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نبيل مطر

فل�سطين القرن ال�سابع ع�شر في نظر
فقيه مغربي وتاجر �إنجليزي
الدرا�س���ة التالية مقابلة بين روايتين تاريخيتين ع���ن فل�سطين هما'' :الرحلة العيا�شية'' التي كتبها
الفقيه المغربي عبد اللـه بن محمد العيا�شي في �سنة 1663م ،ورواية كتبها رحالة �إنجليزي يدعى
''ت .ب ''.ف���ي �سن���ة 1669م .وكان ُيظن �إلى زمن مت�أخر �أن �أقدم الن�صو�ص عن فل�سطين هي ''الح�ضرة
الأن�سية في الرحلة القد�سية'' التي كتبها فقيه ال�شام عبد الغني النابل�سي في �سنة 1690م.
وكات���ب هذه المقالة ي�ضاهي رحل���ة العيا�شي برحلة ''ت .ب ' .كي يكت�شف الفوارق الكثيرة بينهما،
هم���ا اللتان تختلف وقائعهما اختالف ًا ب ّين ًا� .أ ّم���ا ال�سبب فيعزوه الكاتب �إلى التباين الثقافي والديني
بي���ن العيا�ش���ي و''ت .ب ' .و�إلى ثقافة كل منهم���ا :فالعيا�شي فقيه ،بينم���ا ''ت .ب ' .تاجر .ولذلك ف�إن
العيا�شي يكت�شف فل�سطين ،في حين �أن ''ت .ب ' .يبني فل�سطين ا�ستناداً �إلى الكتاب المقد�س.

في

�سنة � ،1516أ�صبحت فل�سطين جزءاً من
والية ال�شام .وخالل القرن الأول من
الفتح� ،أجرى العثمانيون ،ب�آلتهم الإدارية ال�شديدة
الكفاءة ،عمليات م�سح لل�سكان ،وال�ضرائب ،و�إنتاج
الطعام ،والجماعات الدينية في فل�سطين .ومع �أن
فل�سطين لم َت ْغ ُد وحدة �إدارية م�ستقلة� ،إ ّال �إنها بقيت،
كما الحظ �أورييل هايد'' ،مميزة من محيطها في

بع�ض النواحي'' )1(،وظل العثمانيون ي�ستخدمون
اال�سم ''فل�سطين'' ،الذي عادة ما كان ُي�ستخدم في
الم�صادر العربية .وجرى الم�سح العثماني الأخير بين
�سن َتي  1596و )2(،1597لتتناق�ص بعده المعلومات
عن فل�سطين في الم�صادر العثمانية تناق�ص ًا �شديداً.
وترتب على ذلك ا�ضطرار م�ؤرخي الحقبة المبكرة
من التاريخ الحديث لفل�سطين �إلى �أن يلج�أوا �إلى

( )	�أ�ستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة ميني�سوتا .وقد ن�شرت مطبوعات جامعة كولومبيا في �سنة  2009كتابه�'' :أوروبا في عيون
*
عربية ،)Europe Through Arab Eyes, 1578-1727( ''1727 – 1578 ،وهو الجزء الثاني من ثالثية عن العرب والأوروبيين في �أوائل
الع�صر الحديث.
) الم�صدرJerusalem Quarterly, vol. 43 (Autumn 2010), pp. 40-52. :
(**
و�سبق �أن ن�شرت  Journal of Palestine Studies, vol. XXIX, no. 4 (Summer 2000), pp. 37-50هذه المقالة بعنوان'' :رحلتان �إلى فل�سطين القرن
ال�سابع ع�شر'' ( ،)Two Journeys to Seventeenth-Century Palestineوقد �أجرى الكاتب تنقيحات ب�سيطة عليها في .Jerusalem Quarterly

ترجمة :ثائر ديب.

لقد وجد المترجم ،لدى مراجعته ن�ص العيا�شي الأ�صلي� ،أن االقتبا�سات وبع�ض المعلومات الواردة في الن�ص الإنجليزي مخت�صران،
فارت�أى من المالئم �إيرادهما كاملين كما جاءا في الن�ص الأ�صلي.

درا�سات
روايات الرحالة ،العرب �أو العثمانيين �أو الأوروبيين،
طلب ًا للمعلومات .وكان االعتقاد ال�سائد ،حتى فترة
قريبة� ،أن الرواية العربية الوحيدة الباقية من القرن
ال�سابع ع�شر هي و�صف عبد الغني النابل�سي
()3
تبين هو �أن
لفل�سطين في �سنة  ،1690لكن الذي ّ
هنالك رواية �أُخرى عن فل�سطين ُكتبت قبل رواية
النابل�سي بثالثة عقود ،وظلت مجهولة لدى
الم�ؤرخين المحدثين ب�صورة عامة )4(،هي رواية �أبي
�سالم عبد اللـه بن محمد العيا�شي (– 1628
 )5( .)1697والعيا�شي فقيه مغربي جال في فل�سطين
بين َ�ص َفر وربيع الثاني من �سنة 1074هـ (1663م)،
وقدم �أول و�صف عربي لذلك البلد بعد الفتح
ّ
العثماني )6(.وتوفر روايته المكتوبة ب�أ�سلوب
�سي�ستخدمه النابل�سي الحق ًا ،معلومات مهمة عن
فل�سطين في الن�صف الثاني من القرن ال�سابع ع�شر.
ومن ال�شائق ،في هذا ال�صدد� ،أن نقارن رواية
العيا�شي برواية رحالة �إنجليزي ُي�شار �إليه بالحرفين
الأولين من ا�سمه'' ،ت .ب ''.نزل بفل�سطين في �سنة
 .1669وكانا و�صال �إلى فل�سطين قادمين من
منطقتين نائيتين هما المغرب و�إنجلترا ،مع �أن
ت .ب .كان يعمل �آنئذ في حلب في �أحد مراكز �شركة
''الم�شرق التجارية''* .وكانت بغية كليهما هي ال�سفر
�إلى ''�أر�ض مقد�سة'' ،وقد حمل كالهما معه ثقافته
الدينية وكتبه المقد�سة .وعلى الرغم من �أهمية
عما
�ضروب الت�شابه هذه ،ف�إن �ضروب االختالف ّ
تنم ّ
يبديه م�سلم عربي و�أنجليكاني �إنجليزي من مختلف
المواقف حيال ذلك البلد .ومن الالفت ،على هذا
ال�صعيد� ،أن العيا�شي ال ينفك ي�صلي في الأماكن
المقد�سة ،ويلتم�س الهداية ،ويدر�س كي يحظى
ب�إجازة العلماء المتفقهين ،في حين �أن رواية ت .ب.
ال تذكر في �أي مو�ضع من موا�ضعها �أنه �صلى� ،أو �أنه
�سعى لغير الر�صد والتثبت.
و�سيتفح�ص هذا المقال رواي َتي هذين الرحالتين
ّ
عن فل�سطين ،وما عنته الأر�ض ''المقد�سة'' لكل
منهما ،هذا �إن كانت قد َع َنت �أي �شيء.

