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وراء ال�ب�ح��ر الأح �م��ر ،ال�ت��ي �أط�ل��ق عليها امل�صريون
�أور�سامل ،قد تع ّر�ضت �إىل ح�صار من قِبل كنعانيني
�أي�ضاً غري موالني لفرعون م�صر ،وهي املرة الأوىل
ن�ص مد ّون ب�ش�أن ال�صراع على املدينة.
التي ي ِرد فيها ٌّ
ب�ع��د ت�ل��ك ال��واق�ع��ة امل��وث�ق��ة ��س��وف ت �ت��واىل حم��اوالت
غ��زو امل��دي�ن��ة م��ن ِق�ب��ل الآرام ��ي ه��زائ�ي��ل ،والآ� �ش��وري
�سنحريب ،والبابلي نبوخذ ن�صر (ث�لاث م��رات مع
تدمري للهيكل �سنة  585ق.م) ،والفرعون �شي�شنق،
وك ��ذل ��ك م ��ن ِق �ب ��ل ال �ف ��ر� ��س يف ع �ه��د ك ��ور� ��ش ال ��ذي
��س� َي���ص�دُر يف ع�ه��ده «وع ��د ك��ور���ش» ( 538ق.م) ،مبا
�سي�سمح لليهود بدخول املدينة بعد النفي البابلي
و�إقامة الهيكل جم��د ًدا .ومن بني القادة يف التاريخ
الذين مل ت�ستهوهم املدينة الإ�سكندر الأكرب «جنب
نابوليون طبعاً ،-مل يول كالهما املدينة اعتبارا .يف
حني �أغوت كثريين من قبل ومن بعد ،مثل �أباطرة
ال��روم��ان بومبيو�س وتيتو�س وه��ادري��ان ،وق��د تخلل
تلك ال�ف�ترة ا�ضطهاد ال�ي�ه��ود (ع ��ام  66م) وتدمري
الهيكل (70م) ،ليلي ذل��ك �إخ �م��اد ث ��ورة ب��ار كوخبا
(135م) .ومنذ ذل��ك العهد ت�ش ّتت اليهود ومل يبق
منهم �سوى عدد �ضئيل يف فل�سطني حتى العام ،1948
تاريخ �إن�شاء دولة �إ�سرائيل .هذا وقد خ�ضعت املدينة
�إىل حكم امل�سلمني م��ن ال�ع��ام  638م � -ست �سنوات
ب�ع��د وف ��اة ال�ن�ب��ي حم�م��د (� ��ص)� -إىل احل ��ادي ع�شر
من �سبتمرب  ،1917تاريخ اجتياح وح��دات اجل�نرال
�إدم��ون��د ه�نري هاينمان امل�ع��روف باللنبي القد�س.
واملُ�لاح��ظ يف ه��ذا امل�سار املتقلب لتاريخ القد�س �أن
ن�صارى الفرجنة ق��د حكموا املدينة � 88سنة فقط
ح�ين غ��زاه��ا ال�صليبيون� ،أي م��ن ال�ع��ام  1099و�إىل
غاية العام 1187م ،تاريخ حتريرها من قِبل القائد
�صالح الدين الأيوبي يف معركة حِ طني.
