـقوات الـهيروديـة عـلى املـحاربـني مـن الـيهود
وغـير الـيهود .وعـلى الـرغـم مـن عـدم تـوفـر مـعلومـات دقـيقة عـن تـكويـن قـ ّواتـه ،إال أ َّن الـعنصر
الـوثـني كـان يـلعب دورا ً مـهما ً وإن لـم يـكن مـسيطرا ً مـن حـيث الـعدد إال أنَّـه كـان مـسيطراً
ـقرب ــة م ــن امل ــلك وامل ــسؤول ــة ع ــن
م ــن ح ــيث األه ــمية .تُظه ــر ال ــتسجيالت أ َّن ق ــوات ال ــنخبة امل ُ ـ َّ
ح ــماي ــته ال ــشخصية ك ــان م ــن أص ــول غ ــير ي ــهودي ــة ،وق ــد ك ــان ال ــعنصر األج ــنبي م ــسيطراً
ع ــلى ق ــوات ه ــيرودس ف ــي ال ــفترة ب ــني ع ــام ــي  ٣٧-٤٠ق.م .ب ــعد ان ــتصار أوغس ــطس ف ــي
مـ ــعركـ ــة أكـ ــتيوم ق ـ ـ َّدم إلـ ــى هـ ــيرودس  ٤٠٠مـ ــقاتـ ــل مـ ــن الـ ــغال ـ ـ ّيني الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا حـ ـ ّـراس ـ ـاً

شـ ــخصيّني لـ ــكليوبـ ــاتـ ــرا .وقـ ــد تـ ــرأس مـ ــوكـ ــب جـ ــنازة هـ ــيرودس حـ ـ ّـراسـ ــه الـ ــشخصيّني ثـ ــم
التراقيّني واألملان والغاليّني تبعهم بقية أفراد

الجيش24.

إن الــنفقات الــتي اســتدعــاهــا الــحفاظ عــلى هــذا الــجيش بــاإلضــافــة إلــى الــحكم املســرف
ال ــذي ل ــهيرودس إض ــاف ـ ًة إل ــى ب ــرن ــام ــجه ال ــعمران ــي ال ــطموح ك ــان ــت ك ــبيرة ل ــلغاي ــة .ك ــان ــت
مـصادر الـدخـل مـتع ّددة لـلغايـة .بـشكل أسـاسـي كـان قـد اعـتمد عـلى اإليـرادات الـضريـبيّة
الــتي كــانــت مــفروضــة عــلى املــنتجات الــزراعــية بــاإلضــافــة إلــى الــضرائــب املــفروضــة عــلى
املشــتريــات واملــبيعات الــعامــة .كــما أن هــيرودس كــان قــد جــلب مــعه ثــروة شــخص ّية كــبيرة،
كـما أنَّـه قـام بـإضـافـة الـكثير مـن خـالل نهـب مـمتلكات أعـداءه الـسياسـيّني .عـالوة عـلى مـا
س ــبق ،ك ــان ــت م ــصادرة أراض ــي ال ــعائ ــلة ال ــحشمون ــية م ــصدر دخ ــل ك ــبير ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
امل ــساح ــات ال ــزراع ــية ال ــكبيرة ال ــتي ك ــان ق ــد س ــيطر ع ــليها ب ــال ــقرب م ــن أري ــحا والسه ــل
ال ــساح ــلي ووادي ي ــزرع ــيل ،وق ــد ُم ــنحت ل ــه أراض ــي ش ــاس ــعة م ــن ِقـ ـ بَل أوغس ــطس ف ــي
ـحصل عــليها نــتيج ًة لــسيطرتــه عــلى
الــشمال الشــرقــي .وكــانــت الــرســوم الجــمركــية الــتي تـ ّ
ط ــرق ال ــتجارة ال ــبري ــة م ــن ش ــبه الج ــزي ــرة ال ــعرب ــية وال ــتجارة البح ــري ــة ع ــبر م ــوان ــئه م ــصدراً
جـيدا ً لـدخـل املـملكة ،بـاإلضـافـة إلـى عـائـدات مـناجـم الـنحاس الـقبرصـية .كـما أن هـيرودس

 24اآلثار ليوسيفوس ٣٩٤ :١٤؛ ٢١٧ :١٥؛ ١٩٨ :١٧؛ حروب اليهود ليوسيفوس.٦٧٢ ،٣٠١ ،٢٩٠ :١ :
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قـد لـجأ إلـى مـصادر غـير نـزيـهة لـلحصول عـلى األمـوال ،حـيث أنَّـه فـي إحـدى املـناسـبات
قام بفتح قبر داود وسرق منه حوالي ٣٠٠٠

وزنة25.

إن الس ــالم ال ــذي ك ــان ــت ق ــد ح ـ ّققته اإلم ــبراط ــوري ــة ال ــروم ــان ــية ك ــان ق ــد ع ـزّز االرت ــباط ب ــني
يـهوذا ويـهود الشـتات .وقـد كـانـت رحـالت الـحج إلـى املـديـنة املـقدسـة وتـبرعـات الـيهود اآلتـية
م ــن ج ــميع أراض ــي الش ــتات ق ــد ش ـ ّكلت م ــصدرا ً أس ــاس ــيا ً ل ــلدخ ــل .وق ــد أ ّمــنت الس ــلطات
الــرومــانــية الحــمايــة لــحقوق يــهود الشــتات فــي إرســال الــتبرعــات ،حــيث تـ َّم تــخصيص هــذه
األمـوال إلصـالح وتحسـني أورشـليم وجـدرانـها وقـنواتـها املـائـية إضـافـ ًة إلـى االسـتخدامـات
في الخدمة الطقسية.
لــم يخــلو تــاريــخ املــملكة مــن بــعض املــجاعــات أو األوبــئة الــتي تــطلبت تــخفيضات ضــريــبية
مــؤ ّقــتة ،إال أ َّن هــذه األزمــات كــانــت االســتثناء .وعــلى الــرغــم مــن وجــود ادعــاءات وشــكاوى
مـن الـسكان فـي الـفترة الـتي تـبعت وفـاة هـيرودس بـخصوص الـضرائـب الـباهـظة ،إال أنَّ
ه ـ ــذا األم ـ ــر ق ـ ــد ال ي ـ ــعكس ال ـ ــحقيقة وذل ـ ــك ن ـ ــتيج ًة مل ـ ــيل ال ـ ــسكان إل ـ ــى االح ـ ــتجاج ع ـ ــلى
اإلجـ ـ ــراءات الـ ـ ــضريـ ـ ــبية وذلـ ـ ــك بـ ـ ــغض الـ ـ ــنظر عـ ـ ــن مـ ـ ــدة ازدهـ ـ ــار بـ ـ ــالدهـ ـ ــم وانـ ـ ــتعاشـ ـ ــها
االقــتصادي .ويــمكن الــقول أ َّن الــسكان ،بــشكل عــا ّم ،لــم يــعانــوا مــن أيــة عــواقــب وخــيمة،
وذل ــك ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن الح ــروب امل ــدم ــرة ف ــي عه ــد االس ــكندر ج ــانَ ــيوس ) ٧٦-١٠٣ق.م(،
وك ــذل ــك الح ــرب األه ــلية ب ــني أرس ــطوب ــول ــس ال ــثان ــي وه ــيرك ــيان ــوس ال ــثان ــي ) ٦٢-٦٧ق.م(
وح ــال ــة ال ــجشع واالس ــتغالل ال ــتي اس ــتمرت ط ــوال ال ــسنوات الخ ــمس األول ــى م ــن ال ــحكم
ال ــروم ــان ــي .ل ــقد ك ــان ــت ال ــفترة ال ــهيرود ّي ــة ق ــد ش ـ ّكلت ت ــحسنا واض ــحا ً ع ــن ال ــفترات ال ــتي
سبقتها ،ويمكن القول أن عهد هيرودس قد جلب ازدهارا ً اقتصاديا ً كبيرا ً للبالد.

