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 د الأقصىالأوقاف الإسلامية بجوار المسجِ

 سرائيل لهاإأصلها وتاريخها واغتصاب 
THE ISLAMIC PIOUS FOUNDATIONS IN JERUSALEM  

ORIGINS, HISTORY AND USURPATION BY ISRAEL 

 يعبداللطيف الطيباوللدكتور 
 

نكليزية إلى العربية إلى معالي الفضل في ترجمة رسالتي هذه من اإليعود 
سيييمية بالمملكيية وقييار وال،ييوون والمتدسييا  اإللسيييد كامييل ال،ييرير  وزييير اأا

ناء الموتمر ردنية الها،مية؛ فتد بحثنا الموضوع عند اجتماعنا في لندن في أثاأ
 وروبي لبحث قضية التدس.سيمي اأالذي عتده المجلس اإل

موليير. وكييان افتفييا  أن تتييولى الييوزارا ترجميية الرسييالة دون الرجييوع إلييى ال
وفييي هييوام  ولكنييي بلبيي  أن أرج ترجميية مييا كتيير تحيي  الرييور وعلييى ال ييرا ب 

لييي إوبلرييا  أجنبييية. لكيين بعييد مييدا ورييل الرييفحا  ميين المراجييغ باللريية العربييية 
ن أليييييج ترجميييية الرسييييالة  و إكتور عييييز  جييييرادا  بييييلن الييييوزير وكييييل كتييييار ميييين الييييد

 ي فيها.بداء الرألي نس ة من الترجمة إلإالمترجم رأج أن يرسل 

كثيييرا؛  فييي الرييور وال ييرا ب والهييوام  فوجييد  فيهييا أ يبيياا  نظيير  أوفا 
 بيييرا  فييدفعني ذليير لمراجعيية الفرييل اأول ميين الترجميية  فوجييد  فيييج أ يبيياا 

بيين ريييد الييدين  . فمنهييا مييا وقييغ فييي اسييم المليير اأفضييل قلتنييي وجودهييا جييداا أ
 فهيييييييييييذا أريييييييييييبا حالملييييييييييير الفاضيييييييييييلح  ومنهيييييييييييا حيييييييييييذر نرييييييييييير اسيييييييييييم عمييييييييييير 
المرمودي المجرد الذي أوقر زاوية في حي المراربة  ومنها حذر حالثالث من 

 للهجيييييييرا  ومنهيييييييا حيييييييذر جملييييييية 307ربييييييييغ اأولح مييييييين تييييييياري  وقفيييييييية سييييييينة 
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عميا  مير يحتياإ إليى عنايية تزييد كثييراا ن اأأكاملة من نص وقفية أ رج. فرأي  
 ثيييييثفيييي  73/5/3890توقعيييج المتيييرجم. ووضييييح  ذلييير بمييييذكرا مور ييية فييييي 

وميحظية  ارية  رفحا  كبيرا. وفي هذه المذكرا أكثير مين  مسيين تريحيحاا 
 بالفرل اأول والرور وال را ب والهوام  فتب.

لتييد بيتنيي  فييي هييذه المييذكرا أن الترجميية ف ترييلا للن،يير؛ فلرتهييا العربييية 
 يييب العلمييية ل  بييل تعرييير  وي،ييوبها كثييير ميين اأمعتييدا  وتحتيياإ إلييى تسييهي

الدقة في نتل نروص الوقفيا  عن    وسوء فهم اأرل  وقلةوالحذر والت،ويج
ريييل مببيييوع باللرييية العربيييية. واقترحييي  وجيييور مراجعييية الترجمييية جملييية جملييية أ

ضييها علييى ميين يعييرر مدينيية التييدس  والحييرم ال،ييرير ومييا  وسييبر سييبر  ثييم ع رل
يجيياوره ميين اأمكنيية التاري ييية المييذكورا فييي الرسييالة. ونبتهيي  إلييى وجييور العناييية 

مين  دفا ن نتيول ببيار يافيا  بيأ: فيي يجيوز  بياءأريد ما فيها من ا  و  ل را ببا
أو أن نضياعر  بَّيج  ح  من ببيار  فا دببار ال ليل   أو أن نكتر ببار هيتا  ب

 بحارا النرارج  فنجعلها بحارا  النرارج  كما نبته  إلى  ير ذلر.

ومعييييج نسيييي ة  2/2/3893ثييييم ورييييل إلييييي كتييييار ميييين السيييييد الييييوزير فييييي 
 ف مراجعتهييييييا بكييييييل عناييييييية ودقيييييية. إالرسييييييالة. فلييييييم يبيييييي  أمييييييامي  مببوعيييييية ميييييين

 لكييييل معتمييييد ميييين الفرييييول السييييتة. وقبييييل ذليييير  وفيمييييا يلييييي ميحظيييياتي تفرييييييا 
ولييى بلرقييام الرييفحا  فييي قا ميية المحتويييا : ف بييد ميين ميحظتييين: ت ييتص اأ