منذ احل�صار امل��وث��ق ال��ذي تعر�ضت ل��ه �أور� �س��امل يف
ع�ه��د ع �ب��دي خ�ي�ب��ا مل ي�ن�ق��� ِ�ض ق ��رن ،و�أح �ي��ان��ا ب�ضع
�سنني ،مل ت�شهد فيها املدينة �صراعا على �أ�سوارها �أو
داخل �أحيائها� .سي�أتي �إليها الآراميون والآ�شورييون
وال�ب��اب�ل�ي��ون وال ��روم ��ان وال�ب�ي��زن�ط�ي��ون وامل�ك��اب�ي��ون،
كما �سي�أتي �إليها ال�سالجقة وال�صليبيون واملغول
وامل�م��ال�ي��ك ،و��س�ي��أت��ي �إل�ي�ه��ا ال�ع�ث�م��ان�ي��ون والإجن�ل�ي��ز
ال��ذي��ن �سي�سلمونها للإ�سرائيليني .ي�ق��ول امل��ؤل��ف،
ل�ع��ل اجل ��واب ع��ن ذل��ك االجن ��ذاب للقد�س يقت�ضي
ال�ب�ح��ث ع�ن��ه ع�ل��ى م��رت�ف��ع ي���س�م��ى ج�ب��ل ال�ه�ي�ك��ل يف
الت�صور اليهودي� ،أو ما يعرف باحلرم ال�شريف لدى
امل�سلمني ،املو�ضع ال��واق��ع يف قلب املنطقة ال�سكنية
وال ��ذي يطلق عليه ج��ر��ش��وم غ��وري�ن�ب�يرغ يف م��ؤل��ف
«نهاية الأيام» (« )2000امللكية العقارية الأكرث تنازعا
عليها فوق �سطح الأر�ض» .يف الواقع ،يف ظل ا�ستعادة
كرونولوجيا ال�صراع على النحو ال��ذي ارت ��آه امل��ؤرخ
�إريك كلني ،ينبغي �أ ّال نح ّول القد�س �إىل ب�ؤرة �أبدية

لل�صراع �أو �إىل عود �أب��دي للفنت ،ونغفل عن كونها
مو�ضع قد�سية عالية كما يعرب ا�سمها العربي وقبلة
مناجاة للواحد الأحد ،لها فرادة على الب�سيطة .كما
ال نقدّر �أن امل��ؤل��ف �إري��ك كلني قد �أ��ص��اب حني �أورد
«�إن نعت «مدينة ال�سالم» الذي �أ�ضفي على القد�س
هو باحتمال كبري خط�أ يف الرتجمة وبدون �شك هو
نعت غري الئق لها» �أو «لي�س هناك مدينة ت�ضاهي
ال �ق��د���س م ��ن ح �ي��ث ك �ث��اف��ة ال �� �ص ��راع وت ��وات ��ره عرب
ال�ت��اري��خ» ،لأنّ م��ن يريد �سالماً للقد�س ينبغي �أ ّال
ي�ستثمر يف ال�صراع حتى ال ننجرف �إىل ر�ؤية عبثية
ل�ل�ت��اري��خ ع�ل��ى غ ��رار ال �� �ص��ورة ال �ت��ي ر��س�م�ه��ا الأث ��ري
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي م��ائ�ير ب ��ن دوف ع ��ن ت ��وات ��ر ال �� �ص��راع
وت�ن��ا��س��ل بع�ضه م��ن بع�ض ح��ول امل��دي�ن��ة :ا�ستخدم
الإم�ب�راط ��ور البيزنطي (جو�ستينيان) بقايا جبل
الهيكل لبناء كني�سة عظيمة واجتهد يف �إخفاء تلك
البقايا ،لكن اليهود هدموا الكني�سة يف �أول فر�صة.
وبنى امل�سلمون ف�ضاء جبل الهيكل م�ستعملني بقايا
الكني�سة ذات �ه��ا .وب�ع��د م�ئ��ات ال�سنني م��ن ال�صمت،
ا�ستعاد الدار�سون الإ�سرائيليون هذه الق�صة املعقدة
من عمق الن�سيان :هذا هو معنى الآثار يف �أور�شليم.
