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اأ�ستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة ميني�سوتا. وقد ن�سرت مطبوعات جامعة كولومبيا في �سنة 2009 كتابه: ''اأوروبا في عيون   )*(

عربية، Europe Through Arab Eyes, 1578-1727( ''1727 – 1578(، وهو الجزء الثاني من ثالثية عن العرب والأوروبيين في اأوائل 

الع�سر الحديث.

Jerusalem Quarterly, vol. 43 (Autumn 2010), pp. 40-52. :الم�صدر )**( 

و�سبق اأن ن�سرت Journal of Palestine Studies, vol. XXIX, no. 4 (Summer 2000), pp. 37-50 هذه المقالة بعنوان: ''رحلتان اإلى فل�سطين القرن 

.Jerusalem Quarterly وقد اأجرى الكاتب تنقيحات ب�سيطة عليها في ،)Two Journeys to Seventeenth-Century Palestine( ''ال�سابع ع�سر

ترجمة: ثائر ديب.

لقد وجد المترجم، لدى مراجعته ن�ص العيا�سي الأ�سلي، اأن القتبا�سات وبع�ص المعلومات الواردة في الن�ص الإنجليزي مخت�سران، 

فارتاأى من المالئم اإيرادهما كاملين كما جاءا في الن�ص الأ�سلي.

�سنة 1516، اأ�سبحت فل�سطين جزءاً من في 

ولية ال�سام. وخالل القرن الأول من 

الفتح، اأجرى العثمانيون، باآلتهم الإدارية ال�سديدة 

الكفاءة، عمليات م�سح لل�سكان، وال�سرائب، واإنتاج

الطعام، والجماعات الدينية في فل�سطين. ومع اأن 

فل�سطين لم َتْغُد وحدة اإدارية م�ستقلة، اإّل اإنها بقيت، 

كما لحظ اأورييل هايد، ''مميزة من محيطها في 

نبيل مطر

 فل�صطين القرن ال�صابع ع�صر في نظر

فقيه مغربي وتاجر اإنجليزي

الدرا�ص���ة التالية مقابلة بين روايتين تاريخيتين ع���ن فل�صطين هما: ''الرحلة العيا�صية'' التي كتبها 

الفقيه المغربي عبد الل�ه بن محمد العيا�صي في �صنة 1663م، ورواية كتبها رحالة اإنجليزي يدعى 

''ت. ب.'' ف���ي �صن���ة 1669م. وكان ُيظن اإلى زمن متاأخر اأن اأقدم الن�صو�ص عن فل�صطين هي ''الح�صرة 

الأن�صية في الرحلة القد�صية'' التي كتبها فقيه ال�صام عبد الغني النابل�صي في �صنة 1690م.

وكات���ب هذه المقالة ي�صاهي رحل���ة العيا�صي برحلة ''ت. ب.'' كي يكت�صف الفوارق الكثيرة بينهما، 

هم���ا اللتان تختلف وقائعهما اختالفًا بّينًا. اأّم���ا ال�صبب فيعزوه الكاتب اإلى التباين الثقافي والديني 

بي���ن العيا�ص���ي و''ت. ب.'' واإلى ثقافة كل منهم���ا: فالعيا�صي فقيه، بينم���ا ''ت. ب.'' تاجر. ولذلك فاإن 

العيا�صي يكت�صف فل�صطين، في حين اأن ''ت. ب.'' يبني فل�صطين ا�صتناداً اإلى الكتاب المقد�ص.

  وظل العثمانيون ي�ستخدمون 
)1(

بع�ص النواحي''،

�ستخدم في 
ُ
ال�سم ''فل�سطين''، الذي عادة ما كان ي

الم�سادر العربية. وجرى الم�سح العثماني الأخير بين 

  لتتناق�ص بعده المعلومات 
)2(

�سنَتي 1596 و1597،

عن فل�سطين في الم�سادر العثمانية تناق�سًا �سديداً.

وترتب على ذلك ا�سطرار موؤرخي الحقبة المبكرة 

من التاريخ الحديث لفل�سطين اإلى اأن يلجاأوا اإلى 
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رواية العيا�صي

لدى و�سول العيا�سي اإلى العقبة بعد اأن حج اإلى 

مكة والمدينة، يقرر زيارة ''الأر�ص المقد�سة 

المباركة'' )2: 423(**، ولم يكن لديه في الأ�سل نية 

القيام بهذه الزيارة، خ�سية الم�ساق والأخطار في 

بالد غير معهودة، وحيث المعارف فيها مفقودون. 

غير اأن اأر�ص فل�سطين المقد�سة بدت اأقرب من اأن 

ت، وبدًل من اأن يقطع العيا�سي �سحراء �سيناء 
َّ
ُتَفو

متبعًا طريق الحج الماألوفة، بعث بكتبه واأمتعته مع 

بع�ص اأ�سحابه في الركب اإلى م�سر، ثم فارق ركب 

المغاربة كي يتجه �سماًل. وكان العيا�سي، حين عزم 

على القيام بهذه الزيارة، ا�ست�سحب معه كتابًا من 

�سيخ رافقه من المدينة وكتبه اإلى اأبرز علماء غزة، 

وهو ال�سيخ عبد القادر بن الغ�سين***  يو�سيه فيه 

فه بحاله. وقد اعتمد العيا�سي، طوال 
ّ
ب�ساأنه، ويعر

رحلته، على كتب التو�سية والتعريف هذه التي 

وفرت له اأ�سباب الراحة، و�سروب التوا�سل الديني، 

واإح�سا�ص الجماعة والألفة. وتك�سف رواية العيا�سي 

عن تلك ال�سبكة التاريخية والفقهية التي قامت في 

روايات الرحالة، العرب اأو العثمانيين اأو الأوروبيين، 

طلبًا للمعلومات. وكان العتقاد ال�سائد، حتى فترة 

قريبة، اأن الرواية العربية الوحيدة الباقية من القرن 

ال�سابع ع�سر هي و�سف عبد الغني النابل�سي 

ن هو اأن 
ّ
  لكن الذي تبي

)3(
لفل�سطين في �سنة 1690،

هنالك رواية اأُخرى عن فل�سطين ُكتبت قبل رواية 

النابل�سي بثالثة عقود، وظلت مجهولة لدى 

  هي رواية اأبي 
)4(

الموؤرخين المحدثين ب�سورة عامة،

�سالم عبد اللـه بن محمد العيا�سي )1628 – 

  والعيا�سي فقيه مغربي جال في فل�سطين 
)5(

 .)1697

َفر وربيع الثاني من �سنة 1074هـ )1663م(، 
َ

بين �س

وقّدم اأول و�سف عربي لذلك البلد بعد الفتح 

  وتوفر روايته المكتوبة باأ�سلوب 
)6(

العثماني.

�سي�ستخدمه النابل�سي لحقًا، معلومات مهمة عن 

فل�سطين في الن�سف الثاني من القرن ال�سابع ع�سر.

ومن ال�سائق، في هذا ال�سدد، اأن نقارن رواية 

�سار اإليه بالحرفين 
ُ
العيا�سي برواية رحالة اإنجليزي ي

الأولين من ا�سمه، ''ت. ب.'' نزل بفل�سطين في �سنة 

1669. وكانا و�سال اإلى فل�سطين قادمين من 

منطقتين نائيتين هما المغرب واإنجلترا، مع اأن     

ت. ب. كان يعمل اآنئذ في حلب في اأحد مراكز �سركة 

''الم�سرق التجارية''*. وكانت بغية كليهما هي ال�سفر 

اإلى ''اأر�ص مقد�سة''، وقد حمل كالهما معه ثقافته 

الدينية وكتبه المقد�سة. وعلى الرغم من اأهمية 

ا 
ّ
 عم

ّ
�سروب الت�سابه هذه، فاإن �سروب الختالف تنم

يبديه م�سلم عربي واأنجليكاني اإنجليزي من مختلف 

المواقف حيال ذلك البلد. ومن الالفت، على هذا 

ال�سعيد، اأن العيا�سي ل ينفك ي�سلي في الأماكن 

المقد�سة، ويلتم�ص الهداية، ويدر�ص كي يحظى 

باإجازة العلماء المتفقهين، في حين اأن رواية ت. ب. 

