الأوقاف الإسلامية بجوار المسجِد الأقصى
أصلها وتاريخها واغتصاب إسرائيل لها
THE ISLAMIC PIOUS FOUNDATIONS IN JERUSALEM
ORIGINS, HISTORY AND USURPATION BY ISRAEL

للدكتور عبداللطيف الطيباوي
يعود الفضل في ترجمة رسالتي هذه من اإل نكليزية إلى العربية إلى معالي

ا لسيييد كامييل ال ،يرير وزييير اأ وقييار وال،ييوون والمتدسييا

اإل سيييمية بالمملكيية

اأ ردنية الها،مية؛ فتد بحثنا الموضوع عند اجتماعنا في لندن في أث ناء الموتمر
الذي عتده المجلس اإلسيمي اأ وروبي لبحث قضية التدس.
وكييان افتفييا أن تتييولى الييو ازرا ترجميية الرسييالة دون الرجييوع إلييى الموليير.
ولكنييي بلبي

الرييفحا

أن أرج ترجميية مييا كتيير تحي

ميين الم ارجييغ باللريية العربييية وبلرييا

كت ييار م يين ال ييدكتور ع ييز جي يرادا

الرييور وعلييى ال ي ار ب وفييي هيوام

أجنبييية .لكيين بعييد مييدا ورييل إلييي

ب ييلن ال ييوزير وك ييل إلي ييج ترجم يية الرس ييالة وأن

المترجم رأج أن يرسل إلي نس ة من الترجمة إلبداء ال أري فيها.
نظيير أوفا فييي الرييور وال ي ار ب واله يوام

فوجييد

فييدفعني ذليير لمراجعيية الفرييل اأول ميين الترجميية فوجييد

فيهييا أ يب ي ا كثي يرا؛
فيييج أ يب يا بي يرا

أقلتنييي وجودهييا جييدا  .فمنهييا مييا وقييغ فييي اسييم المليير اأفضييل بيين ريييد الييدين

فه ي ي ي ي ييذا أر ي ي ي ي ييبا حالمل ي ي ي ي يير الفاض ي ي ي ي ييلح ومنه ي ي ي ي ييا ح ي ي ي ي ييذر نر ي ي ي ي يير اس ي ي ي ي ييم عم ي ي ي ي يير
المرمودي المجرد الذي أوقر زاوية في حي المراربة ومنها حذر حالثالث من

ربي ي ي ييغ اأولح م ي ي يين ت ي ي يياري وقفي ي ي يية س ي ي يينة  307للهجي ي ي يرا ومنه ي ي ييا ح ي ي ييذر جمل ي ي يية
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كاملة من نص وقفية أ رج .فرأي
توقع ييج المت ييرجم .ووض ييح

رفحا

أن اأمير يحتياإ إليى عنايية تزييد كثيي ار عميا

ذل يير بم ييذكرا مور يية ف ييي  3890/5/73ف ييي ث يييث

كبيرا .وفي هذه المذكرا أكثير مين مسيين تريحيحا وميحظية ارية

بالفرل اأول والرور وال ار ب والهوام
لتييد بيتن ي

فتب.

فييي هييذه المييذكرا أن الترجميية ف ترييلا للن،يير؛ فلرتهييا العربييية

معتييدا وتحتيياإ إلييى تسييهي ل بييل تعرييير وي،ييوبها كثييير ميين اأ يييب العلمييية
والحذر والت،ويج وسوء فهم اأرل وقلة الدقة في نتل نروص الوقفيا

أ ر ييل مبب ييوع باللر يية العربي يية .واقترحي ي

عن

وج ييور مراجع يية الترجم يية جمل يية جمل يية

وسييبر سييبر ثييم ع لرضييها علييى ميين يعييرر مدينيية التييدس والحييرم ال،يرير ومييا
يجيياوره ميين اأمكنيية التاري ييية المييذكورا فييي الرسييالة .ونبتهي إلييى وجييور العناييية

بال ار ب وا ريد ما فيها من أ بياء :فيي يجيوز أ ن نتيول ببيار يافيا بيدفا مين
ببار ال ليل أو أن نكتر ببار هيتا بدفا من ببيار ح بَّيج أو أن نضياعر

بحارا النرارج فنجعلها بحا ار

النرارج كما نبته

إلى ير ذلر.

ث ييم ور ييل إل ييي كت ييار م يين الس يييد ال ييوزير ف ييي  3893/2/2ومع ييج نسي ي ة

مببوعيي يية مي ي يين الرسيي ييالة .فلي ي ييم يب ي ي ي أمي ي ييامي إ ف مراجعته ي ييا بكي ي ييل عناي ي يية ودقي ي يية.