 -٢سياسة هيرودس الداخلية.
ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن ال ــثروات ال ــتي ج ــمعها ه ــيرودس ن ــتيج ًة ل ــسياس ــات ــه ال ــناج ــحة ط ــوال ف ــترة
حــكمه ،إال أنَّــه كــان يــتشارك مــع مــعظم الــحكام الــهيلينيّني والــرومــان فــي شــعورهــم بــعدم
 25اآلثار ليوسيفوس ١٨٢-١٧٩ ،١٢٨ :١٦؛ .٣٢١-٣١٧ ،٢٠٥ :١٧
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األم ــان ن ــتيج ًة ل ــعدد م ــن ال ــعوام ــل امل ــختلفة .إن ت ــاري ــخ ع ــائ ــلة ه ــيرودس غ ــير ال ــيهودي ــة ق ــد
شــكل عــامـالً دفــع عــددا مــن الــيهود إلــى الــنظر بــارتــياب إلــى النســب غــير الــيهودي ،وربــما
كـانـوا مسـتائـني مـن أ َّن شـخصا ً غـريـبا ً قـد أخـذ لـقب املـلك وهـو الـلقب الـذي ارتـبط تـاريـخيّاً
بنس ـ ــب داود .ب ـ ــالنس ـ ــبة ل ـ ــلبعض اآلخ ـ ــر م ـ ــن ال ـ ــيهود ،ف ـ ــإن اع ـ ــتالءه الس ـ ــلطة ك ـ ــان مح ـ ــل
اعـتراض واسـتياء ألنَّـه قـد جـاء عـلى حـساب الـعائـلة الـحشمونـية الـعريـقة .كـما أ َّن ارتـباط
هــيرودس واعــتماده عــلى قــوة أجــنبية كــانــت ســببا ً فــي اســتياء الــبعض اآلخــر .بــاإلضــافــة
ع ــلى م ــا س ــبق ،ف ــإن ال ــكثيري ــن ك ــان ــوا مس ــتائ ــني إل ــى درج ــة ال ــغضب ن ــتيج ًة ل ــلسياس ــات
الــعنيفة الــتي اتّــبعها هــيرودس العــتالء الســلطة .مــما ال شـ ّـك فــيه أن الــكثير مــن االســتياء
تــجاه والــده أنــتيباتــر قــد انــتقل إلــيه .أخــيراً ،إن عــددا كــبيرا ً مــن الــيهود كــانــوا قــد شــعروا
بـاإلهـانـة واإلسـاءة نـتيج ًة النـتشار ودخـول الـعادات واملـمارسـات الـهيلينية فـي يـهوذا .عـلى
الـرغـم مـن أن هـذه الـعملية كـانـت مسـتمرة مـنذ زمـن االسـكندر األكـبر ) ٣٢٣-٣٣٦ق.م(،
إال أ َّن مدى وشدة انتشار هذه العادات قد تزايد بشكل درامي في عهد هيرودس.
ل ــم ت ــنجو ع ــالق ــة ه ــيرودس م ــع ش ــعبه غ ــير ال ــيهودي م ــن اإلش ــكال ــيات وال ــصعوب ــات ،وذل ــك
أنــهم قــد اعــتبروا أ َّن هــيرودس كــان يــهودي ـا ً بــشكل كــامــل مــتجاهــلني أصــله األدومــي .مــن
امل ــتوق ــع أن ي ــتعام ــل امل ــواط ــنون ال ــوث ــن ّيون م ــع ال ــحاك ــم ال ــيهودي ب ــشكل غ ــير ل ــطيف وذل ــك
ن ــتيج ًة ل ــلتوت ــر ال ــسائ ــد ب ــني ال ــيهود وال ــوث ــنيّني وال ــذي ق ــد ت ــفاق ــم إل ــى درج ــة ك ــبيرة ف ــي عه ــد
ال ــعائ ــلة ال ــحشمون ــية .وع ــندم ــا ح ـ ّـرر ب ــوم ــبي امل ــدن ال ــوث ــنية م ــن ال ــحكم ال ــيهودي ،ك ــان ذل ــك
بـمثابـة ُمـتن ّفس بـالنسـبة لـسكانـها ،ولـكن مـع إعـادة إدخـالـهم تـحت نـير السـلطة الـهيرود ّيـة
فإن تلك الخالفات واإلشكاالت عادت لتطفو إلى السطح من جديد.
فــي ظــل الــظروف الــسابــق ذكــرهــا ،قــام هــيرودس بــاتــخاذ مجــموعــة واســعة مــن اإلجــراءات
ال ــتي ته ــدف إل ــى ت ــثبيت س ــيطرت ــه ع ــلى ال ــسكان .تـ ـ َّم ح ــظر اإلج ــتماع ــات والتج ــمعات.
وانتشــر الــجواســيس فــي كـ ّـل مــكان ســواء كــان ذلــك فــي املــدن أو فــي األريــاف .ويُــقال أن
ه ــيرودس ق ــد ت ــنكر واخ ــتلط ب ــال ــسكان م ــن أج ــل ت ــقييم م ــوق ــفهم م ــن ح ــكمه .وق ــد ك ــان ــت
الــعقوبــات شــديــدة وقــاســية بــحق أي شــخص يــبدي اعــتراض ـا ً أو يــقوم بــمخالــفة الــقوانــني
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وق ــد وص ــلت إل ــى ح ــد ت ــطبيق ع ــقوب ــة اإلع ــدام ال ــتي ك ــان ــت تُ ــنفَّذ ف ــي ه ــيرك ــان ــيا 26.ت ـ َّم ق ــتل
أول ــئك ال ــذي ــن ح ــاول ــوا اغ ــتيال امل ــلك ب ــعد أن ت ـ َّم ت ــعذي ــبهم ب ــقسوة .وف ــي ب ــعض األح ــيان ت ــم
تـطبيق الـعقوبـات عـلى الـعائـالت بـأكـملها عـلى جـرائـم أفـرادهـا .وبحسـب رأي يـوسـيفوس،
ف ــإن ش ــبكة ال ــقالع املنتش ــرة م ــن أن ــطون ــيا 27ف ــي أورش ــليم وم ــرورا ً بس ــبسطية )ال ــسام ــرة(
وقــيصريــة وانــتها ًء بــجبع وحشــبون كــانــت تهــدف لــتوفــير حــصن ضــد أي انــتفاضــة يــهوديــة

مــحتملة .وقــد كــانــت الهــدف مــن هــذه املــدن املــحصنة تــأمــني املــراقــبة والتحــذيــر عــند نــشوء
ـمرد ن ــاشئ ف ــي امل ــراك ــز ال ــرئ ــيسية
أي تح ــري ــض ،وال ــتدخ ــل ع ــند ل ــزوم األم ــر ل ــقمع أي ت ـ ّ
للجالية اليهودية في يهوذا والجليل

وبير ّيا28.

