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بسم اهلل الرمحن الرحيم

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أفضل اخللق سيدنا حممد صلى 
اهلل عليه وسلم.

أخي حمافظ حمافظة اخلليل كامل محيد. 
األخ املهندس عدنان مسارة رئيس جملس أمناء جامعة القدس املفتوحة.

الصديق أ. د. يونس عمرو رئيس اجلامعة.
السيد  عالء حجازي ممثل االتصاالت.

أ. د. حسن السلوادي رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر.

�أكون بينكم  �أن  �أهلي يف �خلليل  �لعطوفة و�ملعايل وقبل ذ�ك يا  �أ�صحاب  ي�صعدين يا 
�لقطاع �حلبيب  �أهلنا يف قطاع غزة، هذ�  �أي�صا  �ليوم يف هذ� �ملوؤمتر، لأحّيي من خاللكم 
�لذي بد�أت �لبو�در و�لإ�صار�ت �لإيجابية ت�صل لننهي حقبة �صود�ء يف تاريخنا، وهو �لنق�صام 
و�لنف�صال، هذ� �ملوؤمتر �ليوم �لذي حتت�صنه مدينة �خلليل جاءتنا دعوة من �لأخ �ل�صيد رئي�س 
�جلامعة �إىل �لأخ �لرئي�س �أبو مازن، و�لذي ما �إن �طّلع على فحو�ها حتى كلفني و�رشفني 
�أن �أح�رش �صخ�صيًا �إىل هذ� �ملوؤمتر، و�إنني �أنقل �إليكم حتياته وتقديره و�حرت�مه �صو�ء لهذه 
�ملحافظة �أو جلامعة �لقد�س �ملفتوحة، هذ� �لرجل �لذي ي�صُل �لليل بالنهار، ويجوب �لعامل 

من �أجل �لدفاع عن �أقد�س ق�صية، لينهي �آخر �حتالل يف �لعامل.
وبهذه �ملنا�صبة -لي�س فقط كع�صو يف جمل�س �لأمناء بل كرئا�صة- �أتوجه بال�صكر لهذه 
�جلامعة �لتي تطل علينا يف كل �صهر ويف كل �أ�صبوع ويف كل يوم بن�صاط يربط هذه �جلامعة 
باملجتمع �ملحلي، حتى ولو كان مو�صوع �ملوؤمتر �أو �لور�صة بعيد�ً، فكم كنت م�رشور�ً عندما 
�صاهدت �جلامعة تعمل على ت�صجيع زر�عة �لزيتون و�ل�صتثمار بهذه �ل�صجرة �ملباركة يف 
هذه �ملحافظة �ملباركة، لأن �صجرة �لزيتون هي �لعنو�ن لهذ� �ل�صعب، وبالتايل هذ� �لتو��صل 
ما بني �جلامعة وهذ� �ملجتمع من خالل هذه �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت يجعلنا نتاأكد باأن هذه 
�جلامعة ت�صل �إىل كل بيت، لي�س فقط من خالل �لد�ر�صني بل من خالل �لن�صاطات �لالمنهجية 
و�ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت، وهذ� هو �لدور �لذي نريده من جامعتنا بالإ�صافة �إىل ما عرج �إليه 
�لزمالء، لي�س كثري�ً �أن مو�زنة �لبحث �لعلمي تكون 700000 دينار، لأن �لعامل �ليوم يتجه 
نحو �لتكنولوجيا، و�لبحث �لعلمي �أ�صبح معيار�ً �أ�صا�صيًا لقيا�س �لتقدم يف �ملجتمع، ولكن 
فهذ�  �لق�صيد،  بيت  هو  هذه   700000  -  300000 من  �لعلمي  �لبحث  ميز�نية  ترفع  �أن 
موؤ�رش على �صالمة �ملنهج �لذي تنتهجه هذه �جلامعة �لفتية، ودليل �صاطع على �هتمامها 
بالبحث �لعلمي �لذي ي�صكل مف�صاًل رئي�صًا ومرتكز�ً مهما ممن �ملرتكز�ت �لتي ت�صتند �إليها 
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موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل. واإنني لآمل من زمالئي يف جمل�س الأمناء اأن يقدموا مزيداً من 
الدعم لهذا اجلانب احليوي، باملزيد لأن �لبحث �لعلمي هو �لأ�صا�س وهذ� هو �لدور �لذي 
يجب �أن ت�صطلع به جامعة �لقد�س �ملفتوحة لأن كثري�ً من �لنا�س، وكثري�ً من �لفل�صطينيني 
�أهمية  �إن كثري�ً من �مل�صوؤولني ل يدركون  �نت�صاب، بل  باأن هذه �جلامعة جامعة  يفكرون 
هذه �جلامعة ودورها يف �لبحث �لعلمي ودورها يف �لدر��صات �لعليا �لتي نحن ن�رش من 

هنا باأننا �صنطبقها باإذن �هلل يف �لقريب �لعاجل. 
�أي�صا ي�صعدين �أن هذ� �ملوؤمتر يعقد و�أهميته تاأتي من �صقني �لأول: �أنه يعقد يف �خلليل، 
�إننا  للعامل من خاللها  �لتي نقول  و�لثقافة و�حل�صارة  �لرت�ث  �أنه يعالج مو�صوع  و�لثاين 
لي�س لهم، رغم كل ما  َيدَّعونه  و�أن ما  �لأر�س،  �أ�صحاب حق، ولنا تر�ث وجذور على هذه 
ميلكونه من قوة، وما يقومون به من تدمري لآثارها ومعاملها خالل �حلفريات �لتي يقومون 

بها يف �لقد�س �ل�رشيف.
�أما نحن فعلى هذه �لأر�س لنا جذور، ولنا تاريخ، وهذه �لنقطة �لتي وقف �لعامل فيها 
�أ�صو�ت 107  معنا م�صكور�ً عندما قبلت فل�صطني ع�صو�ً يف �ليون�صكو، وحني ح�صلنا على 
دول، فهذ� رقم ممتاز، وحني ح�صلنا على مو�فقة �ثنتي ع�رشة دولة �أوروبية، ومل يعار�س 
طلبنا �صوى ثالث دول، مع �متناع )12( دولة عن �لت�صويت. فهذ� كله مل يكن لياأتي لول 
�لدبلوما�صية �لو��صحة و�لدبلوما�صية �لهادئة لهذ� �لرجل �لذي يقودنا، ويقود �ل�صفينة بكل 

ثقة، وبكل و�صوح، وعنده من �لروؤيا �لو��صحة، ويعرف �إىل �أين هو ي�صري.
�إىل �لأمم �ملتحدة، وعندما ذهبنا �إىل جمل�س �لأمن  وعلى هذ� �لأ�صا�س عندما ذهبنا 
لنيل �لع�صوية �لكاملة، مل نذهب ترفًا فكريًا ول لعبًة �صيا�صية، بل ذهبنا بعد �أن �صّدت �أمامنا 
كل �ملفاو�صات باأ�صكالها كافة، ونحن ذهبنا لنقول للعامل ماذ� علينا �أن نعمل؟ وماذ� علينا 
بتما�صكنا  �ملرة، ولكن  نوفق هذه  �لعامل، وقد ل  �حتالل موجود يف  �أخر  لننهي  نفعل؟  �أن 
وبوحدتنا �لتي بد�أت تظهر وتلوح يف �لأفق، وخا�صة يف �لجتماع �لأخري يف �لقاهرة من �أن 
�مل�صاحلة قريبة جد�ً باإذن �هلل. لننهي هذه �حلقبة �ل�صود�ء ولنذهب �صوية �إىل �لعامل، �إما �إىل 
�لأمم �ملتحدة، و�إما �إىل �ملقاومة �ل�صلمية �صفًا و�حد�ً ل �صفني، هذه هي ر�صالتنا، وهذ� هو 
�ملطلوب منا يف �لوقت �حلا�رش، �أن نلتف حول قيادتنا، و�أن نكون �صفًا و�حد�ً، و�أن نذهب 

يد�ً و�حدة، من �أجل نيل حقوقنا، و�إقامة دولتنا وعا�صمتها �لقد�س �ل�رشيف.
و�إن  و�ل�صتقر�ر،  و�لأمان  �لأمن  من  �ملزيد  بناء  �إىل  نتوجه  نحن  �حلا�رش  �لوقت  يف 
كان هذ� من متطلبات خارطة �لطريق و�لتز�مًا علينا، فاإننا عندما فر�صنا �لأمن و�لأمان 
و�ل�صتقر�ر، فر�صناه كمتطلب ل�صعبنا، مل نكن لنجل�س يف هذ� �ملكان، ومل ن�صتطع �أن نلتقي 
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وهذ�  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  يف  و�أمان  �أمن  من  حققنا  ما  لول  �ملحافظات  كل  من  ونتجمع 
�صينعك�س على �حلياة �ل�صيا�صية و�لجتماعية و�لقت�صادية و�ل�صحية و�لتعليمية و�لنف�صية.

ل نقول هذ� من باب �للتز�م، بل هذ� متطلب �أ�صا�س ملجتمعنا �لفل�صطيني.
�أي�صا، نحن م�صتمرون يف بناء �لق�صاء و�لأنظمة و�لقو�نني، وقد تالحظون �أن هناك 
�لآن رزمة من �لقو�نني و�لأنظمة �لقت�صادية و�ملالية �لتي قد ل يت�صجع لها كثري من رجال 
�لأعمال و�ملال، ولكنها على �ملدى �لطويل هي �لتي �صتبني �لقت�صاد �لفل�صطيني، و�صتجعل 
من �لقت�صاد �لفل�صطيني م�صتقاًل عن �لقت�صاد و�لتبعية �لقت�صادية �لإ�رش�ئيلية، وتودون �أن 
غري ذ�ت �ل�صوكة تكون لكم،ل، �صحيح �أن �أو�صاعنا �لقت�صادية �صعبة، ومتى كانت �أو�صاعنا 
غري �صعبة �صيا�صيًا و�قت�صاديًا، �لآن �لتوجه نحو �ل�صتقر�ر �لقت�صادي و�ملوؤ�ص�صاتي �أي�صا، 
و�إىل �ل�صتثمار يف �لعن�رش �لب�رشي، و�جلامعات �لفل�صطينية و�ملعاهد و�لدو�ئر �حلكومية، 
�لآن تعمل بكل طاقاتها من �أجل رفع كفاءة �لفرد �لفل�صطيني يف �أد�ئه، لأن هذ� �لعن�رش هو 
�لعن�رش �لأ�صا�س �لذي منلكه، وهذ� �مل�صدر �لوحيد من �أجل بناء �قت�صادنا ودولتنا، وكما 
�أكون رئي�صًا لديو�ن �ملوظفني، و�صعنا روؤية  �أن  �أن غادرت �خلليل  �صنحت يل �لفر�صة بعد 
�لب�رشي.  �لعن�رش  ندير  ولي�س فقط كيف  �لب�رشي،  �لعن�رش  �ل�صتثمار يف  تقوم على كيفية 
�ملجال،  �أح�صنا يف هذ�  �إذ�  لأننا  �لروؤية،  �ملوظفني يطبقون هذه  ديو�ن  و�لآن زمالئي يف 

وخا�صة يف ظل ندرة �ملو�رد �لقت�صادية، فنكون قد �صددنا ثغرة موجودة لدينا.
هذه هي �ملعطيات �لتي تعمل عليها قيادتكم �لفل�صطينية �ملنتخبة، �صو�ء يف �ملجال 
�لقت�صادي، �أم �ل�صيا�صي،�أم �لجتماعي، �أم �لتعليمي، �أم �ل�صحي، من �أجل �أن نقول عندما 
نذهب لنطالب بع�صوية كاملة يف جمل�س �لأمن �أو �لأمم �ملتحدة �أو لأي جهة، باأننا جاهزون 
للدولة ومقومات �لدولة موجودة لدينا، وبالتايل ما على �ل�رشعية �لدولية �إل �أن تقدم لنا 
فقط �لعرت�ف و�لقبول بهذه �لع�صوية، وكثري من �لدول �ملانحة نقول لهم باأننا �صنكفيكم 
هّمنا �إذ� ح�صلنا على �ل�صتقالل، ولن نكون عالة على �أي �قت�صاد عاملي �آخر لأن عندنا من 
تبني  باأن  كفيلة  �لأخرى، وهي  �لطبيعية  �مل�صادر  وبع�س  و�ل�صياحية  �لب�رشية  �ملقومات 
�إليه وهي لي�صت  �قت�صاد�ً قادر�ً على �حلياة وتقدمي �خلدمات ملو�طنينا، هذ� هو ما ن�صبو 
�أماين، بل �إن �لكاأ�س مليء �أكرث من ن�صفه وهناك كثري من �حلقائق �لتي و�صعناها على هذه 
�ل�صنو�ت  �لتي و�صعت يف  �لأمنية و�ملوؤ�ص�صاتية و�لقت�صادية  �لأر�س، وكثري من �حلقائق 
�أو �خلم�س �ملا�صية وما زلنا نبني عليها، هذه هي �لدولة، وهذ� هو �ملطلوب، ويف  �لأربع 
�خلتام �أ�صكر جامعة �لقد�س �ملفتوحة و�أمتنى ملوؤمتركم هذ� �أن يحقق كل غاياته ومّرة ثانية 

حتيات �ل�صيد �لرئي�س �أبو مازن لكم جميعًا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على خري املرسلني سيدنا حممد األمني 
وعلى آله وصحبه أمجعني.

معالي الصديق الكريم الدكتور حسني األعرج ممثل فخامة الرئيس أبو مازن حفظه اهلل.

األخ والصديق الكريم املهندس عدنان مسارة رئيس جملس أمناء اجلامعة.

األخ والصديق كامل محيد حمافظ حمافظة اخلليل.

األخ عالء حجازي ممثل شبكة جوال راعي احلفل.

األخ والصديق أ. د. حسن السلوادي / عميد البحث العلمي والدراسات العليا رئيس 
اللجنة التحضريية للمؤمتر.

األخوة احلضور مجيعاً أصدقاء أعزاء كل منكم بامسه ولقبه حياكم اهلل. 

األخوة نواب الرئيس،

األخوة مديري املناطق،

األخوة مديري الدوائر، مديري الربامج،

األخوة األكادمييني يف اجلامعة،

جملس  رئيس  الوادي  زياد  األخ  رأسهم  وعلى  مبجالسهم  ممثلني  الطلبة  األخوة 
الطلبة القطري. 

األخوة يف قطاع غزة يف قطاعات اجلامعة املختلفة وعلى رأسهم األخ الدكتور جهاد 
البطش أعانه اهلل.

�أرحب بكم جميعًا يف هذ� �ل�صباح �جلميل، ونحن يف رحاب مدينة خليل �لرحمن مدينة 
جد �لأنبياء، مدينة �إبر�هيم �خلليل، نفتتح هذ� �ملوؤمتر �لثالث للرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني/
هوية و�نتماء، هذ� �لذي د�أبت عليه جامعة �لقد�س �ملفتوحة �لتي ننتهز منا�صبة تاأ�صي�صها 
�لفل�صطينية  قيادتنا  من  ينتظرون  وممن  ق�صو�  ممن  �أ�ص�صوها،  من  على  �لرحمة  با�صتنز�ل 
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�أ�صهم بجهد يف تاأ�صي�س  �ليوم كل من  �ل�صهيد �خلالد يا�رش عرفات، فا�صتذكر  وعلى ر�أ�صهم 
�إجر�ء�ت  متحدية  فل�صطيني  بيت  كل  �إىل  �لعلم  تنقل  �أنها  عن  ف�صاًل  �لتي  �جلامعة  هذه 
�لحتالل �لإ�رش�ئيلي يف �إغالق �جلامعات، و�عتقال �لأ�صاتذة، و�إ�صد�ر �لقو�نني �لتي متنعهم 
من تاأدية ر�صالتهم، ومن منع �لطلبة و�عتقالهم، فاإنها متار�س م�صوؤولياتها �ملجتمعية يف 
خدمة �ملجتمع �لفل�صطيني و�لدفاع عن ق�صاياه وتر�صيخ مقومات �صموده وت�صبته بهّويته 

و�نتمائه �لوطني.
�لفل�صطينية،  �ل�صخ�صية  �إبر�ز  �لأوىل  بالدرجة  �ملفتوحة  �لقد�س  جامعة  هدف  كان 
هو  بل  لتكري�صها،  بحاجة  لي�س  هو  �لتي  �لفل�صطيني  �صعبنا  يف  �لوطنية  �لثقافة  وتكري�س 

يفهمها ويحملها يف قلبه وعلى كاهله. 
باعتد�ء�ت  يتمثل  �لأول  �ل�صق  �صقني،  من  �لأوىل  بالدرجة  �أهميته  فتاأتي  �لرت�ث  �أما 
�أخ�س من �خل�صو�س على كل ما هو  ب�صكل  و�إ�رش�ئيل خا�صة و�مل�صتوطنني  �ليهود عامة 
فل�صطيني �إما بادعائه و�إما بت�صفيهه وم�صخه بدء�ً بال�صم فل�صطني و�نتهاًء بقر�س �لفالفل، 
وذلك ي�صري �صمن منهج خمطط يقوم عليه خرب�ء �لرت�ث وخرب�ء يف �لثقافة من �أهل �لأدب 
�لعربي، وذلك بادعاء كل ما هو لنا وكل ما هو على هذه �لأر�س باأنه لهم، �أو نزع �لأ�صالة 

عن هذ� �أو ذ�ك مما ي�صتحيل عليهم �دعاوؤه.
��صم  ن�صاأ جيل جديد، هذ� �جليل يحفظ  فقد  �لفل�صطيني،  �صعبنا  �لآخر فهو  �ل�صق  و�أما 
فل�صطني ويوؤمن به �إميانًا مطلقًا بعد �هلل، وينا�صل من �أجل حترير فل�صطني ومن �أجل ثو�بت 
�ل�صعب �لفل�صطيني، ن�صاًل ل هو�دة فيه، حاماًل روحه على كّفه، ما�صيًا يف �صبيل �لن�صال 
حتى �لنهاية فاإما ن�رش و�إما �صهادة، هذ� �جليل �لذي نحرتمه ونكربه وجنّله ��صت�صهد منه، 
وقهره  �لحتالل  ظلم  جر�ء  من  �إعاقات  من  يعاين  ومن  �ل�صجون،  غياهب  يف  يقبع  ومن 
جذور  على  بعد  يقف  -مل  فل�صطني  وبن�صال  بفل�صطني  -لن�صغاله  �جليل  هذ�  وممار�صاته. 
ثقافته وتر�ثه �لفل�صطيني، و�إن كان يعلم �صيئًا، فهو يعلم ممن تبقى من �جليل �لقدمي �لذي 
رمبا - نظر�ً لتطور �حلياة ومظاهرها يف ع�رشنا �حلا�رش - ن�صي �أو تنا�صى تلك �ملظاهر، 
فمات كثريون من �جليل �ل�صابق، وقد ن�صو� كثري� من �أدو�تنا ولغتنا ومن تر�ثنا ومن مظاهر 

ثقافتنا �حل�صارية.
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نهدف يف هذ� �ل�صق �إىل تذكري �أولئك �لذين ن�صو�، و�إىل تثقيف �جليل �جلديد لندعم عودة 
�أن يكون مدعمًا ب�صالح، ويحمل �صهادة وجود، فالأر�س تعرفنا، ونحن  �أهله ولجئيه يف 
نعرفها، بل �إن �لأر�س تقاتل مع �أ�صحابها، فكل منا يحمل هذه �للغة يف قلبه وعقله فيعرّب 

وي�صتنطق كل موجود على هذه �لأر�س في�صتجيب له ويحاوره ويناق�صه.
ل  وهنا  �لعلمي،  �لبحث  وت�صجيع  �ملوؤمتر�ت  هذه  عقد  على  �جلامعة  هذه  د�أبت  لذلك 
عدنان  �ملهند�س  �لأخ  ر�أ�صه  وعلى  �جلامعة  �أمناء  ملجل�س  خا�صًا  �صكر�ً  �أ�صجل  �أن  يفوتني 
�صماره عندما �أ�رّشو� على �أن يرفعو� مو�زنة �لبحث �لعلمي يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة من 
�أن �لبحث �لعلمي  300000 - 700000 دينار، ذلك لإدر�ك هذ� �ملجل�س رئي�صًا و�أع�صاء 

مهم، ويف ر�أ�س مهمات وجود �جلامعة ور�صالتها.
ل �أريد �لتطرق يف هذه �لعجالة �إىل ما يعانيه �صعبنا �ملنا�صل من هذ� �لحتالل �لغا�صم 
وما يتعر�س له من �نتهاكات، لأن يل حما�رشة علمية خا�صة بعد �لفتتاح �صتفاجاأون من 
�عتد�ء �إ�رش�ئيل مب�صتوطنيها و�صهيونيها على تر�ثنا، �صتفاجاأون -حقيقة- مبا هو �أخطر 
�صد  ميار�صونه  مما  بكثري  �أخطر  لهم  ممار�صات  عن  �صاأحدثكم  و�لتهجري  و�لهدم  �لقتل  من 

�صعبنا، فهم ميار�صون �صد تر�ثنا ما هو �أخطر.

أرحب بكم وإىل األمام.. والسالم عليكم.



كلمة
جمموعة االتصاالت الفلسطينية

املمول احلصري للمؤمتر

أ. عالء حجازي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

حضرة أ.د. يونس عمرو احملرتم رئيس جامعة القدس املفتوحة.

السادة احلضور مع حفظ األلقاب واملسميات.

أسعد اهلل صباحكم مجيعاً بكل خري،،،

ي�صكل �لفن و�لرت�ث �ل�صعبي �لركائز �لأ�صا�صية للثقافة وعماده �لرئي�صي يف �ملجتمعات، 
ويف �لعنا�رش �لرئي�صية �لتي ت�صاهم يف �عتز�ز �ل�صعوب بنف�صها ودفعها للرقي و�لتح�رش، 
ولذلك تعمل �ملجتمعات على �حلفاظ على ثقافتها من �لندثار، لأنها تعرب عن هوية هذه 

�ل�صعوب.

لأهمية  وذلك  �لفل�صطيني،  و�لفن  �لرت�ث  على  �حلفاظ  �أهمية  على  �لتاأكيد  من  بد  ول 
�لحتالل  قبل  من  وم�صادرة  حتريف  من  وتر�ثنا  ثقافتنا  له  تتعر�س  وما  �ملو�صوع  هذ� 

�لإ�رش�ئيلي وبخا�صة يف حمافظة �خلليل.

ن�صيجها  على  حافظت  �لتي  �لقليلة  �لإ�صالمية  �لعربية  �ملدن  من  �خلليل  تعّد  حيت 
من  ركن  كل  يف  ماثلة  جمالها  بكل  �ملا�صي  مل�صات  ز�لت  ما  و�لتي  �لتاريخي،  �لعمر�ين 
�أركانها، وتعدُّ م�صدر�ً مهمًا لدر��صة �لتاريخ �حل�صاري �لفل�صطيني ب�صكل خا�س، و�حل�صارة 

�لإ�صالمية ب�صكل عام.

كما يجب على �جلميع تكثيف �لعمل على حماية �ملعامل �لرت�ثية �لفل�صطينية، و�حلفاظ 
عليها وبخا�صة مع �قرت�ب �صم �لبلدة �لقدمية يف مدينة �خلليل ملنظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية 

و�لعلم و�لثقافة )�ليون�صكو( لو�صعها على قائمة مو�قع �لرت�ث �لثقايف �لعاملي.

و�لفن  �لثقافة  لن�صبة  و�صعيه  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  �صيا�صة  وجهة  يف  للوقوف  وذلك 
على  �لوجود  يف  حقه  عن  �لدفاع  يف  �أ�صا�صيًا  عن�رش�ً  ليكون  لنف�صه،  �لفل�صطيني  و�لرت�ث 

�لأر��صي �لفل�صطينية، على �أنها جمتمعه �لقدمي، وله حق �لوجود فيه.
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�لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  �ملهمة  �ملوؤمتر�ت  تنظيم مثل هذه  �أهمية  على  نوؤكد  و�إننا 
�لفل�صطيني يف  �حلق  �لدفاع عن  و�أهميتها يف  �لفل�صطينية،  بثقافتنا  �لعامل  لتعريف  وذلك 
�لوجود؛ لأن ن�صبة عالية وماز�لو� يفتقرون ملعرفة �أبعاد هذه �لثقافة و�أهميتها يف بلورة 

هويتنا �لوطنية �لتي ي�صكل �لرت�ث ركنًا �أ�صا�صيًا من مقوِّماتها.

ر�أ�صها  �ملفتوحة وعلى  �لقد�س  بدور جامعة  و�لإ�صادة  �لتنويه  لز�مًا علينا  �أجد  وهنا 
�لأ�صتاذ �لدكتور يون�س عمرو، و�لتي ت�صاهم يف �حلفاظ على �لرت�ث و�لفن �لفل�صطيني، وذلك 
لتبنيها ملثل هذه �ملوؤمتر�ت، ودورها يف �حلفاظ على �لفن و�لرت�ث، وتنمية ح�صن �لنتماء 

لدى �أبنائنا.

ويف �خلتام ل ي�صعدنا �إل �أن نتقدم بال�صكر للدكتور ح�صني �لأعرج ممثل �صيادة �لرئي�س 
حممود عبا�س و�إد�رة �جلامعة و�لقائمني على �إعد�د هذ� �ملوؤمتر وتنظيمه.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مازن  أبو  عباس  الرئيس حممود  سيادة  األعرج ممثل  الدكتور حسني  األخ  معالي 
حفظهما اهلل

سعادة األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس اجلامعة حفظه اهلل

األخ األستاذ عالء حجازي ممثل شركة جوال احملرتم

األخ الدكتور نعمان عمرو مدير منطقة اخلليل التعليمية احملرتم

األخوة احلضور مع حفظ األلقاب واملسميات

�لتح�صريية  �للجنة  �أع�صاء  زمالئي  عن  وبالنيابة  نف�صي،  عن  بالأ�صالة  يل  فيطيب 
جمتمعها  خدمة  من  جعلت  �لتي  و�ملو�طن  �لوطن  جامعة  جامعتكم،  وبا�صم  للموؤمتر، 
�لر�صيدة  �إد�رتها  بف�صل  لها  وحتقق  وجودها،  وفل�صفة  لر�صالتها  وغاية  هدفًا  �لفل�صطيني 
�لو�عية، وعلى ر�أ�صها �لأ�صتاذ �لدكتور يون�س عمرو ف�صل �لريادة يف �حلفاظ على ثقافتنا 
�ملوروثة �لأ�صيلة، و�إخر�جها من د�ئرة �لتحنيط و�لتهمي�س، وزيادة توهجها على �خلريطة 
�لثقافية �لعاملية رغم كل حماولت �لطم�س و�لت�صويه و�لإلغاء �لتي تتعر�س لها على �أيدي 

�لغز�ة �ملغت�صبني.
با�صم من ذكرت جمعيًا �أرحب بكم �أجمل ترحيب، و�أثمن ح�صوركم وم�صاركتكم لنا يف 
موؤمترنا �لرت�ثي �لثالث �لذي �إن دلَّ على �صيء فعلى حر�صكم و�هتمامكم برت�ثنا �ل�صعبي: 
عنو�ن هويتنا، ورمز وجودنا ووحدتنا يف �أر�صنا �لطيبة �ملباركة، وقد خ�ص�س هذ� �ملوؤمتر 
�أن خ�ص�صنا �ملوؤمتر �لثاين لبحث �أمناط  لبحث �لرت�ث �ل�صعبي يف حمافظة �خلليل، و�صبق 
�لرت�ث يف �لقد�س �ل�رشيف و�ملخاطر �لتي تهدده و�صبل �حلفاظ عليه. ويندرج هذ� كلُّه �صمن 
�صعي �جلامعة لإ�صد�ر مو�صوعة تر�ثية متكاملة �أُجنز منها بف�صل �هلل وبدعم م�صكور من �إد�رة 
�جلامعة ثالثة جملد�ت، و�صنم�صي بعون �هلل لك�صف معامل تر�ثنا �ل�صعبي يف �أرجاء �لوطن 
رها �لحتالل، كيما تبقى حيَّة ناب�صة يف  �لفل�صطيني، ول �صيما يف �لقرى �ملدمرة �لتي دمَّ

ذ�كرة �لأبناء و�لأحفاد جياًل بعد جيل.
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أيها احلضور الكرام: 

�ل�رشيف  �لقد�س  تلي  �لتي  �ملدينة  �خلليل،  ربوع حمافظة  نلتقي يف  �ليوم  وها نحن 
مكانًة وقد��صة، لن�صتجلي تر�ثها �لأ�صيَل �ملتجّذَر يف تربِة هذ� �لوطن منذ فجر �لتاريخ.... 

�أجل �أيها �لأخوة �لأعز�ء.
هنا..نلتقي يف ربوع اخلليْل

يف ح�رضة التاريخ واملجِد الأثيل
داِت واحلاراِت  ن�ستنطق الأجداَد والأحفاد واجلَّ

عن �سفٍر من الأجماد وال�سرب اجلميل
�سفر تو�سى بالن�سارة والقدا�سِة

يف دروب م�سريٍة متتد نحو ال�سم�س
جيالً بعد جيْل

فيها حكاياٌت واأحالٌم ونب�ُس عروبٍة
ت�رضي دماها يف عروق مدينٍة
نق�ست على الأجواِء والأنواِء

واجلدراِن والغدراْن
د يف املكاْن َنَغماً توحَّ
اأماٍل يعانقه الزماْن

روحاً من الإ�رضار تاأبى امل�ستحيْل
هذي العراقُة.. كيف يطويها

وكيف ميحوها زنيٌم اأو دخيْل
أجل أيها األحباء:

�إن تاريخ هذه �ملحافظة وتر�َثها �لو�صىَء �ملتاألقَّ عرب �آلف �ل�صنني لن ميحوه غاٍز �أو 
دخيل، ولن تطوي �صفحاِته �لنا�صعَة عن�رشيٌة مقيتٌة ل ترى يف �ملر�آة غرَي ذ�تها �مل�رشوخِة 
ٌة  حيَّ �لأ�صيل  �لرت�ث  هذ�  �صو�هد  لأن  �لز�ئفة؛  و�لدعاء�ت  و�لأ�صاطري  و�لأر�جيف  بالوهم 
�خلليل مدينِة  رو�بي  بها  وت�صدو  و�ملز�ر،  و�لد�ر و�ملقام  �ل�صجر و�حلجر  بها  ينطق  ناب�صة 
�ل�صموِخ و�لإباء، �ملدينة �لتي ن�صكن فيها وت�صكن فينا �أبد �لدهر، رغم كل حماولت �لطم�س 

و�لإلغاء و�لت�صويه.
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نلتقي �ليوم يف �أح�صان هذه �ملدينة �ل�صابرة �ملر�بطة، )مدينة �ملو�ليد و�حللم و�لروؤى 
و�ملعابد( لنعي�س مع تر�ثها �لتليد، ونعاي�صه ون�صتلهمه روحًا د�فعة لتاأكيد حا�رشنا، وبناء 
بل  و�صلوكًا،  نهجًا  حياتنا  يف  ونتمثله  و�لأبدع،  و�لأجود  �لأجمل  �لأوجه  على  م�صتقبلنا 
ز�د�ً نتزود به يف م�صرية ن�صالنا و�صمودنا وت�صحياتنا لتحقيق �أهد�فنا، و�نتز�ع حريتنا 
�مل�صلوبة من خمالب �لغز�ة �لعابرين عبور من �َصبَقهْم من �لدخالِء �ملغت�صبني �لذين غابو�، 
و�لف�صْل،  و�خليبِة  �لعاِر  ور�ءهم غري  يخَلّفو�  �لفل�صطيني مرغمني، مل  م�صهدنا  ُغّيبو� عن  بل 

�لذي هو ماآل كل معتٍد �أثيم، وم�صري كل مغت�صب ذميم.
األخوة واألخوات األعزاء:

�أتوجه بال�صكر  �أن  �إىل  �أطلت عليكم، ول ي�صعني يف ختام كلمتي  �إن  �لعذر  �أ�صتميحكم 
�لإعد�د  يف  �مل�صتطيع  جهد  وبذل  �ملوؤمتر،  هذ�  �إجناح  يف  �أ�صهم  من  لكل  و�لثناء  و�لتقدير 
�لدكتور يون�س  �لأ�صتاذ  ر�أ�صها  �إد�رة �جلامعة، وعلى  و�لتح�صري و�ملتابعة، و�أخ�س بالذكر 
�إد�رة  �خلليل  فرع  يف  �لأخوة  �أ�صكر  وكذلك  بد�يته،  منذ  �ملوؤمتر  فكرة  و�كب  �لذي  عمرو 
وعاملني وطلبة، على ح�صن ��صتقبالهم وجهودهم لإجناح هذ� �ملوؤمتر، كما �أتوجه بال�صكر 
�أعمال هذ�  تو��صلهم معنا وحر�صهم على متابعة  �لأخوة يف قطاع غزة �حلبيب على  �إىل 
�ملوؤمتر، ول يفوتني �أن �أ�صكر كذلك �لأخوة �لباحثني �لذين قدمو� ع�صارة �أفكارهم وخال�صة 
جتاربهم، �آماًل �أن يكون لأبحاثهم �صدى �إيجابي ي�صهم يف حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة للموؤمتر. 
�لتي نذرت نف�صها خلدمة جمتمعنا  �لذي قدمته �رشكة جو�ل  �لدعم  و�أثمن با�صمكم جميعًا 
�لفل�صطيني وتنميته ثقافيًا و�قت�صاديًا و�جتماعيًا، وجعلت من �صلب ر�صالتها �لتو��صل مع 

قطاعات هذ� �ملجتمع و�لتفاعل معها وم�صاعدتها على حتقيق �أهد�فها وطموحاتها.
أيها احلفل الكريم: 

�أ�صكركم مرة �أخرى على ح�صوركم، و�آمل �أن يظل �لتو��صل معقود�ً فيما بيننا، د�عيًا 
�هلل �أن يوفقنا وي�صدد خطانا على درب �حلرية و�لكر�مة و�ل�صتقالل.

د معًا �صعار هذ� �ملوؤمتر وعنو�نه: تر�ث عريق لدولة قادمة بعون �هلل ورعايته. ولنج�َصّ

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

امليامني،  الغرِّ  وقائد  املتقني،  إمام  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  احلمد هلل 
حممد بن عبد اهلل، وعلى آله وأصحابه ومن وااله، وبعد:

املفتوحة  القدس  جامعة  رئيس  عمرو،  يونس  الدكتور  األستاذ   السيد 
حفظه اهلل ورعاه،،،،

عنكم  و�إناَبًة  نِف�صي،  عن  الًة  �أ�صَ اًل،  ُمتف�صِّ �لكرمي  كم  �صخ�صَ يل،  ��صمحو� 

 

�لف�صيِح، وعن زمالئي  �لقد�ِس �ملفتوحِة يف هذ� �لوطِن  �أ�رشِة جامعِة  رئي�َس �جلامعِة، وعن 
يف فرع �خلليِل، �أن �أرحَب بال�صيوِف �لكر�ِم �لذين حلُّو� علينا يف مدينِة �خلليل يف هذ� �ليوِم 
�خلليل-  حمافظِة  يف  �لثالُث  �لفل�صطينيُّ  �ل�صعبيُّ  )�لرت�ُث  موؤمتر:  فعالياِت  حل�صوِر  �لأغرِّ، 

هويٌة و�نتماٌء(.
�لرئا�صِة  ديو�ِن  رئي�س  �لأعرج،  ح�صني  �لدكتور  �لكرمِي،  بالأِخ  �أرحَب  �أن  يل  ��صمحو� 

�لفل�صطينيِة، ممثاًل عن فخامِة �لرئي�ِس حممود عبا�س، رئي�ِس دولِة فل�صطني،،،
��صمحو� يل �أن �أرحَب بال�صيِد �لأ�صتاذ كامل حميد، حمافِظ حمافظِة �خلليل،،،

�ملوؤمتر،،،وممثلها  هذ�  ر�عي  )جو�ل(  �لفل�صطينيِة  �لت�صالِت  جمموعِة  يف  وبالأخوِة 
�أ.عالء حجازي.

�لذي  للموؤمتر،  �لتح�صرييِة  �للجنِة  �أع�صاِء  �لأكارم،  بالإخوِة  �أرحِب  �أن  ي�صعدين  كما 
�ل�صلو�دي، عميد  �لدكتور ح�صن  �لأ�صتاُذ  ر�أ�صهم  �فتتاحِه، وعلى  �ليوَم يف مهرجاِن  نتحدُث 

�لبحث �لعلمي و�لدر��صات �لعليا يف جامعِة �لقد�ِس �ملفتوحِة.
جامعِة  ومندوبيها،  �لفل�صطينية،  �جلامعات  روؤ�صاء  بالأخوة  -مت�رشفًا-  �أرحُب  كما 
�خلليل، وجامعِة بوليتكنك فل�صطني،،، وكذ� بالأخوِة نو�ِب رئي�ِس جامعِة �لقد�ِس �ملفتوحِة، 
وعمد�ء �لكليات، ومديري �لفروع و�ملر�كز �لدر��صيِة، وممثلي �ملوؤ�ص�صاِت �ملختلفِة، مع حفِظ 
�لأ�صماِء و�لألقاِب و�ملقاماِت، �أهاًل و�صهاًل بكم �صيوَف �رشٍف على جامعِة �لقد�ِس �ملفتوحِة،،، 

يف موؤمتِرها �لعلميِّ هذ�.
كلُّ �لرتحيِب بالأخوِة �لباحثني، �صاكرين لهم ُجهَدهم �لطيَب، �لذي به �صي�صهموَن يف 

�إجناِح هذ� �ملوؤمتر،،، يف جل�صاِتِه �لعلميِة،،،
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احلفُل الكريُم: 

�ملجتمع  ق�صايا  تويل  �أن  على  تاأ�صي�صها،  ومنُذ  �ملفتوحة،  �لقد�ِس  جامعُة  د�أبْت  لقد 
�ملختلفة عنايًة خا�صًة، فهي تتلم�ُس تلك �لق�صايا، وُت�صهُم باذلًة �أق�صى طاقتها يف و�صِع 
�حللوِل لها، من خالل عقِد �ملوؤمتر�ِت، و�لندو�ِت، وور�ِس �لعمِل، و�ملهرجاناِت و�حت�صانها، 
لتكون د�ئمًا يف قلِب �ملجتمِع، تعي�ُس معه، وحتيا و�قَعُه، وت�صع كلَّ ما متلُك من �إمكاناٍت 

حتَت ت�رشفه، �إميانًا منها باأن للجامعِة �لدوَر �لأبرَز يف �لنهو�ِس باملجتمِع و�لرتقاِء به.
احلفُل الكريُم: 

ل  من  �أن  ُمدركًة  و�مل�صتقبل،  و�حلا�رش،  �ملا�صي،  مع  �أبد�ً  تعي�س  �ملتقدمَة  �لأمَة  �إن 
ًا يف �أر�س �حلياة.  ما�صَي له، ل حا�رش له ول م�صتقبل، و�صيعي�س ُمنَبتَّ

وعنا�رُش �ملا�صي �صتظلُّ نرب��َس �لقيِم، بكل �ألو�ِنها، و�أطياِفها، �لدينيِة، و�لجتماعيِة، 
و�لثقافيِة، و�ل�صيا�صيِة، و�لقت�صاديِة،،،،

احلفُل الكريُم: 

�إن �لرت�َث �لر�قَي يعك�ُس بال�رشورِة ثقافَة �ل�صعوِب، وهو مر�آٌة حقيقيٌة لأ�صالِتها عرَب 
�لأزمنِة �لغابرِة، لذ� كان لز�مًا علينا، �لعتز�ُز و�لنبهاُر بكلِّ ما ُينتجُه �لعقُل �لب�رشيُّ من 

قيٍم ر�قيٍة مرت�كمٍة، لتظلَّ �لأ�صا�َس للمنطلِق، و�لقاعدَة مل�صريِة �حلياِة �ملعطاءِة. 
احلفُل الكريُم:

كلِّ  يف   ، �لأمِّ �جلامعِة  ر�صالِة  مع  �لن�صجاِم  غايِة  يف  �لتعليمي  �خلليل  فرُع  ظل  لقد   
�ملجالِت، ومما يوؤكُد ذلك، ما كان لهذه �ملنطقِة من ب�صماٍت جليٍة، و�إ�صهاماٍت و��صحٍة، يف 

بلورِة مر�فَق هذ� �ملوؤمتِر، من بد�يِته �مليمونِة، �إىل نهايِته �مل�رشِّفِة باإذن �هلل. 
احلفُل الكريُم: 

كلنا �أمٌل �أن َنخل�َس بهذ� �ملوؤمتِر �إىل خمرجاٍت علميٍة وثقافيٍة، ُت�صهُم يف دعِم �لرت�ِث 
عريٍق،  �صعبيٍّ  فل�صطينيٍّ  تر�ٍث  �إىل  �لطريَق  به  لن�صلَك  خا�صة،  �خلليِل  حمافظِة  يف  �ل�صعبيِّ 
فعاًل،  �لرت�ُث  ليبقى  و�لتهويِد،  �لتهديد  �لهدِم، ومعاوِل  تيار�ِت  �أماَم  يحمُل ح�صانًة خالقًة 

)هويٌة و�نتماٌء(.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
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الجذور التاريخية للتراث الشعبي في الخليل
أ.د. يونس عمرو

ل �أن�صى يف بد�ية كلمتي �أبد�ً �أن �أ�صيد باملر�أة �لفل�صطينية عامة، و�ملر�أة �خلليلية خا�صة، 
ّر�عه()1(  لإ�صهامها �لبارز يف �حلفاظ على تر�ثنا وعاد�تنا وتقاليدنا، ول �أن�صى ما حييت )�لدُّ
و)�لَيَمِنيَّة()2( عند �أمي، ول �أن�صى �لثوب �لفالحي �لذي يعدُّ من �صميم تر�ثنا �ملعتدى عليه.