وفيم ييا يل ييي ميحظ يياتي تفر ييييا لك ييل معتم ييد م يين الفر ييول الس ييتة .وقب ييل ذل يير
ف بييد ميين ميحظتييين :ت ييتص اأ ولييى بلرقييام الرييفحا

فييي قا ميية المحتويييا :

فهييذه ت ييالر مييا فييي الرسييالة؛ فمييثيا يبييدأ الفرييل الثيياني فع ييا علييى رييفحة 39
ف علي ي ي ييى ري ي ي ييفحة  33كمي ي ي ييا في ي ي ييي المحتويي ي ي ييا

الري ي ييفحا

والوثي ي ي ييا

تتي ي ي ييغ فع ي ي ي ييا علي ي ي ييى

 333-301ف علي ي ييى  . 337-307والميحظي ي يية الثانيي ي يية ت ي ي ييتص

بم ي ي ييا كت ي ي يير تحي ي ي ي

الر ي ي ييورا الثالث ي ي يية بص 366فالمحكم ي ي يية ال ،ي ي ييرعية التديم ي ي يية

بأي المدرسة الت لن ك ِزيتة ف تتغ على الزاوية اليمنى بيل اليسرى فيي الريورا .هيذا
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وفي الرسالة كثير من اأ يب المببعية التي كان باإل مكان تجنبها :أولها على

الرفحة اأ ولى وآ رها على الرفحة اأ يرا؛ وقد نبه
أر ييار الهي يوام

إليها سابتا  .لكن الذي

م يين الح ييذر والت ،ييويج ير ييعر تفس يييره :فه ييذه الهي يوام

مرادر الرسالة باللرة العربية وبلرا

تب يييتن

أجنبية في أسيفل كيل ريفحة ولهيا أرقيام

متسلسلة من الواحد إلى التاسغ والستين .وقد آلمني جد ا أن المترجم حذر منها
 79هام ،ا وأثبي

 73فتيب .ومين المحيذور وثيا

تفريل حتيو المسيلمين فيي

حييا ب الب ي ار ؛ ميين أهمهييا تترييير لجنيية ،ييو بسيينة  3868وتترييير لجنيية الب ي ار

الدولييية مييغ سييجل ال،ييهادا

تثب ي

بسيينة 3870

ومرييادر ب ريبانييية رسييمية كلهييا

الح ي اإل سيييمي وتيينتع ادعيياء اليهييود .هييذا وكن ي

رجييو

المتييرجم فييي

مي حظاتي ال بية أن يبتي المرادر اأجنبية بلرتها اأ رلية وأن ف يترجمها؛
فلي ييم يتبي ييل النري يييحة؛ فتي ييرجم عني ي يوان كتي ييار لتنري ييل بريبانيي ييا بتولي ييج :حأوق ي ييا

مضبربةح وليم يتيل أ ن الكتيار فيي جيزأين وليم ي،ير إليى أرقيام الريفحا

اإل،ييارا إ ليييج .ومثييل ذليير ترجميية حسييجي

عنيد

الجلسيية الثانييية ع ،يرا حكييذاح للجمعييية

العمومية لأل مم المتحدا سنة  3818ح؛ فهيذا ف فا يدا منيج بعيد أن حيذر المتيرجم
منج رقم المجلد والرفحة  .وييحظ فيما يلي أن اأ يب قليلة نسبي ا في الفرل

اأول أ ن المترجم أرلا معظمها بف كلها بناء على ميحظا

المولر.

الفصل ال ول
صفحة 1
ح ي ييذر المت ي ييرجم س ي يينة وف ي يياا اب ي يين مس ي ييعود م ي يين اأر ي ييل اإلنكلي ي ييزي ب77

للهجرا .
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ص 11
-3

سييتب

كلميية حبييارح قبييل حكلميية المراربييةح ميين العبييارا حبييين بييار السلسييلة

وبار المراربةح فا ت تل المعنى.

 -6ل م يضغ المترجم الهيام

ال ياص بوقفيية أبيي ميدين فيي آ رهيا عليى هيذه

الرييفحة بييل وضييعج علييى الرييفحة التالييية بييل كلنييج يتعل ي بمرييحر

ملر المررر.
ص 11
 -3حمم ي يير مرتف ي ييغح ترجم ي يية ف تف ي ييي بالمتر ي ييود م ي يين كلم ي يية " "Consewayأي
الطريققق المرتف ييغ ال ييذي ك ييان ف ييو قنبي يرا عن ييد ب ييار السلس ييلة ل تم ي ا كتبي ي
الوقفية.
-6

أضييار المتييرجم ميين عنييده قولييج حكمييا يوكييد سيياكنو المنبتيية ميين العييا ي
الثيث المعروفةح .وليم ييذكر اسيم هيذه العيا ي

وف كيفيية سيماع التلكييد

ميين أفرادهييا بعييد مضييي قييرونف بفييالكيم فييي اأرييل يتعل ي بسييكان حييارا

ال،رر في سنة  222أو سنة  3001للهجرا .
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الفصل الثاني
ص 11
 -3أضار المترجم من عنده كلمة حالمعراإح التي ف وجود لها باأرل.
 -6جعل المترجم ححيا ب البي ار ح ميريت ا للحيا ب الرربيي للحيرم ال،يرير؛ ميغ
أن اأ ول هو جزء ررير من الثاني.

