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تقرير عن مؤتمر «منظورات متغ ّيرة
في الدراسات التوراتية
()1
ومستقبال»
ً
ماضيًا وحاضرًا
جامعة كوبنهاغن ،الدنمارك 12-9 ،تشرين األول/أكتوبر 2013

عقد قسم الالهوت يف جامعة كوبنهاغن
يف الفرتة  12 - 9ترشين األول/
مؤمترا عن «الدراسات
أكتوبر 2013
ً
الكتابية»( )2تناول تطورات هذا املجال البحثي
يف العقدين األخريين .وقد شارك فيه جمموعة من
خصوصا من ممثيل التيار التجديدي
كبار العلامء،
ً
الذي ُيعرف جمازً ا باسم «مدرسة كوبنهاغن»؛
ذلك أن أحد كبار مؤسيس املدرسة ،الربوفسور
األمريكي األصل توماس تومسون ،صاحب كتاب
تاريخ بني إرسائيل اعتام ًدا عىل املصادر املكتوبة
واآلثارية( )3الشهري ،الذي دفع نرشه سنة 1973
جامعة ماركت ) (Marquetteاألمريكية التي كان
تومسون حيارض فيها إىل إهناء عمله بحجة أنه
يتناقض مع عقيدهتا الكاثوليكية املحافظة ،وهو ما
اضطره إىل مزاولة مهن يف جماالت عديدة ،فعمل
دهانًا وعاملاً  ،إىل أن انتهى األمر به إىل التعليم يف
ُإكل ببليك يف القدس املحتلة ،لكنه فقد عمله مرة

أخرى بسبب نقده سياسات إرسائيل التي حتاول
وخصوصا أسامء
طمس املعامل العربية يف فلسطني،
ً
األمكنة ،فانتقل منها إىل الدنامرك ،حيث عمل
حمارضً ا يف كلية الالهوت هناك ،وحاز التابعية
الدنامركية بد ً
ال من التابعية األمريكية.

لبى الدعوة غىل املؤمتر ثلة من كبار «علامء الكتاب»
( )Biblical Scholarsمن أوروبا والواليات
املتحدة األمريكية وأمريكا اجلنوبية ،معظمهم من
يذمه الطرف املضاد
أتباع الفكر التجديدي الذي ّ
بتسميته «ا ُمل ِق ِّل» ( .)Minimalistsوألقى بعض
هؤالء حمارضات سنعود إىل ذكرها الحقًا ،بينام آثر
علامء آخرون رئاسة جلسات املؤمتر وتقديم مادة
املحارضة ذات العالقة ،أو التعليق عليها ،وإدارة
النقاشات التي تلت كلاًّ منها .كام حرضت املؤمتر
إدارة قسم الالهوت ورئيسه يف جامعة كوبنهاغن
وبعض املهتمني.
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المداخالت
• جاك ساسون (جامعة فاندلربت  -الواليات
املتحدة األمريكية) الذي ألقى حمارضة افتتاح
املؤمتر

Jack Sasson

Werthan Professor of Judaic and Biblical
Studies, Vanderbilt University
Ins and Outs of Bible Research: The Case
of the Mari Archives

 كانت كلمة افتتاح املؤمتر جلاك ساسون منجامعة فندربلت اهلولندية ،وكان موضوعها مادة
حمفوظات مدينة ماري (تل احلريري) الواقعة
رشقي سورية والتي اك ُتشفت يف الفرتة الواقعة
بني احلربني العامليتني ،فشهدت أمهيتها مدً ا
وجزرا يف حماولة مناغمتها مع الدراسات الكتابية
ً
وبعض االستنتاجات .وسنعود إىل هذا املوضع يف
هناية هذا العرض عندما نتحدث بالتفصيل عن
النقاشات الرئيسة التي تلت كل حمارضة.
• دوغالس نايت (جامعة فاندلربت  -الواليات
املتحدة األمريكية)

متيزت من غريها .ومن املنعطفات املهمة
واضحة ّ
التي ذكرها املحارض ،كتابات بدرسن عن «نفسية»
جمتمع بني إرسائيل( ،)5واملزامري املَ َلكية التي ذكرها
موفنكل ،وتأكيد العالمِ السويدي إيفان إنغنل أمهية
تاريخ التقاليد ،والشفهي منه خاصة ،يف تطور
العهد القديم .وهو يضع والدة ما ُيعرف باسم
«مدرسة كوبنهاغن» يف ثامنينيات القرن املايض عىل
هذه اخللفية ،وانعطافها احلاد يف التسعينيات عىل يد
الربوفسور األمريكي توماس تومسون الذي ظهر
يف كتابه احلدث تاريخ بني إرسائيل الذي تعامل
مع املادة من منطلق خمتلف متا ًما ،إضافة إىل تأرخيه
املتأخر ألسفار العهد القديم .وأضاف املحارض أن
عىل الرغم من املواقف النقدية احلادة التي اختذهتا
التعليقات عىل أطروحات توماس تومسون ،فقد
انتقل النقاش عىل نحو جذري إىل البحث يف
العمليات التارخيية يف العصور القديمة ،حيث
يتجىل ذلك يف االهتامم املتزايد الذي أخذ بعض
العلامء يبدونه جتاه العرصين الفاريس واهللنستي.
• توماس بولني (كلية سانت نربرت /جامعة
ماركت  -الواليات املتحدة األمريكية)