وع ــلى ال ــرغ ــم م ــما س ــبق ،ف ــإن ه ــيرودس ك ــان س ــياس ــيا ً ب ــارع ـا ً ف ــقد س ــعى ج ــاه ــدا ً لته ــدئ ــة
املــواقــف الســلبية وكســب والء ودعــم شــعبه .ومــن بــني األعــمال الــذكــية نجــد أنــه فــي الــعام
 ٢٤ق.م ،عــندمــا ضــرب الــبالد جــفاف شــديــد ووبــاء ،تحــرك هــيرودس بســرعــة فــي مــحاولــة
م ــنه ل ــتخفيف ح ــدة األزم ــة ح ــيث أنَّ ــه ق ــام ب ــتحوي ــل امل ــجوه ــرات ال ــخاص ــة ب ــه إل ــى ع ــمالت
فـضية وذهـبية وأرسـها إلـى مـصر لشـراء شـحنة كـبيرة مـن الـحبوب .وعـمل عـلى مـساعـدة
ك ــبار ال ــسن م ــن خ ــالل ت ــوف ــير ال ــخبازي ــن ال ــذي ــن ق ــام ــوا ب ــإع ــداد ط ــعام ــهم .ك ــما ت ـ ّم ت ــوزي ــع
امل ـ ــالب ـ ــس ع ـ ــلى امل ـ ــحتاج ـ ــني ،وع ـ ــند وق ـ ــت ال ـ ــحصاد ق ـ ــام ب ـ ــإرس ـ ــال عش ـ ــرات اآلالف م ـ ــن
األشــخاص إلــى الــحقول عــلى نــفقته الــخاصــة لــلمساعــدة .كــما قــام بــتوزيــع الــحبوب عــلى
سكان

سوريا29.

 26هيركانيا )خربة امليرد( وهي قلعة أثرية قديمة في صحراء يهوذا ،تبعد حوالي  ١٣كم جنوب أورشليم في منتصف الطريق
بينها وبني أريحا .وتبعد حوالي  ٥كم شرقي وادي قمران.
 27برج أنطونيا ،وهو املركز العسكري الرئيسي في مدينة أورشليم ،لم يتم ذكره بشكل صريح في العهد الجديد إال أن يوسيفوس
ُيق ّدم لنا معلومات عن بنيته املعمارية وموضعه في الزاوية الشمالية والغربية من الهيكل الثاني ،وقد بني على صخرة ارتفاعها ٥٠
ذراع حيث ارتفع من تلك الصخرة بمقدار  ٤٠ذراع إضافية .توجد تفاصيل إضافية عن البنية واملوقع في كتابات يوسيفوس
وخاصة حروب اليهود .٢٤٥-٢٣٨ : ٨ .٥ .٥ ،٤٠١ :١ .٢١ .١
 28اآلثار ليوسيفوس .٣٦٨-٣٦٥ ،٢٩٠-٢٨٩ :١٥
 29اآلثار ليوسيفوس .٣١٦-٢٩٩ :١٥
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حـوالـي الـعام  ٢٠-١٩ق.م خـربـت املـحاصـيل الـزراعـية فـقام هـيرودس بـإعـفاء الـشعب مـن
ثـلث الـضرائـب املسـتحقة .وفـي الـعام  ١٤ق.م ولـدى عـودتـه مـن زيـارتـه إلـى أغـريـبا ،أعـلن
لــشعب أورشــليم عــن انــتصاراتــه وقــام بــإعــفائــهم مــن ربــع ضــرائــبهم املســتحقة عــن الــعام
السابق30.

اتـبع هـيرودس طـريـقة أُخـرى فـي كسـب احـترام الـناس ووالئـهم وهـي مـن خـالل الـلقاءات
الـ ــشعبية الـ ــتي دعـ ــا إلـ ــيها املـ ــلك مـ ــن وقـ ــت آلخـ ــر .وقـ ــد مـ ــكنته هـ ــذه الـ ــلقاءات مـ ــن إقـ ــامـ ــة
إتـصاالت مـباشـرة مـع رعـايـاه وكسـب تـأيـيدهـم عـلى األعـمال الـتي تـ َّم إنـجازهـا بـالـفعل أو
ت ــلك ال ــتي س ــيتم الش ــروع ب ــتنفيذه ــا .ون ــعلم م ــن خ ــالل ت ــدوي ــنات ي ــوس ــيفوس أن م ــثل ت ــلك
االجــتماعــات كــانــت قــد ُـعـق َدت فــي قــيصريــة وأورشــليم وأريــحا ،حــيث أعــلن هــيرودس عــن
مخـططاتـه الضخـمة مـثل بـناء الـهيكل ،كـما أعـلن مـن خـاللـها عـن رحـالتـه الـخارجـية ،أو أنـه
استخدمها لحشد تأييد الجماهير لعمليات اإلعدام املُحتملة31.
كــانــت جــميع تــلك اإلجــراءات املــذكــورة تهــدف إلــى كســب دعــم رعــايــا مــملكته بــشكل عــام.
ـختصة بـفئات مـعينة .فـالـعديـد مـن سـكان
ومـع ذلـك فـإن بـعض الـعهود الـتي قـ ّدمـها كـانـت م ّ
سـبسطية كـانـوا مـوالـني لـلملك هـيرودس نـتيجة لـكرمـه وإحـسانـه تـجاه مـديـنتهم .وقـد قـطع
سـكان تـلك املـديـنة شـوطـا ً طـويـالً فـي الـعالقـة مـع املـلك الـذي كـان بحسـب الـتعريـف مـعاديـاً
ل ــلوث ــنيّني وال ــوث ــنية .إال أنَّ ــه ق ــد ن ــجح ف ــي كس ــب و ّده ــم ال ــذي ظه ــر ح ــني داف ــعوا ع ــن امل ــلك
ومدحوا إحساناته في أحد جدالتهم مع

اليهود32.

ســعى هــيرودس إلــى كســب و ّد الــوثــن ّيني فــي كــامــل املــملكة مــن خــالل دمــجهم فــي إدارتــه.
وقـد لـوحـظ شـغل الـعديـد مـنهم لـلمراكـز الـهامـة واملـناصـب الـعليا فـي الـقضاء والـجيش .وقـد
قـام هـيرودس بـتعزيـز عـالقـته مـع هـذه الـفئة مـن الـسكان مـن خـالل ربـط نـفسه مـع الـحكم
الـرومـانـي .حـيث قـد تـم الـحفاظ عـلى عـالقـة وثـيقة مـع أغسـطس وأغـريـبا ـ إلـى جـانـب بـناء
 30اآلثار ليوسيفوس .٥٤ :١٦ ،٣٦٥ :١٥
 31اآلثار ليوسيفوس .٣٩٣ ،١٣٥-١٣٢ :١٦ ،٣٨٧-٣٨٠ :١٥
 32حروب اليهود .٢٦٦ :٢
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املــعابــد واملــؤســسات الــهيلينية األُخــرى الــتي كــانــت تهــدف إلــى الــتعبير عــن الــدعــم والــوالء
لـلحكومـة الـرومـانـية ،بـاإلضـافـة إلـى كـونـها تـشكل رسـالـة إلـى الـرعـايـا الـوثـنيّني بـأ َّن الـحاكـم
الـيهودي يـمكن أن يـكون داعـما ً الهـتمامـات رعـايـاه مـن الـوثـنيّني املحـليّني ولـيس بـالـضرورة
معارضا ً ألسلوب حياتهم.
إن عـالقـة هـيرودس مـع رعـايـاه الـيهود كـانـت أشـ َّد تـعقيدا ً مـن عـالقـته مـع رعـايـاه الـوثـنيّني.
م ــن ن ــاح ــية أول ــى ،ف ــإن ال ــتعقيد ي ــرج ــع إل ــى امل ــفهوم ال ــيهودي ال ــذي ي ــرب ــط ب ــني ال ــقيادة
ال ــيهودي ــة ال ــسياس ــية وب ــني ج ــذور ش ــرع ــيتها وس ــلطتها وع ــالق ــتها ب ــعدد م ــن امل ــؤس ــسات
ال ــرئ ــيسية م ــثل مج ــلس ال ــشيوخ ورئ ــاس ــة ال ــكهنوت .ك ــان ــت ال ــقيادة ال ــسياس ــية وال ــدي ــنية
الــيهوديــة خــالل مــعظم الــفترة الــتي رافــقت الــهيكل الــثانــي متجســدة فــي شــخصية رئــيس
الــكهنة .وقــد بــلغ هــذا األمــر ذروتــه فــي نــهايــة فــترة حــكم الــعائــلة الــحشمونــية حــيث أصــبح
رئيس الكهنة ملكا ً.
سـعى هـيرودس إلـى إنـهاء السـلطة الـحشمونـية املـزدوجـة الـطابـع .كـان هـدفـه هـو السـلطة
الــسياســية فــي الــوقــت عــينه تــجاهــل الســلطة الــديــنية الــتي لــم تــكن مــن ضــمن اهــتمامــاتــه،
وم ــن غ ــير امل ــمكن م ــعرف ــة م ــا إذا ك ــان الس ــبب وراء ذل ــك ه ــو نس ــبه غ ــير ال ــيهودي ال ــذي ال
يــؤهــله لــشغل هــذا املــنصب أو عــدم اهــتمامــه بــالــجانــب الــديــني .كــان هــيرودس حــريــصاً
ع ــلى ال ــفصل ب ــني ال ــوظ ــائ ــف ال ــدي ــنية وال ــسياس ــية وك ــان م ــن ال ــواض ــح اه ــتمام ــه ب ــال ــجان ــب
السياسي على حساب الجانب الديني.