ع�ل��ى ال �ع �م��وم ،ي�خ�ل����ص ال�ك�ت��اب �إىل ف �ك��رة ج��وه��ري��ة
مفادها �أن معظم املعارك التي ُ�ش َّنت على مدى �أربعة
�آالف ��س�ن��ة �أج�ج�ت�ه��ا رغ�ب��ة ج��احم��ة ل ��دى الأط ��راف
املتنازعة ،لت�أكيد هيمنتها الثقافية والدينية على
الأر� � ��ض .ل��ذل��ك ت �ع��ود م�ع�ظ��م امل �ع ��ارك ع�ل��ى امل��دي�ن��ة
�إىل تقدير �أهميتها ال�سيا�سية والدينية ولي�س �إىل
�أهميتها الع�سكرية �أو ال�ت�ج��اري��ة� .إذ ي�ب��دو توظيف
ال��ر�أ��س�م��ال ال��رم��زي ف��اع� ً
لا يف ت�أجيج ال���ص��راع حول
القد�س .مل يتوان القادة ال�صهاينة ،تيودور هرتزل
وم��اك����س ن ��ورداو وف�لادمي�ير جابوتن�سكي ،يف �إث ��ارة
امل�خ�ي��ال الإ��س��رائ�ي�ل��ي بتوظيف الأح ��داث البطولية

للثوار املكابيني ( 167ق.م) ،وا�ستح�ضار وقائع ثورة
ب ��ار ك��وخ�ب��ا ��ض��د ال ��روم ��ان ( 135ق.م) ،وا��س�ترج��اع
تداعيات املنفى البابلي ليغدو املزمور ()6-1 :137
مبثابة الن�شيد امللحمي لل�صهيونية «على �أنهار بابل
ه�ن��اك جل�سنا ،بكينا عندما ت��ذ ّك��رن��ا �صهيون ،على
ال�صف�صاف يف و�سطها ع ّلقنا �أع ��وادن ��ا ،لأن ��ه هناك
ّ
�س�ألنا الذين �سبونا كالم ترنيمة ،ومع ّذبونا �س�ألونا
فرحاً قائلني ر ّ
من��وا لنا من ترنيمات �صهيون ،كيف
ن� ّ
�رب يف �أر���ض غريبة� .إن ن�سيتك يا
�رن ترنيمة ال� ّ
�أور�شليم تن�سني مييني ،ليلت�صق ل�ساين بحنكي �إن
مل �أذكرك �إن مل � ّ
أف�ضل �أور�شليم على �أعظم فرحي».
ودائماً �ضمن ما يخل�ص �إليه امل�ؤلف :عادة ما تغدو
�صراعات املا�ضي �سندًا للدعاية ال�سيا�سية يف الراهن،
وه�ك��ذا ُت�ستح�ضر �أح ��داث تعود �إىل �أح�ق��اب بعيدة.
فعلى �سبيل املثال يحتفل املوظفون الإ�سرائيليون
�سنوياً ب��ان�ت��زاع النبي داود (ع) القد�س م��ن قب�ضة
اليبو�سيني حوايل العام �ألف ق.م كمطلع لل�سيطرة
اليهودية على املدينة �ضمن عملية �إن�ع��ا���ش بائ�سة
للذاكرة ،يف وقت يفخر فيه الفل�سطينيون بتحدرهم
من تلك اجلماعة.
� �ص �ح �ي��ح و ّف� � ��ق امل � ��ؤل� ��ف يف ع ��ر� ��ض الأح � � � ��داث ال �ت��ي
عاي�شتها ال�ق��د���س ،وراع ��ى يف ذل��ك � �ش��روط الكتابة
العلمية ب��اع�ت�م��اد اخل��رائ��ط وال���ص��ور و�إدراج جملة
من الفهار�س ،توزعت بني فهر�س للأعالم وفهر�س
ل�ل�أم��اك��ن وف�ه��ر���س ل�ل�م��راج��ع ،م��ع ذل��ك مل يفلح يف
تف�سري الأح� ��داث ،ومل ي�ج��ر�ؤ على ت�ق��دمي خال�صة
مل�غ�ت���ص��ب ال �ق ��د� ��س الأخ �ي��ر ح �ت��ى ال ي �ب �ق��ى م�صنف
«القد�س حتت احل�صار» ا�ستعرا�ض وقائع ،فالتاريخ
لي�س جمرد �إخبار بل بالأحرى هو نظ ٌر وحتقيق.
نبذة عن امل�ؤلف� :إريك كلني هو �أ�ستاذ يف ق�سم اللغات
واحل�ضارات القدمية ومدير معهد الآثار يف جامعة
جورج تاون .قام بالعديد من احلفريات يف فل�سطني
والأردن وم�صر�� .ص��درت ل��ه جمموعة م��ن الأع�م��ال
«مقدمة يف علم الآث��ار التوراتي»
التاريخية منهاُ :
(� �« ،)2009س �ق��وط احل �� �ض ��ارة» (« ،)2014م�ع��رك��ة
هرجمدون» (.)2016
---------------------الكتاب :القدس تحت الحصار ..من كنعان
القديمة إلى دولة إسرائيل.