�إن من �أهم مظاهر تر�ثنا �لوطني �لتطريز �لفالحي �لذي ي�صكل �صمة بارزة من �صمات 
و�لذي  وجد�تنا،  �أمهاتنا  لب�صته  و�لذي  �ملختلفة،  وت�صكيالته  باأمناطه  �لفل�صطيني  �لثوب 
�صيد�تي  بكن  فاأهاًل  �لإ�رش�ئيليني،  قبل  من  �صافر  و�عتد�ء  مبا�رش،  ب�صكل  �ليوم  ُي�صتهدف 

و�أخو�تي �لن�صاء �خلليليات خا�صة، و�لن�صاء �لفل�صطينيات عامة.
و�إذ� كنا يف �صدد �حلديث عن تر�ثنا �ل�صعبي وعر�قته مكانًا وزمانًا، فاإن �مل�صاألة برمتها 
م�صاألة �رش�ع، وهذ� �ل�رش�ع ح�صاري مبعنى �لكلمة بيننا وبني هوؤلء �لقوم، فهم يزعمون، 
�أن لهم جذور�ً وح�صور�ً متو��صاًل منذ  �أثري،  �أو �صاهد  �أي �صند تاريخي  �أن يكون لهم  دون 
�لآف �ل�صنني، ولكي يثبتو� هذه �ملقولة �ملطعون يف �صحتها، فاإن علماءهم ومن ي�صايعهم 
وميالوؤهم من �لغربيني، �صعو� جاهدين �إىل تزوير تاريخ هذه �ملنطقة وثقافاتها، وقد بد�أ هذ� 
�لتزوير -يف �لو�قع- يف �للغة �لعربية، فهذه �للغة ما هي �إل لهجة �أر�س كنعان �لفل�صطينية 
�أر�س م�رش  �ل�صالم حينما خرج من  �ليهود من خالل رحلة مو�صى عليه  �لقدمية، و�أخذها 
لجئًا �إىل �أر�س كنعان عند )يرثون()3(، حيث كان يقيم يف منطقة �أدوم يف جنوب فل�صطني، 
هذ� �لرجل �لذي عا�س يف �لق�رش �لفرعوين مل يكن يعرف �للغة �لكنعانية �لتي و�كبت �أبناء 

يعقوب يف م�رش كلغة دينية، وتعلم �لهريوغلوفية.
وعندما جاء مو�صى عليه �ل�صالم �إىل بالدنا هاربًا من م�رش بعد قتله �مل�رشي، ومكوثه 
ع�رش �صنني يف �أر�س كنعان �أدى ذلك �إىل ن�صيانه �للغة �لهريوغلوفية �مل�رشية، و�إتقانه �للغة 
لَها ب�صكل كامل، ثم عاد �إىل م�رش وكلف بالر�صالة، وقد خاطبه �هلل باللغة  ثَّ َ �لكنعانية �لتي مَتَ
بها، عزم على  بها وكلف  وب�رش  �لر�صالة  وبعدما حمل  �لكنعانية،  �للغة  يتقنها وهي  �لتي 
�لذهاب �إىل فرعون �لذي �أدعى �لألوهية ليقول له: �أنت ل�صت �إلهًا بل �إنك عبد، و�لإله �صيء 
�آخر وعن�رش �آخر، وهذ� �أمر جلل يحتاج �إىل من يتقن �للغة، وي�صتطيع �أن يتحكم يف مد�ركها 
وزير�ً مرتجمًا،  �صاعتها طلب  �لعظيمة،  �لتعابري  بهذه  �ملزعوم  �لإله  لهذ�  ليعرّب  وم�صاربها 
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فطلب هارون �أخاه ليكون وزير�ً م�صاعد�ً يرتجم �أقو�له �إىل �لهريوغلوفية، ليقول للم�رشيني 
ن منها، وهنا دخلت �للغة �لكنعانية �لقدمية  ما يريد قوله باللغة �لكنعانية �لتي تعلمها ومتكَّ
�لتي عرفت بالعربية �ليوم لت�صبح �للغة �ملقد�صة عند �ليهود، وكل ما يدعونه باأنها لغتهم، 
و�أنها لغة �هلل، و�أنها لغة �ل�صماء، و�أنها لغة �لآخرة فهو حم�س �فرت�ء متامًا، وتعجبني فتوى 
�رشعية من �لإمام �بن حزم يف تف�صري قوله تعاىل: {وجعلناكم �سعوباً وقبائل لتعارفوا}. 
)�حلجر�ت: 13( حينما يقول �هلل �صبحانه وتعاىل �إنه جعل �لأمم متفرقة لأ�صولها و�أل�صنتها 
لكي تتعارف، فهذ� يعني �أن �للغات مقد�صة عند �أهلها و�لناطقني بها، ولي�س عند �هلل �صبحانه، 

و�هلل له لغته و�ل�صماء لها لغتها، و�هلل تعاىل �أعلى و�أعلم.
من هنا نعلم �أن �لقد��صة لي�صت حكر�ً على لغة بعينها، و�أنه ل ف�صل للغة على �أخرى، 
ولكن �ليهود زعمو� غري ذلك، فهم يقولون �إن �للغة �لعربية هي لغتهم ولي�صت لغة �أحد، وقد 
�أر�س فل�صطني �لتي تخاطب  �أن �للغة �لعربية هي لغة كنعان  ثبت يف �لدر��صات و�لبحوث 
بها �أجد�دنا �لكنعانيون �لفل�صطينيون، وتعّلمها مو�صى عليه �ل�صالم منهم من خالل تردده 
عليهم و�إقامته بينهم، ثم عودته بعد ذلك �إىل م�رش، و�أن هارون مل يكن �أخًا �صقيقًا ملو�صى، 
�أو على  �مل�صاعد،  و�إمنا تدل على  �أ�صاًل،  �ل�صقيق  �أخي ل تدل على  بل كان م�صاعد�ً، وكلمة 

�لقريب �مُل�صتنجد به.
�أريد هنا �أن �أتطرق قلياًل �إىل مدلول كلمة �أخ فكلمة �أخ يف �للغات �ل�صامية عامة ذ�ت 
�أ�صلني: �لأول مكون من �لهمزة و�لكاف �لرخوة وهي )خ(، وهي �صوت زجر للجمل عندما 
)�لفونيتيك�س(  �ل�صوتيات  علم  يف  �لرخوة  �لكاف  هي  هنا  و�خلاء  يربخ،  لكي  �إخ  له  نقول 
�لعربي، و�لكلمة عن �لكاف ولي�س عن ح، �أما �لأ�صل �لثاين �أو �ل�صوت �لثاين فينقلب عن ح 
�لتي هي �أخ، و�أ�صلها �أح وهو �صوت �لتوجع وطلب �مل�صاعدة، فحينما ي�صتنجد �ل�صخ�س حال 
تعر�صه لأمل ما، يقول: �أح �أو �أخ فينجده من هو �أقرب �إليه. وملا كان �ل�صقيق من �أقرب �لنا�س 
�إىل �لإن�صان، �أُطلقت جماز�ً على �لأخ �ل�صقيق. فحينما قال مو�صى: هارون �أخي، �إمنا �أر�د �أن 
يقول: هارون م�صاعدي، ومل يق�صد �أخاه �ل�صقيق، لأنه لو كان �صقيقًا لذبح من قبل فرعون 

ح�صب �لقا�صني و�ملف�رشين.
�إذ�ً �للغة �لعربية �ليوم هي �للغة �لكنعانية �أ�صاًل، و جذورها ماثلة وموجودة يف لهجتنا 
�لفل�صطينية �لد�رجة حتى �أيامنا هذه، فهناك كلمات ت�صتخدم يف لهجتنا �لفل�صطينية، كلمات 
�ل�صوك من حقول  يقلع  �لفل�صطيني حني  فالفالح  �لعربية،  �للغة  توجد يف  �أنها  ت�صتغربون 
�لقمح يقول: )�لقو�س(، �لقو�س هو �ل�صوك، وبالعربية كلمة �صوك معناها )قوت�س( بال�صاد 
عتود،  بالعربية  هي  �لغنم،  تي�س  �لد�رجة   لهجتنا  يف  تعني  �لتي  �لعتود  وكلمة   ، �لعربية 
وهناك �أمثلة كثرية جد�ً من �لألفاظ �لتي ترجع جذورها �إىل لغة �أجد�دنا �لكنعانيني �لتي 
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�ُعتدي عليها، ون�صبت �إليهم ف�صارت �للغة �لعربية ح�صب �دعائهم موقوفة عليهم، بينما هي 
�أل وهو دعوة مو�صى  �لطريق،  �إليهم من هذ�  �لو�قع لغتنا نحن ولي�صت لغتهم، وجاءت  يف 

عليه �ل�صالم وتكليفه بالر�صالة.
وهناك �صاهد �آخر يتعلق با�صم كنعان نف�صه فقد جاء يف �لتور�ة �أن كنعان و�حد من 
�إىل ثالث: �صام وحام ويافث، و�أبناء  �آدم  �أو �صاللت  �آدم  �أبناء  �أبناء حام، وق�صمت �لتور�ة 
يافث هم من �صكنو� �آ�صيا، �أما �صام �لذي ننتمي �إليه كما ينتمون �إليه، فقد حاولو� �حتكاره 
وق�رشه عليهم، و��صتغلو� من �أجل ذلك �للغة، و��صتغلو� �صعار معاد�ة �ل�صامية �أ�صو�أ ما يكون 
يجهر  �صوت  �أي  لكتم  ل�صاحلهم،  برمتها  �مل�صاألة  و�  وجريَّ بها  �لنا�س  وجلدو�  �ل�صتغالل، 
باإظهار �صوء�تهم وعيوبهم وجر�ئمهم �ملتو��صلة منذ بد�ية �حتاللهم لأر�صنا �لفل�صطينية، 
ولذلك حاولت �لتور�ة �أن جتّرد كنعان من ن�صبه �ل�صامي، فقالت: )�إنه من �أبناء حام(، و�أبناء 
حام كما هو معروف هم �مل�رشيون و�لنوبيون، و�صكان �صمال �أفريقيا، فاإذ� كان كنعان من 
�أبناء حام فكيف يكون �أبناوؤه و�أحفاده موجودين يف بالد �ل�صاميني؟! ولت�صويغ هذ� �خلطاأ 
حاول علماوؤهم وباحثوهم مثل �إ�رش�ئيل ولفن�صتون، �لذي كان قبل قيام دولة �إ�رش�ئيل �أ�صتاذ�ً 
للغويات يف جامعة �لقاهرة، وكان له بعد �لإعالن عن دولتهم برنامج �إذ�عي بالعربية حتت 
��صم )�أبو ذوؤيب(، وجاء يف ت�صويغه لهذ� �خلطاأ باأن كاتب �لتور�ة ن�صي فجعل كنعان من �أبناء 
حام، بينما هو من �أبناء �صام، وهذ� �عرت�ف ي�صكك يف م�صد�قية �صجرة �لأن�صاب �ملثبتة يف 

�لتور�ة، كما يدح�صها �لبحث �للغوي نف�صه.  
فنحن حينما نبحث يف �أ�صول �للغة جند �أن كنعان لي�س ��صمًا لأحد �أو �صخ�س ما من 
�صاللة �أبناء نوح، ومل يكن �بنا ل ل�صام ول حلام، �إمنا هو ��صم لأر�س، �أر�س فل�صطني �أطلق 
�ل�صام و�لهالل  �إىل بالد  �ل�صاميني حينما جاءو� مهاجرين  �أر�س كنعان ملاذ�؟ لأن  عليها 
لي�س يف بالد  �نخفا�صًا  �ملناطق  �أكرث  �ملنطقة  �أن هذه  تبني  �جلزيرة،  �أر�س  �خل�صيب من 
�ل�صام فح�صب، بل يف �لعامل كله )�لغور(، ف�صموها �لأر�س �لكانعة �أو �لأر�س �خلانعة، مبعنى 
�لأر�س �ملنخف�صة، وحينما ناأتي لعلم �ل�صوتيات جند �أن �خلاء �أي�صًا هنا منقلبة عن �لكاف 
�لرخوة، ويف �أ�صول �للغة �أي�صًا �لأر�س �لكانعة هي �لأر�س �ملنخف�صة، و�ملادة كنع وخنع 
تدل على �لنخفا�س، وحني نقول: خ�صع فالن يعني ت�صّفل، وكان �صعيفًا لدرجة �أنه كان 
�لعلماء  من  كثري�ً  فاإن  ولالأ�صف  �دعو�،  كما  ل�صخ�س  ��صمًا  لي�صت  �إذ�ً  فكنعان  �لأر�س،  مع 
و�لعهد  �لتور�ة  و�أ�صول  �لتور�ة  على  ويعتمدون  ويتكلمون  وين�رشون  ياأخذون  �لغربيني  
�لقدمي يف كتبهم وموؤلفاتهم على �أنها م�صلمات ل يعرتيها خطاأ �أو خلل، و�لو�قع �أن كنعان 
هي �صيغة فعالن �لتي �أطلقت على �أر�صنا، و�نت�صبنا �إىل هذه �لأر�س بهذه �ل�صفة، فعرفنا 

بالكنعانيني. 
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�لفينيقيني و�صار علمًا  ��صم  �أخذو�  �لكنعانيني، ولكنهم  �لفينيقيون فهم فرع من  �أما 
عليهم بعدما �أطلقه عليهم �لغريق حينما �كت�صفو� �للون �لأرجو�ين فعرفهم �ليونانيون به، 

ف�صمو� فينيقيو�س؛ ن�صبة �إىل �للون �لأرجو�ين، وهو �للون �لذي �كت�صفه �لكنعانيون. 
وهكذ� �عتدى �أولئك �لغز�ة على لغتنا، و�عتدو� كذلك على ��صمنا �لذي ن�صبت �إليه �أر�س 
جو� على �ملالأ �أن ��صم فل�صطني  �آبائنا و�أجد�دنا، بل �نهم �عتدو� على ��صم فل�صطني نف�صه، فروَّ
يرتد �إىل �أ�صول يونانية على �أنه علم على قبائل يونانية هاجرت من جزيرة كريت، و�صكنت 
�لقطاع �جلنوبي من �صاحل فل�صطني على �لبحر �لأبي�س �ملتو�صط، مما ل يقوم عليه دليل 
علمي �صليم، ذلك لأن هذ� �ل�صم – كما ورد يف ن�صو�س �لعهد �لقدمي- ب�صيغة فيل�صتيم بلفظ 
�لفاء لفظًا ثقياُل مثل نطق حرف )P( باللغة �لإجنليزية، و�صيغة جمع �ملذكر �ل�صامل هذه تعدُّ 
�متد�د�ً للغة �لكنعانية، لغة �أجد�دنا �لكنعانيني �صكان فل�صطني �لأ�صليني، ومفرد هذ� �جلمع 
هو ) فل�صت ( �مل�صتق من �ملادة �لكنعانية ) فل�س ( �لتي ترتبط دللتها يف �للغات �ل�صامية 
فيها،  و�لتمرغ  وحرثها  عزقها  حيث  من  و�لأر�س  بالرت�ب  �لعربية  �للغة  فيها  مبا  بعامة 

ولهذ� تكون دللة �ملفرد ) فل�صت ( مبعنى فالح، �أو من يعمل يف �لأر�س ب�صكل عام.
ونظر�ً حلروب �لغز�ة �لإ�رش�ئيليني �لقد�مى مع �لفل�صطينيني و�رش�عاتهم معهم يف �أنحاء 
خمتلفة من �أر�س فل�صطني، وغالبيتها يف �ل�صمال، بل على حدود �ملثلث �لزر�عي �لأو�صط يف 
فل�صطني نقول: �إن �ل�صم ) فل�صطني ( ��صم كنعاين مبعنى فالحني ُعرف به �لكنعانيون �لزر�ع 
�لذين عا�صو� على �لفالحة يف هذ� �ملثلث �لزر�عي �لذي ميتد بني بحرية طربيا فجبل �لكرمل 
�صماًل و�أطر�ف �صحر�ء �لنقب عند جنوب �للد و�لرملة جنوبًا، وكان �ل�رش�ع م�صتمر�ً بينهم 

وبني �لإ�رش�ئيليني لل�صيطرة عليه وقتًا طوياًل من �لزمن.
ونظر�ً لرتباط �لفالح بالأر�س و�رتباطها به، فقد عمم هذ� �ل�صم لي�س على �ل�صعب 
�إليها به. فهي  �أهلها ينت�صبون  �أوقف عليها، و�أ�صحى  �أطلق على �لأر�س، حيث  فح�صب، بل 

�أر�س فل�صطني كجزء من �أر�س كنعان كما �صلفت �لإ�صارة.
وهكذ� يت�صح �أن ��صم فل�صطني هو جمع مذكر �صامل من �لكلمة �ل�صامية �لقدمية) بلي�صت( 
�لتي توجد يف �صائر �للغات �ل�صامية مبا فيها �لعربية و�لكنعانية، ومعناها فالح و�جلمع 
يف �للغة �لكنعانية �لقدمية و�لكنعانية �ليهودية، كما ��صطلحنا على ت�صميتها ذ�ت مرة هو 
�ليهودية  �لكنعانية  �أو  �لكنعانية  �أو  �لعربية  فاللغة  )بال�صتيم(  �ل�صامل،  �ملذكر  �صيغة جمع 
ك�صائر �ل�صاميات فيها جمع مذكر �صامل وفيها جمع موؤنث �صامل، وجمع �ملذكر �ل�صامل يف 
�للغة �لكنعانية ويف �لعربية هو بالياء و�مليم، ولكنه عندنا بالياء و�لنون �أو بالو�و و�لنون 

كما تقرره قو�عد �للغة �لعربية. 
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�أما جمع �ملوؤنث �ل�صامل، فهو عندنا بالألف و�لتاء، وعندهم بالو�و �لتاء، فجمع كلمة 
)بات( �لتي تعني بالعربية بنت هو بنوت، وعندنا )بنات(، وهذ� ينطبق على ��صم فل�صطني �أو 
بالي�صتيم �لذي هو جمع كلمة بال�س بالعربية و�لتي تقابلها يف �لعربية كلمة َفَل�َس، ومنها 

جاءت كلمة فل�صطني.
فالكلمة �إذ�ً �أ�صولها �لأوىل كنعانية ولي�صت يونانية كما يزعم �ملروجون. و�لدليل على 
ذلك �أنها ذكرت مر�ت عدة يف ن�صو�س �لأ�صفار �خلم�صة من �لتور�ة باعتبارها جمع مذكر 
�صاملًا لكلمة فالح ) بالي�صت ( �لكنعانية، وهذ� يتَّ�صق مع منط �حلياة �لذي عا�صه �لكنعانيون 
�لكنعانيني  �أن  فمعلوم  �ل�صنني،  �آلف  منذ  �لذي وطنوه وعمروه  فل�صطني  بلدهم  �لعرب يف 
عملو� يف �لزر�عة يف �ملثلث �لفل�صطيني �لأو�صط �لذي ميتد من طربيا �إىل �لكرمل يف خط �أفقي 
�ع �أقوياء من �لت�صدي للهجمات �لعربية  ينحدر بر�أ�س مثلث حتى �للد و�لرملة، ومتكنو� كزرَّ
ومنع �ليهود من �أن ي�صلو� �إىل �ل�صاحل فبقيت دولتهم �لتي يدعون ويزعمون يف �جلبال، مل 
ت�صل �إىل �ل�صاحل مطلقًا، نظر�ً لقوة �أولئك �لأجد�د �لفل�صطينيني �لذين كانو� عظماء و�أقوياء، 
ومنهم �مللك ) جالوت �أو جوليات (، ونحن كم�صلمني ل نّكن له �صيئًا من �لقد��صة لأنه حارب 
نبيًا من �أنبياء �هلل هو �لنبي د�ود وفق عقيدتنا، ولكن د�ود عند �ليهود لي�س نبيًا، و�إمنا هو 
ملك من ملوكهم، وقد �صنعو� عليه كثري�ً يف �صفر �مللوك من �لتور�ة وعددو� مثالبه و�أخطاءه، 

ون�صبو� �إليه �صفات يتنزه عنها �لأنبياء.
ويبدو �أن �لهدف �لذي �صعى �إليه َمْن ن�صب فل�صطني �إىل بع�س �لقبائل �ليونانية �ملهاجرة 
�إىل �ل�صاحل �لفل�صطيني هو نزع �لأ�صالة عن هذ� �للفظ، لأن هذه �لقبائل بق�صها وق�صي�صها 
لي�صت من هذه �لأر�س ول تنتمي �إىل �أهلها، ولي�س لهم �أدنى �صلة بالوطن �لفل�صطيني �صوى 

�أنهم مهاجرون طارئون جاءو� �إىل هذه �لأر�س و�صكنوها ردحًا من �لزمن.
ب�صكل  وترويجها  �صنّعها  يح�صنون  �لتي  �لدعاء�ت  جملة  من  هذه  �أن  و�حلقيقة 
�لإمكانات  من  لديها  يتو�فر  �أبحاث  مر�كز  ذلك  وي�صعفهم يف  �حلدود،  �أبعد  و�إىل  خطري، 
�لعاملي، وتعمل  �ل�صعيد  �لبحثية و�ملعرفية على  �لدو�ئر  ما يجعلها قادرة على �خرت�ق 
بو�صائل  عنها  و�لدفاع  �ل�صهيونية  و�لدعاء�ت  �ملز�عم  لرتويج  جاهدة  �ملر�كز  هذه 
�لعاملي، فيلجاأون  �لنطاق  �لقو�عد �لأخالقية �ملعمول بها على  و�أ�صاليب منافية لأب�صط 
�إليهم،  ون�صبته  �لآخرين  تر�ث  على  لل�صطو  �أخرى  وتارة  �حلقائق،  وقلب  للتزيف  تارة 
�لعربي يف  �لأدب  �أ�صتاذ  �آلوين(  �لباحث )نحميا   �ل�صدد جتربة مع  وقد كان يل يف هذ� 
�لأدب  يف  �لتمرد  نزعة  عن  بحثًا  يعد  وكان  غوريون،  بن  جامعة  يف  �لو�صطى  �لع�صور 

بالعربية. �ل�صعور  �صد  �لو�صطى  �لع�صور  يف  �لعربي 
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دين  )�أن  موؤد�ه:  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  للنبي  خطاأ  من�صوب  قول  عن  مرة  �صاألني  فقد 
هذه  له:  فقلت  نبويًا،  حديثًا  باعتباره  درجته  وبيان  توثيقه  وطلب   ) بال�صيف  قام  حممد 
بن�صبة  متم�صك  �أنه  وبد�  ر�أيه،  على  �أ�رش  ولكنه  �لنبوي،  �حلديث  �إىل  ب�صلة  �لعبارة ل متتُّ 
�لعبارة �إىل �لنبي ) �صلى �هلل عليه و�صلم ( على �صبيل �لت�صويه، و�لإيحاء باأن �لإ�صالم قام 
�ألفاظ للحديث  �أمامك معجم ت�صنيف  له:  و�نت�رش بالإكر�ه و�لبط�س و�لقوة �مل�صلحة، فقلت 
�لنبوي، كما وردت يف جماميع �حلديث �ل�صبعة، وقد �ألَّفه رجل فرن�صي لتيني متع�صب �إىل 
�أبعد �حلدود �صد �لإ�صالم، ��صمه )فن�صنك( ، فاإذ� ما بحثت فيه عن هذ� �لقول فلن جتد له ذكر�ً 
�ل�صيوخ فاأفادو� باأنه حديث نبوي،  يف جماميع �حلديث �ملعتمدة، فقال: لقد �صاألت بع�س 
�أن تعول على  �أ�صتاذ وباحث ل ينبغي  �إن من يقول لك ذلك فاإمنا يخدعك، و�أنت  فقلت له: 
�لأقو�ل، وتغفل �مل�صادر �لدينية �ملعتربة، �أما �إذ� �أردت �أن تفهم �أ�صل هذ� �لقول ومنا�صبته، 
فاإنه يعود �إىل فرتة �حلروب �ل�صليبية حني ر�ح �مل�صلمون يعاتبون �إخو�نهم �مل�صيحيني يف 
مدن م�رش و�ل�صام قائلني: �إن �أهل دينكم من �ل�صليبيني يذبحوننا، وي�صتولون على بالدنا، 
فما كان منهم �إىل �أن روجو� لهذ� �لقول و�صوغو� ما قام به �ل�صليبيون ز�عمني �أن �لإ�صالم 
كذلك �إمنا قام و�نت�رش بال�صيف، فهو قول من�صوب لهم ولي�س حديثا نبويًا. ول جتوز ن�صبته 
�إىل �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم، وظننت �أن �لرجل قد �قتنع مبا قلت له، ولكنه �ت�صل بي بعد 
فرتة، و�أخربين �أنه قد �أنهى بحثه، وقد ن�رشه باللغة �لإجنليزية يف بريطانيا، ون�رش باللغة 
�لعربية يف �إ�رش�ئيل، وح�صلت على ن�صخة من �لبحث باللغة �لعربية وعكفت على مر�جعتها، 
فاإذ� به حني و�صل �إىل �لعبارة �ل�صابقة: »دين حممد قام بال�صيف« مل ين�صبها �إىل �لنبي �صلى 

�هلل عليه و�صلم باعتبارها حديثًا، و�إمنا ن�صبها �إىل عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه.
حممد  �صيدنا  �إىل  �لعبارة  ن�صبة  عن  عدلت  ملاذ�  له:  وقلت  �لفور،  على  به  فات�صلت 
يف  »�صجاع  �ل�صديق:  بكر  �أبو  له  قال  �لذي  وهو  �خلطاب،  بن  عمر  باخلليفة  و�أل�صقتها 
و�أين مرجعك يف ذلك؟  له قوًل مل ي�صدر عنه؟  تن�صب  �لإ�صالم؟«، كيف  �ر يف  �جلاهلية خوَّ
ن و موثق، وذهبت �إىل عمر لأن كالمه  فقال: لقد عدلت عن ن�صبتها �إىل حممد، لأن كالمه مدوَّ

غري موثق، ومن �ل�صهل �لدعاء عليه. فلم يرد. 
هذ� مثال ب�صيط من جملة �أمثلة ل ح�رش لها على ما تقوم به �لدو�ئر ومر�كز �لبحوث 
�ل�صهيونية من حماولت ممنهجة ل�صتالب تاريخنا وت�صويهه وتزوير حقائقه، فحني يقر�أ 
ل  فرمبا  �خلطاب  بن  عمر  �إىل  من�صوب  �لقول  هذ�  باأن  �مل�صلمني  من  كان  ولو  ما،  �صخ�س 
ير�وده �صك  يف �صحته، ورمبا ينطلي عليه، لأنه لي�س لديه مت�صع من �لوقت للتحقق منه 
و�لطعن يف �صحته، وهذ� هو �أ�صلوب �لقوم ومنهجهم يف ت�صويه تاريخنا، وتزوير معطياته 
ول  لها  �صند  ل  �لتي  و�دعاء�تهم  مز�عمهم  ويحقق  �أهد�فهم  يخدم  مبا  �لثابتة،  �حل�صارية 
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�صاهد على �صحتها �صوى �أوهام وخيالت و�أ�صاطري جتانب �ملنطق، وتتجنى على �حلقيقة 
�لقهر  على  �أ�صا�صه  من  قام  ��صتعماري  م�رشوع  ل�صالح  ح�صابها  من  وت�صقطها  �لتاريخية 

و�لغلبة و�لغت�صاب.
�أما �إذ� عدنا �إىل مدينة خليل �لرحمن �لتي تعقدون موؤمتركم حول تر�ثها وح�صارتها 
�لعريقة، ف�صنجد �أنها �قرتنت كما يظهر من ��صمها باحلرم �لإبر�هيمي �ملن�صوب �إىل �صيدنا 
�إبر�هيم �خلليل عليه �ل�صالم، ويحدثنا �لتاريخ �أن �ليهود لي�س لهم �أدنى عالقة باحلرم، ومل 
يكونو� بناته، بل �إن �لذي بناه هو هريودوت �لأدومي �لذي حكم حو�يل 32 قبل �مليالد، و�لذي 
ولد يف عهده �صيدنا �مل�صيح عليه �ل�صالم، و�لذي كان يحكم �ملنطقة �جلنوبية من فل�صطني 
مبا فيها �لقد�س و�خلليل حتى �لنقب حل�صاب �لرومان. وكان مقر حكمه يف تل �لهريوديوم 
�أو �لفردي�س يف �لطريق �ملحاذية ملنطقة �لتعامرة، و�ليهود �لآن يجرون فيه حفريات �أثرية، 
هذ� �لرجل قامت يف عهده ثورة لليهود �صد �لرومان �لذي �صموها ثورة ح�صمانوئيم وتطورت 
هذه �لثورة و��صتمرت فرتة طويلة. هذ� �لرجل حاول �أن ير�صي �ليهود لي�صكتو� عنه، ليحظى 
بالتايل بر�صا �لرومان، ولي�صمن ��صتمر�ره يف حكم �ملنطقة فاعتنق �ليهودية وهو �آدومي 
�أمه عربية و �أبوه من �لآدوميني، لكن �ليهود مل ي�صكتو� عنه رغم �عتناقه �ليهودية، و�أقدم 
و�أبنائه وزوجته،  �إبر�هيم  �أنها قبور  �ل�صور حول �ملقربة بناء على  �أو  على بناء هذ� �حلري 
وطبعًا �حلجارة �لتي ترونها هي من خلة �لنجا�صة من �خلليل، وبني �حلرم باأ�صلوب �لبناء 
�مل�صغوط كما بنيت �لأهر�م، ب�صقل للحجارة بدون )مونة(، وقال لهم: هوؤلء �أجد�دكم و�أنا 
مهتم بهم، ولكنهم مل يقتنعو� بذلك، و��صتمر �لو�صع على هذ� �ملنو�ل �إىل �أن جاءت هيالنة 
يف مطلع فرتة �مليالد بعد 350 �صنة تقريبًا من �مليالد، و�عتنقت �مل�صيحية بعد �أن ك�صفت 
عن موقع �ل�صليب يف كني�صة �لقيامة �لتي ي�صمونها �جللجلة �أي �جلمجمة باللغة �لعربية، 
لب فيه د�ئمًا، ولذلك كانت �جلماجم  و�صميت بذلك؛ لأن �ملوقع كان خارج �ل�صور، وكان �ل�صّ
كثرية يف هذ� �ملوقع، ف�صموه موقع �جُللُجلة لهذ� �ل�صبب، كما هو �حلال يف لغتنا �لكنعانية، 
و�لذين يوؤنثون هذه �لكلمة  يقولون: )ُجلِجيلث( �أو )ُجلجيثا( ح�صب �للهجة �لآر�مية، و�صمي 
مبوقع �لقيامة بعد �أن �أعلنت هيالنة �أنها عرثت على �ل�صليب، ودخلت يف �مل�صيحية، ومن 

هذ� �ملوقع قام �مل�صيح على ر�أيهم طبعًا، ف�صمي مبوقع �لقيامة. 
هنا هذ� �مللك طبعًا مل ي�صتطع �أن يخ�صع �ليهود، وتوىل �حلكم من بعده �بنه بالتيو�س، 
لكن �لرومان ما لبثو� �أن �أنهو� حكمه وق�صو� على �ليهود �صنة 70 ميالدي يف عهد )تيط�س( 
�لقائد �لروماين �لذي غريَّ ��صم �لقد�س من �أور�صليم �إىل �إيليا كابوتيلينا ن�صبة �إىل �لمرب�طور 
�يليو�س هدربان ومعبد �لكابتول، هذه �حلقائق �لتاريخية يقفزون عنها ول يعرتفون بها، 
فالقد�س هي �أور�صليم وهذ� �ل�صم يف نظرهم عربي ذكرته �لتور�ة ع�رش�ت �ملر�ت، و�لو�قع 
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�أنه مثلما وقع �لعتد�ء على ��صم فل�صطني �عتدي على �أور�صليم، �أور�صليم ��صم- يف �حلقيقة-  
�أطلق تخليد�ً لذكرى �بٍن لألهة �لكنعانيني )ع�صتار(  و�إله �لكنعانيني �لأب ) بعل(، وقد ولدت 

يا �صامل و�صاحار ) �صحر(، �صاليم يتعلق بالنهار، و�صاحار يتعلق بالليل. ع�صتار تو�أمًاً �ُصَمّ
فال�صم �صاليم كنعاين يف �أ�صله �للغوي وتطوره، �إذ�ً كان ��صما لالإله �لكنعاين �صامل، �إله 
�ل�صالم و�لأمن عند �لكنعانيني، �أما �ملقطع �أور �لذي يدل يف جميع �للغات �ل�صامية على �لنور 
و�ل�صياء، فقد �أ�صافه �ليبو�صيون �لعرب لي�صبح مع �ملقطع �لثاين �صامل علمًا على �ملدينة 
مبعنى نور �ل�صالم، تعبري�ً عن مكانة هذه �ملدينة �لتي بد�أت تاريخها بالنور �لقد�صي، وذلك 
لقاء �إله �لرعب �لكنعاين �إله �لنار )مولك( �لذي كان له ر�أ�س عجل، وكان �لكنعانيون يقدمون 
�لنحا�صي،  �ل�صنم  هذ�  ذر�عي  على  يربط  خا�صة  �لذكر  �لطفل  كان  �إذ  قر�بني،  �أطفالهم  له 
�لتي  �لطبول  �ء  جرَّ من  �صوت  له  ي�صمع  ول  �لبكر،  �لطفل  يحرتق  حتى  �لنري�ن  فيه  وتوقد 
كانت تقرع ب�صجيج عاٍل جد�ً، وهذ� كله كان يجري يف و�دي جهنم �رشقي �ملدينة. وقد 
�صئم �ليبو�صيون من عبادة هذ� �لإله �ملرعب، وعبدو� مكانه �لإله �صامل كما �صبقت �لإ�صارة، 
ثم �أ�صافو� �إليه كلمة ) �أور ( مبعنى �لنور و�لأمن، لي�صبح ��صم �ملدينة نور �لإله �صامل، وقد 
عرث على حفائر لهذ� �لإله يف ر�أ�س �صمره يف �صمال �لالذقية يف �صوريا يف مملكة �أوغريت 

�لكنعانية كما هو معروف.
ومل ت�صلم خليل �لرحمن بدورها من هذ� �لفتئات على �حلقيقة �لتاريخية، فقد ثبت �أن 
�صيدنا �إبر�هيم �خلليل عليه �ل�صالم �لذي يحت�صن ثرى �خلليل �رشيحه، كان يعي�س يف بئر 
�لبئر  �آبار�ً، وكانت بئره  �ل�صحر�ء وحفر فيها  و�أقام يف هذه �ملنطقة �ملتقدمة يف  �ل�صبع، 
�ل�صابعة، و�أن�صاأ فيها م�صتعمر�ت ملقاومة �لآ�صوريني و�صّد هجماتهم �صد م�رش �لفرعونية، 

وكان يق�صي وقته فيها �إىل �أن ياأتي �ل�صيف.
وكان له �صاحب �أموري يدعى ) ممره( �أو )ممر�(، كان يزوره ويق�صي �ل�صيف عنده، 
�إبر�هيم عليه  �إحدى هذه �لزيار�ت ب�رّش  وي�صوي له عري�صه مثلما يفعل �صكان �خلليل، ويف 
�ل�صالم باإ�صحق ويعقوب، و�بلغ بانخ�صاف قوم لوط، وفجع يف �إحدى زيار�ته للخليل مبوت 
على  �لأمر  فعر�س  �خلليل  يف  يدفنها  �أن  فاأر�د  قلبه،  على  عزيزة  كانت  �لتي  �صارة  زوجه 
�لذين كانو� ي�صكنون  �إىل �حلثيني  �إعطاءه قرب�ً، فلجاأ  �لذي رف�س  �صديقه )ممره( �لأموري 
�لربع �جلنوبي من �خلليل فقال لهم: ماتت �صارة و�أريد دفنها، فاأعطوه �ملغارة، فقال لهم 
كنعانية  عملة  وهي  �لف�صة  من  �صاقاًل   40 ب  فا�صرت�ها  �رش�ًء،  �أ�صرتيها  �أن  �أريد  �إبر�هيم: 
ولي�صت عربية، ولكنها تعر�صت هي �لأخرى لال�صتالب ملجرَّد ذكرها يف �لتور�ة، حيث قام 
رئي�س وزر�ء ��رش�ئيل مناحيم بيغن باعتمادها بدل �للرية �لإ�رش�ئيلية بعد ب�صع �صنو�ت من 
�حتاللهم لل�صفة �لغربية وقطاع غزة عام 1967م، وُدفنت �صارة يف هذه �ملغارة، وبعدها 
�أقام يف �خلليل، و�تخذ منها  �ل�صابعة، بل  �لبئر  �ل�صبع يف  �لإقامة يف بئر  �إبر�هيم  مل يطق 

موقعًا له حتى مات فيها، ودفن فيها، وكذلك دفن �أبناوؤه فيها. 
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�أربعة  �أو  �أربع قبائل  �صكنتها  �أربعة، لأنه  �ملدينة كريات  ��صم  �لفرتة كان  يف هذه 
�أرباع  �إىل  �ملدن  تق�صيم  على  يقوم  كان  �لآ�صوري  �ملدين  �لتق�صيم  نظام  لأن  �أرباع؛ 
�أن هذ� �لتق�صيم ما ز�ل معتمد�ً يف مدننا وقر�نا، حيث نقول �لربع  و�أن�صاف، و�ملالحظ 

�لفالين. و�لن�صف  �لفالين 
و�أمام �لهجمات �لآ�صورية و�لفرعونية و�حلروب �مل�صتمرة يف بالدنا توحدت �لأرباع 
حرب�  فكلمة  �ملتحدة،  �ململكة  ��صمها  �أ�صبح  �لأربع  قرية  ��صمها  يكون  �أن  وبدل  �لأربعة، 
يف  �ليوم  حرب�  ولكن   ،) حرب�  �أو  حابري   ( بال�صديقة  ي�صميها  من  وهناك  �حتاد،  معناها 
�لتوحد و�لحتاد ف�صميت �خلليل �ململكة  �لعربية �حلديثة تعني )�رشكة(، وكلها تدل على 
جاءت  حتى  �ل�صم  بهذ�  �جلبل  هذ�  وبقي  �لرميدة،  جبل  يف  حكمها  مقر  وكان  �ملتحدة، 
�حلرم، وعنيَّ  �ملدينة مقابل  لتحمي  ر�أ�صه  و�أقام حامية على  �لأيوبي  �لدين  فرتة �صالح 
�أول حاكم كردي ��صمه �لأمري �رشف �لدين عي�صى �لقيمري، وكان مقر �حلكم يف  للمدينة 
�لعربي  �ل�صم  بعنو�ن:  علمية  ورقة  �ملحدثني  �ليهود  علماء  �أحد  ن�رش  لذ�  �لرميدة،  جبل 
تيمنًا  وذلك  �لرحمن،  خليل  �أو  �خلليل  هو  ملدينتنا   �لعربي  �ل�صم  �أن  ومعلوم  حلربون، 
ه  بقول �هلل تعاىل {واتخذ اهلل اإبراهيم خليال} )�لن�صاء:125(، �أي جعله �صفوة له وخ�صَّ
بكر�ماته، و�خلليل لغة: �أقرب �لأحباب �إليك �لذي تخ�صه باألفتك ويخ�صك مبثلها، ويف�صي 
عند  �مل�صلمون  حترَّج  فقد  �ملدينة،  يف  مدفون  �ل�صالم  عليه  �إبر�هيم  ولأن  باأ�رش�ره،  �إليك 
فتحها من ��صم حربون، فقالو�: ل هذه مدينة �خلليل، مدينة خليل �لرحمن وهكذ� كانت، 
ن�س  يف  بلفظها  وردت  وقد  حربون،  �ل�صم  ��صتخدمو�  �أي�صًا  و�مل�صلمني  �لعرب  �أن  مع 
�لإقطاع �لنبوي لل�صحابي لتميم �لد�ري ر�صي �هلل عنه، �ملرطوم وحرب� وبيت عينون، �أي 
�أن �ل�صم كان معروفًا قبل �لإ�صالم، وبعد �لإ�صالم ثم ناأتي �إىل هذ� �لباحث لرنى �لعتد�ء 
و�لتزوير فماذ� يقول �لباحث �ليهودي؟: »حينما جاء �لعرب �ملحتلون )�لفتح �لإ�صالمي( 
ف�صاأل  معتربة«.  يهودية  جالية  �ملدينة  يف  كان  حربون،  مدينة  و�حتلو�  �لبالد،  هذه  �إىل 
فقيل  ما معنى حرب�؟  فقالو�:  فقالو�: حرب�،  �ملدينة؟  ��صم هذه  ما  �ملحتل  �لعربي  �جلي�س 
لهم: معناها �صديق، فقالو�:�إذ�ً ن�صميها �خلليل و�خلليل هو �ل�صديق. لكن هذ� �لباحث ن�صي 
�ملدرك �لتاريخي �لزمني يف �لأحد�ث، فعندما �عتنقت هيالنة �مل�صيحية �تخذت من �حلري 
)�ل�صور( كني�صة فبنت عليها ثالث كور )قباب(، و�تخذت من هذ� �ملوقع كني�صة م�صيحية، 
وبقي هذ� �لأمر �إىل 614 م حينما هاجم �لفر�س  بالدنا �صد �لرومان، و�نت�رشو� عليهم 
ودمرو� كل �ملدن �لرئي�صية و�ملقد�صات �مل�صيحية �لرومانية يف بالدنا، ويف �صنة 618 م، 
�أي بعد �أربع �صنني، قام هرقل بطرد �لفر�س من بالدنا، وتغلب عليهم يف معركة ) نينوى( 
�صمال �لعر�ق، وطرد �لفر�س كليًا من هذه �لبالد، وبد�أ �لرومان يعّمرون �ملدن �خلربة �لتي 

دمرها �لفر�س، بد�أو� يف �ل�صام، يف �إنطاكية وحلب و�لقد�س وقي�صارية وطربيا.
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ولكن �لفتح �لإ�صالمي �أدركهم �صنة 624 م، فلم يكن هناك مت�صع لتعمري مدينة �خلليل، 
فال�صنو�ت �خلم�س �لتي �أعقبت هزميتهم للفر�س، وعودتهم �إىل �ملدينة مل تكن كافية، فبقيت 
�خلليل قبل �لفتح �لإ�صالمي خربة خالية لي�س فيها �أحد، وكان هذ� مربر�ً لتميم �لد�ري �لذي 
كانت  لأنها  له،  يقطعها  �أن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  من  يطلب  لأن  جيد�ً  يعرفها  كان 
م�صاعًا ل ميلكها �أحد، ومل يكن لها �أ�صحاب، بعدما تركها �أهلها، وكانت �لكني�صة �لتي تقع 
يف �حلري �لإبر�هيمي مدمرة، وهذه ق�صة حقيقية لأن �لقر�آن �لكرمي خلدها يف قوله تعاىل 
يف �صورة �لروم: »غلبت �لروم يف �أدنى �لأر�س وهم من بعد غلبهم �صيغلبون يف ب�صع �صنني« 
)�لروم: 302(، ب�صع �صنني من  614-618م، فكان �لتعبري �لقر�آين دقيقًا لأن م�رشكي مكة 
و� �أ�صحاب حممد عليه �ل�صالة و�ل�صالم قائلني لهم: �إنكم تقولون باأن �هلل معكم وكتابكم  عريَّ
من �ل�صماء، فها هم �لفر�س، وهم كفار قد غلبو� �لروم وهم من �أهل �لكتاب، �لكفرة غلبوكم، 
فحزن �مل�صلمون لذلك، فاأنزل �هلل هذه �ل�صورة ليطيب خاطرهم. وفيها وعد �إلهي باأن �لروم 

�صيغلبون بعدما غلبو� يف ب�صع �صنني، وهذ� ما ح�صل فعاًل.
وغاب عن ذهن هذ� �لباحث �ليهودي �مَلْدَرك �لتاريخي باأن �خلليل كانت خربة خالية 
ل يوجد فيها يهود ول عرب ول م�صيحيون، وغاب عن ذهنه �أي�صًا �أن �لعرب و�مل�صلمني فيما 
بعد ��صتخدمو� ��صم حربون لأنه لي�س ��صمًا عرب�نيًا كما يدعون، و�إمنا هو ��صم عربي كنعاين، 
ومتيم �لد�ري كان يعرف حربون �أي�صًا عندما طلبها كاإقطاع من �صيدنا حممد عليه �ل�صالم، 
�أل وهو  تعاىل   �هلل  با�صم خليل  تيمنًا  �خلليل  �صموها  �مل�صلمني  �أن  �أي�صًا  وغاب عن ذهنه 
�صيدنا �إبر�هيم عليه �ل�صالم، كل ما يدعون به جتده لالأ�صف �ل�صديد �فرت�ء وكذبًا ل يتحرجون 
من �لعتد�ء على �أي لون من �ألو�ن �لرت�ث، ون�صبته �إليهم زور�ً وبهتانًا، و�متد عدو�نهم ف�صاًل 
عن �لفرت�ء على �حلقائق �لتاريخية وتغييبها لي�صمل �لعديد من مظاهر �حلياة و�حل�صارة 

عند �ل�صعب �لفل�صطيني كالعاد�ت و�ملاأكولت، و�ملالب�س و�لآثار وغريها. 
وبالتايل ل ي�صتطيعون �أن يثبتو� �صيئًا �إل بالكذب و�لفرت�ء وهذ� ما �صيثبته موؤمتركم 
عن �لرت�ث؛ و�أمتنى على �لأخوة �لباحثني �لذين �صيعر�صون �أور�قهم �لعلمية �أن يركزو� على 
وحاولو�  �مل�صتوطنون،  عليها  �عتدى  �لتي  �حلجرية  �لنقو�س  عندنا  مثاًل  ملمو�صة،  ق�صايا 
طم�صها وتغيريها �أو حتريفها لأنها وثائق تاريخية تنق�س �أ�صاطريهم ورو�ياتهم �مل�رشوخة. 
�أن  �ملوؤمتر  لهذ�  �ملو��صيع. متمنيًا  يركزو� يف بحوثهم على هذه  �أن  �لباحثني  �أمتنى على 
يحقق �أهد�فه يف تاأ�صيل تر�ثنا �لعريق؛ و�حلفاظ عليه مكونًا �أ�صا�صيًا من مكونات هويتنا 

�لوطنية �لتي متتد بجذورها �إىل �أعمق �أعماق �لتاريخ. 