-٣برامج هيرودس العمرانية.
أ -كــما كــانــت الــعادة الــسائــدة بــني املــلوك الــتابــعني للســلطة الــرومــانــية ،فــإن هــيرودس قــام
ب ــتسمية امل ــبان ــي وامل ــدن ب ــأس ــماء س ــادت ــه ال ــروم ــان ت ــكري ــما ً ل ــهم .وق ــد ح ــمل ال ــجناح ــني
الـرئـيس ّيني لـقصره فـي أورشـليم اسـمي ”الـقيصري“ و ”األغـريـبيّ“ ،ووضـع عـدة نـقوش
ع ــلى م ــحيط املس ــرح ال ــذي ب ــناه ف ــي أورش ــليم ع ــلى ش ــرف اإلم ــبراط ــور .وف ــي ق ــيصري ــة
بـانـيون )حـملت اسـم قـيصريـة فـيليبس فـي وقـت الحـق( بـالـقرب مـن مـنبع نهـر األردن ،أقـام
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هـيرودس مـعبدا ً مـن الـرخـام األبـيض تـكريـما ً ألغسـطس .وقـد تـ َّم تـغيير اسـم بـلدة أنـثيدون
قش إسم أغريباس على أحد أبواب الهيكل في أورشليم33.
الساحلية إلى أغريبوم ،ونُ َ
ظهـرت ذروة أعـمال هـيرودس الـعمرانـية مـن خـالل بـناء مـديـنتي سـبسطية وقـيصريـة .ابـتدأ
أول املـ ــشاريـ ــع فـ ــي الـ ــعام  ٢٧وانـ ــتهي فـ ــي الـ ــعام  ٢٥ق.م فـ ــي الـ ــسامـ ــرة املـ ــط ّلة عـ ــلى
الـعاصـمة اإلسـرائـيلية الـقديـمة .وكـان الهـدف مـن هـذه املـديـنة الـتي حـملت اسـم سـبسطية
هــو تــوفــير أكــبر قــدر مــمكن مــن األمــن لــلملك .ت ـ َّم تــحصينها بجــدار دفــاعــي يــبلغ مــحيطه
وس ِكنَت مـن ِـقبَل مجـموعـة مـن الـجنود الـقدمـاء والـسكان املحـليّني بـاإلضـافـة
حـوالـي مـيلنيُ ،ـ
إلــى األشــخاص الــذيــن تــم إحــضارهــم مــن املــناطــق املــحيطة .كــان إجــمالــي املســتوطــنني
الجــدد يــبلغ حــوالــي  ٦٠٠مســتوطــن .إن مــوقــع هــذه املــديــنة اإلســتراتــيجي الــذي يــبعد مــا
مـقداره رحـلة يـوم واحـد عـن أورشـليم كـان مـثالـيا ً لـتصبح سـبسطية مـركـزا ً حـضريـا ً تـأسـس
ع ــلى اع ــتبارات أم ــنية .ك ــان ق ــد ت ـ َّم اخ ــتيار ال ــسكان ب ــعناي ــة به ــدف ت ــشكيل ك ــتلة س ــكان ــية
ذات والء متني

للملك34.

أمــا املشــروع الــذي أظهــر طــموح هــيرودس فــكان هــو بــناء قــيصريــة الــتي تــقع فــي مــوقــع
بـرج سـتراتـو  -وهـي املسـتعمرة الـفينقية الـقديـمة الـتي انـزلـقت مـنذ فـترة طـويـلة إلـى درجـة
مـن الـع َوز والحـرمـان .اسـتثمر هـيرودس مـبالـغ هـائـلة لـبناء مـديـنة خـالبـة ومـيناء ُمبهـر .وقـد
تــميزت هــذه املــديــنة بــامــتالكــها ملســرح ومــدرج ومــلعب ومــيدان لســباق الــخيل وعــدة قــصور
ونــظام صــرف صــحيّ ف ـ ّعال ،بــاإلضــافــة إلــى عــدة مــبانــي تُــميّز امل ُــدن الــيونــانــية-الــرومــانــية
) ُمنتدى ،بازيليكا ،حمامات وسواها(.
لــم يــكن إطــالق األســماء الــتي تــشيد بــالســلطات الــرومــانــية عــلى اإلنــشاءات الــتي شــيدهــا
هـيرودس مج ّـرد تـم ّلق مـن مـلك أجـير إلـى سـيّده ،بـل حـملت مـعنى أعـمق مـن ذلـك وهـو أنـها
قــد أظ َـهـرت االرتــباط وااللــتزام مــن ِقـ بَل هــيرودس بــالســالم الــرومــانــي )بــاكــس رومــانــا( أي
النظام العاملي الجديد الذي كانت تقدمه اإلمبراطورية الرومانية.
 33اآلثار ليوسيفوس ٢٧٢ :١٥؛ حروب اليهود .٤٠٧-١.٤٠٤
 34اآلثار ليوسيفوس ٢٩٨-٢٩٦ :١٥؛ حروب اليهود .٤٠٣ :١
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اسـتفادت عـدة ُمـدن وثـنية مـن كـرم هـيرودس حـيث أنَّـه شـ ّيد حـمامـات ونـوافـير وأعـمدة فـي
ع ــسقالن ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ص ــال ــة أل ــعاب ري ــاض ــية ف ــي بَ ــطليماي ــس )ع ـ ّكا(Ptolemais ،
وط ــراب ــلس ودم ــشق ،ك ــما شـ ـيّد م ــسارح ف ــي دم ــشق وص ــيدا .أم ــا ف ــي ص ــور وب ــيروث ــاي
)بـيروت( فـقد بـنى هـيرودس قـاعـات وأروقـة ومـعابـد وأسـواق ،وشـ ّيد جـدار فـي جـبيل ،وقـناة
مـائـية فـي الودكـية .أمـا فـي أنـطاكـية فـقد شـيّد أروقـة ووضـع أرصـفة مـن الحجـر أو الـرخـام
لشارعها الرئيسي الذي امتد ملسافة  ٤كم بحسب وصف

يوسيفوس35.

ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ــا س ــبق ،ق ــام ه ــيرودس ب ــإع ــادة ب ــناء امل ــعبد ال ــبيثيني ف ــي رودس بحج ــم
أكــبر مــن املــعبد الــقديــم الــذي كــان قــد احــترق ،وســاهــم فــي بــناء الــسفن فــي تــلك املــديــنة.
كـما اشـتهر هـيرودس بـبناءه ملـعظم املـبانـي الـعامـة فـي نـيكوبـولـيس )املـديـنة الـتي أسـسها
أوغســطس بــعد مــعركــة أكــتيوم( كــما أعــاد تــرمــيم الــبازيــليكا املــنهارة فــي جــزيــرة خــيوس.
ل ــقد ام ــتد س ــخاء ه ــيرودس إل ــى ع ــدد م ــن م ــدن آس ــيا ال ــصغرى ح ــتى وص ــل إل ــى أث ــينا
وسبارطة.
ب -املشاريع ذات األهداف الخاصة واملتعة الشخصية لهيرودس.
أظهـر هـيرودس امـتيازاتـه املـلكية مـن خـالل املـشاريـع الـعمرانـية الـكثيرة الـتي كـانـت تهـدف
ش ِّي َد فــي أورشــليم .كــان الــقصر
إلســعاده .ومــن بــني أكــثر قــصوره تــميزا ً كــان ذلــك الــذي ُ ـ
شيّد فـي أنـطونـيا )الـواقـعة فـي الـزاويـة الـشمالـية الـغربـية مـن جـل الـهيكل( كـان مـن
الـذي ُـ
أكــبر الــقصور وأكــثرهــا فــخامــة حــيث تـ َّم اســتخدامــه فــي الــسنوات الخــمس عشــرة األولــى
مـن حـكم هـيرودس .وبحسـب مـا يـنقله يـوسـيفوس فـإن قـصور هـيرودس كـانـت مـوجـودة فـي
جـميع أرجـاء الـبالد ويـذكـر عـلى وجـه التحـديـد تـلك املـوجـودة فـي عـسقالن وبـيريّـة وأريـحا
وسـواهـا ،كـما أن كـاتـب سـفر أعـمال الـرسـل يـشير إلـى قـصر هـيرودس فـي قـيصريـة فـي
أع .٣٥ :٢٣

 35اآلثار ليوسيفوس ٣٣٠-٣٢٦ :١٥؛ ١٤٩-١٤٦ ،٢٦-٢٤ ،١٩-١٨ :١٦؛ حروب اليهود .٤٢٢ :١
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ج -أورشليم الهيرودية  -الهيكل واملدينة.
كـانـت املخـططات الـعمرانـية لـهيرودس تهـدف أيـضا ً لكسـب الـتأيـيد الـيهودي ،وخـاصـة مـن
خـالل إعـادة بـناء الـهيكل عـلى نـطاق أكـبر بـكثير مـما كـان مـعروفـا ً سـابـقا ً .وتـشير الـدعـوة
الــذي قــام بــها هــيرودس فــي أورشــليم بــغرض اإلعــالن عــن هــذه املخــططات إلــى األهــمية
ال ــتي وض ــعها ع ــليها .وي ــوص ــف ه ــذا اإلن ــجاز ب ــانَّ ــه م ــن أه ــم إن ــجازات ه ــيرودس .ك ــان ــت
مخ ـ ّ
ططات هــيرودس طــموحــة لــلغايــة فــقد كــان يــنوي أن يــقوم بــمضاعــفة حجــم الــهيكل مــن
ـنصات اصـطناعـية إلـى جـهات الـجنوب والـشمال والـغرب .تـم اإلبـقاء عـلى
خـالل إضـافـة م ّ
الـرواق الشـرقـي عـلى حـالـه إلـى درجـة كـبيرة وذلـك الرتـباطـه مـن خـالل الـذاكـرة الـشعبية مـع
سليمان.
ك ــان ــت امل ــنطقة امل ــقدس ــة تش ــتمل ع ــلى س ــلسلة م ــن ال ــساح ــات )األروق ــة( ال ــتي ل ــم ي ــسمح
بـدخـولـها إال لـليهود  -فـقط الـطاهـريـن مـنهم بحسـب الشـريـعة .األولـى كـانـت تُـدعـى سـاحـة
الـ ــنساء  -والـ ــتي عـ ــلى مـ ــايـ ــبدو أنـ ــها كـ ــانـ ــت مـ ــفتوحـ ــة للجـ ــميع ،والـ ــثانـ ــية فـ ــكانـ ــت سـ ــاحـ ــة
سمحَ بـدخـول الـنساء الـالئـي يـق ّدمـن الـقرابـني
ـخصصة لـلرجـال بـشكل أسـاسـي  -إال أنَّـه ُـ
ُم ّ
)كـما فـي طـقس الـتطهير بـعد الـوالدة(؛ أمـا الـساحـة الـداخـلية فـقد تـ َّم تـخصيصها بـشكل
ـصري ل ــلكهنة ح ــيث ي ــتواج ــد امل ــذب ــح ال ــرئ ــيسي وم ــوق ــع ذب ــح ال ــقراب ــني وس ــوى ذل ــك م ــن
حـ
ّ

احتياجات الكهنة ألداء وظائفهم الكهنوتية اليومية.

ت ــم ت ــقسيم م ــبنى ال ــهيكل إل ــى ث ــالث ــة ُغــرف .األول ــى ،ك ــان ــت ع ــبارة ع ــن رواق ف ــارغ ع ــرض ــه
أكــبر مــن الــغرفــتني الــباقــيتني ،لــم يــكن لــه بــاب لــلدخــول؛ وخــلف الــرواق كــان يــوجــد الــهيكل
ال ــذي ي ــحتوي ع ــلى امل ــينوروت )ال ــشمعدان ــات( وم ــذب ــحا ً ك ــهنوت ــيا ً وط ــاول ــة ال ــخبز امل ــقدس.
وبــعده يــوجــد قــدس األقــداس الــذي اليــدخــله إال رئــيس الــكهنة مــرة واحــدة فــي الــسنة فــي
يــوم الــكفارة )يــوم كــيبور( .فــي الــهيكل األول ،اشــتمل قــدس األقــداس عــلى تــابــوت العهــد
ولـوحـي الشـريـعة ،إال أنـها قـد ضـاعـت بـعد تـدمـير الـهيكل األول فـي الـعام  ٥٨٦ق.م ،وقـد
بقي قدس األقداس فارغا ً طوال فترة الهيكل الثاني.
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ـصرح ب ــال ــتال ــي” :م ــن ل ــم ي ــر م ــبنى ه ــيرودس )وه ــنا ٌي ــشار إل ــى
ي ــوج ــد ق ــول ح ــاخ ــام ـيّ ُي ـ ّ
الـهيكل( لـم يـر شـيئا ً جـميالً فـي حـياتـه“ .ويشهـد هـذا الـقول عـلى ضـخامـة وعـظمة وروعـة
املشـروع الـذي شـيّده هـيرودس .وإن أخـذنـا بـعني اإلعـتبار مـدى قـدسـية ومـحوريـة املـكان
ب ــالنس ــبة لج ــميع ال ــيهود ،ف ــإن س ــيكون م ــن السه ــل أن ن ــفهم الس ــبب ف ــي أ َّن ه ــذه ك ــان ــت
الهــديــة الــرئــيسية الــتي قـ ّدمــها هــيرودس لــشعبه .ويــوجــد أقــوال شــعبية تــنقل بــأ َّن املــطر لــم
ينهمر إال في الليل طوال فترة التشييد وذلك لئال ينقطع

العمل36.