-7

قول المترجم حسمي

الر را التي اعتلى منها الب ار قبية الري راح سيوء

فهييم لألرييل و بييل تيياري ي؛ فقبققة الر ي را لييم يكيين لهييا وجييود قبييل عهييد

عبدالملر بن مروان.
ص 11

ص العهيد العميري أي كتيار عمير بين
 -3أ لع ب لي المترجم ميغ ميحظياتي ني َّ
ال بييار إلييى نر يا رج التييدس عنييد تسييليمها لييج .وأعبيتييج مرييدر اليينص

وه ييو ت يياري البب ييري بببع يية المست ،يير دي وي ييج الت ييي يعتم ييدها علم يياء

التاري في ال،ر والررر مغ ذكر رقم المجلد والرفحة .فلهمل المترجم
ذلر وأ ذ نر ا من ببعة جديدا ظهر في بييرو
ميين ذليير أنييج وضييغ فييي آ يير الهييام

سينة  .3838وأ يرر

كلميية بالمتييرجم هكييذا بييين قوسييين

ينص وأضييافج وكييلن هييذا اليينص ييير موجييود فييي
كلنييج هييو الييذي وجييد الي ت
الرسالة وكلن مولفها لم يعبج للمترجمف
 -6يت ييول الع ييرر :حهرق ييلح؛ واس ييتعمال المت ييرجم حهراكلي ييوسح م ،ييو
العربي.

-7

للت ييار

ت يياري تس ييليم الت ييدس م ييذكور بالرس ييالة ب ييالهجري والم ييييدي هك ييذا :حس يينة
33هي 279 /مح فجعل المترجم السنة المييدية .239
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ص 12
-3

ق ييول المت ييرجم حب ييدون بل يير م يين اليه ييود أنفس ييهمح ه ييو س ييوء فه ييم لألر ييل

""Without Question؛ فهييذا معنيياه أن المسييلمين سييمحوا لليهييود الريييا
عند حا ب الب ار حبي معارضةح.

 -6ف يفهي ييم التي ييار العربي ييي قي ييول المتي ييرجم حسي ييليمان الكبيي ييرح؛ في ييالعرر يتولي ييون:
حسييليمان التييانونيح وهييو السييلبان العثميياني الييذي أعيياد بنيياء أس يوار التييدس

ويلتبييج اأوروبيييون  .Magnificentوهييذه الكلميية ف تت يرجم بكلميية كبييير بأعيييد
هذا ال بل على ص. 28
ص 12
 -3حييذر المتييرجم ميين اليينص مرييد ار عيين معارضيية اليهييود إلحريياء نفوسييهم
اعتماد ا على التوراا.

 -6وحذر أيضا كلمة حزعيمح.
ص 11
 -3أض ييار المت ييرجم م يين عن ييده ق ييول ح ب ،ييداح إل ييى اأر ييل ال ييذي ه ييو حأور ييى
برفضجح دون زيادا.
 -6يسييمي المتييرجم أحمييد آ ييا الييدزدار ححيياكم التييدسح بييل و يف ي ا لألرييل؛
وبعد سبرين يسميج حمتسلم التدسح رواب ا.

ص 12
 -3أ سياء المتيرجم فهيم معنيى ) (Not unlike – likeفتيال :حعليى يير ذليرح
والروار أن يتول حعلى ،اكلتجح.

 -6ح ييذر المت ييرجم ور يير لب يياس المر ييلين اليه ييود بالتفب ييان وقبع يية الف ييرو
فل ضعر الحجة التي تتول إن المرلين اقترروا على هوفء.
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ص 03
 -3قول المترجم حإ فساد البتوس الدينيةح بعد قيام الر هيونية م الر لألرل
الي ييذي معني يياه أن الري ييهيونية اسي ييترلت
أ راع سياسية.

أم ي ي ار ديني ي ي ا بب،ي ييلن حي ييا ب الب ي ي ار

 -6جعييل المتييرجم ع ييدد مهيياجري اليه ييود سيينة  3990حضي ي يياح وهييو عك ييس
اأرل الذي يتول حعظيم اح.

ص 01
 -3س ييوء فه ييم لألر ييل وترجم يية ركيك يية؛ فالمتر ييود أن اليه ييود أزعجي يوا المرارب يية
المتيمييين فييي بيييو علييى أرع وقيير أبييي مييدين أمييام حييا ب الب ي ار

اأروا

واحضار الكراسي وعرقلة البري إلى تلر البيو .

برفييغ

 -6قول المترجم حأساسا فدعاء اليهودح إ قامة الريا هنارح م الر لألرل

الييذي معنيياه ان المراربيية ومتييولي الوقيير يافوا أن يكييون مييا ذكيير أساس ي ا

فدعاء اليهود ملكية المكان.
ص 02

الفصل الثالث

أساء المترجم فهم كتار واييزمن إليى بلفيور؛ فهيو حجيريءح ولييس ح،يديدا ح؛

فتييد بليير تسييليم حييا ب الب ي ار إلييى اليهييود .والييذي قيييل عيين الحييا ب م،ي َّيوه فييي

الترجمة ورحيحج هو حأقدس مكان عندنا في مدينتنا المتدسةح.
ص 01
-3

فييي اأرييل حزعميياء مسييلمي التييدسح فجعييل المتييرجم ذليير حقييادا مسييلمي

المنبتةح.
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 -6في اأرل حمنغ المظاه ار ح فجعلج المترجم حمنغ مظاهرتينح فتبف
 -7وأساء فهم اأرل :فافستفزاز رار عنده تحريضا ف
 -1وقييول المتييرجم حبييدأ بييذلر عييداء الع ي رر للرييهيونية منييذ تليير اللحظيية التييي
ات ذ الرهيونية فيها مظه ار ديني اح م الر لألرل الذي يبيتن أن عداء
العييرر للرييهونية كييان حتييى تليير اللحظيية سياسييي ا محض ي ا فات ييذ بسييبر
مبامعهي ي ي ي ي ييا في ي ي ي ي ييي حي ي ي ي ي ييا ب الب ي ي ي ي ي ي ار مظه ي ي ي ي ي ي ار ديني ي ي ي ي ي ي ا باإلضي ي ي ي ي ييافة إلي ي ي ي ي ييى
السياسيي.