تأليف :إريك كلين.
ال ــن ــاش ــر :م ــن ــش ــورات ب ــوالت ــي بــوريــنــغــيــاري
(تورينو) «باللغة اإليطالية».
سنة النشر.2017 :
عدد الصفحات 421 :ص.
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القدس تحت الحصار
من كنعان القديمة إلى دولة إسرائيل إلريك كلين
عز الدين عناية *
معركتي «مجدو» و«هرمجدون» ،الوارد ذكرهما في األسفار
بعد أن روى المؤرخ وعالم اآلثار إريك كلين في مؤ َّلفين سابقين قصة
ْ
المقدسة ،يس ّلط الضوء في المؤ َّلف الحالي «القدس تحت الحصار” على ُمختلف أنواع الصراعات التي تعرضت لها المدينة .وإن
تكن مجدو مدينة ميتة منذ قرون ،وال تزيد في الوقت الحالي عن كونها حق ً
فإن القدس رغم قدمها الضارب في أعماق
ال أثر ًياّ ،
وحق أن ُيط َلق عليها المدينة الخالدة .في الكتاب الذي نعرضه للقارئ يروي إريك كلين تاريخ
التاريخ ال تزال مدينة نابضة حياة
َّ
المدينة من خالل أحداث مضطربة ووقائع عنيفة ،وهو مدخل مفيد وضروري لإلحاطة بقضايا الراهن.

ن�شري �إىل �صدور جملة من الأع�م��ال يف �إيطاليا يف
مرتجم والآخ��ر م�ؤ َّلف،
ال�سنوات الأخ�ي�رة ،بع�ضها
َ
تناولت املدينة من زواي��ا ع� ّدة .فقد تو ّقف �إ�سرائيل
فينكل�شتاين ونايل �آ�شر �سيلربمان عند م�صداقية
الرواية التوراتية ب�ش�أن املدينة يف كتاب بعنوان «�آثار
مو�سى» (ك��اروت���ش��ي)2002 ،؛ ويف م��ا يخ�ص عالقة
الأديان التوحيدية الثالثة باملدينة ،تناول املو�ضوع
ك � ّ�ل م��ن ك ��ارن �أرم���س�ترون��غ يف ك�ت��اب «ت��اري��خ مدينة
ال�ق��د���س» (م ��ون ��دادوري )1999 ،وف��ران�ك��و ك��اردي�ن��ي
يف كتاب «ت��اري��خ بيت املقد�س» (�إيلمولينو)2012 ،؛
وراج ��ع ج��وف��اين ب��ري��زي خمتلف وق��ائ��ع ال�صدامات
ال��روم��ان �ي��ة ال �ي �ه��ودي��ة يف ك �ت��اب ب �ع �ن��وان «غ ��زو بيت
امل �ق ��د� ��س» (الت�ي�ر� �س ��ا� .)2015 ،أم� ��ا ك �ت��اب «ال �ق��د���س
حتت احل�صار» ال��ذي نعر�ضه فهو م�ص ّنف تاريخي
�أثري ،هدف م�ؤ ِّلفه �إريك كلني �إىل عر�ض ال�سياقات
التاريخية ملُختلف ال�صراعات واحل ��روب وال�غ��زوات
وال �ث ��ورات وال �ف�تن ال�ت��ي �أمل ّ ��ت ب��ال�ق��د���س ،ف�ضال عن
ح��االت التدمري والتهجري والنهب واحل�صار التي
تع ّر�ضت لها املدينة �أو كانت م�سرحاً لها ،على مدى
�أرب�ع��ة �آالف ع��ام� ،أي منذ الأل��ف ال�ث��اين قبل امليالد
و�إىل غاية التاريخ احلايل تقري ًبا ،يف وقت ي�ص ّر فيه
امل�ؤمنون من �أتباع الأدي��ان التوحيدية الثالثة على
نعت القد�س مبدينة ال�سالم .وكتاب على هذا النحو
«كما يورد امل�ؤ ّلف -ي�سهم يف الإحاطة مبا للأحداث
ال�سالفة من دور يف �إذكاء ال�صراع املتفجر اليوم ،على
م�ستوى �سيا�سي وديني يف فل�سطني وما جاورها.
