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ـــاكن املقد�سة يف الإ�سالم
ادوارد ل��ورن����س« .ف��ر���ض ال �ل��ورد اللنبي الأح �ك��ام ال�ع��رف�ي��ة يف
املدينة ،مما حرم القائمني على معاهدة �سايك�س بيكو من �أخذ
زمام املبادرة ،ووجه اللورد اللنبي حتذيراً �إىل بيكو ب�أنه َ�س ُيلقى
عليه القب�ض �إن هو ع�صى هذه الأحكام .بقي لورن�س بالقرب
م ّني ،يجرجر خيبة تعادل خيبتي وتزيد عليها.وعندها فتح
يل قلبه ،كان مك ّلفاً من بلده ب�أن يوحي للملك ح�سني ب�أنهم
�سوف ي�أمتنوه على املدينة املقد�سة ،بيد �أن ال�صفقة التي ّ
متت
م�ؤخراً بني بلفور واللورد روت�شيلد ،ك�شفت له عن �أمر �آخر،
�إذ كان ال��دور املكلف به هو خ��داع م�ضيفه.كان لورن�س ي�شعر
بالدن�س لأنه كان يعلم جيداً ما يعنيه للعربي �أال تفي بالوعد
الذي �أوجبته على نف�سك ،وهذا ما �أح�س�ست به �أنا �أي�ضاً فيما
بعد �أثناء �أحداث مي�سلون.كان يوم عار ذلك الذي دخلنا فيه
�إىل املدينة املقد�سة».
ك��ان��ت م�ف��اه�ي��م «ال� �ع ��دل» ،و»الإي� �ف ��اء ب ��ال ��وع ��د» ،و»ال���ض�ي��اف��ة
املقد�سة» ،هي �أهم العناوين الإن�سانية التي ك ّر�س ما�سينيون
حياته لتحقيقها ،وعندما تويف عام  ،1962كتب عنه ال�شاعر
الفرن�سي امل �ع��روف (ل ��وي �أراغ� ��ون) « :خ�سرنا �أح ��د ال��رج��ال
الذين �أعطوا لفرن�سا معناها».
يعود لقاء ما�سينيون بالإ�سالم �إىل العام  ،1905يف م�صر� ،إال
�أن جتربته الوجودية الأهم التي �ساعدته على العثور على �أناه
احلقيقية ،وحدَّدت م�سار حياته ونتاجه فيما بعد ،هي تلك التي
عا�شها يف بغداد ،التي ذهب �إليها �ضمن بعثة �أثرية للتنقيب
عن ق�صر الأخي�ضر .كان عمره �آنذاك خم�سة وع�شرين عاماً،
يرعاه كل من الباحثني حممود �شكري الألو�سي ،والقا�ضي
علي نعمان الآلو�سي .و�أثناء رحلة يف ال�صحراء �إىل اجلنوب
من بغداد للبحث عن ق�صر اللخميني ،ارت��اب �أح��د ال�ضباط
وزج��ه ال�سجن بتهمة التج�س�س ل�صالح
الأت��راك من و�ضعهّ ،
امل� ��ؤام ��رة امل��ا��س��ون�ي��ة ع�ل��ى ال���س�ل�ط��ان ع�ب��د احل �م �ي��د ،فخ�ضع
للتعذيب ،وحُ كم عليه ب��امل��وت ،واقتيد �سجيناً يف مركب على
نهر دجلة م ّتجها �إىل بغداد .و�أثناء مرور املركب بالقرب من
طاق ك�سرى ،حيث مرقد ال�صحابي �سلمان الفار�سي ،ال�شاهد
امل�سيحي على والدة الإ��س�لام ،ر�أى ما�سينيون من خالل كوّة
حجرته حمامة تهدل ف��وق �شجرة ،ثم اق�ترب �صوت هديلها
العذب �إي��ذان�اً بقرب الإف��راج عنه ،وحتقق له ما �أ�سماه زي��ارة
الغريب ،تلك التجربة الروحانية العميقة التي ح�صلت له
على �أر�ض التالقح بني امل�سيحية والإ�سالم يف العراق ،وكانت
حافزه على اال�ستزادة من علم الت�صوف والت�صوف الإ�سالمي،
م��ن خ�ل�ال ب�ح��ث يف ال��دك �ت��وراه ع��ن ح�ي��اة امل�ت���ص��وف��ة ال�ع��رب��ي
من�صور احلالج.