Douglas Knight

Thomas M. Bolin

Drucilla Moore Buffington Professor of
Hebrew Bible, Vanderbilt University

Professor, St. Norbert College, De Pere,
Wisconsin

Old and New in Scandinavian
Interpretation of the Hebrew Bible

New Possibilities for Understanding the
Composition of Biblical Texts

 حتدث الربوفسور دوغالس نايت املتخصصبـ «عربانية التوراة»( )4عن تطور األبحاث الكتابية
يف الدول االسكندينافية ،واملنعطفات التي شهدهتا
عرب القرن املايض عىل يد جمموعة من كبار العلامء
غرنبِخ وبدرسن إىل آلشرتُم ومتنغر،
ابتدا ًء من ُ
وغريهم الكثري .وقد ا ّتبع هؤالء العلامء خطوطاً
بحثية جديدة أثارت نقاشات علمية كثرية ،وتبوأت
مكانة متقدمة عىل املستويني الوطني والعاملي.
وتركت املواقف العلمية التي اختذها أولئك العلامء
عىل األبحاث الكتابية و«علم نقد الكتاب» بصمة

 تركزت حمارضة العامل األمريكي توماس بولنيعىل احلقائق الثالث اآلتية :النصوص الكتابية
مركّ بة ،ومؤلفوها معروفون؛ النصوص الكتابية
والع ِقدي للمؤلف؛ معرفة
تعكس االنتامء الفكري َ
السياقات التارخيية ملختلف النصوص يفسح يف
املجال أمام معرفة جذورها ومعانيها .وقد ّنوه
املحارض إىل أن حمارضته سرتكز عىل الكيفية التي
أ ْثرت كتابات ٍّ
كل من توماس تومسون وفيليب
ديفيس وفان سيرتز يف األفكار السائدة ،بل
كبريا هلا.
وشكلت حتد ًيا
علميا ً
ً
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كرتس (جامعة غيورغ أوغسط/
• راينهارد َ
غتنغن ،أملانيا)

Reinhard G. Kratz

Georg-August-Universität,

Professor,
Göttingen

The History of Israel and the History of
Biblical Literature

كرتس حمارضته عىل
 ركز العالمِ األملاين راينهارد َمناقشة العالقة بني تاريخ بني إرسائيل من جهة
وتاريخ األدب الكتايب من جهة ثانية .وقد أوضح
املحارض أن حماوالت كتابة تاريخ بني إرسائيل
من األدب الكتايب ،وبالعكس ،تعرضت لنقد
مهم ،لكنه يف الوقت نفسه يدعو إىل عدم التخيل
هنائيا عن هذه املقاربات .ومن هذا املنطلق ،دعا
ً
املكونني تسمح
بني
خمططة
منهجية
عالقة
إقامة
إىل
ّ
باالنتقال من تأريخ لبني إرسائيل يعتمد عىل
األدب الكتايب إىل تأريخ حمدد يأخذ يف االعتبار
الشواهد اخلارجية ،مثل اآلثار ودراسة النقوش
(اإلبوغرافيا) ذات العالقة يف املرشق ،بام يمكننا
من وضع تاريخ دقيق.
• فردريك بولزن (جامعة كوبنهاغن ،الدنامرك)

Frederik Poulsen

PhD Fellow, University of Copenhagen
New Ways for Interpreting Isaiah 40-55

 اختار العالمِ الدنامركي بولزن اإلصحاحاتانعكاسا
 55-40مادة ملحارضته ،فرأى فيها
ً
ملا ُيعرف بالسبي البابيل املفرتض أنه حدث بني
سنتي  587و 538ق .م .وقد أشار املحارض إىل
أن هذه النصوص اع ُتمدت سابقًا لرسم صورة
اإلقليم يف القرن السادس ق .م ،.وقادت بالتايل
إىل تأويلها يف ضوء إعادة تركيب تارخيية ،وهو ما
دفع علامء الكتاب إىل مناقشة اهتامم هذه النصوص
بالسبي البابيل .لكن هذه النظرة التقليدية واجهت
حتديات علمية أطلقها عدد من علامء الكتاب
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االسكندينافيني الذين ّأولوا النصوص لتعنى
بأورشليم (القدس /إيلياء) ومسألة عودة السبي
الوشيكة.
فسيليس (جامعة هولندا)
• يان ِفم
ُ
Jan-Wim Wesselius

Senior Lecturer Emeritus, University of
the Netherlands
The Hebrew Bible in its Literary Context
of the Eastern Mediterranean in the Fifth
to Third Centuries BCE

فسيليس
 خصص العالمِ اهلولندي يان ِفمُ
حمارضة للحديث عن التشابه الالفت للنظر بني
نصوص كتابية حمددة وكتابات أخرى معارصة هلا،
مثل اإلغريقية عىل وجه التحديد .وركز املحارض
وخصوصا
عىل ظواهر واضحة يف تلك النصوص،
ً
التطابق والتناقض بينها.
• نيلز بيرت لمِ كه (جامعة كوبنهاغن)

Niels Peter Lemche

Professor, University of Copenhagen
Is the Old Testament Still a Hellenistic
?Book