ف�ق��د ك��ان��ت امل��دي �ن��ة ،ع�ل��ى م ��دى الأرب �ع ��ة �آالف �سنة
الأخ � �ي� ��رة ،ع ��ر�� �ض� � ًة �إىل � � 118ش �ك�ل ً�ا م� ��ن �أ� �ش �ك ��ال
ال���ص��راع ال���ش��ام��ل وامل���ص�يري ،وه��ي ��ص��راع��ات متتد
م��ن ال �� �ص��دام��ات امل�ح�ل�ي��ة �إىل احل �م�لات الع�سكرية
ال�ق��ادم��ة م��ن اخل ��ارج ،مبختلف �أ�شكالها و�أن��واع�ه��ا.
ح�ي��ث ج��رى ت��دم�ير امل��دي�ن��ة ك� ّل�ي��ا وت�ه�ج�ير م��ا تبقى
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من �أهلها �أو ا�ستعبادهم مرتني على الأق��لُ ،
و�ضرب
ح��ول�ه��ا احل �� �ص��ار ث�ل�اث وع���ش��ري��ن م ��رة ،وه��وج�م��ت
اثنتني وخم�سني هجمة ،واجتيحت يف �أربع و�أربعني
م�سرحا لع�شرين ث ��ورة ولعدد
منا�سبة .كما ك��ان��ت
ً
واف ��ر م��ن االن�ت�ف��ا��ض��ات وال �ن��زاع��ات .فقط يف القرن
ال�ف��ائ��ت ��ش�ه��دت امل��دي�ن��ة خم�س ح ��االت م�ت�م�ي��زة من
الثورات واالنتفا�ضات العنيفة.
�أملت كرثة الأح��داث وتنوعها على امل�ؤلف جمع كل
�سل�سلة من الوقائع املتالحقة تاريخياً� ،أو املرتابطة
��س�ي��ا��س� ًي��ا ،حت��ت ع �ن��وان ج��ام��ع ب�ل�غ��ت �أع ��داده ��ا ع�شر
م�ع�ن��ون��ات يف ف�ه��ر���س ال �ك �ت��اب .غ�ط��ت ت�ق��ري�ب�اً ك��اف��ة
الوقائع التاريخية الكربى التي ه ّزت املنطقة على
ألفي �سنة بعد امليالد.
ألفي �سنة قبل امليالد و� ْ
مدى � ْ
ّ
م�ستهل الكتاب يت�ساءل امل��ؤل��ف �إري ��ك كلني مل��اذا
يف
هيمن ال�صراع على ذلك النحو املتكرر واملتفجر يف
املنطقة؟ وما هي الأ�سباب الكامنة وراء �شنّ ع�شرات
احل�شود واجليو�ش �أكانت م�ش َّكلة من قبائل �صغرى
�أو تابعة �إىل دول كربى حروباً لأجل ال�سيطرة على
القد�س؟ رغم �أن املكان على ما يبدو ظاهرياً ال ينعم
ب�ثراء طبيعي ُميز �أو ُم�غ��رٍ  ،فهو بعيد ع��ن املوانئ
البحرية وال�ط��رق التجارية ال�ه��ام��ة ،فاملدينة تقع
على �أط��راف �صحراء قاحلة ال تنا�سب �إن�شاء مركز
تبادل جتاري م�ؤثر �أو قاعدة ع�سكرية �إ�سرتاتيجية.