ص 01
 -3أ بل المترج م بتولج حاضبرابا
فمعناها حدفف

م،وومةح ترجمية Disquieting Portents

متلتةح للكلمتين.

 -6وأساء فهيم افريبيد " "Out of Boundsاليذي يحسيبج يمنيغ الجنيود مين
د ول مكان ما؛ فتيد ريدر فيي سينة  3839أمير كهيذا للجنيود اليهيود فيي
الجي

البريباني يمنعهم من د ول المدينة التديمة بسبر سيوء سيلوكهم

أما م حا ب الب ار بمبكى اليهود  .فجاء

الترجمة م الفة لكل ذلير هكيذا

حكان سلور الجنود اليهود يوحي بلن المدينة بكاملها تح

تررفهمح.

 -7في الترجمة :حكان افنتدار منا ا مناسب ا لترسي وعد بلفورح .وهيذا كييم
رير فيي اللرية العربيية ف ييودي معنيى اأريل اليذي هيو :حا،يتمل رير

ا فنتدار على نص وعد بلفورح.
ص 02

فيييي الترجمييية :حليييم تكييين جمييييغ اأ مييياكن المتدس يية تح ي ي
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رعاي يية المحي يياكم

المحليةح؛ وهذا م الر لأل رل الذي يتول :حلم تكن ،وون اأ ماكن المتدسة من

صالحية المحاكم المحليةح.
ص 03

كلمتييا ح،ا،يية مرييرراح فييي الترجميية ف تييودي المعنييى للتييار العربييي وف

ي را أن تكون ترجمة لكلمة ) (Screenفهذه معناها حستارح والفترا الواردا فيها

ح َّول قضيية حيا ب البي ار مين
تلر العبارا ترجمة يير ريحيحة لألريل؛ فاليذي ي
مسللة دينية إليى قضيية سيا سيية هيو اليرأي العيام اليهيودي ف أمير مين الحكومية
في فلسبين أو في لندن كما توهم المترجم.

ص 01

حالموتمر اليهوديح في الترجمة بل والرحيا هو حالمجلس الملتي اليهوديح.

ص 01

 -3قول المترجم ححا ام يهوديح رير؛ فالحا ام ف يكون إف يهودي ا .بأعيد
هييذا ال بييل علييى ص . 80والكلمتييان ترجميية ييير رييحيحة لألرييل وهييو

 Chief Rabbinateومعناه حر اسة الحا امينح.
 -6جعيييل المتيييرجم حا لريييحر اليهودييييةح في ييي اأ ر ييل تر ييبا بمعج ي يزا مني ييج
حالوكالة اليهوديةحف
 -7وكي ييذلر ري ييار حالمي ييوتمر الري ييهيونيح في ييي زوري ي ي سي يينة  3868علي ييى يي ييد
المترجم حالموتمر اليهوديحف
ص 00

 -3وم يين معجي ي از

المت ييرجم أن ح بابي ي ا سياس ييي ا واح ييد اح أر ييبا عن ييده ح ببي ي ا
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سياسية متعدداح.
 -6وف يفهييم التييار العربييي معنييى قي ول المتييرجم حف يسييما بيإ بي المزمييارح.
فافرييل مييا يس ييميج اليهييود ح،ييوفارح وه ييو بييو يريينغ م يين ق يرن الك ييب

ويستعمل عند الرييا فيي أ عييادهم الكبييرا .واللجنية الدوليية أوري

بمنيغ

استعمالج عند حا ب الب ار .
ص 02

-3

كلمي يية حاسي ييت دامح ف يري ييا أن تكي ييون ترجمي يية لكلمتي ييي "regarded

"be

فمعناهما في المتن حاعتبارح.
 -6حيذر المتيرجم مين اأ ريل كلمية حالدينيييةح ريفة للكتير التيي سيما لليهييود
بإ حضارها في زانة إلى الحا ب فلضاع المعنى.

ص 02

الترجمة على ه ذه الريفحة م،و،ية وفيهيا عيدد مين اأ ييب مين أ ربهيا

قول المترجم حالمست،ار اليهوديح بيدفا مين حمحيامي اليهيودح أميام اللجنية الدوليية
للتحتي ي فييي قضييية الب ي ار بأعيياد المتييرجم ال بييل نفسييج علييى الرييفحة التالييية

وذلر سوء فهم لكلمة ).(Counsel
ص 01

 -3قول المترجم حالموسسا
-6

الوقفيةح بل وروابج حوثا

الوقرح.

وقولج حهكذا يار البلير اليهيوديح م يالر لألريل اليذي يتيول :ح بيورا

البلر اليهوديح.