095

رواية العيا�شي
لدى و�صول العيا�شي �إلى العقبة بعد �أن حج �إلى
مكة والمدينة ،يقرر زيارة ''الأر�ض المقد�سة
المباركة'' ( ،**)423 :2ولم يكن لديه في الأ�صل نية
القيام بهذه الزيارة ،خ�شية الم�شاق والأخطار في
بالد غير معهودة ،وحيث المعارف فيها مفقودون.
غير �أن �أر�ض فل�سطين المقد�سة بدت �أقرب من �أن
ُت َف َّوت ،وبد ًال من �أن يقطع العيا�شي �صحراء �سيناء
متبع ًا طريق الحج الم�ألوفة ،بعث بكتبه و�أمتعته مع
بع�ض �أ�صحابه في الركب �إلى م�صر ،ثم فارق ركب
المغاربة كي يتجه �شماالً .وكان العيا�شي ،حين عزم
على القيام بهذه الزيارة ،ا�ست�صحب معه كتاب ًا من
�شيخ رافقه من المدينة وكتبه �إلى �أبرز علماء غزة،
وهو ال�شيخ عبد القادر بن الغ�صين*** يو�صيه فيه
ويعرفه بحاله .وقد اعتمد العيا�شي ،طوال
ب�ش�أنهّ ،
رحلته ،على كتب التو�صية والتعريف هذه التي
وفرت له �أ�سباب الراحة ،و�ضروب التوا�صل الديني،
و�إح�سا�س الجماعة والألفة .وتك�شف رواية العيا�شي
عن تلك ال�شبكة التاريخية والفقهية التي قامت في
( ) ''�شركة الم�شرق'' (� ،)Levant Companyأو ال�شركة التركية،
*
هي �شركة �إنجليزية الترخي�ص ،ت�أ�س�ست في �سنة  1581كي
تنظّ م التجارة الإنجليزية في بالد الم�شرق ،و�أقامت عدداً من
المراكز التجارية ( )factoriesفي حلب و�إ�ستانبول
والإ�سكندرية و�إزمير ،...وكانت حلب المقر الرئي�سي ومركز
�إدارة ال�شركة في ال�شرق الأو�سط طوال تاريخها( .المترجم)
( ) وردت هذه الجملة في ال�صفحة  404من الجزء الثاني
**
من ''الرحلة العيا�شية'' في طبعتها التي ي�ستند �إليها كاتب
هذه المقالة ،نبيل مطر ،ولي�س في ال�صفحة  423كما ي�شير.
وقد ارتكب الكاتب هفوات و�أخطاء عديدة في اقتبا�ساته من
''الرحلة العيا�شية'' ،ك�أن يخطئ في الأ�سماء� ،أو يخلط بين
الأ�شخا�ص� ،أو يخطئ في �أرقام ال�صفحات التي يقتب�س منها،
أ�شرت في الهام�ش
بت النوعين الأولين من الخط�أ و� ُ
�صو ُ
وقد ّ
�إلى الت�صويب الذي �أجريتهّ � ،أما ت�صويب الأخطاء في الأرقام
فقمت به من دون الإ�شارة �إليه ،وذلك كله بالعودة �إلى
المرجع الذي ا�ستخدمه الكاتب في الطبعة ذاتها( .المترجم)
) ولي�س عبد القادر بن الق�صير (Abd al-Qadir ibn
(
***
 ،)Qasirكما ورد في الأ�صل الإنجليزي الذي كتبه نبيل مطر.
(المترجم)
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عالم الإ�سالم الذي ال طباعة فيه ،وحيث كان الفقهاء
يعرف بع�ضهم بع�ض ًا من مكة �إلى القد�س ومن بعلبك
�إلى فا�س.
وما �إن انطلقت القافلة نحو غزة ،حتى بادر
الأعراب �إلى �أخذ ''الغفر'' �أو ال�ضريبة من الم�سافرين،
وهو ما كانت تدفعهم �إليه �أو�ضاع عي�شهم الرهيبة
(ويجب �أن نالحظ �أن الم�سافرين عادة ما كانوا
يعانون ندرة الماء في ال�صحراء) .غير �أن الأعراب في
رواية العيا�شي لي�سوا �أولئك الل�صو�ص وقطاع الطرق
الذين خلت قلوبهم من الرحمة وراحوا ُيعملون يد
ال�سلب والقتل ،كما اعتادت الم�صادر الأوروبية
والعثمانية �أن ت�صفهم ،ذلك ب�أنهم حين �أوقفوا
القافلة وطلب قائدهم�'' ،شيخ العرب'' ،المال� ،أو�ضح
له �شيخ القافلة ،ح�سن المغربي� ،أن الم�سافرين
حجاج فقراء ال �شيء معهم فتركوهم (– 406 :2
 .)407ووا�صلت القافلة �سيرها �صوب ''�سواحل
ال�شام'' ،وبعد �أن مرت قرب الرحيبة* بلغت غزة،
وهناك راح العيا�شي ي�س�أل عن ابن الغ�صين كي
يعطيه كتاب التعريف والتو�صية ،فوجده في مدر�سته
وهي في قبلة الم�سجد الأعظم ،وفيها خزانة كتب
ُتقر�أ فيها ''كتب علمية'' .وقد لفت انتباه العيا�شي ما
ر�آه في غزة من ''الب�ساتين والأ�شجار والمنازل
والق�صور'' ،فطاف بها خم�سة �أيام يكلم �أهلها،
ووجدها ''بلداً ف�سيح ًا ،ومنظراً رائق ًا ،و�أ�سواق ًا حافلة،
و�أ�سعاراً رخي�صة ،وفاكهة كثيرة'' ( .)408 :2فهي
على ''رابية م�شرفة على ب�ساتين وج ّنات من نخيل
و�أعناب (وفواكه كثيرة مما ي�شتهون)'' (.)413 :2
وفي و�سط المدينة ''الم�سجد الكبير'' �أو ''الم�سجد
الأعظم'' ،الذي بناه الحاكم المملوكي في القرن
الرابع ع�شر:

على يمين قبلة ال�صحن م�سجد كبير مرفوع على
�سواري كبيرة من الحجارة المنحوتة ،وهو
مف�صول عن ال�صحن ب�شبابيك غريبة ال�صنعة وال
( ) وردت الرجيبة عند نبيل مطر ،وفي هام�ش ال�صفحة
*
 407من ''الرحلة العيا�شية''( .المترجم)
( ) ثمة خلط بين الأ�شخا�ص هنا لدى نبيل مطر ،وقد جرى
**
الت�صويب بالعودة �إلى ''الرحلة العيا�شية''( .المترجم)

ي�صلّون فيه �إ ّال في �أيام ال�شتاء ،ووجدنا الفعلة
مجتهدين في تبيي�ضه وتجديد نقو�شه ،و� ّأما
بنيانه ،فال يحتاج �إلى تجديد لفخامته ووثاقه،
وكان �أ�صله كني�سة كغالب م�ساجد ذلك ال�ساحل،
لما ملكوا البالد من يد الإفرنج
�إ ّال �إن الم�سلمين ّ
�صيروها م�ساجد ،وقد �سمعت من بع�ض �أهل غزة
ّ
�أن م�سجدهم ذلك كان كني�سة في زمن الم�سيح
عليه ال�سالم (.)408 :2
وكما كان العيا�شي مهتم ًا بو�صف الم�سجد ،التفت
�أي�ض ًا �إلى التف�صيالت الإن�سانية ،و�أ�شار �إلى ما �أخبره
�إياه ال�شيخ عبد القادر الغ�صين من �أمر ال�شيخ �أبي
العبا�س المقري الذي جاء من م�صر ،وكان نزوله عند
والد ال�شيخ الغ�صين الذي �أكرمه غاية الكرم ،وقال له
الم�سمى عند المغاربة
يوم ًا �أنه ي�شتهي الطعام
َّ
ال ُك ْ�س ُك�س ،و�س�أله �إن كان في �أ�صحابه من ُيح�سن
�صنعته؟ فقال له :واللـه ال ي�صنعه لكم �أحد غيري.
ف�أتوا ب�شاة لحم ودقيق و�سمن وما يحتاج �إليه،
ف�صنع بيده طعام ًا من �أجود ما يكون من ذلك النوع
( .**)410 :2عالوة على ذلك ،ي�شير العيا�شي ب�شيء
من التعنيف �إلى �شيخ كان �أو ًال على مذهب الإمام
ال�شافعي ك�أ�سالفه ،ثم اتفق موت قا�ضي الحنفية في
البلد ،ولم يكن معه هناك َمن يقوم بوظيفة الق�ضاء،
فر ِّ�شح لذلك ،فانتقل �إلى مذهب �أبي حنيفة ب�سبب
ُ
ذلك .ويع ّلق العيا�شي قائ ًال'' :وقد ح ّذر العلماء حتى
الحنفية ب�أنف�سهم من االنتقال في المذاهب لأغرا�ض
�سوى ظهور ترجيح المنتقل �إليه� ،سيما �إن كانت
لأغرا�ض دنيوية'' ( .)413 :2لقد راقب العيا�شي
النا�س عن كثب وعلى نحو نقدي في بع�ض الأحيان،
فقد �ساءته ر�ؤية الغزيين يمرون �إلى ال�سوق في
�صحن الم�سجد بنعالهم وي�ستعملون فيه الدخان الذي
ي�شربونه (.)409 :2
واكت�شف العيا�شي المت�شوق �إلى زيارة الأماكن
المقد�سة �أن في مدينة غزة مزارات كثيرة وم�ساجد
فا�ضلة في �أطراف البلد ا�ستولى الخراب على �أكثرها
( ،)413 :2ويبدو �أن هجمات الأعراب المتكررة،
والذين لم ي�ستطع العثمانيون �إخ�ضاعهم� ،أخافت
ال�سكان وا�ضطرتهم �إلى االنتقال �إلى و�سط البلد طلب ًا
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للأمن:

ومن المزارات التي زرناها �ضريح الإمام
ال�شافعي ،ر�ضي اللـه عنه ،وهو في مغارة تحت
الأر�ض قرب الجامع الكبير ،وقد ذكر الم�ؤرخون
�أنه ُولد بغزة .ومنها قبر ها�شم بن عبد المطلب
جد ر�سول اللـه� ،صلى اللـه عليه و�سلم ،و�إليه
ُت ْن َ�سب غزة �إلى الآن ،ف ُيقال :غزة ها�شم ،وهو في
طرف المدينة من الناحية البحرية ،وقد ذكر �أهل
ال�سير �أنه مات بغزة� ،إ ّال �إنه يبعد تعيين قبر عربي
مات في زمن الجاهلية ب�أر�ض غربة في �أر�ض
العجم وي�ستمر تعيينه �إلى زمننا هذا (.)413 :2
فعلى الرغم من تقوى العيا�شي وورعه ،ها هو ينتقد
ما بدا له �أنه تاريخ غير محقق.
وقبل مغادرة العيا�شي غزة ،كتب له ال�شيخ عبد
القادر بن الغ�صين كتاب ًا �إلى الرملة ،و�آخر �إلى
القد�س و�آخر �إلى الخليل ،يو�صي به .وبعد ذلك �سار
�شماالً'' ،في �أجنة غزة وكرومها'' ،ومر بع�سقالن التي
''كانت في الع�صر الأول من �أمهات المدن'' (،)414 :2
�سمى خان �أردود ،وهو منزل
ثم و�صل �إلى خان ُي َّ
معلوم تنزله القوافل الآتية من م�صر على ''الطريق
ال�سلطانية'' بين م�صر وال�شام و�إ�ستانبول (.)414 :2
وكانت هذه الخانات منت�شرة في �أرجاء
الإمبراطورية العثمانية ،ولم تكن مجرد فنادق بل
مراكز لدفع الأتاوة .وكما هي العادة ،فقد ا�ستق�صى
العيا�شي هنا �أي�ض ًا �أمور الم�ساجد والمزارات:

وبجانب هذا الخان م�سجد فيه قبر ولي اللـه
تعالى ال�شيخ �إبراهيم المتبولي ،وهو من �أكابر
الأولياء ...و�إلى جانبه من جهة القبلة م�سجد
�صغير تحته مغارة يقال �إن فيها قبر �سلمان
الفار�سي ،ونزلنا في ذلك المنزل و�صلينا به
الظهر والع�صر والمغرب والع�شاء ،وقر�أنا فيه من
وكنت جهدت �أن �أختم فيه ختمة
تي�سر،
ُ
القر�آن ما ّ
كان ابتدا�ؤها من تلة الم�شرفة ،فلم يتي�سر ختمها
�إ ّال بالم�سجد الأق�صى (.)415 – 414 :2
لقد كانت الرحلة عبر فل�سطين رحلة عبر القر�آن
�أي�ض ًا.
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متخذاً طريق م�صر ــ ال�شام ،وا�صل العيا�شي �سيره
�إلى الرملة� ،إلى ال�شمال من مق�صده الرئي�سي ،القد�س،
وكان مت�شوق ًا �إلى ر�ؤية �أمكنة �أُخرى عالوة على ذلك
المق�صد .وفي الرملة ،نزل عند واحد من فقهاء
ال�شافعية [محمد بن �أبي الوفاء الأ�شعري الح�سيني]،
وهو الذي كتب له ابن الغ�صين ر�سالة التو�صية ،ثم
توجه معه �إلى لقاء �إمام الحنفية ومفتيهم ،ال�شيخ
خير الدين الرملي *،و�سمع من هذا الأخير الحديث
الم�سل�سل بالأولية ،و�أوائل كل من الكتب ال�ستة،
وم�سند ال�شافعي و�أحمد و�أبي حنيفة وال�سنن
للدارقطني ( )7(.)415 :2كما �سمع منه عن البلدة
و�أهلها ،و�أنه كان قد ''غر�س بيده المباركة ما يزيد
على مئة �ألف �شجرة كلها �أطعمت و�أكل من ثمرها،
وهذا �أغرب ما يكون وما �سمعنا بمثله ''.وقد اكت�شف
العيا�شي الحق ًا �أن ابتداء ال�شيخ بالغر�س كان من
�سنة 1017هـ (1608م) ،و�أنه ''�أدرك الرملة ولي�س
بها من الفاكهة �إ ّال القليل ،فلما ا�شتغل بالغر�س
تابعه النا�س ف�صارت الآن من �أكثر بالد ال�سواحل
فاكهة'' ( .)416 :2وبنى هذا ال�شيخ في الرملة �أي�ض ًا
ما يزيد على �ألف عتبة ،و�أغلب خاناتها ،ولذلك
�أُعجب به العيا�شي كثيراً ،و�أ�شار �إلى �أنه من خريجي
الأزهر ( ،)416 :2وامتدحه بق�صيدة و�صفه فيها
ب�أنه ''هو البحر في �أي العلوم اختبرته'' (.)417 :2
وجال ال�شيخ محمد الأ�شعري بالعيا�شي في الرملة
و�أراه ''الجامع الأبي�ض [الذي بناه ابن قالوون في
�سنة  ،]1340وهو م�شهور الذكر عند ال�صوفية .وقد
ذكر ال�شعراني في كثير من كتبه �أن جماعة من
الأولياء كانوا ي�أتونه من الأقطار البعيدة لل�صالة
فيه'' ( .)419 :2وكان العيا�شي �سبق �أن زار في
الرملة قبر ال�صحابي الم�شهور الف�ضل بن العبا�س**،
و�أ�شار �إلى ما ذكره الم�ؤرخون من ''�أنه مدفون
( ) ولي�س خير الدين �أبو علي ( ،)Khayr al-Din Abu ‘Aliكما
*
ورد عند نبيل مطر( .المترجم)
( ) وذلك بخالف ما يذكره نبيل مطر من �أن زيارة
**
العيا�شي قبر الف�ضل بن العبا�س تلت زيارته الجامع الأبي�ض.
(المترجم)
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بفل�سطين ،وكانت الرملة قاعدة فل�سطين في العهد
القديم'' (.)418 :2
�أقام العيا�شي في منزل محمد الأ�شعري* ثالثة
�أيام ،وكما هي الحال في غير مكان من فل�سطين،
كان ُيو�صى بالعيا�شي من �شيخ �إلى �آخر ،وي�ست�ضيفه
ك ٌّل بدوره .وحين ترك الرملة ،ذهب و�صحبه �إلى
مدينة اللد وهي ''مدينة مليحة ف�سيحة مجاورة
لمدينة الرملة بينهما نحو من فر�سخ من ناحية
البحر ،وفيها �أ�سواق وم�ساجد ومزارات'' (،)419 :2
ثم وا�صل مع �صحبه الم�سير �إلى القد�س التي دخلوها
ع�صراً ،فم�ضوا مبا�شرة �إلى قبة ال�صخرة لل�صالة ،ولم
ُينزلوا حوائجهم بزاوية المغاربة �إ ّال بعد ذلك ،حيث
بقيت هناك �إلى �أن �أُ ْعطوا بيت ًا داخل الم�سجد،
فنقلوها �إليه.
�شعر العيا�شي بالراحة في القد�س ،لأن عدد الزوار
المغاربة كان كبيراً جداً �إلى حد �إفراد زاوية �إلى
()8
الغرب من القبة ُعرفت با�سم ''زاوية المغاربة''.
وي�صف العيا�شي الم�سجد المقد�س ب�أنه:

�آية من �آيات اللـه في فخامة البناء و�سعة المقدار،
فيه �أ�شجار كثيرة من التين والزيتون عظيمة،
تحت كل �شجرة م�صطبة مبنية بالحجر المنحوت
على قدر ما تظلّه �أغ�صان ال�شجرة ،فيه �شكل
محراب يجل�س النا�س تحتها لل�صالة والقراءة،
وي�أوي �إليها الفقراء المتجردون ،وطوله من
الجهة ال�شرقية �ستمئة ذراع وخم�سة و�ستون
ذراع ًا بالذراع المالكي ،و� ّأما الأروقة التي في
داخله والبيوت التي في خارجه ،ف�شيء كثير
(.)421 :2
وي�صف العيا�شي قبة ال�صخرة ب�أنها:

مثمنة ال�شكل،
في و�سط الم�سجد ...ماثلة في الهواء ّ
لها �أربعة �أبواب دون القبة ،كلها نحو من
خم�سمئة قدم .وحيطان القبة و�أر�ضها كلها
مزخرفة ب�أنواع الف�سيف�ساء الم�صبوغة ب�أ�صباغ
مختلفة ونقو�ش عجيبة (.)421 :2
( ) ولي�س محمد الأ�شقر ( ،)Muhammad Ashqarكما يذكر
*
نبيل مطر( .المترجم)

� ّأما ال�صخرة المقد�سة ،في�شير العيا�شي �إلى ما ذكره
بع�ض الم�ؤرخين من �أنها كانت في زمن بني
�إ�سرائيل طويلة جداً ،و�أن الن�صارى قطعوها وبنوا
منها كني�سة القيامة ( )9(،)421 :2كما ي�شير �إلى �أن
�سور الم�سجد هو من بناء نبي اللـه �سليمان'' ،بنته له
الجن'' ،و�أن حول باب الم�سجد الموالي لناحية وادي
جهنم ''مو�ضع يقال �إن فيه عر�ش �سليمان ،وهو من
المزارات ،وقد ذكر بع�ض العلماء �أن الدعاء عنده
م�ستجاب'' (ّ � .)424 :2أما قبر مو�سى فبعيد جداً،
وكان العيا�شي كثير اال�شتياق �إلى زيارته
و''لم�شاهدة ما هناك من العجائب'' ( ،)425 :2وقد
�أخبروه بكرامة وقعت هناك في بع�ض الأزمنة
القريبة ،عن �أعرابي جاء �إلى الم�شهد ونادى ''يا نبي
اللـه ،يا كليم اللـه� ،إني فقير وم�ضطر ،وقد �أقبل
المو�سم وال �شيء عندي ،ف�أعطني ما �أنفق على
مد يده �إلى �أول مغلق فانفتح ،وكلما
بناتي ،ثم ّ
وقعت يده على مغلق انفتح حتى و�صل �إلى القبر
و�أخذ ال�ستر الذي على القبر ليبيعه في �أ�سواق ال�شام.
ق�ص هذا الذي جرى،
وحين �ألقي القب�ض عليهَّ ،
ف�أُطلق ولم ُيعا َقب'' ( .)425 :2والعيا�شي كان يحب
يق�ص مثل هذه الق�ص�ص.
�أن ّ
ولم يكن اهتمام العيا�شي مقت�صراً على جانب
المدينة الإ�سالمي ،فقد كان في القد�س من الن�صارى
مما كان في فل�سطين مجتمعة )10(.ومثل غيره
�أكثر ّ
من الم�سلمين ،كان العيا�شي يعلم �أن الن�صارى
يقد�سون المدينة �أي�ض ًا ،وقد ر�أى الحجر المنحوت
الذي ُيقال له مهد عي�سى في الركن ال�شرقي من
الم�سجد الأق�صى ،وهو المو�ضع الذي �صلى فيه عمر
لما دخل بيت المقد�س .وكما هي العادة بين الإخوة
في الدين ،زار العيا�شي المزارات الن�صرانية،
وخ�صو�ص ًا تلك التي لها �صلة بمريم وميالد عي�سى.
وفي كني�سة في �أ�صل الوادي �أ�سفل طور زيتا ،ثمة
تحرج العيا�شي
قبر مريم ،عليها ال�سالم ،وقد ّ
و�صحبه من الدخول �إليه (احترام ًا) ،وزاروه من
خارج ( .)423 :2و�أراد العيا�شي زيارة بع�ض
المزارات الن�صرانية ،لكنه لم يكن مرتاح ًا لذلك في
بع�ض الأحيان .يقول:

فل�سطين القرن ال�سابع ع�شر في نظر فقيه مغربي وتاجر �إنجليزي

وغالب مزارات تلك البالد هي ب�أيدي الن�صارى،
فمما ب�أيديهم بيت لحم الذي فيه مولد الم�سيح...
ّ
ومنها قبر يون�س بن متى ،عليه ال�سالم ،في قرية
قرب مدينة الخليل .وقد مررنا قريب ًا منه �أي�ضاً،
وزرناهما من بعيد ت�أ ّثماً* من دخول معبد
الن�صارى ول�ضيق الوقت (.)424 :2
لقد اختبر العيا�شي فل�سطين من خالل الق�صائد
والم�شايخ ،ومن خالل التاريخ والتقدي�س ،والتقى
هناك كثيراً من الب�شر وانخرط في جماعة من
ال�صوفية والزهاد من �أرجاء العالم الإ�سالمي ،لم
تحل بينهم حدود قومية �أو لغوية .كان في فل�سطين
�أممية تجتذب الب�شر من كل مكان :فقا�ضي الخليل
الذي التقاه العيا�شي ،كان ال�شيخ محمد النفاتي
التون�سي الذي ''قدم من �إ�ستانبول متقلداً لق�ضاء
القد�س'' ( .)425 :2وعادة ما يحر�ص العيا�شي على
ت�سجيل �أ�سماء َمن يلتقيهم ،وعلى و�صف ال�صالح
والطالح بينهم.
وممن لقيه العيا�شي في القد�س رجل ي�سمى
�شهاب الدين الحنفي الم�صريَ ،ق ِد َم من م�صر �إلى
القد�س قبل العيا�شي بمدة ،و�أقام فيها نحو �شهرين
يدر�س فيهما الحديث ،وكان العيا�شي ،وهو في
كان ّ
الرملة وغزة� ،سمع عنه ،فا�شتاق �إلى لقائه ،غير �أنه
حين دخل معه في نقا�ش ب�ش�أن فقه الحنفية ،تبين
له جهله وغباوته ،و�أن ما انت�شر له من ال�صيت �إنما
هو لجهل �أهل تلك الديار وقلة المح�صلين بها ،ف�ض ًال
عن المحققين .وبعد �أن هزمه العيا�شي في الجدال،
قام من ذلك المجل�س مدحوراً ،و ُزعم �أنه خرج راجع ًا
�إلى م�صر ،غير �أن العيا�شي لم يلبث �أن وجده في
الخليل ،ثم في غزة ،وبعدها في خان يون�س،
مد ٍع للفقه
ففل�سطين كانت �أ�صغر من �أن ي�ضيع فيها ّ
والتدين (.)429 – 428 :2
وفي �أثناء �إقامة العيا�شي في القد�س ،التقى كثيراً
من �شيوخ ال�صوفية والفقراء� :إذ كان ثمة �أتباع كثر
دون
للطرق ال�صوفية الكثيرة في المدينة ،وقد ّ
العيا�شي �أ�سماءهم ومجاالت علمهم .وبعد �أن �أم�ضى
�أ�سبوع ًا في القد�س ،غادر هو و�صحبه �إلى الخليل،
وكان الحر �شديداً في الطريق ،فو�ضعوا على ر�ؤو�سهم
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حر ال�شم�س ،فلما ر�آهم قوم
جريد النخيل يتقون به ّ
يعيرونهم وي�شتمونهم �إذ
من �أهل تلك المنطقة راحوا ّ
ظنوا �أنهم ن�صارى ،لأن ذلك �إنما يفعله الن�صارى في
هذه البالد ،كما �أخبرهم المكاري الذي كان معهم**.
ومر ركب العيا�شي و�صحبه ببيت لحم وزاروها من
بعيد ،وظلوا ي�سيرون يومهم في ارتقاء وانخفا�ض
في غيا�ض ذات �أ�شجار مختلفة من �شجر البادية
(� ،)457 :2إلى �أن دخلوا مدينة الخليل قرب الع�صر.
و�أنزلهم قا�ضيها نائب قا�ضي القد�س في بيت في
جوار الم�سجد:

فتو�ض�أنا هناك ودخلنا الم�سجد لل�صالة والزيارة،
فزرنا قبر خليل اللـه �سيدنا �إبراهيم عليه ال�سالم
وقبور بنيه الكرام� ،سيدنا �إ�سحق ويعقوب ويو�سف
عليهم ال�سالم ،وقبور �أزواجهم ،والقبور كلها في
مغارة تحت �أر�ض الم�سجد ،وفي المغارة طاقة
مفتوحة في و�سط الم�سجد مثل البئر قد علّقت
فيها م�صابيح توقد لي ًال ونهاراً .وفي �أر�ض
الم�سجد �شبابيك على �شكل قبور مغطاة ب�ستور من
ديباج في مقابلة قبور الأنبياء التي في المغارة،
�إ ّال قبر يو�سف عليه ال�سالم ف�إنه في �آخر الم�سجد
في ركنه الغربي في محل ُيغلق عليه وال ُيفتح �إ ّال
في �أوقات مخ�صو�صة (.)457 :2
� ّأما ال�شيخ الذي كانوا ينزلون في بيته فكان:

يتولى الإمامة في م�سجد الخليل ،ويقيم مجل�س
''الذكر'' فيه في �أدبار ال�صلوات كما هو عادة �أهل
تلك البالد كلها ،فقد ا�ستبدلوا من مجال�س العلم
مجال�س الذكر ،فقلما يخلو م�سجد من مجل�س

( ) هذه الكلمة هي التي يكتبها العيا�شي ،لكن نبيل مطر
*
يجعلها في ترجمتها الإنجليزية مجرد ''تردد'' (.)hesitated
(المترجم)
( ) يرد هذا الكالم في �ص  420في ''الرحلة العيا�شية''،
**
وفي �سياق الكالم على ارتحال العيا�شي من الرملة قا�صداً
القد�س ،ولي�س من القد�س قا�صداً الخليل كما يقول نبيل مطر،
ف�ض ًال عن �أن المكاري يقول لهم'' :ف�إن هذا �إنما يفعله
الن�صارى في هذه البالد'' ولي�س ''ف�إن هذا �إنما يفعله
الن�صارى الأوروبيون'' كما يقول نبيل مطر( .المترجم)
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''ذكر'' برفع ال�صوت والجماعات والإن�شادات على
�سماع ال�صوفية� ،إ ّال �إن متعاطي ذلك � ّأميون
هيئة ّ
�أرباب دنيا ،فق ّل بذلك العلم في هذه البالد
وال�سواحل ال�شامية كلها ،بقيا�س ما لم �أر منها
على ما ر�أيت (.)459 :2
وبعد ق�ضاء ثالثة �أيام في الخليل ،تهي�أ العيا�شي
للرحيل ،وانتظر ،مع �صحبه ،رفق ًة معها عدة فر�سان
لي�سيروا معهم لأن ''المحل مخوف ،وغالب �أهله
متل�ص�صون'' ( .)426 :2وقد �أخبرهم واحد ممن
�سافروا معهم من �أهل الخليل ''�أن جماعة من
متل�ص�صي ذلك البلد جا�ؤوه وقالوا له :وافقنا على
�سلب ه�ؤالء المغاربة ،ف�إذا �شلحناهم �أخذنا نحن
الأمتعة و�أخذت �أنت ما معهم من الذهب ''.غير �أنهم
لم يتعر�ضوا لأي هجوم ،و�سار العيا�شي و�صحبه
''بين غيا�ض وتلول وقرى� ،إلى �أن فارقوا الجبل
وا�ستقبلوا �أر�ض ًا جرداء ذات مزارع وخ�صب كثير''،
ف�ساروا فيها بقية يومهم خائفين من الأعراب .وقرب
المغرب نزلوا بقرية ُيقال لها ال�سوافير ،و�أ�ضافهم
�أهلها �ضيافة ح�سنة ،ثم ارتحلوا بعدما �ص ّلوا ال�صبح
و�ساروا خائفين �إلى �أن قربوا من مدينة غزة ،فلقوا
هناك بيرق ًا [رتبة ع�سكرية] معه خيل كثيرة خرجت
من عند البا�شا لغزو الأعراب (.)462 :2
غير �أن العيا�شي �سرعان ما �أدرك �أن الحال
تدهورت وباتت �أ�سو�أ :فال�سبل تعذرت وانقطعت
ال�شتعال نار الفتنة بقيام الأعراب المخالفين بنهب
�سائر ال�ضواحي ،وعجز البا�شا عن مدافعتهم .والالفت
�أن العيا�شي ،على الرغم من خ�شيته ،ال يحمل مطلق ًا
على ه�ؤالء الأعراب �أو ي�ش ّنع عليهم ،وقد قام َمن كان
معه من الحجاج ممن لديهم قدرة على الم�شي،
بالت�سلل لي ًال بال�سير بمحاذاة ال�سواحل� ،إذ لي�س معهم
�أمتعة يخافون عليهاّ � .أما العيا�شي و�صحبه الذين لم
يكن ذلك في و�سعهم ،فاكتروا �أربعة من الحمير
باثنتي ع�شرة قطعة من الف�ضة ،وتوجهوا �إلى خان
يون�س التي و�صلوا �إليها ''بعد جهد وخوف كثير''،
ونزلوا في ع ّلية على باب الخان ثالثة �أيام ،ثم
�ساروا وهم ''خائفون من �سالبة العرب'' ،وجا�ؤوا �إلى
العري�ش وهي ''بلد كبير على �ساحل البحر فيه نخل

كثير و�أجنة ،وبه م�سجد كبير وفنادق و�أ�سواق ،وهو
�آخر عمالة ال�شام و�أول عمالة م�صر ،فقد ذكر
الم�ؤرخون في حدود م�صر �أنها من العري�ش �إلى
�أ�سوان بلد ب�أعلى ال�صعيد ،وذكروا في حدود ال�شام
�أنها من العري�ش �إلى الفرات نحو م�سافة �شهر''
()11
(.)468 :2