  39حة علييى رييف يبييدأ الفرييل الثيياني فعيييا  مييا فييي الرسييالة؛ فمييثيا  فهييذه ت ييالر
 عليييييييييى  كميييييييييا فييييييييي المحتوييييييييييا   والوثيييييييييا   تتييييييييغ فعييييييييييا  33ف علييييييييى ريييييييييفحة 

 . والميحظييييييية الثانيييييييية ت يييييييتص 337-307  ف عليييييييى 333-301الريييييييفحا  
   فالمحكمييييييية ال،يييييييرعية التديمييييييية 366بميييييييا كتييييييير تحييييييي  الريييييييورا الثالثييييييية بص

ذا فيي الريورا. هي اليسرىاليمنى بيل  ي المدرسة الت نلك ِزيتة  ف تتغ على الزاويةأب
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مكان تجنبها: أولها على  يب المببعية التي كان باإلة كثير من اأوفي الرسال
. لكن الذي ليها سابتاا إ يرا؛ وقد نبه  ولى وآ رها على الرفحة اأفحة اأالر

أريييار الهيييوام  مييين الحيييذر والت،يييويج يريييعر تفسييييره: فهيييذه الهيييوام  تبييييتن 
كيل ريفحة  ولهيا أرقيام  لي أسيفمرادر الرسالة باللرة العربية وبلرا  أجنبية ف

أن المترجم حذر منها  متسلسلة من الواحد إلى التاسغ والستين. وقد آلمني جداا 
فتيب. ومين المحيذور وثيا   تفريل حتيو  المسيلمين فيي  73ثبي  أو  هام،اا  79

  وتتريييير لجنييية البيييرا  3868حيييا ب البيييرا ؛ مييين أهمهيييا تتريييير لجنييية ،يييو بسييينة 
ريبانيييية رسيييمية كلهيييا    ومريييادر ب3870سييينة الدوليييية  ميييغ سيييجل ال،يييهادا  ب

سيييمي وتيينتع ادعيياء اليهيييود. هييذا وكنيي  رجييو  المتييرجم فيييي تثبيي  الحيي  اإل
رلية وأن ف يترجمها؛ اأ جنبية بلرتهاحظاتي ال بية أن يبتي المرادر اأمي

حأوقيييييا   :فليييييم يتبيييييل النرييييييحة؛ فتيييييرجم عنيييييوان كتيييييار لتنريييييل بريبانييييييا بتوليييييج
ليم ي،ير إليى أرقيام الريفحا  عنيد ن الكتيار فيي جيزأين  و مضبربةح  وليم يتيل أ

ع،ييرا حكييذاح للجمعييية  ليييج. ومثييل ذليير ترجميية حسييجي  الجلسيية الثانيييةإ،ييارا اإل
ح؛ فهيذا ف فا يدا منيج بعيد أن حيذر المتيرجم 3818مم المتحدا سنة العمومية لأل

الفرل  في  يب قليلة نسبياا . وييحظ فيما يلي أن اأمنج رقم المجلد والرفحة
 ن المترجم أرلا معظمها بف كلها  بناء على ميحظا  المولر.أ ول اأ

 ولالفصل ال 

 1صفحة 

 77نكليييييييزي بسيييييينة وفيييييياا ابيييييين مسييييييعود ميييييين اأرييييييل اإل حييييييذر المتييييييرجم
 للهجرا .
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 11 ص

سييتب  كلميية حبييارح قبييل حكلميية المراربييةح ميين العبييارا حبييين بييار السلسييلة  -3
 وبار المراربةح فا تلت المعنى.

م يضغ المترجم الهيام  ال ياص بوقفيية أبيي ميدين فيي آ رهيا عليى هيذه ل -6
 بييل  كلنييج يتعليي  بمرييحر  الرييفحة  بييل وضييعج علييى الرييفحة التالييية

 ملر المررر.

 11ص 

أي  "Conseway"حممييييير مرتفيييييغح ترجمييييية ف تفيييييي بالمتريييييود مييييين كلمييييية  -3
ا كتبييي الطريققق  ييي   المرتفيييغ  اليييذي كيييان فيييو  قنبيييرا عنيييد بيييار السلسيييلة ل مت

 فية.الوق

أضييار المتييرجم ميين عنييده قولييج حكمييا يوكييد سيياكنو المنبتيية ميين العييا ي   -6
الثيث المعروفةح. وليم ييذكر اسيم هيذه العيا ي   وف كيفيية سيماع التلكييد 
ميين أفرادهييا بعييد مضييي قييرونف بفييالكيم فييي اأرييل يتعليي  بسييكان حييارا 

 للهجرا . 3001أو سنة  222ال،رر في سنة 
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 الفصل الثاني

 11ص 

 رل.حالمعراإح التي ف وجود لها باأ المترجم من عنده كلمة أضار -3

ب الرربيي للحيرم ال،يرير؛ ميغ للحيا  جعل المترجم ححيا ب البيرا ح ميريتاا  -6
 ول هو جزء ررير من الثاني.أن اأ

قول المترجم حسمي  الر را التي اعتلى منها البرا  قبية الري راح  سيوء  -7
يكيين لهييا وجييود قبييل عهييد  الريي را لييم فقبققةفهييم لألرييل و بييل تيياري ي؛ 