والسالم عليكم
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ملخص: 

هدفت �لدر��صة �إىل �لتعرف �إىل �لقيم �لرتبوية يف �ملثل �ل�صعبي �لفل�صطيني يف حمافظة 
�خلليل، و�لتي تعدُّ -بحق- �صجاًل حلياة �صعبنا �لعربي �لفل�صطيني، ولنمط تفكريه مبختلف 
�لتحليلي، وحتليل �مل�صمون،  �لو�صفي  �ملنهج  �لباحثان  ��صتخدم  طبقاته و�جتاهاته. وقد 
وتكون جمتمع �لدر��صة من )650( مثاًل �صعبيًا، من حمافظة �خلليل يف فل�صطني، وتكونت 

عينة �لدر��صة من )200( مثل �صعبي، وتو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: 
و�لقت�صادية،  و�لأخالقية،  �لجتماعية  �لقيم  من  عديدة  �صور�ً  �لأمثال  قدمت  1 .
و�لدينية، و�ل�صيا�صية �لرتبوية، �لتي �صاهمت يف ت�صكيل �لفكر و�لثقافة �لفل�صطينية على مر 

�لزمان. 
تبني من حتليل �لأمثال �أنها تلخ�س جتارب �لنا�س وحياتهم وم�صاعرهم �لنف�صية  2 .

و�لروحية بجملة خمت�رشه. 
�لقيم  على  و�أخرى  �لإيجابية،  �لقيم  على  ركزت  �لتي  �لأمثال  من  �لعديد  هناك  3 .

�ل�صلبية. 
تختلف رو�ية �لأمثال من مكان ملكان، �أو من �صخ�س لآخر، ولكن �ملعنى و�حد.  4 .

�ل�صعبية  باملاأثور�ت  �لهتمام  �أهمها:  من  �لتو�صيات  من  عدد  �إىل  �لدر��صة  وخل�صت 
�ملناهج  يف  خا�صة  �لفل�صطيني  �لرت�ث  عنا�رش  بع�س  و�إدخال  عليها،  للحفاظ  وتدوينها 

�لتعليمية، و��صتخد�م �لأمثال �ل�صعبية يف �لرتبية لتاأ�صيل �لقيم و�لثقافة �لفل�صطينية. 
الكلمات املفتاحية: �لأمثال �ل�صعبية، �لقيم �لرتبوية، حمافظة �خلليل/ فل�صطني. 



39موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين، العدد الثالث
يناير 2013

Abstract: 

This study aims at identifying the educational values   in the Palestinian 
popular proverbs in the Govenorate of Hebron, as they are considered a 
record for the Palestinian Arab people’s lives, and patterns of their thinking 
on various social levels and trends. This study uses analytical descriptive 
method, and content analysis. The population of the study consists of (650) 
proverbs collected from the Governorate of Hebron in Palestine, and the 
study sample consists of (200) proverbs. 
The study came up with the following results: 

Proverbs have many pictures of social   and moral, economic, religious, 1. 

and political educational values, which contributed to the formation of 
the Palestinian culture and thought over time. 

Analysis of proverbs shows the experiences of people and their lives and 2. 

feelings (psychological and spiritual) in shortcuts. 

There are many proverbs that focused on positive values, and others on 3. 

negative values. 

There are different sayings from place to place or from person to person 4. 

in telling the proverb, but the meaning is the same. 

The study came up with a number of recommendations. 

Key Words: Proverbs, Educational values. 
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مقدمة: 
يعد �ملثل �ل�صعبي فرعًا من �أهم فروع �لفولكلور �أي )علم �ل�صعب( ، لأنه- �أي �ملثل- مل 
يرتك يف حياة �لنا�س ميد�نًا من �مليادين �إل وله فيه قول، ويوؤيد ذلك �ملثل لأنه ذ�ته عندما 
�أحد فروعه فهو: علم  �ملثل  يعدُّ  �لذي  �لفولكلور  �أما  �إل وقاله«.  �ملثل قول  يقول »ما خلَّى 
يبحث يف �لعتقاد�ت �ملاأثورة، و�لعاد�ت، و�لق�ص�س، و�لأغاين، و�لأمثلة ��ل�صائعة بني �لأمم، 
ويدل هذ� �لعلم على عقلية �لإن�صان يف �لفل�صفة، و�لعلم، و�لدين، و�لطب، و�لنظام �لجتماعي، 

تبعًا ملا يتناقله �ل�صلف عن �خللف يف ذلك )جمموعة من �لكتاب، 2007( . 
�لنا�س  لطبيعة  مر�آة  فهي  �ل�صعبية،  �لثقافة  عنا�رش  �أبرز  من  �ل�صعبية  �لأمثال  وتعد 
�لتي  �لرتبوية  و�لأخالق  و�ملبادئ،  للقيم،  �لو��صحة  �لهوية  وهي  وثقافتهم،  ومعتقد�تهم، 
وذلك  له،  �جتماعية  فل�صفة  جعلها  وحماولة  �أبنائها،  بني  ن�رشها  على  ويعمل  بها،  يوؤمن 
ذلك  تتجاوز  بل  �ملختلفة،  �ملو�قف  وتعك�س  �ليوميه،  حياتهم  جو�نب  معظم  يف  لتغلغلها 
�أحيانًا لتقدم لهم �أمنوذجًا ُيقتدى به يف مو�قف عديدة، وت�صهم �لأمثال يف ت�صكيل �أمنـاط 
�لعلماء،  من  كثري  لهتمام  �أ�صا�صيًا  حمور�ً  جعلها  �لذي  �لأمر  وقيمته،  �ملجتمع  �جتاهات 
و�لباحثني، �ملعنيني بدر��صة �لثقافة �ل�صعبية. وبد�ية �لأمثال �ل�صعبية ون�صاأتها لي�صت وليدة 
�ل�صاعة، بل لكل مثل �صعبي حكاية ت�صكل �أمنوذج عي�س، ومتاثاًل مع �لتجربة �لتي �أحاطت 
�لقدم، وهو نتيجة جتارب وخرب�ت  مبن �رشب به �ملثل. ويعّد �ملثل فنًا قدميًا موغاًل يف 
و�لعاد�ت،  و�لطباع،  �لوجد�ن،  �لنا�س، وعملت على توحيد  تناقلها  عميقة لأجيال ما�صية 
و�ملثل �لعليا. وتعد �لأمثال �ل�صعبية حكمة �ل�صعوب، وينبوعها �لذي ل ين�صب عندما ن�صعى 
جادين ل�صتخال�س �لأمثال ذ�ت �حلكم و�لن�صائح �لإيجابية، و�لتي تقوم بدور بّناء وفّعال 
يف دفع عجلة �ملجتمع �إىل �لأمام، باجتاه �لتطور و�لبناء. لذلك؛ تعد �لأمثال �ل�صعبية وثيقة 

تاريخية و�جتماعية )حممد، 2007( . 
وتقرير  �لوعظ  �أ�صا�س  على  �ملبني  �لتعليمي  هدفهما  يف  �حلكمة  مع  �ملثل  �تفق  وقد 
ق�صايا �ل�صلوك، وقو�عد �ملعرفة، و�ملعتقد�ت، و�ملبادئ �لفنية، و�لذوق �إىل �آخر هذه �ملناحي 
ملا  �لجتماعية،  للرتبية  ين�صب  ل  معني  فالأمثال  �خلالق.  �ل�صعبي  �لن�صاط  من  �ملختلفة 
ينطوي عليه من دعوة خال�صة لف�صائل �لأخالق، ومكارمها، و�ل�صتقامة، و�لعدل. فهي ند�ء 
�إىل �لتو��صع و�لإيثار، وهي حرب على �لرذيلة ب�صتى �صنوفها، وتو�صي بال�صت�صارة، وت�صيد 
بدورها يف �حلياة، وت�صري �إىل وجوب �لرعاية بالن�صل و�جليل �ل�صاعد، كما تو�صي بالرتبية 
�خلالفات،  بع�س  �حلياتية، وحتل  �ل�صوؤون  تتناول جميع  �أحكام  �لأمثال  فهذه  �ل�صحيحة. 



41موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين، العدد الثالث
يناير 2013

وتف�س بع�س �ملنازعات »كل �صكره ولها مفتاح«، و »كل عقدة ولها �صاعة تنحل فيها«، �أو 
قولهم »كل عقدة و�لها ميت حاّلل«، )جمموعة من �لكتاب، 2007( . 

�أما فيما يتعلق بن�صوء �لأمثال، فقد �أكد �ملتخ�ص�صون على �أنه ميكن �لقول �إنها كانت 
و�لإن�صان  �لو�قعي،  تفكريه  يعك�س  كالمه  كان  �لذي  �لعادي  �لإن�صان  هما:  م�صدرين  عرب 
�ملفكر، �لفيل�صوف �لذي حاول تعليل �لظو�هر، و�رشحها، وتف�صريها، وهو ما جنده يف كتب 
�لآد�ب. و�أن كثري�ً من هذه �لأمثال مبني حول ق�صة و�قعية، �أو حادثة معروفة يف �لتاريخ، 
�حلكايات  من  �أو حكاية  �أ�صطورة،  �أو  على خر�فة،  بنيت  قيل-  كما  �أمثال كثرية-  وهناك 
�لعامة، وهناك من ي�صنف �لأمثال وفق �للغة �لتي و�صلت �إلينا بها ف�صيحة، �أو عامية، �أو 
وفق �لغر�س �لذي قيلت من �أجله، علميًا، �أو دينيًا، �أو �صيا�صياأ، �أو �جتماعيًا، �أو �قت�صاديًا، 
فيها  لأن  لتباعها؛  �ملجتمع  باأفر�د  تدفع  �جتماعية  و�صو�بط  �أخالقيات  على  مبنيًا  �أو 
�حلكمة، و�لنجاة، و�لربح. وهي �أحد �أعظم �لأ�صاليب �لرتبوية �ملتبعة يف �لتعليم، �لتي تر�صم 
مبجموعها �صورة يف �لوجد�ن �ل�صعبي، ويرى بع�صهم �أن �لأمثال مل تكن وليدة نظام فكري 
�أكرث من  �ل�صوره  ن�صج هذه  للح�صارة، و�ملا�صي، و�مل�صتقبل، وقد  روؤية  و�صلوكي، بل هي 
طرف بحيث �صاهم فيها �لعلماء، و�حلكماء، و�لإن�صان �لب�صيط. وهذه �ل�صورة بقيت مهيمنة 

رغم مرور �لوقت )حممد، 2007( . 
وملا كان �ملثل �ل�صعبي ميتلك من �إيجاز للفظ، ودقة �ملعنى، وح�صن �لت�صبيه، وجودة 
�ل�صائدة.  �لرتبوية  ��صتعمل يف ن�رش �ملفاهيم  �لفكرة، و�صهوله �حلفظ، فقد  �لكناية، وتركيز 
�لذي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ثقافة  من  م�صتقاة  �لأخرى  هي  �لفل�صطينية  �ل�صعبية  و�أمثالنا 
�لديني  تنوعه  ن�صاأت من  �متلكه من خربة  تاريخيًا وح�صاريًا عميقًا، ومع ما  �إرثًا  ميتلك 
و�لثقايف، جعل مبتكر �ملثل �ل�صعبي مدر�صة تربوية تعمل جنبًا �إىل جنب مع قيم �ملجتمع 
وتوجهاته، لرت�صيخ �ملفاهيم �لإن�صانية �لتي يريدها، حتى حتولت هذه �لأمثال- �صو�ء �أردنا 
�أم مل نرد- �إىل رديف للكتاب �ملدر�صي، ويد قوية للمعلم، ول�صان بنّي للحقيقة، فا�صتعملت 
يف �ملنا�صبات و�لأحد�ث فاأدت �لغر�س �ملطلوب منها، يف حني عجز �لآخرون عن حتقيق 
�ملطلوب. وملا كانت �لأمثال تعتمد �عتماد�ً كليًا على �جلو�نب �لبالغية من )كناية، و�إيجاز، 
وجتان�س، وطباق، وت�صبيه( ، فقد كانت �صورة مثلى للبالغة �لعربية �لتي توؤكد يف جمملها 
�رشيعًا  �ملثل  كان  لهذ�  عبارة،  من  �أبلغ  �إ�صارة  ورمبا  ودل«،  قل  ما  �لكالم  »خري  �أن  على 
و�حلفظ،  لل�صهولة،  قاباًل  �جلميع،  من  ومفهومًا  �ملق�صود،  �ملعنى  على  د�ًل  �لو�صول،  يف 

و�ل�صتدلل )�صالح، 2011( . 
ومما ل �صك فيه، �أن للمثل �أهمية كربى يف �إفهام �لنا�س، حيث �إنه �أكرث �ألو�ن �لأدب 
تاثري�ً يف �ل�صعوب، لأنه يبعث من جتاربها، فكان له �لتاأثري �لكبري يف توجيه �صلوكها، وهذ� 
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ما نلحظه يف �لأغلبية �لعظمى من �لنا�س، �إذ غالبًا ما ي�صت�صهدون باملثل، تربير�ً ل�صلوكهم، 
وح�صارته،  �ل�صعب  فل�صفة  �ل�صعبية  �لأمثال  تعك�س  حيث  مذهبهم،  �صحة  على  وبرهانًا 
و�صعبنا �لعربي �لفل�صطيني �ملمتدة جذوره يف �أعماق �لتاريخ عا�س �ملعاناة، و�صلك دروب 
�لهوية و�لكيان و�لوجود. وملا  يد�فع عن  ز�ل،  �ملقاومة، و�لن�صال عرب �صنني طويلة، وما 
كان �ملثل �لفل�صطيني قد عرب عن خ�صائ�س �ملجتمع �لفل�صطيني مبا فيه من عاد�ت وتقاليد، 
و�أفر�ح، و�أتر�ح، و�صلوكيات يف جميع مناحي �حلياة، و�متلك ناحية �لتعبري بجالء، وو�صوح 
عن طبيعة �لأحو�ل �ملناخية، و�لنباتية و�حليو�نية، وز�دها بالقدرة �ملبدعة لربط ما فيها 
جميعًا باإن�صان هذه �لأر�س، فكان خري معرب عن طبيعة هذه �لبيئة �جلغر�فية �لفل�صطينية 
ب�صكل �أو�صح �صماتها وق�صماتها �خلا�صة ذ�ت �ملالمح �لو��صحة �لتي �أ�صبغتها عرب �ل�صنني 
ى �ملوقع  �لطويلة، فاإنه بذلك عك�س �لبيئة �لفل�صطينية يف �صتى �صورها، و�أ�صكالها. فقد �أدَّ
�جلغر�يف ل�رشب �ملثل دور�ً بارز�ً يف �صياغة �ملثل �صكاًل وم�صمونًا ليعرب عن خ�صائ�س 
�ملجتمع �لذي �رشب فيه، ولهذ� فاإن �لبيئة �لفل�صطينية كانت مكانًا خ�صبًا للمثل �لفل�صطيني، 

لت�صاف �أبنائها بفكر �صاف، و�إلهام متيز يف �حلفظ و�لنقل )�ل�صيا�صنه، 1992( . 
و�عتربت �لأمثال �لد�رجة يف فل�صطني عامة ويف �خلليل خا�صة، تر�ثًا �أ�صياًل مل يتاأثر 
وزخرفها  �حل�صارة  ح�صن  طابعها  من  يغري  �أن  ودون  م�صتقرة،  �أو  و�فدة  �أخرى  بثقافات 
�لغربية، ولذلك فاإن هناك خ�صية  �لتقليد �لأعمى و�لز�ئف للح�صارة  �مل�صطنع �ملتمثل يف 
، و�لرك�س ور�ء بريق �حل�صارة  �ل�صعبية )ومنها �ملثل(  من �لن�رش�ف عن تلك �ملاأثور�ت 

�لالمع )جمموعة من �لكتاب، 2007( . 
�ل�صنني  مئات  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمري  يف  عا�صت  تاريخية،  �رشورة  فالأمثال 
�لفل�صطيني وخرب�ته يف  �ل�صعب  �هلل، فهي ع�صارة جتارب  �صاء  ما  �إىل  و�صت�صتمر  متو�رثة، 
م�صريته �حلياتية �لطويلة عرب �لأجيال �ل�صحيقة، بل هي زبدة تاريخ طويل، ومر�آة �صافية 
�أهمية بالغة  �آثاره ت�صجياًل �صادقًا مل�صريته، و�نعكا�صًا حيًا لروحه و�صمريه. ولها  ت�صجل 
يف تكوين �لرت�ث �لجتماعي، ويف تثبيت �صلوك �لنا�س يف طريق �حلياة �أفر�د�ً وجماعات، 
فهي قامو�س تاريخ �ل�صعب �لفل�صطيني بكل طبقاته وقطاعاته، لذلك ميكن �عتبارها م�صدر�ً 
مهمًا للموؤرخ �لأخالقي و�لجتماعي، ي�صتطيع كل منهما �أن يعرف كثري�ً من �أخالقيات هذ� 
�ل�صعب، وعاد�ته، وعقليته، ونظرته �إىل �حلياة. لأن �لأمثال عادة وليدة �لبيئة �لتي ن�صاأت 
عنها، وهي نتيجة منطقية للحياة يف �ملجتمعات �لزر�عية، ول يخفي ما لفل�صطني من تاريخ 
زر�عي عميق �جلذور، فهي �لأر�س �لتي و�صفت قدميًا باأنها تدر لبنا وع�صال. لذلك كله �عترب 
وجتاربها،  ومفاهيمها،  باأحد�ثها،  خلت  لع�صور  �صادقًا  �صجاًل  فل�صطني  يف  �لد�رج  �ملثل 
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و�أخالقها، وعاد�تها، وله �أهميته �لتاريخية، و�لجتماعية، و�لثقافية، و�لبيئية، كونه تاأثر 
تعبري،  و�أ�صدق  و�أدق دللة،  باأوجز عبارة،  �لتخاطب، وباملعنى وعربَّ عنها  ولغة  باحلياة 
متخطيًا �لنظم �ل�صيا�صية �أحيانًا، و�ملعتقد�ت �لدينية �أحيانًا �أخرى من غري خوف ول وجل. 
وملا كان �ملثل �صائر�ً عرب ع�صور �لتاريخ مطبوعًا بلغة �لع�رش وعاد�ته، وكان له دور يف 
�لتعرف �إىل خ�صائ�س �لبيئة �لفل�صطينية، ومقومات �ملجتمع �لفل�صطيني ومو�قفة، من خالل 
�ملثل �لد�رج �لذي يك�صف عن �ملناخ �لفكري و�ل�صعوري �لذي تنمو فيه �ملو�هب و�مللكات، 
وتوؤ�صل مفهوم �حلرية، وتقوي �ل�صعور بامل�صئولية، وجتعل لكل مو�طن �إر�دة تدفع بحملة 
�لتاريخ نحو �لتقدم، لأنها �لب�صاعة �ملحلية �خلالية من كل غريب م�صتورد مت تو�رثه عن 

�ل�صلف دون �أن تبعث بها ظروف �لأحد�ث وتقلبات �لأيام )�صكارنه، ب، ت( . 
�ملجتمع  توجهات  متثل  م�صمونها  يف  �لأمثال  �أن  توؤكد  �لتي  �ملقولة  �صحت  و�إذ� 
�ملوجودة فيه، فاإن �أمثالنا �ل�صعبية عك�صت �لقيم �لرتبوية للمجتمع �لفل�صطيني قوًل، وفعاًل، 
قوًل  �لأخالق  على  �لتاأكيد  يف  غزيرة  فل�صطني  يف  �لرتبوية  �لثقافة  �إن  وتطبيقًا.  وكنايًة، 

وفعاًل كو�صيلة لبناء �لإن�صان �جليد )�صالح، 2011( . 
لقد �عتمدت �لأمثال �لد�رجة يف فل�صطني عامة، و�خلليل خا�صة، على �للغة �ملنطوقة 
)�للهجة �لعامية( ؛ لأنها �صيغت بلغة �لتخاطب �ليومي، وحديث �ل�صعب يف حله وترحاله، 
�ملنطوقة  باللغة  قيلت  لأنها  �لف�صيحة،  باللغة  كتابتها  مبكان  �ل�صعوبة  من  فاإن  ولذلك 
غري �ملكتوبة، فهي �صكل، ووعاء، وم�صمون يف �آن و�حد، ول ي�صتطيع �أحد �أن يرويها بغري 
�أن تغري هذه  �إجريك«، فال متلك  فر��صك مد  قد  يقولون: »على  �صمعتهم  فاإذ�  به،  �صمعت  ما 
�جلملة بالذ�ت، وذلك �حرت�مًا ل�صكها وحجمها وقائلها، ولالأمانة �لعلمية �لتي تقت�صي �لنقل 
�لأمني يف �لرت�ث من �ل�صلف �إىل �خللف، ليطلعو� على ماآثر �آبائهم و�أجد�دهم كما هي دون 
�أو تبديل. ولكن من ر�حو� يجتهدون يف تدوين �لن�صو�س �ل�صعبية على  �أو تغيري،  حتريف، 
�صوء معرفتهم بطرق تدوين �لن�صو�س �لف�صيحة باأبجديتها وقو�عدها يف �لإمالء و�خلط، 
فقد �أ�صاعو� معظم خ�صائ�صها �جلوهرية، لأنهم �أحالوها �إىل ن�صو�س ف�صيحة مما �أفقدها 
�لنحو،  يف  �لف�صيحة  �للغة  قو�عد  عن  يتنازلو�  �أن  بهم  �أوىل  وكان  لها.  �ملميزة  �صماتها 
و�ل�رشف، وقو�عد �لإمالء، و�خلط يف عملية تدوينهم لها، لالإبقاء على جوهر �لن�س �لد�رج، 
لأن �للغة �لعربية �لف�صيحة ل تدون بطريقة �صوتية خال�صة كالد�رجة. فهناك حروف تكتب 
ول تلفظ »كاأل �ل�صم�صية« وغريها، وحروف تكتب على �صورة، وتلفظ ب�صوت �صورة �أخرى 
»كالألف �ملق�صورة«. وهناك �أ�صو�ت تلفظ ول ت�صجل على هيئة حروف، بل يكتفي بالدللة 
�لإ�صارة  �أ�صماء  بع�س  يف  و�لألف  �لتنوين  »�أ�صو�ت  هي  وتلك  �ملعروفة،  باحلركات  عليها 

وكلمة لكن وغريها« )�صكارنه، ب، ت( . 
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جمال  يف  جديدة  خطوة  �لد�رجة  �أمثالها  خالل  من  �ل�صعبية  �لقطاعات  در��صة  وتعد 
�لدر��صات �لإن�صانية. وهي �صاهد على حالة �للغة �لد�رجة يف فل�صطني، فمن خالل �جلزئيات 
�ل�صغرية �لتي تعر�صها يف تو��صع وهدوء فيما يتعلق بالن�صاط، و�ل�صلوك، و�لأخالق تعطي 
�صورة حية لطبيعة تلك �للغة، وهي �صورة �صادقة كل �ل�صدق، لأنها ت�صدر عن فطرة وطبيعة 
�أو بعدها  غري خادعة، تو�صح بجالء طبيعة �للهجات �ملتعددة يف فل�صطني، ومقد�ر قربها 
عن �لف�صيحة، وما يعرتي �لألفاظ من تغيري وتبديل من بيئته �إىل بيئة �أخرى، ومن جتمع 
�صكاين �إىل �آخر، كما تو�صح دللت �لألفاظ ومعانيها. لذلك كله؛ ميكن �أن تكون خري �صاهد 
عند جمع معجم �لألفاظ �لد�رجة يف فل�صطني. فالكلمة �حللوة، و�ل�صورة �مل�رشقة، و�لعاطفة 
�ل�صادقة هي �جل�رش �لذي يربط �ملا�صي باحلا�رش ويعد �لعدة للم�صتقبل. وكذلك متثل لونًا 
من �ألو�ن �لفن �لأدبي �ل�صعبي �لذي ظل بعيد�ً عن �صيطرة �حلاكم و�صطوته، بل �أنه يح�س به 
ول ي�صتطيع �أن يفعل معه �صيئًا، ملا فيه من بعد عن �ملجابهة �لظاهرة �ملبا�رشة لل�صلطة. 
فهي تلمح ول ت�رشح، وميكن �أن تن�صحب على �أ�صياء ل ت�رش �لقائل من قريب �أو بعيد مثل 
يخرج  �لذي  باحلاكم  يليق  ت�صبيه  وهو  منه«،  لتاخد غر�صك  �لكلب من مته  »بو�س  قولهم، 
عن �إطار �أماين �صعبه و�آماله. ومثل قولهم للغاية �لتي تربر �لو��صطة »�لكذب ملح �لرجال« 
وقولهم يف �لنفاق و�لرياء »حب ود�ري و�بغ�س وو�ري« وهي متثل تفكري �ل�صعب �لو�قعي 
�ل�صاذج �لذي يعتمد �لتجربة �ليومية �لآنية، ويعالج �مل�صكالت �حلياتية يف �صورتها �لأولية 

)موؤ�ص�صة �لقد�س للثقافة و�لرت�ث، 2010( . 
ومقومات  �لفل�صطينية،  �لبيئة  خ�صائ�س  على  �لتعرف  يتم  �لد�رج  �ملثل  خالل  ومن 
�ملجتمع �لفل�صطيني ومو�قفة، فهو �لذي يك�صف عن �ملناخ �لفكري و�ل�صعوري �لذي تنمو فيه 
�ملو�هب و�مللكات، وتوؤ�صل مفهوم �حلرية، وتقوي �ل�صعور بامل�صئولية، وجتعل لكل مو�طن 
�إر�دة تدفع بحملة �لتاريخ نحو �لتقدم، لأنها �لب�صاعة �ملحلية �خلالية من كل غريب م�صتورد 
تو�رثه عن �ل�صلف دون �أن تعبث بها ظروف �لأحد�ث وتقلبات �لأيام. وتعد �لأمثال �لد�رجة 
�أ�صهل �صبيل، وخري و�صيط لنقل تعاليم �لآباء و�لأجد�د، و�إبالغها ب�صورة فعالة جلميع طبقات 
�ل�صعب، لبناء �أخالق قومية منها، تنطوي على �ل�صدق و�لإح�صان، و�ملعروف وح�صن �ل�صلوك، 
و�لقت�صاد، و�لكرم و�ل�صيافة، و�حلزم، و�لعزم، و�لثبات، و�لتاأين و�ل�صرب، و�لحرت��س من 
�لأعد�ء، و�لعتماد على �لنف�س، فهي و�حلالة تلك قاعدة �ل�صلوك، ونامو�س �لأدب عند عامة 
�ل�صعب مثل قولهم: »�صوم �صهر ت�صبع دهر« وقولهم: »�ل�صرب مفتاح �لفرج« »و�حلركة فيها 
بركة«. �إ�صافة �إىل ما يالحظ يف تلك �لأمثال من �لروعة و�جلمال، و�إ�صابة �لهدف، و�لدقة 
يف �لتعبري، و�لأ�صالة يف �لتفكري مبا ل يقل عن �لأمثال �لعربية �لقدمية �لف�صيحة. ومن هنا 

نبعت فكرة �لدر��صة �حلالية لتتناول �لقيم �لرتبوية يف �ملثل �ل�صعبي �لفل�صطيني. 
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مشكلة الدراسة: 
�إن �مل�صكلة �لتي تو�جه �لرتبية �ملعا�رشة، هي تلك �لتهامات �ملتمثلة يف ف�صلها يف 
ة �ل�رش�ع بني �لأجيال، و�لتمايز  �حلفاظ على �لهوية، و�جتاهها نحو �لتغريب، وتو�صيع هوَّ
�حلدود  زو�ل  ومع  �ملقهورين،  طبقة  وتربية  �ملي�صورين،  طبقة  بني  �لرتبية  يف  �لطبقي 
�لثقافية بني �ل�صعوب و�لأمم يف ع�رش �لعوملة، برزت �أهمية �لعودة من جديد لهذ� �لرت�ث 
لتاأكيد �لوجود �حل�صاري لالأمة �ل�صالمية و�لعربية، و�لفل�صطينية خا�صة، ملا تتعر�س له 
من نهب، و�صلب، وتغيري لالأر�س و�لثقافة، و�لتاريخ، و�لرت�ث. ومن خالل معاي�صة �لباحثني 
وتطور�ت  �جلديدة  �حلياة  ��صتخد�مات  �أن  لحظنا  �لتعليمي،  �لفل�صطيني  �ملجتمع  لو�قع 
�لأمر  �ملتعلمني،  �ملثل عند فئة كبرية من  ��صتخد�م  تقلل من  و�لتكنولوجيا  و�لفكر،  �لعلم، 
ح معامل  �لفل�صطيني يف حمافظة �خلليل، كونه يو�صّ �ل�صعبي  �لذي �صجع على در��صة �ملثل 
�ل�صخ�صية �لفل�صطينية من خالل �لتطرق �إىل ثقافتها �ل�صعبية من خالل �ملثل �ل�صعبي �لذي 
على  قادر�ً  �ملثل  كون  �لرتبوية،  �ملثل  دللت  ولتو�صيح  جو�نبها.  من  و�حد�ً  جانبًا  يعّد 
�صياغة �ملو�صوع �لكبري بجملة �أو جملتني خمت�رشتني، تعرب عن جتارب �لنا�س وحياتهم 

وم�صاعرهم �لنف�صية و�لروحية، وحفظه من �لندثار �أو �لتالعب. 

أسئلة البحث:
ما �لدللت �لقيمية �لرتبوية يف �ملثل �ل�صعبي �لفل�صطيني يف حمافظة �خلليل؟  ● 

ما �ملقرتحات و�لتو�صيات لن�رش �لدللت �لقيمية �ملوجودة يف �ملثل �لفل�صطيني  ● 
بني �أطياف �ملجتمع �لفل�صطيني كافة؟ 

أهداف الدراسة: 
�لقيم من خالل  �ل�صعبي، ودوره يف تعزيز  �لرتبوي يف �ملثل  �إىل �جلانب  �لتعرف  ● 

تو�صيح دللت �ملثل �لقيمية. 
�حلاجة �إىل تدوين �لأمثال كونها �صاهد�ً تاريخيًا على �لأحد�ث �لتي مر بها �ل�صعب  ● 

�لفل�صطيني. 
�لو�صول �إىل تو�صيات ومقرتحات منا�صبة.  ● 

أهمية الدراسة:
�أهميتها من خالل �ملو�صوع �لذي تتناوله وهو« �لقيم �لرتبوية  ت�صتمد هذه �لدر��صة 
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�لفل�صطينية  �ل�صعبية  �لأمثال  در��صة  خالل  من  �إنه  حيث  �لفل�صطيني«  �ل�صعبي  �ملثل  يف 
وعاد�ته،  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  �أخالق  عن  كثري�ً  نعرف  �أن  ن�صتطيع  �خلليل،  حمافظة  يف 
وتقاليده، ونف�صيته، ومعتقد�ته، كون �لأمثال هي �ل�صوت �ملعرب عن و�قع �ملجتمع �حلقيقي 
وثقافته. و�أن هذه هي �لدر��صة �لأوىل –ح�صب علم �لباحثني- تدور حول �لقيم �لرتبوية يف 
�لفل�صطيني يف حمافظة �خلليل، يف وقت ت�صهد فيه �ملدينة معاناة حقيقية  �ل�صعبي  �ملثل 
يف �ملجال �لدميغر�يف �لذي يحاول �ليهود فر�صه مبا ينعك�س على جممل حياة �لنا�س يف 

�ملدينة. 

منهج الدراسة: 
�لباحثني  قيام  وذلك من خالل  �مل�صمون،  باأ�صلوب حتليل  �لو�صفي  �ملنهج  ��صتخدم 
باإجر�ء مقابالت على عينة ق�صدية، لتوثيق �لأمثال، وتو�صيح دللتها، و��صتخدم �ملنهج 

�لتاريخي يف جمع بع�س �لأمثال �ل�صعبية. 

أدوات الدراسة: 
�ملقابلة لت�صجيل �لأمثال �ل�صعبية من �أفو�ه كبار �ل�صن، وذوي �خلربة. 

حدود الدراسة: 
احلدود اجلغرافية للعينة:. 1 حمافظة �خلليل/ فل�صطني. 

يعتمد هذ� �لبحث على �ملثل �ل�صعبي �لفل�صطيني فقط.  احلدود الفنية: . 2

تعريف مصطلحات الدراسة: 
�لرتبية  و�أ�صحاب �ملعاجم لفظة  ون  �لُلَغوُيّ َعَرّف  لقد  اللغوي:  ◄ التعريف  الرتبية: 
ُدُه مبا ُيغِذّيه  باأنها: »�إن�صاُء �ل�صيِء حاًل فحاًل �إىل َحِدّ �لتمام »، و »رُبّ �لولِد رّبًا: ولُيّه وَتَعُهّ
ي�صتطيع  بها  �لتي  �لعمليات  �ل�صطالحي: فهي جمموعة  �لتعريف  �أما   .» به..  وُيوؤِدّ يه  وُينِمّ
نف�صه  �لوقت  وتعني يف  بقائه،  ليحافظ على  �ملكت�صبة  و�أهد�فه  ينقل معارفه  �أن  �ملجتمع 
�لتجدد �مل�صتمر لهذ� �لرت�ث ولالأفر�د �لذين يحملونه. فهي عملية منو ولي�صت لها غاية �إل 

�ملزيد من �لنمو، �إنها �حلياة نف�صها بنموها وجتددها )موقع ويكي �لكتب، 2011( . 
�للفظي، و�ل�صلوك �ل�صخ�صي،  تكوين فر�صي ي�صتدل عليه من خالل �لتعبري  القيم:  ◄
�لأ�صخا�س،  نحو  معممة  �نفعالية  عقلية  لأحكام  تنظيمات  عن  عبارة  وهي  و�لجتماعي، 
�لن�صاط، وهي مفهوم جمرد �صمني، غالبًا ما يعرب عن درجة  و�أوجه  و�لأ�صياء، و�ملعاين، 

�لتف�صيل �لذي يرتبط بالأ�صخا�س، و�ملعاين، و�أوجه �لن�صاط )زهر�ن، 1984( . 
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�أم  �أم معرفية،  �أخالقية،  �أم  �أكانت دينيه،  �صو�ء  للمثل،  �لقيمة  تعني  املثل:  ◄ دللة 
نف�صية، �أم �جتماعية، �أم �قت�صادية.... �لخ. 

�ختلف مفهوم �ملثل يف �لكتابات �لقدمية، ويبدو �أن ذلك ر�جع للتاأثر بالروؤى  املثل:  ◄
وموؤرخني  وفقهاء،  لغويني،  من  �لتعريفات  هذه  �أ�صحاب  منها  �نطلق  �لتي  و�ملرجعيات 
وغريهم، فقد عّرف �أبو عبيد �لقا�صم بن �صالم )ت242( يف كتابه �لأمثال، فيقول: «هذ� كتاب 
�لأمثال، وهي حكمة �لعرب يف �جلاهلية و�لإ�صالم، وبها كانت تعار�س كالمها، فتبلغ بها 
ما حاولت من حاجتها يف �ملنطق، بكناية غري ت�رشيح، فيبلغ لها بذلك ثالثة: �إيجاز لفظ، 
و�إ�صابة معنى، وح�صن ت�صبيه«، ويرى �إبر�هيم �لنظام )ت231هـ( �أنه يجتمع يف �ملثل �أربعة 
ل جتتمع يف غريه من �لكالم، وهي: �إيجاز �للفظ، و�إ�صابة �ملعنى، وح�صن �لت�صبيه، وجودة 
�لكتابة، وقال �ملاوردي )ت450هـ( يف كتابه �أدب �لدنيا و�لدين، لالأمثال من �لكالم موقع 
�لإ�صماع، و�لتاأثري يف �لقلوب، فال يكاد �ملر�صل يبلغ مبلغها، ول يوؤثر تاأثريها، لأن �ملعاين 
لها  و�لعقول  و�ثقة،  بها  و�لقلوب  و�مقة،  بها  و�لنفو�س  بها و��صحة،  و�ل�صو�هد  بها لئحة، 
و�أو�صح بها  ر�صله،  �لعزيز وجعلها من دلئل  �لأمثال يف كتابه  �هلل  مو�فقة، فلذلك �رشب 

�حلجة على خلقه، لأنها يف �لعقول معقولة، ويف �لقلوب مقبولة )طه، 2002( .  
هو �ل�صيء �لذي ي�رشب ل�صيء مثاًل فيجعل مثله )�إبن  اللغوي:  واملثل من املنظور 
منظور، 1997( . ومن منظور �لأدباء هو و�صي �لكالم، وجوهر �للفظ، وحلي �ملعاين �لتي 
�ل�صعر، و�أ�رشف من  �أبقى من  ل�صان؛ فهي  �لعرب، ونطق بها كل زمان، وعلى كل  تخريتها 
ق�صارى  وهي   .  )1986 ربه،  عبد  )�بن  عمومها.  عم  ول  م�صريها،  �صيء  ي�رش  مل  �خلطابة، 
ف�صاحة �لقوم وجو�مع كلمها، ونو�در حكمها وبالغتها �لتي عربت بها عن نف�صها، فاأوجزت 
�للفظ، و�أ�صبعت �ملعنى )�لزخم�رشي، 1984( . كما �أن �لأمثال تو�صف باأنها �لأنغام �ل�صغرية 
. ويذهب  )زولهامي، 2009(  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  و�لتفكري،  �ل�صعور،  فيها  ينعك�س  لل�صعوب، 
�ل�صعوب وجتاربها، وهي حكم بليغة بجمل ق�صرية حتمل  �أنها خال�صة خربة  �إىل  بع�صهم 
خرب�ت  خال�صة  هي  �لأمثال  فيقول:  ذلك  جمع  وبع�صهم   .  )2010 )ها�صم،  كثرية  معاين 
وجتارب �ل�صعوب عرب �لزمان، ت�صتخدم للتعبري عن �لو�قع، �أو حل�س �لنا�س على فعل �أو ترك 
للتعبري عن و�قعها �لجتماعي،  للمثل  ��صتخد�مًا  و�أقدمها  �ل�صعوب،  �أكرث  و�لعرب من  فعل. 

و�لقت�صادي، و�لنف�صي، و�ل�صيا�صي، �أو لتعليم �أبنائهم. 

الفرق بني املثل واحلكمة: 
�حلكمة ناجتة عن خربة ودر�ية، وتكون ذ�ت م�صمون �أعمق، ونابعة من فل�صفة وروؤية 
�أو عامل، وهي يف �ملجمل حادث نابع من �صميم  ثاقبة لالأمور، ينطق بها �صخ�س عارف 
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�ملجتمع وجتاربه، ولي�س وليد �ل�صاعة، بينما �ملثل حادث معني يقال فيه قول نتيجة تكر�ر 
يحدث مع �أحد �لأفر�د )�ل�صموري، 2006( . 

