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  القدس يف التاريخ

Jerusalem in History 
Edited by K. J. Asali. London: Scorpion Publishing, 1989. 

  
نظير له يف التاريخ ملا كان هذا القول أكثر من  ن القدس قامت بدور اللو قيل ا

إذ إن . قول صدق تردد عبر الزمن، وهو يف كل حال ال يكاد يفي هذه املدينة حقها
فالقدس . تي تميزها تمييزاً فريداً يف نوعه يجب أن تُبرز بصورة أشملخصائصها ال

. مركز مديني ذو أهمية فائقة على امتداد تاريخه الذي يرجع إىل خمسة آالف سنة
لكنه مركز مل حتُِط به أية أراض فيها موارد معدنية ذات شأن أو غنى زراعي عظيم، بل 

راء الطرق التجارية الكبرى؛ ومل تكن ثغراً، وعلى العكس فقد كانت املدينة تقع إىل ما 
بل كانت على العكس على مسافة غير مالئمة من البحر، تنتصب مرتفعة على جبال 
وعرة غير مأنوسة، وال تملك املوارد املائية التي يمكن االعتماد عليها بعد أن ازداد 

همية القدس من هنا، فإن أ. عدد سكانها فتعذر إمدادهم باآلبار واملياه اجلوفية
كما أن أهميتها السياسية يف التاريخ ليست واضحة فوراً . االستراتيجية كانت ضئيلة

فلماذا شُنّت احلروب من أجلها، ودُمّرت بالكامل وأعيد . للباحثين يف العصور الالحقة
بناؤها عشرات املرات، وأصبحت مركزاً للعلم وكنزاً من كنوز العمارة، وعاصمة 

اجلواب يبقى غامضاً، إذا مل نُشر إىل ذاك اخليط الذهبي الوحيد الذي  لعشرات السالالت؟
، كما جاء يف تعبير العسلي؛ هذا اخليط "أجمادها وكوارثها"يسري يف ثنايا تاريخ 

الكبرى  به يف أديان العامل التوحيديةاملدينة  الذهبي هو الدور الرئيسي الذي قامت
  .وهو دور ما زالت تقوم به حتى يومنا احلاضر اليهودية واملسيحية واإلسالم،: الثالثة

القدس يف "وكما هي احلال يف كتب أخرى من ذات املنحى، فإن كتاب 
فحين يركّز كتاب تاريخي كهذا على موقع . يرصد لنفسه هدفاً صعب املنال" التاريخ

أو مكان واحد، نرى أن التواصل بين فصوله يتم من خالل اللجوء بكل بساطة إىل 
وإذا مل يتم األمر بشيء من اإلبداع، فالنتيجة قد تكون التركيز على . ل التاريخيالتسلس

بعض األماكن املهمة يف ذلك املوقع، وجمرد عرض تطور هذه األماكن عبر العصور 
وممّا يحد أيضاً من . لذا، فالكتاب قد يصبح بمثابة دليل سياحي منمّق. املتالحقة

ت املهمة يف فترة تاريخية ما لربما مل حتدث فعالً قيمة كتب من هذا النوع أن التطورا
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النطباع الذي طاملا يرسخ يف من هنا، فا. يف املكان الذي هو موضع تركيز الكتاب
أو ستارة  ن هو أن املكان، وهو القدس يف احلالة احلاضرة، ليس إال مشهداً جانبياًالذه

القدس يف "ق مثل كتاب ويف كتاب حمق. خلفية للحدث املهم الذي يجري يف مكان آخر
، والذي يساهم فيه تسعة أكاديميين متّبعين التسلسل الزمني، فإن املزالق "التاريخ

لكن جناح احملقق الدكتور العسلي . ال يمكن تفاديها إال بصعوبة هالتي أشرنا إليه أعال
 يمثّل إشادة كبيرة بعمله التحقيقي وبفهمه للقضايا املهمة التي يتكون تاريخ القدس

لكن، وعلى الرغم من تفادي املزالق، فالكتاب ال يعرض لنا بالضرورة موضوعًا . منها
فالفصول . بارزاً متسلسالً يكون بمثابة اخليط الذي يربط بين فصول الكتاب اخملتلفة

الوسطى من الكتاب، وهي معقودة للفترة اإلسالمية املبكرة والفترة الصليبية 
، تمنحنا بعض اإلشارات فيما يتعلق بموضوع رئيسي والفترتين األيوبية واململوكية

حمتمل قد نستنتجه من دور القدس الفريد واملوحِّد بين األديان، بصفتها مدينة جتذب 
احلجيج من جميع األمم واحلضارات، كما جتذب األوقاف الوافرة املؤثرة واآلمال 

أن يربط أجزاء الكتاب وهذا اخليط الذي كان يف إمكانه . السياسية والدينية املتضاربة
وعلى الرغم من أن فقدان هذا . بعضها ببعض، ال نراه متّسقاً متماسكاً خالل الكتاب