اع�ت�ك��ف م��ا��س�ي�ن�ي��ون � �س �ن��وات ط��وي�ل��ة لإجن� ��از �أط ��روح �ت ��ه عن
احل �ل�اج (م ��ن  1907ح �ت��ى  ،)1922ف �ج ��اءت مم �ي��زة ب��ال��دق��ة
العلمية واملو�ضوعية املتناهية ،ونتاجه العلمي الغزير ي�شتمل
على �آالف من ال�صفحات التي �أ�س�ست وال ت��زال ت�ؤ�س�س لعلم
الإ�سالميات يف الغرب ،وقد قادته بحوثه حول امل�سار الروحي

للحالج �إىل و�ضع مقاربات بني امل�سيحية والإ�سالم ،من خالل
من ��اذج ل�شخ�صيات مثالية ل��دى ك�لا امل�ع�ت�ق��دي��ن ،ح�ين ق� ّرب
بني الإ�سالم وامل�سيحية يف �صلب احلالج ،وق ّرب بني الإ�سالم
وامل�سيحية يف �شخ�صيتي فاطمة وم��رمي ،وق� ّرب بني الأدي��ان
ال�سماوية الثالثة يف �شخ�صية �إبراهيم ،وبني النيام ال�سبعة
يف التقليد امل�سيحي و�أهل الكهف عند امل�سلمني.
ويف ه ��ذه ال��وث��ائ��ق ع��ن وق � َف � ْ�ي ال�ت�م�ي�م��ي وب��وم��دي��ن ،يعر�ض
م��ا��س�ي�ن�ي��ون الأ� �س ��ا� ��س ال �ت��اري �خ��ي ل �ه��ذي��ن ال ��وق �ف�ي�ن ،و��س�ير
م��ؤ��س���س�ي�ه��ا ،وا� �ض �ع �اً �إي ��اه ��ا يف �إط ��اره ��ا ال��دي �ن��ي والأخ�ل�اق ��ي
واالج�ت�م��اع��ي؛ حيث حتتل ف�ك��رة «ال�ضيافة املقد�سة املكانة
الأبرز».
ويف ال�ك�ت��اب �أدل ��ة و��ش��واه��د �إث�ب��ات على �أح�ق�ي��ة عائديتها �إىل
امل���س�ل�م�ين ،و�أ� �ص��ال��ة ان�ت�م��اء �أ��ص�ح��اب�ه��ا �إىل ه��ات�ين املدينتني
امل�ق��د��س�ت�ين :وق ��ف ال�ت�م�ي�م��ي يف اخل�ل�ي��ل ح�ي��ث م��رق��د �سيدنا
�إبراهيم �أبي الأنبياء ،ووقف بومدين يف القد�س حيث امل�سجد
الأق�صى وم�سرى الر�سول .كما يجُ ب الكتاب االتهامات كلها
ال�ت��ي ت���س��وق ما�سينيون �ضمن ال�ق�ط�ي��ع امل �خ��ادع ال ��ذي زي��ف
احلقائق و�سوّق �صورة مواربة عن حق العودة �إىل �أر�ض امليعاد.
لقد ا�ستطاع ما�سينيون يف وق��ت جد مبكر ،وبخالف جميع
امل�ف�ك��ري��ن ال�غ��رب�ي�ين� ،أن ي �ك �وّن ت �� �ص��وراً حقيقياً ع��ن طبيعة
اال�ستعمار الإ�سرائيلي ويحذر من نتائجه امل�ستقبلية ،ومن
امل��ؤ��س��ف �أن ت���ص�وّره م ��ازال يحتفظ براهنيته .لقد �آم ��ن �أن
ق�ضية امل�سلمني يف فل�سطني هي يف الأ�سا�س ق�ضية �أخالقية،
ال مي�ك��ن �أن ُت ��ل ب��امل��ال ك�م��ا ا ّدع ��ى امل�ف�ك��ر ب ��ول ك�ل��ودي��ل ،وال
ب��امل��واق��ف احل �ي��اد ّي��ة مثلما اع�ت�ق��د ج ��ون ب ��ول ��س��ارت��ر ،وداف ��ع
وب�ضراوة ،وعلى �أكرث من جبهة عن حق العرب من م�سيحيني
وم�سلمني يف العي�ش على �أر�ض �أجدادهم ،وناه�ض ال�صهيونية
املتطرفة عندما ر�أى �أر� ��ض فل�سطني تنح�سر ل�صالح قيام

الدولة الإ�سرائيلية.