ص 01
الترجميية علييى هييذه الرييفحة كثي يرا اأ ييب أن المتييرجم أسيياء فه يم اأر يل.
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وكييان الواجيير أن يتييول حرييدر أميير ميين مجلييس المليير ال يياص فييي متيير بكنرهييام

يتعلي ي بفلس ييبين والح ييا ب الررب ييي أو ح ييا ب المبك ييىح وه ييذا اأم يير ي َّيول المن ييدور

السييامي ف ييي التييدس تنفي ييذ ق ي ار ار اللجن يية الدولييية .فجع ييل المتييرجم اس ييم العلييم اس ييما

للوظيفة؛ فياإلعين اليذي ريدر فيي عيدد ممتياز مين الجرييدا الرسيمية كيان بإمضياء
حسييير جييون روبيير ت،انسييلورح وهييو اسييم المنييدور السييامي كيياميا فترجميية المتييرجم

هكذا حأردر المست،يار سيير جيون روبير ح إعيني اف وكلمية مست،يار عليى كيل حيال
ترجمة اب ة لكلمة  Chancellorعندما ف تكون اسم علم.

الفصل الرابع
ص 21
أ ساء المترجم فهم اأرل فكتر حا حتل اليهيود قريية التسيبل التيي ،يبر
ربييي التييدس عيين المدينييةح ومعنييى هييذا أن احييتيل التسييبل قبييغ الرييلة

بكييذا

بين التدس التديمة والجديدا .وهو كيم ف معنى لج .فالتسبل على البري مين

التييدس إلييى الرمليية فيافييا سي بَّر احتيلهييا قبييغ الرييلة بييين التييدس ومييا هييو إلييى
ربها من البيد.
ص 21
وهن ييا أيضي ي ا أ س يياء المت ييرجم فه ييم اأر ييل وأض ييار إ لي ييج م ييا أفس ييد معن يياه؛

فاأرل يتول إن قرار اأمم المتحدا هو السند التيانوني الوحييد لوجيود إسي ار يل

ر ما عن أن العرر احتجوا عليج.
ص 20
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 -3ق ييول المت ييرجم إ ن حجمي ييغح س ييكان الح ييي اليه ييودي رجي يوا من ييج قب ييل أي ييار
 3819م يالر لألرييل الييذي يتييول حمعظيمح اليهييود رجيوا .وهييذا واضييا
فيمي ييا يلي ييي مي يين البحي ييث عني ييدما أ ي ييذ العي ييرر أسي ييرج مي يين اليهي ييود المي ييدنيين

والعسكريين عند ستوب الحي.

 -6حييذر المتييرجم جمليية مهميية وهييي أن اليهييود حيياربوا الجييي

اأردنييي ف يي

الحي اليهودي إلى أن التجيلوا إليى الكنييس الكبيير فجعليوه حرين ا وكيان
هذا من أسبار ما أرابج من ال رار.

ص 20
 -3ق ييول المت ييرجم حأرع قت ييالح ي ييالر ا فر ييبيد العرب ييي ترجم يية للكلم يية
اإلنكليزية  Battle fieldوالمللور هو حساحة قتالح.

 -6وقد أساء المترجم إلى العيرر بتوليج اليذي ف وجيود ليج فيي اأريل حتيدمير
الحي اليهوديح؛ فالحي لم ي د َّم ر بل الكنيس الكبير للسيبر الميذكور فيي
أعيه.

 -7وأساء أيض ا إلى اليج ين العرر بتولج إن قرار اأ ميم المتحيدا فيي كيانون
اأول  3819كييان حلتعويضييهمح  .فهييذا التيرار كمييا هييو واضييا فييي اأرييل

اإل نكليييزي كييان ل رجققا اليج ييي ن إلييى بيييوتهم أمييا التعييويع فكييان لهييوفء
الذين لم يريدوا الرجوع.

ص 22
 -3حذر المترجم من اأ رل ورر وظيفة لجنة التوفي التيي عينتهيا اأميم
المتحدا وهو حإ كمال عمل الوسيبح الذي ا تالج اليهود في التدس.
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 -6أ ضار المترجم من عنده كلمة حالثلرح التي ف وجود لها باأرل.
ص 22
 -3ليم يفهيم المتيرجم معنيى " "Ministers of Religionفترجمهيا حوزراء اأدييانح
مييغ أن معناهييا هييو حرجييال الييدينح ميين الحا ييامين والتسييس الييذين تعهييد

اأردن للجنة التوفي بتسهيل ورولهم إلى التدس وحا ب المبكى.
-6

تيياري وثيتيية اأمييم المتحييدا كمييا ذك يره المتييرجم لييب والواجيير أن يكييون

.3818/2/63

ص 21
 -3قول المترجم إن رفع إ س ار يل لتي ار ار

الجمعيية العموميية ومجليس اأمين

حكيان مفجعي ا لألميم المتحيداح سيوء فهيم لأل ريل اليذي يرير اليرفع بلنيج
حمحييزنح إجمييافا أ ن السييند التييانوني الوحيييد لوجييود إ سي ار يل هييو قيرار ميين

اأمم المتحدا.