 يع ّد نيلز بيرت ِملكه ،العالمِ الكتايب الدنامركي ،من
َُ
تدرجييا من املدرسة
انتقلوا
الذين
الباحثني
كبار
ً
البحثية التقليدية إىل «مدرسة كوبنهاغن» (انظر
عرضا لكتابه األخري الدراسات الكتابية وإخفاق
ً
التاريخ يف هذا العدد من تبي ،وهو يلخص انتقاله
من الرأي التقليدي إىل التجديدي) .وقد خصص
حمارضته للحديث يف مسألة اعتبار التوراة كتا ًبا
هلنستيا ،وسبق أن طرح املسألة يف مقالة كتبها
ً
بالدنامركية قبل نحو عقدين من الزمن .ومع
أن عد ًدا من كبار العلامء استحسنوا هذا الرأي،
أخريا إىل طرح مسألة اعتبار
فإن صاحبه انتقل
ً
هلنستيا فقط،
روميا ال
هلنستيا -
الكتاب كتا ًبا
ً
ً
ً
آخذين يف االعتبار أبعاد هذا الرأي .ويف الوقت
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نفسه ،شدد نيلز بيرت ِ
ملكه عىل خطأ اعتبار «التوراة»
يونانيا .وقد خصص ورقته ملناقشة بعض
كتا ًبا
ً
املسامهات يف هذا املجال ،مضي ًفا يف الوقت نفسه
أقسا ًما أخرى مل تُبحث من قبل ،ومنها ،عىل سبيل
املثال ،سفر نشيد األناشيد.

• لوكاش نيز ُلفسكي سبانو (جامعة فرصوفيا،
بولونيا)

Lukasz Niesiolowski-Spanò
Associate Professor, University of
Warsaw
Antiochus IV Epiphanes and the Jews – a
Reassessment

 خصص العالمِ البولوين لوكاش نيزلفسكيسبانو ورقته للحديث يف سفر املكابيني الذي ال
ُ
الكنيسة الربوتستانتية،
تعرتف ببعض أقسامه
ووقف امللك اإلنطاكي الرابع إبيفانس (-175
 164ق .م ).املعادي لليهود ضد حماولة تأثريه
يف طقوس العبادة .وقد ناقش الربوفسور لوكاش
هذه اآلراء وحاول تقديم تفسريات بديلة
الدعاءات السفر بأن ترصفات امللك السلوقي
كانت معادية لليهود.
• ُر ِسل غمريكني (باحث مستقل ،بورتالند -
والية ُأ ِرغون ،الواليات املتحدة األمريكية)

Russell Gmirkin

Independent Scholar, Portland, Oregon
The Hebrew Bible’s Greek Literary
Prototypes

 خصص العالمِ األمريكي رسل غمريكني ورقتهللحديث عن الرأي السائد بأن نصوص العهد
القديم جتميع لنصوص املرشق القديمة .وقد طرح
جنوسا أدبية واضح متا ًما أهنا ّإما إغريقية
أن ثمة
ً
وإما هلنستية ،حيث ال يمكن العثور عىل رديف هلا
ّ
يف النصوص املرشقية القديمة .ومن هذه األجناس
التي ذكرها املحارض الكتابات الرسدية (التأريخ
التسويغي أو التربيري/التلفيقي باألحرى ،إضافة

إىل قصص اجلذور) ،والنصوص الترشيعية،
مثل الدستور وجمموعات النصوص القانونية
املستمدة من الرشيعة ،واخلطابات
املدنية وتلك
َ
وديباجات القوانني واملرسحيات ،كام يف سفر
أيوب ،والشعر اإليروتيكي الوارد يف سفر نشيد
اإلنشاد ،وغريها ،مثل الواردة يف قوانني أفالطون
قسم فيها «الشعب» إىل  12قبيلة = ً
سبطا!
التي ّ
ويف رأي األستاذ املحارض أن البحث يف هذه
املجاالت سيفتح اً
حتم أبوا ًبا جديدة يف مسارات
البحث الكتايب.

• فيليب فايدنباوم (املعهد العايل للدراسات يف
بلجيكا)
Philippe Wajdenbaum

Ph.D., Lecturer, Institut des Hautes
Études de Belgique, Brussels
From Plato to Moses: Genesis-Kings as a
Platonic epic

 ركزت ورقة د فيليب فادنباوم عىل منطلقكل من نيلز بيرت ِ
ٍّ
ملكه وتوماس تومسون اللذين
وضعا احتامل كون «الكتاب العربي» نتاج املرحلة
نصوصا إغريقية
اهللنستية؛ إذ من املمكن أنه اعتمد
ً
قياسية عدة ،مثل هومريوس وهريودوتس
وأفالطون .فعىل سبيل املثال ،ختيل أفالطون يف
جمتمعا أو دولة ّ
مشكلة من اثنتي عرشة
كتابه قوانني
ً
قبيلة حتكمها قوانني إهلية ،نعثر عىل مخسني منها يف
سفر التثنية .ومن املعروف أن أفالطون قال ،اعتام ًدا
عل احلكايات واخلرافات واألساطري السائدة،
بمكافئة كل من يتبع القوانني اإلهلية ومعاقبة
كل من ينحرف عنها! وهو يرى أن الرسد من
سفر التكوين إىل سفر امللوك ّ
مبدئيا
يشكل تار ًخيا
ً
أخذ إهلامه من املرشوع الفلسفي اإلفالطوين .كام
رأى أن األسفار من التكوين إىل يشوع تتحدث
عن تأسيس اململكة ،بينام تتناسب أسفار القضاة
وصموئيل وامللوك لكتابات أفالطون يف أطلنطس
 -الدولة التي كان من املمكن أن تكون مثالية لوال
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أن ملوكها حادوا عن الرشيعة فقادوا إىل هالكها.