يُعترب لوي�س ما�سينيون من �أعظم م�ست�شرقي فرن�سا و�أوروبا
و�أ�شهرهم .ولد عام  1883ب�ضواحي باري�س ،و ُتويف يف العا�صمة
 .1962اختار درا�سة الفل�سفة والأدب وح�صل على الإجازة عام
 ،1902ث��م تقدم ببحث ع��ن ب�لاد امل�غ��رب بعد زي��ارة لها ،ون��ال
دب �ل��وم ال��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا ع ��ام .1904ت ��اب ��ع درا��س�ت��ه للح�صول
على دبلوم اللغة العربية (الف�صحى والعامية) من املدر�سة
الوطنية للغات ال�شرقية ع��ام  .1906وتعلم �أي���ض�اً الرتكية
والفار�سية والأمل��ان�ي��ة والإجنليزية .عُني ب��الآث��ار الإ�سالمية
والتحق باملعهد الفرن�سي ل�ل�آث��ار ال�شرقية يف ال�ق��اه��رة .ويف
ال �ع��ام ُ 1907ك � ِّل��ف ��ش��اب��ا مب�ه�م��ة تنقيبية ع��ن الآث� ��ار جنوبي
ب�غ��داد ،ث��م اخ�ت��ار م�صريه الفكري رغ��م �ضغوطات ب�لاده كي
ي�ك��ون جا�سو�سا لها يف ال�شرق الأو� �س��ط .ن��زل �إىل م�صر عام
 1909وا�ستمع �إىل درو�س الأزه��ر ،وانتدبته اجلامعة امل�صرية
�أ�ستاذاً لتاريخ الفل�سفة ( ،)1913 -1912و�ألقى بالعربية نحو
�أرب�ع�ين حما�ضرة ح��ول «التكوين التاريخي لال�صطالحات
الفل�سفية» ،وكان طه ح�سني �أحد تالمذته .ا�ستدعي كي يعمل
مرتجماً حتت ت�صرف اخلارجية الفرن�سية وم�ساعداً للمندوب
ال�سامي الفرن�سي يف �سوريا وفل�سطني من  27مار�س � 1917إىل
� 28أبريل  .1919ثم عاد �إىل �إىل القد�س بعد احل��رب العاملية
الثانية مت�صدياً لل�صهيونية الإ�سرائيلية ول�ك��ل امل�ح��اوالت
اال�ستعمارية .ملا�سينيون �أزيد من مائتي كتاب ومقالة ،نذكر
منها« :عامل الإ�سالم» ( ،)1913-1912و»الكني�سة الكاثوليكية
والإ�� �س�ل�ام» ،و»ال�ت���ص��وف الإ� �س�لام��ي وال�ت���ص��وف امل�سيحي يف
ال�ع���ص��ر ال��و��س�ي��ط» ( .)1956ك�م��ا ن���ش��ر ل��ه امل�ع�ه��د الفرن�سي
بالقاهرة (« )1952فل�سفة ابن �سينا و�ألفبا�ؤه الفل�سفية».
وجتدر الإ�شارة يف الأخري �إىل �أن املرتجمة مي حممود حا�صلة
على دكتوراه يف الأدب الفرن�سي املقارن من جامعة «ال�سوربون»
يف باري�س ،ترجمت الع�شرات من املقاالت والدرا�سات يف الأدب
وال�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة�� .ص��در ل�ه��ا ع���ش��رة ك�ت��ب م�ترج�م��ة �إىل
العربية؛ من �أهمها« :لهب �شمعة»« ،ال�شر ق اخليايل-الر�ؤية
ال�سيا�سية الغربية لل�شرق الأو�سط» ،وبعد �أكرث من ع�شرين
ع��ام��ا ق�ضتها يف التدري�س اجلامعي يف ب�غ��داد وع�م��ان ت�شغل
حالياً من�صب �أ�ستاذ زائر يف املعهد العايل للرتجمة والرتجمة
الفورية يف بروك�سل.