ل تذكر في اأي مو�سع من موا�سعها اأنه �سلى، اأو اأنه 

�سعى لغير الر�سد والتثبت.

�ص هذا المقال روايَتي هذين الرحالتين 
ّ
و�سيتفح

عن فل�سطين، وما عنته الأر�ص ''المقد�سة'' لكل 

َنت اأي �سيء.
َ
منهما، هذا اإن كانت قد ع

)*( ''�سركة الم�سرق'' )Levant Company(، اأو ال�سركة التركية، 

هي �سركة اإنجليزية الترخي�ص، تاأ�س�ست في �سنة 1581 كي 

تنّظم التجارة الإنجليزية في بالد الم�سرق، واأقامت عدداً من 

المراكز التجارية )factories( في حلب واإ�ستانبول 

والإ�سكندرية واإزمير...، وكانت حلب المقر الرئي�سي ومركز 

اإدارة ال�سركة في ال�سرق الأو�سط طوال تاريخها. )المترجم(

)**( وردت هذه الجملة في ال�سفحة 404 من الجزء الثاني 

من ''الرحلة العيا�سية'' في طبعتها التي ي�ستند اإليها كاتب 

هذه المقالة، نبيل مطر، ولي�ص في ال�سفحة 423 كما ي�سير. 

وقد ارتكب الكاتب هفوات واأخطاء عديدة في اقتبا�ساته من 

''الرحلة العيا�سية''، كاأن يخطئ في الأ�سماء، اأو يخلط بين 

الأ�سخا�ص، اأو يخطئ في اأرقام ال�سفحات التي يقتب�ص منها، 

وقد �سّوبُت النوعين الأولين من الخطاأ واأ�سرُت في الهام�ص 

اإلى الت�سويب الذي اأجريته، اأّما ت�سويب الأخطاء في الأرقام 

فقمت به من دون الإ�سارة اإليه، وذلك كله بالعودة اإلى 

المرجع الذي ا�ستخدمه الكاتب في الطبعة ذاتها. )المترجم(

 Abd al-Qadir ibn( ولي�ص عبد القادر بن الق�سير )***(

Qasir(، كما ورد في الأ�سل الإنجليزي الذي كتبه نبيل مطر. 

)المترجم(
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ي�سّلون فيه اإّل في اأيام ال�ستاء، ووجدنا الفعلة 

مجتهدين في تبيي�سه وتجديد نقو�سه، واأّما 

بنيانه، فال يحتاج اإلى تجديد لفخامته ووثاقه، 

وكان اأ�سله كني�سة كغالب م�ساجد ذلك ال�ساحل، 

اإّل اإن الم�سلمين لّما ملكوا البالد من يد الإفرنج 

�سّيروها م�ساجد، وقد �سمعت من بع�ص اأهل غزة 

اأن م�سجدهم ذلك كان كني�سة في زمن الم�سيح 

عليه ال�سالم )2: 408(.

وكما كان العيا�سي مهتمًا بو�سف الم�سجد، التفت 

اأي�سًا اإلى التف�سيالت الإن�سانية، واأ�سار اإلى ما اأخبره 

اإياه ال�سيخ عبد القادر الغ�سين من اأمر ال�سيخ اأبي 

العبا�ص المقري الذي جاء من م�سر، وكان نزوله عند 

والد ال�سيخ الغ�سين الذي اأكرمه غاية الكرم، وقال له 

ى عند المغاربة 
َّ
يومًا اأنه ي�ستهي الطعام الم�سم

ح�سن 
ُ
ُك�ص، و�ساأله اإن كان في اأ�سحابه من ي

ْ
الُك�س

�سنعته؟ فقال له: واللـه ل ي�سنعه لكم اأحد غيري. 

فاأتوا ب�ساة لحم ودقيق و�سمن وما يحتاج اإليه، 

ف�سنع بيده طعامًا من اأجود ما يكون من ذلك النوع 

)2: 410(**. عالوة على ذلك، ي�سير العيا�سي ب�سيء 

من التعنيف اإلى �سيخ كان اأوًل على مذهب الإمام 

ال�سافعي كاأ�سالفه، ثم اتفق موت قا�سي الحنفية في 

ن يقوم بوظيفة الق�ساء، 
َ
البلد، ولم يكن معه هناك م

ح لذلك، فانتقل اإلى مذهب اأبي حنيفة ب�سبب  �سِّ ُ
فر

ذلك. ويعّلق العيا�سي قائاًل: ''وقد حّذر العلماء حتى 

الحنفية باأنف�سهم من النتقال في المذاهب لأغرا�ص 

�سوى ظهور ترجيح المنتقل اإليه، �سيما اإن كانت 

لأغرا�ص دنيوية'' )2: 413(. لقد راقب العيا�سي 

النا�ص عن كثب وعلى نحو نقدي في بع�ص الأحيان، 

فقد �ساءته روؤية الغزيين يمرون اإلى ال�سوق في 

�سحن الم�سجد بنعالهم وي�ستعملون فيه الدخان الذي 

ي�سربونه )2: 409(.

واكت�سف العيا�سي المت�سوق اإلى زيارة الأماكن 

المقد�سة اأن في مدينة غزة مزارات كثيرة وم�ساجد 

فا�سلة في اأطراف البلد ا�ستولى الخراب على اأكثرها 

)2: 413(، ويبدو اأن هجمات الأعراب المتكررة، 

والذين لم ي�ستطع العثمانيون اإخ�ساعهم، اأخافت 

ال�سكان وا�سطرتهم اإلى النتقال اإلى و�سط البلد طلبًا 

عالم الإ�سالم الذي ل طباعة فيه، وحيث كان الفقهاء 

يعرف بع�سهم بع�سًا من مكة اإلى القد�ص ومن بعلبك 

اإلى فا�ص.

وما اإن انطلقت القافلة نحو غزة، حتى بادر 

الأعراب اإلى اأخذ ''الغفر'' اأو ال�سريبة من الم�سافرين، 

وهو ما كانت تدفعهم اإليه اأو�ساع عي�سهم الرهيبة 

)ويجب اأن نالحظ اأن الم�سافرين عادة ما كانوا 

يعانون ندرة الماء في ال�سحراء(. غير اأن الأعراب في 

رواية العيا�سي لي�سوا اأولئك الل�سو�ص وقطاع الطرق 

عملون يد 
ُ
الذين خلت قلوبهم من الرحمة وراحوا ي

ال�سلب والقتل، كما اعتادت الم�سادر الأوروبية 

والعثمانية اأن ت�سفهم، ذلك باأنهم حين اأوقفوا 

القافلة وطلب قائدهم، ''�سيخ العرب''، المال، اأو�سح 

له �سيخ القافلة، ح�سن المغربي، اأن الم�سافرين 

حجاج فقراء ل �سيء معهم فتركوهم )2: 406 – 

407(. ووا�سلت القافلة �سيرها �سوب ''�سواحل 

ال�سام''، وبعد اأن مرت قرب الرحيبة*  بلغت غزة، 

وهناك راح العيا�سي ي�ساأل عن ابن الغ�سين كي 

يعطيه كتاب التعريف والتو�سية، فوجده في مدر�سته 

وهي في قبلة الم�سجد الأعظم، وفيها خزانة كتب 

ُتقراأ فيها ''كتب علمية''. وقد لفت انتباه العيا�سي ما 

راآه في غزة من ''الب�ساتين والأ�سجار والمنازل 

والق�سور''، فطاف بها خم�سة اأيام يكلم اأهلها، 

ووجدها ''بلداً ف�سيحًا، ومنظراً رائقًا، واأ�سواقًا حافلة، 

واأ�سعاراً رخي�سة، وفاكهة كثيرة'' )2: 408(. فهي 

على ''رابية م�سرفة على ب�ساتين وجّنات من نخيل 

واأعناب )وفواكه كثيرة مما ي�ستهون('' )2: 413(. 

