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  مشهد من نيبو:
  كيف يعيد علم اآلثار

  *كتابة التوراة وتشكيل الشرق األوسط
The View from Nebo: How Archaeology 
is Rewriting the Bible and Reshaping 
the Middle East 

Amy Dockser Marcus 
Boston: Little, Brown, 2000. 295 pages. $25.95 cloth. 

  اكتشاف التوراة:
  رؤية علم اآلثار اجلديدة

  إلسرائيل القديمة وأصل نصوصها املقدسة
The Bible Unearthed: Archaeology’s 
New Vision of Ancient Israel and 
the Origin of its Sacred Texts 

Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman 
New York: The Free Press, 2001. 385 pages. $26.00 cloth. 

  
إن ما حدث من نهب ملتاحف بغداد ومن تدمير للســـــــــــجالت التاريخية التي ال تقدر 
بثمن يف املكتبات واملتاحف يف أنحاء العراق كافة، ما هو إالّ تذكرة مرعبة بالكابوس 

يســيطر على  من"، حيث كان شــعار احلزب يف أوشــينيا "1984"يف قصــة جورج أورويل، 
واألمة  "املاضي يسيطر على املستقبل، ومن يسيطر على احلاضر يسيطر على املاضي.

التي ليس لهــــا مــــاض ليس لهــــا مســـــــــــتقبــــل، أو فقط مســـــــــــتقبــــل يمكن أن تمليــــه القوى 
اإلمبريالية أو االستعمارية التي تسيطر على احلاضر. لقد غلب على الدراسات التوراتية 

، إذا اســـــــــتعرنا عبارة أطلقها لوســـــــــيان فيفر "تال بشـــــــــأن التاريخق"وعلم اآلثار التوراتي 
)][Paris, 1953 l’histoire Combats pour،(  للســــــيطرة على ماضــــــي فلســــــطين

القديم وتمثيله، بما له من عواقب على احلاضـــــر واملســـــتقبل. ويحاول هذان اجمللدان أن 
يف نقاش متزايد يقدما إىل اجلمهور الواســــــع بعض الشــــــخصــــــيات والقضــــــايا التي تبرز 

العدوانية واإلســــــــاءة تمكَّن من اإلفالت حتى اآلن من حدود املنشــــــــورات املتخصــــــــصــــــــة 
  واملؤتمرات األكاديمية.
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الســــــــابقة يف  "وول ســــــــتريت جورنال"لقد أنتجت آمي ماركوس، مراســــــــلة صــــــــحيفة 
الشـــــرق األوســـــط من تل أبيب، رواية مكتوبة بشـــــكل جيد عن موضـــــوع معقد من الناحية 

وأغنتها بمقابالت مع شـــخصـــيات بارزة كثيرة. ويغطي اجمللدان بعض جوانب  التقنية،
األرضـــــــــــيـــة نفســـــــــــهـــا عن طريق يســـــــــــرائيـــل فينكلشـــــــــــتـــاين، وهو واحـــد من علمـــاء اآلثـــار 
اإلســـــــــــرائيليين البارزين الذين قاموا بدور مهم يف رواية ماركوس، ونيل ســـــــــــيلبرمان، 

معمقاً لسياسة األبحاث التوراتية  الكاتب الذي قدم بعض أكثر األعمال التي تظهر فهماً
واآلثارية. ويوجد يف صـــــــــــلب كال اجمللدين وصـــــــــــف ملقدار التغير اجلذري الذي طرأ يف 
األعوام األخيرة على تاريخ إســـــــــــرائيل القديم. وســـــــــــيفاجأ الذين ال يألفون هذه اجلداالت 

وق موثعندما يكتشفون أن أسس دراسة تاريخ إسرائيل القديمة كما أعيد بناؤها بشكل 
به باستخدام التوراة، قد تقوضت تماماً: ثمة أدلة تاريخية قليلة على الصورة التقليدية 
للحكماء، أو للخروج، أو لفتح كنعان، أو ململكتي داود وســــــــــليمان. وهذه هي القصــــــــــص 
التي ألهبت التصـــورات الغربية لفلســـطين طوال قرون، والتي تمأســـســـت إىل درجة كبيرة 

ضــــــد التحدي. إن هذه القصــــــص املثيرة أيدت اجلاذبية القوية  بحيث أنها بدت حصــــــينة
يف امتالك فلســـــــطين الذي تســـــــتند إليه ســـــــياســـــــات دولة إســـــــرائيل  "احلق التاريخي" لــــــــــــــــــ

احلديثة، والدعم الذي تلقاه يف الغرب من دون تفكير. وتظهر ردة الفعل الشــــــــــــديدة على 
ماركوس بشـــكل جزئي، كم هو هذا التحدي للصـــورة التقليدية، وهو التحدي الذي وثّقته 
  عميق ارتباط احلاضر ومن ثم املستقبل بتمثيل املاضي.