مصادر املثل الشعيب: 
ي�ستمد املثل ال�سعبي الفل�سطيني من م�سادر عدة وهي: 

ه ر�كب«- �ل�صيخ حامد كان قائد ف�صيل ثورة �صنة 1936. 1  حادثة واقعية: »َبر�صُ
يف منطقة �لنا�رشة، وكان �رشير�ً، كان خمتبئًا يف قرية معلول حني طوق �جلي�س �لربيطاين 
�لقرية. ويف �لتم�صيط �لذي �أجر�ه �جلنود وجدوه يف علّية �أحد �لبيوت فاعتقلوه، وملا رف�س 
�أن يحمله على ظهره وينزل به �لدرج. وعلق �ل�صيخ على ذلك  �أحد �جلنود  �أن مي�صي ��صطر 
��صت�صالم  عدم  على  �لتاأكيد  ير�د  حينما  ي�صتعمل  مثاًل  قوله  فذهب  ر�كب«،  »بر�صه  قائاًل: 

�لإر�دة يف �أ�صد �لأوقات حرجًا. 
»مثل م�صمار جحا«، »بني حانا ومانا �صاعت حلانا«.  اأو نكتة �سعبية: . 2 حكاية 
وقد ي�صتعمل �ملثل بني �لنا�س، ول يعرف كل من ي�صتعمله تفا�صيل �حلكاية �أو �حلادثة �لتي 
ور�ءه، و�إمنا يتعاملون مع �لإيحاء �لعام لعبارته. مثل: »�للي بعرف بعرف و�للي ما بعرف 

بقول كف عد�س«. 
»و�فق �صن طبقة«،  اقتب�س عن الف�سحى بن�سه اأو ب�سيء من التغيري الطفيف: . 3
»ودو�م �حلال من �ملحال«، »و�ل�صاكت عن �حلق ناطق بالباطل«، �أو »�ملوت ول �لذلّية« عن 

»�ملنية ول �لدنية«. 
بني  »تغريبة  �أو   « »�صرية عنرتة  مثل: . 4 ال�سعبي  الأدبي  الرتاث  من  ا�ستمد  وما 

هالل« وغريهما: »عنرت �أ�صود و�صيته �أبي�س«. 
الأغاين ال�سعبية:. 5 »عي�صة بالذل ما نر�صى بها«، »وكلمة يا ريت عمرها ما بتعمر 

بيت«. 
مالحظة الطبيعة، واملعرفة اجلغرافية، املناخية، والزراعية. 6 »�آذ�ر �أبو �لزلزل 
�آب �قطع �لقطف ول تهاب«، »وظل �حلجر  �أبو �صبع ثلجات كبار«، »ويف  و�لأمطار«، و�آذ�ر 
ول ظل �ل�صجر«، »و�إن غيمت باكر �حمل ع�صاتك و�صافر، و�إن غيمت ع�صية �صوف لك مغارة 

دفية«. 
معتقدات قدمية جداً،. 7 مما ي�صري �إىل قدم هذ� �لرت�ث �لذي و�صلنا، مثل »خطية �لقط 

ما بتنط«، �أو »كل بالدين ول ت�صتغل يوم �لثنني«. 
�إل قلقلها  �صكرة  �إل هزتها رياح ول  »ما �صجرة  العامة: . 8 الإن�سانية  التجربة  اأو 

مفتاح«، »و�أوله دلع و�آخره ولع«، »و�لقرد بعني �أمه غز�ل«. 
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ومما يلحق بالأمثال تعابري اأعجب النا�س بجماليتها، بال�سورة الكاريكاتريية  9 .
ال�ساخرة فيها: »زي �للي بخّيط بالبنية«، »ول �إلو ول عليه«، »و�أعور ويغامز �لقمر«، »ولبا�س 

ماله ودكته باألفني«، »وخزقنا �لدف وبطلنا �لغنا«. 
كتب  ومنها  اأخرى،  وثقافات  �سعوب  مع  التعامل  من خالل  م�ستمدة  اأمثالً  10 .
الديانات الثالثة، وم�سادر اأخرى: »�حلق مثل �لفلني ما يغرق«، »ل تكون ر��س لأنه �لر��س 

كثري �لأوجاع« )موؤ�ص�صة �لقد�س للثقافة و�لرت�ث، 2010( . 
�أو نكتة �صعبية، ومنها ما  �أي�صًا ما يفرز من حكاية،  �ل�صعبية  ومن م�صادر �لأمثال 
�لعامية، ومنها  �للهجة  لينا�صب  �لتعديل  ب�صيء من  �أو  بن�صه،  �لف�صيحة  �للغة  �قتب�س عن 
�ملعتقد�ت  من  �أو  �ل�صعبي،  �لطب  من  �أو  �ل�صعبية،  �لأغاين  �أو  �لرت�ث،  كتب  من  ��صتمد  ما 
�لقدمية، ومنها ما ��صتخدمه �لنا�س ول يعرف قائله وهي كثرية جد�ً )�ل�صموري، 2006، 

و�ل�صلقاين، 1977( . 

خصائص األمثال الشعبية: 
جمع بع�س �لباحثني �صفات �ملثل يف قوله: يجتمع يف �ملثل �أربع ميز�ت ل جتتمع 
يف غريه من �لكالم؛ ففيه �لإيجاز يف �للفظ، و�لإ�صابة يف �ملعنى، وح�صن �لت�صبيه، وجودة 
�إحدى �خل�صائ�س �ملميزة لالأمثال: وهي  . ويتحدث �جلميع عن  )�أبو دف 2003(  �لبالغة 
�صهولة �لنت�صار، و�صري �ملثل، و�رشعة �لتد�ول، معلاًل ذلك مبيل �لنا�س كما هو طريق خمت�رش 
ل طويل وممل، كما �متازت بالأ�صالة وعمق �جلذور؛ لأنها نابعة من جتارب �لنا�س �لعميقة، 
كما �أن �ملو�صيقى من �أهم خ�صائ�س �لأمثال، وتتمثل يف تق�صيم �جلملة، �أو �ل�صجع، �أو غري 
ة من �صمات �لأمثال �ل�صعبية؛ لأنها نابعة  ذلك. وت�صري �لدر��صات �إىل �أن �لو�قعية �صمة مهمَّ
من و�قع �ل�صعب. ولأن �ملثل ق�صري وموجز فهو �صهل �حلفظ، كونه يركز ب�صدة على �ملعنى 

)�صالح، 2004( . 

ارتباط األمثال الفلسطينية باألمثال يف البيئة العربية: 
يف  يت�صح  وهذ�  �ملحلية،  �لثقافية  بالبيئة  مرتبطة  خ�صو�صية  �لفل�صطينية  لالأمثال 
من  مرتبطة  ذلك  من  �لرغم  على  ولكنها  و�لرتكيبية،  و�ل�رشفية،  �ل�صوتية،  �خل�صائ�س 
حيث �لدللة بالرت�ث �لعربي من جهة، ومرتبطة بنظائرها من �لأمثال يف �لبيئات �لعربية 
�لأخرى، ومن �أمثلة ذلك �ملثل »�آخر �لعنقود �صكر معقود« فهذ� مطابق للمثل �مل�رشي مبنى 
ومعنى. �أما �ملثل »�آخر �لدو� �لكّي« فهو يكاد يطابق مبنى �ملثل �لنجدي »�آخر �لطب �لكي«، 
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و�أما قولهم »�إبعد عن �ل�رش وغني له« فهو مطابق للمثل �مل�رشي، ومثله قولهم »�إبن �لوز 
عو�م«، فهذ� ما ت�صمعه يف م�رش وهو مثل م�رشي �نت�رش حتى �أدخله �جلهيمان يف �أمثال جند 
�ل�صعبية. وكذ� قولهم يف فل�صطني: �إبن �حلر�م ما خال�س لإبن �حلالل حاجة«، فهذ� ما ي�صمع 
مثله يف �لقاهرة، ولكن �خلالف قد يكون يف نطق �جليم، فهي �حتكاكية غارية يف فل�صطني، 
طبقية �صديدة يف �لقاهرة خا�صة، �أما قولهم »�تغدى و�متدى ولو دقيقتني و�تع�صى و�مت�صى 
ولو خطوتني« فيكاد ي�رشح دللة �ملثل �لنجدي »ِمْن تغّدى ِفيِتمّدى ومن تع�ّصى فيتم�ّصى«، 
ويقولون »�أجار �ملعروف ع�رش كفوف«، وهو كاملثل �لنجدي »جز� �ملعروف �صبعة �كفوف«، 
وهو كاملثل �لفل�صطيني« �يل بقول �حلق بيدفع �لن�س«. و�أما قولهم »�أجت �حلزينة تفرح ما 
لقتلها�س مطرح« كاأنه �ل�صيغة �لفل�صطينية للمثل �مل�رشي »جت �حلزينة تفرح ما لأتلها�س 
مطرح« مع ما تقت�صيه �لقو�عد �للهجية من تغيري ظهر يف �إقحام �لهمزة يف �لفعل »�أجت«، 
�لقاهرة. و�أما �ملثل �مل�رشي »�لرجل تدب  �لقاف طبقية ل حنجرية كما ت�صمع يف  ونطق 
بتدب  ما  »�لإجر  و�لأ�صو�ت،  �لرتكيب  يف  �لتغيري  من  �صيء  عليه  فجرى  حتب«،  ما  مطرح 
�إل مطرح ما حتب«، فنلحظ �أن �لرْجل نطقت وفاقًا للهجة �لفل�صطينية »�لإجر« وجعل �خلرب 

حم�صور�َ با�صتعمال �أد�ة �حل�رش )ما.. �إل..( . )�ل�صم�صان، 2010( . 
و�ختلف �ملثل �مل�رشي »لو جتري جري �لوحو�س غري رزقك ما حتو�س« فهذه �ل�صيغة 
�ل�رشطية �ملعربة عن �متناع �حلدث لمتناع غريه، حتولت يف �ملثل �لفل�صطيني �إىل �صيغة 
طلبية »�إجر جري �لوحو�س غري رزقك ما حتو�س«؛ ولكنها ل تختلف يف دللتها عن �ملثل 
�ل�صابق، فهي تبني �أن �لرزق بيد �هلل، ولي�س بجهد �لإن�صان نف�صه، وهذ� بعد ديني �أ�صيل ميتد 
�إىل �لثقافة �لعقدية �لتي تر�صخ �لإميان باهلل وبالقدر خريه و�رشه، وهي بهذ� ترفع عن كاهل 
�لإن�صان هّم �لتفكري يف لقمة �لعي�س قبل �لأو�ن. ون�صمع يف جند �ملثل »��رشب �لعري ي�صتاأدب 
�لكلب  �أقرب، ويقولون يف فل�صطني »��رشب  �لفهد« وهو  �لكلب ي�صتادب  �أو »��رشب  �لفهد« 
تاي�صتعرب �لأ�صد«، وهو يكاد يطابق �ل�صيغة �مل�رشية »��رشب �لكلب يتعرب �لأ�صد«، غري �أن 
�ملثل �لفل�صطيني �أ�صيفت عليه �أد�ة �لتعليل )تا( ، وهي �صورة متاآكلة من �حلرف )حّتى( ، 
و�أما )يتعرب( �أي يعّد، فجعل منها �ملزيد بال�صني و�لتاء )ي�صتعرب( للدللة على بلوغ �لغاية 
لعقاب  �ملثل ودللته متفقة فهو طلب  بنية  ولكن  �ملثل خمتلفة،  فالألفاظ يف  �لعربة،  يف 
من هان �أمره و�صهل عقابه لعل هذ� يردع من هو �أقوى منه فيغني عن تكلف عقابه، وهو 
�أمر رمبا يتعذر �أو يكون فوق �لطاقة، وهذه �لأمثال ب�صيغها �ملتقاربة حتاكي دللة �ملثل 
�لعربي »��رشب �لربيء حتى يعرتف �ل�صقيم«، ومما يطابق يف �لغر�س، ويختلف بالألفاظ 

�ملثل �لتون�صي »��رشب �لقو�صة تتاأدب �لعرو�صة« )�ل�صم�صان، 2010( . 
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أهمية الرتبية الشعبية: 
يف �لوقت �لذي تتكئ فيه �لرتبية على �لنظريات �حلديثة ومنجز�ت �لعلم، رمبا تبدو 
و�لتوجهات  �لهتمامات  ت�صاير  ل  دعوة  �ل�صعبي،  �لرت�ث  على  ت�صتند  تربية  �إىل  �لدعوة 
�لدر��صات �لرتبوية �ملت�صلة بالقيم  �أن  �لرتبوية �حلديثة، بتفح�س �لأمور بدقة �صوف جند 
و�لأخالق هي در��صة يف �لرتبية �ل�صعبية، لأن �لقيم و�ملعايري �خللقية ُتعد موروثًا �صعبيًا. 
�لعلم  مقومات  مع  بال�رشورة  يتعار�س  ل  �لرتبية  يف  �ل�صعبية  �ملورثات  ��صتخد�م  و�إن 
و�مل�صتحدثات �لثقافية بل يكملها، لأن در��صة �لرت�ث بو�صفه حقيقة �جتماعية مو�صوعية، 
�إمنا هي در��صة يف �أبعاد �ملا�صي، و�إفر�ز�ته، وتر�صباته يف �حلا�رش �لذي نعي�صه، ولي�س لأي 
جمتمع كيان �أو جت�صيد �إل من خالل تر�ث �ملا�صي بخرب�ته، وموؤ�ص�صاته، وتو��صل �أجياله 
عرب �لزمن )مكي، 2000( . وحيث �إن �لرت�ث �ل�صعبي هو �لأكرث �نت�صار�ً بني فئات �ل�صعب، 
�إحدى  �لرت�ث  على  �ملرتكزة  �ل�صعبية  �لرتبية  ت�صبح  �لفرعية،  ثقافاته  يف  تغلغاًل  و�أكرث 
�لو�صائل �لفعالة يف دعم عمليات �لتنمية �ل�صاملة، فالرتبية �ل�صعبية لي�صت معوقًا للمدنية 
�إطار حديث، مع �حلر�س على �لقيم يف �لثقافة  �إىل تقدمي �خلرب�ت يف  �حلديثة، بل تهدف 
 .  )1993 )ر�صا،  �ل�رشيعة  بتغري�تها  �حلديثة  �ملدنية  وبني  بينها  للتوفيق  �صعيًا  �ل�صائدة 
للحفاظ على هويته، فاملجتمع يف  �ملجتمع  �أهميتها من حاجة  �ل�صعبية  �لرتبية  وت�صتمد 
حاجة �إىل �أ�صول خا�صة للرتبية �ل�صائدة بعد وقت طال، ��صتوردت فيه �ملوؤثر�ت �لثقافية يف 
ع�رش�لنفتاح، �لأمر �لذي ي�صكل خطر�ً د�همًا على �خل�صو�صية �حل�صارية )رجب، 1987( 
�لثقافية  �لهيمنة  خماطر  �صوء  ففي  للمجتمع،  �لثقايف  �لأمن  �ل�صعبية  �لرتبية  وحتقق   .
�أجهزة �لثقافة �لعربية وقنو�تها �ملختلفة لالهتمام  وبر�جمها، تغدو �ل�رشورة ملحة على 
برب�مج �حلفاظ على �لهوية �لثقافية للح�صارة �لعربية �لإ�صالمية، و�إبر�ز قو�عدها �لأ�صيلة، 
وقيمها �لروحية، و�لجتماعية، و�لعمل على جتديدها لكي تتفاعل بثقة و�إيجابية مع قيم 

�لثقافات �لأخرى )عمار، 1995( . 

األهمية الرتبوية لألمثال الشعبية: 
حتمل �لأمثال �ل�صعبية- رغم ب�صاطتها- عمقًا تربويًا كونها تلخ�س خرب�ت �لأجيال، 
وتقدم م�صمون هذه �خلرب�ت للممار�صة �لفعلية لأمناط �لفعل �لجتماعي ب�صورة مي�رشة، 
وت�صتمل هذه �مل�صامني على م�صامني �صيا�صية، و�جتماعية، و�أخالقية، و�قت�صادية، ت�صهم 
من  غريها  عن  �ل�صعبية  لالأمثال  �لرتبوية  �لأهمية  من  يزيد  ومما  �لرتبوية،  �لعملية  يف 
�إىل عقولهم، لأنها  و�أقربها  بالنا�س  �ل�صعبي  �لأدب  �أنو�ع  �ل�صق  �ل�صعبية كونها  �ملاأثور�ت 
بالدرجة �لأوىل عطاء �صعبي، و�إنتاج �صعبي، يت�صل باملمار�صة �ليومية، وي�صدر عن �لفطرة 
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ويعر�س  �لغمو�س،  ويتحا�صى  عليه،  و�ملتعارف  �ملاألوف  و�لبد�هة، ويجمع بني  �لطبيعية 
باأنها  تتميز  كونها  عن  عد�   ،  )1996 )نا�رش،  وو�قعية  و�صوح  بكل  و�لأحكام  �حلقائق 
تنبع من كل طبقات �ل�صعب، من خاللها ي�صتطيعون �أن يتعرفو� على كثري من �أخالق �لأمة 
وعاد�تها، وعقليتها، ونظرتها �إىل �حلياة، وهي �أي�صًا م�صدر للرتبوي ي�صوغ منها مادته، 
ويف �صوئها يخطط للرتبية، ومنها ي�صتقي بع�س �أهد�فه �لرتبوية، وهي م�صدر من م�صادر 

�لفل�صفة �لرتبوية للمجتمع )�ملقدم، 1995( . 
وتعلمنا �لأمثال �ل�صعبية �حلياة تعليمًا مبا�رش�ً، لأنها تخت�رش ف�صوًل من �لفل�صفة يف 
�أو ترجمتها حكمة من �صوت �حلياة و�أحد�ثها، وتزيد عملية  �ألهمتها جتربة،  كلمة و�حدة، 
تب�صيطها للخربة �لإن�صانية من �أهميتها �لرتبوية، مما يجعل ��صتخد�مها يف �لتعليم و�لرتبية 
�أمر�ً مي�صور�ً )�لربدوين، 1993( . وتعّد �حلكم و�لأمثال حقائق �جتماعية �أخالقية قائمة يف 
�لأفر�د، ويخ�صعون لها يف معامالتهم بع�صهم مع بع�س.  ياأخذ بها  �لب�رشية  �ملجتمعات 
فهي نوع من �ل�صلطة �لأدبية �لتي لها تاأثريها يف عقلية �لنا�س وت�رشفاتهم، ومن ثم متثل 
�إحدى و�صائل �ل�صبط �لجتماعي �لتي حتتاج �إليها �لرتبية )�ملقدم، 1995( . كما يزيد من 
�أهمية �لأمثال �ل�صعبية يف �ملجتمع، �أن �لإن�صان �لفل�صطيني حا�رش �لفكر، و�رشيع �خلاطر 
يرجتل �لأمثال بفطرة بدهية. فهي بالن�صبة حلياة �لنا�س كامللح للطعام تدخل يف معظم 
�أحاديثهم، ولالأمثال دور يف �صئون �لرتبية وتو�صيح �لأمور لالإن�صان وحتذيره من كثري من 

�لأ�صياء )با �صديق، 1993( . 
�أهمية �لأمثال كدليل يك�صف ب�صهولة عن طبيعة �ل�صعب وذكائه، على �عتبار  وبرزت 
�أنها جهد م�صرتك لعامة �ل�صعب على �ختالف ن�صاطاتهم، و�صلوكهم يف تعاملهم، و�أخالقهم، 
وعاد�تهم، وكيف تولدت تلك �لعالقات؟ ومد�ها ودورها يف تكوين �أخالقيات �لنا�س. وكذلك 
تعّد وثيقة �جتماعية مهمة لر�صد �جلانب �لجتماعي حلياة �ل�صكان �لفل�صطينيني يف حلهم 
وترحالهم، ويف مدنهم و�أريافهم وبو�ديهم. كما �أنها تعّد قو�نني غري مكتوبة يدينون بها 
ويلتزمون مب�صمونها ن�صًا وروحًا يف �لغالب عن طيب خاطر، وذلك ملا لها من تاأثري فعال 
و�لقيم،  �لتقاليد،  حيث  من  �صخ�صيتهم  مالمح  عن  ويك�صف  �لعامة،  نزعاتهم  عن  يرتجم 
�إىل  ت�صري  �أنها  مبكان  �لأهمية  ومن  بها.  �لتقيد  على  ويحر�صون  حر�صو�  �لتي  و�لعاد�ت 
�ل�صخرية من �حلريف  �لتي يحيونها. مثل  �ل�صناعات، و�ملهن، و�لأحو�ل �ملعي�صية  خمتلف 
�لذي يهمل و�صعه �ل�صخ�صي »باب �لنجار خملع، و�ل�صكايف حايف، و�خلياط عريان، وبيت 

�لبنا مليان فري�ن« )جمموعة من �لكتاب، 2007( . 
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الدراسات السابقة: 
اهتمت العديد من الدرا�سات العربية والفل�سطينية ال�سابقة يف الرتبية ال�سعبية، 

ودرا�سة املثل خا�سة ومنها: 
�لدللت  �إىل  �لتعرف  �إىل  هدفت  �لتي   ،  )2009( وزمالئه  م�سطفى  اأبي  در��صة 
و��صتملت  �لفل�صطينية،  �لبدوية  �لأمثال  م�صارب  �إىل  و�لتعرف  �لبدوية،  لالأمثال  �لقيمية 
عينة �لدر��صة �لتي ت�صكل جمموعة �لأمثال �لبالغ عددها )124( مثاًل، �ختريت من )300( 
عن  �ملبا�رش  �لأخذ  كانت  فقد  �لأمثال،  جمع  يف  �لباحث  �تبعها  �لتي  �لطريقة  �أما  مثل. 
�لقيم  �صوء  على  �لدر��صة  عينة  �أمثال  نِّفت  �صُ وقد  و�لتجربة.  �خلربة  ذوي  �لنا�س  �أل�صنة 
و�لقت�صادية.  و�لجتماعية،  و�لنف�صية،  و�لذكائية،  و�لأخالقية،  �لدينية  للقيم  �ملت�صمنة 
وتو�صلت �لدر��صة �إىل �أن �لدللت �لقيمية لالأمثال متثلت يف �أهم �لقيم �لأخالقية �لآتية: 
و�جلر�أة،  و�لرجولة  و�للتز�م،  �حلق  وقول  و�ل�صدق،  و�ل�رش�حة،  و�ل�صتقامة،  �حلياء، 
و�ل�صرب  و�ل�صدقة،  �ل�صغائر،  عن  و�لرتفع  و�لحرت�م،  �ل�رش،  وكتمان  و�لتو�صع،  و�لكرم، 

على �أذى �لخرين، وح�صن �جلو�ر. 
�أما در��صة العجمي )2009(، فقد تناولت دور �ملثل �ل�صعبي يف �صناعة �لقيم »قيم 
�ل�صعودية،  يف  �ل�صعبي  �ملثل  �لبحث  هذ�  يدر�س  حيث  منوذجًا«،  �مل�صوؤولية  عن  �لتخلي 
�صبه  ثقافية  �ل�صائرة، يف منطقة  و�لأقو�ل  �ل�صعبية  �لتعبري�ت  �لوظيفة من  وما مياثله يف 
�ل�صيا�صية،  بامل�صوؤولية  بال�صعور  تتعلق  حمددة  قيمًا  وي�صتعر�س  عام.  ب�صكل  متجان�صة 
و�ل�صلبي. وترتكز على حمورين:  �لإيجابي  و�لرتبوية يف جانبيها  و�لأدبية،  و�لجتماعية، 
�أحدهما متعلق باخللقية �لنظرية عن �صناعة �لقيم من خالل �لعالمات �للغوية، وما ت�صهم 
به يف ح�صد �لقدر�ت �لفكرية نحو �لجتاهات �حل�صارية و�لأخالقية �ملختلفة. ويتناول هذ� 
�ملحور �آليات تكوين �ملوروث وبناء �لقيم، عن طريق در��صة �لعالقة بني �لتجربة �لإن�صانية 
و�لت�صور�ت �لذهنية للنماذج �لإن�صانية �لتي ت�صكل م�صادر �لتمثل عند تكوين معايري �لقيم 
يف �ملجتمع. وي�صتعر�س �لبحث عو�مل �لهيمنة يف �ملجتمع �لتي تقود �إىل �صناعة �لأفكار 
�أم توجهات �صعبية يف  �أكانت و�صائل ن�رش عامة،  �لر�أي �لعام، �صو�ء  ذ�ت �لأثر �لبارز على 
�لدر��صة فيتعلق باجلانب  �لآخر يف هذه  �أما �ملحور  �لطبيعة �خلا�صة.  �ل�صمر ذ�ت  جمال�س 
�لتطبيقي �ملرتبط بقيم �مل�صوؤولية. ويركز هذ� �ملحور على ت�صنيف �ملادة �ملدونة، ودر��صة 
جو�نبها �لأنرثوبولوجية و�لنف�صية و�لجتماعية، وما يتعلق ب�صيغ �لأقو�ل وتوظيفها، دون 

�إغفال �لأبعاد �لأخالقية و�لفل�صفية لتلك �لعبار�ت �ملوؤثرة يف حياة �لفرد و�ملجتمع. 
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وهدفت در��صة منر )ب، ت( ، �إىل جمع �أكرب عدد من �لأمثال �ل�صعبية �لتي لها �صلة يف 
منطقة جنني، و�لتي ميكن �عتبارها ممثلة لكافة مناطق فل�صطني �جلغر�فية مبختلف ممار�صات 
�لإن�صان �لفل�صطيني يف مو�قعه كافة وتنوعها، حيث تناول هذ� �لبحث �صتة عناوين، هي يف 
�لأ�صل حلقات تتو�صع حول مرمى حجر و�حد يف مياه �لعالئق �لجتماعية، وممار�صاتها 
�لو�قعية، و��صقاطاتها يف حالت �لهروب من �ملو�قف �أو �ل�صياقات، وهذه �لعناوين تندرج 
كالآتي: �لجتاه للحركة و�لعمل وعالقة ذلك بال�صحة: »�صاحب �لعيال م�س لزم �إنام« و 
»�لزيت م�صامري �لركب«، و »�جلمال ما بقيمها �خلرفي�س«، و »�أكل �لرجال على قد �أفعالها«، 
و�للي بوكل ملقّمر لزم يت�صمر«. و�لإفر�ز�ت �لقت�صادية: »بوكل لوز و�صكر«، و »�لعد�س ول 
و�لقيم  حاله«.  �صنق  و�لعد�س  للرز  »�لعز  و  للحبايب«،  و�لزبدة  للن�صايب  و�لر�يب  �لفل�س«، 
�لجتماعية: »كبري �لبطن بر�صيه �لطعام، وقليل �لعقل بر�صيه �لكالم« و »ن�س �لبطن بغني 
عن مالته«، و »�إذ� كان حبيبك ع�صل تلح�صو�س كله«. و�لآد�ب، و�ل�صلوك: »لقيني ول تغديني. 
وقد�صية �لطعام: »وحياة هالعي�س«، �أو »وحياة هالنعمة« ، »�للقم ترد �لنقم«. و�صورة �لبيئة: 
»�لدفا عفا«، و »�لنار فاكهة �ل�صتاء«، و »يف �آب �قطع �لقطف ول تهاب«، و »يف ت�رشين بغرب 
�لعظام« و »يف �مل�صم�س«. ومنحى �لأو�صاف  �ل�صبع ما بخلى من  �لعنب و�لتني«، و »بيت 
و�لنعوت: »�إللي بوكل َع �رش�صه بنفع نف�صه«، »حلوة من حالوتها، وماحلة من عفانتها«، 

»�رشب �حلبيب زبيب، وحجارته قطني«، و
اأيامه  َع  اأبكي  تا  ي��وم  �سفت  ما 
اإدام���ه  وق��ل��ة  ال�سعري  خ��ب��ز  اإل 

و�أو�صحت در��صة جنم وعلي )2006( �صورة �ملر�أة يف �لأمثال �ل�صعبية �لفل�صطينية، 
حيث هدفت �لدر��صة �إىل �لتعرف على �ل�صورة �ملقدمة عن �ملر�أة من خالل �لأمثال �ل�صعبية 
�لإ�صالمي.  �ملنظور  مع  �ملر�أة  عن  �ملقدمة  �ل�صورة  تو�فق  مدى  عن  و�لك�صف  �لفل�صطينية، 
من  �لدر��صة  جمتمع  �مل�صمون،  وتكون  وحتليل  �لتحليلي  �لو�صفي  �ملنهج  ��صتخد�م  ومت 
�لدر��صة من )100( مثل  �ل�صن، وتكونت عينة  �أل�صنة كبار  )200( مثل �صعبي متد�ول على 
�حتلتها  �لتي  �ملتميزة  بال�صورة  بالأمثال  �إ�صادة  هناك  �أن  �إىل  �لدر��صة  وتو�صلت  �صعبي، 
�ملر�أة من خالل عالقتها بالأبناء، و�لزوج، و�ملجتمع، وقدمت �لأمثال �صور�ً متعددًةً للمر�أة 
جو�نب  ت�صكيل  يف  �صاهمت  �لتي  و�لرتبوية(  و�لقت�صادية،  و�لجتماعية  )�لثقافية،  منها 
�ل�صورة �لعامة للمر�أة يف �ملجتمع �لفل�صطيني. كما �حتلت �ملر�أة مركز�ً �إيجابيًا يف عالقتها 
ت دور�ً �صلبيًا يف  بزوجها من خالل �لأمثال �ل�صعبية، كما �أ�صارت �لنتائج �إىل �أن �ملر�أة �أدَّ

عدم م�صاركتها يف �صنع �لقر�ر، و�لتقليل من �صاأنها، وخمالفة ر�أيها. 
در��صة مكي )2000( �لتي تهدف �إىل �لتعرف على �لرتبية �ل�صعبية يف �ليمن، در��صة 
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بع�س  بعد حتليل  �ليمنية.  �جلمهورية  �إحدى حمافظات  »�إب«،  �ل�صعبي يف حمافظة  للمثل 
�لأمثال �ل�صعبية �ليمنية يف حمافظة »�إب« تو�صلت �لدر��صة �إىل �أن �لرتبية �ل�صعبية للمجتمع 
�ليمني �رشورية لتحافظ على قيم �ملجتمع وتقاليده وعاد�ته، وت�صهم يف �حلفاظ على �لهوية 
�أمثال  �ليمني  �ملجتمع  ميتلك  حيث  �لعوملة،  مو�جهة  يف  �ليمني  لل�صعب  �ملميزة  �ليمنية 
و�لأخالقية.  و�ل�صيا�صية،  و�لقت�صادية،  �لجتماعية،  �لرتبية  يف  ��صتخد�مها  ميكن  �صعبية، 
با�صتخد�م  �ل�صعبية  �لرتبية  وت�صهم  و�لتنوع،  بالوفرة  �ليمنية  �ل�صعبية  �لأمثال  ومتتاز 
�لفرعية،  �لثقافات  بني  م�صرتكة  ثقافة  �إيجاد  يف  �لأمثال  بينها  ومن  �ل�صعبية  �ملاأثور�ت 
و�حلد من �ل�رش�ع بني �لأجيال، وحتقيق �مل�صاركة �لفعالة من كل �أبناء �ملجتمع يف �لتنمية 

�ل�صاملة، و�أو�صت �لدر��صة بالهتمام باملاأثور�ت �ل�صعبية وتدوينها للحفاظ عليها. 
و�أعد اأبو دف )1999( در��صة ��صتهدفت �لك�صف عن �أبرز �لقيم �ملت�صمنة يف �لأمثال 
�ل�صعبية من منظور �إ�صالمي. و�أظهرت �لدر��صة غنى �لأمثال �ل�صعبية �لفل�صطينية بالعديد من 
�لقيم �لإيجابية �لتي ��صتوعبت جمالت عديدة يف حياة �لن�صان، وتو�فقت مع ما جاء يف 
�لكتاب و�ل�صنه، و�حتو�ء �لأمثال على جمموعة من �لقيم �ل�صلبية �ملتعار�صة مع ما جاء يف 

�لكتاب و�ل�صنة. 
ويت�سح لنا من عر�سنا ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة ما ياأتي: 

�أنها �أكدت على �أن �لأمثال �ل�صعبية جزء ل يتجز�أ من �لأدب �ل�صعبي.  � 

�أن �ملثل �ل�صعبي يعد مر�آة �صادقة لثقافة �ل�صعوب، وعاد�تها، وتقاليدها.  � 

 � �أن هناك �هتمامًا من بع�س �لباحثني بجمع �لأمثال �ل�صعبية. 

قلة �لدر��صات �لتي تناولت �لأمثال ودللتها �لقيمة يف �لوطن �لعربي بوجهة عام،  � 
ويف حمافظة �خلليل يف فل�صطني بوجه خا�س، وهنا تكمن �أهمية �لدر��صة �حلالية. 

إجراءات الدراسة امليدانية:

جمتمع الدراسة وعينتها: 

ت�صكل جمموعة �لأمثال �لبالغ عددها )650( مثاًل جمتمع �لدر��صة، �ختري منها )200( 
مثل كعينة، مت جمعها من �أفو�ه كبار �ل�صن وذوي �خلربة و�لتجربة، يف قرى ومدن حمافظة 
�خلليل يف فل�صطني، وهذه �لطريقة جلمع �ملاأثور�ت �ل�صعبية، حتقق ميزة �ل�صمول و�لإت�صاع، 
لت هذه  كما تتميز بخا�صية �لن�صباط و�لتوحيد يف مو��صفات �ملادة �ملجموعة، حيث �ُصجِّ
لت �لأمثال باللهجة نف�صها �لتي  �لأمثال من �صهر ني�صان حتى �صهر �آب من عام 2011، و�ُصجِّ

�ألقيت بها. و�عتمد يف �ختيار �لأمثال على �لأمثال �لأكرث تردد�ً. 
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نتائج الدراسة امليدانية: 
ال�سعبي  املثل  يف  الرتبوية  القيمية  الدللت  ما  �لأول:  ◄ �لدر��صة  �صوؤ�ل 

الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل؟ 
قام �لباحثان بتحليل قائمة �لأمثال �لتي �ختار�ها، لأن �لتحليل هو �لطريقة �لعملية 
�ملالئمة لتحقيق ما ترمي �إليه �لدر��صة، وتو�سال اإىل اأن الأمثال ال�سعبية ميكن تق�سيمها 

ح�سب الدور الذي ميكن اأن توؤديه يف العملية الرتبوية اإىل الآتي: 
�لجتماعية  و�لقيم  �ملفاهيم  وتت�صمن  �لجتماعية:  للقيم  �ملت�صمنة  �لأمثال  � 
و�لأخالقية، وتنظيم �لعالقات بني �لأفر�د، و�لإعد�د �خللقي لالأفر�د.. �لخ وتبلغ )88( مثاًل 

�صعبيًا. 
�لأمثال �ملت�صمنة للقيم �لقت�صادية: وتت�صمن �ملفاهيم و�لقيم �لقت�صادية، �لتي  � 
ت�صهم يف �إعد�د �لأفر�د للم�صاركة �لفّعالة يف �لتنمية �لقت�صادية، وتبلغ )23( مثاًل �صعبيًا. 

�لفرد  تربية  يف  ت�صهم  �لتي  �ملفاهيم  وتت�صمن  �لدينية:  للقيم  �ملت�صمنة  �لأمثال  � 
و�لت�صامح،  �ل�صدق،  ومنها:  �لقيم  من  عدد  على  �ملحافظة  على  �حلر�س  مع  دينية،  تربية 

و�لتوكل على �هلل، و�لإميان بالقدر.. �لخ، وتبلغ )55( مثاًل �صعبيًا. 
�لأمثال �ملت�صمنة للقيم �ل�صيا�صية و�لوطنية: وتت�صمن �ملفاهيم و�لقيم �ل�صيا�صية،  � 
�لخ،  �لأفر�د..  �لقيم لدى  �لولء، و�لنتماء، و�لوطنية، و�لعتز�ز بالكر�مة، وتعمق هذه  مثل 

وتبلغ )43( مثاًل �صعبيًا. 
أوالً- األمثال االجتماعية واألخالقية ودالالتها الرتبوية: ♦ 

بتحليل �لأمثال �ل�صعبية �لأكرث �ت�صاًل باحلياة �لجتماعية للمجتمع، وجد �أنه ميكن 
تق�صيمها �إىل �أربع جمموعات، كل جمموعة منها متثل حمور� ًمن حماور �حلياة �لجتماعية 

للمجتمع يف حمافظة �خلليل، وت�سمل الأمثال التي تتعلق بال�سداقة وهي: 
»�ل�صديق وقت �ل�صيق«، »ومن لقى �صحابة ن�صي �أحبابه«، و »�ل�صاحب �صاحب«،  Ú 
»ورب �أخ لك مل تلده �أمك«، تهدف �إىل �لتاأكيد على �أهمية �ل�صد�قة، و�أن كل قرين باملقارن 

يقتدي، وينوِّه باأهمية �ل�صديق يف �لأفر�ح و�لأتر�ح. 
»�تق �رش من �أح�صنت �إليه«، و »كرت �لو�جب بقل �لقيمه«، »�لز�يد �أخو �لناق�س«،  و  Ú 
»حمل ما تاأمن خاف« و »�إذ� �صاحبك بدك تبقيه ل توخذ منه ول تعطيه«، »ور�فق �ل�صعيد 
�ل�صيئة،  �ل�صحبة  �لتحذير من  �إىل  �لأمثال  �ل�صبع ولو بياكلك«. تهدف هذه  ت�صعد«، »ور�فق 

و�ملحافظة على �ل�صديق �ل�صدوق، مع �رشورة �نتقاء �لأ�صدقاء. 
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الدالالت الرتبوية: 

اأنها تهدف اإىل حتقيق  يت�سح من هذه املجموعة لالأمثال ال�سعبية الجماعية 
ما ياأتي: 

حتديد معنى �ل�صد�قة و�أهميتها يف حياة �لإن�صان.  � 

توجيه �لفرد نحو �لختيار �ل�صحيح لالأ�صدقاء و�جلل�صاء(. حتذير �لفرد من م�صاحبة  � 
�أهل �ل�صوء( . 

عدم �ملغالة يف �حرت�م �ل�صديق، ووجوب �حلذر ب�صكل عام.  � 

األمثال اليت تتعلق بالزواج واألعراس، والعالقة بني أفراد األسرة: 

�صاهد  و�إن جعت  قباله،  و�قعد  �حللو  و »خود  بي�صة ودف�صة«،  »�صمرة ونغ�صة، ول  � 
جماله«، و »�لب�صع ب�صع لو تغ�ّصل كل يوم، و�حللو حلو لو فاق من �لنوم«، و »�لطويلة طالت 
�لتينة و�لق�صرية ظلت حزينة«. و »يا ماخد �لقرد على ماله، بروح �ملال ويبقى �لقرد على 
حاله«، و »بخت �لرمامي قامي«، و »بدلت غزلنها بقرودها«، و »خدها بي�صة ولو جمنونة«- 
»يا  و  مر�ية وم�صط«،  �لبنت  »�صالح  و  بت�صريعرو�صة«،  �لبو�صة  »لّب�س  و  �صلبية( -  )�أمثال 
ميخذ �ل�صغار يا غالب �لتجار«، و »عمر �لزين ما بكمل«، و »�لبنت �حللوة ن�صف م�صيبة«. 
وتهدف هذه �لأمثال �إىل �لتاأكيد على �جلانب �جلمايل للمر�أة، و�أن �خلاطب يهتم يف �لغالب 
�هتمت  �إن  �أن تكون جميلة  ت�صتطيع  �مر�أة  و�أن كل  �ل�صن،  للمر�أة، و�صغر  باجلانب �جلمايل 

بنف�صها من �لد�خل و�خلارج. 
و�جلري  للعري�س  »�لعرو�صة  و  عرو�صه«،  �ل�صلطان  بنت  فلو�صه  بحط  »�للي  و  � 
للمتاعي�س«، و »بدهم جنازة بي�صبعو� فيها لطم، وبدهم عر�س بي�صبعو� فيه رق�س«، و »يا 
ميخذ �لقرد على ماله بروح �ملال وبي�صل �لقرد على حاله« وتهدف هذه �لأمثال �إىل تو�صيح 

�أهمية �جلانب �ملايل يف �لزو�ج، و�ملغالة يف �لحتفالت. 
و  على خمدة«،  ر��صني  وفق  من  »نيال  �أو  باحلالل«،  ر��صني  وفق  من  بخت  »يا  و  � 
»�م�صي يف جنازة ول مت�صي يف جو�زة«، و »من طني بالدك لط خد�دك«، و »زو�ن بلدنا ول 
قمح �لغريب«، و »بيعطى �حللق للي مالها�س ود�ن وبيعطي �لفول للي مالو�س �أ�صنان«،   و 
»�أعزب دهر ول �أرمل �صهر«، و »�ي�س دّخلك بيت عدوك، قال حبيبي فيه«، و »خذي نوري ول 
تبوري« )مثل �صلبي( . تهدف هذه �لأمثال �إىل �أهمية �حلث على �لزو�ج، و�أهمية �مل�صاعدة 
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يف �لبحث عن عرو�س ولكن مع �حلذر �ل�صديد، و�ملعرفة �لتامة قبل �لإقد�م على هذه �خلطوة 
�ملهّمة يف �حلياة. 

لإبنك على  دّور  تدور على مرة  ما  »قبل  و  لأبنك«،  قبل ما تخطب  لبنتك  »�خطب  � 
خال«، و »خذ �لأ�صيلة ونام على �حل�صرية«، و »بنت �لرجال عانت و��صتعانت، وبنت �لأنذ�ل 
حطت ر��صها ونامت«، و »�للي ما بدو� يزوج بنته بيغلي مهرها«، و »بنت �لعم عورة«،   و 
�لعال«.  طالب  يا  �خلال  بخال  »عليك  �ل�صالح«،  ببيع  �ملالح  بدو  »�إللي  و  بون�س«،  »�لأ�صل 

تهدف هذ �لأمثال �إىل �لنتقاء و�لبحث عن �لأ�صول، فالدين حث على �لختيار �جليد. 
»جيبو� بنات ول تقعدو� بطالت« )مثل �صلبي( ، و »هم �لبنات للممات«، و »�لولد  � 
»�ل�صغار  و  قبل �صبيانها«،  بناتها  بتجيب  زمانها  ب�صعدها  »�للي  و  �لذكر«،  بيحيي  �لبكر 
زينه �لد�ر«، و »قبل ما حتبل حّظرت �لكمون وقبل ما تولد �صمتو� ماأمون«، »�صبع عقارب 
على �حليط ول ثالث بنات يف �لبيت« )مثل �صلبي( ، و »�بني ما بطلقني وهمه ما بفارقني«. 
و�لذكور  �لإناث  �إجناب  بني  فرق  هناك  و�أن  �لإجناب،  على  �حلث  �إىل  �لأمثال  هذه  تهدف 

)�أمثال �صلبية( ، وتو�صح �أن لالأهل م�صوؤولية د�ئمة بعد زو�ج �لأبناء. 
�إللي ما ر�صع�س من درة �إمي ل هو �أخوي ول �بن عمي«، و«�إذ� طلعت ذقن �بنك  � “
ربي حليتك«، و« �إطعم �بنك و�أكرمه �أب�رش مني ور�ك يحرمه«، و«ما �أعز من �لولد غري ولد 
�بنك �حلق ذقنك«، و«�خللف خلف بنت  �إن طلعت ذقن  �بنك خاويه، ويقال  �إن كرب  �لولد«، 
و�لأب  بتع�ص�س  و«�لأم  �أبوه«،  �لولد  و�رش  �أمها  �لبنت  و«�رش  �أبيه«،  مر�آة  و«�لولد  ولد«،  وّل 
بيطف�س«، �أو ريحة �لأم بتلم«. تهدف جميعها �إىل تو�صيح عالقة �لأ�رشة ببع�صها وخا�صة 
�لأم، �لتي تتاأثر �لعملية �لرتبوية لبناء �لأ�رشة بها، لأنها هي �لتي تن�سء �لأطفال، ولذ� نرى 

�لأم ت�صتاأثر بهذ� �لإعجاب. 