وفي و�سط المدينة ''الم�سجد الكبير'' اأو ''الم�سجد 

الأعظم''، الذي بناه الحاكم المملوكي في القرن 

الرابع ع�سر:

على يمين قبلة ال�سحن م�سجد كبير مرفوع على 

�سواري كبيرة من الحجارة المنحوتة، وهو 

مف�سول عن ال�سحن ب�سبابيك غريبة ال�سنعة ول 

وردت الرجيبة عند نبيل مطر، وفي هام�ص ال�سفحة   )*(

407 من ''الرحلة العيا�سية''. )المترجم(

)**( ثمة خلط بين الأ�سخا�ص هنا لدى نبيل مطر، وقد جرى 

الت�سويب بالعودة اإلى ''الرحلة العيا�سية''. )المترجم(
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متخذاً طريق م�سر ــ ال�سام، وا�سل العيا�سي �سيره 

اإلى الرملة، اإلى ال�سمال من مق�سده الرئي�سي، القد�ص، 

وكان مت�سوقًا اإلى روؤية اأمكنة اأُخرى عالوة على ذلك 

المق�سد. وفي الرملة، نزل عند واحد من فقهاء 

ال�سافعية ]محمد بن اأبي الوفاء الأ�سعري الح�سيني[، 

وهو الذي كتب له ابن الغ�سين ر�سالة التو�سية، ثم 

توجه معه اإلى لقاء اإمام الحنفية ومفتيهم، ال�سيخ 

خير الدين الرملي،*  و�سمع من هذا الأخير الحديث 

الم�سل�سل بالأولية، واأوائل كل من الكتب ال�ستة، 

وم�سند ال�سافعي واأحمد واأبي حنيفة وال�سنن 

  كما �سمع منه عن البلدة 
)7(

للدارقطني )2: 415(.

واأهلها، واأنه كان قد ''غر�ص بيده المباركة ما يزيد 

على مئة األف �سجرة كلها اأطعمت واأكل من ثمرها، 

وهذا اأغرب ما يكون وما �سمعنا بمثله.'' وقد اكت�سف 

العيا�سي لحقًا اأن ابتداء ال�سيخ بالغر�ص كان من 

�سنة 1017هـ )1608م(، واأنه ''اأدرك الرملة ولي�ص 

بها من الفاكهة اإّل القليل، فلما ا�ستغل بالغر�ص 

تابعه النا�ص ف�سارت الآن من اأكثر بالد ال�سواحل 

فاكهة'' )2: 416(. وبنى هذا ال�سيخ في الرملة اأي�سًا 

ما يزيد على األف عتبة، واأغلب خاناتها، ولذلك 

اأُعجب به العيا�سي كثيراً، واأ�سار اإلى اأنه من خريجي 

الأزهر )2: 416(، وامتدحه بق�سيدة و�سفه فيها 

باأنه ''هو البحر في اأي العلوم اختبرته'' )2: 417(. 

وجال ال�سيخ محمد الأ�سعري بالعيا�سي في الرملة 

واأراه ''الجامع الأبي�ص ]الذي بناه ابن قالوون في 

�سنة 1340[، وهو م�سهور الذكر عند ال�سوفية. وقد 

ذكر ال�سعراني في كثير من كتبه اأن جماعة من 

الأولياء كانوا ياأتونه من الأقطار البعيدة لل�سالة 

فيه'' )2: 419(. وكان العيا�سي �سبق اأن زار في 

الرملة قبر ال�سحابي الم�سهور الف�سل بن العبا�ص،**  

واأ�سار اإلى ما ذكره الموؤرخون من ''اأنه مدفون 

لالأمن:

ومن المزارات التي زرناها �سريح الإمام 

ال�سافعي، ر�سي اللـه عنه، وهو في مغارة تحت 

الأر�ص قرب الجامع الكبير، وقد ذكر الموؤرخون 

اأنه ُولد بغزة. ومنها قبر ها�سم بن عبد المطلب 

جد ر�سول اللـه، �سلى اللـه عليه و�سلم، واإليه 

ُتْن�َسب غزة اإلى الآن، فُيقال: غزة ها�سم، وهو في 

طرف المدينة من الناحية البحرية، وقد ذكر اأهل 

ال�سير اأنه مات بغزة، اإّل اإنه يبعد تعيين قبر عربي 

مات في زمن الجاهلية باأر�ص غربة في اأر�ص 

العجم وي�ستمر تعيينه اإلى زمننا هذا )2: 413(.

فعلى الرغم من تقوى العيا�سي وورعه، ها هو ينتقد 

ما بدا له اأنه تاريخ غير محقق.

وقبل مغادرة العيا�سي غزة، كتب له ال�سيخ عبد 

القادر بن الغ�سين كتابًا اإلى الرملة، واآخر اإلى 

القد�ص واآخر اإلى الخليل، يو�سي به. وبعد ذلك �سار 

�سماًل، ''في اأجنة غزة وكرومها''، ومر بع�سقالن التي 

''كانت في الع�سر الأول من اأمهات المدن'' )2: 414(، 

ى خان اأردود، وهو منزل 
َّ
�سم

ُ
ثم و�سل اإلى خان ي

معلوم تنزله القوافل الآتية من م�سر على ''الطريق 

ال�سلطانية'' بين م�سر وال�سام واإ�ستانبول )2: 414(. 

وكانت هذه الخانات منت�سرة في اأرجاء 

الإمبراطورية العثمانية، ولم تكن مجرد فنادق بل 

مراكز لدفع الأتاوة. وكما هي العادة، فقد ا�ستق�سى 

العيا�سي هنا اأي�سًا اأمور الم�ساجد والمزارات:

وبجانب هذا الخان م�سجد فيه قبر ولي اللـه 

تعالى ال�سيخ اإبراهيم المتبولي، وهو من اأكابر 

الأولياء... واإلى جانبه من جهة القبلة م�سجد 

�سغير تحته مغارة يقال اإن فيها قبر �سلمان 

الفار�سي، ونزلنا في ذلك المنزل و�سلينا به 

الظهر والع�سر والمغرب والع�ساء، وقراأنا فيه من 

ر، وكنُت جهدت اأن اأختم فيه ختمة 
ّ
القراآن ما تي�س

كان ابتداوؤها من تلة الم�سرفة، فلم يتي�سر ختمها 

اإّل بالم�سجد الأق�سى )2: 414 – 415(.

لقد كانت الرحلة عبر فل�سطين رحلة عبر القراآن 

اأي�سًا.

)*( ولي�ص خير الدين اأبو علي )Khayr al-Din Abu ‘Ali(، كما 

ورد عند نبيل مطر. )المترجم(

)**( وذلك بخالف ما يذكره نبيل مطر من اأن زيارة 

العيا�سي قبر الف�سل بن العبا�ص تلت زيارته الجامع الأبي�ص. 

)المترجم(
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ا ال�سخرة المقد�سة، في�سير العيا�سي اإلى ما ذكره 
ّ
اأم

بع�ص الموؤرخين من اأنها كانت في زمن بني 

اإ�سرائيل طويلة جداً، واأن الن�سارى قطعوها وبنوا 

  كما ي�سير اإلى اأن 
)9(

منها كني�سة القيامة )2: 421(،

�سور الم�سجد هو من بناء نبي اللـه �سليمان، ''بنته له 

الجن''، واأن حول باب الم�سجد الموالي لناحية وادي 

جهنم ''مو�سع يقال اإن فيه عر�ص �سليمان، وهو من 

المزارات، وقد ذكر بع�ص العلماء اأن الدعاء عنده 

ا قبر مو�سى فبعيد جداً، 
ّ
م�ستجاب'' )2: 424(. اأم

وكان العيا�سي كثير ال�ستياق اإلى زيارته 

و''لم�ساهدة ما هناك من العجائب'' )2: 425(، وقد 

اأخبروه بكرامة وقعت هناك في بع�ص الأزمنة 

القريبة، عن اأعرابي جاء اإلى الم�سهد ونادى ''يا نبي 

اللـه، يا كليم اللـه، اإني فقير وم�سطر، وقد اأقبل 

المو�سم ول �سيء عندي، فاأعطني ما اأنفق على 

بناتي، ثم مّد يده اإلى اأول مغلق فانفتح، وكلما 

وقعت يده على مغلق انفتح حتى و�سل اإلى القبر 

واأخذ ال�ستر الذي على القبر ليبيعه في اأ�سواق ال�سام. 