------------------------ الكتاب« :وث��ائ��ق عن �أوق���اف الأم��اك��ن املقد�سة يفالإ�سالم».
 امل�ؤلف :لوي ما�سينيون. ترجمة :د .مي حممود. النا�شر :من�شورات املتو�سط� ،إيطاليا ،ط2016 ،1م.* كاتب وروائي مغربي
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�سعيد بوكرامي *

وثائق عـــن �أوقـــاف الأمــــ

ُت�شكِّل الوثائق الإ�سالمية يف القد�س �أهمية بالغة ،خ�صو�صا يف الوقت الراهن ،الذي ا�شتدت فيه �أطماع الكيان ال�صهيوين التي تت�صارع على �أمالك امل�سلمني
يف القد�س ،وتعمل على اال�ستيالء عليها بوثائق مزورة �أو بتحالفات بني الأثرياء وال�سيا�سيني ورجال الدين من ال�صهاينة الطامعني يف جعل القد�س عا�صمة
لل�صهيونية.وت�شكل امل�ؤلفات -التي تر�صد البحث عن وثائق �أوقاف الأماكن املقد�سة يف الإ�سالم� -أهمية كبرية.ويف هذا ال�سياق� ،صدر بداية العام  2016عن
من�شورات املتو�سط ب�إيطاليا كتاب «وثائق عن �أوقاف الأماكن املقد�سة يف الإ�سالم-وقف التميمي يف اخلليل و�أبو مدين يف القد�س» ،وهي جمموعة من الوثائق
الفريدة التي وثقها امل�ست�شرق الفرن�سي املعروف لوي�س ما�سينيون الباحث يف علم الت�صوف.تت�ض َّمن هذه الوثائق معلومات تاريخية نادرة وغري �شائعة يف
الوثائق ال�سيا�سية املعروفة عن فل�سطني ،كما تك�شف عن جوانب مهمة من احلياة االجتماعية والدينية واملعمارية داخل فل�سطني �إبان ال�سنوات التي �سبقت
ثم تلت احتاللها عام .1948كما تقدم �أ�سماء ل�شخ�صيات تاريخية ودينية ومراجع خمتلفة للباحثني يف درا�سة �أ�صل الأوقاف يف العامل الإ�سالمي.

وتنق�سم الوثائق �إىل وقفني:
 -1وقف متيم الداري:
الأق ��دم ب�ين الأوق� ��اف الإ��س�لام�ي��ة ،وي �ت��وزع ع�ل��ى ��س��ائ��ر �أر���ض
اخل �ل �ي��ل ،ه ��و احل ��رم ال ��راب ��ع يف الإ�� �س�ل�ام ب�ع��د م�ك��ة وامل��دي�ن��ة
وامل�سجد الأق�صى.يُعني لنا ما�سينيون مواقع هذا الوقف على
اخلريطة ،ويدلل لنا بالأ�سماء على عائديته لعوائل عربية
معروفة تناقلت مهمة الإ�شراف عليه عرب التاريخ.
 -2وقف �أبو مدين (720هـ1320/م):
يتتبع هذا املبحث اجل��ذور التاريخية حلياة واقفه �أبو مدين
بن �شعيب ،املت�صوف املغربي ذي الأ�صول اجلزائرية وطريقته
املدينية.ويلقي لنا ال�ضوء على حقبة مهمة من عالقة بع�ض
الدعاة املغاربة مبدينة القد�س و�أهميتها الروحية بالن�سبة
لهم.كما يتجلى ذلك منذ القرن احلادي ع�شر وظهور من ر�أى
يف م�سرى الر�سول �إىل بيت املقد�س �سنداً فقهياً لدعوتهم يف
حتويل القبلة من مكة �إىل امل�سجد الأق�صى.وقف �أبو مدين
مُ�سجل ال�ي��وم على الئ�ح��ة اليون�سكو ل�ل�تراث ال�ع��امل��ي املهدد
بالزوال.