امـتدت مـشاريـع هـيرودس الـعمرانـية فـي أورشـليم إلـى مـاوراء بـناء الـهيكل وكـانـت واضـحة
ش ِّي َد فــي عهــد
فــي جــميع أنــحاء املــديــنة .مــن املــرجــح أن الجــدار الــثانــي لــلمديــنة كــان قــد ُ ـ
ه ــيرودس وذل ــك ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن ت ــاري ــخ ت ــشييده الي ــزال ي ــشكل م ــشكلة ل ــعلماء اآلث ــار،
وي ــمتد ه ــذا ال ــسور م ــن م ــحيط األب ــراج ال ــثالث ــة ال ــقري ــبة م ــن ق ــصر ه ــيرودس إل ــى ق ــلعة
أن ــطون ــيا ال ــقري ــبة م ــن ال ــهيكل وم ــن امل ــحتمل أنَّ ــه ي ــشمل م ــنطقة ب ــاب ال ــعمود .وق ــد ت ـ َّم ذك ــر
ق ــصر ه ــيرودس ال ــرائ ــع ال ــذي ش ـيّده ف ــي أورش ــليم ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى األب ــراج ال ــثالث ــة ال ــتي
س ّميت عـلى اسـم أخـيه ”فـاسـايـل“ وزوجـته ”مـريـم“ وصـديـقه ”هـيبيكيوس“ .تـميزت هـذه
ُـ
األب ــراج ب ــأن ــه ل ــم ي ــكن ل ــها م ــن م ــثيل م ــن ح ــيث ال ــقوة والج ــمال والحج ــم .وك ــما ح ــال ج ــميع
امل ــدن ال ــروم ــان ــية ال ــتي ت ــتباه ــى ب ــوج ــود مس ــرح وم ــضمار وم ــدرج ،ف ــإن ه ــيرودس ك ــان ق ــد
شـيّد هـذه املـنشآت الـترفـيهية الـثالثـة فـي أورشـليم حـيث كـان املسـرح يـقدم عـروضـا ً درامـية
وم ــوس ــيقيّة ،وم ــيدان الس ــباق ك ــان لس ــباق ــات ال ــعرب ــات وال ــخيل ،وامل ــدرج ك ــان مل ــشاه ــدة
مصارعة الحيوانات البرية.

 -٤التأثير الهيليني )اليوناني( على كل من هيرودس وأورشليم.
مـن خـالل اإلعـتماد عـلى مـا بـقي مـن آثـار بـاإلضـافـة إلـى املـصادر األدبـية ،يظهـر لـنا بـأن
الــتأثــير الــهيليني عــلى أورشــليم كــان كــبيرا ً فــي عهــد هــيرودس .إال أن مــدى هــذا الــتأثــير
وطـبيعته لـيسا واضـحني بـشكل كـامـل .فـإن أردنـا أن نـعتمد عـلى مـا نـقله يـوسـيفوس فـقط
فــإن االنــطباع الــسائــد ســيكون أن الــدائــرة الــقريــبة مــن هــيرودس كــانــت هــلينستية ،وفــي
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الــوقــت عــينه قــد عــارض آخــرون هــذا الــتاثــر بــالــثقافــة األجــنبية .إال أن هــذا االســتنتاج لــن
ي ــكون أك ــادي ــميا ً أو ص ــحيحا ً ب ــشكل ك ــام ــل .ف ــي ال ــحقيقة ،ي ــبدو أن ب ــالط ه ــيرودس ك ــان
ي ــون ــان ــيا ً إل ــى درج ــة ك ــبيرة ف ــاملس ــتشاري ــن ل ــم ي ــكون ــوا ي ــهوداً ،ك ــما نج ــد اإلس ــتخدام ال ــعام
لـألسـماء الـيونـانـية ،بـاإلضـافـة إلـى الـتعليم الـيونـانـي الـذي مـنحة ألبـناءه فـي رومـا ،عـدا عـن
أسـ ــلوب املـ ــبانـ ــي الـ ــتي ش ـ ـيّدهـ ــا ،جـ ــميع هـ ــذه األمـ ــور تـ ــقدم مـ ــؤشـ ــرات عـ ــلى مـ ــيول املـ ــلك
الــهيلينية .فحــماس املــلك لــلثقافــة الــهيلينية الــيونــانــية كــان يــحتل املــرتــبة الــثانــية بــعد والئــة
وإخالصه للنظام السياسي الروماني.
لـم ُيـبالـغ هـيرودس فـي تـبنيه لـلمعايـير الـيونـانـية ،فـقد تـجنَّب وضـع أي تـصاويـر بشـريـة أو
ح ــيوان ــية ع ــلى ال ــعمالت امل ــعدن ــية ال ــتي ق ــام ب ــص ّكها ،ك ــما أنَّ ــه ق ــام ب ــات ــباع ذات امل ــعاي ــير
الـصارمـة فـي حـياتـه الـخاصـة  -إذ أنـه لـم يـتم الـعثور فـي أي مـن مـبانـي هـيرودس األثـريـة
الــتي تــم اكــتشافــها حــتى اآلن أي أثــر لهــذا الــنوع مــن الــتصاويــر والــتماثــيل .كــما أنَّــه لــم
ي ــتم إدخ ــال أي ش ــيء م ــن امل ــمارس ــات ال ــوث ــنية إل ــى امل ــجتمع ال ــيهودي ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت،
وامل ــعبد ال ــذي ت ــم ب ــناءه ملج ــد ق ــيصر ك ــان لخ ــدم ــة ال ــسكان ال ــوث ــنيّني ف ــقط .ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ذل ــك ،ك ــان ه ــيرودس ح ــري ــصا ً ف ــيما ي ــتعلق ب ــال ــزواج امل ــختلط :ف ــكلما أرادت إح ــدى ف ــتيات
ـصر عــلى الــختان .ولــم تــتمكن أخــته
أســرتــه الــزواج مــن رجــل غــير يــهودي ،نجــد أنّــه كــان يـ ّ
سـالـومـي مـن ثـنيه عـن هـذه الشـروط املسـبقة حـيث أنَّـه قـد مـنعها مـن الـزواج مـن سـيليوس
العربي بعد رفضه

اإلختتان37.

فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــذي يـ ــجب عـ ــلينا أن نـ ــكون حـ ــريـ ــصني عـ ــلى الـ ــنظر إلـ ــى مـ ــيول هـ ــيرودس
الهي ّلينســتية وفــق املــنظور الســليم ،يــجب عــلينا أيــضا ً أال نُــبالــغ فــي الــتأكــيد عــلى الــنفور
الــيهودي مــن الــثقافــة الــهيلينية .البــد لــنا أن نحــذر مــن تــحيز يــوســيفوس ومــصادره حــيال
األحـداث وخـاصـة حـيال تـقييمها .إال أنَّـه يـوجـد بـعض ردود الـفعل املـنطقية مـثل رد الـفعل
الــيهودي الــعنيف عــلى تــثبيت تــمثال لنســر فــوق بــوابــة الــهيكل ،وهــو األمــر غــير املســتبعد
نــتيج ًة للحــظر الــيهودي فــيما يــتعلق بــالــتماثــيل والــتصاويــر ،وربــما كــان وضــع تــمثال فــي
 37اآلثار ليوسيفوس .٢٢٥ :١٦

21

مــثل هــذه الــبقعة الــحساســة أمــرا ً غــير مــدروس وغــير عــقالنــي .كــان قــرار هــيرودس بهــذا
الـصدد بـعيدا ً عـن الـحكمة املـعهودة عـنه فـي سـياسـاتـه الـديـنية الحـذرة ،ولـذلـك فـإنـنا يـجب
أن نُــرجئ هــذا الحــدث إلــى الــسنوات األخــيرة ملــلكه والــتي تــرافــقت مــع فــقدانــه لــلسيطرة
العقالنية على الشؤون

الدينية38.

م ــن ب ــني األم ــور ال ــتي تح ــمل أه ــمية ك ــبيرة نج ــد ال ــتفاع ــل ال ــشعبي م ــع س ــاح ــات ال ــترف ــيه
ال ــكبرى ال ــتي ش ـيّده ــا ه ــيرودس ف ــي أورش ــليم .ف ــبعد ال ــتأك ــيد ع ــلى ال ــطبيعة غ ــير ال ــدي ــنية
له ــذه ال ــنشاط ــات ،ي ــنقل ي ــوس ــيفوس )أو م ــصدره( أن ر ّد ال ــفعل ال ــوح ــيد ك ــان ق ــد ت ــضمن
إرســال وفــد طــالــب بــمعرفــة مــا إذا وجــد تــصاويــر أو تــماثــيل تــز ّيــن مــبانــي املســرح .واألمــر
املــثير لــالهــتمام هــو أنَّــه لــم يــكن هــنالــك مــن اعــتراض عــلى تــشييد املســرح نــفسه ،كــما لــم
يــتم تــقديــم أي شــكاوى حــيال مــضمار الســباق أو املــدرج .ويــنقل لــنا يــوســيفوس رد فــعل
الـوفـد بـعد أن أظهـر هـيرودس لـهم أنَّـه لـم يـكن هـنالـك سـوى تـذكـارات الحـرب فـي املسـرح
الـ ــذي خـ ــال مـ ــن الـ ــتصاويـ ــر والـ ــتماثـ ــيل ،بـ ــأ ّن الجـ ــميع قـ ــد ضـ ــحكوا نـ ــتيجة لـ ــسوء الـ ــفهم
الحاصل39.