 هذا الذي جرى، 
َّ

وحين األقي القب�ص عليه، ق�ص

عاَقب'' )2: 425(. والعيا�سي كان يحب 
ُ
فاأُطلق ولم ي

 مثل هذه الق�س�ص.
ّ

اأن يق�ص

ولم يكن اهتمام العيا�سي مقت�سراً على جانب 

المدينة الإ�سالمي، فقد كان في القد�ص من الن�سارى 

  ومثل غيره 
)10(

ا كان في فل�سطين مجتمعة.
ّ
اأكثر مم

من الم�سلمين، كان العيا�سي يعلم اأن الن�سارى 

يقد�سون المدينة اأي�سًا، وقد راأى الحجر المنحوت 

قال له مهد عي�سى في الركن ال�سرقي من 
ُ
الذي ي

الم�سجد الأق�سى، وهو المو�سع الذي �سلى فيه عمر 

لما دخل بيت المقد�ص. وكما هي العادة بين الإخوة 

في الدين، زار العيا�سي المزارات الن�سرانية، 

وخ�سو�سًا تلك التي لها �سلة بمريم وميالد عي�سى. 

وفي كني�سة في اأ�سل الوادي اأ�سفل طور زيتا، ثمة 

ج العيا�سي 
ّ
قبر مريم، عليها ال�سالم، وقد تحر

و�سحبه من الدخول اإليه )احترامًا(، وزاروه من 

خارج )2: 423(. واأراد العيا�سي زيارة بع�ص 

المزارات الن�سرانية، لكنه لم يكن مرتاحًا لذلك في 

بع�ص الأحيان. يقول:

بفل�سطين، وكانت الرملة قاعدة فل�سطين في العهد 

القديم'' )2: 418(.

اأقام العيا�سي في منزل محمد الأ�سعري*  ثالثة 

اأيام، وكما هي الحال في غير مكان من فل�سطين، 

و�سى بالعيا�سي من �سيخ اإلى اآخر، وي�ست�سيفه 
ُ
كان ي

كلٌّ بدوره. وحين ترك الرملة، ذهب و�سحبه اإلى 

مدينة اللد وهي ''مدينة مليحة ف�سيحة مجاورة 

لمدينة الرملة بينهما نحو من فر�سخ من ناحية 

البحر، وفيها اأ�سواق وم�ساجد ومزارات'' )2: 419(، 

ثم وا�سل مع �سحبه الم�سير اإلى القد�ص التي دخلوها 

ع�سراً، فم�سوا مبا�سرة اإلى قبة ال�سخرة لل�سالة، ولم 

نزلوا حوائجهم بزاوية المغاربة اإّل بعد ذلك، حيث 
ُ
ي

طوا بيتًا داخل الم�سجد، 
ْ
بقيت هناك اإلى اأن اأُع

فنقلوها اإليه.

�سعر العيا�سي بالراحة في القد�ص، لأن عدد الزوار 

المغاربة كان كبيراً جداً اإلى حد اإفراد زاوية اإلى 

  
)8(

رفت با�سم ''زاوية المغاربة''.
ُ
الغرب من القبة ع

وي�سف العيا�سي الم�سجد المقد�ص باأنه:

اآية من اآيات اللـه في فخامة البناء و�سعة المقدار، 

فيه اأ�سجار كثيرة من التين والزيتون عظيمة، 

تحت كل �سجرة م�سطبة مبنية بالحجر المنحوت 

على قدر ما تظّله اأغ�سان ال�سجرة، فيه �سكل 

محراب يجل�ص النا�ص تحتها لل�سالة والقراءة، 

وياأوي اإليها الفقراء المتجردون، وطوله من 

الجهة ال�سرقية �ستمئة ذراع وخم�سة و�ستون 

ذراعًا بالذراع المالكي، واأّما الأروقة التي في 

داخله والبيوت التي في خارجه، ف�سيء كثير 

.)421 :2(

وي�سف العيا�سي قبة ال�سخرة باأنها:

في و�سط الم�سجد... ماثلة في الهواء مثّمنة ال�سكل، 

لها اأربعة اأبواب دون القبة، كلها نحو من 

خم�سمئة قدم. وحيطان القبة واأر�سها كلها 

مزخرفة باأنواع الف�سيف�ساء الم�سبوغة باأ�سباغ 

مختلفة ونقو�ص عجيبة )2: 421(.

)*( ولي�ص محمد الأ�سقر )Muhammad Ashqar(، كما يذكر 

نبيل مطر. )المترجم(
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 ال�سم�ص، فلما راآهم قوم 
ّ
جريد النخيل يتقون به حر

رونهم وي�ستمونهم اإذ 
ّ
من اأهل تلك المنطقة راحوا يعي

ظنوا اأنهم ن�سارى، لأن ذلك اإنما يفعله الن�سارى في 

هذه البالد، كما اأخبرهم المكاري الذي كان معهم.**  

ومر ركب العيا�سي و�سحبه ببيت لحم وزاروها من 

بعيد، وظلوا ي�سيرون يومهم في ارتقاء وانخفا�ص 

في غيا�ص ذات اأ�سجار مختلفة من �سجر البادية 

)2: 457(، اإلى اأن دخلوا مدينة الخليل قرب الع�سر. 

واأنزلهم قا�سيها نائب قا�سي القد�ص في بيت في 

جوار الم�سجد:

فتو�ساأنا هناك ودخلنا الم�سجد لل�سالة والزيارة، 

فزرنا قبر خليل اللـه �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم 

وقبور بنيه الكرام، �سيدنا اإ�سحق ويعقوب ويو�سف 

عليهم ال�سالم، وقبور اأزواجهم، والقبور كلها في 

مغارة تحت اأر�ص الم�سجد، وفي المغارة طاقة 

مفتوحة في و�سط الم�سجد مثل البئر قد عّلقت 

فيها م�سابيح توقد لياًل ونهاراً. وفي اأر�ص 

الم�سجد �سبابيك على �سكل قبور مغطاة ب�ستور من 

ديباج في مقابلة قبور الأنبياء التي في المغارة، 

اإّل قبر يو�سف عليه ال�سالم فاإنه في اآخر الم�سجد 

في ركنه الغربي في محل ُيغلق عليه ول ُيفتح اإّل 

في اأوقات مخ�سو�سة )2: 457(.

ا ال�سيخ الذي كانوا ينزلون في بيته فكان:
ّ
اأم

يتولى الإمامة في م�سجد الخليل، ويقيم مجل�ص 

''الذكر'' فيه في اأدبار ال�سلوات كما هو عادة اأهل 

تلك البالد كلها، فقد ا�ستبدلوا من مجال�ص العلم 

مجال�ص الذكر، فقلما يخلو م�سجد من مجل�ص 

وغالب مزارات تلك البالد هي باأيدي الن�سارى، 

فمّما باأيديهم بيت لحم الذي فيه مولد الم�سيح... 

ومنها قبر يون�ص بن متى، عليه ال�سالم، في قرية 

قرب مدينة الخليل. وقد مررنا قريبًا منه اأي�سًا، 

وزرناهما من بعيد تاأّثمًا*  من دخول معبد 

الن�سارى ول�سيق الوقت )2: 424(.

لقد اختبر العيا�سي فل�سطين من خالل الق�سائد 

والم�سايخ، ومن خالل التاريخ والتقدي�ص، والتقى 

هناك كثيراً من الب�سر وانخرط في جماعة من 

ال�سوفية والزهاد من اأرجاء العالم الإ�سالمي، لم 

تحل بينهم حدود قومية اأو لغوية. كان في فل�سطين 

اأممية تجتذب الب�سر من كل مكان: فقا�سي الخليل 

الذي التقاه العيا�سي، كان ال�سيخ محمد النفاتي 

التون�سي الذي ''قدم من اإ�ستانبول متقلداً لق�ساء 

القد�ص'' )2: 425(. وعادة ما يحر�ص العيا�سي على 

ن يلتقيهم، وعلى و�سف ال�سالح 
َ
ت�سجيل اأ�سماء م

والطالح بينهم.