الدالالت الرتبوية: 

ي�سري حتليل هذه الأمثال اإىل اأنها تهدف اإىل: 
�حلث على تقدير قيمة �جلمال، و�أن على كل بنت �لهتمام يف �جلانب �جلمايل �صو�ء  � 

�لد�خلي )جمال �لروح( ، �أو �خلارجي )جمال �ملظهر( . 
بيان قيمة �ملال، و�هتمام �لنا�س باملال �أكرث من �لدين و�لأخالق.. �لخ.  � 

�حلث على ت�صهيل �أمور �لزو�ج، و�لزو�ج من بنت �لبلد �لأ�صيلة، وعدم �ملغالة يف  � 
�لحتفال و�ل�رشف. 

�حلث على �هتمام �لأب بزو�ج �لإبنة، وتغريب �لنكاح.  � 
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يف  �لإناث  �إجناب  من  �ل�صلبي  �لنا�س  �صعور  و�إظهار  �لأطفال،  �إجناب  على  �حلث  � 
�لأمثال �ل�صلبية. 

عالقة �لو�لدين و�لأبناء.  � 

األمثال اليت تتعلق بعالقة اجلار باجلار وهي: 

اجلار  ذم  اأو  اجلار،  اختيار  اأو  باجلار،  العناية  على  التي حتث  الأمثال  كرثت 
ال�سيء، اأو ال�سرب على اأذى اجلار، ومن ذلك: 

»�أ�رش�رك مع جارك«، و »مني �أدرى بحالك غري ربك وجارك«، و »مني ي�صهد للعرو�س  � 
�أمها و�أختها و�صبعة من حارتها«، و »�جلار للجار ولو جار«، و »دور على �جلار قبل  غري 
�أهمية �ختيار �جلار، و�لعالقة  �إىل بيان  �لد�ر«، و »د�ر بال جار ما بت�صوى حمار«. تهدف 

�لإيجابية معهم. 
»�للي بتتمناه جلارك بطب يف د�رك«، �أو »متنى �خلري جلارك ت�صوفه فى ديارك«،  � 
و »�جلار جار لو رماك بحجار«، و »كوم حجار ول هاجلار«، و »جارك �لقريب �أح�صن من 
�أخوك �لبعيد«، و »�لبغ�س يف �لأهل و�حل�صد فى �جلري�ن« �أو »�حل�صد يف �جلري�ن و�لبغ�س يف 
ى على �صابع جار«، و »وجه ت�صابحه كيف تقابحه«، و »�إذ� بغ�صك  �لقر�يب«، و »�لنبي و�صّ
جارك حول باب د�رك«، و »جارك معلمك يا رب ت�صلمك«. تهدف �إىل �حلث على �لعالقات 

�جليدة مع �جلري�ن، و�لن�صح بعدم خ�صام �جلار، و�ل�صرب عليه. 

الدالالت الرتبوية: 

ي�سري حتليل هذه الأمثال اإىل اأنها تهدف اإىل: 
�صياغة �صكل �لعالقة مع �جلار.  � 

 � مر�عاة حقوق �جلار. 

 � عدم �لإ�صاءة للجار وتقوية �لعالقة معه. 

 � ت�صوير مدى �رتباط م�صالح �جلري�ن مع بع�صهم. 

األمثال اليت تتعلق بكرم وأدب الضيافة: 

عن  خا�سة  اخلليل  حمافظة  ويف  عامة،  فل�سطني  يف  ال�سعبية  الأمثال  عربت 
الهتمام بال�سيف من حلظة و�سوله وحتى مغادرته، ومنها: 

»لقيني ول تغديني«، و »ما جود �إل من �ملوجود«، و »�ل�صيف بيجي رزقه معاه«،  ♦ 
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و »�ل�صيف �صيف �هلل«، و »من �صاور �صيف عنده ما عزم«، و »�ل�صيف �أ�صري �ملحلي«. تهدف 
�إىل و�جب �ل�صيف وح�صن ��صتقباله، و�إكر�مه على �أح�صن وجه. 

وحامل  »�صيف  و   ، �صلبي(  )مثل  وك�رشها«  �ملحلي  �أجا  �يده  ومد  �ل�صيف  »طمع  ♦ 
�صيف«. تهدف �إىل وجوب �لنتباه �إىل �أن هناك من ل يقدر قيمة �ل�صيافة، ول ير�عي حرمات 

�لبيوت. 
هنية  »لقمه  و  للمحلي«،  فرج  »�ل�صيف  و  �أ�صبع«،  �أطعمت  و�إذ�  �أوجع  �رشبت  »�إذ�  ♦ 
نف�صك  »عز  و  خادمهم«،  �لقوم  »كبري  و  �صديق«،  مية  ب�صع  �ل�صيق  »بيت  و  ميه«،  بتكفي 
جتدها«. حتث هذه �لأمثال على وجوب �إكر�م �ل�صيف وخدمته، وهي من �لقيم �لجتماعية 
و�لدينية �لتي ورثتها مدينة خليل �لرحمن عن �أبي �لأنبياء �إبر�هيم »عليه �ل�صالم«، فتكية 

�خلليل ما ز�لت قائمة حتى يومنا هذ�. 
الدالالت الرتبوية: 

هذه �ملجموعة من �لأمثال تعتمد على تو�صيح �أهمية �لأ�صاليب �لجتماعية للتعامل مع 
�لآخرين، و�لتحذير من بع�س �لت�رشفات �لتي يرف�صها �ملجتمع، وت�سدد على ما ياأتي: 

�إكر�م �ل�صيف، وح�صن ��صتقباله وخدمته.  ♦ 

عدم �ملغالة يف �ل�صيافة.  ♦ 

على �ل�صيف �أن يقّدر ح�صن �ل�صيافة، وعدم جتاوز حدوده.  ♦ 

اخلالصة:
تهدف هذه الأمثال اإىل تربية الفرد تربية اجتماعية، حيث يالحظ اأنها: 

�عتمدت ب�صكل رئي�س على �لبعد �لديني، فاملاأثور�ت �ل�صعبية يف �لغالب تعتمد على  1 .
لتوجيه  �ل�صعبية  ماأثور�ته  �ل�صعب  ي�صتلهم منه  مهمًاً  ت�صكل م�صدر�ً  لأنها  �لدينية،  �ملعرفة 

�لأفر�د. 
و�لتوجيه،  �لرتبية  �أ�صاليب  كاأحد  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  �لأمثال  على  �عتمد  2 .
�لنبيلة  و�ل�صفات  �حلميدة،  و�لأخالق  �لقيم،  غر�س  يف  �لفرد  عليها  يعتمد  �لتي  و�لإر�صاد 

و�لطيبة. 
هناك  و�أن  �لجتماعية،  �مل�صاوئ  خطر  لإبر�ز  �لتحذير  �أ�صلوب  �لأمثال  ��صتخدمت  3 .

�جلانب �لإيجابي و�ل�صلبي، ووجوب �حلذر من �ملغالة يف �أي �أمر. 
�أن ي�صهم يف تربية �لفرد تربية �جتماعية،  ت�صكل هذه �لأمثال معًا منوذجًا ميكن  4 .

ويحقق له عالقة طيبة مع �لآخرين، مما يوؤدي �إىل �لتما�صك �لجتماعي. 
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ثانياً- األمثال املتضمنة للقيم االقتصادية ودالالتها الرتبوية:  ♦ 

�قت�صادية لرت�صيخ عدد من �ملفاهيم  �لفرد تربية  �ل�صعبية تربية  �لأمثال  �أهد�ف  من 
�لقت�صادية لدى �لأفر�د كالعمل، و�لدخار، و�ل�صتثمار، و�لبعد عن �صوؤ�ل �لنا�س، و�لبخل، 

و�لتبذير.. �لخ ومنها ما ياأتي: 
و  �لعظام«،  من  بيخال  ما  �ل�صبع  »بيت  و  �لأ�صود«،  ليومك  �لأبي�س  قر�صك  »خبي  Ú 

»خزين �ل�صيف بينفع لل�صتاء«، و »ن�س �لبطن يغني عن مالته«، و »�لطمع �رش وما نفع«، 
و »لقمة هنية بتكفي مية«، و »�لطايح ر�يح«، و »�للي بر�صى بقليله بعي�س«، و »يوم ع�صل 
ويوم ب�صل«. حتث هذه �لأمثال �لفرد على �لدخار وعدم �لإ�رش�ف، و�لر�صا و�لقناعة بالرزق، 

و�لبعد عن �لطمع، و�حلث على �لعمل �لدوؤوب. 
�أكل  و »�لتجاره �صطاره«، و »�لزملة جّنا و�ملرة بّنا«، و »�أعطي �خلبز خلبازه ولو  Ú 

ن�صفه«، و »مال بجر مال وقمل بجر �صيبان«، و »هني فلو�صك ول تهني نفو�صك«، و »��رشف 
�لت�صعة جتي �لع�رشه«. وتهدف هذه �لأمثال �إىل حث �لفرد على �لعمل، وبخا�صة �لتخ�ص�س يف 

جمالت �لعمل �ملختلفة، و�إىل �إر�صاد �لفرد �إىل �ل�صتثمار، و�حلث على �ل�رشف �لإيجابي. 
»تاجرنا بالكفان بطلت �لنا�س متوت« )مثل �صلبي( ، و«درهم حظ ول خز�ين مال«،  Ú 

و« باع كرمه و��صرتى مع�رشة«. يهدف �إىل �لبعد عن �لت�صاوؤم، و�خليبة بالعمل �لتجاري. 
»على قد فر��صك مد رجليك«، و »�لر��س على قد �لطاقية«، و »لو جتري جري �لوحو�س  Ú 

غري ن�صيبك )�أو غري رزقك( ما بتحو�س«. وتهدف �إىل �حلث على �لقناعة و�لكتفاء �لذ�تي. 
ويت�صح لنا من �ل�صابق �أن �لدللت �لقيمية لالأمثال متثلت يف �أهم �لقيم �لقت�صادية 
و�حرت�م  �لذ�تي،  و�لكتفاء  و�لقناعة،  �ملعي�صة،  يف  و�لقت�صاد  �لدخار،  �لو�قعية،  �لآتية: 

�لعمل، و�ل�صعي �لد�ئم لطلب �لرزق بدون كلل. 

الدالالت الرتبوية: 

تظهر �أهمية �لعمل للفرد و�ملجتمع، و�حرت�م قيمة �لعمل.  � 

تظهر �أهمية �ل�صتثمار من �أجل �لتنمية.  � 

حتث �لفرد على �لجتهاد و�لتخ�ص�س يف جمال �لعمل.  � 

حتذير �لفرد من �لتكال على �لآخرين وتدعوه �إىل �لعمل.  � 

حث �لفرد على �لقناعة، و�ل�رشف �لإيحابي.  � 
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اخلالصة:

يت�صح من حتليل هذه �لأمثال �ل�صعبية �أنها توؤدي دور�ً موؤثر�ً يف �لرتبية �لقت�صادية 
للفرد، من خالل �مل�صاركة �لفعالة يف عملية �لتنمية �لقت�صادية �لتي يحتاج �إليها �ل�صعب 

�لفل�صطيني يف هذه �لفرتة �حلرجة من تاريخه وت�سهم يف: 
تربية روح �لعمل لدى �لفرد.  � 

تظهر �أهمية �لعمل و�أهمية �إتقانه.  � 

حتذر �لفرد من �لتكا�صل و�لتو�كل.  � 

ثالثاً- األمثال املتضمنة للقيم الدينية ودالالتها الرتبوية: ♦ 

ت�صكل �ملعرفة �لدينية م�صدر�ً ي�صتلهم منه �لأفر�د �أمثالهم �ل�صعبية، و�لأقو�ل �ملاأثورة 
لتوجيههم �لوجهة �ل�صحيحة نحو �لقيم �لدينية ومنها: طاعة �هلل، و�لتوكل على �هلل، �لإميان 

بالق�صاء و�لقدر، و�لت�صامح، و�ل�صرب على �ل�صد�ئد، و�لتعاون، و�لتفكري.. �لخ، ومنها: 
»من توكل على �هلل ما خاب، ول ت�صكرت بوجهه �لأبو�ب«، و »��صعى يا عبدي و�أنا  Ú 
��صعى معك«، و«كن مع �هلل ول تبايل«، و »ما بعد �ل�صيق �ل �لفرج«، و »�إللي من �هلل حياه 
�هلل«، و »�للي نيته �ل�صرتة �هلل ب�صرته«، و »�للي �هلل معاه ل تخاف عليه«، و »لو جتري جري 
�لوحو�س غري رزقك ما بتحو�س«، و »يا عامل بحايل عليك �تكايل«، و »ويا غافل �إلك �هلل«. 
و�لميان  �حلالل،  �لرزق  لطلب  �لدوؤوب  �ل�صعي  بعد  �هلل  على  �لتوكل  على  �حلث  �إىل  تهدف 

بالق�صاء و�لقدر. 
»�لعبد يف �لتفكري و�لرب يف �لتدبري«، و »�ل�صكوى لغري �هلل مذلة«، و »ل تقول همي  Ú 
�إىل  �أخيه«. وتهدف  كبري، قول ربي كبري«، و »�إن �هلل يف عون �لعبد ما د�م �لعبد يف عون 

�حلث على �لتفكري، و�لتعاون، و�لعتماد على �لنف�س. 
»�للي ما بياخذ من مّلته مبوت بعّلته«، و »�ل�صخي حبيب �لرحمن و�لبخيل حبيب  Ú 
�ل�صيطان«، و »�للقم تدفع �لنقم«. وتهدف جميع هذه �لأمثال �إىل حث �لإن�صان على �لتزوج 
من نف�س �لبيئة و�لديانة، وت�صجيع �لفر�د على �لكرم، و�لبعد عن �لبخل �لذي ذمه �هلل يف 

كتابه �لعزيز، و�حلث على �ل�صدقات. 
�أهل �ل�صماح مالح«، و »�ل�صلح �صيد �لأحكام«، و »�لعفو عند �ملقدرة«، و »�ملعروف  Ú 
�صيد«، و »�لطمع يف �لأجاويد«، و »�إذ� كان �صاحبك طماع كون قليل ح�صاب«، و »من �عرتف 
بذنبه غفر له ربه«، و »�عمل �ملعروف و�رمي يف �لبحر«، و »نام مغلوب ول تنام غالب«، و 
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»�لباين طالع و�لباح�س نازل«. تهدف �إىل بيان ح�صنات وفو�ئد �لت�صامح، و�لبعد عن �لطمع. 
»�إذ� كان �لكذب ينجي �ل�صدق �أجنى«، و »�صادق �لنا�س بت�صاركها يف �أمو�لها«،  و  Ú 
»مثل �للي بيحكي �حلق تنخزق طاقيته«، و »قالو� يا جحا مال ر��صك مطبو�س قال من قول 
�حلق«، و »عني �صافت وما �صهدت ويلك من �هلل«، و »قلنا هيك قالو� �طلع من �لبلد«،  و »قول 
لالأعور �أعور يف عينه«، و »�لكذب حبله ق�صري«، و »�لكذب يبعد �صاهده«، و »ما �أكذب من �صب 
تغرب �إل �صايب ماتت �جياله«، و »ما �أكذب من �خلال �إل �بن �أخته«، و »من �أمنك ل تخونه 
لو كنت خاين«، و »قول �حلق ولو على قطع رقبتك«. وتهدف هذه �لأمثال للحث على قول 

�حلق »�ل�صدق«، ونبذ �لكذب. 
»يف �لتاأين �ل�صالمة ويف �لعجلة �لند�مة«، و »طول �لبال بهد جبال«، و »يوم �لطحان  Ú 
يوم«، و »�للي ب�صرب بنول«، »�صربك على حالك ول �صرب �لنا�س عليك«، و »�ل�صرب مفتاح 
�لفرج«، و »�ل�صرب طيب«، و »�ملكتوب على �جلبني بت�صوفه �لعني«، و »من �صرب على جاره 
ورثو� �هلل دياره«، و »�بطي ول تخطي«، و »�ل�صباح رباح«، و »خلي �ل�صمن يف �جر�رة ملا 
�أو  بتاكله عنب«،  »��صرب على �حل�رشم  و  �صاعة«،  �صاعة ول كل  و »�صرب  ��صعاره«،  تيجي 
»�للي ب�صرب على �لعنب بوكل زبيب«. وتهدف هذه �لأمثال �إىل �حلث على �لتاأين، و�لتحلي 

بال�صرب، وعدم �لت�رشع. 

الدالالت الرتبوية: 

�لتوكل على �هلل.  � 

�لإميان بالق�صاء و�لقدر خريه و�رشه.  � 

�ل�صعي لطلب �لرزق، و�حلث على �لكرم و�لبعد عن �لبخل.  � 

�حلث على �لت�صامح، و�لبتعاد عن �حلقد و�ل�صغينة.  � 

�حلث على قول �ل�صدق، و�لبتعاد عن قول �لكذب.  � 

 � �لتحذير من عو�قب �لكذب. 

�حلث على �لتاأين و�ل�صرب على �ل�صد�ئد، و�لتحذير من �ل�صتعجال.  � 

اخلالصة:

الدينية، وحتث  الرتبية  اأنها تدور يف فلك  ال�سابقة،  الأمثال  يت�سح من حتليل 
الفرد على التم�سك بالدين، وت�سدد على الآتي: 

�أن �لتوكل على �هلل طريق �لنجاة.  � 
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�لميان بالق�صاء و�لقدر، و�لبعد عن �لتو�كل.  � 

�أن �ل�صدق منجاة، و�ل�صرب مفتاح �لفرج.  � 

رابعاً- األمثال السياسية الوطنية ودالالتها الرتبوية: ♦ 

�إىل غر�س بع�س  �إىل بناء �ملو�طن �صيا�صيًا، فهي ت�صعى  �ل�صعبية  �لأمثال  تهدف هذه 
�لقيم �لوطنية ومفاهيم �حلكم لدى �لفرد، و�لولء و�لنتماء عن طريق هذه �لأمثال �ملت�صلة 

باحلياة �ل�صيا�صية و�لوطنية وهي: 
»�لأر�س زي �لعر�س«، و »عمر �لدم  ما �صار مّي«، و »ما حك جلدك مثل ظفرك«،  Ú 

و »ما مات حق ور�ه مطالب«، وتهدف هذه �لأمثال �إىل حث �لأفر�د على �لتم�صك بالأر�س، 
وعدم �لثقة بالأعد�ء، و�ل�صعي ور�ء �حلق. 

»�ل�صلح �صيد �لأحكام«، و »خلي لل�صلح مطرح«، و »�للي مالو كبري مالو تدبري«،  Ú 

»من ��صت�صار ما خاب«، و »ما يف �صدة �إّل ور�ها فرج«، و »دو�م �حلال من �ملحال«، و »�إيد 
�صيدك بو�صها و�دعي عليها بالقطع« )مثل �صلبي( ، و »�لأر�س طلبت �أهلها«، و »�حليط �لو�طي 
كل �لنا�س بتنطه«، و »�صدور �لأحر�ر �صدور �لأ�رش�ر«، و »�ل�صرب يورث �لظفر«. وتهدف تلك 
�لأمثال �إىل �حلث على قيمة �ل�صالح، و�ل�صورى، و�ملناورة، و�ملحافظة على �حلدود، وحفظ 

�لأ�رش�ر، و�أن �لأر�س بحاجة �إىل �لرجال �لأقوياء للدفاع عنها. 
»عدو جّدك ما بودك«، و »�أهلك ول  تهلك«، و »عمر �حلية ما �صارت خية«، و »�لد�ر  Ú 

د�ر �أبونا و�أجو �لُغَربا يطحونا«، و »عمر�لعدو ما �صار حبيب«، و »مطرح ما تاأمن خاف«، 
و »�للي ما بخاف ما بخوف« و »�لعدو عدو لو �ْطعِميه حالوة« و »�لكف ما بالطم �ملخرز« 
)مثل �صلبي( . وتهدف هذه �لأمثال �إىل عدم �لثقة بالأعد�ء، و�لتعاون مع �لأهل و�ملجتمع، 

ودو�م �حلر�س. 
»من طلع من د�ره قل مقد�ره«، و »�لغريب بكون �أديب«، و »�ملنية ول �لدنية«، و »يا  Ú 

معمر بغري بلدك ما هو �إلك ول لولدك«، و »�لغربة كربة وهم للركبة«، و »ما بحرث �لأر�س 
ول  »ميت جبان  و  �ملر�جل«،  تلتني  »�لهريبه  و  �لعزمية«،  بتحل  »�لهزمية  و  �ل عجولها«، 
�هلل يرحمة«، و »�جلبان بخاف من خياله«. وتهدف هذه �لأمثال �إىل �حلفاظ على �لأر�س، 
و�لرتكيز على �لولء و�لنتماء، وذم �لغربة و�لعمل بعيد�ً عن �لوطن، و�أن كر�مة �ملرء د�خل 

وطنه، و�لتحلي بال�صجاعة، و�لبعد عن �جلنب. 



65موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين، العدد الثالث
يناير 2013

الدالالت الرتبوية: 

غر�س �لولء و�لنتماء يف نفو�س �لأفر�د.  � 

�حلث على �ل�صورى، و�ل�صلح، و�حلر�س.  � 

غر�س حب �لوطن، وذم �لهجرة خارج �لوطن.  � 

�حلث على �ل�صجاعة وذم �جلنب.  � 

اخلالصة:

بعد حتليل جمموعة �لأمثال �ل�صابقة، يالحظ �أنها ركزت على عدد من �لقيم �لتي تهم 
غنية  فالأمثال  �لإ�رش�ئيلي،  �لحتالل  ب�صبب  �لت�صتت  من  يعاين  كونه  �لفل�صطيني  �ملجتمع 

بتوجهاتها �ل�صيا�صية و�لوطنية �لتي حتتم علينا �أن ننهل منها كل ما هو مفيد، ومنها: 
ت�صجيع �لفرد على �إعمار بالده، و�لت�صبث باأر�صه مهما كانت �لظروف.  � 

ذم �لغربة و�لهجرة، وتفريغ �لأر�س من �لكفاء�ت.  � 

�أعظم دلئل  �لوطن و�لدفاع عنه و�لتم�صك برتبته وهي من  �إىل حب  �لفرد  توجيه  � 

�لرتبية �لوطنية. 
ما التو�سيات لن�رض الدللت القيمية املوجودة يف  �صوؤ�ل �لدر��صة �لثاين:  ◄

املثل الفل�سطيني بني اأطياف املجتمع الفل�سطيني كافة؟ 
�لهتمام باملاأثور�ت �ل�صعبية وتدوينها للحفاظ عليها.  � 

�إدخال بع�س عنا�رش �لرت�ث �لفل�صطيني خا�صة يف �ملناهج �لتعليمية.  � 

��صتخد�م �لأمثال �ل�صعبية يف �لرتبية لتاأ�صيل �لقيم و�لثقافة �لفل�صطينية.  � 

توظيف �لأمثال �ل�صعبية يف دعم عملية �لتنمية �ل�صاملة.  � 

�أن تويل �أجهزة �لإعالم �هتمامًا كافيًا باملاأثور�ت �ل�صعبية.  � 

�إن�صاء مركز متخ�ص�س يف �ملاأثور�ت �ل�صعبية و�لرت�ث �ل�صعبي ب�صفة عامة يعمل  � 

على تنقية �لرت�ث و�حلفاظ عليه ون�رشه. 
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من القيم اإلنسانية املتأصلة 
يف مدينة اخلليل 

من خالل استقراء األقاصيص الشعبية

د. حسني أمحد علي أبو كتة الدراويش
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ملخص: 

�إنَّ �لقيم �لإن�صانية �لإميانية لهي �أ�صمى ما يحمله �لإن�صان �مل�صلم، وي�صحي من �أجله 
بالنف�س و�لنفي�س، من هنا كانت هذه �لدر��صة تعالج �صبع قيم من �لقيم �لإن�صانية �ملتاأ�صلة 
يف مدينة �خلليل من خالل ��صتقر�ء �لأقا�صي�س �ل�صعبية �لتي يتحدث فيها �لنا�س عن هذه 

�لقيم. 
وقد جاءت �لدر��صة يف مقدمة، ومتهيد، وثالثة ف�صول، وخامتة. تعر�س �لباحث يف 
�لتمهيد �إىل تعريف �لقيم، وبني خ�صائ�صها، وعرَّف مبدينة �خلليل، وعرَّف كذلك بالأقا�صي�س. 
ى �لباحث �صبع قيم من �لقيم �لإن�صانية �ملتاأ�صلة يف مدينة �خلليل  ويف �لف�صل �لأول: تق�صَّ
من خالل �لأقا�صي�س �ل�صعبية، وهي: »�لأمانة، وبر �لو�لدين، و�ل�صرب، و�ل�صد�قة، و�ل�صدق، 

و�لعدل، و�لكرم«. 
�ل�رشيعة  من  �ل�صابقة  �لإن�صانية  �لقيم  على  �لدليل  �لباحث  �أقام  �لثاين:  �لف�صل  ويف 
�لإ�صالمية. ويف �لف�صل �لثالث: ك�صف �لباحث عن �لدللة �لرتبوية للقيم �لإن�صانية يف نفو�س 

�لنا�صئني، يف مدينة �خلليل. 
لت �لدر��صة �إىل �أن هذه �لقيم �لإن�صانية �ملتاأ�صلة يف مدينة �خلليل هي �أعز  وقد تو�صَّ
ما ميلكه �أهل �خلليل، و�أنف�س ما يتم�صكون به، وهذه �لقيم وغريها جتري يف دماء �لنا�س، 

ل عقولهم، وهي �لوجه �حل�صاري، �لد�ئم �لإ�رش�ق يف مدينة خليل �لرحمن.  وُت�صكِّ
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مقدمة: 
�أما  �ل�صالة و�لت�صليم على �صيدنا حممد، �صلى �هلل عليه و�صلم،  �حلمد هلل وكفى، و�أمت 

بعد: 
فالقيم �لإن�صانية �لدينية �لنابعة من �لقر�آن �لكرمي، و�ل�صنة �لنبوية �ملطهرة، و�ملتاأ�صلة 
يف نفو�س �لنا�س هي �أ�صا�س حياتنا، يف بيت �ملقد�س بعامة، ويف مدينة �خلليل بخا�صة، 
ول ي�صتطيع �أحد �ل�صتغناء عنها، وهي ذ�ت �أهمية بالغة �خلطورة يف حياة �لفرد و�ملجتمع، 
ومتتاز هذه �لقيم بالثبات و�لدميومة، و�لتاأثري �لبالغ يف نفو�س �لنا�س. وهي تعمل كموجهات 

للعقل �إىل عمل �خلري، وجتنب �ل�رش، من هنا كانت هذه �لدر��صة. 

دوافع الدراسة: 
وهنالك دوافع اأخرى لهذه الدرا�سة، غري الدافع ال�سابق منها: 

حماولة �كت�صاف �صيء من هذه �لقيم.  ● 

معرفة �أدلتها من �ل�رشيعة �لإ�صالمية.  ● 

تو�صيح دللتها �لرتبوية.  ● 

حدود الدراسة: 
ا كانت �لقيم �لإن�صانية �مل�صتوحاة من �ل�رشيعة �لإ�صالمية كثرية ومتنوعة، وبيت  وملَّ
�ملقد�س ممتد من �لنهر �إىل �لبحر، قام �لباحث بتحديد مو�صوع �لدر��صة، وح�رشها يف �صبع 
قيم، كما �صبق، ويف مدينة �خلليل فقط، وقد قام با�صتقر�ء هذه �لقيم من �لأقا�صي�س �ل�صائعة 

يف مدينة �خلليل. 

مناهج البحث يف الدراسة: 
وقد �سلك الباحث يف هذه الدرا�سة مناهج عدة منها: 

منهج �لرو�ية �ل�صفوية عن �أل�صنة �ملو�طنني يف مدينة �خلليل، من خالل �ملقابالت،  ● 

و�مل�صاهد�ت، و�ملحاور�ت، مع �لنا�س يف هذه �ملدينة، وجمع �لأقا�صي�س �لتي وردت فيها 
�لقيم �لإن�صانية �ملدرو�صة. 
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و�ملنهج �لربهاين يف �إقامة �لأدلة على هذه �لقيم من �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية  ● 
�ملطهرة. 

و�ملنهج �لتحليلي، يف حتليل دللت هذه �لقيم �لرتبوية، و�أثرها يف �ملجتمع، يف  ● 
مدينة �خلليل. 

فصول الدراسة: 
وخامتة.  ف�صول،  وثالثة  مقدمة،  ويف  تلخي�س،  يف  �صبق  كما  �لدر��صة  جاءت  وهكذ� 

وم�رشدين �لأول: للم�صادر و�ملر�جع، و�لثاين: للمو�صوعات. 
لت �لدر��صة �إىل �أن هذه �لقيم �لإن�صانية لها �أهمية عظمى يف مدينة �خلليل،  وقد تو�صَّ
�لآباء  عن  �لأبناء  يتو�رثها  وطماأنينة،  و�أمانًا  �أمنًا  �ملدينة  هذه  يف  للمجتمع  حتقق  فهي 

و�لأجد�د، جياًل بعد جيل. 

التمهيد: 

�لتعريف بالقيم.  ● 

من خ�صائ�س �لقيم.  ● 

�لتعريف مبدينة �خلليل.  ● 

�لتعريف بالأقا�صي�س.  ● 

التعريف بالقيم:  1 .
�أو  �لأخالقية،  �أو  �لنفي�صة،  للنو�حي  �لبالغة  �لأهمية  ذ�ت  �ل�صفات  »كل  هي:  �لقيم 
�صاأن  ذلك  يف  �صاأنها  للعقل،  موجهات  وتعمل  �جلماعية،  بال�صبغة  وتت�صف  �جلمالية، 

�لجتاهات.« )1( 
مما �صبق ي�صتنتج �لباحث �أن �لقيم هي �لقو�عد و�ل�صفات و�لأ�ص�س �لنف�صية �لتي ترتبط 
بنفو�س �لب�رش، ويف �لوقت ذ�ته �لأخالقية �لتي تردع �لنا�س عن �ل�رش، وحت�صهم على �خلري. 
و�لقيم و�حلالة هذه ت�صبح موجهة للنا�س يف ت�رشفاتهم، وتتخذ �صفة �لإلز�م و�لعمومية، 

و�لثبات، و�أي خروج عليها، يعترب خروجًا على قو�نني �جلماعة و�أهد�فها، ومثلها �لُعليا. 
من خ�سائ�س القيم:  2 .

للقيم خ�سائ�س عدة منها: 
�أنها نابعة من �ل�رشيعة �لإ�صالمية �حلنيفة.  ♦ 
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�لثبات: فهي د�ئمة �حل�صور يف نفو�س �أ�صحابها.  ♦ 

�لإلز�م: ، فال ي�صتطيع �أحد �خلروج عليها.  ♦ 

ال ورئي�س يف حفظ تو�زن �ملجتمع، وبقائه، و��صتمر�ره.  لها دور فعَّ ♦ 

�أنها ت�صكل ثقافة �ملجتمع، وعقله �جلمعي، ووحدته �لفكرية.  ♦ 

التعريف مبدينة اخلليل:  3 .
الم؛ وذلك ب�رش�ئه  �ل�صَّ �إبر�هيم �خلليل، عليه  �ملوؤ�ص�س �لأول ملدينة �خلليل هو: �صيدنا 
ذلك �ملو�صوع �لذي ُدفن فيه هو وذريته؛ ليكون ملن بعده مكانًا مقد�صًا، وموقعًا تاريخيًا 
وح�صاريًا للدين �حلنيف، ولتحمل �ملدينة ��صمه عليه �ل�صالم، وذكر�ه �لطيبة �إىل يوم �لدين. 
فل�صطني،  �إىل  م�رش  من  �ملتجه  �ملهم  �لتجاري  �لطريق  على  �خلليل  مدينة  وتقع 
وبالعك�س، حيث كانت �لقو�فل �لتجارية متر يف رحالتها �لتجارية مبدينة �خلليل، �إىل غزة، 
ف�صيناء، فم�رش، وكانت تلك �لقو�فل تتخذ من مدينة �خلليل حمطة ��صرت�حة لها، �لأمر �لذي 

�أعطى �ملدينة �أهمية �قت�صادية زيادة على �أهميتها �لدينية و�لتاريخية و�جلغر�فية. )2( 
التعريف بالأقا�سي�س:  4 .

�لأحاديث،  كذلك  وهي   .  )3( �لق�صرية«  »�لق�صة  وهي  �أق�صو�صة،  جمع  �لأقا�صي�س 
حكاية  وهي  »�حلدُّوثة«،  �خلليل:  مدينة  �أهل  لغة  يف  ى  وت�صمَّ  .  )4( »�لأحدوثة«  ومفردها: 

�صعبية ق�صرية ذ�ت مغزى خا�س ترمي �إليه. 
وجميع �لأقا�صي�س �لو�ردة يف هذه �لدر��صة تت�صل �ت�صاًل مبا�رش�ً بالقيم �لإن�صانية 
�لو�ردة يف مدينة �خلليل، وتعززها، وت�صاعد يف حفظها و�صيانتها من �لندثار، وهنا ت�صبح 
فيها كاجلوهرة  �لتي  و�لقيمة  �لنفي�صة،  دفة  كال�صَّ �إن�صانية  قيمة  تت�صمن  �لتي  �لأق�صو�صة 

�لثمينة �ملكنونة د�خل هذه �ل�صدفة. 

الفصل األول- من القيم اإلنسانية املتأصلة يف مدينة اخلليل، من خالل 
استقراء األقاصيص الشعبية: 

قيمة �لأمانة.  ♦ 

قيمة بر �لو�لدين.  ♦ 

قيمة �ل�صرب.  ♦ 

قيمة �ل�صد�قة.  ♦ 
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قيمة �ل�صدق.  ♦ 

قيمة �لعدل.  ♦ 

قيمة �لكرم.  ♦ 

أوالً- قيمة األمانة: 

لالأمانة قيمة عظمى عند �أهل مدينة �خلليل، وتظهر هذه �لأمانة جلية من خالل ��صتقر�ء 
�لأقا�صي�س و�لأمثال �ل�صعبية �لذ�ئعة على �أل�صنة �لنا�س يف هذه �ملدينة �ملباركة. 

وتروي �لأقا�صي�س �أن تاجر�ً يف مدينة �خلليل كان ُيد�ين �لنا�س بالأمانة. وقد د�ين 
رجاًل حمتاًل، فم�صت �صنو�ت دون �أن يعيد �ملال للتاجر، فاأر�صل �لتاجر �بنه ل�صتعادة �ملال 
من �ملحتال، و�أو�صى �بنه ثالث و�صايا، �أل يجل�س يف �لطريق حتت �صجرة حتتها نبعة ماء، 
و�ألَّ ينام عند �ملحتال، و�إذ� لقي �صيخًا طاعنًا يف �ل�صن �أن يحمله معه و�ألَّ يع�صي له �أمر�ً. 
فم�صى �ل�صاب ل�صتعادة مال �أبيه، وكان �ملحتال ي�صكن على �صاطئ �لبحر، فاإذ� جاءه من 
�ملوج  فياأتي  �حلق،  فينام �صاحب  �أعطيك حقك،  �ل�صباح  له: من ويف  يقول  بحقه،  يطالب 
فياأخذه، ويغرق �ملطالب، وينجو �ملحتال. وكان �ملحتال ينام يف �لطابق �لثاين من بيته 

حتى ل يغرق. 
�أن  �أت�صمح  �ل�صن، فقال له: يا عماه  �ل�صاب، ويف �لطريق لقي �صيخًا كبري�ً يف  فم�صى 
�أر�فقك يف �صفرك، فتذكر �ل�صاب كالم �أبيه، وقال لل�صيخ: على �لرحب و�ل�صعة، و�أركبه معه 

وم�صيا. 
�ل�صاب و�رشب  �أبوه منها، فنزل  �لتي حذره  �ل�صجرة  �ل�صاب، فوجد�  �لطريق تعب  ويف 
و�أ�صقى فر�صه من نبع حتتها، و�أر�د �أن ينام من �صدة �لتعب، فا�صت�صار �ل�صيخ فقال له �ل�صاب: 
�إن �أبي قد �أمرين �ألَّ �أنام حتت هذه �ل�صجرة. فقال له �ل�صيخ: من ول َتخف. فنام �ل�صاب، وبقي 
�ل�صيخ م�صتيقظًا، فجاءت �أفعى لتلدغ �ل�صاب، فقام �ل�صيخ وقتلها. فلما قام �ل�صاب، ونظر �إىل 

�لأفعى حمد �هلل كثري�ً، و�أثنى على �ل�صيخ خري�ً. 
لل�صاب يف  وقال  ناما،  لهما:  فقال  �لبحر،  �صاطئ  �ملحتال على  و�نطلقا حتى و�صال 
�ل�صباح �صوف �أعطيك مال �أبيك، فا�صت�صار �ل�صاب �ل�صيخ، فقال له �ل�صيخ: من ول تخف ول 

تخ�س �صيئًا. 
�ل�صيخ  فاأ�رشع  �ل�صاب،  ليغرق  �لبحر  �ل�صيخ م�صتيقظًا، فجاء موج  �ل�صاب، وبقي  فنام 
ا �أ�صبح �ل�صباح،  وحمل �ل�صاب �إىل �لطابق �لعلوي، وو�صع مكانه �بن �لتاجر �ملحتال. فلمَّ
�ملحتال.  �لتاجر  �ملال من  �أبوه لأخذ  �أر�صله  �لذي  �ل�صاب  �لتاجر، وجناة  �بن  ولوحظ غرق 
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عند ذلك ندم �لتاجر �ملحتال على ما عمل وقال: هذ� مبا جنته يد�ي. و�أعطى �ل�صاب و�ل�صيخ 
�ملال، فرجعا من حيثما �نطلقا. 

�ل�صاب  �ل�صيخ من  ��صتاأذن  �لرجل �لأمني �لذي كان يعطي �لأمانة  �إىل  �لو�صول  وقبل 
فل�س  لنا  عاد  ما  لولك  فو�هلل  عماه.  يا  �أنت  من  عليك  باهلل  �ل�صاب:  له  فقال  لالن�رش�ف، 
�أر�صلني  �لنا�س �ملال بها،  �أبوك ُيعطي  �لتي كان  �أنا �لأمانة  �ل�صيخ:  و�حد من �ملال، فقال 
�هلل- تعاىل- حلر��صتك ذهابًا و�إيابًا. وم�صى �ل�صيخ وهو يقول لل�صاب، بارك �هلل فيك، ويف 
�أبيك �لأمني، ويف ماله. وهذه �لأق�صو�صة وغريها تدل على قيمة �لأمانة يف مدينة �خلليل، 

و�حلر�س عليها، و�ملحافظة عليها. 
ومنها  �ل�صلبية،  �لأقا�صي�س  هنالك  �لأمانة  �لإيجابية حول  �لأقا�صي�س  مقابل  ويف 
ما قيل: �إنَّ رجاًل كان م�صافر�ً يف طريق بعيد، فلقيه رجل، وطلب منه �لعون وحمله، فنزل 
�لرجل عن ح�صانه، وحمل �لرجل �ملقطوع على ح�صانه، وكان مع �صاحب �حل�صان بندقية، 
ف�صد �لثاين على �لأول، وقال له: ل ح�صان لك، ول ز�د، هذه يل، و�ذهب من هنا و�إلَّ �أَطلقُت 
�لنار عليك: فذهب �لأمني وهو يقول للخائن: �أطلب منك طلبًا و�حد�ً، وهو �ألَّ حتدَّث �أحد�ً مبا 

حدث. 
فقال له �خلائن: ومل؟ . 

فقال له �لأمني: حتى ل ينقطع �خلري بني �لنا�س. 

2- قيمة برِّ الوالدين: 

ومن �لقيم �لإن�صانية �ملتاأ�صلة يف مدينة �خلليل قيمة بر �لو�لدين و�حرت�مهما، فهي قيمة 
وعبادة يف �لوقت ذ�ته، وو�جب مقد�س. ومن �لأقا�صي�س حول ذلك: مارو�ه يل �أحدهم قائاًل: 
كان هناك رجل يف مدينة �خلليل قد كرب، وماتت زوجته وله ثالثة �أولد، وكانو� يوؤذونه �أذًى 
�صديد�ً. وكان �أولده ثالثة: و�حد �أعزب و�لثنان متزوجان، �أحدهما باأجنبية، و�لثاين بعربية، 
�أما زوج  �لدعاء عليهم. فمات �لأعزب �لأول يف حادث غام�س.  �أبوهم ل يتوقف عن  وكان 
�لأجنبية فقد عاد �إىل �لبيت خممور�ً، و�أر�د �لعتد�ء على زوجته �لأجنبية، فاأطلقت �لنار عليه 
�لعربية فقد ذهب هو وزوجته و�أولده يف نزهة، فلقيتهم �صيارة  وقتلته. و�أما �ملتزوج من 

فا�صطدمت ب�صيارتهم وماتو� جميعًا �رش ميتة ب�صبب غ�صب و�لدهم عليهم. 