إن ه ــذه األم ــور ال ت ــعني ب ــال ــضرورة أن ال ــناس ق ــد أح ــبوا امل ــلك ه ــيرودس .ف ــاألدل ــة ك ــثيرة
عـلى وجـود جـواسـيس واجـتماعـات سـر ّيـة لـلجواسـيس وبـناء قـالع وهـي األمـور الـتي تـشير
إلــى وجــود نــوع مــن الــكراهــية لــدى عــدد لــيس بــقليل تــجاه املــلك ،أو عــلى األقــل تــشير إلــى
مــخاوف املــلك مــن مــثل هــذه الــكراهــية .وفــي الــوقــت عــينه ســيكون مــن الــخاطئ أن ننســب
هــذا الــعداء أو الــكراهــية إلــى الــنفور ورفــض املــمارســات الــهيلينية بحــد ذاتــها .فــاألســباب
الــسياســية واإلقــتصاديــة واإلجــتماعــية الــتي قــد تتســبب بــنشوء هــذه الــكراهــية هــي كــثيرة
وليس ــت ب ــال ــضرورة دي ــنية وث ــقاف ــية ب ــشكل رئ ــيسي .إن ال ــوف ــد ال ــذي زار روم ــا ب ــعد وف ــاة
هـيرودس وطـالـب بـاإلنـضمام إلـى سـوريـا نـتيج ًة لـلقبضة الحـديـديـة الـحاكـمة والـصعوبـات
اإلقـتصاديـة املـفروضـة عـليهم ،لـم يـقدم أيـة شـكاوى تـتعلق بـوجـود أزمـة ديـنية وثـقافـية ،كـما
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أنَّـه لـم يـكن هـنالـك أيـة مـطالـب بـإزالـة املـبانـي واملـؤسـسات الـهيلينية املـسيئة .إن عـدم وجـود
م ــثل ه ــذه ال ــتصري ــحات ل ــم ي ــكن ن ــتيجة ل ــلخوف م ــن ال ــرف ــض ال ــروم ــان ــي ل ــها ،ف ــامل ــسؤول ــني
ـساس ــني ويس ــتجيون ل ــلمطال ــب ال ــيهودي ــة ال ــتي تح ــمل ط ــاب ــعا ً دي ــنيا.
ال ــروم ــان ك ــان ــوا ح ـ ّ
وبــالــتالــي فــإن اإلســتنتاج املــنطقي الــذي يــمكننا أن نــصل إلــيه هــو أ َّن مــثل تــلك الــقضايــا
إما لم تكن موجودةً أو أنها لم تكن بالغة األهمية ،أقل األمر بالنسبة للوفد املذكور40.

السنوات األخيرة ) ٤-١٣ق.م(
إن ال ــسنوات األخ ــيرة م ــن ح ــكم ال ــعائ ــلة ال ــهيرودي ــة ك ــان ــت مخ ــزي ــة .ف ــامل ــؤام ــرات واإلب ــتزاز
كـانـت هـي الـسمات الـبارزة الـتي أظهـرهـا الـعديـد مـن أفـراد األسـرة ،كـما أن هـيرودس لـم
يظهـر قـدرتـه عـلى الـتحكم فـي مـثل ذلـك السـلوك .لـم تـكن تـلك األمـور جـديـدة عـلى الـساحـة،
إال أنــها قــد انتشــرت بــشكل أوســع مــن ذي قــبل .فــكما ســبق وأشــرنــا ،إن الــصراعــات بــني
الـعائـلة الـحشمونـية )الـكسندرا ومـريـم( وبـني األدومـ ّيني )سـالـومـي وسـيبروس ]زوجـة املـلك
أغـريـبا[( مـن عـائـلة هـيرودس كـانـت شـرسـة وذات نـتائـج مـميتة .إال أن الـفترة الـتي تـبعت
وفــاة مــريــم قــد تــميزت بــالهــدوء النســبي وذلــك ألن ابــنا مــريــم )الــكسندر ،وأريســتوبــولــوس(
كـانـا صـغيريـن جـدا ً فـي ذلـك الـوقـت لـكي يـكونـا قـادريـن عـلى افـتعال أي مـشكلة خـطيرة.
بـعد عـودتـهما مـن رومـا فـي حـوالـي الـعام  ١٧ق.م اسـتؤنـفت املـؤامـرات .فـي الـبدايـة أعـلن
ـاص ة ،فـذهـب بـشكل شـخصي إلـى
هـيرودس أن هـذا الـشابّـان سـوف يحـظيان بـمكانـة خ ّـ
رومـا لـيرافـقهما فـي رحـلة الـعودة إلـى يـهوذا ،ورتّـب زواج اإلسـكندر مـن غـالفـيرا-ابـنة املـلك
أرخ ــيالوس م ــلك ك ــبادوك ــيا ،وأن ي ــتزوج أريس ــتوب ــول ــوس م ــن ب ــرن ــيس اب ــنة أخ ــت س ــال ــوم ــي.
ح ــظي ه ــذان ال ـ ّ
ـشاب ــان ب ــشعبية ك ــبيرة ل ــدى الج ــمهور وال ــجيش ،إال أن ــهما ح ــمال ع ــبء
الـعداء والـخصومـة تـجاه أبـيهما ،ولـم يـخفيا رغـبتهما فـي اإلنـتقام مـن املـسؤولـني عـن وفـاة
والـدتـهما فـي الـوقـت املـناسـب .كـما أن سـلوكـهما املـلكيّ كـان قـد تـ َّم تـفسيره عـلى أنَّـه تـقليل
م ــن ق ــدر اآلخ ــري ــن ،وه ــو األم ــر ال ــذي أس ــهم ف ــي ت ــعزي ــز ال ــعداء امل ــوج ــود ل ــدى ك ــل م ــن
سالومي وفيروراس وأنتيباتر الذي كان اإلبن األكبر لهيرودس الذي َو َلدته له دوريس.
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ل ــعبت ال ــسموم ال ــتي ك ــان ــت ت ــبثّها س ــال ــوم ــي دورا ً ف ــي إع ــادة إح ــياء ال ــبغض ال ــذي ي ــكنّه
هـيرودس لـلعائـلة الـحشمونـية .وفـي الـعام  ١٣-١٤ق.م كـان قـد دعـا أنـتيباتـر ،بـعد أن كـان
ق ــد ت ــخاص ــم م ــعه س ــاب ــقاً ،وأرس ــله إل ــى روم ــا ف ــي م ــهمة إلع ــادة ت ــوط ــيد ال ــعالق ــات م ــع
الس ــلطات .ت ــفاق ــم ال ــوض ــع ف ــي ت ــلك األث ــناء ،ن ــتيج ًة ل ــلبغضة ال ــتي ك ـنّها األخ ــوان ألب ــيهما
ال ــذي ك ــان ق ــد ت ــم َّلكه ال ــشك ب ــوج ــود مخ ـ َّ
ط ٍط ل ــتصفيته م ــن ِق ـ بَلهما .بح ــلول ال ــعام  ١٢ق.م
قـرر تـوجـيه تـهمة رسـمية لـهما أمـام اإلمـبراطـور فـي رومـا ،إال أنَّـه قـد تـ َّم عـقد صـلح بـينهم،
ـورث
إال أ َّن ه ــيرودس ق ــد أع ــلن ل ــلشعب ع ــند ع ــودت ــه م ــن روم ــا إل ــى أورش ــليم ب ــأنَّ ــه س ــوف ي ـ ّ
ن االسكندر وأريستوبولوس هما التال َيني في الترتيب41.
العرش إلى أنتيباتر وبأ َّ
ت ــده ــورت األم ــور وس ــاءت ف ــي ال ــسنوات ال ــتال ــية ،وق ــد ت ـ َّم تح ــدي ــد م ــصير األخ ــوي ــن ن ــتيجةً
الك ــتشاف ع ــدد م ــن امل ــؤام ــرات امل ــزع ــوم ــة ال ــتي م ــن امل ــفترض أن ــهما ك ــان ــا ي ــحيكان ــها ل ــقتل
املــلك .ص ـ َّدق هــيرودس األدلــة الــتي قــام بــتقديــمها أنــتيباتــر وســالــومــي وفــيروراس ،وبــعد
خـضوعـهما ملـحاكـمة فـي بـيريـتوس 42بـحضور ومـشاركـة مـسؤولـني مـن الـحكومـة الـرومـانـية
ت َّم إعدام االسكندر وأريستوبولوس في العام  ٧ق.م.
بـعد وفـاة األخـويـن بـدا أن مـنصب أنـتيباتـر كخـليفة عـلى الـعرش بـات ُمسـتقرا ً .وقـد سـعى
جــاهــدا ً لــتقويــة الــدعــم الــشخصي مــن ِقـ بَل الــحكومــة الــرومــانــية واملــسؤولــني الــرومــان فــي
ـقرب بـشكل خـاص مـن فـيروراس .ارتـابـت سـالـومـي مـن هـذه الـعالقـة وبـدأت
سـوريـا ،وقـد ت َّ
بـإثـارة شـكوك هـيرودس ضـد أنـتيباتـر ،وعـندمـا مـات فـيروراس ،تـ َّم الـعثور عـلى الـسم الـذي
ـخصصا ً لــقتل املــلك نــفسه ،وبــعد الــتحقيقات تــم تــوريــط أنــتيباتــر ومــن ث ـمَّ
ز ُِعـ َم أنَّــه كــان ُمـ َّ
وتمت محاكمته
استدعي إلى روما حيث اقتيد بالسالسل َّ