وممن لقيه العيا�سي في القد�ص رجل ي�سمى 

 من م�سر اإلى 
َ
�سهاب الدين الحنفي الم�سري، َقِدم

القد�ص قبل العيا�سي بمدة، واأقام فيها نحو �سهرين 

�ص فيهما الحديث، وكان العيا�سي، وهو في 
ّ
كان يدر

الرملة وغزة، �سمع عنه، فا�ستاق اإلى لقائه، غير اأنه 

حين دخل معه في نقا�ص ب�ساأن فقه الحنفية، تبين 

له جهله وغباوته، واأن ما انت�سر له من ال�سيت اإنما 

هو لجهل اأهل تلك الديار وقلة المح�سلين بها، ف�ساًل 

عن المحققين. وبعد اأن هزمه العيا�سي في الجدال، 

قام من ذلك المجل�ص مدحوراً، وُزعم اأنه خرج راجعًا 

اإلى م�سر، غير اأن العيا�سي لم يلبث اأن وجده في 

الخليل، ثم في غزة، وبعدها في خان يون�ص، 

ففل�سطين كانت اأ�سغر من اأن ي�سيع فيها مّدٍع للفقه 

والتدين )2: 428 – 429(.

وفي اأثناء اإقامة العيا�سي في القد�ص، التقى كثيراً 

من �سيوخ ال�سوفية والفقراء: اإذ كان ثمة اأتباع كثر 

ن 
ّ
للطرق ال�سوفية الكثيرة في المدينة، وقد دو

العيا�سي اأ�سماءهم ومجالت علمهم. وبعد اأن اأم�سى 

اأ�سبوعًا في القد�ص، غادر هو و�سحبه اإلى الخليل، 

وكان الحر �سديداً في الطريق، فو�سعوا على روؤو�سهم 

)*( هذه الكلمة هي التي يكتبها العيا�سي، لكن نبيل مطر 

 .)hesitated( ''يجعلها في ترجمتها الإنجليزية مجرد ''تردد

)المترجم(

)**( يرد هذا الكالم في �ص 420 في ''الرحلة العيا�سية''، 

وفي �سياق الكالم على ارتحال العيا�سي من الرملة قا�سداً 

القد�ص، ولي�ص من القد�ص قا�سداً الخليل كما يقول نبيل مطر، 

ف�ساًل عن اأن المكاري يقول لهم: ''فاإن هذا اإنما يفعله 

الن�سارى في هذه البالد'' ولي�ص ''فاإن هذا اإنما يفعله 

الن�سارى الأوروبيون'' كما يقول نبيل مطر. )المترجم(
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كثير واأجنة، وبه م�سجد كبير وفنادق واأ�سواق، وهو 

اآخر عمالة ال�سام واأول عمالة م�سر، فقد ذكر 

الموؤرخون في حدود م�سر اأنها من العري�ص اإلى 

اأ�سوان بلد باأعلى ال�سعيد، وذكروا في حدود ال�سام 

اأنها من العري�ص اإلى الفرات نحو م�سافة �سهر'' 

)11(
.)468 :2(

رحلة ت. ب.

بعد �ستة اأعوام على زيارة العيا�سي، �سافرت 

جماعة من الإنجليز اإلى فل�سطين حيث زارت بع�ص 

الأماكن المقد�سة التي �سبق اأن راآها المغربي. 

والرواية التي كتبها ت. ب. تتعار�ص كثيراً مع رواية 

العيا�سي وُتظهر الفارق في فهم هذين الرحالتين 

لالأر�ص ''المقد�سة''. بداية، كتب ت. ب. كي يقدم 

د وتعّلق، واإنما 
ّ
معلومات: فرحلته لم تكن رحلة تعب

بحثًا عن ''الطرائف والنوادر''، ذلك باأن التجار 

البريطانيين في الم�سرق، وهو واحد منهم، كانوا في 

حاجة اإلى و�سف جديد. ومع اأن الأر�ص كانت 

''اأر�سًا مقد�سة''، اإّل اإن ت. ب. لم يقّدم لقرائه و�سفًا 

لتجربة دينية، واإنما جولة مدرو�سة اإلى الأماكن 

والقرى والممار�سات الإدارية والدفعات المالية 

والطرق، وهذا هو ال�سبب الذي دفع نا�سراً غفاًل اإلى 

ن�سر رواية ت. ب. في �سنة 1672 عندما وقع عليها. 

غير اأنه حين وجدها �سديدة الحياد ومثقلة 

بالمعلومات، اأ�ساف مقدمة م�سهبة ت�سدد على ما 

لالأر�ص من قيمة دينية خلت منها رحلة ت. ب.

في 3 اأيار/مايو 1669، انطلق ت. ب. وثالثة 

ع�سر من مواطنيه، من حلب حيث كانوا يعملون لدى 

''�سركة الم�سرق''، في رحلة اإلى الأر�ص المقد�سة دامت 

حتى 2 تموز/يوليو من تلك ال�سنة، وهي بعنوان: 

''رحلة اإلى القد�ص: اأو حكاية اأ�سفار اأربعة ع�سر 

اإنجليزيًا في �سنة 1669، من اإ�سكندرون، اإلى 

طرابل�ص، يافا، الرامة، القد�ص، بيت لحم، اأريحا، نهر 

الأردن، البحر الميت؛ ثم اإلى حلب من جديد، مع 

الو�سف الدقيق لجميع الأماكن والأ�سياء الرائعة.'' 

وُتفتتح هذه الرحلة بخطاب اإلى القارئ ي�سرح 

''ذكر'' برفع ال�سوت والجماعات والإن�سادات على 

هيئة �سّماع ال�سوفية، اإّل اإن متعاطي ذلك اأّميون 

اأرباب دنيا، فقّل بذلك العلم في هذه البالد 

وال�سواحل ال�سامية كلها، بقيا�ص ما لم اأر منها 

على ما راأيت )2: 459(.

وبعد ق�ساء ثالثة اأيام في الخليل، تهياأ العيا�سي 

للرحيل، وانتظر، مع �سحبه، رفقًة معها عدة فر�سان 

لي�سيروا معهم لأن ''المحل مخوف، وغالب اأهله 

متل�س�سون'' )2: 426(. وقد اأخبرهم واحد ممن 

�سافروا معهم من اأهل الخليل ''اأن جماعة من 

متل�س�سي ذلك البلد جاوؤوه وقالوا له: وافقنا على 

�سلب هوؤلء المغاربة، فاإذا �سلحناهم اأخذنا نحن 

الأمتعة واأخذت اأنت ما معهم من الذهب.'' غير اأنهم 

لم يتعر�سوا لأي هجوم، و�سار العيا�سي و�سحبه 

''بين غيا�ص وتلول وقرى، اإلى اأن فارقوا الجبل 

وا�ستقبلوا اأر�سًا جرداء ذات مزارع وخ�سب كثير''، 

ف�ساروا فيها بقية يومهم خائفين من الأعراب. وقرب 

قال لها ال�سوافير، واأ�سافهم 
ُ
المغرب نزلوا بقرية ي

اأهلها �سيافة ح�سنة، ثم ارتحلوا بعدما �سّلوا ال�سبح 

و�ساروا خائفين اإلى اأن قربوا من مدينة غزة، فلقوا 

هناك بيرقًا ]رتبة ع�سكرية[ معه خيل كثيرة خرجت 

من عند البا�سا لغزو الأعراب )2: 462(.