3- قيمة الصرب: 

�أظهر  �لو�قع يف مدينة �خلليل يف  �ل�صعبية، ويف  وتظهر قيمة �ل�صرب يف �لأقا�صي�س 
معانيها و�أ�صماها؛ �إذ هي متاأ�صلة يف قلوب �لنا�س. ومما ُيروى حول هذه �لقيمة ما رو�ه 
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يل �أحدهم قال: كان هنالك �صيخ �صبور وقور، وله تلميذ عجول مت�رشع، وكان لهذ� �لتلميذ 
قطعة �أر�س، فاعتدى عليه جار له، و�أخذ من �أر�صه، فذهب �لتلميذ �إىل �ل�صيخ ي�صكو �ملعتدي 
على �أر�صه. فقال له �ل�صيخ: ��صرب و�حت�صب، ف�صرب �لتلميذ، و��صتد طمع �جلار حتى �أخذ قطعة 

�أر�صه، و�ل�صيخ ياأمره بال�صرب و�لهدوء. 
اع �إىل  ومل يتوقف جاره �لطماع عن �غت�صاب قطعة �أر�صه فح�صب، بل جلاأ هذ� �لطمَّ
اع �لذي �غت�صب �لقطعتني من  جار �آخر و�غت�صب �أر�صه. فاقتتل �لثنان، فُقِتل �لرجل �لطمَّ
�لأر�س. وعندئذ ما كان من �ل�صيخ �إلَّ �أن قال لتلميذه: �ذهب وخذ �أر�صك �صاملة م�صلمة، فهذه 

يا بني ثمرة �ل�صرب وعاقبته �لطيبة. 
»�ل�صرب  �ل�صرب، قولهم:  �خلليل، حول  �لنا�س يف مدينة  تروي عند  �لتي  �لأمثال  ومن 
طيب« و »�ل�صرب زين« و »عاقبة �ل�صابرين على خري« و »�ل�صرب ل ياأتي �إلًَّ باخلري« وغري 
و�لتي حت�س على  �خلليل،  �لنا�س يف مدينة  �أل�صنة  �ل�صائدة على  �ل�صعبية  �لأمثال  ذلك من 

�ل�صرب، و�لتحمل. 

4- قيمة الصداقة: 

ومن �لقيم �لإن�صانية �ملتجذرة يف مدينة �خلليل و�لتي يقدرها �أهل �خلليل �أعظم تقدير، 
وُيحافظون عليها �أ�صد حمافظة قيمة �ل�صد�قة و�ل�صديق. ومن �لأقا�صي�س �لتي تروى حول 
�لكرث هم  �أ�صدقاءه  �أن  لولده  �أن يربهن  �أر�د  باأن رجاًل حكيمًا  �ل�صد�قة و�ل�صديق ما قيل: 
�لرجل  هذ�  فقام  �صيئًا.  �ل�رش�ء  ُيفيدونه يف  ول  �أوفياء،  باأ�صدقاء  ولي�صو�  منفعٍة،  �أ�صدقاء 
بذبح �صاة، و�أخفاها، وقال لبنه: �ذهب ونادي �أ�صدقاءك حتى ي�صاعدوين يف دفن �لقتيل، 
فهربو� عنه،  لدفنه.  فهلمو� معي  قتل رجاًل،  �أبي  �إن  لهم:  وقال  �أ�صدقائه،  �إىل  �لولد  فذهب 
قال  عندئذ  �حلاكم.  �إىل  �خلرب  فو�صل  بعمله،  �لنا�س  �أخربو�  بل  ل  و�أباه وحدهما،  وتركوه 
وقال  م�رشعًا،  �ل�صديق  هذ�  فجاء  فالن،  �صديقي  يل  و�ح�رش  �ذهب  لبنه.  �حلكيم  �لرجل 
و�أخذه،  ، قال �حلكيم: ها هو. قال �صديقه: �صعه على ظهري.  �لقتيل؟  �أين  للرجل �حلكيم: 
وو�ر�ه يف �لرت�ب. فجاء �أعو�ن �حلاكم يطلبون �لرجل، ويتهمونه بالقتل، فعندئذ قال �لرجل 

�حلكيم: ما قتلت �أحد�ً، وما هي �إل �صاة؛ ذبحتها لأبرهن لولدي عدم نفع �أ�صدقائه له. 
�لرخاء  و�ل�صيق، ل يف  �ل�صدة  �ل�صديق هو من ين�رشك يف  »�إن  ويقولون يف �خلليل: 

و�ل�صعة«. 
ويقولون: »�أحب من ُيبكيني ل من ي�صحكني«؛ �أي �أحب �لذي ين�صحني، ولو كان يف 
�لن�صيحة بكائي، ول �أحب من ُي�صاعدين على �أخطائي وي�صحك علي. فالأول: نا�صح �أمني. 

و�لثاين: غ�صا�س لئيم. 
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5- قيمة الصدق: 

يقولون يف �خلليل: “�ل�صدق يف �أقو�لنا �أقوى لنا، و�لكذب يف �أفعالنا �أفعى لنا”. ومن 
�لأقا�صي�س �لتي ُتروى حول �ل�صدق يف مدينة �خلليل: �أن رجاًل قد كان مطلوبًا للحكومة، 
وهاربًا منها، وكانت �ل�رشطة تالحقه؛ للقب�س عليه. فاقرتب وهو هارب من رجل ي�صنع 
�لرب�ذع للحيو�نات، فقال له: يا عماه �أدركني فاإن �ل�رشطة يريدون �لقب�س علي. فقال له 
�أين  �لرب�ذعي: �ختبئ حتت �لربذعة. فنزل و�ختباأ حتتها. فجاءت �ل�رشطة ت�صاأل �لرب�ذعي 
�لرجل �لهارب؟ فقال �لرب�ذعي: ها هو حتت �لربذعة؟! ف�صحك منه رجال �ل�رشطة، وم�صو� 
�أنه ماأخوذ  �أما �لرجل �ملختبئ فقد �رتعدت فر�ئ�صه من �صدة �خلوف، وظن  مبتعدين عنه. 
ل حمالة. وبعد �أن �بتعد رجال �ل�رشطة: خرج من خمبئه قائاًل: يا�صيخ و�هلل لقد كادو� �أن 
ياأخذوين. فقال له �ل�صيخ: يا بني و�هلل ما �أجناك �إل �ل�صدق. وهنا يعقب ر�وي هذه �لأق�صو�صة 

قائاًل: �ل�صدق �إن قتلك فهو وحده �لذي ُيحييك. �أي �أن �ل�صدق منجاة. و�لكذب مهلكة. 

6- قيمة العدل: 

�أن قيمة �لعدل يف مدينة �خلليل من �لقيم �لعظمي. ويعتقد �أهل �خلليل �أن �هلل عز وجل 
عادل عدًل ُمطلقا ول يظلم �أحد�ً. 

حدثني �أحدهم قائاًل: دخلت �ل�صجن يف �ل�صام، فاإذ� برجل حمكوم عليه بالإعد�م، حيث 
كان متهمًا بقتل رجل، وهذ� �لرجل �لذي �تهم فيه مل يقتله. يقول ر�وي �لأق�صو�صة: فخلوت 
�أحد�ً، فقل يل بربك: مل �حلكم عليك  �إن ربك ل يظلم  يومًا مع هذ� �ملتهم بالقتل، فقلت له: 
�إين مل  �أحد�ً،  �لكالم  �أن ل حتدث بهذ�  �أقول لك، و�أرجوك  . فقال يل:  بالإعد�م، و�أنت بريء؟ 
�أحد بذلك، فاقت�سَّ  �أقتل هذ� �لرجل، لكنني قبل ع�رش �صنو�ت قتلت رجاًل غريه، ومل يعرف 

�هلل- تعاىل- مني بهذ� �لرجل. 
�أحد �لنا�س قال يل: لقد �صاألت �هلل عز وجل،: مل كانت هزمية  �أن  �أحاديث �لعدل  ومن 
�لعرب �صنة 1967م، فال: فجاءتني �لإ�صارة �أن �صبب ذلك �لظلم، وعدم وجود �لعدل عندنا. 

وتكرث على ل�صان �أهل �خلليل هذه �لعبارة: هذه بالدنا مقد�صة ل يعمر فيها �لظامل، ول 
�لظلمة. ويروون ق�صة وين�صبونها �إىل �صيدنا عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه، وهي �أنه ملا 
جاء �جلر�د �إىل �ملدينة �ملنورة، دعا �هلل �صيدنا عمر �أن يذهب �جلر�د �إىل بيت �ملقد�س: فقيل 

له: ملاذ�؟ . فقال: لأنها ل يعمر فيها �لظامل! . فذهب �جلر�د �إىل بيت �ملقد�س، وهلك هناك. 

7- قيمة الكرم: 

ومن �لقيم �لإن�صانية �ملتاأ�صلة يف مدينة �خلليل قيمة �لكرم، ومن �لأمثلة �لد�لة على 
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�لكرم عندهم قولهم: »�لكرمي حبيب �هلل« »و�لكرم يغطي م�صاوئ �لرجل« وقولهم: »من يطعم 
يطعمه �هلل«. ويكرهون �لبخل و�لبخالء، فيقولون: فالن »فاط�س«، �أي ميت �رش ميته، كناية 

عن �لبخل �ل�صديد، وفالن »جلدة« كناية عن �صدة �لبخل. 
�صنة  �أبي كرميًا، وحدثت حرب  كان  قائاًل  �خلليل،  مدينة  وقد حدثني �صديق يل يف 
1948م، وكان �لنا�س يف جماعة �صديدة، فكان يطعم �لنا�س لوجه �هلل تعاىل، وكانت �أمي 
كرمية ولي�صت يف درجة �أبي، �إذ كانت حتب �أن تطعم �أولدها �أوًل، ثم بعد ذلك تكرم �لنا�س، 
ومات �أبي، فر�أيته يف �جلنة فوق جبال من قمح، ويقول لأمي: »غربلي و�أطعمي �لنا�س« �أي: 
نقي �لقمح مما فيه وقدميه للنا�س نظيفًا. ويقول �أهل �خلليل �إن كرمهم ممتد �إىل كرم �صيدنا 
�إبر�هيم �خلليل عليه �ل�صالم. ومما ��صتهرت به مدينة �خلليل ما ي�صمى: »ب�صيافة �خلليل، �أو 
�صماط �خلليل، وترجع هذه �لظاهرة �إىل �أيام �صيدنا �إبر�هيم �خلليل عليه �ل�صالم عندما كان 
يكرم �صيفه حتى �إنه كان ل ياأكل �إل �إذ� �صاركه يف طعامه �لفقر�ء و�مل�صاكني، ويحتم على 
�ل�صيف �أن يقيم يف �صيافته خم�صة ع�رش يومًا«)5( . وُي�صمى هذ� �لطعام �ليوم »بالد�صي�صة �أو 

�صوربة �صيدنا �إبر�هيم �خلليل«. 
وللربكة و�لكرم يف مدينة �خلليل، يقولون: »من �أر�د �أن يقنع بالقليل فليع�س يف مدينة 

�خلليل«. 

الفصل الثاني - األدلة الشرعية على القيم اإلنسانية املتأصلة يف مدينة 
اخلليل، من خالل استقراء األقاصيص الشعبية: 

�لأدلة �ل�رشعية على قيمة �لأمانة.  ♦ 

�لأدلة �ل�رشعية على قيمة بر �لو�لدين.  ♦ 

�لأدلة �ل�رشعية على قيمة ��ل�صرب.  ♦ 

�لأدلة �ل�رشعية على قيمة �ل�صد�قة.  ♦ 

�لأدلة �ل�رشعية على قيمة �ل�صدق.  ♦ 

�لأدلة �ل�رشعية على قيمة �لعدل.  ♦ 

�لأدلة �ل�رشعية على قيمة �لكرم.  ♦ 

متهيد: 

�لقيم �لإن�صانية �ل�صابقة يف مدينة �خلليل، م�صتوحاة من �ل�رشيعة �لإ�صالمية �حلنيفة، 
وت�صتند يف �أدلتها �إىل �لقر�آن �لكرمي، و�ل�صنة �ملطهرة على �لنحو �لآتي: 
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األدلة الشرعية على قيمة األمانة: 

�إىل  �لأمانات  بتاأدية  تعاىل  �هلل  �أمر  وقد  �ل�صماء،  �لأر�س ويف  �هلل يف  �لأمانة ميز�ن 
�أهلها، قال تعاىل: {اإَن اهلل َياأُمْركم اأْن ُتوؤَدوا الأَْماْناِت اإىل اأَْهِلَها واإْذا َحَكْمتم َبنَي الْنا�ِس 

ُكمْوا ِبالَعْدِل اإَن اهلل ِنْعًما َيِعْظُكم بِه اإَن اهلل كاَن �َسميعاً ب�سرياً} )6( .  اأْن حَتْ
وقال �صلى �هلل عليه و�صلم: »�أَدِّ �لأمانة �إىل مْن �ئَتمنك، ول َتْخن من خانك« )7( . 

وقد عدَّ �صلى �هلل عليه و�صلم �صفة �خليانة من �صفات �ملنافق، قال �صلى �هلل عليه 
و�صلم: »�آية �ملنافق ثالث: �إذ� َحْدَث َكذْب، و�إْذ� َوَعَد �أَخلف، و�إْذ� �ئُتِمَن خان« )8( . 

ومن هنا فاإن �لأمانة يف مدينة �خلليل قيمة �إن�صانية، ويف �لوقت نف�صه خلق �إ�صالمي 
نبيل. 

األدلة الشرعية على قيمة بّر الوالدين: 

ومن هذه �لأدلة قوله تعاىل: {وق�سى ربك األَّ تعبدوا اإل اإياُه َوبالواِلَديِن اإح�ساناً، 
َلُهْما  َوُقل  َتْنَهرُهما  اأفٍّ ول  َتُقل لهما  ِكالُهما فال  اأو  اأََحُدُهْما  الِكربُ  ِعْنَدَك  َيْبلُغّن  اإْما 
اهلل  اإل  َتعُبدوَن  ل  اإ�رضائيل  َبني  ميثاَق  اأََخذنا  . وقال تعاىل: {واإذا   )9( َكِرمياً}  َقولً 
َواأَِقيموا  َوذي الُقربى والَيَتامى وامَل�ْساكنِي َوقولوا لِلْنا�ِس ُح�سناً  اإح�ساناً  وِبالواِلَديِن 

ال�َسالة واآتوا الَزكاة ُثْم َتَوَليُتم اإلَّ َقلْيالً ِمْنكم َواأْنُتم ُمعر�سون} )10( . 
فرب �لو�لدين قيمة �إن�صانية فطرية مغرو�صة يف نف�س �لإن�صان، ويف �لوقت نف�صه فري�صة 

�إلهية مقد�صة، كما مرَّيف �آي �لذكر �حلكيم. 

األدلة الشرعية على قيمة الصرب: 

باعث  �إثبات  �أو  �لأ�صياء،  قبائح  �إىل  تنقاد  لئال  للهوى،  �لنف�س  مقاومة  هو  �ل�صرب: 
ترك  على  و�صرب  �لطاعة،  على  �صرب  �أق�صام:  ثالثة  وهو  �لهوى  باعث  مقاومة  يف  �لدين 
فقد وردت  و�لف�صائل،  �لدينية  �لقيم  �أعظم  و�ل�صرب من  �لبتالء�ت.  �ملع�صية، و�صرب على 
كلمة �ل�صرب يف �لقر�آن �لكرمي �أكرث من مائة مرة، وجعله �هلل �صببًا لدخول �جلنة بال ح�صاب 

قال تعاىل: {اأمنا يوفى ال�سابرون اأجرهم بغري ح�ساب} )11( . 
مع  اهلل  اإن  وال�سالة  بال�سرب  ا�ستعينوا  اأمنوا  الذين  اأيها  {يا  تعاىل:  وقال 
�جلليلة،  �لإ�صالمية  �لأخالق  ومن  �لنبيلة،  �لإن�صانية  �لقيم  من  فال�صرب  ال�سابرين})12(. 

و�لتي حتقق �لفوز ل�صاحبها يف �لدنيا، ويف �لآخرة. 
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األدلة الشرعية على قيمة الصداقة: 

قال تعاىل خماطبًا �لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »و��صرب َنف�صَك مع �لذيَن َيدعوَن َرَبهم 
ُتريُد زينة �حَلياِة �لدنيا ول ُتطع من  َتْعُد َعيناَك َعنُهم  بالَغد�ِة و�لِع�ِصي ُيريدوَن َوجَهُه ول 
�لفرقان ي�صور لنا  . ويف �صورة   )13( ُفرًطا«  �أمُرُه  َو�َتَبَع َهو�َه وكاَن  َقلبه عن ِذكِرنا  �أغفلنا 
�لقر�آن ت�صوير�ً بديعًا حلالة �لظامل �لذي يع�س على يده يوم �لقيامة، لأنه مل يتبع طريقة 
{ويوم  تعاىل:  قال  �لذكر،  عن  �أ�صله  �لذي  �ل�صوء  �صديق  وتبع  عليه،  �هلل  �صلى  �لر�صول 
يع�س الظامل على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الر�سول �سبيال، يا ويلتنا ليتني 
اإذ جاءين وكان ال�سيطان لالإن�سان  اأ�سلني عن الذكر بعد  مَل اتخذ فالناً خليالً، لقد 

خذولً})14(. 
ويف �حلديث عن �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه قال: �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم قال: 

»�ملرُء على دين خليله فلينظر �أحدكم من يخالل« )15( . 
�إن�صانية �إميانية، وثمرة طيبة من ثمار �لأخوة يف �هلل، وعالمة خري  فال�صد�قة قيمة 

يف �ملجتمع. 

األدلة الشرعية على قيمة الصدق: 

�ل�صدق هو �لإخبار عن �ل�صيء مبا هو عليه و�ل�صدق يعطي �صاحبه طماأنينة ويبارك 
�هلل لل�صادق يف نف�صه وماله وقوله، وقد ورد �حلث على �ل�صدق يف �لقر�آن �لكرمي، يف �أكرث 
من �آية، قال تعاىل: {طاَعٌة وقوٌل َمعروف فاإذا عزم الأمر فلو �سدقوا اهلل لكان خرياً 

لهم} )16( . 
، �لرب َيهدي �إىل  دَق َيْهدي �إىل �لرِبِ دِق َفاإَن �ل�صْ وقال �صلى �هلل عليه و�صلم: »َعليُكم ِبال�صْ
دِّيقًا، َو�إياُكْم َو�لَكذب  دَق حتى ُيكُتب عْنَد �هلل �صِ �جَلنِة، وما َيز�ُل �لَرُجَل ِي�صدٍق َوَيتَحرى �ل�صْ
َفاإَن �لَكِذَب َيْهدي �إىل �لُفجور و�إنََّ �لُفجوَر َيْهدي �إىل �لْنار وما َيز�ُل �لَرُجَل يكِذب َوَيْتحرى 

�لَكذَب حتى ُيكُتَب عْند �هلِل َكذ�بًا« )17( . 
ه �أما �لكذب �لذي يخالف فيه �خلرب  فجعل �صلى �هلل عليه و�صلم �ل�صدق مفتاح �ل�صديقيَّ
�لو�قع، و�لظاهر �لباطن، و�لقول �لعمل، فهو من �أقبح �صيم �لإن�صان، ويخرجه من �لدين. من 

هنا كانت قيمة �ل�صدق من �لقيم �لعزيزة يف �ملجتمع. 

6- األدلة الشرعية على قيمة العدل: 

�لعدل هو �إعطاء كل ذي حق حقه، من غري حتيز، �أو حماباة، �أو تدخل لهوى �لنف�س، �أو 
تفرقة بني �مل�صتحقني، قال تعاىل: {اإن اهلل ياأمر بالعدل والإح�سان واإيتاء ذي القربى 
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وينهى عن الفح�ساء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون} )18( . وقال �صلى �هلل عليه 
و�صلم: »ل قّد�س �هلل �أمًة ل ياأخذ �صعيفها حقه من قويها وهو غري م�صطهٍد« )19( . 

�لعدل ما رو�ه يل رجل يف مدينة �خلليل، قال:  �لعقلية على عظيم قيمة  �لأدلة  ومن 
ويف  �خلليل.  مدينة  يف  و�ملدين  �لفالح  بني  �لنتنة  �لع�صبية  �أطلت  �لإجنليز  حكم  فرتة  يف 
موظفون  فيها  وكان  �لعمارة،  �إىل  ي�صكو  فذهب  �لفالحني،  من  رجل  على  قوم  �عتدى  يوم 
من �ملدينة، فلما و�صل طردوه فعاد باكيًا. و�صادف مرور �لقا�صي �لإجنليزي يف �ملحكمة 
�لعرب  �ملوظفني  �إىل  وتوجه  عليه.  �عتدى  �لقب�س على من  باإلقاء  و�أمر  �لرجل،  فا�صتدعى 
قائاًل: »و�هلل لو كان عندكم عدل ي�صاوي و�حد�ً يف �ملائة من عدل عمر بن �خلطاب ملا جئنا 

�إىل دياركم«. 

7- األدلة الشرعية على قيمة الكرم: 

�لكرم هو بذل �لعبد ماله ملن يحتاجه ح�صبًة لوجه �هلل، وورد يف �حلديث �لقد�صي: »يا 
ْنِفْق عليك« )20( . ومن �لكرم �لإيثار وهو �أن جتود باملال مع حاجتك �إليه قال  �بن �آدم �أَْنِفْق �أُ
تعاىل: {ويوؤثرون على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة ومن يوق �سح نف�سه فاأولئك 

هم املفلحون})21( . 
وقد كان �لنبي، �صلى �هلل عليه و�صلم، من �أكرم �خللق، وكان يعطي عطاء من ل يخاف 
اأموالهم يف �سبيل  �لفقر. كيف ل؟ ، وهو �ملنزل عليه قوله – تعاىل- : {الذين ينفقون 
اهلل ثم ل يتبعون ما اأنفقوا مًنا ول اأذًى لهم اأجرُهم عند ربهم ول خوف عليهم ول هم 

يحزنون})22( . 

الفصل الثالث - الدالالت الرتبوية للقيم اإلنسانية املتأصلة يف مدينة 
اخلليل من خالل األقاصيص الشعبية: 

�لدللة �لرتبوية لقيمة �لأمانة.  ♦ 

�لدللة �لرتبوية لقيمة بر �لو�لدين.  ♦ 

�لدللة �لرتبوية لقيمة �ل�صرب.  ♦ 

�لدللة �لرتبوية لقيمة �ل�صد�قة.  ♦ 

�لدللة �لرتبوية لقيمة �ل�صدق.  ♦ 

�لدللة �لرتبوية لقيمة �لعدل.  ♦ 

�لدللة �لرتبوية لقيمة �لكرم.  ♦ 
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متهيد: 

لها دللت  الدينية،  القيم  من  تنبع  والتي  اخلليل،  مدينة  الإن�سانية يف  القيم 
تربوية، ومن هذه الدللت: 

الداللة الرتبوية لقيمة األمانة: 

عقول  على  باحلفاظ  منوط  �لأمة  بقاء  لأن  ذلك  �لأمانة،  �لإن�صاين  �لتمدن  �أ�ص�س  من 
وعدم  مل�صتحقيها،  �حلقوق  و�أد�ء  وممتلكاتهم،  و�أعر��صهم،  و�أمو�لهم،  و�أرو�حهم،  �أبنائها، 
�لأمانة،  قيمة  هذ� على  ويعتمد كل  لهم،  باأد�ئها  �هلل  �أمر  �لتي  �ملنافع  �لنا�س من  حرمان 
فالأمانة من �لأخالق �لعظيمة �لتي يجب �أن يغر�صها �لو�لد�ن يف نفو�س �لأطفال منذ نعومة 
�أظافرهم، حتى ت�صبح عبادة لهم يف كل ت�رشفاتهم يف �لكرب، لت�صعد �لأمة بالأمانة: »فلو 
ع�صفًا،  بها  وي�صتبد  ي�صومها خ�صفًا،  فيها من  �أحو�لها، وطمع  لف�صدت  �لأمانة  �لأمة  حرمت 
وي�صلط عليها �لفقر و�لعوز و�لذل و�لعجز« )23( . لذ� فاإن �صيادة هذه �لقيمة يف مدينة �خلليل 

وغريها من �ملدن �لفل�صطينية �صمام �أمان للنا�س و�صعادة وطماأنينة. 
مما �صبق ي�صتنتج �لباحث �أن لالأمانة قيمة تربوية �صامية، يف بث روح �لطماأنينة يف 
�أ�صباب بقاء و��صتمر�ر �ملجتمع يف هذه  �ملجتمع يف مدينة �خلليل، وهذه �لأمانة هي من 

�ملدينة �ملقد�صة. 

الداللة الرتبوية لقيمة برِّ الوالدين: 

ة فهي تعزز ثقة  هذه �لقيمة من �أ�صمى �لقيم يف مدينة �خلليل، ولها فو�ئد ودللت جمَّ
�لو�لدين باأبنائهم، وثقة �لولد بو�لديه: »وبنف�صه فتقوى �صخ�صيته من خالل �لتعامل �لطيب 
مع �لو�لدين، ويف �لطرف �لآخر �إن مالحظة ومعاونة �لو�لدين للولد، وتزويده بكل ما ينفعه 

يزيد من حب �لولد لأبويه« )24( . 
ويف  دينية،  و��صجة  �لقيمة  وهذه  وبرهما،  �أبويه  حب  على  �خلليل  يف  �لولد  ويرتبى 

�لوقت ذ�ته ر�بطة �إن�صانية، جتعل �لنا�س يف �خلليل حلمة و�حدة، ويد�ً و�حدة. 

الداللة الرتبوية لقيمة الصرب: 

�ل�صرب باأق�صامه �لثالثة: �ل�صرب على �لطاعات، و�ل�صرب على �لبتالء�ت، و�ل�صرب على 
ترك �ملعا�صي و�ملحرمات يف �لإ�صالم، من �أعظم �لأخالقيات، و�ل�صرب على �لأمور �لثالثة 
تعليم  �لو�لدين جهد�ً جهيد�ً يف  بذل  بد من  لذ� ل  �لهينة؛  �ل�صهلة  �لأمور  لي�س من  �ل�صابقة 
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�أولدهم �ل�صرب، وتعويدهم عليه، مبتدئني باإقناع �لطفل بفكرة �ل�صرب« وهو �لذي ُي�صمى عند 
علماء �لرتبية: بالهدف �ملعريف« )26( . وتزكية نف�س �لطفل باحلركة �لعملية نحو �ل�صرب« 
وهو �لذي ي�صميه علماء �لرتبية بالهدف �ل�صلوكي« )27( . وهكذ� ي�صبح �ل�صرب عند �لطفل يف 
ِكربه قيمة ف�صلى، يتحلى بها يف كل ما ياأتي ويذر. ولهذه �لقيمة دللة تربوية تظهر مدى 
�لعو��صف و�ملحن، وعدم جزعه وت�صع�صعه  �أمام  �لدهر، و�صموده  لنو�ئب  �لإن�صان  حتمل 

�أمام �لتحديات �لتي تو�جهه. 

الداللة الرتبوية لقيمة الصداقة: 

�إن�صان،  كل  حياة  يف  جد�ً  �ملهمة  �لأمور  من  يعترب  لالأ�صدقاء  �ل�صليم  �لختيار  �إن 
وخ�صو�صًا �لأطفال و�لن�صىء �مل�صلم، ولأن �ل�صديق له تاأثري قوي على �لنا�صئ فال بد من 
�صاحلني؛  غري  �أ�صدقاء  و�خرتنا  �لأمر  هذه  �أهملنا  لو  لأننا  �ل�صاحلني؛  �لأ�صدقاء  �ختيار 
طريقة  على  كبري  تاأثري  لهم  �لأ�صدقاء  لأن  ذلك  كبري�ً؛  علينا  �ل�صلبي  �لتاأثري  �صيكون 
�ختيار  من  بدَّ  ل  �إذ�ً  كثرية.  �أمور  ور�أينا يف  ن�صتخدمها  �لتي  و�للغة  وت�رشفاتنا،  تفكرينا 
�ل�صديق �ل�صالح؛ لأن �لإن�صان على دين �صديقه، يتخلق باأخالقه، ويت�صف ب�صفاته، ويقلد 

�أفعاله)28(. 
وقيمة �ل�صد�قة متنت �لعالقات �لجتماعية بني �أفر�د �ملجتمع، وتبث بني �لنا�س روح 
�ل�صحة  وعلى  وتطوره،  �ملجتمع  رقي  على  يدل  �ملجتمع  يف  و�نت�صارها  و�ملودة.  �لإخاء 

�لنف�صية لهذ� �ملجتمع. 

الداللة الرتبوية لقيمة الصدق: 

ت ففيها  �إذ� �صحَّ �لفقهاء على ثالث خ�صال،  �لعلماء يف ف�صيلة �ل�صدق: »�أجمع  قال 
�إل ببع�س هي: �لإ�صالم �خلال�س عن �لبدعة و�لهوى، و�ل�صدق هلل  �لنجاة، ول يتم بع�صها 
ل  �لرتبوية  �ل�صدق  فقيمة  �لكالم �صحيح،  وهذ�   .  )29( �ملطعم«  �لأعمال، وطيب  تعاىل يف 
ي  تعدلها قيمة ورذيلة �لكذب ل تعدلها رذيلة. و�إذ� �نت�رشت قيمة �ل�صدق يف �ملجتمع، وتربَّ
بني  �لكذب  تف�صى  و�إذ�  مو�طنيه.  نفو�س  وترتاح  ي�صعد،  �ملجتمع  فاإن  �ل�صدق،  على  �لنا�س 
�أركان هذ�  �لكره و�لبغ�صاء؛ مما يزعزع  �أنو�ع من  �لثقة، و�صادت �ملجتمع  �نعدمت  �لنا�س 

�ملجتمع ويقو�س �أركانه، ويهدم بنيانه من قو�عده. 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن 84
هوية  وإنتماء

الداللة الرتبوية لقيمة العدل: 

�لعدل كما �صبق ميز�ن �هلل يف �لأر�س ويف �ل�صماء، به حتيا �لبالد، وُي�صعد �لعباد: » ولو 
ذهب يف �لأمة �لعدل لذهبت �لثقة، ولقلَّ �لنتاج ولعرَّ�صت �لأمة نف�صها �إىل �لزو�ل يف معرتك 

ل يبقى فيه �إلَّ �أوىل �لعزم من �لرجال« )30( . 
ومن �لنافع �أن يدرب �لأبناء على �لعدل د�خل �لأ�رشة، فال يظلم �أٌخ �أخاه، فاإذ� ما َكرِبَ 

�لطفل على هذه �لأخالق فاإنه يكون عادًل حتى يف �ملجتمع. 
�خُللق �لأمن و�لأمان و�لعزة، وت�صبح  �لعدل يف نفو�س من يتحلى بهذ�  وُتوِجُد قيمة 

هذه �لقيمة نور�ً يهدي �صاحبه �إىل �حلق، ويجنبه �ل�صالل و�صبيل �لغو�ية. 

الداللة الرتبوية لقيمة الكرم: 

�لكرم خلق عظيم، وقيمة �لكرم تغطي على جميع �لقيم، وتتمثل يف معاين جميع �لقيم 
�ل�صابقة، فمن ف�صائل �لكرم �ملحبة، و�لتعاون، و�لإيثار، و�لبذل، و�لعطاء، و�ملروءة و�لعطف، 

و�ملودة و�حلنان، وغري ذلك من �لأخالق �لكرمية. 
�ل�صحُّ فمن يجروؤ على �لإقد�م على  �ل�صح و�لبخل »فاإذ� جف �خلري وعمَّ  وعك�س �لكرم 
ت  م�رشوع خريي، �أو م�رشوع من م�صاريع �خلدمة« )31( . و�صدق �لعالمة �ل�صابق فكلما عّمَّ

ا �أجدبت �أجدب �خلري من �لأمة.  قيمة �لكرم عمَّ �خلري يف �لأمة، وكلمَّ
وهذه �لقيمة تعلم للطفل فتكون عنده حاًل، فاإذ� ما تعلق بها وثبت عليها ت�صبح مقامًا 
ثابتًا يف حياته. وهكذ� ُيربى �لأبناء على �لكرم، مما يوجد �لتو�د و�ملحبة يف �ملجتمع �لذي 

ت�صوده هذه �لقيمة. 
ونظرة عامة �إىل �لقيم �لإن�صانية �ل�صابقة �ملتاأ�صلة يف مدينة �خلليل، و�مل�صتقر�أة من 
�لأقا�صي�س �ل�صعبية يف مدينة �خلليل ودللتها �لرتبوية، يجد �لباحث �أن هذه �لقيم ت�صفي 
على �ملجتمع يف مدينة �خلليل جو�ً من �لهدوء، و�ل�صتقر�ر، و�ملحبة، و�لألفة؛ في�صعد �لنا�س 
بها، وحتا�رش �ل�رشور، لذ� ل بد من غر�صها يف نفو�س �لأبناء حتى يتحملو� �لف�صائل، و�أل 
�لأمة، و�إن  �لرذ�ئل؛ فالأمة بالأخالق و�لقيم، فاإذ� بقيت �لأخالق و�لقيم بقيت  ينزلقو� يف 

ز�لت ز�لت �لأمة، و�ندثرت، �صادتها �أمة �أخالقها �أ�صمى من �أخالق �لأمة �ملهزومة. 
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خامتة: 

�ملتاأ�صلة يف  �لإن�صانية  �لقيم  قيم من  �صبع  �لتي ر�صدت  �لدر��صة  تنتهي هذه  وهكذ� 
�لقيم  هذه  �أن  �لباحث  لحظ  وقد  �ل�صعبية.  �لأقا�صي�س  ��صتقر�ء  خالل  من  �خلليل،  مدينة 
�أن  �لباحث  �ملباركة. ولحظ  �ملدينة  �لنا�س يف هذه  �أخالقيًا ينظم عالقات  قانونًا  ت�صكل 
�أقا�صي�س �صعبية و يف لغة و�صطى بني �لف�صحى و�لعامية، فقام  هذه �لقيم قد وردت يف 

�لباحث بتف�صيحها. 
ولحظ الباحث اأن هذه القيم تن�سجم والعقيدة الإ�سالمية ويف نهاية هذه اخلامتة 

يو�سي الباحث بالتو�سيات التالية: 
�لأقا�صي�س  من  �لإن�صانية،  �لقيم  بجميع  و�أكرب  �أكرث  ب�صورة  �لهتمام  من  بد  ل  1 .
�ل�صياع  من  حلفظها  وتدوينها؛  �خلليل،  مدينة  يف  �لنا�س  �أل�صنة  على  �لذ�ئعة  �ل�صعبية 

و�لندثار. 
ل بد من و�صع خطة منهجية، وطويلة �لأمد لتعزيز �لقيم �لإن�صانية �لإيجابية يف  2 .
مدينة �خلليل، وغر�صها يف نفو�س �لأبناء؛ حتى ي�صبو� عليها، ونبذ �لقيم �ل�صلبية؛ لأن يف ذلك 
متا�صًكا و��صتمر�ر�ً وبقاًء للمجتمع يف مدينة �خلليل �لتي �أ�صال �هلل – عز وجل- لها �لتطهري 

من دن�س �ملحتلني. 
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اهلوامش:

�لتعليم  مرحلة  يف  �لتالميذ  عند  �لأخالقية  �لقيم  بع�س  تنمية  قطب،  ح�صن  �جلالدي،  1 .
�لأ�صا�صي، �س 47. 

لعي�صى  مقال  من  م،  2 .1983 1403هـ-  �لأوىل،  �ل�صنة   ،6 �لعدد  �لإ�صالم،  هدى  جملة 
بي�صون، عنو�نه: »�خلليل يف �مل�صادر �لإ�صالمية«، �س 59 بت�رشف. 

جممع �للغة �لعربية �مل�رشي �ملعجم �لو�صيط مادة )ق�ص�س( .  3 .
�َس( .  معلوف لوي�س، �ملنجد، مادة )َق�صَ 4 .

 . �أبو دية، عدنان، �خلليل عرب �لع�صور �س 286. 5
 . �صورة �لن�صاء، �لآية 86. 6

 . مو�صوعة �حلديث �ل�رشيف رقم �حلديث 3534. 7
�لبخاري، حممد بن �إ�صماعيل، �صحيح �لبخاري، كتاب �لإميان، باب عالمات �ملنافق،  8 .

حديث رقم )33( �س 5. 
 . �صورة �لإ�رش�ء، �لآيتان 23، 24. 9

 . �صورة �لبقرة، �لآية 82. 10
 . �صورة �لزمر، �لآية 39. 11

 . �صورة �لبقرة، �لآية 153. 12
 . �صورة �لكهف، �لآية 28. 13

 . �صورة �لفرقان، �لآيات من 27- 29. 14
�لبخاري، �صحيح �لبخاري، كتاب �لأدب، باب عالمات �حلب يف �هلل يقول تعاىل: »قل  15 .

�إن كنتم حتبون �هلل فاتبعوين يحببكم �هلل«، حديث رقم 6681، �س 520. 
 . �صورة حممد، �لآية 21. 16

مع  كونو�  �آمنو�  �لذين  �أيها  »يا  قوله  باب  �لأدب،  كتاب  �لبخاري،  �صحيح  �لبخاري،  17 .
�ل�صادقني« حديث رقم 6094 �س 515، و�صحيح م�صلم، كتاب �لربِّ باب قوله تعاىل 
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�آمنو� كونو� مع �ل�صادقني«، حديث رقم 6637 �س 6635 و�لرتمذي،  �لذين  �أيها  »يا 
�صنن �لرتمذي، كتاب �لرب و�ل�صلة، ما جاء يف �ل�صدق و�لكذب حديث رقم 279. 

 . �صورة �لنحل، �لآية 90. 18
�لأو�صط، حديث رقم 5029، ج 5. 19 �س  �أحمد، �ملعجم  �لقا�صم �صليمان بن  �أبو  �لطرب�ين، 

 .187
�س   20 .2308 رقم  باخللف  �ملنفق  وتب�صري  �لنفقة  على  �حلث  باب  �لزكاة،  كتاب  م�صلم، 

 .835
 . �صورة �حل�رش، �لآية 9. 21

 . �صورة �لبقرة، �لآية 262. 22
ارة، حممود حممد، من فقه عمر يف �لتعيني و�مل�صاءلة و�لعزل، وبني �لهدية و�لر�صوة  عمَّ 23 .

و�لأمانة، �س 129. 
 . ب�صري، حممد ر�صا و�آخر، تربية �لنا�صئ �مل�صلم بني �ملخاطر و�لآمال، �س 61. 24
 . ب�صري، حممد ر�صا، و�آخر، تربية �لنا�صئ �مل�صلم بني �ملخاطر و�لآمال، �س77. 25

 . �مل�صدر �ل�صابق نف�صه، �س77. 26
 . �مل�صدر �ل�صابق نف�صه، �س77. 27

ب�صري، حممد ر�صا، تربية �لنا�صئ �مل�صلم بني �ملخاطر و�لآمال، �س 52. 28 بت�رشف. 
 . حوى، �صعيد، �مل�صتخل�س يف تزكية �لأنف�س، �س 229. 29

ارة، حممود حممد، من فقه عمر يف �لتعيني و�مل�صاءلة و�لعزل، وبني �لهدية و�لر�صوة  عمَّ 30 .
و�لأمانة، �س 129. 

 . حوى، �صعيد، �مل�صتخل�س يف تزكية �لأنف�س، �س 229. 31
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املصادر واملراجع:

�لقر�آن �لكرمي.  1 .

�لكويتية،  �لأطفال  جمالت  يف  �ملت�صمنة  �لأخالقية  �لقيم  حممد،  عي�صى  �لأن�صاري،  2 .
در��صة حتليلية، �ملجلة �لرتبوية، جامعة �لكويت، �لعدد19، �ملجلد20، �صنة 2006م. 

هـ( ، �صحيح �لبخاري، د�ر  �لبخاري، �أبو عبد�هلل حممد بن �إ�صماعيل بن �إبر�هيم )ت 256. 3
الم للن�رش و�لتوزيع، �لرِّيا�س، �ل�صعودية، ط3،  1421 هـ- 2000م.  �ل�صَّ

م.  ون�صخة �أُخرى بتحقيق م�صطفى �لذهبي، د�ر �حلديث، �لقاهرة، 1425هـ- 2000 �
ب�صري، حممد ر�صا، و�آخر، تربية �لنا�صئ �مل�صلم بني �ملخاطر و�لآمال، د�ر �لتوزيع و�لن�رش  4 .

�لإ�صالمية، بور�صعيد، م�رش، ط1، 1425هـ- 2044م. 
�لتعليم  مرحلة  يف  �لتالميذ  عند  �لأخالقية  �لقيم  بع�س  تنمية  قطب،  ح�صن  �جلالدي،  5 .

�لأ�صا�صي، ر�صالة ماج�صتري، �جلامعة �لأردنية، كلية �لرتبية، 1988م. 
هـ-  6 .1425 ط11،  �لقاهرة،  الم،  �ل�صَّ د�ر  �لأنف�س،  تزكية  يف  �مل�صتخل�س  �صعيد،  حوى، 

2005م. 
هـ-  �أبودية، خليل عدنان، �خلليل عرب �لع�صور، �لنا�رش �ملكتبة �لأدبية، �خلليل، 1432. 7

2011م. 
هـ-  �لطرب�ين، �أبو �لقا�صم �صليمان بن �أحمد، �ملعجم �لأو�صط، د�ر �حلرمني، �لقاهرة، 1415. 8

1975م. 
عمارة، حممود حممد، من فقه عمر يف �لتعيني، و�مل�صاءلة، و�لعزل، وبني �لهدية و�لر�صوة  9 .