وإدانته43.
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فــي ذلــك الــوقــت ،أصــيب هــيرودس بــمرض عــضال .وقــد ت ـ َّم ح ـثّه عــلى تــعيني خــليفة جــديــد
ـري .دفـعت أخـبار مـرض املـلك اثـنان مـن الـحكماء وهـما
لـلعرش وهـو أنـتيباس ابـن الـسام ّ
يــهوذا بــن ســاريــفايــوس ،ومــاتــياس بــن مــارغــالــوثــوس لــيقومــا بتحــريــض بــتالمــيذهــما عــلى
إزالـة مـجسم النسـر الـذي كـان هـيرودس قـد وضـعه عـلى بـوابـة الـهيكل .تـ َّم الـعمل بـالـفعل،
وحـ ِك َم ع ــليهم ب ــاإلع ــدام .ح ــني أدرك ه ــيرودس أن
إال أنَّ ــه تـ ـ َّم إل ــقاء ال ــقبض ع ــلى ال ــجناة ُـ
نـهايـته قـد بـاتـت قـريـبة ،أمـر بـاعـدام الـرجـال الـذيـن احتجـزهـم فـي مـيدان سـباق الـخيل فـي
أري ــحا ب ــال ــتزام ــن م ــع وف ــات ــه ،وه ــو األم ــر ال ــذي س ــيضمن الح ــداد ال ــعام ف ــي ال ــبالد .وأم ــر
بـقتل أنـتيباتـر ومـن ثـ َّم غـير وصـيته بـتسمية أرخـيالوس وهـو اإلبـن األكـبر مـالـثاس كخـليفة
ـني رئـيس ربـع عـلى الجـليل وبـيريّـا وأخـوه فـيلبس
عـلى الـعرش فـي حـني أن أنـتيباس قـد ُع ِّ َ
ـني رئ ــيس رب ــع ع ــلى إي ــطوري ــة وك ــورة ت ــراخ ــون ــيتس
اب ــن ك ــليوب ــات ــرا )األورش ــليمية( ق ــد ُع ـ ِّ َ
وب ــات ــان ــيا .44وف ــي ال ــعام  ٤ق ــبل امل ــيالد ،وب ــعد خ ــمسة أي ــام م ــن إع ــدام أن ــتيبات ــر ،ت ــوف ــي
ه ــيرودس وراف ــق ج ــثمان ــه م ــوك ــب م ــهيب ي ــضم ق ــوات ــه وح ــرس ــه ال ــشخصي م ــن أري ــحا إل ــى
قصر هيروديوم حيث ت َّم

دفنه45.
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الخالصة
إن ت ــقييم ح ــياة ه ــيرودس و ُمــلكه إن ــما ه ــو أم ــر ش ــبه مس ــتحيل .وذل ــك أل َّن م ــعظم امل ــصادر
املــبكرة إمــا تــقوم بــتشويــه صــورتــه أو بــتمجيده بــشكل مــبالــغ بــه .يــوصــف فــي الــعديــد مــن
املـ ــصادر عـ ــلى أنَّـ ــه سـ ــياسـ ــي بـ ــارع وسـ ــاذج وغـ ــير ف ـ ـ ّعال ،وبـ ــأنَّـ ــه يـ ــعرف كـ ــيف يسـ ــتخدم
الس ــلطة وب ــأنَّ ــه وح ــشيّ ب ــشكل أع ــمى .ك ــان ك ــل م ــن ال ــحب وال ــكراه ــية وال ــقوة وال ــضعف
واملخـططات الضخـمة والـفارهـة واملـخاوف الـصغيرة تـشكل جـزءا ً مـن شـخصيته وسـلوكـه.
ال يـوجـد أي شـك بـأ َّن املـواقـف الـتي عـاصـرت فـترتـه كـانـت مـتفاوتـة ومـع ّقدة كـما هـو الـحال
فــي يــومــنا الــراهــن ،فــالــبعض قــد احــتقره فــي حــني أن الــبعض اآلخــر قــد احــترمــه .إال أنَّ
األم ــر ال ــذي ي ــمكننا أن ن ــكون م ــتيقنني م ــنه ه ــو أنَّ ــه ن ــجح ف ــي ام ــتالك ع ــالق ــات م ــتينة م ــع
الحكومة الرومانية التي أمنت له الحماية طوال فترة حكمه.
إن ه ــذه امل ــعلوم ــات ليس ــت به ــدف ت ــقدي ــم ق ــرار ع ــن ال ــكيف ّية ال ــتي ي ــجب ع ــلى ال ــقارئ أن
يــتعامــل وفــقها مــع هــيرودس ،بــل الــغايــة هــي أن يــتم فــهم جــوانــب مــختلفة مــن الــشخصية
املـعقدة لهـذا الـرجـل الـذي شـعر بـالهـلع عـندمـا تـواجـه مـع املـجوس الـذيـن كـانـوا يـبحثون عـن
”املــولــود مــلك الــيهود“ .وهــذا األمــر هــو الــذي يــساعــدنــا عــلى فــهم الســبب الــذي دفــعه إلــى
قتل أطفال مدينة بيت لحم في محاولة للتخلص من الطفل يسوع.
إن هــيرودس كــان شــخصية تــاريــخية مــهمة إال أ َّن الــعمل الــذي أدخــله إلــى الــتاريــخ كــان
عمالً اجراميا ً منحه لقب ”سفّاح بيت لحم“.
النهاية
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