غير اأن العيا�سي �سرعان ما اأدرك اأن الحال 

تدهورت وباتت اأ�سواأ: فال�سبل تعذرت وانقطعت 

ل�ستعال نار الفتنة بقيام الأعراب المخالفين بنهب 

�سائر ال�سواحي، وعجز البا�سا عن مدافعتهم. والالفت 

اأن العيا�سي، على الرغم من خ�سيته، ل يحمل مطلقًا 

ن كان 
َ
على هوؤلء الأعراب اأو ي�سّنع عليهم، وقد قام م

معه من الحجاج ممن لديهم قدرة على الم�سي، 

بالت�سلل لياًل بال�سير بمحاذاة ال�سواحل، اإذ لي�ص معهم 

ا العيا�سي و�سحبه الذين لم 
ّ
اأمتعة يخافون عليها. اأم

يكن ذلك في و�سعهم، فاكتروا اأربعة من الحمير 

باثنتي ع�سرة قطعة من الف�سة، وتوجهوا اإلى خان 

يون�ص التي و�سلوا اإليها ''بعد جهد وخوف كثير''، 

ونزلوا في عّلية على باب الخان ثالثة اأيام، ثم 

�ساروا وهم ''خائفون من �سالبة العرب''، وجاوؤوا اإلى 

العري�ص وهي ''بلد كبير على �ساحل البحر فيه نخل 
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ولدى و�سول ت. ب. ورفاقه الإنجليز الأربعة ع�سر 

اإلى القد�ص في 25 اأيار/مايو 1669، م�سوا اإلى دير 

الالتين الذي ا�ستخدموه محاًل لإقامتهم: فكما ن�سد 

العيا�سي ال�سيوخ الم�سلمين الذين اأقام لديهم، ن�سد 

الإنجليز الإقامة لدى الموؤ�س�سات الم�سيحية. وكما 

�سعر العيا�سي ب�سيء من الحرج ك�سيف على اإخوة 

في الدين يختلفون عنه في المذهب، �سعر الإنجليزي 

البروت�ستانتي ب�سيء من الحرج ك�سيف بالأجرة عند 

الكاثوليك. غير اأنهما، ب�سفتهما غريبين في اأر�ص 

غريبة، لم يكن لديهما خيار اإّل العتماد على 

الموؤ�س�سات الدينية في تاأمين الماأوى والح�سول على 

المعلومات. وقد بداأت زيارة الإنجليز للقد�ص في 

27 اأيار/مايو، وكان دليلهم فيها الآباء الالتين 

الذين اأهدوا ''كاًل منهم كتابًا بالالتينية يحتوي على 

  وهكذا ا�سطر ت. ب. 
)13(

اأنا�سيد مقد�سة لكل مو�سع.''

مثل الرحالة الإنجليز الذين �سبقوه، اإلى روؤية 

فل�سطين باأعين كاثوليكية، على الرغم من الدافع 

البروت�ستانتي وراء الرحلة. واإليكم كيف يتذكر 

زيارته للقد�ص:

ذهبنا اإلى الأماكن التالية:

1 ــ العمود الذي ُقيِّد اإليه مخلِّ�سنا حين ُجلد.

2 ــ ال�سجن حيث ُحب�ص.

3 ــ المو�سع حيث اقت�سم الجنود ثيابه.

المو�سع الذي وجدت فيه القدي�سة هيالنة  ــ   4

�سليبه.

العمود الذي ُقيِّد اإليه حين و�سعوا اإكليل  ــ   5

ال�سوك على راأ�سه.

لب. مو�سع الجمجمة، حيث �سُ ــ   6

ر فيه على ال�سليب. المو�سع الذي �ُسمِّ ــ   7

المو�سع الذي ُم�ِسح فيه. ــ   8

�سريحه. ــ   9

المو�سع الذي ظهر فيه لمريم المجدلية في  ــ   10

هيئة ب�ستاني.

كني�سة مريم العذراء، حيث ظهر لها اأول مرة  ــ   11

بعد قيامته.

كان مثل هذا التعداد في جوهر تجربة ت. ب. وقد 

غر�سها، فنظراً اإلى غياب اأي روايات دقيقة عن 

فل�سطين منذ رواية جورج �ساندي في �سنة 1615، 

واإلى كثرة ''الأ�ساطير'' الكاثوليكية التي ت�سف 

فل�سطين، �سعر الموؤلِّف بحاجة اإلى كتابة رواية 

  والمده�ص 
)12(

دقيقة )اأي بروت�ستانتية( عن ذلك البلد.

اأن ت. ب. يبدو غير عالم بما كتبه مواطنوه من 

روايات عديدة عن فل�سطين وبقية الم�سرق منذ بداية 

ذلك القرن: وليم بيدولف )1609(؛ وليم ليثغو 

ِن�ص موري�سون 
ْ
)1614، والطبعة الكاملة 1632(؛ فاي

 هنري بلنت 
ْ
ر

ِّ
)1596، ُن�سرت في �سنة 1617(؛ ال�س

)1636(. ومع اأن هوؤلء الرحالة كتبوا عن الم�سرق 

نوا كتبهم اأق�سامًا 
ّ
ب�سورة عامة، اإّل اإنهم جميعًا �سم

ومقاطع عن فل�سطين. ويبدو اأنه كان لدى ت. ب. 

وكاتب مقدمة رحلته اأجندة اأُخرى هي تبيان اأن 

الأر�ص ل تزال م�سيحية، على الرغم من مرور الزمن 

والفتح الإ�سالمي، فا�سم هذه الأر�ص، كما يوؤكد، هو 

''الأر�ص المقد�سة، كما �سماها الم�سيحيون'' 

)�ص A3v(، وهي تعود اإلى جماعة الموؤمنين 

الم�سيحيين، على الرغم من وجود ''المغاربة، والعرب، 

واليونانيين، والالتين، والترك، واليهود''، و�سواهم 

من الموجودين هناك )�ص A9v(. ولهذا، ل عجب في 

َن في 
ِّ
اأن ت. ب. لم ي�سف ما راآه، واإنما ما ُدو

الم�سادر الكال�سيكية والم�سادر المتعلقة بالكتاب 

المقد�ص، فيقول: ''يهودا هي الجزء الرئي�سي في 

فل�سطين، وهي ل تزال على ال�سعة ذاتها التي كانت 

لها عندما كانت مملكة يهودا'' )�ص A3r(، كاأن 

العثمانيين اأبقوا على الحدود التوراتية. ''في هذه 

الأر�ص، ول �سيما في القد�ص وحولها، ثمة كثير من 

الأبنية الفخمة والرائعة، مثل بيت الرب، وقلعة 

اليبو�سيين التي جلب اإليها الملك داود تابوت العهد'' 

)�ص A5v(، ولي�ص هناك ذكر لقبة ال�سخرة، ول �سيء 

عن المغاربة اأو العرب اأو اأي اأحد اآخر. كما اأن خريطة 

''فل�سطين كما هي الآن''، التي يفتتح بها ت. ب. 

روايته، ُتظهر الم�سجد الأق�سى قزمًا اإزاء ''كني�سة 

القيامة''.

لي�ص ثمة فل�سطين جغرافية عند ت. ب. واإنما ''اأر�ص 

مقد�سة، اأو اأر�ص الميعاد''، كما تقول المقدمة الم�سهبة.
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4 ــ المو�سع حيث عا�ص القدي�ص جيروم حين 

ترجم الكتاب المقد�ص اإلى الالتينية.

�سلَّى القدي�ص جيروم. ُ
5 ــ م

6 ــ �سريح القدي�ص جيروم.

7 ــ �سريح القدي�سة باول.

8 ــ �سريح ابنتها اأو�ستاكيا�ص.

9 ــ �سريح القدي�ص يو�سيبيو�ص، رئي�ص دير بيت 

لحم.

عدنا اإلى كني�سة القدي�سة كاترينا، الذي يقال  ــ   10

اإن القدي�سة باول هي التي بنته )�ص 40(.

وفي وقت لحق من ذلك اليوم، عاد ت. ب. 

اًل 
َّ

ل و�سفًا مف�س
ّ
ورفاقه اإلى المو�سع ذاته، و�سج

للمذود، و�سورة القدي�ص جيروم، والمكان الذي وقف 

فيه المجو�ص الثالثة، والمو�سع حيث ''اختتن 

نا'' )�ص 43(. وكل ا�سم يرد في القائمة 
ُ

مخلِّ�س

�سه، وبذلك يكون اأمر كني�سة 
ّ
التوراتية يجري تفح

.''
ّ
المهد قد ''تم

وفي 2 حزيران/يونيو كتب ت. ب. يقول: ''بداأنا 

البحث عن الأماكن المقد�سة التالية''، وما يذكره هو 

موا�سع متفرقة مذكورة في العهدين القديم والجديد، 

اأو في الق�س�ص والتواريخ ال�سليبية، وهي: مو�سع 

الت�سحية باإ�سحق؛ �سجن بطر�ص؛ دير فر�سان مالطا؛ 

هيكل �سليمان؛ بوابة الح�ساب. وتتوا�سل القائمة اإلى 

اأن ي�سل ت. ب. اإلى المو�سع الثاني والأربعين: 

ْت�سيبع، وكل ذلك في يوم واحد. ول عجب في 
َ
ينبوع ب

اأن ي�سق على ت. ب. اأن ينتظر خم�ص ع�سرة دقيقة عند 

ْت�سيبع من اأجل �سربة ماء.
َ
ينبوع ب

وبخالف العيا�سي، وبخالف ليثغو في وقت اأبكر 

من ذلك القرن حين كان على الحجيج اأن ي�ستاأجروا 

جنوداً اأتراكًا لحمايتهم، فاإن ت. ب. ل ي�سعر باأي 

خطر يتهدده في اأي لحظة من لحظات رحلته. ومع 

ذلك، فاإنه عندما يذكر العرب اأول مرة، ي�سفهم 

بـ ''الهمج'' مبا�سرة )�ص 16(، ثم بعد �سفحات قليلة 

يوؤكد اأنهم ''متحر�سون'' خطرون ول�سو�ص )�ص 20(. 