و�لأمانة، د�ر �ملنار للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، �لقاهرة، ط1، 1413هـ- 1992م. 
م.  جملة هدى �لإ�صالم، �لعدد6، �ل�صنة 1403هـ- 1983. 10

م.  جملة هدى �لإ�صالم، �لعدد 28، �ل�صنة، 1406هـ- 1986. 11
م.  �ملجمع �للغوي �مل�رشي، �ملعجم �لو�صيط، �لقاهرة، 1392هـ- 1972. 12
م.  مر�د، م�صطفى، خلق �ملوؤمن، د�ر �لفجر للرت�ث، ط1، �لقاهرة، 2005. 13
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د�ر  م�صلم،  ، �صحيح  هـ(  )ت 261. 14 �لق�صريي  م�صلم  �حلجاج  بن  م�صلم  �حل�صن  �أبو  م�صلم، 
الم للن�رش و�لتوزيع، �لريا�س، ط3، 1421هـ- 2000م.  �ل�صَّ

م.  ن�صخة ثانية، د�ر �لفكر، بريوت، 1398هـ 1978 �
م.  معلوف، لوي�س، �ملنجد، ط 1، �ملطبعة �لكاثوليكية، بريوت، 1960. 15

 ، ط3. 16 �لريا�س،  و�لتوزيع،  للن�رش  �ل�صالم  د�ر  �ل�صتة،  �لكتب  �ل�رشيف،  �حلديث  مو�صوعة 
1421هـ- 2000م. 
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أثر املسجد اإلبراهيمي الشريف 
يف الرتاث الشعيب يف حمافظة اخلليل

أ. حممد ذياب أبو صاحل
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مقدمة: 

لقد كان للم�صجد �لإبر�هيمي �ل�رشيف دور بارز يف حياة �أبناء هذه �ملدينة �ملباركة 
�لتي بارك �هلل �أر�صها، و�لتي تعّد من �أكناف بيت �ملقد�س، و�لتي ذكرها �هلل �صبحانه وتعاىل 

يف حمكم تنزيله بقوله {وجنيناه ولوطا اإىل الأر�س التي باركنا فيها للعاملني})1(
�أثر�ً  �لأنبياء  �أجد�ث  �لذي ي�صم  �ل�رشيف  �لإبر�هيمي  للم�صجد  فاإن  �ملنطلق،  ومن هذ� 
تاأثري�ً  و�لجتماعي  �لديني  �صلوكهم  يف  ر  فاأثَّ حولها،  وما  �خلليل  �أبناء  حياة  يف  و��صحًا 
و��صحًا، حيث توجه �أبناء هذه �ملدينة �إىل �لتعلم �لديني على مر �لع�صور، لرتباطهم بقد�صية 
هذ� �مل�صجد، فكان �ملو�رشون يبعثون �أبناءهم �إىل �لأزهر �ل�رشيف، ومي�صون �ل�صنني �لطو�ل 

يف تعلم علوم �لدين و�للغة، ليعودو� �أئمة ومدر�صني يف هذ� �مل�صجد. 
�أبناء �لأمة �لإ�صالمية �إىل  �أن وجود هذ� �مل�صجد يف هذه �ملدينة دعا �لعديد من  كما 
�لتوجه �إليها و�لإقامة فيها، فاأن�صئو� �لزو�يا و�لرباطات، وقامو� بتعليم �أبناء هذ� �لبلد علوم 
�لدين و�للغة، وكان �لز�هد فيهم يعي�س يف هذه �لز�وية معلمًا ومدر�صًا �إىل �أن يتوفاه �هلل، 
�س فيه، فكرثت �لزو�يا و�لرباطات �لتي تربو على  ثم يدفن يف �ملكان نف�صه �لذي كان يدرِّ

�خلم�صني موقعًا يف �أكناف هذ� �مل�صجد. 
فامل�صجد �لإبر�هيمي �ل�رشيف هبة هذه �ملدينة كنهر �لنيل �لذي هو هبة م�رش. 
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مدينة اخلليل: 

موقعها وأهميتها: 
تقع مدينة �خلليل يف �أح�صان �جلبال �ملطلِّة على �لبحر �لأبي�س �ملتو�صط غربًا و�لبحر 
�مليت �رشقًا، وتبعد عن مدينة �لقد�س حو�يل 36 كم، وتقع على خط عر�س 31 و31 درجة 

�صماًل، وخط طول 8 و35 درجة �رشقًا. 
ُتعُد مدينُة �خلليِل من �أقدم مد�ئن �لدنيا، �صكنها �لعناقيون �لكنعانيون �لذين هاجرو� 
�إليها من �جلزيرة �لعربية، �صمن موجات �لهجرة �لأوىل عرب �لتاريخ » 1500- 4000ق. 
�لأُ�رشِة  عهد  يف  بنيت  �لتي   )2( �صنو�ت؛  ب�صبع  �مل�رشية  �صوعن  مدينة  قبل  بنيت  وقد  م« 
�لفرعونية �ل�صاد�صة 2475- 2625ق. م؛ �أي �أن هذه �ملدينة بنيت قبل حو�يل 5500 �صنة 

تقريبًا«. )3(

مسيت هذه املدينة قدمياً: 
ن�صبة �إىل �أربع قبائل كنعانية �صكنت تاللها �لأربع، �أو ن�صبة �إىل �أرُبع  قريات اأربع� . 1

�لعناقي �لكنعاين. 
تعني يف �للغة �ل�صامية )�لتّجمع و�لوحدة( �أي �أن هذه �لقبائل كانت حتترب،  حربون� . 2

�أي جتتمع، ف�صكّلت جُمتمعًا حمليًا موحد�ً من خالل نظام ُحكٍم ُمعنّي على جبل �لرميدة. )4(
�صكنها �إبر�هيم �خلليل )عليه �ل�صالم( يف عام 1850ق. م بعد �أن �أكمل رحلته مهاجر�ً 
من بالد �أور يف �لعر�ق، و�لذي جاء قبل ظهور �لديانة �ليهودية و�لن�رش�نية مبئات �ل�صنني، 
�ْسِلماً َوَما  بدليل قوله تعاىل {َما َكاَن اإِْبَراِهيُم َيُهوِدّياً َولَ َن�رْضَاِنّياً َوَلِكن َكاَن َحِنيفاً مُّ
َكاَن ِمَن امْلُ�رْضِِكنَي} )5(، ثم تويف هو و�أبناوؤه وزوجاتهم ودفنو� يف �ملغارة �لتي تقع حتت 
�مل�صجد �لإبر�هيمي �ل�رشيف ح�صب �ملعتقد �لإ�صالمي، ومن هذ� �ملنطلق جاءت مكانة هذه 

�ملدينة وقد��صتها من كر�مِة �لأنبياء �ملكرمني �ملدفونني يف هذه �ملغارة وقد��صتهم. 
�أ�صارت �لأدلة �لعلمية و�لآثارية �أن �لباين �حلقيقي ل�صور �مل�صجد �لإبر�هيمي �ل�رشيف 
عرب  »و�لأدوميون  �لأدوميني،)6(  ملك  �لأدومي  �أنتيببيتار  بن  هريودو�س  هو  »�حلري«، 
موطنهم على حدود �ل�صحر�ء �ل�رشقية جنوب فل�صطني، وهم من ن�صل عي�صو«،)7( وهو عربي 
عن�رش�ً وو�لدته فل�صطينية من ع�صقالن، وكان تابعًا للرومان، وكانت فرتة حكمة ما بني 
عامي 37 –4 ق. م. وقد �أح�رشت حجارة هذ� �ل�صور �ل�صخمة �لتي يبلغ طول بع�صها �صبعة 
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�أمتار ون�صف و�رتفاعها مرت�ً ون�صف �ملرت من �أكناف �ملدينة، ونقلت بو�صاطة �لزلجات، 
�أنهم  �أي  �لأهر�مات،  بناء  �مل�صتدير، وبنيت على طريقة  و�ل�صجر  �لنخل  �ملكونة من جذوع 
كانو� ي�صعون �لأتربة، ثم تو�صع �حلجارة، �إىل �أن مت بناء ثالثة ع�رش مدماكًا، و�أغلق هذ� 
�حلري )�ل�صور( ، ومل ي�صقف تكرميًا لالأنبياء �ملدفونني يف �ملغارة �لو�قعة حتته،)8( فن�صتدل 
بذلك على �أن بناة هذ� �مل�صجد قبل �لإ�صالم هم �لعرب، وقد �أمرت �مللكة هيالنه ملكة �لرومان 
ب�صقف هذ� �ل�صور، ثم َهَدمُه �لفر�ُس �أثناء حربهم مع �لرومان، و�أعيد �صقفه يف �لعهد �لبيزنطي 

�إىل �أن دخلت هذه �لبالد يف �لإ�صالم، فاتخذ �مل�صلمون منه م�صجد�ً. 

املسجد اإلبراهيمي: 
م�صتطياًل  �صكاًل  ياأخذ  �أنه  �أي  مربعًا،  2167مرت�ً  �لإبر�هيمي  �مل�صجد  م�صاحة  تبلغ 
مقا�صه �خلارجي 59.28× 33.87 مرت�ً مربعًا، و�صمك جد�ره )2.68( م و�رتفاع جدر�نه 
16م مبني باأحجار �صخمة على هيئة مد�ميك، عددها خم�صة ع�رش مدماكًا)9(. وبها �صفوف 
و�أكتاف يتوجها كورني�س من �خلارج)10(، وتعلو هذ� �مل�صجد مئذنتان مملوكيتان مربعتان 
ترتفعان 15م على �صطح �مل�صجد.)11( تقع �لأوىل يف �لركن �ل�صمايل �ل�رشقي، و�لثانية يف 

�لركن �جلنوبي �لغربي. 
لقد كان للم�صجد �لإبر�هيمي �ل�رشيف �أثر و��صح يف حياة �أبناء هذه �ملدينة، فقد �أخذو� 

عن جد �لأنبياء )عليه �ل�صالم( �ل�صفات �حلميدة �لتي ما ز�لو� يتو�رثونها جياًل بعد جيل. 

أثر املسجد اإلبراهيمي الشريف يف الرتاث الشعيب يف اخلليل: 
حياتهم  يف  �لأثر  �أكرب  له  فكان  �مل�صجد،  بهذ�  وثيقًا  �رتباطًا  �خلليل  �أهايل  �رتبط 
�لجتماعية و�لقت�صادية و�لفكرية فقد �صميت هذه �ملدينة باخلليل تيمنا با�صمه. وميكنني 
�مل�صجد  وبني  �ملحافظة  لهذه  �ل�صعبي  �لرت�ث  بني  �لوطيدة  �لعالقة  ياأتي  فيما  �أو�صح  �أن 
نو�حي  جميع  يف  �لبلد  هذ�  �أهل  حيات  يف  �لأثر  �أكرب  له  كان  �لذي  �ل�رشيف  �لإبر�هيمي 

�حلياة. 

طراز البناء لألحياء احمليطة بهذا املسجد:

وثيقَا،  �رتباطًا  يعدُّ  بها  �أهلها  و�رتباط  �لتاريخ،  مدن  �أقدم  من  �خلليل  مدينة  تعّد 
هذ�  ومن  به،  �لنا�س  حياة  �رتبطت  �لذي  �ملبارك  �مل�صجد  بهذ�  �هلل  حباها  مدينة  فاخلليل 
حول  بالبناء  �أهلها  قام  �أن  �ملدينة  هذه  يف  �لرت�ثية  �ملعامل  �أبرز  من  كان  فقد  �ملنطلق 
�ملدينة يف  �إن  �لبيوت متال�صقة و�حلار�ت متقاربة، حيث  به، فكانت  �مل�صجد و�للت�صاق 
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خوفًا  م�صددة  حر��صة  لها  ويو�صع  �أهلها  على  بو�بات  ب�صبع  تغلق  كانت  �لو�صطى  �لع�صور 
متقاربة  �لعمر�ن  يف  متجان�صة  و�حدة  كتلة  �ملدينة  كانت  بحيث  و�لأعد�ء،  �لل�صو�س  من 
�أطيافها ت�صكل ن�صيجًا و�حد�ً، فهم يد على من �صو�هم  يف �حلياة �لجتماعية، فكانت بكل 
يف �حلرب و�لدفاع �مل�صرتك، وكان طابع بناء �لبيوت يتكون من �صكنة ت�صم �أفر�د �لعائلة 
و�لأقارب بحيث تتكون من عدد من �لغرف �ملتال�صقة ولها قبو يو�صع فيه خمزون �حلطب 
�لبناية، وباب و�حد  و�أ�صفل  �ل�صكن وبئر ماء وفرن  �أهل هذ�  وغريه وحمام م�صرتك جلميع 
يغلق على �صكان هذ� �ل�صكن ومنور ينري �ل�صاحة، يجل�س فيه �لرجال ليت�صامرو� لياًل، و�لن�صاء 

جتل�س على �مل�صاطب خلف �لرجال ت�صتمع �إىل �لق�ص�س و�لأحاديث �لتي تدور. 

وظائف املسجد اإلبراهيمي الوراثية:

�إن �لوظائف �خلدماتية يف �مل�صجد �لإبر�هيمي تعّد وظائف تقليدية ذ�ت طابع فرماين 
من �ل�صلطان �أو �حلكومة �لتي يكون لها �لولية على هذه �لبالد، فعندما كان يتوفى �ل�صخ�س 
�لذي يعمل يف �حلرم، كان ي�صدر لأحد �أبنائه فرمانا �صلطانيا للقيام مبهمات و�لده ولو كان 

طفاًل حتى يكرب. 

طول الباع يف األسفار:

�إىل  �ل�صالم( قد جاب دنيا ع�رشه، متنقال يدعو  �إبر�هيم )عليه  �أن �صيدنا  من �ملعلوم 
عبادة �لو�حد �لأحد، حيث غادر بالد �أور يف �لعر�ق قبل حو�يل �أربعة �آلف عام، وجاء �إىل 
بالد �ل�صام، ومن ثم �إىل فل�صطني، وتنقل بينها وبني م�رش وتزوج زوجته هاجر �لتي �أجنبت 
�إ�صماعيل )عليه �ل�صالم( ، و�رحتل بابنه �إ�صماعيل و�أمه �إىل بالد �حلجاز، حيث و�صعهما يف 

رعاية �هلل، وتنقل مر�ت ومر�ت بني فل�صطني و�حلجاز. 
�أبناء �خلليل لهم باع طويل يف �لأ�صفار،  ، و�إننا جند  هذه من �صفاته )عليه �ل�صالم( 
فقد و�صلو� �أ�صقاع �لدنيا، فال يكاد بلد يخلو منهم، وقد �أك�صبتهم هذه �لأ�صفار باعًا طوياًل 
يف �لتجارة، فهم جتار حاذقون تنقلو� يف �لدنيا، كما جاب دنيا ع�رشه د�عيًا �إىل عبادة 

�لتوحيد. 

كثرة النسل:

لقد منَّ �هلل على �صيدنا �إبر�هيم بالذرية �ل�صاحلة يف �أخريات حياته، فاأجنبت زوجته 
وتذكر   ، �ل�صالم(  )عليهما  �إ�صحق  �صيدنا  �صارة  و�أجنبت   ، �ل�صالم(  )عليهما  �إ�صماعيل  هاجر 
يف  تفرقو�  �آخرين  �أبناء  �صتة  له  �أجنبت  قطوره  ��صمها  �أخرى  بامر�أة  تزوج  �أنه  �لرو�يات 

�لأر�س)12( فهم يتباهون بكرثة �لأبناء وتعد�د �لعائالت. 
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التعلم الديين:

�جته �لعديد من �أبناء عائالت �خلليل �لتوجه �إىل �لتعليم �لديني، حيث كان �ملو�رشون 
يبعثون �أبناءهم �إىل �لأزهر �ل�رشيف، فيم�صون �ل�صنني �لطو�ل يف �لتعلم �لديني ليعودو� �أئمة 
ومدر�صني يف �مل�صجد �لإبر�هيمي، ولهذ� فقد غلب على �أهل هذ� �لبلد �صفة �لتدين، ون�صاأت 

بينهم �حلركات �لإ�صالمية. 

صفة الكرم واجلود:

و�أنه كان  �لكرم و�جلود،  �ل�صالم( ب�صفة  �إبر�هيم �خلليل )عليه  �لأنبياء  عرف عن جد 
�ل�صيوف، ول يرد �صائال، بدليل قوله تعاىل {ونبئهم عن �سيف  �إل مع  �لطعام  ياأكل  ل 
اإبراهيم})13( وقوله تعاىل {هل اأتاك حديث �سيف اإبراهيم املكرمني، اإذ دخلوا عليه 

فقالوا �سالما، قال �سالم قوم منكرون، فراغ اإىل اأهله فجاء بعجل �سمني})14(
�إن �إكر�م �ل�صيف وحب �ل�صيافة من �لعاد�ت �حلميدة �لتي تو�رثها �أبناء هذه �ملدينة 

عن جدهم �إبر�هيم �خلليل فما ز�لو� يتباهون بها. 

التكية اإلبراهيمية وأثرها يف الرتاث الشعيب ألهالي اخلليل: 

من �ملاآثر �حلميدة �لتي ذكرت ح�صن �ل�صيافة و�لكرم �ملرتبطني بجدِّ �لأنبياء �إبر�هيم 
�خلليل عليه �ل�صالم، و�لتي كان لها �أكرب �لأثر يف حياة �أبناء �خلليل، ول �أدل على ذلك من 
�إليها  �لو�فدين  �إطعام  يف  بعيدة  ع�صور  منذ  تعمل  ز�لت  ما  �لتي  �لإبر�هيمية  �لتكية  عمل 
�إكر�مًا جلدهم �إبر�هيم �خلليل �أبي �ل�صيفان )عليه �ل�صالم( ، و�أن �لز�ئر لهذه �ملدينة ل يجد 
حرجًا يف �أن ي�صت�صيفه �أهلها فهي بلد ل يوجد بها فنادق كما هو �حلال يف �لبلد�ن �لأخرى، 
كان  �ل�صيف حني  �أيام  �صيما يف  ول  �ل�صيف،  و�إكر�م  �ل�صيافة  يجد ح�صن  بها  ينزل  فمن 
ياأتي �إليها �ل�صيوف لزيارة جد �لأنبياء حيث ي�صتقبله �أبناء هذه �ملدينة باحلل و�لرتحاب، 
وياأخذون �صيفهم �إىل كروم �لعنب و�لتني ويكرمونه. في�صّلي يف رحاب �مل�صجد �لإبر�هيمي 
�ل�رشيف، ويزور قبور �لأنبياء �إبر�هيم و�إ�صحق ويعقوب و�أزو�جهم �صاره ورفقه وليقا عالوة 
على زيارة مقام �صيدنا يو�صف عليه �ل�صالم، وياأخذ طعامه من �لتكية �لإبر�هيمية، وينام يف 
خان �خلليل، ويبيت ر�حلته يف �لطابق �ل�صفلي منه وي�صتحم يف حمام خان �خلليل، وياأخذ 

ما يحتاج لرحلته من �ملاء من بركة �ل�صلطان. كل ذلك باملجان دون �أن يدفع �أي �صيء. 
فجميع هذه �خلدمات تتوفر لز�ئر هذ� �لبلد �لطيب باأهله وبكر�مة �ل�صاكنني يف غاره 
بها  ي�صنع  وكان  �لقبلة،  جهة  من  �جلاويل  �مل�صجد  بجو�ر  �صابقا  �لتكية  )كانت  �ل�رشيف. 
�أوقات، بكرة �لنهار،  �لد�صي�صة )�حل�صاء( للو�فدين على �ملدينة ولأهلها، وتوزع على ثالثة 
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وبعد �لظهر وبعد �لع�رش، ويدق �لطبل عند �لتوزيع. و�ملكان �لذي ي�صنع فيه خبز �ل�صماط 
من �لأفر�ن و�لطو�حني كان مت�صعًا وي�صتمل على ثالثة �أفر�ن، وت�صعة �أحجار للطحن، وتعلوه 
�حلو��صل �لتي يو�صع فيها �لقمح و�ل�صعري، فال يدخل �لقمح يف هذه �حلو��صل �إل وقد خرج 
خبز�ً، ومقد�ر ما كان يعمل فيه من �خلبز كل يوم �أربعة ع�رش �ألف رغيفًا، ويبلغ خم�صة ع�رش 

�ألف رغيف يف بع�س �لأحيان( )15( 
بالأكل من  �لتربك  بها  يتم�صكون  �لبلد  �أبناء هذ�  ز�ل  ما  �لتي  �حلميدة  �لعاد�ت  ومن 
�لتكية �لإبر�هيمية، غنيُّهم وفقرُيهم على حد �صو�ء، فقد �أّثرت هذه �لعادة يف نفو�صهم كثري�ً 
كما �عتاد �ملو�رشون يف �أيام رم�صان �إر�صال �لأمو�ل من د�خل �لبالد وخارجها ل�رش�ء �للحوم 
و�خل�صار و�لعمل على طبخها يف �لتكية وتوزيعها على �لو�فدين، حيث ي�صنع �لطبيخ على 
نفقة �أحد �ملح�صنني يوميًا من بد�ية �ل�صهر حتى نهايته، وكثري�ً ما كانو� يتز�حمون على من 
يطعم �لنا�س ليلة �لقدر، وما ز�ل طبخ �لقمح يقدم يوميًا، �أما �لزردة �لتي هي من �لرز بال�صكر 

فتوزع كل يوم �ثنني �أ�صبوعيا. 

املخصصات )قمح اخلبز( : 

بعد �أن مت ُحرِّرت �لبالد من �لحتالل �ل�صليبي على يدي �لقائد �صالح �لدين �لأيوبي 
على  �لوظائف  ووزع  �لقو�د  فثبت  �لد�خلي،  �لبيت  برتتيب  )قام  587هـ  عام  �هلل(  )رحمه 
�صمنها  ومن  �لبالد،  هذه  يف  معه  جاءت  �لتي  �لعائالت  من  �لعديد  وغر�س  م�صتحقيها، 
�لعائالت �لع�رش �لتي لها �رشف �ل�صد�نة و�خلدمة يف �مل�صجد �لإبر�هيمي)16( كما كان من 
�خلا�صة  �لوقفية  �لوثائق  يحوي  �لذي  �لعمل  على �صندوق  �لإ�رش�ف  �لعائالت  هذه  �أعمال 
خليولهم  ي�رشف  وكان  �لأوقاف،  م�صئول  وح�صور  بح�صورهم  �إل  يفتح  ول  �مل�صجد،  بهذ� 
�ل�صعري حتى يبقو� يف رباط د�ئم �إىل يوم �لقيامة، كما قام �لإمام �ل�صخاوي –رحمه �هلل- 
برتتيب �لوظائف وتوزيعها يف �مل�صجد، بعد تقدم �حلال، حيث كانت توزع �أرغفة �خلبز على 
م�صتحقيها كل بعدد �أفر�د �أ�رشته عرب مدة طويلة �إىل �أن حل مكان هذه �لعادة توزيع �لنقود 
على �أفر�د �لعائالت �لتي ت�صكن �خلليل ممن لهم �رشف �خلدمة، فا�صتبدل �خلبز بالنقود، وقد 
�أفر�د كل عائلة، وكانت توزع عليهم �لنقود ح�صب  �لعائالت، وبعدد  �أعدت ك�صوف باأ�صماء 
ح�ص�صهم من �لأرغفة، و�أخذت تت�صع هذه �لأعد�د �إىل �أن �أ�صبحت توزع �لنقود ب�صكل ب�صيط 
يف �لآونة �لأخرية، ومن �لطريف يف �لأمر �أن بع�س �أفر�د هذه �لعائالت كانت يبعث من خارج 
�لوطن بوكالة تكلفه كثري�ً من �أجل �حل�صول على قر�س �أو قر�س ون�صف من �ملخ�ص�صات، 
ولي�س �لهدف من ذلك �ملال بل �لربكة بهذه �لنقود �ل�صئيلة كونها من �إرثه �لتاريخي يف 
هذه �لوظائف �لتقليدية، حتى �أن بع�صهم كان ياأخذ كتابًا من �لأوقاف من �أجل �حل�صول 
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على جو�ز �صفر �أردين ��صتناد� ملا يح�صل عليه من خم�ص�صات، وقد توقفت هذه �ملخ�ص�صات 
يف �لثمانينيات من �لقرن �ملن�رشم. 

النذور: 
ومن �لعاد�ت �ملوروثة لزو�ر هذ� �مل�صجد �أن �لن�صاء كن ينذرن �إذ� �أجنبت �ملر�أة ذكر�ً �أن 
تاأتي به �إىل �خلليل، ثم حتلق �صعره بجو�ر �مل�صجد، وت�صع بع�صًا منه يف بئر �لغار �عتقاد�ً 
منها �أن هذ� �لعمل يحفظ وليدها ويطيل يف عمره. وكان زو�ر هذ� �مل�صجد ياأتون بالنذور 
من �ل�صمع و�لزيت و�حلبوب و�ملو��صي ويقدمونها تقربًا �إىل �هلل لهذ� �مل�صجد، وتوزع �للحوم 
على �ملحتاجني يف �لتكية �لإبر�هيمية، وُيوَدع �لزيت و�ل�صموع يف عنابر �مل�صجد لإنارته. 
�لبئر طالبني فيها  )�أور�ق �حلجبة( د�خل  �أي  �لتمني  �أور�ق  �لرو�د يرمون  كما كان بع�س 

حتقيق �أمانيهم. 
محل األعالم: 

ومن �لعاد�ت �ملوروثة رفع �لأعالم يف �ملنا�صبات ودق �لطبول، ول �صيما يف �ملولد 
�ل�صيوف ووفاة  �لدول وكبار  �ل�صنة و�لهجرة، و�ملنا�صبات كزيار�ت روؤ�صاء  �لنبوي ور�أ�س 
�صخ�صيات بارزة ويف �لأفر�ح و�أمام �جلنائز، حيث كانت توؤخذ �لأعالم من د�خل �مل�صجد 
هذه  �أبرز  من  وكان  �لدينية.  �لأنا�صيد  ويرددون  �لطبول،  يدقون  �ل�صو�رع  بها  ويجوبون 

�لأعالم علم �صيدنا �إ�صحق ويرفعون حربة �لغيور )�صيدنا �إ�صحق( يف �ملنا�صبات �لوطنية. 
التخوف من املس مبال األوقاف: 

كان لدى �لنا�س �عتقاد باأن من مي�س �صيئا من مال �لوقف ي�صاب بالأذى، ول ميدون 
�أيديهم على زيتون �لغيور �لو�قع يف �جلهة �ل�رشقية يف �ملدينة خ�صية �أن ي�رشبهم �لغيور 
�أو  بحربته، ول مي�ّصون �صيئا من مال �لأوقاف لعتقادهم باأن من مي�صه ي�صاب يف ماله 
عياله، ولدى �لنا�س مثل يقول: �أن ع�صفورة قالت ل�صيدنا �صليمان �صاأخّرب ملكك، قال: كيف؟ 
قالت �أحمل من تر�ب �لأوقاف و�أنرثه على ملكك فيخرب، ولهذ� كان �لنا�س يحجمون عن 

�مل�س باأي �صيء من مال �لأوقاف خ�صية على �أنف�صهم و�أمو�لهم وعيالهم. 
الصالة يف املسجد اإلبراهيمي: 

تعّد �ل�صالة يف هذ� �مل�صجد من �لأعمال �ل�صاحلة �لتي يتقرب بها �إىل �هلل وياأتي يف 
�لأهمية بعد �مل�صجد �لأق�صى �ملبارك، وهناك رو�ية �صعبية )��صطورة( تقول �أن �صخ�صًا من 
�آل عمرو كان ي�صكن ببلدة �لدو�مية على بعد حو�يل خم�صة وع�رشين كيلو مرت� من �خلليل 
غربًا، كان ياأتي �صباحًا لأد�ء �ل�صالة، ولأن لهذ� �لرجل كر�مة، فقد كان يركب �صبعًا من 

�لدو�مية �إىل �خلليل فيو�صله �حلرم. 
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حلف اليمني: 

من �لطبيعي �أن �مل�صكالت تقع بني �لنا�س، وقد كان �ملتخا�صمون ل يثقون بالآخرين 
�إل بعد �أن يقومو� بحلف �ليمني يف �مل�صجد على باب بئر �لغار فتحل �مل�صكالت وُت�صوَّى. 

التربك بستائر األنبياء: 

�لو�صول  لهم  تي�رش  �إن  �مل�صاهد  على  �لتي  �ل�صتائر  بلم�صهم  �هلل  �إىل  �ملريدون  يتقرب 
�أنه  يعتقدون  �لذي  �لغار  بئر  باب  وتلم�ّس  و�لأبو�ب،  و�ل�صبابيك  �لتربك باحلجارة  �أو  �إليها 
بئر �لأرو�ح، لعتقادهم �أن �أرو�ح �لب�رش يف هذ� �لبئر، وهناك �عتقاد �آخر يقول: �أن هذه �لبئر 

تت�صل ببيت �ملقد�س، و�أن �آدم وحو�ء مدفونون فيها. 

التربك بقدم سيدنا إبراهيم اخلليل عليه السالم: 

يف  �ل�صالم(  )عليه  �خلليل  �إبر�هيم  �صيدنا  قدم  مو�صع  باأن  �لنا�س  من  �لعديد  يعتقد 
�أيديهم  ويدخلون  �ملكان،  هذ�  �إىل  فيفدون  �لإبر�هيمية،  �حلجرة  بجانب  يقع  �لذي  �ملكان 
فيه، ومي�صحون وجوههم، حيث �إن هذ� �ملو�صع تو�صع فيه �لعطور فيتهياأ لل�صخ�س �أن هذه 

�لر�ئحة من �آثار قدم �صيدنا �إبر�هيم �خلليل. 

األذان: 

�أن ت�صمع �صوت �لت�صابيح قبل  لالأذ�ن يف �مل�صجد �لإبر�هيمي طابع مميز، فما �أجمل 
�لندية،  باأ�صو�تهم  �لآخرون  عليه  ويرّد  و�حد،  �صخ�س  من  �ل�صوت  ينطلق  �إذ  �ل�صبح،  �أذ�ن 
فيخ�صع قلب �ملوؤمن لهذ� �ل�صوت �لرخيم �لذي يلج �إىل �أعماق �لقلب، وبعدئذ يرتفع �لأذ�ن 
ويردد �ملوؤذنون باأ�صو�تهم �لندية، خلفه ويبد�أ �مل�صتمعون من �أكناف �ملدينة يتو�فدون على 
�مل�صجد لأد�ء فري�صة �ل�صبح �لندي. كما �أن هناك تقليد�ً يقوم به �ملبلغ �لذي يقف بني يدي 
خطيب �جلمعة لإعالن �خلطبة وهذ� �لتقليد ينح�رش يف عائلة م�صودي وهي �إحدى �لعائالت 

�لع�رش �لتي لها �رشف �خلدمة يف �مل�صجد �لإبر�هيمي �ل�رشيف. 

احملاريب: 

كان  وقد  �لإ�صحاقية،  يف  يقع  �لرئي�س  و�ملحر�ب  حماريب،  عدة  �لإبر�هيمي  للم�صجد 
لكل مذهب �إمام، وخري مثال على ذلك حمر�ب �ملالكية �لذي ما ز�ل قائما يف رو�ق �ملالكية 

حتى �ليوم. �إل �أن �لإمامة قد توحدت و�أ�صبح �جلميع لهم �إمام و�حد. 
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األكوار: 

مت �صقف �مل�صجد �لإبر�هيمي على �صكل �أكو�ر ن�صف برميلي �أعالها �أو�صطها، فمن هذه 
�لأكو�ر ما هو معروف بكور �جلعابرة وهو �لكور �ل�رشقي. 

السقاية: 

توجد �صنابري �ل�صقاية يف �لرو�ق �لإبر�هيمي، وي�رشف عليها موظف خمت�س، وكان 
�صابقا من عائلة �جلعربي، وكان �لنا�س يتربكون بال�رشب من هذه �مل�صقاة. 

مدفع رمضان: 

ومن �لرت�ث �لديني �لذي كان يجمع عليه �أبناء هذه �ملدينة ومن هو يف �أكنافها مدفع 
رم�صان، وهذ� �ملدفع كان وما ز�ل موجود�ً بجانب �ل�صقو�تي، حيث كان يح�صى بال�رش�ئط، 
ويطلق عند حلول �أذ�ن �ملغرب، حيث كان �لنا�س يف �أ�صد �ل�صوق ل�صماع �صوته لإعالن �لإفطار 

�ليومي وكانو� يبتهجون بهذ� �لتقليد �لذي توقف بعد دخول �ليهود �إىل هذه �ملدينة. 

املسحراتي: 

كان لرم�صان نكهة حيث يخرج �مل�صحر�تي لياًل وي�صري يف �أحياء �ملدينة معلنًا بدء 
طربو�صًا  ويلب�س  خا�س،  بزي  ا  يتزيَّ وكان  �لدينية،  �لأنا�صيد  وين�صد  �لطبل  ويدق  �ل�صحور، 
ويكون معه �آخرون يحملون له فانو�صا، ليب�رش �لطريق خا�صة يف �أيام �ل�صتاء، ومن �لوحل 

و�ملطبات، ويدعو �لنائمني للقيام لياًل لتناول طعام �ل�صحور. 

موسم النيب موسى: 

كانت �لحتفالت تخرج من �أرجاء فل�صطني يف عهد �ملجل�س �لإ�صالمي �لأعلى حتمل 
�لر�يات وتتجه �إىل مقام �لنبي مو�صى يف �لأغو�ر يف فل�صطني، فكانت ت�صمى بريق نابل�س 
يحملون  �لإبر�هيمي  �مل�صجد  �أمام  �ملو�طنون  يتجمع  حيث  و�خلليل،  ويافا  جنني  وبريق 
�لأنا�صيد  ويهزجون  يدبكون  �لأغو�ر  يف  مو�صى  �لنبي  مقام  �صوب  ويتجهون  �لأعالم 
�لدينية و�حلما�صية، وي�صريون على �لأقد�م، وميكثون �أيامًا عدة لإثارة �حلما�صة يف نفو�س 
�لدين  �صالح  يجمع  كان  حيث  �لأيوبيني،  عهد  من  تقليد  وهذ�  �لغز�ة.  �صد  �لفل�صطينيني 
�لبالد يف مو�قع خمتلفة كالنبي �صالح و�لنبي روبني وغريها، يدربهم  �أهل هذه  �لأيوبي 

ويحثهم على �جلهاد �صد �لفرجنة �لغا�صبني. 



101موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين، العدد الثالث
يناير 2013

األعراس: 

كان �صباب �حلارة ياأخذون �لعري�س بني �ملغرب و�لع�صاء يف �لزفة، وياأتون به وهم 
يدبكون ويغنون، و�أمامهم حملة �لأعالم و�ل�صبان �لذين يلعبون بال�صيف و�لرت�س ويركبون 
ثم  ومن  �مل�صلني  مع  �لع�صاء  �صالة  ويوؤدي  �لإبر�هيمي  �مل�صجد  �صوب  �ملطهمة  �خليول 
يخرجون ويزفون �لعري�س ثم يجل�س يف جمل�س �لعائلة �أو �لديو�ن ويتو�فد �لأهل و�لأ�صدقاء 
عليه ويقدمون له �لنقوط، ومن �لعاد�ت �حلميدة �أن �أهل �لعري�س كانو� ل ميرون من �لأحياء 

�لتي يكون فيها منا�صبات غري �صاره كالوفيات �حرت�ما وتقدير� لهم. 

الوفيات: 

كان �ملتوفى يوؤخذ �إىل �مل�صجد �لإبر�هيمي وي�صلى عليه، وتتقدمه �لأعالم ثم يوؤخذ 
�لعاد�ت  �لطريق ومير بهم �ملعزون، ومن  �إىل �ملقربة ويدفن، وي�صطف ذووه على جانبي 
�حلميدة �أن �أهل �ملنطقة كانو� ل ي�صنعون �لقهوة، ويقلبون �أدو�تها ثم ياأتي من �أهل �ملتوفى 

ويح�رشون لهم �لقهوة غري �ملطبوخة، ويطلبون منهم جتديد عمل �لقهوة يف �لدو�وين. 

الطهور: 

كان �لنا�س ياأتون باأبنائهم من �أكناف �ملدينة ومن �لقرى �ملجاورة ويقومون بختان 
و�حللوى  �لذبائح  معهم  ويح�رشون  �لإبر�هيمي  �مل�صجد  �أكناف  يف  �أبنائهم  )طهور(  �أي 

ويقومون بتوزيعها على �حل�صور ويقدمون �لنذور يف �لتكية �لإبر�هيمية. 

حالقة شعر األطفال: 

�أنه عندما كان يولد لهم طفل ذكر كانو�  ومن �لعاد�ت �حلميدة لأهل �خلليل وقر�ها 
ياأتون به �إىل جو�ر �مل�صجد �لإبر�هيمي، فيحلقون �صعره ويوزن بالذهب ويو�صع للم�صجد. 

صاع اخلليل: 

�أو  ثمارهم  يجنون  للخليل  �ملجاورة  �لقرى  �أبناء  �صيما  ول  �ملز�رعون  كان  عندما 
يح�صدون غاللهم من �حلبوب، كانو� يقدمون مد�َّ )�صاعًا( من هذه �حلبوب، ويفرزونه جانبًا 

وير�صلونه �إىل تكية �إبر�هيم �خلليل )عليه �ل�صالم( . 
كان �لعديد من �لن�صاء �للو�تي ل ينجنب �لأطفال يذهنب لال�صتحمام يف حمام �خلليل 

عّل �هلل �صبحانه وتعاىل يرزقهن مبولود. 
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التوصيات: 

�أثر، وذلك بحكم  �أي  �مل�صلمني فيه  �إ�صالمي، ولي�س لغري  �أن هذ� �مل�صجد  من �ملالحظ 
التو�سيات  اأن ن�سع  فاإنه يجدر بنا  �لو�قع وعرب �لع�صور �ملتالحقة، ومن هذ� �ملنطلق، 

الآتية للحفاظ على اإ�سالمية هذا املكان الإ�سالمي املقد�س. 

�للتفاف �لعربي و�لإ�صالمي حول هذ� �مل�صجد، و�أن �أي �عتد�ء عليه يعدُّ �عتد�ء على  1 .
مقد�صات �مل�صلمني بعامة يف م�صارق �لأر�س ومغاربها. 

كل  يف  �مل�صجد  هذ�  �إىل  و�لتوجه  و�جلماعات،  �جلمع  �صلو�ت  �إقامة  على  �لرتكيز  2 .
�لأوقات ول �صيما �أبناء هذه �ملدينة. 

�إدخال خطة منهجية در��صية يف مناهج �لرتبية و�لتعليم للطالب يف  �لعمل على  3 .
�إ�صالمي، ول يجوز لغري  �إ�صالمية هذ� �مل�صجد، و�أنه م�صجد  �ملد�ر�س وطالب �جلامعات عن 

�مل�صلمني �لتدخل يف �صوؤونه. 
�لوقوف يف وجه �لحتالل بكل �رش�مة وقوة وعدم متكينه من �لعبث مبقد�صاتنا،  4 .

و�لنيل منها، ورفع �ل�صكاوى �إىل �ملوؤ�ص�صات �لدولية عن �أي �عتد�ء يقع على هذ� �مل�صجد. 
�حلفاظ على عروبة و�إ�صالمية هذ� �مل�صجد، وعدم �لتق�صري يف �أي جمال يحتاج �إليه  5 .

من خدمة وترميم و�إ�صالح، وعدم �إعطاء جمال لليهود للعبث فيه وتدخلهم يف �صوؤونه. 
�إىل م�صجدهم مبا ل يخالف  �لنا�س  �لذي ي�صد  �لفل�صطيني  �لتم�صك بالإرث �لرت�ثي  6 .
�لنا�س  �ل�صعبي �خلا�س بالت�صاق  �ل�رشع �حلنيف، و�لتم�صك بالعاد�ت و�لتقاليد و�ملوروث 

مب�صجدهم 
ن�صاأل �هلل �لعلي �لقدير �أن يحفظ م�صجدنا وتر�ثنا وح�صارتنا من كيد �ملعتدين؛ لأننا 

�أمة جديرة بالإحرت�م و�لتقدير، ملا �أجنزته �أيدي �أ�صالفنا من تر�ث و�إرث �أثرى �لب�رشية. 
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خامتة: 

لقد �أعددت هذ� �لبحث تكري�صًا لالأبحاث �لعديدة و�ملوؤلفات �ملتتابعة يف هذ� �ملو�صوع 
عن �مل�صجد �لإبر�هيمي �ل�رشيف، وكنت قد �كت�صبت خربة و��صعة يف هذ� �ملجال نتيجة عملي 
هذه  ت�رشفت  وقد  �مل�صجد،  هذ�  مدر�صي  �أحد  �أنني  كما  �ل�صنني  ع�رش�ت  �لأوقاف  جهاز  يف 
�ملدينة �لتي تعّد من �أقدم مد�ئن �لدنيا برفات جد �لأنبياء �إبر�هيم �خلليل و�أبنائه و�أزو�جهم 

نًا باإبر�هيم �خلليل )عليه �ل�صالم(.  )عليهم �ل�صالم( و�صميت بهذ� �ل�صم تيمُّ
�لإبر�هيمي  �مل�صجد  وعن  �خلليل،  مدينة  عن  ي�صرية  نبذة  هذ�  بحثي  يف  �أوردت  وقد 

�ل�رشيف، ثم دخلت �إىل �لعنو�ن �لرئي�س �لذي هو حمور هذه �لورقة وهو: 
اأثر امل�سجد الإبراهيمي ال�رضيف يف الرتاث ال�سعبي يف اخلليل

حياة  مت�سُّ  فقرة  وع�رشين  ثمانية  وكتبت  جماورين،  من  بها  يحيط  وما  �خلليل  �أي 
�أبناء هذه �ملنطقة، و�أثر هذ� �مل�صجد يف عاد�تهم وحياتهم. ومن هذه �لعاد�ت �لتي ع�صتها 
حياتهم  من  جزء�ً  و�أ�صبحت  �لزمن،  من  ردحًا  عليها  و�صارو�  �لآخرون،  وعا�صها  و�أعرفها 

وو�قعهم �ليومي. 
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الزيتون يف امليثولوجيا الشعبية الفلسطينية 
)منطقة اخلليل منوذجاً( 

د. طالب الصوايف
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ملخص: 

�إن من �أهم ما مييز �لزر�عة يف فل�صطني عن غريها من بقاع �لعامل قدمها، فاملجتمع 
�لريفية  �لأر��صي  �أقدم  �لتاريخ، و�أر��صي فل�صطني هي من  �لريفي تكون منذ فجر  �لزر�عي 
يف �لعامل. فجبالها وتاللها تزخر باملئات من �ملدن و�لقرى منذ �آلف �ل�صنني، وما ز�لت 
بع�س �ملدن �لفل�صطينية حتتفظ بطابعها �لريفي �لو��صح كالقد�س و�خلليل ونابل�س وغريها 
�ملثمرة مبختلف  �لأ�صجار  لزر�عة  ت�صلح  �جلبلي  بحكم موقعها  �خلليل  ومدينة  �ملدن.  من 
�أنو�عها، وكذلك �جلبال و�لوديان و�لقرى �ملحيطة بها. ويعّد �لزيتون من �أهم �لأ�صجار �لتي 
��صتهرت بها منطقة �خلليل منذ �لع�رش �ليوناين و�لروماين، ورمبا قبل ذلك، فهي من �لأ�صجار 
�ملقد�صة و�ملباركة يف �لديانات �ل�صماوية، وما ز�ل فالحونا ومز�رعونا يف منطقتنا وبقية 
�أنحاء فل�صطني يحتفظون بها يف ذكر�تهم و�أذهانهم، وترتدد على �أل�صنتهم �ملقولة �مل�صهورة 
�آلف  بل  مئات  تعمر  �لزيتون  �صجرة  �أن  ذلك  رومي«  زيتون  »وهذ�  رومية«،  �صجرة  »هذه 
�أن�صطتهم  من  �لزر�عة جزء�ً  �أ�صحت  �صكان منطقتنا حافظو� عليها منذ  �ل�صنني، ولهذ� جند 

�حلياتية وحمور�ً حلياتهم �لقت�صادية. 
ويف هذه �لورقة ن�صلط �ل�صوء على �أهمية هذه �ل�صجرة �ملباركة وفائدتها �لقت�صادية 
و��صتمر�ر �هتمام �لفالح يف �لريف �خلليلي بها منذ �لقدم، وحتى �لوقت �حلا�رش ملا لها من 
�رتباط يف دينه وثقافته وتقاليده م�صتعر�صني �آر�ء بع�س �لفالحني حول �أ�صل هذه �ل�صجرة 

و�نت�صارها و�أ�صباب �لهتمام بها. 
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املقدمة: 
كان �ل�صعب �لفل�صطيني، وما ز�ل ميثل تركيبة ح�صارية ذ�ت طبقات ثقافية متميزة 
بالتفاعل تر�كمت بع�صها فوق بع�س من بدء �لتاريخ، وقد �أخذ موقعه هذ� من وطنه فل�صطني 
�لتي مثلت ج�رش�ً وممر�ً ح�صاريا تفاعلت معه معظم ثقافات �ل�صعوب �لقدمية �لغنية برت�ثها 

�لروحي و�ملادي، فا�صتوعبها �ل�صعب �لعربي من �أجد�دنا �لكنعانيني. 
�ملادي  تر�ثه  �أل وهو  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �لبحث جانبًا مهمًا من حياة  ويتناول هذ� 
و�لأ�صطوري �لذي هو عبارة عن بع�س �أمناط �ملمار�صة �حلياتية من خالل و�صائل �لعي�س 
و�لتكيف مع �لبيئة �لتي حتيط به. و�صوف ن�صلط �ل�صوء على �لعالقة بني �لفالح �لفل�صطيني 
زر�عة  �لزر�عة، وخا�صة  بينهما، من خالل ممار�صته ملهنة  �لد�ئم  �لتفاعل  وعلى  و�أر�صه، 
�لزيتون �لتي �عتربها من �لأ�صجار �ملقد�صة، و�أحد �أهم مو�رد تر�ثه �ملادي. فالأر�س حتورت 
�لب�صيط  �لفالح  �إىل هوية ح�صارية قومية، وبرزت يف عقلية  يف ذهنه منذ ع�صور قدمية، 

وجت�صدت كتجربة غيبية خر�فية دفعته �إىل �لت�صحية حتى بذ�ته. 
ومن هنا يتحتم على كل منا يف موقعه �أن ين�صم �إىل حركة �إنعا�س �لرت�ث و�ىل �ملبادرة 
و�لأ�صاطري  �ل�صائعة  و�ملعتقد�ت  �ل�صعبي  �لق�ص�س  حيث  تر�ثنا  �صربغور  يف  و�ل�صتمر�ر 

و�خلر�فات، لأن كل هذ� يعك�س وجودنا و�صمودنا يف وطننا. 