• ُمغنز م ّلر (جامعة كوبنهاغن)

Mogens Müller

Professor, University of Copenhagen
When the Septuagint Came in from the
Cold

 تناولت ورقة الربوفسور الدنامركي مغنز ملربالتحليل نسخة السبعونية ،وهي النسخة اليونانية
من العهد القديم ،واسمها األصيل «السبتواغنت»،
تقول األسطورة إن سبعني من رجال الدين
اليهوذيني أنجزوها يف القرن الثاين ق .م .يف
سبعني يو ًما استجابة لطلب احلاكم بطليموس
الثاين ،اً
علم بأن اسمها روماين ،ويشار إليه باألرقام
الرومانية  ،LXXوتعني سبعني .ورأى املحارض
نصوصا أقدم ،ومل
أن هذه النسخة حتوي يف طياهتا
ً
تعتمد اعتام ًدا كام ً
ال عىل النص املسوري .وألن
أهل االختصاص يرون أن السبعونية ُكتبت
خصوصا يف مرص،
خصيصا ليهوذيي املهجر،
ً
ً
فمن املمكن احلديث عن الهوت السبعونية الذي
ّ
يشكل الرابطة بني الكتاب العربي والعهد اجلديد
املكتوب باليونانية.
• مايكل سنغ (خمرج سينامئي)

Michael Singh

Michael Singh Productions
Los Angeles, Michael Singh Productions
Mythology’s Role in USA’s Intervention in
the Middle East (Screening of 95-minute
film “Valentino’s Ghost”).

 عرض املخرج السينامئي األمريكي مايكلسنغ فيلمه الوثائقي «شبح فلنتينو» الذي بلغت
مدة عرضه  95دقيقة ،وهو عن التدخالت
األمريكية يف الرشق األوسط .وتلت ذلك مناقشة
وصور نمطية غاية يف السلبية كام تعرضها األفالم
ووسائل اإلعالم /التضليل األمريكية عن العرب
واملسلمني ،بينام تنرش الدعاية الالنقدية للدولة

اليهودية وكل ترصفاهتا ،بام يقدم املسوغات جلميع
األعامل العدوانية جتاه العرب ،من أفغانستان إىل
العراق وفلسطني  . .إلخ .هذا الفيلم مرشح لنيل
جائزة األوسكار ،وقد أرسل لنا املخرج نسخة من
فيلمه ّ
لالطالع.
• ِفليب ِ
ديفز (جامعة شفيلد  -اململكة املتحدة)
Philip Davis

of

University

Emeritus,

Professor
Sheffield

A New Biblical Archaeology

 إنه العالمِ اإلنكليزي الكبري ،صاحب املؤلفاتاملهمة الكثرية عن تاريخ فلسطني القديمة ،وكاتب
كثريا من النقاش يف
عرشات املقاالت التي أثارت ً
أوساط علم نقد الكتاب التقليدي ،ومن ذلك عىل
يسمى نقش حزقيا إىل
سبيل املثال إعادة تأريخ ما ّ
العرص احلشموين اهلنلستي ،أي إىل القرن الثاين ق.
م .ال إىل القرن السادس.
كان موضوع ورقة ديفز الدعوة إىل علم آثار
كتايب جديد ،حيث ركز فيها عىل خطورة األعامل
التنقيبية التي متارسها األوساط اآلثارية األصولية
التي تعني يف هناية املطاف أن اآلثار فقط هي
الطرف الوحيد املؤهل لكتابة تاريخ فلسطني
القديم .لذلك ،طالب بمنح التحليل النيص مكانته
التي يستحقها يف البحث العلمي كي يتمكن العلامء
من أهل االختصاص من كتابة تاريخ هو أقرب ما
يمكن إىل احلقيقة.

• ماغريت شتاينر (عاملة آثار هولندية مقيمة يف
مدينة اليدن  -هولندا)

Margreet Steiner
Ph.D., Independent Scholar, Leiden, The
Netherlands
From Jerusalem with Love

 كان موضوع ورقة عاملة اآلثار اهلولندية العامليةالصيت ،والتي حتظى باحرتام يف أوساط البحث
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الكتايب («من أورشليم ،مع حبي») ،عن القدس
القديمة (أورشليم /إيلياء) وتاريخ التنقيب يف
تلك املدينة املقدسة واالجتاهات البحثية ذات
العالقة .وقد أكدت يف ورقتها أن التنقيبات األثرية
حاليا ،ومنذ ما يزيد عىل قرن ونصف
يف القدس ً
قرن ،تشابكت مع األوضاع السياسية والدينية
واالجتامعية السائدة واملحيطة ،وهي متدنا بإشارة
واضحة إىل االجتاه السائرة فيه .ومن هذا املنظور،
ترى عودة تسيد مدرسة التنقيب يف مدينة القدس
باستخدام الكتاب املقدس واملجرفة االستعامرية
التي كانت سائدة يف القرن التاسع عرش .وهي
تؤكد أن هذا املنطلق يتجاهل عىل نحو كبري
العالقات التبادلية واملعقدة بني حمتوى النصوص
ذات العالقة والرباهني اآلثارية .ومن املفيد لفت
اهتامم القارئ إىل أن العالمِ ة اهلولندية كانت أ ّلفت
كتا ًبا عن آثار القدس يف العرصي احلديدي،
اعتام ًدا عىل مكتشفات اآلثارية اإلنكليزية كاثلني
كنيّ ،بينت فيه أن القدس مل تكن قائمة يف القرن
نُ
العارش -منتصف القرن الثامن كمدينة مركزية،
وهو ما يلغي صحة تأويالت النصوص الكتابية
عن مملكة سليامن التوراة املوحدة.
• بر َين شمدت (جامعة متشغن ،الواليات املتحدة
األمريكية)