 الملر بن مروان.عبد

 11ص 

ب يل   المترجم ميغ ميحظياتي ن يصَّ العهيد العميري  أي كتيار عمير بين  -3 أ عل
رج التييدس عنييد تسييليمها لييج. وأعبيتييج مرييدر اليينص  اال بييار إلييى نريي

وهيييو تييياري  الببيييري بببعييية المست،ييير  دي  وييييج التيييي يعتميييدها علمييياء 
ذكر رقم المجلد والرفحة. فلهمل المترجم  في ال،ر  والررر  مغالتاري  

. وأ يرر 3838من ببعة جديدا ظهر  في بييرو  سينة  ذلر وأ ذ نراا 
ميين ذليير أنييج وضييغ فييي آ يير الهييام  كلميية بالمتييرجم  هكييذا بييين قوسييين  
كلنييج هييو الييذي وجييد اليينصت وأضييافج  وكييلن هييذا اليينص  ييير موجييود فييي 

 الرسالة  وكلن مولفها لم يعبج للمترجمف

حهرقييييلح؛ واسييييتعمال المتييييرجم حهراكليييييوسح م،ييييو   للتييييار   :ل العييييرريتييييو  -6
 العربي.

تييياري  تسييييليم التييييدس ميييذكور بالرسييييالة بييييالهجري والميييييدي هكييييذا: حسيييينة  -7
 .239مح فجعل المترجم السنة المييدية 279هي/ 33



 - 633-  

 12ص 
قييييول المتييييرجم حبييييدون بليييير ميييين اليهييييود أنفسييييهمح هييييو سييييوء فهييييم لألرييييل  -3

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

 :ف يفهييييم التييييار  العربييييي قييييول المتييييرجم حسييييليمان الكبيييييرح؛ فييييالعرر يتولييييون -6
عيياد بنيياء أسييوار التييدس  حسييليمان التييانونيح  وهييو السييلبان العثميياني الييذي أ

رجم بكلميية كبييير بأعيييد . وهييذه الكلميية ف تتييMagnificentوروبيييون ويلتبييج اأ
  .28هذا ال بل على ص

 12ص 

حريياء نفوسييهم عيين معارضيية اليهييود إل حييذر المتييرجم ميين اليينص مرييدراا  -3
 اا.ر على التو  اعتماداا 

 كلمة حزعيمح. يضاا أوحذر  -6

 11 ص

ب،يييداح إليييى اأريييل اليييذي هيييو حأوريييى أضيييار المتيييرجم مييين عنيييده قيييول ح -3
 برفضجح دون زيادا.

لألرييل؛  ار ححيياكم التييدسح  بييل و يفيياا يسييمي المتييرجم أحمييد آ ييا الييدزد -6
 .وبعد سبرين يسميج حمتسلم التدسح رواباا 

 12ص 

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

اليهيييود بالتفبيييان وقبعييية الفيييرو   حيييذر المتيييرجم ورييير لبييياس المريييلين  -6
 المرلين اقترروا على هوفء.ن إضعر الحجة التي تتول لف
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 03ص 

هيونية  م الر لألرل فساد البتوس الدينيةح بعد قيام الرإقول المترجم ح -3
بب،ييييلن حييييا ب البييييرا    الييييذي معنيييياه أن الرييييهيونية اسييييترلت  أمييييراا دينييييياا 

 أ راع سياسية.

ح  وهيييو عكيييس حضييي ييا  3990جعيييل المتيييرجم عيييدد مهييياجري اليهيييود سييينة  -6
 ح.اا اأرل الذي يتول حعظيم

 01 ص

فهييييم لألرييييل وترجميييية ركيكيييية؛ فالمترييييود أن اليهييييود أزعجييييوا المراربيييية  سييييوء -3
ميييدين  أميييام حييا ب البيييرا   برفيييغ وقييير أبييي  المتيمييين فيييي بيييو  عليييى أرع

 حضار الكراسي  وعرقلة البري  إلى تلر البيو .ا  روا   و اأ

 قامة الريا هنارح  م الر لألرلإفدعاء اليهودح  قول المترجم حأساساا  -6
 وا أن يكييون مييا ذكيير أساسيياا فاالييذي معنيياه ان المراربيية ومتييولي الوقيير  يي

 المكان. ملكيةفدعاء اليهود 

 الفصل الثالث

 02ص 

ح؛ أساء المترجم فهم كتار واييزمن إليى بلفيور؛ فهيو حجيريءح ولييس ح،يديداا 
الحيييا ب م،يييوَّه فيييي فتيييد بلييير تسيييليم حيييا ب البيييرا  إليييى اليهيييود. واليييذي قييييل عييين 

 هو حأقدس مكان عندنا في مدينتنا المتدسةح. جحيحالترجمة  ور

 01ص 

فيييي اأريييل حزعمييياء مسيييلمي التيييدسح  فجعيييل المتيييرجم ذلييير حقيييادا مسيييلمي  -3
 المنبتةح.
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 المظاهرا ح فجعلج المترجم حمنغ مظاهرتينح فتبففي اأرل حمنغ  -6