رحلة ت .ب.
بعد �ستة �أعوام على زيارة العيا�شي� ،سافرت
جماعة من الإنجليز �إلى فل�سطين حيث زارت بع�ض
الأماكن المقد�سة التي �سبق �أن ر�آها المغربي.
والرواية التي كتبها ت .ب .تتعار�ض كثيراً مع رواية
العيا�شي و ُتظهر الفارق في فهم هذين الرحالتين
للأر�ض ''المقد�سة'' .بداية ،كتب ت .ب .كي يقدم
تعبد وتع ّلق ،و�إنما
معلومات :فرحلته لم تكن رحلة ّ
بحث ًا عن ''الطرائف والنوادر'' ،ذلك ب�أن التجار
البريطانيين في الم�شرق ،وهو واحد منهم ،كانوا في
حاجة �إلى و�صف جديد .ومع �أن الأر�ض كانت
يقدم لقرائه و�صف ًا
''�أر�ض ًا مقد�سة''� ،إ ّال �إن ت .ب .لم ّ
لتجربة دينية ،و�إنما جولة مدرو�سة �إلى الأماكن
والقرى والممار�سات الإدارية والدفعات المالية
والطرق ،وهذا هو ال�سبب الذي دفع نا�شراً غف ًال �إلى
ن�شر رواية ت .ب .في �سنة  1672عندما وقع عليها.
غير �أنه حين وجدها �شديدة الحياد ومثقلة
بالمعلومات� ،أ�ضاف مقدمة م�سهبة ت�شدد على ما
للأر�ض من قيمة دينية خلت منها رحلة ت .ب.
في � 3أيار/مايو  ،1669انطلق ت .ب .وثالثة
ع�شر من مواطنيه ،من حلب حيث كانوا يعملون لدى
''�شركة الم�شرق'' ،في رحلة �إلى الأر�ض المقد�سة دامت
حتى  2تموز/يوليو من تلك ال�سنة ،وهي بعنوان:
''رحلة �إلى القد�س� :أو حكاية �أ�سفار �أربعة ع�شر
�إنجليزي ًا في �سنة  ،1669من �إ�سكندرون� ،إلى
طرابل�س ،يافا ،الرامة ،القد�س ،بيت لحم� ،أريحا ،نهر
الأردن ،البحر الميت؛ ثم �إلى حلب من جديد ،مع
الو�صف الدقيق لجميع الأماكن والأ�شياء الرائعة''.
و ُتفتتح هذه الرحلة بخطاب �إلى القارئ ي�شرح
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غر�ضها ،فنظراً �إلى غياب �أي روايات دقيقة عن
فل�سطين منذ رواية جورج �ساندي في �سنة ،1615
و�إلى كثرة ''الأ�ساطير'' الكاثوليكية التي ت�صف
فل�سطين� ،شعر الم�ؤ ِّلف بحاجة �إلى كتابة رواية
دقيقة (�أي بروت�ستانتية) عن ذلك البلد )12(.والمده�ش
�أن ت .ب .يبدو غير عالم بما كتبه مواطنوه من
روايات عديدة عن فل�سطين وبقية الم�شرق منذ بداية
ذلك القرن :وليم بيدولف ()1609؛ وليم ليثغو
فاي ِن�س موري�سون
( ،1614والطبعة الكاملة )1632؛ ْ
ال�س ْر هنري بلنت
(ُ ،1596ن�شرت في �سنة )1617؛ ِّ
( .)1636ومع �أن ه�ؤالء الرحالة كتبوا عن الم�شرق
�ضمنوا كتبهم �أق�سام ًا
ب�صورة عامة� ،إ ّال �إنهم جميع ًا ّ
ومقاطع عن فل�سطين .ويبدو �أنه كان لدى ت .ب.
وكاتب مقدمة رحلته �أجندة �أُخرى هي تبيان �أن
الأر�ض ال تزال م�سيحية ،على الرغم من مرور الزمن
والفتح الإ�سالمي ،فا�سم هذه الأر�ض ،كما ي�ؤكد ،هو
''الأر�ض المقد�سة ،كما �سماها الم�سيحيون''
(�ص  ،)A3vوهي تعود �إلى جماعة الم�ؤمنين
الم�سيحيين ،على الرغم من وجود ''المغاربة ،والعرب،
واليونانيين ،والالتين ،والترك ،واليهود'' ،و�سواهم
من الموجودين هناك (�ص  .)A9vولهذا ،ال عجب في
�أن ت .ب .لم ي�صف ما ر�آه ،و�إنما ما ُد ِّو َن في
الم�صادر الكال�سيكية والم�صادر المتعلقة بالكتاب
المقد�س ،فيقول'' :يهودا هي الجزء الرئي�سي في
فل�سطين ،وهي ال تزال على ال�سعة ذاتها التي كانت
لها عندما كانت مملكة يهودا'' (�ص  ،)A3rك�أن
العثمانيين �أبقوا على الحدود التوراتية'' .في هذه
الأر�ض ،وال �سيما في القد�س وحولها ،ثمة كثير من
الأبنية الفخمة والرائعة ،مثل بيت الرب ،وقلعة
اليبو�سيين التي جلب �إليها الملك داود تابوت العهد''
(�ص  ،)A5vولي�س هناك ذكر لقبة ال�صخرة ،وال �شيء
عن المغاربة �أو العرب �أو �أي �أحد �آخر .كما �أن خريطة
''فل�سطين كما هي الآن'' ،التي يفتتح بها ت .ب.
روايتهُ ،تظهر الم�سجد الأق�صى قزم ًا �إزاء ''كني�سة
القيامة''.
لي�س ثمة فل�سطين جغرافية عند ت .ب .و�إنما ''�أر�ض
مقد�سة� ،أو �أر�ض الميعاد'' ،كما تقول المقدمة الم�سهبة.
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ولدى و�صول ت .ب .ورفاقه الإنجليز الأربعة ع�شر
�إلى القد�س في � 25أيار/مايو  ،1669م�ضوا �إلى دير
الالتين الذي ا�ستخدموه مح ًال لإقامتهم :فكما ن�شد
العيا�شي ال�شيوخ الم�سلمين الذين �أقام لديهم ،ن�شد
الإنجليز الإقامة لدى الم�ؤ�س�سات الم�سيحية .وكما
�شعر العيا�شي ب�شيء من الحرج ك�ضيف على �إخوة
في الدين يختلفون عنه في المذهب� ،شعر الإنجليزي
البروت�ستانتي ب�شيء من الحرج ك�ضيف بالأجرة عند
الكاثوليك .غير �أنهما ،ب�صفتهما غريبين في �أر�ض
غريبة ،لم يكن لديهما خيار �إ ّال االعتماد على
الم�ؤ�س�سات الدينية في ت�أمين الم�أوى والح�صول على
المعلومات .وقد بد�أت زيارة الإنجليز للقد�س في
� 27أيار/مايو ،وكان دليلهم فيها الآباء الالتين
الذين �أهدوا ''ك ًال منهم كتاب ًا بالالتينية يحتوي على
�أنا�شيد مقد�سة لكل مو�ضع )13(''.وهكذا ا�ضطر ت .ب.
مثل الرحالة الإنجليز الذين �سبقوه� ،إلى ر�ؤية
فل�سطين ب�أعين كاثوليكية ،على الرغم من الدافع
البروت�ستانتي وراء الرحلة .و�إليكم كيف يتذكر
زيارته للقد�س:

ذهبنا �إلى الأماكن التالية:
 1ــ العمود الذي ُق ِّيد �إليه مخلِّ�صنا حين ُجلد.
 2ــ ال�سجن حيث ُحب�س.
 3ــ المو�ضع حيث اقت�سم الجنود ثيابه.
 4ــ المو�ضع الذي وجدت فيه القدي�سة هيالنة
�صليبه.
 5ــ العمود الذي ُق ِّيد �إليه حين و�ضعوا �إكليل
ال�شوك على ر�أ�سه.
 6ــ مو�ضع الجمجمة ،حيث ُ�صلب.
 7ــ المو�ضع الذي ُ�س ِّمر فيه على ال�صليب.
 8ــ المو�ضع الذي ُم�سِ ح فيه.
 9ــ �ضريحه.
 10ــ المو�ضع الذي ظهر فيه لمريم المجدلية في
هيئة ب�ستاني.
 11ــ كني�سة مريم العذراء ،حيث ظهر لها �أول مرة
بعد قيامته.
كان مثل هذا التعداد في جوهر تجربة ت .ب .وقد
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جرى تحويل فل�سطين �إلى دليل �سياحي بت�سل�سل
فاي ِن�س
منتظم .وقبل ما يزيد على ن�صف قرن ،كان ْ
موري�سون قارب فل�سطين م�سبق ًا من خالل الأرقام:
ففي و�صفه مدينة القد�س ومنطقتها ،و�ضع قائمة
بالمحطات التي تو ّقف فيها ،وجميعها موا�ضع
م�سيحية/توراتية طبع ًا )14(.وبذلك كانت مقاربته
البالد مقاربة منهجية �شبيهة باتباع �أرقام ملونة
بارزة� :إذ كان على الرحالة �أن يتبع المخطط
الجغرافي الذي تنطوي عليه الكتب المقد�سة،
و''ي�شطب'' �أ�سماء الأماكن التي ينتهي من زيارتها.
وفي حين طاف موري�سون و�سرح في القد�س ،الأمر
()15
الذي م ّكنه من �أن ير�سم لها خريطة �أغنى كثيراً،
ف�إن كل ما بدا جديراً بالر�ؤية عند ت .ب .كان داخل
الكنائ�س .ولذلك ،ف�إنه حين خرج بعد يومين من
و�صوله ،من متاهة الأ�سواق المملوكية ،وو�ضع
''عالمة �شطب'' عليها ،دلي ًال على �أنه زارها ،لم يجد
�سجل .فالتفاعل الإن�ساني الذي ال
�شيئ ًا جديراً ب�أن ُي َّ
بد من �أن يكون قد خا�ضه ،وروائح القد�س و�أ�صواتها،
ال يعود لها �أي �أهمية ما دامت المدينة مدينة الكتاب
المقد�س ال مدينة معا�صرة ،وما دامت �أثرية ال
ملمو�سة �أو عيانية.
وبعد �سطرين فقط من ذكر ت .ب .زيارة ال�سوق
في �أور�شليم ،نراه يقفز �إلى رحلته �إلى بيت لحم .ومن
جديد يعدد ما ر�آه هناك'' :بيت داود حيث تل�ص�ص
على َب ْت�شيبع وهي تغت�سل؛ بيت �سمعان الكهل وبيت
�إيليا �إلى يمين الطريق قلي ًال؛ على م�سافة ربع ميل
ثمة بئر حيث ر�أى المجو�س النجم ''...وهكذا دواليك
(�ص  .)35 – 34ما ر�آه ت .ب .هو العهدين القديم
والجديد ،وبع�ض الموا�ضع ال�صليبية (''ت ٌّل مثل قالب
�س ّكر ،حيث بقي الإفرنج �أربعين عام ًا بعد �أن �أُخرجوا
من القد�س'') (�ص .)35
وحين يدخل كني�سة المهد ،ف�إن الأماكن التي
يزورها هي التالية:
 1ــ المو�ضع حيث ُولد ُمخلِّ�صنا.
 2ــ قبر القدي�س يو�سف الذي كان خطيب مريم
العذراء.
 3ــ �ضريح �شهيد الأبرياء (.)St. Innocent