�صحيح �أن القد�س القدمية (�أور� �س��امل) ال تتجاوز
خم�سة ه�ك�ت��ارات ،وه��ي ال�ق��د���س امل�ع��روف��ة بـ»مدينة
داود» يف التقليد ال �ع�براين ،مل ت�شهد مت��ددا �سوى
الحقا� ،أي بعد قرون من ع�صر النبيني داود و�سليمان
(عليهما ال�سالم)؛ ولكن القد�س ،كما خل�صت كارن
�أرم�سرتونغ يف كتابها «تاريخ مدينة القد�س» ،تقع
جغرافياً يف حيز تعوزه ال�ث�روات الطبيعية ،ويبعد
ع��ن ال�ط��رق التجارية ال�ق��ادم��ة م��ن م�صر واملتجهة
�صوب الأنا�ضول (جنو ًبا) و�أر�ض الرافدين (�شما ًال

و��ش��ر ًق��ا) ،ب��ل تبقى امل��دي�ن��ة نائية �أي��ً��ض��ا ع��ن امل��وان��ئ
ال�ب�ح��ري��ة ال �ت��ي ت�ق��ع ع�ل��ى ��ض�ف��اف امل�ت��و��س��ط .ول�ع� ّ�ل
وجود نبع جيحون ،امل�سمى يف الوقت احلايل «نبع �أم
الدرج» ،وما يوفره من ماء للري وال�شرب على مدار
ال�سنة ،وك��ذل��ك احل�م��اي��ة الطبيعية ال�ت��ي ي�ضمنها
حلق ال ��وادي امل �ح��اذي ،ك��ان��ا م��ن ب�ين الأ��س�ب��اب التي
دفعت الكنعانيني للإقامة يف تلك البقاع ،منذ الألف
الثالث قبل امل�ي�لاد .فقد كتب اجل�غ��رايف الإغريقي
�سرتابون« :تقع القد�س يف مو�ضع ال حت�سد عليه»
لذلك «مل يخ�ض فيها �أح��د حرباً ج��ادة» .و�إن كانت
احل��روب قد تعددت فيها برتاكم ر�صيدها الرمزي
الديني مع الأديان التوحيدية ،بعد �أن �ساد االعتقاد
ب�أن ال�صخرة الكربى على جبل الهيكل هي ال�صخرة
ال�ت��ي ت � ّ�ل فيها �إب��راه �ي��م اب�ن��ه للجبني (�إ��س�م��اع�ي��ل/
�إ�سحاق) ،بح�سب الروايتني الإ�سالمية واليهودية،
وم � ْق ��دم ع��دي��د الأن �ب �ي��اء وامل��ر� �س �ل�ين �إىل امل��دي �ن��ة �أو
�إق��ام�ت�ه��م ف�ي�ه��ا ،وت��ر�� ّ�س��خ �أن �ه��ا ت���ض� ّم م��و��ض��ع م�ع��راج
النبي الأك��رم �إىل ال�سماوات العلى .ناهيك عن كون
مدينة القد�س قبلة وحمجاً للأديان الثالثة ب�أ�شكال
متباينة.
وق �ب ��ل م �ئ ��ات ال���س�ن�ين م ��ن دخ� ��ول ال �ن �ب��ي داود (ع)
�رح��ا ل �ن ��زاع ��ات بق�صد
ال �ق ��د� ��س ،ك��ان��ت امل��دي �ن��ة م �� �س� ً
ال�سيطرة عليها والتحكم مبقدراتها .جرى يف �أواخر
القرن التا�سع ع�شر اكت�شاف ما ُيعرف بر�سائل ّ
تل
العمارنة ،التي تعود �إىل حقبة الفرعون �أمنحتب
الثالث وابنه �أخ�ن��ات��ون .وم��ن بني تلك الر�سائل ما
مر�سلة حوايل العام  1350قبل امليالد من
تبني �أنها َ
قِبل وايل �أور�سامل الكنعاين عبدي خيبا �إىل فرعون
م�صر ،يلتم�س فيها العون« :لقد هاجموين من كل
ح ��دب و� �ص ��وب� ،أج ��د نف�سي م�ث��ل �سفينة يف عر�ض
�رج��ح �أ َّن
ال�ب�ح��ر» .وبح�سب ف�ح��وى تلك ال��ر��س��ائ��ل ُي� َّ
املنطقة ال��واق�ع��ة على ال�ت�لال خلف ال���ص�ح��راء� ،أي