 فوأساء فهم اأرل: فافستفزاز رار عنده تحريضاا  -7

رر للرييهيونية منييذ تليير اللحظيية التييي وقييول المتييرجم حبييدأ بييذلر عييداء العيي -1
ح  م الر لألرل الذي يبيتن أن عداء دينياا  ات ذ  الرهيونية فيها مظهراا 

  فات ييذ بسييبر محضيياا  العييرر للرييهونية كييان حتييى تليير اللحظيية سياسييياا 
 ضييييييييييييافة إليييييييييييييى باإل دينييييييييييييياا  مبامعهييييييييييييا فييييييييييييي حييييييييييييا ب البيييييييييييييرا  مظهييييييييييييراا 

 ي.يالسياس

 01 ص

 Disquieting Portentsم،وومةح ترجمية م بتولج حاضبرابا  أ بل المترج -3
 فمعناها حدفف  متلتةح للكلمتين.

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

الجي  البريباني  يمنعهم من د ول المدينة التديمة بسبر سيوء سيلوكهم 
م حا ب البرا  بمبكى اليهود . فجاء  الترجمة م الفة لكل ذلير هكيذا أما

 ح.حكان سلور الجنود اليهود يوحي بلن المدينة بكاملها تح  تررفهم

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

 فنتدار على نص وعد بلفورح.ا

 02ص 
المحيييياكم ميييياكن المتدسيييية تحيييي  رعاييييية جميييييغ اأ فييييي الترجميييية: حلييييم تكيييين



 - 631-  

ماكن المتدسة من حلم تكن ،وون اأ :رل الذي يتولالمحليةح؛ وهذا م الر لأل
 المحاكم المحليةح.صالحية 

 03ص 
كلمتييا ح،ا،يية مرييرراح فييي الترجميية ف تييودي المعنييى للتييار  العربييي  وف 

   فهذه معناها حستارح  والفترا الواردا فيها(Screen)را أن تكون ترجمة لكلمة ي
ل قضيية حيا ب البيرا  مين وَّ ريل؛ فاليذي ح ي تلر العبارا ترجمة  يير ريحيحة لأل

مير مين الحكومية أسيية هيو اليرأي العيام اليهيودي  ف مسللة دينية إليى قضيية سيا
 في فلسبين أو في لندن  كما توهم المترجم.

 01ص 
 حالموتمر اليهوديح في الترجمة  بل  والرحيا هو حالمجلس الملتي اليهوديح.

 01ص 
عيد أ. بف يهودياا إفالحا ام ف يكون  قول المترجم ححا ام يهوديح  رير؛ -3

 . والكلمتييان ترجميية  ييير رييحيحة لألرييل وهييو 80هييذا ال بييل علييى ص
Chief Rabbinate .ومعناه حر اسة الحا امينح 

رييييل  ترييييبا بمعجييييزا منييييج لرييييحر اليهوديييييةح  فييييي اأالمتييييرجم حاجعييييل  -6
 فحالوكالة اليهوديةح

علييييى يييييد  3868وكييييذلر رييييار حالمييييوتمر الرييييهيونيح فييييي زورييييي  سيييينة  -7
 المترجم حالموتمر اليهوديحف

 00ص 
 ح أريييبا عنيييده ح ببييياا واحيييداا  سياسيييياا  ومييين معجيييزا  المتيييرجم أن ح بابييياا  -3
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 سياسية متعدداح.

بي  المزمييارح. إول المتييرجم حف يسييما بييربييي معنييى قييوف يفهييم التييار  الع -6
رن الكيييب  فافريييل ميييا يسيييميج اليهيييود ح،يييوفارح  وهيييو بيييو  يرييينغ مييين قييي

عييادهم الكبييرا. واللجنية الدوليية أوري  بمنيغ أويستعمل عند الرييا فيي 
 استعمالج عند حا ب البرا .

 02ص 
 "be regarded"كلميييية حاسييييت دامح ف يرييييا أن تكييييون ترجميييية لكلمتييييي  -3

 في المتن حاعتبارح. فمعناهما

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

 02ص 
 ييب  مين أ ربهيا ذه الريفحة م،و،ية وفيهيا عيدد مين اأالترجمة على ه

نية الدوليية مين حمحيامي اليهيودح أميام اللج قول المترجم حالمست،ار اليهوديح بيدفا 
للتحتييي  فيييي قضيييية البيييرا  بأعييياد المتيييرجم ال بيييل نفسيييج عليييى الريييفحة التاليييية  

 .(Counsel)وذلر سوء فهم لكلمة 

 01 ص
 حوثا   الوقرح. ججم حالموسسا  الوقفيةح  بل وروابقول المتر  -3

ح بيورا  :وقولج حهكذا  يار البلير اليهيوديح م يالر لألريل اليذي يتيول -6
 البلر اليهوديح.