 4ــ المو�ضع حيث عا�ش القدي�س جيروم حين
ترجم الكتاب المقد�س �إلى الالتينية.
 5ــ ُم�ص َّلى القدي�س جيروم.
 6ــ �ضريح القدي�س جيروم.
 7ــ �ضريح القدي�سة باوال.
 8ــ �ضريح ابنتها �أو�ستاكيا�س.
 9ــ �ضريح القدي�س يو�سيبيو�س ،رئي�س دير بيت
لحم.
 10ــ عدنا �إلى كني�سة القدي�سة كاترينا ،الذي يقال
�إن القدي�سة باوال هي التي بنته (�ص .)40
وفي وقت الحق من ذلك اليوم ،عاد ت .ب.
مف�ص ًال
و�سجل و�صف ًا َّ
ورفاقه �إلى المو�ضع ذاتهّ ،
للمذود ،و�صورة القدي�س جيروم ،والمكان الذي وقف
فيه المجو�س الثالثة ،والمو�ضع حيث ''اختتن
مخلِّ ُ�صنا'' (�ص  .)43وكل ا�سم يرد في القائمة
تفح�صه ،وبذلك يكون �أمر كني�سة
التوراتية يجري ّ
''تم''.
المهد قد ّ
وفي  2حزيران/يونيو كتب ت .ب .يقول'' :بد�أنا
البحث عن الأماكن المقد�سة التالية'' ،وما يذكره هو
موا�ضع متفرقة مذكورة في العهدين القديم والجديد،
�أو في الق�ص�ص والتواريخ ال�صليبية ،وهي :مو�ضع
الت�ضحية ب�إ�سحق؛ �سجن بطر�س؛ دير فر�سان مالطا؛
هيكل �سليمان؛ بوابة الح�ساب .وتتوا�صل القائمة �إلى
�أن ي�صل ت .ب� .إلى المو�ضع الثاني والأربعين:
ينبوع َب ْت�شيبع ،وكل ذلك في يوم واحد .وال عجب في
�أن ي�شق على ت .ب� .أن ينتظر خم�س ع�شرة دقيقة عند
ينبوع َب ْت�شيبع من �أجل �شربة ماء.
وبخالف العيا�شي ،وبخالف ليثغو في وقت �أبكر
من ذلك القرن حين كان على الحجيج �أن ي�ست�أجروا
جنوداً �أتراك ًا لحمايتهم ،ف�إن ت .ب .ال ي�شعر ب�أي
خطر يتهدده في �أي لحظة من لحظات رحلته .ومع
ذلك ،ف�إنه عندما يذكر العرب �أول مرة ،ي�صفهم
بـ ''الهمج'' مبا�شرة (�ص  ،)16ثم بعد �صفحات قليلة
ي�ؤكد �أنهم ''متحر�شون'' خطرون ول�صو�ص (�ص .)20
وغالب ًا ما تتخذ ''الل�صو�صية'' �شكل دفعات مالية
ُتفر�ض عليه� :أربع ع�شرة ليرة كي يرى كني�سة
القيامة؛ ليرة واحدة كي يرى بئر �إرميا (�ص )31؛
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''بع�ض المال'' كي يرى حقل الرعاة؛* ليرة كي يزور
مغارة (�ص )38؛ خم�س ليرات كي يدخل بيت لحم؛
ليرة كي يدخل مغارة؛ ليرة كي يزور م�شفى القدي�سة
هيالنة؛ وهلم جراً .ولعل ت .ب .ما كان ليذكر
ال�سكان المحليين في روايته على الإطالق لوال
تدخالتهم ،وخ�صو�ص ًا تلك الدفعات التي كانوا
يطلبونها لقاء زيارة كثير من المواقع .وقد الحظ �أنه
حين ''يرى العرب �إفرنج ًا ذاهبين �إلى مكان ما،
ف�إنهم ي�سبقونهم �إلى هناك كي ي�سيطروا على
المكان ،وي�أخذوا منهم �شيئ ًا ما'' (�ص .)36 – 35
مما �شاهده ت .ب .من �إجالل
وعلى الرغم ّ
الم�سلمين للمواقع الم�سيحية ،ومالحظته �أن ك ًال من
الم�سلمين والم�سيحيين يوقدون الم�صابيح في كني�سة
القدي�سة مريم (�ص  ،)56ف�إنه يظل على عدائه للعرب
والأتراك� :أولئك ''الأوبا�ش'' الذين يقطن بع�ضهم قلعة
زارها هو و�صحبه (�ص  .)38وهو ي�شير �إلى �أن
الم�سلمين �أجبروا الذكور من �سكان قرية م�سيحية
على التحول �إلى الإ�سالم (�ص  ،)46و�أن بع�ض الآباء
عا�ش في كني�سة ''�إلى �أن قتلهم العرب'' (�ص .)75
والم�سلمون ،بح�سب ت .ب .عازمون �أي�ض ًا على محو
�أي �أثر للم�سيحية في تلك الأر�ض :فقد ''حاول الأتراك
�أن يحطموا الحجر الذي كان يكرز عليه يوحنا
المعمدان ،لكنهم لم يقدروا'' (�ص  .)45وهو ال يتوقف
مطلق ًا كي يت�ساءل لماذا يرغب الم�سلمون في تحطيم
نبي يج ّلونه مثل يحيى ،ولي�س لديه م ّت�سع
حجر ّ
لل�شك حين يكون العرب والأتراك هم المعنيون .وهو
قبة
ي�ؤكد �أن ثمة هال ًال على جميع الم�ساجدّ � ،أما ّ
ال�صخرة فعليها ''�صليب في الو�سط :وقد �أخبر الآباء
�أنها ما كانت لتقوم لوال و�ضع هذا ال�صليب''
القبة ،باعترافه
(�ص  .)53ومع �أن ت .ب .لم ير داخل ّ
هو ذاته� ،إ ّال �إن ذلك ال يهم :فالحقيقة ال تقوم على
الأدلة المادية ،و�إنما على العقيدة المحاربة.
وال يبدي ت .ب .في �أي لحظة �أي اهتمام ب�أن
يعرف الإ�سالم� ،أو �سبب �إجالل الم�سلمين المواقع
الم�سيحية ،فهو في ترحاله في قلب العالم الإ�سالمي،
يعتبر الكتاب المقد�س دليله ،ذلك الن�ص الذي يكفي
تمام ًا للتثبت من المواقع الدينية ،وتف�سير الما�ضي
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والحا�ضر والم�ستقبل .وهو لم ي�سافر كي يعاين
تقاطع الديانات �أو اختالف الثقافات ،و�إنما ليرى ثم
ي�صف ''كل ما هو الفت'' ( ،)64ال مواقع الإيمان
والتحول الروحي.