 -6قول المترجم حآنذارح بل وروابج حبعد ذح.
 -7أ ضييار المتييرجم ميين عنييده كلميية حالعظمييىح دون سييبر .فييي سيينة 3819
كان سكان فلسبين :ثلثين من العرر وثلث ا من اليهود.

ص 21
 -3الفترا اأولى ترجمة م تررا ف تمثل اأرل.
 -6أضار المترجم من عنده كلمة ح ابرح وهي ليس
 -7حذر المترجم كلمة حاإل س ار يليةح بالنسبة إلى سجي
فا تل بذلر المعنى.
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باأرل.
حرر سنة 3823

ص 23
 -3قول المترجم حاأ عرار الدوليةح ترجمية

ريبية و اب ية لألريل Rules of

 International Lawومعناه حقواعد التانون الدوليح.

 -6قي ييول المتي ييرجم إ ن حي ييي المراربي يية حمجي يياور للجاني يير ال رربي ييي مي يين المسي ييجد
اأقرىح ي الر اأ رل فالحي مجاور للحا ب الررب ي للحرم ال،رير.

ص 21
 -3قييول المتييرجم حكييان أ بييو مييدين يتوقييغ مثييل هييذاح بييل فاأرييل والترينيية
يستدعيان أن يتول :حوكلن أ با مدين كان يتوقغ ...ح.

 -6أ بل المترجم معنى كلمة  Calamityفهو حالكارثةح وليس حالسلورحف
ص 21
 -3ميين أ ييرر اأ يييب علييى هييذه الرييفحة وعلييى رييفحا

أ ييرج اسييتعمال

كلمي ي ي ة حالممارس ي ييا ح ب ي ييدل م ي يين اف تر ي ييار ) (Usurpationأو ب ي ييدفا م ي يين
افستمير ).(Expropriation

-6

وف يوجييد حييي للس يريان فييي التييدس كمييا زعييم المتييرجم بييل لهييم كمييا يبييين
النص اإل نكليزي حديرح فيها.

 -7قييول المتييرجم حمبييدأ عييدم إ ق يرار افسييتييء علييى المنيياب بييالحررح ي،ي تيوه

معني ييى ق ي يرار اأمي ييم ال متحي ييدا الي ييذي حي ييرم افسي ييتييء علي ييى اأرع بي ييالتوا
العسكرية .وترجمة كلمة  Territoryبكلمة حمناب ح ير وار و امع.
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ص 22
عبارتهييا ريب ية .وكلميية
ا
الترجميية علييى هييذه الرييفحة ييير دقيتيية وبعييع

حالمعالمح ترجمة لكلمة ) (Statusبل وروابج الوضغ التانوني.
ص 21
 -3أ ضار المترجم من عنده كلمة حعنيفةح وهي ليس

باأرل.

 -6ترجم ي ي يية " "Publicutipitiesبكلم ي ي يية حالتس ي ي ييهيي ح ب ي ي ييل فه ي ي ييذه معناه ي ي ييا
ال دما

بالبلدية من توريد الماء والكهرباء و ير ذلر.

ص 22
الترجمة بل وف توضا ما حدث لمساكن أبي السعود والزاوية الف رية.
ص 11
 -3فترا كاملة محذوفة أو ممسو ة وجملة مضافة ليس

باأرل.

 -6ترجم كلمة " "Tunnelبكلمة حممرح بل وروابها نف أو قبو.
ص 11
 -3من أ ين جاء المترجم بتولج حالتبور اإل سيميةح؟ في وجود لها باأرل.
-6

قولج حق ار ار

افستييءح بل والواجر أن يتول حالنهرح = .Loot

 -7حي َّول المتييرجم المونييث إلييى مييذكرف وذليير عنييد اإل،ييارا إلييى عالميية اآلثييار
البريبانية بكياثلين كنييون التيي يعرفهيا أهيل التيدس .وحيذر ميا قييل عين

معاض دتها لتضية العرر ضد الحفريا
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اإلس ار يلية.

ص 10
 -3حي ي َّول المت ي ييرجم حبلديي يية الت ي ييدس اإلس ي ي ار يليةح ف ي ييي اأ ري ييل إل ي ييى حالبل ي ييديا
اإلس ار يليةحف
 -6ف يفهم التار قول المترجم حالكتار المذكورح فتد حذر الم ترجم ذكر ذلر
الكتار من اأرل.

اأحييياء ميين الفييدان إلييى الييدنم فييلوق غ نفسييج فييي

 -7حي َّول المتييرجم مسيياحا
ال بيييل؛ فمسي يياحة الحيييي اأرمني ييي  62في ييدانا وهي ييذه تع ييادل  301دنمي ييا
فجعلها المترجم .86

ص 10
قول المترجم حوهذا يعني أن الحي اليهود ي ي،مل الحا ب الرربيح ي الر

اأرل الذي ي بين أن ما ا تربتج إس ار يل جعل الحي اليهودي يمتد ،رق ا حتى
الحا ب الرربي للحرم ال،رير.

ص 12
-3

أساء المترجم فهم السوال وهو :حأيجوز أهل دين تريير اسم مكان متدس

عنييد أهييل دييين آ يير؟ح بوهييذا باإل ،ييارا إلييى تسييمية الحييرم ال ،يرير بجبييل
الهيكل ) (Temple Mountعند اإلس ار يليين .