وغالبًا ما تتخذ ''الل�سو�سية'' �سكل دفعات مالية 

ُتفر�ص عليه: اأربع ع�سرة ليرة كي يرى كني�سة 

القيامة؛ ليرة واحدة كي يرى بئر اإرميا )�ص 31(؛ 

جرى تحويل فل�سطين اإلى دليل �سياحي بت�سل�سل 

ِن�ص 
ْ
منتظم. وقبل ما يزيد على ن�سف قرن، كان فاي

موري�سون قارب فل�سطين م�سبقًا من خالل الأرقام: 

ففي و�سفه مدينة القد�ص ومنطقتها، و�سع قائمة 

بالمحطات التي توّقف فيها، وجميعها موا�سع 

  وبذلك كانت مقاربته 
)14(

م�سيحية/توراتية طبعًا.

البالد مقاربة منهجية �سبيهة باتباع اأرقام ملونة 

بارزة: اإذ كان على الرحالة اأن يتبع المخطط 

الجغرافي الذي تنطوي عليه الكتب المقد�سة، 

و''ي�سطب'' اأ�سماء الأماكن التي ينتهي من زيارتها. 

وفي حين طاف موري�سون و�سرح في القد�ص، الأمر 

  
)15(

الذي مّكنه من اأن ير�سم لها خريطة اأغنى كثيراً،

فاإن كل ما بدا جديراً بالروؤية عند ت. ب. كان داخل 

الكنائ�ص. ولذلك، فاإنه حين خرج بعد يومين من 

و�سوله، من متاهة الأ�سواق المملوكية، وو�سع 

''عالمة �سطب'' عليها، دلياًل على اأنه زارها، لم يجد 

ل. فالتفاعل الإن�ساني الذي ل 
َّ
�سج

ُ
�سيئًا جديراً باأن ي

بد من اأن يكون قد خا�سه، وروائح القد�ص واأ�سواتها، 

ل يعود لها اأي اأهمية ما دامت المدينة مدينة الكتاب 

المقد�ص ل مدينة معا�سرة، وما دامت اأثرية ل 

ملمو�سة اأو عيانية.

وبعد �سطرين فقط من ذكر ت. ب. زيارة ال�سوق 

في اأور�سليم، نراه يقفز اإلى رحلته اإلى بيت لحم. ومن 

جديد يعدد ما راآه هناك: ''بيت داود حيث تل�س�ص 

ْت�سيبع وهي تغت�سل؛ بيت �سمعان الكهل وبيت 
َ
على ب

اإيليا اإلى يمين الطريق قلياًل؛ على م�سافة ربع ميل 

ثمة بئر حيث راأى المجو�ص النجم...'' وهكذا دواليك 

)�ص 34 – 35(. ما راآه ت. ب. هو العهدين القديم 

والجديد، وبع�ص الموا�سع ال�سليبية )''تلٌّ مثل قالب 

�سّكر، حيث بقي الإفرنج اأربعين عامًا بعد اأن اأُخرجوا 

من القد�ص''( )�ص 35(.

وحين يدخل كني�سة المهد، فاإن الأماكن التي 

يزورها هي التالية:

خلِّ�سنا. ُ
لد م

ُ
1 ــ المو�سع حيث و

2 ــ قبر القدي�ص يو�سف الذي كان خطيب مريم 

العذراء.

.)St. Innocent( 3 ــ �سريح �سهيد الأبرياء
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والحا�سر والم�ستقبل. وهو لم ي�سافر كي يعاين 

تقاطع الديانات اأو اختالف الثقافات، واإنما ليرى ثم 

ي�سف ''كل ما هو لفت'' )64(، ل مواقع الإيمان 

والتحول الروحي.

فل�صطينان: واقعية وافترا�صية

لقد ارتحل كل من العيا�سي وت. ب. في اأر�ص 

مقد�سة وغريبة، ومع رحالة اآخرين من اأوروبا اأو 

المغرب، وكان عليهما اأن يقطعا م�سافات بعيدة كي 

يبلغا فل�سطين، حيث وجد كل منهما نف�سه غريبًا: فقد 

اأتى العيا�سي، على الرغم من كل �سيء، من بيئة 

تختلف عن فل�سطين اأ�سد الختالف في العوائد 

ا 
ّ
الماأثورة، والفقه )المغاربة على المذهب المالكي، اأم

الفل�سطينيون فعلى المذهب ال�سافعي، والعثمانيون 

  والهوية ال�سيا�سية 
)16(

على المذهب الحنفي(،

)المغرب هو البلد الم�سلم ال�سرق الأو�سطي الوحيد 

الذي لم يقع تحت �سيطرة العثمانيين(، وكانا نقديين 

حيال التقاليد غير المحققة، وكان كتاباهما 

المقد�سان اللذان لم يكّفا عن قراءتهما طوال الرحلة، 

م�سدر اإلهامهما.

وعلى الرغم من بع�ص الت�سابه بينهما، فاإن هذين 

التين قّدما روايتين مختلفتين اأ�سد الختالف. 
ّ

الرح

ا 
ّ
فالعيا�سي كان فقيهًا مهتمًا بالدين والتاريخ، اأم

ت. ب. فكان تاجراً مهتمًا بالتعداد وو�سع القوائم. 

ا الآخر فاعتمد على 
ّ
وكان الأول يتكلم العربية، اأم

ترجمان/دليل يوناني لم يكن اأمينًا، كما ا�ستكى. 

وقد ذهب العيا�سي ومعه قراآنه وفي ذهنه ال�سّنة 

النبوية، وذهب ت. ب. ومعه كتابه المقد�ص، وكان 

لكل كتاب من الكتابين ذلك التاأثير المغاير اإلى اأبعد 

التين. فمع اأن القراآن 
ّ

الحدود في كل من هذين الرح

لي�ص فيه اأي و�سف جغرافي للقد�ص اأو فل�سطين، اإّل 

''بع�ص المال'' كي يرى حقل الرعاة؛*  ليرة كي يزور 

مغارة )�ص 38(؛ خم�ص ليرات كي يدخل بيت لحم؛ 

ليرة كي يدخل مغارة؛ ليرة كي يزور م�سفى القدي�سة 

هيالنة؛ وهلم جراً. ولعل ت. ب. ما كان ليذكر 

ال�سكان المحليين في روايته على الإطالق لول 

تدخالتهم، وخ�سو�سًا تلك الدفعات التي كانوا 

يطلبونها لقاء زيارة كثير من المواقع. وقد لحظ اأنه 

حين ''يرى العرب اإفرنجًا ذاهبين اإلى مكان ما، 

فاإنهم ي�سبقونهم اإلى هناك كي ي�سيطروا على 

المكان، وياأخذوا منهم �سيئًا ما'' )�ص 35 – 36(.

ا �ساهده ت. ب. من اإجالل 
ّ
وعلى الرغم مم

الم�سلمين للمواقع الم�سيحية، ومالحظته اأن كاًل من 

الم�سلمين والم�سيحيين يوقدون الم�سابيح في كني�سة 

القدي�سة مريم )�ص 56(، فاإنه يظل على عدائه للعرب 

والأتراك: اأولئك ''الأوبا�ص'' الذين يقطن بع�سهم قلعة 

زارها هو و�سحبه )�ص 38(. وهو ي�سير اإلى اأن 

الم�سلمين اأجبروا الذكور من �سكان قرية م�سيحية 

على التحول اإلى الإ�سالم )�ص 46(، واأن بع�ص الآباء 

عا�ص في كني�سة ''اإلى اأن قتلهم العرب'' )�ص 75(. 