Brian Schmidt

of

University

Professor,

Associate
Michigan

القديمة التي ُعثر عليها عادة يف فلسطني .من
ضمن األمور املهمة التي ترد يف تلك النقوش
إشارهتا إىل هيوه سامريا وزوجه عشريت ،أي إن
متزوجا من إهلة ،ومل يكن إله
إله التوراة كانت
ً
هيوذا وإنام اململكة املعادية املفرتض أن مركزها
وقع يف شامل جبال فلسطني الرشقية ،بالقرب من
مدينة نابلس.
• إنغريد هيلم (جامعة كوبنهاغن)

Ingrid Hjelm

of

University

Associate Professor,
Copenhagen

Lost and Found? Israelite Cult on Mt.
Gerizim in the Fifth Century BCE

 تُعترب العاملة الدنامركية إنغريد هيلم ،األستاذةاملساعدة يف كلية الالهوت بجامعة كوبنهاغن،
املرجع العاملي الرئيس بشأن مملكة إرسائيل ،وهلا
كتاب مرجع عن املوضوع .كان موضوع ورقتها
االكتشافات األخرية يف جبل جرزيم بالقرب من
نابلس ،وعالقتها بالغزو الفاريس لفلسطني ،وبام
يرد يف طقوس يف سفر الالويني .7-1
• مان ِول بفو (جامعة ال بالتا الوطنية  -بوينس
آيرس ،األرجنتني)

Manuel Pfoh

Lecturer, Ph.D., National University of
La Plata & National Research Council,
Argentina

Old and New at Kuntillet Ajrud: Circa
2013 CE

From the Search for Ancient Israel to the
History of Ancient Palestine

 اختار العالمِ األمريكي برين شمدت ،األستاذاملساعد يف جامعة متشغن ،موقع كونتلاّ عجرود
اآلثاري الذي يأخذ شكل قلعة ،والواقع يف شامل
شبه جزيرة سيناء ،وقد اكتشفه أحد اآلثاريني
اإلرسائيليني سنة  ،1975أي إبان خضوعها
لالحتالل اإلرسائييل .املهم يف النقش أنه مكتوب
بعدة أبجديات ،ليس أي منها باللغة املرصية

 أعطى العالمِ األرجنتيني مان ِول بفو ورقتهعنوانًا دالاً هو «من البحث عن إرسائيل القديمة
‹بني إرسائيل› إىل تاريخ فلسطني» .وركز حمارضته
عىل التغريات التي شهدها علم نقد الكتاب،
و ّ
خلصها يف نقاط ثالث أسهب يف رشح ٍّ
كل منها،
وهي :تفكيك عالقة القصص التورايت بالتاريخ
القديم وعودته إىل جمال التأويل الفكري؛ إعادة
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النظر يف تأريخ القصص التوراتية ونقلها من
العرص احلديدي إىل العصور الفارسية واهللنستية
أو اإلغريقية  -الرومانية؛ تراجع االهتامم بتاريخ
بني إرسائيل ملصلحة البحث يف تاريخ فلسطني
القديم.

البداية لتسويغ جتريد الفلسطينيني من ممتلكاهتم
يف بالدهم ووضع تارخيها بام خيدم مصلحة برنامج
استعامري.
• راز كلرت (جامعة هلسنكي – فنلندا)

Raz Kletter

• توماس تومسون (جامعة كوبنهاغن ،الدنامرك)

Thomas L. Thompson

of

University

Professor Emeritus,
Copenhagen

Ethnicity and a Regional History of
Palestine

 خصص العالمِ الكبري توماس تومسون حمارضتهللحديث عن انشغاله احلايل ،مع آخرين ،يف إعادة
صوغ كتب مقررات الدراسات العليا الفلسطينية،
وإعادة كتابة تاريخ فلسطني يف العصور السابقة
للفتوحات اإلسالمية وإرثها الثقايف .ويف عرضه
هذا ،تطرق إىل املشكالت والتعقيدات املرافقة
ملثل هذا العمل ،والطبيعة احلساسة للنقاط ذات
العالقة ،بام يسمح بإعادة كتابة تاريخ البالد ملا هو
يف مصلحة العلم.