جاءت حمتويات الكتاب على ال�شكل التايل :مقدمة املرتجمة،
ومقدمة الكاتب ،ثم �أوقاف احلرمني يف احلجاز ،وبعدها وقف
متيم يف اخلليل ،ووقف بو مدين يف امل�سجد الأق�صى ،مرفقة
مبالحظات حول الأ�صول الروحانية للوقف .مع مالحظات
ح��ول املدينية .ويف ف�صل �آخ��ر وقفية (م��ر��س��وم ال��وق��ف) �أب��ي
م��دي��ن يف الأق���ص��ى-م��دي�ن��ة ال�ق��د���س ال���ش��ري��ف يعقبه حتليل
لثالثة �أحكام قانونية تدين التعدي �أو حماوالت التعدي على
وق��ف ب��و مدين يف ع�ين ك ��ارم .ث��م ف�صل ع��ن مر�سوم احلائط
الغربي �أو حائط «املبكى» الذي و�ضع عام .1931
يختم الكتاب مبجموعة من املالحق عن القائمة (�أ) �أوق��اف
املغاربة يف مدينة القد�س ال�شريف وتوابعها :والقائمة (ب)
مواقع  49وقفاً من الأوقاف املغربية يف فل�سطني :وقائمة (ج)
موقع عقارات وقف بومدين ما بني ( 1950-1947القد�س).
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والقائمة (د) �أ�سماء الـ 17جاراً املوجودين على �أط��راف وقف
بومدين ويحيطون بالأجزاء الـ  148لعني كارم.
من الوا�ضح �أن ما�سيينون حاول بهذا الغو�ص التوثيقي �إثبات
�أن الأرا�ضي املقد�سة هي للم�سلمني �أوال ،وال ينبغي �أن ت�سلب
منهم بتواط�ؤ وتزييف �أ�صبح العامل يكت�شفه �شيئا ف�شيئا من
خالل الوثائق التي حافظ عليها الفل�سطينيون ومعهم بع�ض
الأجانب ،خ�صو�صا و�أ َّن تلك الأرا�ضي الوقفية تتجاوز جانبها
املادي ،لت�صبح ذات داللة رمزية وروحية .كان ملا�سينيون ر�أي
يف ك��ل مف�صل م��ن مفا�صل االح�ت�لال يف فل�سطني ،كما كان
�شاهِ داً على حالة الغليان التي عا�شها �أهلها ،ويف العام 1921
دع��ا �إىل ت��دوي��ل ب�ي��ت امل�ق��د���س ،وك�ت��ب ي�ق��ول يف م�ق��ال بعنوان
«ال�صهيونية والإ��س�لام»« :لن تنتزعوا القد�س من امل�سلمني،
لأنهم ي�ؤمنون �إمياناً خال�صاً ب�أن الر�سول �أ�سري �إليها ،وفيها
ي�ح��ا��س�ب��ون ع�ن��د ق �ي��ام ال �� �س��اع��ة� ،إن �ك��م ت���ص�ط��دم��ون مب�شاعر
ج��وه��ري��ة» .وك ��ان وراء ه ��ذا ال�غ�ل�ي��ان م��واف �ق��ة دول احل�ل�ف��اء
على �إن���ش��اء وط��ن ق��وم��ي لليهود يف فل�سطني .ت�ك��ون ال��دول��ة
املنتدبة م�س�ؤولة عن و�ضع البالد يف �أح��وال �سيا�سية و�إداري��ة
واقت�صادية ت�ضمن �إن�شاء الوطن القومي اليهودي .كما مت
االع �ت�راف باجلمعية ال�صهيونية ك��وك��ال��ة م�لائ�م��ة م��ادام��ت
الدولة املنتدبة ترى �أن ت�أليفها ود�ستورها يجعالنها �صاحلة
والئقة لهذا الغر�ض ويرتتب على اجلمعية ال�صهيونية �أن
تتخذ ما يلزم من التدابري بعد ا�ست�شارة حكومة بريطانيا
للح�صول على معونة جميع اليهود الذين يرغبون امل�ساعدة
يف �إن�شاء الوطن اليهودي .وق��د �أ�سفرت حالة االحتقان �إىل
نتائج وخيمة ولأول م��رة تقع مثل ه��ذه اال��ض�ط��راب��ات ،التي
متثلت يف ا�ستمرار �أح��داث ال�شغب �أرب�ع��ة ع�شر يوما �أ�سفرت
عن مقتل  47و ج��رح  76من ال�ع��رب� ،أم��ا اليهود فقتل منهم
 48وج��رح  ،146وقد مت ت�شكيل حمكمة ع�سكرية حكمت على
الع�شرات من الفل�سطينيني بال�سجن والغرامة التي جتاوزت
الأ��ش�خ��ا���ص �إىل امل ��دن وال �ق��رى ح�ي��ث ف��ر��ض��ت غ��رام��ة ق��دره��ا

 6000جنيه فل�سطيني على طولكرم وقلقيلية وقاقون.