فل�سطينان :واقعية وافترا�ضية
لقد ارتحل كل من العيا�شي وت .ب .في �أر�ض
مقد�سة وغريبة ،ومع رحالة �آخرين من �أوروبا �أو
المغرب ،وكان عليهما �أن يقطعا م�سافات بعيدة كي
يبلغا فل�سطين ،حيث وجد كل منهما نف�سه غريب ًا :فقد
�أتى العيا�شي ،على الرغم من كل �شيء ،من بيئة
تختلف عن فل�سطين �أ�شد االختالف في العوائد
الم�أثورة ،والفقه (المغاربة على المذهب المالكيّ � ،أما
الفل�سطينيون فعلى المذهب ال�شافعي ،والعثمانيون
على المذهب الحنفي) )16(،والهوية ال�سيا�سية
(المغرب هو البلد الم�سلم ال�شرق الأو�سطي الوحيد
الذي لم يقع تحت �سيطرة العثمانيين) ،وكانا نقديين
حيال التقاليد غير المحققة ،وكان كتاباهما
المقد�سان اللذان لم يك ّفا عن قراءتهما طوال الرحلة،
م�صدر �إلهامهما.
وعلى الرغم من بع�ض الت�شابه بينهما ،ف�إن هذين
قدما روايتين مختلفتين �أ�شد االختالف.
الرحالتين ّ
ّ
فالعيا�شي كان فقيه ًا مهتم ًا بالدين والتاريخّ � ،أما
ت .ب .فكان تاجراً مهتم ًا بالتعداد وو�ضع القوائم.
وكان الأول يتكلم العربيةّ � ،أما الآخر فاعتمد على
ترجمان/دليل يوناني لم يكن �أمين ًا ،كما ا�شتكى.
وقد ذهب العيا�شي ومعه قر�آنه وفي ذهنه ال�س ّنة
النبوية ،وذهب ت .ب .ومعه كتابه المقد�س ،وكان
لكل كتاب من الكتابين ذلك الت�أثير المغاير �إلى �أبعد
الرحالتين .فمع �أن القر�آن
الحدود في كل من هذين ّ
لي�س فيه �أي و�صف جغرافي للقد�س �أو فل�سطين� ،إ ّال
( )	�إلى ال�شرق بنحو  2كم من بيت لحم ،تقع قرية بيت
*
�ساحور حيث يوجد حقل الرعاة ،وهو واحد من �أهم الأماكن
المقد�سة لدى الم�سيحيين ،حيث زار مالك الرب رعاة كانوا
هناك و�أعلمهم بمولد ي�سوع .انظر� :إنجيل لوقا (.)10 – 2 :8
(المترجم)
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�إن هنالك متن ًا كتابي ًا �ضخم ًا عن هاتين المنطقتين
في التراث الم�سمى ''ف�ضائل القد�س'' ،والذي كان
العيا�شي على �ألفة به .وحين كان العيا�شي ي�سافر
�إلى الأماكن �أو يزورها ،ف�إنه كان يرى فيها م�ؤ�شرات
يحث على التقوى والتعبد .ففي كل
�إلى وحي �إلهي ّ
مكان ،كان هو و�أي فقيه �آخر ،مهما تكن جن�سيته �أو
مذهبه ،في ح�ضرة اللـه .وبالمقابل ،ف�إن الكتاب
المقد�س و ّفر لـ ت .ب� .أ�سماء الأماكن ،وحدود
المناطق ،ودليل ال�سفر ،ومواقع معينة .وحين كان
ي�شير �إلى كل موقع ُذكر في العهدين القديم والجديد،
�أو في التراث الكن�سي ،لم يكن يقت�صر على ''�إثبات''
دقة الكتاب المقد�س التاريخية ــ وهو ما كان يراه
معظم الإنجليز في القرن ال�سابع ع�شر ــ بل كان ي�ؤكد
�أي�ض ًا ''�إنجليزية'' الأر�ض ،ذلك ب�أن الكتاب المقد�س
كان �إرث الإنجليز ،الم�سيحيين الحقيقيين الوحيدين،
وهو ي�ؤكد وجود تلك الأماكن والقرى ،وبذلك فهو
يم ّلك الأر�ض �أولئك الذين يتم�سكون به� ،أي الإنجليز.
وهكذا ،ف�إن وراثة الكتاب المقد�س تف�ضي �إلى وراثة
الأر�ض.
بيد �أن الفارق الأهم بين العيا�شي وت .ب .لم يكن
جراء
نتيجة التباين الثقافي والديني ،و�إنما ّ
االختالف في مقاربة التاريخ .فالتاريخ بالن�سبة �إلى
ويعا�ش؛ نوع من
العيا�شي �شيء يجب �أن ُيختبر ُ
اال�ستمرارية التي تبد�أ في الما�ضي وتمتد و�صو ًال �إلى
هنا والآن .وعلى الرغم مما كان قر�أه عن كثير من
مواقع رحلته ،تلك المواقع ذات الأهمية في التراث
الإ�سالمي ،ف�إنه حين كان يزورها لم يكن يعتمد على
قراءته فح�سب ،بل على المالحظة المبا�شرة �أي�ض ًا،
و�صالته .ومع �أن فل�سطين
في ا�ستك�شافه وكالمه َ
تثبت �صحة الن�صو�ص التاريخية� ،إال �إن لها
حا�ضرها �أي�ض ًا :فالعيا�شي كان يهتم بمزار من
المزارات كاهتمامه نف�سه بما في المنطقة من نبات،
وهو يبدي من التقوى في جامع بقدر ما يبدي من
القدرة على ِ
الحجاج في مناظرة دينية ،وكان ُيظهر

من الت�شوق �إلى ال ُك ْ�س ُك�س بقدر ما ُيظهر حيال نظم
ق�صيدة في م�ضيفه .فمعنى فل�سطين �إنما يكمن في
''�سيرورة'' االكت�شاف (بح�سب تعبير نيت�شه) ،تلك
ال�سيرورة التي يجمع فيها الما�ضي الجغرافيا،
والب�شر ،والمذاهب الدينية المتنوعة ،وخطر الأعراب.
�أما بالن�سبة �إلى ت .ب .فالحا�ضر كان في خدمة
جالل الما�ضي وخلوده .وبينما هو يتنقل من مو�ضع
�إلى �آخر ،ف�إنه لم يكن يرى �أي ت�سل�سل تاريخي� ،أو �أي
معنى متما�سك .فلي�س ثمة �شعب في فل�سطين لدى
ت .ب .وال طبيعة ،وال مجال ات�صال بينهما ،وهو ال
يرى �إ ّال ما قال له الن�ص �أن يراه .والموا�ضع التي
زارها تبقى جزءاً من الما�ضي :ال يقت�صر �أمرها على
ا�ستحالة جلبها �إلى الحا�ضر ،بل يتعدى ذلك �إلى �أنها
ال ُتفهم من دون ال�سفر رجوع ًا �إلى الما�ضي .وفي
مثل هذه الأر�ض المجردة ،ال يعي�ش ت .ب .التاريخ،
و�إنما الأ�سطورة ،وال يختبر فل�سطين ،و�إنما ''�أر�ض
تتغير قط ،فهي كانت كذلك على الدوام
ميعاد'' لم ّ
و�ستظل هكذا �أبداً .وبد ًال من فل�سطين الحية تقوم
''�أر�ض الميعاد'' االفترا�ضية هذه ،والتي و�ضع
الرحالة تم�سك ًا بحرفية
مخططها ٌّ
ن�ص ملأ نف�س ّ
الكتاب المقد�س ،وعلى نحو ي�شبه كثيراً خريطة
فل�سطين التي ُيحتمل �أن يكون ت .ب .قد ر�آها في
عمل �أبراهام �أورتيليو�س ،وا�ضع الخرائط الهولندي
الم�شهور ،و�صاحب �أول �أطل�س حديث )17(.فك ّل ما ر�آه
ت .ب .ال يتعدى دف َتي كتاب :وهو يفتقر �إلى ''القوة
يحول �إلى
اللدنة''؛ تلك القدرة التي تم ّكنه من �أن ّ
ما�ض و�أجنبي )18(،كما �أن كل موقع من
نف�سه ما هو ٍ
مواقع القدا�سة �إنما يبعث في نف�سه م�سافة الو�صف
الذي يرد في الكتاب المقد�س ،ويعيده في الزمن �إلى
الإ�صحاحات والآيات التي كانت جعلت ذلك المكان
ن�ص ،وبالإنجليزية ،وهي بالن�سبة
مقد�س ًا .فالأر�ض ّ
�إلى الإنجليز �إرث حق وعدل.
لقد اختبر العيا�شي فل�سطينّ � ،أما ت .ب .فبنى
�أُخرىn .

فل�سطين القرن ال�سابع ع�شر في نظر فقيه مغربي وتاجر �إنجليزي
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