يحاول فينكلشـــتاين وســـيلبرمان شـــرح ملاذا تختلف الصـــورة التوراتية بشـــكل مثير 
جداً عن الصورة التاريخية التي يرسمها اليوم عدد متزايد من الباحثين. وهما يزعمان، 

)، كما يســــميانه، كُتب خالل 221(ص " ي للتوراةاجلوهر التاريخ"بصــــورة أســــاســــية، أن 
حكم يوشـــع، ملك يهوذا يف القرن الســـابع قبل امليالد. وهذه الروايات تنظر إىل املاضـــي 
الــــذهبي املثــــايل، وال ســـــــــــيمــــا عهــــد داود وســـــــــــليمــــان، كجزء من التبرير األيــــديولوجي 

اإلمبراطوري إلصـــــالحات يوشـــــع الدينية وطموحاته الســـــياســـــية إزاء خلفية من التهديد 
للمنطقــة من جــانــب أشـــــــــــور والحقــاً بــابــل (هــذا هو القســـــــــــم األضـــــــــــعف من الكتــاب ألن 
تخميناتهما بشـــــــــأن موقع النص التوراتي يف بالط يوشـــــــــع تكرر الكثير من املشـــــــــكالت 
املنهجية التي ادعى فيها باحثون سـابقون أن قسـماً كبيراً من التوراة انبثق من الكتّاب 

. ويف الفترات الالحقة، وخصـــــوصـــــاً بالنســـــبة إىل من كان يف يف بالط داود وســـــليمان)
املنفى، ســــاعد التاريخ الذي أعيدت كتابته يف تعزيز اإلحســــاس بالهوية واحلفاظ عليه. 
ووفرت قصـــــص إبراهيم واخلروج وفتح كنعان ادعاء مهماً للمطالبة باألرض بالنســـــبة 

 املتأخرة من حترير التوراة تكررإىل العائدين من املنفى. ويرى املؤلفان أن تلك الفترة 
وقد فعلوها بصـــــــــورة رائعة مرة ثانية بإعادة "الكثير من موضـــــــــوعات نســـــــــخة يوشـــــــــع: 

تشكيل اجلوهر التاريخي للتوراة بطريقة يمكن أن تخدم كمصدر رئيسي للهوية والدعم 
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الروحاين لشــعب إســرائيل بينما يواجه الكوارث الكثيرة والتحديات الدينية والتشــويهات 
). ومن املفارقة بطبيعة احلال، أنه على 313(ص  "الســـــــــياســـــــــية للمصـــــــــير املاثلة أمامه

الرغم من هذا الفهم الشـــــــــــائع لتطور التوراة، والذي يشـــــــــــدد على حق عودة املنفيين بعد 
قبل امليالد، فإن حكومة إســـــــــــرائيل تنكر حق عودة الالجئين  586دمار القدس ســـــــــــنة 

  .8194الفلسطينيين املنفيين منذ سنة 
تقدم ماركوس بأســلوب حيوي كيف حتافظ هذه القصــص على قوتها يف احلاضــر، 
وكيف يلهب القتال بشـــــــأن التاريخ املشـــــــاعر. وكما يف املاضـــــــي، ترتبط هذه القصـــــــص 
ارتبــاطــاً شـــــــــــــديــداً بتطور الوعي القومي داخــل إســـــــــــرائيــل احلــديثــة. وهي تروي كيف أن 

ثر على مــــذبح مرتبط بيشـــــــــــوع، احلفريــــات يف جبــــل عيبــــال، حيــــث ادعى احلــــافر أنــــه ع
أصـــــــبحت حمور احلق اإلســـــــرائيلي بالنســـــــبة إىل البعض. وقد أفيد عن أن شـــــــوكي ليفين، 