 01ص 

ل. رييم اأأسيياء فهيين المتييرجم يب أ ييرجميية علييى هييذه الرييفحة كثيييرا اأالت
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ن يتييول حريييدر أميير مييين مجلييس الملييير ال يياص فيييي متيير بكنرهيييام أوكييان الواجييير 
ل المنيييدور الرربيييي أو حيييا ب المبكيييىح  وهيييذا اأيتعلييي  بفلسيييبين والحيييا ب  يييوَّ مييير   

 اسيييم العليييم اسيييماا السيييامي فيييي التيييدس تنفييييذ قيييرارا  اللجنييية الدوليييية. فجعيييل المتيييرجم 
مضياء إلجرييدا الرسيمية كيان بعين اليذي ريدر فيي عيدد ممتياز مين اللوظيفة؛ فياإل

فترجميية المتييرجم   حسييير جييون روبيير  ت،انسييلورح وهييو اسييم المنييدور السييامي كيياميا 
ف وكلمية مست،يار عليى كيل حيال عينياا إحأردر المست،يار سيير جيون روبير ح  هكذا

 عندما ف تكون اسم علم. Chancellorترجمة  اب ة لكلمة 

 

 الفصل الرابع

 21ص 

حتل اليهيود قريية التسيبل التيي ،يبر  افكتر حساء المترجم فهم اأرل أ
بكييذا   ربييي التييدس عيين المدينييةح ومعنييى هييذا أن احييتيل التسييبل قبييغ الرييلة 
بين التدس التديمة والجديدا. وهو كيم ف معنى لج. فالتسبل على البري  مين 

بَّر  احتيلهييا قبييغ الرييلة بييين التييدس ومييا هييو إلييى التييدس إلييى الر  مليية فيافييا  س يي
  ربها من البيد.

 21 ص

ليييييج مييييا أفسييييد معنيييياه؛ إسيييياء المتييييرجم فهييييم اأرييييل وأضييييار أ وهنييييا أيضيييياا 
سيرا يل  إهو السند التيانوني الوحييد لوجيود مم المتحدا ن قرار اأإفاأرل يتول 

 .العرر احتجوا عليجأن عن  ر ماا 

 20ص 
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منييييج قبييييل أيييييار  ن حجميييييغح سييييكان الحييييي اليهييييودي  رجييييواإلمتييييرجم قييييول ا -3
وهييذا واضييا م يالر لألرييل الييذي يتييول حمعظيمح اليهييود  رجييوا.   3819

فيمييييا يلييييي ميييين البحييييث عنييييدما أ ييييذ العييييرر أسييييرج ميييين اليهييييود المييييدنيين 
 والعسكريين عند ستوب الحي.

ي ردنييي فيي  وهييي أن اليهييود حيياربوا الجييي  اأحييذر المتييرجم جمليية مهميية -6
  وكيان الحي اليهودي إلى أن التجيلوا إليى الكنييس الكبيير  فجعليوه حريناا 

 هذا من أسبار ما أرابج من ال رار.

 20 ص

فرييييبيد العربييييي  ترجميييية للكلميييية قييييول المتييييرجم حأرع قتييييالح ي ييييالر ا -3
   والمللور هو حساحة قتالح.Battle fieldنكليزية اإل

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

 أعيه.

ميم المتحيدا فيي كيانون ن قرار اأإتولج إلى اليج ين العرر ب وأساء أيضاا  -7
رييل . فهييذا التييرار كمييا هييو واضييا فييي اأكييان حلتعويضييهمح 3819اأول 

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

 22 ص

التوفي  التيي عينتهيا اأميم  رل ورر وظيفة لجنةحذر المترجم من اأ -3
 كمال عمل الوسيبح الذي ا تالج اليهود في التدس.إحدا  وهو حالمت
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 ضار المترجم من عنده كلمة حالثلرح التي ف وجود لها باأرل.أ -6

 22ص 

دييانح  فترجمهيا حوزراء اأ "Ministers of Religion"يفهيم المتيرجم معنيى  ليم -3
الحا يييامين والتسيييس  اليييذين تعهيييد  مييين  ميييغ أن معناهيييا هيييو حرجيييال اليييدينح 

 ردن للجنة التوفي  بتسهيل ورولهم إلى التدس وحا ب المبكى.اأ

تيياري  وثيتييية اأمييم المتحيييدا كميييا ذكييره المتيييرجم  لييب  والواجييير أن يكيييون  -6
63/2/3818. 

 21 ص

سرا يل لتيرارا  الجمعيية العموميية ومجليس اأمين إن رفع إقول المترجم  -3
بلنيج ريل اليذي يرير اليرفع لألميم المتحيداح  سيوء فهيم لأل حكيان مفجعياا 

سييرا يل هييو قييرار ميين إن السييند التييانوني الوحيييد لوجييود   أجمييافا إحمحييزنح 
 مم المتحدا.اأ

 د ذح.قول المترجم حآنذارح  بل وروابج حبع -6

 3819ضييار المتييرجم ميين عنييده كلميية حالعظمييىح دون سييبر. فييي سيينة أ -7
 من اليهود. وثلثاا كان سكان فلسبين: ثلثين من العرر 

 21ص 

 رل.م تررا ف تمثل اأالفترا اأولى ترجمة  -3

 المترجم من عنده كلمة ح ابرح وهي ليس  باأرل. أضار -6

  3823  حرر سنة سرا يليةح بالنسبة إلى سجيحذر المترجم كلمة حاإل -7
 .فا تل بذلر المعنى
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 23ص 