الرابط ال يقلل من قيمة املساهمات الفردية، فإنه يجعل من الكتاب جمرد جمموعة من 
األبحاث أكثر منه كتاباً متكامالَ ً؛ ولهذا السبب، فإن صاحب هذه السطور يجد أن 

  .ة به كعمل واحد متماسك أمر صعباإلحاط
القدس يف العصر البرونزي، "ومن سوء احلظ أن الفصل األول، وهو بعنوان 

فرانكن، هو الفصل األصعب على القراءة يف . ج. بقلم هـ" قبل امليالد ١٠٠٠ – ٣٠٠٠
وعلى الرغم من أن هذا الفصل يزعم أنه يشرح للقارىء العادي بعض . الكتاب بأكمله

الكامنة يف تفسير املعطيات العائدة إىل الفترات التاريخية األوىل، أو التي  الصعوبات
سبقت التاريخ املدوّن فيما يختص بوجود املدينة وطبيعتها خالل تلك الفترة، فإنه 

يبدي تردداً حيال مواده ويعرضها بصورة تراكمية مما ينفّر القرّاء، ما عدا 
متشجعاً على املضي قدماً، إذ إن  د نفسهفالقارىء يج ومع ذلك،. املتخصصين منهم

هذا الفصل يبيّن استحالة االعتماد تقريباً على جمموعة معينة من املعطيات بشأن 
فالكثير الكثير . وجود املدينة وطبيعتها، وليس على جمموعة أخرى من تلك املعطيات

اتية وأساطير يعتمد على وجهة النظر، وعلى التفسير الذي يتبناه املرء لألساطير التور
وحين يستخلص املرء بعض الوقائع التاريخية من األساطير املتعلقة . الشرق األدنى
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التي يطرحها أصحاب هذه  " األفكار املبنية على الرغائب"بالقدس، فإن التبريرات و
وحين يشدد فرانكن على هذه النقطة، فحجّته أن . األساطير قد تواكب تلك الوقائع

تلك الفترة ليس ثابتاً، وال غير ثابت، بالبراهين األدبية واألثرية وجود املدينة خالل 
هذا املوضوع، فهو كمن يشدد على  وإذ يبيّن صاحب هذا الفصل. والتاريخية والدينية

  .نقطة افتتاحية، هي أن احلقائق املطلقة عن تاريخ القدس صعبة املنال
 ١٠٠٠ولكنسن يغطيان الفترة بين سنة . مندنهال و ج. و. وثمة فصالن بقلم جـ

الد،ويصفان املدينة التوراتية اإلسرائيلية واملدينة بعد املي ٦٣٧قبل امليالد وسنة 
وقد يندهش املرء حين يجد أنه كان ثمة، على . اليهودية يف ظل حكم روما وبيزنطة

: جنباً إىل جنب يف القدس أيام داود وسليمانتيتان تعمالن واألرجح، عبادتان كهن
اتين نهال، وببراعة، بين التنافس بين هوالثانية يبوسية؟ ويربط مند" يهوية"األوىل 

ويف الوقت نفسه فإنه يطرح جانباً، ويف . العبادتين وتاريخ القدس خالل تلك الفترة
. ي يستند الكتاب إليهابدايات الكتاب ما كان يف إمكانه أن يكون املقولة الرئيسية الت

وعلى الرغم من أن الفصول الالحقة حتاول، وبصورة ضمنية، أن حتدد دور الدين يف 
  :حياة املدينة االجتماعية والسياسية، فإن مندنهال يقول ما يلي

فالقدس، كغيرها من املدن الكنعانية يف ذلك الزمن، كانت مركزاً مدينياً دولياً "
وبعد أيام . ية صنع القرارات ال األخالقية الدينيةحيث السياسة تطغى على عمل

سليمان، فإن صانعي القرار السياسي مل يكترثوا بالتراث الديني النبوي املنحدر من 
" مهمة موسى ورسالته أكثر مما اكترث به ملوك املدن األخرى وسكانها من املشركين

  ).٥٥ص (
تغيرات التي حدثت بعد ثم يمضي الكاتب فيقدم ما هو بمثابة تاريخ معلّب لل

فترة املنفى، ليس فيه سوى أقل من القليل من البحث عن دور القدس كمدينة تستقطب 
  .بادة وآمال العودة أو كرمز للتجدد القوميعال

ويف الفصل املعقود للقدس يف الفترة اإلسالمية األوىل، أي من الفتح العربي 
الدكتور عبد العزيز الدوري، وعلى  لفلسطين حتى سقوط القدس يف يد الصليبيين، يركّز

ومع أن . عكس من سبقه من الكتّاب، على أهمية املدينة الدينية بعد أن دخلها اإلسالم
املدينة خالل هذه الفترة مل تصبح عاصمة أو مركزاً إدارياً مهماً كدمشق أو البصرة 