• إيالن بابِه (جامعة إكسرت  -اململكة املتحدة)

Ilan Pappe

University of Exeter
We Do Not Believe in God, but He
Promised Us Palestine! Zionism and
the Bible

 اختار العالمِ اإلرسائييل إيالن بابِه املقيم يفبريطانيا ،وصاحب العديد من املؤلفات التي
استفزت العدو الصهيوين مؤسسة وجمتمع ًا،
ومنها التطهري العرقي يف فلسطني وخارج اإلطار
املتوافران بالعربية وبلغات أخرى ،موضوع
سوء استخدام الكتاب املقدس لدعم املرشوع
الصهيوين يف فلسطني .وقد نّبي يف حمارضته أن
كتاب اليهودية واملسيحية املقدس ،اس ُتخدم من

Docent, University of Helsinki
Israeli Archaeology and the Deserted
Villages

 كان عنوان ورقة العالمِ الفنلندي راز كلرت«األركيولوجيا اإلرسائيلية والقرى املهجورة أو
املهملة» ،وعاد فيها إىل حادثة جرت سنة ،1964
قدم طالب علم آثار «بريء» إىل يغال يادين
عندما ّ
وثيقة نادرة ألهنا متس مصري أربعمئة قرية فلسطينية
ُه ّجر أهلها يف النكبة ،واقرتح استخدام تلك
القرى للمقارنة بالتدمري اآلثاري قائ ً
ال :التدمري
يتم أمام أعيننا .وعىل الرغم من أن االقرتاح مل
يؤخذ به ،فأنه ُن ّفذ ،فجرى  ،وفق كلرت ،حتديد مئة
قرية بأهنا تستحق احلفاظ عليها كوهنا قديمة ،بينام
تم العمل عىل تدمري القرى الباقية التي ِ
وصفت
بأهنا تعود إىل عصور متأخرة .وكان اهلدف من
حمارضة كلرت مساءلة علامءُ ،يفرتض أهنم ّ
وطدوا
حياهتم للبحث والتنقيب املعريف لكنهم دعموا
مدعني يف
عملية تدمري مربجمة حلضارة متأخرةّ ،
الوقت نفسه األمانة العلمية!
• فلمنغ نيلسن (جامعة غرينالند ،الدنامرك)

Flemming A. J. Nielsen

of

University

Associate Professor,
Greenland

—New Children of Abraham in Greenland
the Creation of a Nation

 قال العالمِ الكتايب من غرينالند يف ورقته إناتضاح كون القصص التوراتية أد ًبا وليس تار ًخيا
حيرض العلامء عىل البحث يف جذورها وأصوهلا،
ويف العالقة بالعصور الفارسية واهلنلستية،
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مستخد ًما تاريخ بالده ،جزيرة غرينالند ،لعقد
مقارنة موازية بني التارخييني ،ولذا أعطى ورقته
عنوان« :أبناء إبراهيم اجلدد يف غرينالند  -خلق
ّأمة».
• ِ
ِ
كاترين ِد همِ ّر غود ِم (جامعة كوبنهاغن،
آن
الدنامرك)

of

Anne Katrine de Hemmer Gudme
Professor
(MSO),
University
Copenhagen

Yahwistic Worship in Ancient Palestine:
What if the Hebrew Bible is a Minority
?Report

 ذكّ رت العاملة الدنامركية بأن الفكرة التي تقولإن ديانة بني إرسائيل كام ترد يف النصوص الكتابية
هي نفسها التي كانت سائدة يف فلسطني العرص
بدهييا وحتى وقت قريب.
احلديد ،كانت قائمة
ً
وهي ترى أن اعتامد ذلك قاد إىل وضع معادلة
الديانة الشعبية يف مقابل الديانة الرسمية التي دعا
إليها أنبياء التوراة والتثنويني ،بينام كانت األوىل،
املحرمة يف التوراة ،ديانة املنشقني واألجانب
والنساء  . .إلخ .وقالت الربفسورة آن كاترين
غودم إنه نشأ يف الفرتة األخرية تيار جتديدي
يعكس األمر ويرى أن الديانة التي دعا إليها أنبياء
التوراة وتثنوييها كانت ممارسات األقلية ،بام يعني
الي ْه ِوية والنظر إىل الكتاب
بالرضورة إعادة تركيب َ
العربي عىل أنه تقرير األقلية!
ِ
ترين بيرُ ننغ هسلبلخ (جامعة كوبنهاغن،
•
الدنامرك)

Trine Bjørnung Hasselbalch

Post. Doc., University of Copenhagen
Sociolinguistic Perspectives on the
Hebrew Bible as Memory Work: Seeing
Redactional Work as Entextualization

 تؤكد هذه العاملة الدنامركية املعارف املثبتة بأنحمرك الروايات التي يرسدها العهد القديم مل يكن

وأوضاعا وتطورات
ببساطة حوادث حقيقية
ً
تارخيية؛ فتفكيك النصوص يوحي بعالقات مركّ بة
ومعقدة بني العمل الذي تم حتريره عىل يد التقليد
أمورا
«املحرر» ضمن بيئة حمددة أخذ يف االعتبار ً
ليست تارخيية .فالتقليد «املحرر» استخدم املواد
التي توافرت لديه ،شفوية أكانت أم خطية ،وأمهل
بعضها ،ليس فقط لكتابة تاريخ لكن ً
أيضا لتحديد
اهلوية عرب إقحام تاريخ يف عمله.
• ِجم ِوست (كلية الالهوت كوارتز ِهل -
كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية)

Jim West

Adjunct Professor, Quartz Hill School of
Theology
Whose Mythic, Rhythmic, Theological
?and Cultural Memory is it Anyway

 خصص العامل األمريكي جم وست ورقتهللحديث يف أعامل ٍّ
كل من تومسون وكيث وايتالم
ونيلز ِ
ملكه وفيليب ديفز ،وتأثرها باألبحاث
الكتابية ومدى فائدهتا يف األبحاث من جهة،
وتأثري أخذ الكنيسة هبا من جهة أخرى.
• مارتِن إ ِر ِ
نزفرد (جامعة كوبنهاغن ،الدنامرك)