 Rules ofعرار الدوليةح ترجمية  ريبية و اب ية لألريل قول المترجم حاأ -3

International Law .ومعناه حقواعد التانون الدوليح 

رربييييي ميييين المسييييجد ن حييييي المراربيييية حمجيييياور للجانيييير الإقييييول المتييييرجم  -6
 ي للحرم ال،رير.رل  فالحي مجاور للحا ب الررباأقرىح ي الر اأ

 21ص 

ريييل والترينييية بيييو ميييدين يتوقيييغ مثيييل هيييذاح  بيييل  فاأأقيييول المتيييرجم حكيييان  -3
 ...ح. ن يتوقغبا مدين كاأحوكلن  :يستدعيان أن يتول

 فهو حالكارثةح وليس حالسلورحف Calamityأ بل المترجم معنى كلمة  -6

 21 ص

 ييرج اسييتعمال أ يييب علييى هييذه الرييفحة وعلييى رييفحا  ميين أ ييرر اأ -3
مييييين  أو بيييييدفا  (Usurpation)ة حالممارسيييييا ح بيييييدل مييييين اف تريييييار كلمييييي

 .(Expropriation)افستمير  

يبييين وف يوجييد حييي للسييريان فييي التييدس كمييا زعييم المتييرجم  بييل لهييم  كمييا  -6
 نكليزي  حديرح فيها.النص اإل

نييياب  بيييالحررح ي،يييوته قيييرار افسيييتييء عليييى المإقيييول المتيييرجم حمبيييدأ عيييدم  -7
رع بيييييالتوا متحيييييدا اليييييذي حيييييرم افسيييييتييء عليييييى اأميييييم المعنيييييى قيييييرار اأ

 بكلمة حمناب ح  ير وار و امع. Territoryالعسكرية. وترجمة كلمة 
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 22ص 

. وكلميية ةتهييا  ريبيياعبار الترجميية علييى هييذه الرييفحة  ييير دقيتيية وبعييع 
 وروابج الوضغ التانوني.   بل (Status)حالمعالمح ترجمة لكلمة 

 21ص 

 حعنيفةح وهي ليس  باأرل.ة ضار المترجم من عنده كلمأ -3

بكلمييييييية حالتسيييييييهيي ح  بيييييييل  فهيييييييذه معناهيييييييا  "Publicutipities"ترجمييييييية  -6
 ال دما  بالبلدية  من توريد الماء والكهرباء و ير ذلر.

 22ص 

 بي السعود والزاوية الف رية.أجمة  بل وف توضا ما حدث لمساكن التر 

 11 ص

 رل.باأ  فترا كاملة محذوفة أو ممسو ة وجملة مضافة ليس -3

 بكلمة حممرح  بل  وروابها نف  أو قبو. "Tunnel"ترجم كلمة  -6

 11ص 

 سيميةح؟ في وجود لها باأرل.ين جاء المترجم بتولج حالتبور اإلمن أ -3

 .Lootقولج حقرارا  افستييءح  بل والواجر أن يتول حالنهرح =  -6

ل المتيير  -7 وَّ يي اآلثييار ،ييارا إلييى عالميية جم المونييث إلييى مييذكرف وذليير عنييد اإلح 
البريبانية بكياثلين كنييون  التيي يعرفهيا أهيل التيدس. وحيذر ميا قييل عين 

 سرا يلية.دتها لتضية العرر ضد الحفريا  اإلمعاض
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 10ص 

ل  المتيييييرجم حبلديييييية  -3 وَّ ييييي ريييييل إليييييى حالبليييييديا  سيييييرا يليةح فيييييي اأالتيييييدس اإلح 
 سرا يليةحفاإل

ترجم ذكر ذلر ذر المف يفهم التار  قول المترجم حالكتار المذكورح فتد ح -6
 رل.الكتار من اأ

ل المتييرجم مسيياحا  اأحييياء ميين الفييدان إلييى الييدنم  فييلوق -7 وَّ يي غ نفسييج فييي ح 
دنمييييا   301  وهييييذه تعييييادل فييييداناا  62رمنييييي ال بييييل؛ فمسيييياحة الحييييي اأ

 .86فجعلها المترجم 

 10ص 

ي ي،مل الحا ب الرربيح  ي الر قول المترجم حوهذا يعني أن الحي اليهود
 حتى سرا يل جعل الحي اليهودي يمتد ،رقاا إبين أن ما ا تربتج رل الذي ياأ

 الحا ب الرربي للحرم ال،رير.