هذا هو "الذي يوصــــــف بأنه املســــــؤول عن أمن املســــــتوطنات اليهودية يف املنطقة، قال: 
). لقد ازدادت حدة التراشـــــــق 103(ص " ماضـــــــينا... ويجب أن يبقى ماضـــــــينا بين أيدينا

ثين يف األعوام األخيرة حين حتول حمور النقاش إىل فترة داود وســـــــــــليمان، بين الباح
كما توضح االحتفاالت  "احلق التاريخي"ألن هذه الفترة تؤدي دوراً مركزياً يف التماس 

، أو التصـــــــــــريحات الكثيرة للناطقين باســـــــــــم احلكومة اإلســـــــــــرائيلية عن 3000بالقدس 
رهان، ليس من املفاجئ أن نعلم أن الذين الســـــــــــيادة على القدس. ونظراً إىل جســـــــــــامة ال

حتدوا الصـــورة التقليدية التي تســـتند إىل التوراة يعانون الهجوم على ســـالمتهم العقلية، 
واالدعاء أن عملهم معاد إلســـــــــرائيل، أو معاد للصـــــــــهيونية، أو معاد للســـــــــامية. وقد حلق 

ة  نشـر البيانات اآلثارياخلزي والعار بفينكلشـتاين نظراً إىل الدور املركزي الذي أداه يف
اجلديدة وأبحاثه اجلريئة. وتشــير ماركوس، يف حماولتها التوصــل إىل أرضــية مشــتركة 
بين ما تراه طريف نقيض، إىل أن أولئك الذين شككوا يف تاريخانية الروايات التوراتية، 

حتقيراً، مل يحصـــــــــــلوا على التكريم الــــذي  "األصـــــــــــغريين"وغــــالبــــاً مــــا يطلق عليهم لقــــب 
خالصــــــــــــة القول إنهم كــانوا على حق يف الغــالــب "تحقون عمــا أجنزوه. وهي تقول: يســـــــــــ

عنـــدمـــا يتعلق األمر بـــالصـــــــــــورة الكبيرة. فكثير من أفكـــارهم التي كـــانـــت تعتبر بعيـــدة 
  ).120(ص  "االحتمال، أصبح اآلن مفاهيم التيار السائد الراسخة

اً بإســـــــــــرائيل إن بناء الهوية القومية عن طريق التماس املاضـــــــــــي ليس حمصـــــــــــور
احلديثة بطبيعة احلال. فقد كشـــــــــــفت ماركوس كيف أن علم اآلثار يعطي صـــــــــــورة أكثر 
إيجابية للشــــــــعوب احمللية التي نزلت يف عمون وأدوم ومؤاب القديمة، وكان ينظر إليها 
تقليدياً على أنها عدوة إســـــرائيل القديمة من املنظور التوراتي. لقد كان تاريخ فلســـــطين 

رويـــه البـــاحثون وعلمـــاء اآلثـــار التوراتيون، تـــاريخ اختالفـــات إثنيـــة يف القـــديمـــة، كمـــا ي
الغالب وتقســــــيمات زمنية حمكمة تقابل، على ما يُفترض، االختالفات اإلثنية واملادية 
والثقافية. وغالباً ما كان مثل هذه التواريخ يلتمس ما يفرّق ويحدد ويجعل حصـــــــــــرياً، 
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القومية الضـــــــــــيقة يف احلاضـــــــــــر. وتمكّن إعادة  ومن ثم يقدم املعرفة والدعم لالدعاءات
التقويم احلالية للصـــــــــورة التاريخية التقليدية التي تســـــــــتند إىل التوراة، والتي يعنى بها 
اجمللدان، من نشـــــدان تاريخ متكامل لفلســـــطين يحتفل بقابلية شـــــعوبها احمللية للتكيف 

 حتديه للتمثيالت وفق الزمن، وال يكون ســـــــــــبيالً للحصـــــــــــرية. ومن املؤّمل أن يكون، يف
يخدم يف حترير اإلنســـان ال "االســـتعمارية للماضـــي وحقه يف امتالك فلســـطين، تاريخاً 

)Columbia  History and Memory]، على حد قول جاك لوغوف "يف استعباده
).University Press, 1992], p. 99  

  كيث و. وايتالم
  أستاذ الدراسات التوراتية
  ورئيس دائرة يف جامعة
 شفيلد يف إنكلترا
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