Martin Ehrensvärd

of
over

University

Associate Professor,
Copenhagen

Debate

The
Contemporary
Historical Linguistics

 الحظ العالِـم الدنامركي هذا أن النقاش بنياالجتاهني املحافظ والتجديد بخصوص إمكان
وخاضعا
مستمرا
تأريخ النصوص الكتابية ال يزال
ً
ً
للجدل ،وأكد يف الوقت نفسه أن النقاشات
السابقة لألطروحات اجلديدة أو التجديدية
كانت تؤخذ عىل أهنا الكلمة الفصل يف هذا
اخلصوص .لكن الوضع تغري اآلن ،وكثري من
أهل االختصاص ما عادوا جمربين عىل تب ّني النظرة
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املحافظة .لذا ،خصص املحارض ورقته للحديث
يف النقاط الرئيسة.

نغهم،
• غريغوري دودنا (باحث مستقل ،بِ ّل َ
واشنطن ،الواليات املتحدة األمريكية)

Gregory L. Doudna

Scholar,

Dr. Theol., Independent
Bellingham, Washington

Recent Developments in the Dating of
Text Deposits in the Caves of Qumran
and the Stabilization of the Hebrew
Biblical Text

 خصص دودنا ورقته لتحدي الرأي القائلحاليا تم تثبيته يف
إن النص التورايت املأخوذ به
ً
العصور القديمة ،ورأى أن التثبيت النهائي تم يف
عرص حرد العريب ،أي الوايل الروماين هريودس
( 74ق .م 4 - .م.).
ِ
هغنهافن (جامعة كوبنهاغن ،الدنامرك)
• يسرب

Jesper Høgenhaven

University of Copenhagen:
Canon Formation, Canonicity, and the
Qumran Library

 رصف العالِـم الدنامركي هذا وقته للحديثعن كيفية تثبيت رشعية النصوص التوراتية،
بالعالقة مع كتابات يوسفوس فالفيوس ولفائف
خربة قمران.
• زياد منى ،باحث ونارش َ -ق ْد ُمس للنرش
والتوزيع ،دمشق ،بريوت

Ziad Mouna

Dr. Phil., Author and Publisher, Cadmus
Press, Damascus, Beirut
Arab Academics and Biblical Studies

 -كان زياد منى الباحث العريب الوحيد الذي
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ُدعي إىل املشاركة يف املؤمتر ،واقترُ ح عليه احلديث
عن مسامهة العرب يف األبحاث الكتابية .وهو مل
شخصيا ألسباب
يتمكن من املشاركة يف املؤمتر
ً
خاصة ،لكن ورقته قرأها توماس تومسون
بالنيابة عنه.
حتدث زياد منى يف ورقته عن ريادة كتاب كامل
الصليبي التوراة جاءت من جزيرة العرب الذي
ظهر أو ً
وأخريا
ال باللغة اإلنكليزية ثم برتمجة أملانية
ً
عرج عىل األثر الذي أحدثه نرش
باللغة العربية .ثم ّ
توماس تومسون كتابه تاريخ بني إرسائيل :من
املصادر املكتوبة واآلثارية (صدر عام ،)1992
ودراسة املتحدث يف قسم الالهوت يف جامعة
مهبلدت لكتابة رسالة األستذة ،وكان عنواهنا
«معضالت تعريف مواقع توراتية  -جغرافية يف
فلسطني وعالقاهتا بجنوب غريب جزيرة العرب»،
ثم تأسيسه دار قدمس يف دمشق وبريوت ،ونرشه
عدة كتب ،منها مرص وبني إرسائيل يف عسري الذي
أثار موجة جديدة من االهتامم ،وبلقيس.
وعند احلديث يف املوانع التقنية التي تواجه
البحث العلمي يف هذا املجال ،قال زياد منى
إنه حاول العثور عىل مراجع مالئمة ،لكن
من دون جدوى .وختم بأنه ال بد من تأكيد
ويدرسون يف الغرب
أن بحاثة عر ًبا يدرسون
ِّ
أولوا جوانب أخرى من املوضوع اهتامماهتم،
وخص بالذكر أعامل الدكتورة نادية أبو احلاج
وكتاهبا املهم حقائق عىل األرض ،والدكتورة
زينب البحراين وكتاهبا الفذ نساء بابل ،وأعامل
الدكتور حممد مرقطن ،اإلبيغرايف الذي يعيش
أخريا نحو
حاليا يف هايدلربغ بأملانيا ،وقد نرش
ً
ً
مخسمئة نقش سبئي وأعاملاً أخرى مرتبطة
بأسامء مواقع فلسطينية.
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النقاشات الرئيسة :اختالفات
وتناقضات واتفاق
أمجع التقويم العام الذي أقره املشاركون كافة يف
وعلميا بامتياز .وعىل
املؤمتر عىل أن املؤمتر كان ب ّنا ًء
ً
الرغم من أن العديد من املشاركني كانوا حيملون
أفكارا متناقضة ،فإن النقاشات التي تناولت كل
ً
ورقة كانت علمية بصورة بحتة ،ومل تؤثر يف سري
املؤمتر أو عمله أو يف العالقة بني املشاركني.