يصلح للمقاتلة والسبب يف رأيه هو أن املدينة مل تكن لها من املراعي وال املناخ ما (
، فقد كان لها واليها اخلاص بها وقاضيها، وذلك اعترافاً بمكانتها املميزة )من العرب
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هذه املكانة املميزة يف ذاك النوع من األدب اإلسالمي  وقد جاء تفصيل .يف اإلسالم
الغزير املعروف بأدب فضائل القدس الذي بدأ يف تلك الفترة واستمر خالل الفترة 

ومن الفضائل املذكورة يف هذه األدبيات أن القدس . ى أيام األيوبيينالصليبية حت
لتين، وموضع اإلسراء واملعراج، واملكان الذي يُحشر الناس بموطن ابراهيم، وأوىل الق

؛ ومن هنا فهي "ثالث احلرمين الشريفين"فيه يوم الدين، وموضع املسجد األقصى، و
ليتل يف فصله . وكما يقول الكاتب د. سالميف القداسة يف املكان الثالث بين مدن اإل

للفترة األيوبية واململوكية، فإن هذا التبجيل للقدس بلغ حداً دفع الفقيه الكبير ابن 
تيمية، وهو من رجال القرن الرابع عشر للميالد، إىل أن يراه مبالغاً فيه وينطوي على 

التي ترد  تالتحذيرا وعلى الرغم من. خطر االرتقاء بالقدس لتجاري مكة يف قداستها
على طريق احلج إىل مكة واملدينة، " حمطة ثالثة"ابن تيميّة فقد أصبحت القدس  عند

وبسبب هذه األوقاف، فقد ). ١٥٠ص (تنافس هاتين املدينتين يف غزارة أوقافها 
شهدت الفترة اململوكية من تاريخ القدس ازدهاراً يف العمارة يوازي يف روعته ما 

  .ودمشق، وإنْ كان ذلك على نطاق أضيقشهدته القاهرة 
أما الدكتور العسلي نفسه فهو يتابع تسلسل هذه التطورات خالل الفترة 

اإلنكليزي أخيراً فرصة االطالع على ما قام هذا الباحث  ئالعثمانية، مما يمنح القار
ه يشدد على فالفصل الذي كتب. باللغة العربيةبه من أبحاث مستفيضة عن القدس 

الدين األساسية يف تاريخ املدينة االجتماعي والسياسي، حيث تشاد املباين أهمية 
بأموال األوقاف، ويعيش أهلها من املسيحيين واليهود واملسلمين على خدمة السياح 

لكن ثمة خطأ طباعياً من شأنه أن يشوه هذا الفصل . واملؤسسات واالحتفاالت الدينية
  .قبل انتهائها يف النص بنحو سبعين مصدراًبعض الشيء؛ إذ إن املصادر فيه تنتهي 

 ئهدسن، فيشعر القار. أما الفصل األخير، وهو بقلم الباحث السياسي البارز م
فالفصل يتألف من حملة . بأنه ضم إىل هذه اجملموعة من أجل استكمالها ليس إال

ا ، وهي أمور جندها قد نالت م١٩١٧عابرة عن التطورات التي حلقت بالقدس منذ سنة 
ولعلنا نطلب الكثير إذا . اإلسرائيلي –تستحقه من بحث يف أدبيات الصراع العربي 

طالبنا بأن يكون البحث أصيالً ويعالج، يف الوقت ذاته، جميع القضايا البارزة يف 
وعد بلفور، والهجرة اليهودية، والتقسيم، واملقترحات املتنوعة جلعل : هذه الفترة مثل

، واالحتالل اإلسرائيلي، وتدمير حارة املغاربة، وبناء "جسماً منفصالً"املدينة 
لكن هذا الفصل يفي، يف كل حال، بالغرض املطلوب، أي . املستعمرات اليهودية
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بوصف حتول القدس من مدينة إسالمية يف الغالب إىل مدينة مهوَّدة يف الغالب، ليس 
  .فيها سوى جيوب صغيرة من الفلسطينيين العرب

هو أنه يقدم للقراء من غير ذوي " القدس يف التاريخ"ر لكتاب إن اإلجناز األكب
وقد قسّم هذه اللمحة . االختصاص حملة عريضة عن تاريخ القدس بأسلوب مشوق

العريضة بنجاح وشدد وبطريقة لبقة على الفترات اإلسالمية التي ما زالت حتى اآلن 
من هنا، فثمة . لغربمهملة إهماالً ذريعاً يف األدبيات عن القدس املوجودة يف ا

معلومات كثيرة جديدة ومشوقة ومثيرة للتفكير يف هذا الكتاب الذي يؤكد احلق العربي 
وعلى الرغم من أن هذا األمر مل يكن . يف املدينة وطبيعته الراسخة ومغزاه احلاضر

  .لربما هو الهدف النهائي لهذا الكتاب، فإنه مع ذلك كتاب جدير بالقراءة
  مايكل دمبر
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