-6

لهذا فتول المترجم حجبل المعبدح بل والواجر أن يكون حجبل الهيكلح.
الفصل الخامس
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ص 11

عنييدما احتييل الرييليبيون التييدس سيينة  3088م وضييعوا اليهييود فييي كنيسييهم

وأحرقييوه عليييهم .وفييي الترجميية حقض يوا نها ي يا وبالترييفية الجسييدية علييى البا فيية

اليهوديةح .وهذا تعبير رير فضيا عن موضج.
ص 11

وهنييا لييب تيياري ي ،يينيغف يتييول المتييرجم إن المسييلمين سييمحوا لليهييود حالتعبييد

فييي الهيكييلح هييذا الييذي دم يره الرومييان قبييل الفييتا اإلسيييمي ب مسيية قييرون والييذي
سما بج هو الريا عند حا ب يعتبره اليهود بقية ) (Relicمن الهيكل.
ص 11-13

لب المترجم في المتن وفي الهوام

ب ين المرحوم عارر العارر والسييد

روحي ال بير فجعل الثاني ف اأ ول مولر تاري التدس.
ص 11-11
رجو

حعروبة بي

المترجم أن يل يذ كييم اليدكتور إ سيح موسيى الحسييني مين كتابيج

المتدسح وأن ف يترجم ترجمتي .فلم يتبل افقتراد وترجم الترجمة

ووضعها بعد عيمة اقتباس كلنها اأرلف
ص 10

 -3الكتر الجررافية المذكورا تتعل بالتدس ف حبالمنبتةح كما يتول المترجم.
-6

حذر المترجم من اأرل هذه الجملة حإليى الجنيور مين بريي ممتيد مين

الرييرر إلييى ال،يير ح بأي ميين بييار ال ليييل إلييى بييار السلسييلة فسييبر ذليير
موض ا في مواقغ اأ حياء من حي اأ رمن إلى حي المراربة.

 -7أ بل المتيرجم ترجمية كلمية " "Buildingsفمعناهيا حمبيانح ولييس حم ارفي ح كميا
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يتول.
 -1وأ بييل أيض يا ترجميية كلميية  Compoundفمعناهييا ح بي يراح وليييس ححيييح كمييا
يتول.

 -5وأ،يينغ أ يييب الترجميية هييي جعييل مدرسيية دينييية ) (Seminaryمتبيراف وهييو
ظن من المترجم أنها .Cemetery
ص 12
أضار المترجم جملة عن المعراإ قتل

المعنى فلربا معنى كيمج أن

رسول اللج عيرإ إليى السيماء مين موقيغ ححيو

البي ار ح ميغ أن العيروإ كيان مين

فو ال ر را الم،رفة كما هو واضا في اأرل.
ص 12

 -3حييذر المتييرجم ميين اأرييل هييذه العبييارا المهميية :حدون وثييا
الملكيةح.

رسييمية تثب ي

 -6وأ بييل بتولييج إن السييفير البريبيياني حضيير فييي سيينة  3955تد،ييين الكنيييس؛
فالذي حضر هو التنرل في التدس بوالسفير كان في إستانبول .

ص 11
-3

حيذر المتييرجم ورير أزقيية الحييي اليهيودي وأنهييا لييم تير ك،يوارع المدينيية

-6

وحذر كلمة ححيح قبل حبار الوادح فا تل المعنى.

مرروفة بالحجارا.
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ص 12
 -3أضار المترجم من عنده أن الما ،ي في حي اليهود كان حيجازر بالسير
بين بيو

هاويةح.

 -6وأ بييل فهييم معنييى " "Relievedالييذي يجيير أن يكييون فييي الجمليية هكييذا:
فَّر مظهر الكنيسين بتبتيهما أ ثر ميا حولهميا مين الفتير والتيذارا .فيالفتر

والتذارا ف يتعلتان بالكنيسين كما توهم المترجم.
 -7وقولج عن الكنيسين حلم تكن ل هما أهمية تذكرح ف وجود لها في اأرل.
ص 23
قول المترجم إ ن التاضي حأ برزح وثيتة م الفة لألرل فالوثيتة هي سجل

المحكميية ال،ييرعية الييذي يبييين أن متب يرا اليهييود عل ي ى سييفا جبييل الزيتييون وقيير

إ سيمي ولم يبرز التاضي ذلر.
ص 21-21

على هاتين الرفحتين لبيان ،ينيعان م ِي
ض تران باسيم العيرر ب،يلن حيرر
:3819
 -3حتى اإلس ار يليون لم يتهموا العيرر أنهيم ات يذوا الكنييس الكبيير فيي حيي اليهيود
حرنا فاليهود هم الذين فعلوا ذلر بذكر هذا تح ص 57أعيه .