املحارضة االفتتاحية التي قدمها جاك ساسون
عىل مدى نحو ستني دقيقة كانت جوهرة ،وفق
وصف العديد من العلامء احلارضين؛ فقد حتدث
مطولاً عن ماري ومعارفنا العلمية عن تفصيالت
ّ
مكونات املجتمع
بني
العالقات
من
فيها،
احلياة
ّ
وأعامل احلفر والصيانة والتجارة ومؤامرات
القرص والنزاعات بني الفالحني حول مياه الري .
وبينت حمارضة العالمِ األمريكي إمكانية علم
 .إلخّ .
اآلثار يف تقديم صورة مسهبة عن احلياة يف مواقع
أثرية يصل عمرها إىل أربعة آالف سنة.
جمد ًدا إىل حمارضة إيالن بابِه
ومن املهم اإلشارة ّ
الذي كرر دعوته إىل التخيل عن املرشوع الصهيوين
كونه فاسدً ا ومفسدً ا ،واستبدال الدولة الفلسطينية
املوحدة بام يقال عن حل الدولتني.
ِ
العالـم اإلرسائييل راز كلرت موضوعة
وأثرى
زميله بابِه بإيضاح أن األركيولوجيا اإلرسائيلية
مسؤولة عن تدمري آثار أكثر من مخسمئة قرية
فلسطينية ،مؤكدً ا يف الوقت نفسه أن علامء اآلثار
املشاركني يف مسح اآلثار العربية يف فلسطني
يفتقرون إىل األمانة العلمية.

وأثنى املشاركون مجيعهم عىل أوراق العاملات،
من دون ختصيص ورقة حمددة ،لكن ّمما ال شك فيه
أن ورقة اهلولندية مارغريت شتاينر كانت األكثر
نظرا إىل خربة صاحبتها الطويلة يف جمال
إثارةً ،
التنقيب األثري امليداين يف القدس.
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ُختم املؤمتر بعرض فيلم مايكل سنغ الوثائقي
«شبح فالنتينو» الذي فاز بجائزة فيينا ألفضل
فيلم وثائقي لسنة  .2013موضوع الفيلم هو
نقد الصورة النمطية التي ترسمها وسائل اإلعالم
تشهريا بالعرب
األمريكية الرسمية وغري الرسمية
ً
اً
ودعم لسياسات إرسائيل العنرصية.
وبحضارهتم،
ومن اجلدير بالذكر أن الفيلم مرشح لنيل جائزة
األوسكار.
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1 Changing Perspectives in Old Testament Studies Past,
Present and Future.

 2هذه الرتمجة العربية احلرفية للمصطلح
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 ... Criticismإلخ .واملقصود هنا ليس نقدً ا باملعنى السلبي وإنام
التحليل والتفكيك ،وهو املعنى الدقيق للمفردة اليونانية األصل.
ُيعنى هذا احلقل العلمي بالبحث يف تاريخ املرشق العريب منذ
أقدم العصور ،وبالتايل بكل جوانبه التي تضم اللغات القديمة
واجلغرافية والتاريخ وإبداعاته الفكرية ،بام يف ذلك ما ظهر فيه
من أديان  . .إلخ .لذا فإن العمل فيه يتطلب معارف علمية
واسعا من املواد ،ومنها عىل سبيل املثال معرفة
واسعة تضم طي ًفا
ً
اللغات القديمة من سومرية وأكادية وأشورية وبابلية وبابلية
جديدة ومرصية قديمة وآرامية وقبطية ويونانية والتينية وعربية
وعربية جنوبية (املسند) ،وغريها من لغات األقوام التي قطنت
جزيرة العرب ،إضافة إىل لغة التوراة التي تُعرف ً
خطأ بأهنا عربية.
لذلك ،فإن اخلرباء يف هذا املجال ذوي الصيت والتأثري العلمي
العاملي قلة قليلة ،وأقل منهم من يغامر يف خوض هذا العلم الذي
ُيعرف بأنه «عش األفاعي» أو «عش العقارب» ألن أي خطأ
يرتكبه العامل الباحث يصيب منه مقت ً
ونظرا إىل
طبعا.
ال،
علميا ً
ً
ً
هذه التشابكات اهلائلة ،فمن غري الرضوري تأكيد مدى التأثري
الشخيص الديني والسيايس يف هذا املجال العلمي ،والذي قد
معي.
يقود صاحبه يف اجتاه نّ

3 Thomas L. Thompson, Early History of the Israelite
People - From Written and Archaeological Sources.

« 4التوراة» أو «العهد القديم» ،ومها اسامن جمازان الهوتيا
املنطلق ،ولذا وضعنا كلاًّ منهام بني مزدوجني .ومن املهم التذكري
بأن «التوراة» ال تذكر لغة قومها بأهنا عربية ،بل تطلق عليها مرة
صفة لسان كنعان ومرة أخرى شفة كنعان.
 5الدراسات الكتابية تشري إىل قوم التوراة باسم  ،Israeliteوقد
رأينا وضع الرسم القرآين لالسم بد ً
حاليا يف
ال من املعمول هبا ً
الصحافة لتمييزه من سكان الكيان الصهيوينّ .أما استخدام
«إرسائيل القديمة» فيوحي بوجود رابطة بني الطرفني ،وهو أمر
علميا بأي حال من األحوال.
مرفوض وغري صحيح
ً