 12ص 

تدس أساء المترجم فهم السوال وهو: حأيجوز أهل دين تريير اسم مكان م -3
،يييارا إليييى تسيييمية الحيييرم ال،يييرير بجبيييل عنيييد أهيييل ديييين آ ييير؟ح بوهيييذا باإل

 .سرا يليين عند اإل (Temple Mount)الهيكل 

 لهذا فتول المترجم حجبل المعبدح  بل  والواجر أن يكون حجبل الهيكلح. -6

 

 الفصل الخامس
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 11ص 
م وضييعوا اليهييود فييي كنيسييهم 3088عنييدما احتييل الرييليبيون التييدس سيينة 

وبالترييفية الجسييدية علييى البا فيية  حرقييوه عليييهم. وفييي الترجميية حقضييوا نها ييياا أو 
 وضج.عن  م اليهوديةح. وهذا تعبير  رير فضيا 

 11 ص
ن المسييلمين سييمحوا لليهييود حالتعبييد إ لييب تيياري ي ،يينيغف يتييول المتييرجم  وهنييا

سيييمي ب مسيية قييرون  والييذي الييذي دمييره الرومييان قبييل الفييتا اإل فييي الهيكييلح  هييذا
 من الهيكل. (Relic) بقيةس ما بج هو الريا عند حا ب يعتبره اليهود 

 11-13ص 
 ين المرحوم عارر العارر والسييد لب المترجم في المتن وفي الهوام  ب

 ول مولر تاري  التدس.روحي ال بير  فجعل الثاني ف اأ

 11-11ص 

سيح  موسيى الحسييني مين كتابيج إ يذ كييم اليدكتور لرجو  المترجم أن ي
حعروبة بي  المتدسح وأن ف يترجم ترجمتي. فلم يتبل افقتراد  وترجم الترجمة  

 أرلفووضعها بعد عيمة اقتباس كلنها ا

 10ص 
 الكتر الجررافية المذكورا تتعل  بالتدس ف حبالمنبتةح كما يتول المترجم. -3

حذر المترجم من اأرل هذه الجملة حإليى الجنيور مين بريي  ممتيد مين  -6
الرييرر إلييى ال،يير ح بأي ميين بييار ال ليييل إلييى بييار السلسييلة  فسييبر ذليير 

 رمن إلى حي المراربة.حياء من حي اأفي مواقغ اأ  موضاا 

ح ولييس حمرافي ح كميا  "Buildings"أ بل المتيرجم ترجمية كلمية  -7 فمعناهيا حمبيان 
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 يتول.

  فمعناهييا ح بيييراح وليييس ححيييح كمييا Compoundترجميية كلميية  يضيياا أوأ بييل  -1
 يتول.

متبييراف وهييو  (Seminary)وأ،يينغ أ يييب الترجميية هييي جعييل مدرسيية دينييية  -5
 .Cemeteryظن من المترجم أنها 

 12ص 

عن المعراإ قتل  المعنى  فلربا معنى كيمج أن  أضار المترجم جملة
رسول اللج عيرإ إليى السيماء مين موقيغ ححيو  البيرا ح  ميغ أن العيروإ كيان مين 

 رل.ر را الم،رفة  كما هو واضا في اأال فو 

 12ص 

ريييل هيييذه العبيييارا المهمييية: حدون وثيييا   رسيييمية تثبييي  حيييذر المتيييرجم مييين اأ -3
 الملكيةح.

تد،ييين الكنيييس؛  3955بريبيياني حضيير فييي سيينة ن السييفير الإوأ بييل بتولييج  -6
 ستانبول .إلتنرل في التدس بوالسفير كان في فالذي حضر هو ا

 11ص 

حيذر المتييرجم ورير أزقيية الحييي اليهيودي  وأنهييا لييم تير ك،ييوارع المدينيية  -3
 مرروفة بالحجارا.

 وحذر كلمة ححيح قبل حبار الوادح فا تل المعنى. -6
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 12ص 

،ي في حي اليهود كان حيجازر بالسير أضار المترجم من عنده أن الما -3
 بين بيو  هاويةح.

اليييذي يجيير أن يكيييون فييي الجملييية هكيييذا:  "Relieved"وأ بييل فهيييم معنييى  -6
فَّر  مظهر الكنيسين بتبتيهما  ثر ميا حولهميا مين الفتير والتيذارا. فيالفتر أ  

 والتذارا ف يتعلتان بالكنيسين كما توهم المترجم.

 هما أهمية تذكرح ف وجود لها في اأرل.وقولج عن الكنيسين حلم تكن ل -7

 23ص 

برزح وثيتة م الفة لألرل  فالوثيتة هي سجل أن التاضي حإقول المترجم 
ى سيييفا جبيييل الزيتيييون وقييير المحكمييية ال،يييرعية اليييذي يبيييين أن متبيييرا اليهيييود علييي

 سيمي  ولم يبرز التاضي ذلر.إ

 21-21ص 

رتان باسيم العيرر ب،يلن حيرر  على هاتين الرفحتين  لبيان ،ينيعان م ِضي
3819: 

سرا يليون لم يتهموا العيرر أنهيم ات يذوا الكنييس الكبيير فيي حيي اليهيود حتى اإل -3
 عيه .أ 57  فاليهود هم الذين فعلوا ذلر بذكر هذا تح  صحرناا 

  –سيييييييرا يلي إليييييييى حجسيييييييرح عليييييييى بريييييييي  التيييييييدس ليييييييم يريييييييل الجيييييييي  اإل -6
 و  أريحييييا. بييييل كانيييي  مدافعييييج تتريييير البرييييي  ميييين مرتفعييييا  بتييييل بييييي

فتتغ بعع التنابيل عليى المتبيرا اليهوديية عليى سيفا جبيل الزيتيون وتتلير 
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 بعع التبور.