وت �� �ش�ي�ر ال �ك ��ات �ب ��ة يف م �ق��دم �ت �ه��ا �إىل �أ َّن م��ا� �س �ي �ن �ي��ون �آم ��ن
بال�صهيونية يف العام  ،1917عندما كانت ال�صهيونية تطالب
بحق عودة اليهود �إىل �أر�ض الآباء والأجداد ،وقبل �أن تتحول
�إىل �أيديولوجية عن�صرية متطرفة لطرد الفل�سطينيني من
�أر�ضهم.
وقد ذكر ما�سينيون يف كتاباته« :هم ي�ستذكرون موتاهم ،وهذا
يكفي خللق حق العودة بالقرب من قرب» ،ومثلما �أث��ارت هذه
الدعوة ا�ستغراب معا�صريه من مثقفي النخبة الفرن�سيني
وا�ستهجانهم ،بقي �صوت ما�سينيون بعد ع��ام  1936وح�ي��داً،
��س��اخ�ط�اً ،غ��ا��ض�ب�اً .وب�ع��د ظ�ه��ور ال�ن�ت��ائ��ج ال��وخ�ي�م��ة ال�ت��ي �أدت
لطرد الفل�سطينيني وم�صادرة �أرا�ضيهم؛ ومن بينها� :أوقاف
الأرا��ض��ي املقد�سة .على �إث��ر ذل��ك �سيعلن ما�سينيون ب�صوت
عال ،ول�سنوات وحتى دنو �أجله معار�ضته الحتالل فل�سطني،
ولتق�سيمها ولإن�شاء الدولة الإ�سرائيلية عليها يف .1948
كان ما�سينيون خمطئا يف البداية باعتقاده �أن مطالبة اليهود
بحق ال�ع��ودة �إىل �إ��س��رائ�ي��ل� ،سيكون مم�ه��وراً «ب��ات�ف��اق �شرف»
يكفل العي�ش الآمن لليهود والعرب؛ من امل�سلمني وامل�سيحيني
على ح��د ��س��واءَّ � .إل �أن��ه ومنذ ع��ام  ،1927خ ّيبت ال�صهيونية
ظ ّنه وفقدت �شرعيتها بنظره ،بعدما ك�شفت عن ممار�ساتها
لتحقيق م��ا ت�س ّميه ح��ق �إ�سرائيل يف �أن تكون دول��ة يهودية،
وو� �ص��ف م��ا��س�ي�ن�ي��ون ت�ل��ك امل �م��ار� �س��ات ب�ـ»ال�ت�ق�ن�ي��ات امل�ت�ك��ام�ل��ة
واملحكمة للحركة اال�ستيطانية الأكرث �إثارة لل�سخط واحلنق،
ن�أت ال�صهيونية عن اتفاق ال�شرف الذي قطعته على نف�سها،
كل ّما ت�ضاءل �أمله بتحقيق امل�صاحلة بني ال�شعبني.»...
ال���ش�ه��ادة ال�ت��ي يقدمها ما�سينيون م��ن خ�لال ه��ذه ال��وث��ائ��ق
بغاية الأهمية وتك�شف بو�ضوح عن الأو�ضاع يف فل�سطني بدءا
من االنتداب الربيطاين يف هذا املو�ضع من الكتاب ،ي�ستذكر
دخول القوّات الربيطانية �إىل مدينة القد�س يف  11دي�سمرب
عام  ،1917ووقعها امل�ؤمل عليه وعلى رفيقه ومناف�سه توما�س