والم�سلمون، بح�سب ت. ب. عازمون اأي�سًا على محو 

اأي اأثر للم�سيحية في تلك الأر�ص: فقد ''حاول الأتراك 

اأن يحطموا الحجر الذي كان يكرز عليه يوحنا 

المعمدان، لكنهم لم يقدروا'' )�ص 45(. وهو ل يتوقف 

مطلقًا كي يت�ساءل لماذا يرغب الم�سلمون في تحطيم 

 يجّلونه مثل يحيى، ولي�ص لديه مّت�سع 
ّ
حجر نبي

لل�سك حين يكون العرب والأتراك هم المعنيون. وهو 

ة 
ّ
ا قب

ّ
يوؤكد اأن ثمة هالًل على جميع الم�ساجد، اأم

ال�سخرة فعليها ''�سليب في الو�سط: وقد اأخبر الآباء 

اأنها ما كانت لتقوم لول و�سع هذا ال�سليب'' 

ة، باعترافه 
ّ
)�ص 53(. ومع اأن ت. ب. لم ير داخل القب

هو ذاته، اإّل اإن ذلك ل يهم: فالحقيقة ل تقوم على 

الأدلة المادية، واإنما على العقيدة المحاربة.

ول يبدي ت. ب. في اأي لحظة اأي اهتمام باأن 

يعرف الإ�سالم، اأو �سبب اإجالل الم�سلمين المواقع 

الم�سيحية، فهو في ترحاله في قلب العالم الإ�سالمي، 

يعتبر الكتاب المقد�ص دليله، ذلك الن�ص الذي يكفي 

تمامًا للتثبت من المواقع الدينية، وتف�سير الما�سي 

اإلى ال�سرق بنحو 2 كم من بيت لحم، تقع قرية بيت   )*(

�ساحور حيث يوجد حقل الرعاة، وهو واحد من اأهم الأماكن 

المقد�سة لدى الم�سيحيين، حيث زار مالك الرب رعاة كانوا 

هناك واأعلمهم بمولد ي�سوع. انظر: اإنجيل لوقا )8: 2 – 10(. 

)المترجم(
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ظهر حيال نظم 
ُ
ُك�ص بقدر ما ي

ْ
من الت�سوق اإلى الُك�س

ق�سيدة في م�سيفه. فمعنى فل�سطين اإنما يكمن في 

''�سيرورة'' الكت�ساف )بح�سب تعبير نيت�سه(، تلك 

ال�سيرورة التي يجمع فيها الما�سي الجغرافيا، 

والب�سر، والمذاهب الدينية المتنوعة، وخطر الأعراب.

اأما بالن�سبة اإلى ت. ب. فالحا�سر كان في خدمة 

جالل الما�سي وخلوده. وبينما هو يتنقل من مو�سع 

اإلى اآخر، فاإنه لم يكن يرى اأي ت�سل�سل تاريخي، اأو اأي 

معنى متما�سك. فلي�ص ثمة �سعب في فل�سطين لدى 

ت. ب. ول طبيعة، ول مجال ات�سال بينهما، وهو ل 

يرى اإّل ما قال له الن�ص اأن يراه. والموا�سع التي 

زارها تبقى جزءاً من الما�سي: ل يقت�سر اأمرها على 

ا�ستحالة جلبها اإلى الحا�سر، بل يتعدى ذلك اإلى اأنها 

ل ُتفهم من دون ال�سفر رجوعًا اإلى الما�سي. وفي 

مثل هذه الأر�ص المجردة، ل يعي�ص ت. ب. التاريخ، 

واإنما الأ�سطورة، ول يختبر فل�سطين، واإنما ''اأر�ص 

ر قط، فهي كانت كذلك على الدوام 
ّ
ميعاد'' لم تتغي

و�ستظل هكذا اأبداً. وبدًل من فل�سطين الحية تقوم 

''اأر�ص الميعاد'' الفترا�سية هذه، والتي و�سع 

الة تم�سكًا بحرفية 
ّ

 مالأ نف�ص الرح
ٌّ

مخططها ن�ص

الكتاب المقد�ص، وعلى نحو ي�سبه كثيراً خريطة 

حتمل اأن يكون ت. ب. قد راآها في 
ُ
فل�سطين التي ي

عمل اأبراهام اأورتيليو�ص، وا�سع الخرائط الهولندي 

  فكّل ما راآه 
)17(

الم�سهور، و�ساحب اأول اأطل�ص حديث.

ت. ب. ل يتعدى دفَتي كتاب: وهو يفتقر اإلى ''القوة 

ل اإلى 
ّ
اللدنة''؛ تلك القدرة التي تمّكنه من اأن يحو

  كما اأن كل موقع من 
)18(

نف�سه ما هو ما�ٍص واأجنبي،

مواقع القدا�سة اإنما يبعث في نف�سه م�سافة الو�سف 

الذي يرد في الكتاب المقد�ص، ويعيده في الزمن اإلى 

الإ�سحاحات والآيات التي كانت جعلت ذلك المكان 

، وبالإنجليزية، وهي بالن�سبة 
ّ

مقد�سًا. فالأر�ص ن�ص

اإلى الإنجليز اإرث حق وعدل.

ا ت. ب. فبنى 
ّ
لقد اختبر العيا�سي فل�سطين، اأم

n .اأُخرى

اإن هنالك متنًا كتابيًا �سخمًا عن هاتين المنطقتين 

في التراث الم�سمى ''ف�سائل القد�ص''، والذي كان 

العيا�سي على األفة به. وحين كان العيا�سي ي�سافر 

اإلى الأماكن اأو يزورها، فاإنه كان يرى فيها موؤ�سرات 

اإلى وحي اإلهي يحّث على التقوى والتعبد. ففي كل 

مكان، كان هو واأي فقيه اآخر، مهما تكن جن�سيته اأو 

مذهبه، في ح�سرة اللـه. وبالمقابل، فاإن الكتاب 

المقد�ص وّفر لـ ت. ب. اأ�سماء الأماكن، وحدود 

المناطق، ودليل ال�سفر، ومواقع معينة. وحين كان 

ي�سير اإلى كل موقع ُذكر في العهدين القديم والجديد، 

اأو في التراث الكن�سي، لم يكن يقت�سر على ''اإثبات'' 

دقة الكتاب المقد�ص التاريخية ــ وهو ما كان يراه 

معظم الإنجليز في القرن ال�سابع ع�سر ــ بل كان يوؤكد 

اأي�سًا ''اإنجليزية'' الأر�ص، ذلك باأن الكتاب المقد�ص 

كان اإرث الإنجليز، الم�سيحيين الحقيقيين الوحيدين، 

وهو يوؤكد وجود تلك الأماكن والقرى، وبذلك فهو 

يمّلك الأر�ص اأولئك الذين يتم�سكون به، اأي الإنجليز. 

وهكذا، فاإن وراثة الكتاب المقد�ص تف�سي اإلى وراثة 

الأر�ص.

بيد اأن الفارق الأهم بين العيا�سي وت. ب. لم يكن 

اء 
ّ
نتيجة التباين الثقافي والديني، واإنما جر

الختالف في مقاربة التاريخ. فالتاريخ بالن�سبة اإلى 

عا�ص؛ نوع من 
ُ
ختبر وي

ُ
العيا�سي �سيء يجب اأن ي

ال�ستمرارية التي تبداأ في الما�سي وتمتد و�سوًل اإلى 

هنا والآن. وعلى الرغم مما كان قراأه عن كثير من 

مواقع رحلته، تلك المواقع ذات الأهمية في التراث 

الإ�سالمي، فاإنه حين كان يزورها لم يكن يعتمد على 

قراءته فح�سب، بل على المالحظة المبا�سرة اأي�سًا، 

الته. ومع اأن فل�سطين 
َ

في ا�ستك�سافه وكالمه و�س

تثبت �سحة الن�سو�ص التاريخية، اإل اإن لها 

حا�سرها اأي�سًا: فالعيا�سي كان يهتم بمزار من 

المزارات كاهتمامه نف�سه بما في المنطقة من نبات، 

وهو يبدي من التقوى في جامع بقدر ما يبدي من 

ظهر 
ُ
القدرة على الِحجاج في مناظرة دينية، وكان ي
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