 -6لي ي ييم ير ي ي ييل الج ي ي ييي
أريحي ييا .بي ييل كان ي ي

اإل سي ي ي ي ار يلي إل ي ي ييى حجس ي ي ييرح عل ي ي ييى بريي ي ي ي الت ي ي ييدس –

مدافعي ييج تتري يير البري ي ي مي يين مرتفعي ييا

بتي ييل بي ي يو

فتتغ بعع التنابيل عليى المتبيرا اليهوديية عليى سيفا جبيل الزيتيون وتتلير
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بعع التبور.
ص 20
يتول المترجم عن المرمودي إِنج حموسس أحد أمكنية الوقير اإلسييميح
والوا جي يير أن يتي ييول بحسي يير ني ييص اأري ييل :إن المري ييمودي هي ييو حموسي ييس أحي ييد

اأ وقار المرتربة في حي المراربةح.

الفصل السادس
ص 22-20
لرة الترجمة مضبربة وفيها إ ضافة ليس

مرفوع أساس ا ح وحذف

موجودا باأرل كتولج :حأنج

كلمة حالرسميةح فا تل المعنى.

ص 22
حذر المترجم من اأريل ح افعتتياد بريد النبيواح ال ياص بعيودا اليهيود

إلى فلسبين وأحد اأ سبار للمبالرة في عددهم في التدس.
ص 21

 -3كلم يية  Disabilitiesف تت ييرجم بكلم يية حاض ييبهادح ومعناه ييا ال ييدقي حالتض يييي
التانونيح.
 -6حي ييذر المتي ييرجم مي يين اأري ييل كلمي يية حالمهي يياجرينح وري ييفا لليهي ييود الي ييذي أقي يياموا
بضواحي التدس فا تل المعنى وضعف الحجة.

 -7قولج حيتمتعون ب دما

بلديةح بل وروابج حبحتو بلديةح.
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 -1أ بي ييل المتي ييرجم في ييي التمييي ييز بي ييين هج ي يرا اليهي ييود مي يين فلسي ييبين إلي ييى ارجهي ييا
) (Emigrationوهجرتهم مين ال يارإ إليهيا ) (Immigrationوهيذا ال بيل أضياع
المعنى وأفسد الحجة.
ص 21
 -3أ بل المترجم فهيم كلمية  Contemporaneousبتوليج حمتيلثراح فمعناهيا معاريرا
أو واقعة في وق

واحد.

 -6حذر المترجم ح،هر نوفمبرح من التاري بسنة . 3839
 -7وقولج حوارداح بل والواجر أن تكون حممكنةح.
 -1ق ييول المت ييرجم أن الس ييكان ر يينفوا حبحس يير العنر يير وال ييدينح ب ييل فالعنر يير
وال ييدين  ،ييي ان م تلف ييان .والتر يينير ك ييان فعي ييا بحس يير ال ييدين فت ييب كم ييا ه ييو

واضا للمدق في اأرل.
ص 22

حذر المترجم من اأ رل حسكان مدينية التي دس التديمية مين اليهيودح عنيد
ذكيير إحريياء سيينة  3873فلضيياع بييذلر المعنييى وأفسييد البرهييان علييى أنهييم لييم
يكونوا أكثرية فيها حين ذ.

ص 131
المتحجيرا التيي تتمييز بهيا إسي ار يلح كييم ريير لروييا وف
 -3قول المترجم حالم ازييا
ت
ينبب على اأرل الذي معناه :حأن قسوا إس ار يل المعروفة ...ح.
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 -6حييذر المتييرجم كلميية التعريير ) (Fanaticismالتييي ورييفنا بهييا سييلور إسي ار يل
في النص اإلنكليزي.

 -7وحذر أيضا من النص اإلنكليزي قولنا حليم تعيد التيدس مدينية مفتوحية بلماكنهيا
المتدسة ...ح.

ص 131

 -3لم يلتزم المترجم اأرل الذي ينيذر بتعيريع المسيجد اأقريى وكنيسية التيامية
لل بر في حالة حرر.

 -6ح ي ييذر المت ي ييرجم م ي يين اأر ي ييل حاأرع المتدس ي يية بجي ي يوار المس ي ييجد اأقر ي ييىح
وتفضيل كل ،بر فيها على كل رمال رحراء سيناء.
الخالصققة
بعييد إ كمييال متابليية الترجميية مييغ اأرييل اإل نكليييزي وكتابيية أكثيير اأ بيياء
والنتييا ص إفسيياد ا للمعنييى وضيير ار بالمرييلحة تييذكر قييول المتييرجم أنييج عييرع
الترجمي يية علي ييى وكيي ييل ال ي يو ازرا وراجعهي ييا مي ييغ م ي ييتص باللري يية اإل نكليزيي يية وأني ييج
سيراجعها مغ م تص بالتاري ؛ فسلل

نفسي  :أين أثر ذلر؟ وكيير جياز هيذه

اأ بيياء الكثي يرا علييى هييوفء كمييا جيياز علييى المتييرجم؟ والنت يجيية التييي انتهي ي
إليهييا أ ن الترجميية ف ترييلا للتييداول ورأيييي سييحر جميييغ النس ي التييي ببع ي
وا ردار ب بعة أ رج رحيحة اللرة والمعنى والمتن.
في أول رمضان 3103

د .عبداللطيف الطيباوي
[ يوسر المجمغ أن يعلن أن الدكتور عبداللبير البيباوي قد انتتل إلى رحمة اللج بعد أن
وافى المجمغ بهذه التعليتا  .رحمج اللج رحمة واسعة].

المحرر
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