 20ص 

سييميح  ي ِإنج حموسس أحد أمكنية الوقير اإليتول المترجم عن المرمود
إن المرييييمودي هييييو حموسييييس أحييييد  :رييييلجيييير أن يتييييول بحسيييير نييييص اأوالوا
 وقار المرتربة في حي المراربةح.اأ

 الفصل السادس

 22-20ص 

نج حأ :رل  كتولجضافة ليس  موجودا باأإلرة الترجمة مضبربة وفيها 
 ح  وحذف  كلمة حالرسميةح فا تل المعنى.مرفوع أساساا 

 22ص 

عيودا اليهيود افعتتياد بريد  النبيواح ال ياص بريل ححذر المترجم من اأ
 سبار للمبالرة في عددهم في التدس.إلى فلسبين  وأحد اأ

 21 ص

ف تتييييرجم بكلميييية حاضييييبهادح ومعناهييييا الييييدقي  حالتضيييييي   Disabilitiesكلميييية  -3
 .حالتانوني

لليهييييود الييييذي أقيييياموا  رييييل كلميييية حالمهيييياجرينح ورييييفاا ميييين اأ حييييذر المتييييرجم -6
 بضواحي التدس  فا تل المعنى وضعف  الحجة.

 قولج حيتمتعون ب دما  بلديةح  بل وروابج حبحتو  بلديةح. -7
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يهيييييود مييييين فلسيييييبين إليييييى  ارجهيييييا أ بيييييل المتيييييرجم فيييييي التميييييييز بيييييين هجيييييرا ال -1
(Emigration)  ليهيا إوهجرتهم مين ال يارإ(Immigration)  ضياع أوهيذا ال بيل

 المعنى وأفسد الحجة.

 21ص 

بتوليج حمتيلثراح  فمعناهيا معاريرا  Contemporaneousأ بل المترجم فهيم كلمية  -3
 أو واقعة في وق  واحد.

  .3839حذر المترجم ح،هر نوفمبرح من التاري  بسنة  -6

 وقولج حوارداح  بل  والواجر أن تكون حممكنةح. -7

ييين فوا حبحسييير العنريييير واليييدينح  بيييل  فالعنريييير  -1 قيييول المتيييرجم أن السييييكان ر 
بحسييير اليييدين فتيييب  كميييا هيييو  واليييدين ،يييي ان م تلفيييان. والترييينير كيييان فعييييا 

 واضا للمدق  في اأرل.

 22ص 

دح  عنيد دس التديمية مين اليهيو رل حسكان مدينية التيحذر المترجم من اأ
  فلضيياع بييذلر المعنييى  وأفسييد البرهييان علييى أنهييم لييم 3873حريياء سيينة إذكيير 

 يكونوا أكثرية فيها حين ذ.

 131ص 

يرا التيي تتمييز بهيا قول المترجم حال -3   وف سيرا يلح كييم  ريير لرويياا إمزاييا المتحجت
 ...ح. سرا يل المعروفةإرل الذي معناه: حأن قسوا ينبب  على اأ
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سييرا يل إالتييي ورييفنا بهييا سييلور  (Fanaticism)ميية التعريير حييذر المتييرجم كل -6
 نكليزي.في النص اإل

نكليزي قولنا حليم تعيد التيدس مدينية مفتوحية بلماكنهيا من النص اإل وحذر أيضاا  -7
 ...ح. المتدسة

 131ص 

قريى وكنيسية التيامية رل الذي ينيذر بتعيريع المسيجد اأيلتزم المترجم األم  -3
 لل بر في حالة حرر.

ريييييل حاأرع المتدسييييية بجيييييوار المسيييييجد اأقريييييىح  تيييييرجم مييييين اأحيييييذر الم -6
 وتفضيل كل ،بر فيها على كل رمال رحراء سيناء.

 الخالصققة

 بيياء نكليييزي  وكتابيية أكثيير اأرييل اإلكمييال متابليية الترجميية مييغ اأإبعييد 
نييج عييرع أبالمرييلحة  تييذكر  قييول المتييرجم  للمعنييى وضييرراا  فسيياداا إ صوالنتييا 

نكليزيييييية  وأنيييييج زارا  وراجعهيييييا ميييييغ م يييييتص باللرييييية اإلو الترجمييييية عليييييى وكييييييل الييييي
: أين أثر ذلر؟ وكيير جياز  هيذه سيراجعها مغ م تص بالتاري ؛ فسلل  نفسي

يجيية التييي انتهييي   بيياء الكثيييرا علييى هييوفء كمييا جيياز  علييى المتييرجم؟ والنتاأ
أيييي سيييحر جميييغ النسييي  التييي ببعييي   ن الترجمييية ف ترييلا للتيييداول  ور أليهييا إ
 بعة أ رج رحيحة اللرة والمعنى والمتن.ردار با  و 

 3103ول رمضان أفي 
 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