مفاهيم عامة: 
يف  �حلديث  قبل  باإيجاز  لها  �لتطرق  من  بد  ل  و�مل�صطلحات  �ملفاهيم  بع�س  هناك 
يف  �ملتعمق  �لفل�صطيني  �حل�صاري  بالإرث  عالقة  لها  مفاهيم  وهي  مبا�رشة،  �ملو�صوع 
نفو�س �آبائنا و�أجد�دنا حتى هذ� �لوقت، ومنها على �صبيل �ملثال �لأ�صطورة، و�لرت�ث �ل�صعبي، 
و�خلر�فة �ل�صعبية، و�لأمثال �ل�صعبية وغريها، و�لتي تعد جميعها من ماآثر فلكلورنا �ل�صعبي 
�لأ�صيل �ملكون من جمموعة من �ملعارف و�خلرب�ت و�لفنون عربَّ �لإن�صان بو�صاطتها عن 
و�لجتماعية  �حلياتية  �أموره  تنظيم  يف  له  هاديًا  وجعلها  وجتربته،  ورغباته  �أحا�صي�صه 
. و�صمن هذ�   )1( �لذي يليه  �إىل �جليل  و�لقت�صادية، وحافظ �ملجتمع على نقلها من جيل 
�ملفهوم تدخل �أي�صًا �ملعتقد�ت و�لأ�صاطري و�لعاد�ت �لتقليدية �ل�صائعة بني �لعامة، وكذلك 
يف  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  ن�صاأت  �لتي  و�لأمثال  و�لأغاين  و�خلر�فات  و�ل�صلوك  �لآد�ب 

�لع�صور �ل�صالفة )2( . 
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 )Myth( ميثو�س ويف �لجنليزية   )Mythos( فالأ�صطورة مثاًل هي يونانية �لأ�صل 
ميث، وهي تعني �لكالم �ملنطوق �أو �لقول، ولكن �أي قول؟ فيجيب �لد�ر�صون لهذ� �لفن باأنه 
يف  �حلركة  من  �لكالمي  للجانب  �إثبات  فهي  �لدينية،  و�لطقو�س  للعبادة  �مل�صاحب  �لقول 
�لعبادة قبل �أن ت�صبح هي نف�صها حكاية حول هذه �لطقو�س �أو منبثقة عنها )3( . وهي بهذ� 
و�لأبطال من  �لطبيعة: كالآلهة  �لعامل وما ور�ء  �لنا�س حول  ماأثور�ت  �ملعنى ق�صة تف�رش 

�أ�صباه �أو �أن�صاف �لآلهة )4( . 
�لذي  �لكنعاين  �لعهد  منذ  فل�صطني  يف  �لأ�صطورة  ور�ء  و�إن�صاين  ديني  �أ�صا�س  وهناك 
متيز بتعدد �لآلهة �لتي �رتبطت بالأ�صاطري حول ق�ص�س بع�س �لأنبياء وحكايات �حليو�ن 
من  �لعديد  �لقدمي  �لعامل  ح�صار�ت  مناطق  من  كغريها  فل�صطني  يف  نبتت  وقد  وغريها، 
�لأ�صاطري �لقدمية مثل �أ�صطورة �لتكوين و�أ�صاطري �خلري و�ل�رش وغريها و�لتي تقد�س �حليو�ن 

و�لنبات و�ل�صجر و�حلجر )5( . 
يف  عنا�رشها  جند  �لتي  �لبد�ئية  �لديانات  من  �أ�صا�صها  فتتخذ  �ل�صعبية  �خلر�فة  �أما 
�أو  عاد�ت وتقاليد �ل�صعوب �لقدمية، وتتحدد �أ�صولها من �لطوطمية )وهي تقدي�س �حليو�ن 

�لنبات( ، وقد ترتبط بالأحالم و�لعاد�ت بقليل �أو بكثري )6( . 
يحمل  و�لذي  و�لبليغ  �حلكيم  �ملقت�صب  �لكالم  عام  ب�صكل  فهي  �ل�صعبية  �لأمثال  �أما 
مدلوًل نف�صيًا يت�صم بالقبول و�لتد�ول، وهي ذ�ت �إيقاع وتتقبل �لكالم �ملوزون �لذي يت�صف 
عن  تعرب  لأنها  �ل�صعبي  �ملجتمع  حياة  يف  كربى  �أهمية  ولالأمثال  و�لثبات.  بال�صتقر�ر 
جتربته وتك�صف عن فل�صفته �لجتماعية و�خللقية، وي�صتعني بها �لإن�صان �أثناء حديثه ليدل 
على حقيقة �آمنت بها �لأجيال، ول تكاد �أمة من �لأمم ول �صعب من �ل�صعوب يخلو من �لأمثال 
جيل  بعد  جياًل  �لأجيال  وحتفظه  وتقاليدهم،  وعاد�تهم  �أفكارهم،  م�صتودع  فهي  �ل�صعبية، 
نظر�ً ملا حتوي من معاٍن وقيم، وما تتميز به من �لإيجاز و�لبالغة و�أحكام �لبناء و�صد�د 

�لفكرة )7( . 
�أما �لرت�ث �ل�صعبي فهو فن ي�صم �لفنون �ل�صعبية غري �لقولية مثل �لرق�س و�ملو�صيقى 
�ل�صعبية، و�لفنون �لقولية: مثل �لأغاين و�ل�صعر و�لق�ص�س و�لأمثال �ل�صعبية و�أ�صاطري �لأولياء 
�ل�صعبي  �لرت�ث  ي�صم  كما  �ل�صعبية،  و�لنكت  و�لطر�ئف  و�حلز�زير  و�لأحاجي  و�ل�صاحلني، 
�ل�صناعات �لتقليدية و�حلرف �ليدوية، كما ي�صم �لطب �ل�صعبي و�لديني �ل�صعبي و�ملعتقد�ت 

و�لتقاليد �ل�صعبية )8( . 
دوحة  هو  تر�ثنا  »�إن  فيقول  تر�ثنا  �أهمية  �لربغوثي  �للطيف  عبد  �لدكتور  ويو�صح 
ما�صينا �لكنعاين يف جذورها، لت�صله مبا�صينا �لعربي �لإ�صالمي يف جذوعها، وحتمل ثمار 
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حا�رشنا �لعربي �لفل�صطيني على فروعها، كما حتمل م�صتقبلنا على �أغ�صانها، �أنها �صجرة 
مباركة جذوعها يف �لأر�س وفروعها يف �ل�صماء« )9( . 

الزيتون يف املوروث الشعيب الفلسطيين )القدسية والرمز(:
تدور �لعديد من �ملعتقد�ت �ل�صعبية �لفل�صطينية حول بع�س �لأ�صجار و�لنباتات وخا�صة 
مع  �ندمج  �لأوىل  ن�صاأته  منذ  زر�عي  فالحي  ك�صعب  �لفل�صطيني  و�ل�صعب  �لزيتون،  �صجرة 
�لأر�س وجبل عرقه بطينها، فاأخرجت له �لأ�صجار و�لنبات، ومل يرتكها و�صاأنها، بل جتاوب 
�لعتقاد�ت  �لعديد من  �لكنعانيون، وكونو� حولها  �أجد�دنا  بها حتى عبدها  و�م�صك  معها 
و�لغيبيات و�خلر�فات �لتي ترعرعت و��صتمر �لعديد منها فيما عرف »باملعتقد�ت �ل�صعبية«، 
ثم حبا �هلل �لإن�صان بكتبه �ملقد�صة ور�صله فخ�س بها �لعديد من �لأ�صجار و�لنباتات بكثري 

من �لو�صف و�ل�صفات مما مكنها يف �لوجد�ن �ل�صعبي. 
�لأنبياء  �لعديد من  �لقد�س و�خلليل م�رشحًا لظهور  وقد كانت مدن فل�صطني وخا�صة 
و�ل�صاحلني و�ل�صهد�ء و�لأولياء و�لقدي�صني �لذين �قرتنت بهم �حلياة �لنباتية، مل ل؟ »وما 
من بني �إل وقد رعي �لغنم«، كما �قرتنت �لعديد من �لأ�صجار مبقاماتهم و�أ�رشحتهم، ومن 
على  �صيطرت  ب�صورة  �لفل�صطيني  �لفكري  �لن�صيج  يف  و�لنباتات  �لأ�صجار  هذه  تغلغلت  ثم 
�أ�صمائها  فاأطلقت  �ل�صحرية،  �ل�صعبية وطقو�صه  و�لطبية  �لزر�عية  �لعديد من مناحي حياته 

على �لعديد من مناطق عمر�نه �ملتمثلة يف قر�ه ومدنه ومر�كز جتمعاته )10( . 
�أن �صجرة �لزيتون على مر �لع�صور �حتلت مكانة مرموقة يف حياة  ومما ل �صك فيه 
�ل�صعب �لفل�صطيني يف �لبالد �ملقد�صة، حيث تعّد بالفكر �مليثولوجي مباركة ومقد�صة لأنها 
تقدم �لغذ�ء و�لظل و�لنور لالإن�صان لأ�صباب عدة منها: �أنها ذكرت يف �لكتب �ملقد�صة �لثالثة: 
�أر�س فل�صطني »�أر�س �لزيتون و�لزيت  �أن  �لتور�ة، و�لإجنيل، و�لقر�آن، فقد ورد يف �لتور�ة 
و�لع�صل«، وجاء يف �صفر �لتكوين ق�صة �حلمامة ونبي �هلل �صيدنا نوح عليه �ل�صالم حينما �أتت 
�إليه يف �مل�صاء ويف فمها غ�صن �لزيتون لتخربه بانح�صار مياه �لطوفان، �أما �لعهد �جلديد 
�ملدينة،  دخل  حينما  �لزيتون  باأغ�صان  �مل�صيح  �ل�صيد  ��صتقبلو�  �لقد�س  �صكان  �ن  فاأخرب 
�ملنا�صبة  بهذه  لالحتفال  �لأغ�صان  هذه  بحمل  �ملنا�صبة  هذه  يخلِّدون  �لن�صارى  ز�ل  وما 
لعتقادهم �أن �أبو�ب �ل�صماء تفتح حينئذ، كما �صمي يف م�رش با�صم عيد �لزيتونة )11( . �أما 
�لقر�آن �لكرمي فقد ذكر هذه �ل�صجرة يف �آيات عدة منها ق�صم �هلل تعاىل بالزيتون يف قوله:  
�أن  �لتفا�صري  بع�س  ذكرت  حيث  �لآية،  �آخر  �إىل   { �سنني......  وطور  والزيتون،  {والتني 
�صجرة �لزيتون �أعطيت ل�صيدنا �آدم وزوجته حو�ء بعد خروجهما من �جلنة ليزرعها ولياأخذ 
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ثمرها حتى ي�صفيه من �لأمر��س، وهناك تف�صري �آخر لهذه �لآية باأن �ملق�صود بالزيتون هو 
طور زيتا وم�صجد �لبيت �ملقد�س )12( ، و�أما �لآية �لأخرى فهي {اهلل نور ال�سماوات.....} 
�إىل قوله تعاىل {زيتونة ل �رضقية ول غربية} حيث تبني هذه �لآية مدى �أهمية �صجرة 
�أن  وهو  غربية}  ول  �رضقية  {ل  �لآية  لآخر  تف�صري  وهناك  للنا�س،  وفو�ئدها  �لزيتون، 
ونتيجة   .  )13( �ل�صام  زيتون  �لزيتون هو  �أنو�ع  �أجود  و�أن  �ل�صام،  �لزيتون هو  �صجرة  منبت 
�لفالح  فان  �ل�صماوية  �لديانات  �ل�صجرة يف  هذه  بها  �لتي متتعت  و�لقد�صية  �لأهمية  لهذه 
�لفل�صطيني يق�صم يف بع�س �لأحيان ب�صجرة �لزيتون ويقول »وحياة �صجرة �لنور« )�صجرة 

�لزيتون( وكذلك يقول »وحق من د�ر �لزيت يف �لزيتون«. 
كما ذكرها �لأنبياء يف �أحاديثهم ومنها ما ورد عن �لر�صول )�س( من ت�صجيعه على 
زر�عة �لأ�صجار ومنها �لزيتون حينما قال: »ما من م�صلم يغر�س غر�صًا �أو يزرع زرعًا فياأكل 
�أو بهيمة، �إل كان له ح�صنات �إىل يوم �لقيامة« )14( . ومن �أحاديثه �لتي تبني  �إن�صان  منه 

مدى فائدته لالإن�صان قوله )�س( »كلو� �لزيت و�ّدهنو� به فاإن فيه �صفاء من �صبعني د�ء«. 
�ملادية  �حلياة  يف  لأهميتها  نظر�ً  للتاريخ  �ملادية  �لوثيقة  �لزيتون  �صجرة  ومتثل 
و�لثقافية منذ �أقدم �لع�صور وحتى يومنا هذ�، و�لذي يتتبع تاريخ هذه �ل�صجرة منذ ظهورها 
و�لقرى  �ملدن  �أهايل  باأن  يرى  �لأخرى  �ملناطق  �إىل  منها  و�نتقالها  فل�صطني  يف  �لأول 
بها،  و�لعناية  بزر�عتها  ويهتمون  يقد�صونها  ز�لو�  ما  و�لقد�س  �خلليل  ومنها  �لفل�صطينية، 
�لأ�صجار  �إىل  يذهبون  كانو�  قريب  وقت  حتى  و�لأرياف  �لقرى  �أهايل  من  كثري�ً  �إن  حيث 
�لتربك  �أجل  من  �لقدمية  و�مل�صاجد  �لأولياء  مقامات  من  �لقريبة  وخا�صة  منها،  �ملعمرة 
�أو �جللو�س يف ظلها، لعتقادهم باأن �صجرة �لزيتون �لتي بجو�ر �ل�صخرة �مل�رشفة قد  بها 
نبتت من نو�ة رماها �لر�صول )�س( عندما �أ�رشي به �إىل �لقد�س، كما �أنها كانت ُتَقدَّم كُنُذر 
ل�صيانة �ملقامات يف فل�صطني و�إ�صالحها من قبل �لفالحني، ويف مقدمة هذه �لأ�صياء �لزيت 
و�لبخور �لذي يتميز بقيمة خا�صة عند �ل�رشقيني �لقدماء، ذلك �أن �صجرة �لزيتون يف عرفهم 
لي�صت عادة جديدة وطارئة  للمز�ر�ت و�ملقامات لأهميتها، وهي  �ملهمة  تعّد من �ملالمح 
. ويعدُّ   )15( �لقدمي كانت ذ�ت عالقة بالأ�صجار �خل�رش�ء  �لعهد  �لأماكن منذ  لأن كثري�ً من 
�لزيت �أي�صا من �أكرث �ملو�د �لتي تقدم َكُنُذر من قبل �لفالحني يف �لقرى و�ملدن �صو�ء كانو� 
ل  �لأولياء  نعمة  كانت  و�إذ�  �لأمر��س،  من  لل�صفاء  فقر�ء  �أم  �أغنياء  م�صيحيني  �أم  م�صلمني 
تفرق �صجرة عن �صجرة يف حرم �ملز�ر�ت، فاإن �لفل�صطيني يعتقد �أن �صجرة �لزيتون مباركة 
حيثما وجدت، وذلك يف عرف �مل�صيحيني و�مل�صلمني على �ل�صو�ء، ففي حديثني ماأثورين عن 
�لر�صول )�س( �لأول: »�ْئتدمو� بالزيت و�ّدهنو� به«، و�لثاين: »كلو� �لزيت و�ّدهنو� به فاأنه من 

�صجرة مباركة«، تبني لنا �صدق معتقد �أهايل فل�صطني حول تلك �ل�صجرة )16( . 
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�أن  جند  للنا�س  �لدينية  �لعقيدة  على  و�لأ�صجار  �لنباتات  تاأثري  يف  نفكر  وعندما 
ح�صب  وكلها  وثمارها،  و�أزهارها  �أور�قها  وجمال  بجمالها  تاأثرو�  فل�صطني  يف  �لفالحني 
�لفل�صطينيون  وينظر  �خلالق،  قدرة  فيها  ويرو�  للطبيعة،  خارقة  قوة  من  ناجتة  �عتقادهم 
ب�صكل عام �إىل �لأ�صجار ككائنات ذ�ت قدرة خارقة، فاأرو�ح �لعامل �لعلوي و�لأولياء ميكن 
�أن تعي�س وتظهر فيها، وهذ� يف�رش �أن معظم �ملز�ر�ت و�ملقامات �ملنت�رشة يف مدن فل�صطني 
و و�أريافها وبو�ديها تقرتن بالأ�صجار، ولهذ� تكت�صب قد��صتها بحيث يذهب �إليها �لفالح يف 
بع�س �لأحيان ويعلق عليها قطعًا من �لقما�س، وي�صتعمل �أور�قها لل�صفاء من �لأمر��س، كما 
�أنه ل يقطع فروع �ل�صجرة ذلك �إن �لعتقاد بقد��صتها قدمي جد�ً، و�لفالح ل يقد�س �ل�صجرة 
نف�صها، بل قوتها �خلارقة �مل�صتمدة من قدرة �هلل �لذي ت�صكن روحه �ملز�ر �أو �لقرب �أو �ملغارة 
�أو �لنبع �مللت�صق بها، فغالبا ما يظهر �لأولياء على �ل�صجرة �أو قربها )17( ، ويتناقل �ل�صكان 
�لرو�ية �لتي ير�صل فيها �هلل �صبحانه وتعاىل �صيدنا جربيل �إىل �صيدنا �آدم ليعطيه غر�صا من 
و�لربكة  �لنجاح  على  كعالمة  �لأمر��س  �صفاء  يف  زيته  من  ي�صتفيد  حتى  ليزرعه  �لزيتون 
تقول  حيث  �لإغريق،  �إىل  تعود  وبركتها  �ل�صجرة  هذه  لقد�صية  جذور  وهناك   ،  )18( �لإلهية 
�أثينا قدمت لها  �أن تقدم هدية ملدينة  �أر�دت  �أثينا عندما  �إن �لآلهة  �مليثولوجيا �لإغريقية 
�لألعاب  �ملنت�رش يف  عنق  لف  �لزيتون يف  �أغ�صان  �ليونان  ��صتخدم  كما  �لزيتون،  �صجرة 

�لوملبية �لتي �أوجدوها )19( . 
�لكنعانيني  �لعرب  �أجد�دنا  �أيام  منذ  �ل�صجرة  بهذه  فل�صطني  �ل�صكان يف  �هتمام  كان 
�ليونان  �أيام  فل�صطني  �صكنت  �لتي  �ل�صعوب  تو�رثتها  ثم  فل�صطني،  زر�عتها يف  �لتي كرثت 
�أو�صع يف  �لعناية بها وزر�عتها ب�صكل  �ل�صتمر�ر يف  �لف�صل يف  �لذين كان لهم  و�لرومان 
معظم مدن فل�صطني و وقر�ها من �جلليل �صماًل حتى �خلليل جنوبًا، وقد و��صل �ل�صكان يف 
مدينة �خلليل وريفها باملحافظة على هذ� �ملوروث و��صتمر�ره، ولي�س �أدل على ذلك من كرثة 
بقايا �ملعا�رش �لقدمية �ملنقورة يف �ل�صخر �لتي �أقاموها يف تلك �لفرتة، و�لآبار �لتي كانو� 

يحفرونها حتت �لأر�س لتخزين �لزيت )20( . 
ثم تو�رث �ل�صكان يف �ملدن و�لقرى �لفل�صطينية �لتي تنت�رش فيها زر�عة �لزيتون بكرثة 
بع�س �لق�ص�س و�حلكايات �ل�صعبية �لتي تبني �أهمية هذه �ل�صجرة و�رتباطها بوجد�ن �لفالح 
�لفل�صطيني وذهنيته، غنيا كان �أم فقري�ً، فخالل �لفرتة �لعثمانية مثاًل وفدت �صقيقة نائب 
�لقن�صل �لربيطاين �إىل �إحدى �لقرى يف �صمال فل�صطني ملقابلة بع�س �لن�صوة فيها، فما كان 
وهل  �أما �لثاين فكان،  اأبيك؟  الإبل عند  ما عدد  �أن بادرنها ب�صوؤ�لني �لأول:  �إل  منهن 
زيتونات اأبيك حديثة العهد؟ بهذين �ل�صوؤ�لني ��صتف�رشت هوؤلء �لن�صوة لأنهن �عتقدن 
�لثاين  �ل�صوؤ�ل  �أما  عائلة،  �أية  يف  و�جلهوية  �ملادية  للقاعدة  �لأ�صا�صيان  �ملوؤ�رش�ن  �إنهما 
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فيك�صف عن مركزية �صجرة �لزيتون يف �حلياة �لقت�صادية و�لثقافية يف مناطق فل�صطني 
و�لقد�س  نابل�س  �جلبلية  �لو�صطى  �ملناطق  وخا�صة  �ل�صجرة،  هذه  زر�عة  فيها  تكرث  �لتي 
�لفل�صطينيني،  �لفالحني  معظم  عند  �أهميتها  على  �لرو�ية  هذه  توؤكد  كما   ،  )21( و�خلليل 
وت�صاهي �أهمية �جلمل عند عرب �لبادية، وكذلك فاإن قيمة �لرثوة �ملادية للعائلة �لفالحية 
–وما ز�لت يف كثري من �لأحيان �إىل يومنا هذ�- تقا�س بعدد جر�ر �لزيت �لذي تنتجه �أ�صجار 
فانت�صارها  فل�صطني،  �أهل  عند  وطنية  �أيقونة  �لزيتون  �صجرة  تعّد  و�ليوم  �صنويًا،  �لزيتون 
�إىل �لر�صوخ  �لكثيف يف �جلبال و�لتالل و�لأودية ومثله عمرها �ملديد يف متاديه، يرمز�ن 
و�لتجذر و�لنتماء و�لإ�رش�ر على �لبقاء على �لرغم من �حلرب �ملدمرة �لتي ت�صن عليها من 
قبل �لحتالل وم�صتوطنيه، ذلك �أن �أ�صلوب �لطم�س و�لتدمري �لذي �تبعته �صلطات �لحتالل 
ل يقت�رش على �ملباين و�لرموز �لدينية، و�إمنا يتعد�ه �إىل �ل�صجر وخا�صة �صجر �لزيتون، فقد 
�ل�صاهد على  �لتي تعدُّ  �ل�صجرة �ملباركة و�ملقد�صة  دمرو� و�قتلعو� ع�رش�ت �لآلف من هذه 
�حلياة و�لثقافة و�لرت�ث �لفل�صطيني، ومن جهة �أخرى فهي ع�صب �قت�صادي رئي�صي، ومن 
جهة ثالثة متثل رمز�ً لدميومة �لتاريخ �لفل�صطيني، فكلما ��صتدت �ملعاناة و�ل�صعاب على 
�ل�صكان ت�صمعهم يرددون د�ئما عبارة »نعي�س على �لزيت و�لزعرت، ول نحني رقابنا ملحتل 
�أو م�صتعمر«، ومن �صخرية �لأقد�ر �أن �أهمية �صجرة �لزيتون يف �لوعي �ل�صيا�صي �لفل�صطيني 

تز�يدت بن�صبة معاك�صة لأهميتها يف �حلياة �ملادية )22( . 

زراعة الزيتون يف فلسطني ومنها اخلليل: 
عنا�رش  فيها  يتو�فر  حيث  �لزر�عة،  حرفة  على  �أ�صا�صًا  �خلليل  مدينة  �قت�صاد  يعتمد 
قيامها ب�صكل ناجح، وكذلك �لقرى �ملحيطة بها، ولعل �لرت�ث �لديني ي�صهد بتلك �حلقيقة، 
فكثري�ً ما نقر�أ فــي كتب �لرحالة �لأجانب عن حقل دم�صق �لذي يفي�س بخري�ت من �لثمار، 
وكلما �أُخذ منه �متالأ من جديد، ورغم تغلب �جلانب �لأ�صطوري على هذ� �لعتقاد فاإنه يوؤكد 
على خ�صوبة �ر�س بالد �خلليل، وهذه �خل�صوبة �رتبطت بالفكر �لإ�صالمي مبباركة �هلل لهذه 

�لأر�س )23( . 
�ملباركة  �ل�صجرة  لهذه  �لأ�صلي  �ملوطن  �ملتو�صط  �لأبي�س  �لبحر  �رشق  منطقة  تعدُّ 
فيها حتى هذ�  ز�لت منت�رشة  وما  �لزيتون«،  »�أر�س  عليها  �أطلق  �لتي  فل�صطني  وبالأخ�س 
�لوقت حيث زرعها �أجد�دنا �لكنعانيون كما ذكرنا �صابقا، ثم تو��صل �نت�صارها بعد ذلك �إىل 
باقي بلد�ن �لبحر �ملتو�صط حيث �أدخلها �لفينيقيون- �لفرع �لآخر للكنعانيني- �إىل مناطق 
�إفريقيا و�أ�صبانيا  �أوروبا كاليونان و�إيطاليا ومن هناك ن�رشها �لرومان يف �صمال  جنوب 
ثم  �ليوناين  �لحتالل  �أيام  فل�صطني  �ملزروعة يف  �مل�صاحات  �زد�دت  وقد   .  )24( و�لربتغال 
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�لروماين لفل�صطني، حيث غطت �أ�صجاره �صفوح �جلبال يف �جلليل و�لقد�س و�خلليل ونابل�س، 
ومما يوؤكد ذلك �كت�صاف �لعديد من معا�رش �لزيتون يف معظم �ملدن و�لقرى وحتى �خلرب 
�ل�صغرية �ملحيطة بها، كما �كت�صفت كميات كبرية من نفايات �لزيتون يف عدة مو�قع يف 

�خلليل، مما يدل على �أن �إنتاج زيت �لزيتون، كان ذ� �صاأن يف تلك �لفرتة )25( . 
و�حلر�ثة  �لزر�عة  يف  و�أ�صاليبها  نف�صها  �لزر�عية  �لأدو�ت  �لفالحون  ��صتخدم  وقد 
هذه  يف  �مل�صتخدمة  �لأدو�ت  عن  كثري�ً  تختلف  ومل  �لت�صنيع،  وتقنية  و�لقطف  و�حل�صاد 
و�لكرمة  �حلبوب  مع  �لزيتون  �عترب  ولهذ�  وغريها،  ومدقات  وفوؤو�س  حماريث  من  �لأيام 

بحق ثالوث بالد �لبحر �ملتو�صط يف �لإنتاج �لزر�عي )26( . 
ومدينة �خلليل ومنطقتها �إحدى �ملدن �لرئي�صية �لتي �نت�رشت فيها زر�عة �لزيتون منذ 
�لع�رش �لكنعاين مرور�ً بالع�رش �حلديدي ثم �ليوناين حتى �لع�رش �لروماين– �لبيزنطي �لذي 
ز�دت فيه �مل�صاحات �ملزروعة لي�س فقط يف �ملدينة و�إمنا يف ريفها وبو�ديها، ويدلنا على 
�لعديد من  �كت�صاف  �إىل ذلك  �كت�صفت فيها، ي�صاف  �لتي  ذلك -كما قلنا- كرثة �ملعا�رش 
�للقى �لأثرية يف ع�رش�ت، بل مئات �ملو�قع �لأثرية يف منطقة �خلليل �لتي تبني ��صتخد�م 
مادة زيت �لزيتون يف �لأكل و�لإ�صاءة وغريها من �ل�صتخد�مات، كما بينت وجود فائ�س 

عن حاجة �ل�صكان، مما حد� بهم �إىل ت�صديرها �إىل �ملدن و�لدول �ملجاورة )27( . 
�أما بالن�صبة لن�صاط �ل�صكان يف هذه �حلرفة يف �لفرت�ت �لإ�صالمية �لو�صيطة فقد ��صتمر 
�لهتمام بزر�عة �لزيتون و�إنتاج �لزيت، ومما يوؤكد ذلك �أنه عندما فر�صت �جلزية على �ملدن 
�لفل�صطينية ومنها مدينة �خلليل بعد �لفتوحات �لإ�صالمية فر�س على �صكانها �رشيبة عينية 
من �لزيت نظر�ً لتو�فر هذ� �ملح�صول فيها، و��صتمر �إنتاج هذه �ل�صلعة خالل �لع�رش �لأموي 
و�لعبا�صي حيث فر�صت مبالغ كبرية على هذ� �ملنتج ك�رشيبة عليه �أي�صًا )28( . وقد زودنا 
باأهم  �لو�صطى  �لع�صور  يف  وحميطها  �خلليل  ز�رو�  �لذين  و�لأوروبيني  �مل�صلمون  �لرحالة 
�ملحا�صيل �لزر�عية �لتي كانت تنتجها �ملدينة، ومنهم �ل�صطخري و�بن حوقل و�ملقد�صي 
�أن  ذكرو� جميعهم  وبور�صارد وغريهم، حيث  و�لإدري�صي  �لر�هب،  ود�نيال  ونا�رش خ�رشو 
حم�صول �لزيتون كان من �ملحا�صيل �لأ�صا�صية �لتي زرعها �ل�صكان يف �ملدينة بالإ�صافة 
�إىل �لعنب، كما ذكرو� باأن زر�عته تركزت يف �جلبال و�ملنحدر�ت حولها، و�أكدو� �أن �ملح�صول 
كان يفي بحاجة �ل�صكان ويفي�س عن حاجتهم )29( ، هذ� مع �لعلم �أن �ل�صكان يف �ملدينة 
�لرحالة  �أخرب  حيث  و�لزيت  �خلبز  و�لزو�ر  و�حلجاج  و�مل�صافرين  لل�صيوف  يقدمون  كانو� 
نا�رش خ�رشو �لذي ز�ر �خلليل يف منت�صف �لقرن �خلام�س �لهجري/ �حلادي ع�رش �مليالدي 
بقوله: »ويعطون �ل�صيوف و�مل�صافرين و�لز�ئرين �خلبز و�لزيتون...، ويعطى من ي�صل هناك 

رغيفًا م�صتدير�ً وطبقًا من �لعد�س �ملطبوخ بالزيت« )30( . 
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وريفها،  �ملدينة  �أر��صي  يف  بكثافة  ب�صاتينه  �نت�رشت  فقد  �لعثمانية،  �لفرتة  يف  �أما 
ويبدو ذلك من خالل ما زودتنا به �صجالت �ملحكمة �ل�رشعية يف �ملدينة، و�أدبيات �لرحالة 
�أقل مما كانت عليه يف  �لعرب و�لأجانب، ومل تكن توجهات �صكان �لريف لزر�عة �لزيتون 
 – �لروماين  �لتي تعود بع�صها �ىل �لع�رش  �لقرى  �نت�رشت حقوله يف حميط  �ملدينة، حيث 
�لبيزنطي، مما يوؤكد على �لبعد �لتاريخي لزر�عته يف �ملنطقة، ومما يوؤيد تلك �لتوجهات �أن 

�أعد�د �لأ�صجار يف بع�س �حلقول كان ي�صل �إىل �ملئات يف حقل و�حد )31( . 

القيمة الغذائية لثمار وزيت الزيتون واستخداماته: 
�لإ�صرت�تيجية  �ملو�رد  �أهم  �إحدى  �لأخ�رش«  »�لذهب  �أو ما يطلق عليه جماز�ً  �لزيتون 
�لتي �عتمد عليها معظم �صكان فل�صطني منذ �أزمان طويلة، حيث فو�ئده �لكثرية من �لنو�حي 
�ل�صحية و�لقت�صادية و�لدينية. فثمار �لزيتون لها قيمة غذ�ئية عالية وذ�ت �أهمية كربى، 
مد�ر  على  �ل�صفرة«  �أو  �لطاولة  »ب�صيخ  فل�صطني  وعموم  �خلليل  �أهايل  عرف  يف  يعدُّ  حيث 
�ل�صنة، فقلما تو�صع �أكلة على �ملائدة دون �أن يكون �لزيتون متباًل لها وم�صهيًا، حيث يوؤكل 
مر�صو�صًا- �لر�صي�س- �إن كان �أخ�رش �أو �أ�صمر، وذلك بعد عمليات جتهيزه من غ�صل ور�س 
ومتليح وتكبي�س مع �إ�صافة �أور�ق �لغار و�حلام�س و�لفلفل و�لقرفة وبع�س �لثوم وغريها 
�أما قيمة �لزيت �ل�صحية و�لعالجية   . مما كان ي�صتخدمه �لفالحون منذ فرت�ت طويلة )32( 
فتتمثل باأنه ي�صاعد على فتح �ل�صهية وتقوية �ملعدة و�للثة و�أ�صنان �لأطفال و�إدر�ر �لبول، 
كما ي�صتخدم يف تدليك ج�صم �لطفل �ملولود عماًل بالقول �ملاأثور »كلو� من �لزيت و�دهنو� 

به« لأن فيه قوة للج�صم عرب �أ�صالفنا عنها بقولهم »�لزيت م�صامري �لركب« )33( . 
كما �أنه يحتوي على �لعديد من �لأحما�س و�لربوتينات و�لأمالح �ملعدنية و�لفيتامينات 
�لتي ت�صاعد على عالج بع�س �لأمر��س، فقد ورد بع�س �لأقو�ل يف تر�ثنا �ل�صعبي على �أنه 
ي�صفي �أكرث من �صبعني د�ء�ً منها �جلذ�م وبع�س �أنو�ع �ل�صموم وت�صلب �ل�رش�يني و�لآم �ل�صدر 
. وما ز�لت  �لبطن و�لكحة و�جلرب و�لبثور و�للفحة وغريها )34(  و�لر�صح و�حلمى و�نتفاخ 
فئة كبرية من �ل�صكان ي�صتخدمون هذه �لعاد�ت حتى هذ� �لوقت يف �أو�صاط معظم �لطبقات 
�لجتماعية يف �خلليل ومدن فل�صطني �لأخرى، و�لتي تو�رثوها عن �أجد�دهم، كما �أن زيت 
�ختالف  على  �ملدينة  يف  �ل�صكان  تغذية  يف  �ملهمة  �لعنا�رش  من  ز�ل  وما  كان  �لزيتون 
طبقاتهم، وي�صكل �أي�صًا �أحد �أ�صناف �لأطعمة �لرئي�صية على �ملائدة �ل�رشقية ب�صكل عام حيث 
ي�صتخدم من قبل �لعديد من �لأ�رش يف حت�صري �لعديد من �لطبخات �ل�صعبية )35( ، ويدخل مع 

بع�س �أ�صناف �ملاأكولت �لأخرى كالفول و�حلم�س و�لدقة وغريها. 
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ومن ��صتخد�ماته �لأخرى �لتي تو�رثتها �لأجيال �أنه يدخل يف �لعديد من �ل�صناعات 
�لرئي�صية، وخا�صة �صناعة �ل�صابون �لذي ت�صتهر به مدينة نابل�س خا�صة، منذ ع�صور �صلفت، 
هذ� ف�صاًل عن ��صتعمال خملفات �لزيتون �ملع�صور )�جلفت( يف توليد �حلر�رة، �صو�ء كانت 
لطو�بني  وقود�ً  و�أي�صًا  للمناقل  وقود�ً  �ل�صتاء  يف  ي�صتخدم  حيث  خارجه،  �أم  �ملنزل  د�خل 
�خلبز )36( . ويجب علينا �أن ل نن�صى ما قام به �أجد�دنا منذ �لع�رش �لكنعاين يف ��صتخد�م 
�لزيت يف �لإ�صاءة د�خل �ملنازل، وكذلك فقد ق�صت �ل�صنة �لإ�صالمية باإ�رش�ج �مل�صاجد يف 
�إ�رش�ج دور �لعبادة �مل�صيحية  �أي�صًا عن  �لليل �لتي حتتاج �إىل كميات كبرية منه، هذ� عد� 
كالكنائ�س و�لأديرة ودور �ل�صكن �لعادية )37( . وبالإ�صافة �إىل ذلك، ومن منطلق �أن �صجرة 
�لزيتون مباركة ولها كر�متها لدى �مل�صيحيني، فاإنهم مي�صحون بزيتها �أطفالهم بعد �لولدة 
�صاعة تعميدهم )38( ، وكذلك مي�صحون �لكهنة وروؤ�صاءهم بعد جتهيزهم. �أما خ�صب �لزيتون 
فقد ��صتخدم يف ت�صنيع بع�س �أدو�ت �لزينة �لتي كانت تباع للحجاج و�لزو�ر �لذين كانو� 
يزورون �ملدن �ملقد�صة مثل: �لقد�س و�خلليل وبيت حلم كامل�صابح و�ل�صلبان �لبالغة �لإتقان 

و�لتحف �لتذكارية �لر�ئعة �جلمال )39( . 
ويجب علينا �أن ل نن�صى �أن زيت �لزيتون حل ك�صيولة نقدية يف �لع�صور �حلديثة بدًل 
من �ملال، وملا كان من �ل�صهل تخزينه لفرتة عام على �لأقل يف �آباٍر للزيت حفرت عميقًا 
يف �لأر�س، كان باإمكان �لفالحني و�لتجار �أن ي�صحبو� من هذه �حل�صابات �أو �أن ياأخذو� بدًل 
منها نقد�ً، ولهذ� فاإن زيت �لزيتون باعتباره موؤ�رش�ً �إىل �لرثوة هو �ملعنى �ل�صمني للق�ص�س 
�ل�صعبية �ل�صائعة عن ��صتعمال م�صايخ �لنو�حي و�لأغنياء له، بدًل من �ملاء )�جلبل( ، )َخْلط( 

)�ملالط( )�لطني( �لذي بنيت به جممعاتهم �ل�صكنية وح�صونهم )40( . 

موسم قطاف الزيتون وعصره:
�إن مو�صم قطف �لزيتون من �ملنا�صبات �ملهّمة يف حياة �لفالح �لفل�صطيني منذ �أن زرع 
يف هذه �لبالد، وهو من �أكرب هذه �ملو��صم و�أ�صهرها، ومن �ملعروف �أن كمية �لإنتاج تختلف 
من  لالأ�صجار  �ملقدمة  �خلدمة  عمليات  وح�صب  �ل�صائد  �ملناخ  لتغري  تبعًا  لأخرى  �صنة  من 
�أ�صحابها و�لعناية بها، وما ز�ل �ل�صكان يف منطقة �خلليل وفل�صطني ب�صكل عام حتى هذه 
�لأيام يتبعون �لطريقة �لقدمية نف�صها يف قطف �لزيتون، حيث يخرج جميع �أفر�د �لأ�رشة �إىل 
�حلقل يف �أيلول �أو يف ت�رشين �لأول من �ل�صنة، م�صطحبني معهم �ل�صالمل و�لع�صي و�لأكيا�س 

�دين«. )41(  �لو��صعة، ويطلق على هوؤلء يف تر�ثنا �ل�صعبي با�صم »�لفرَّ�طني« �أو »�جلدَّ
�أما طريقة �لقطف فتعود �إىل فرتة زر�عته يف �لعهود �لقدمية وهي متنوعة منها �لتحليب 
�أو �ملرط �أو �جلرد باليد، وحتى تتم هذه �لعملية فال بد من تو�فر �ل�صالمل لقطف �لأغ�صان 
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�دة حتى  �لعلوية، �أما �لثمار �لتي على قمة �ل�صجرة فيتم �رشبها بالع�صي �أو �ل�صاروط �أو �جلدَّ
ت�صقط، وقبل هذه �لعملية جتول )جتمع( �لن�صاء و�لأولد ما ت�صاقط من ثمره على �لر�س ثم 
تفر�س بع�س �لأوعية حتت �ل�صجرة ليجتمع عليها �لثمر �ملقطوف توفري�ً للوقت و�جلهد )42( 
. وبعد �لنتهاء من جمع �لثمار يقوم �أفر�د �لعائلة يف نهاية �ليوم بتذريتها يف �حلقل ليز�ل 
منها �لورق و�لأغ�صان �ملتك�رشة، ثم تنقل �إىل �ملنزل حمملة على �لدو�ب حيث تقوم �لن�صاء 

بتنقيته وتنظيفه من �حل�صى و�ل�صو�ئب وغريه. 
يف  �لرئي�صية  �ل�صناعات  من  �لزيتون-  ع�رش  �لزيتون-  زيت  ��صتخر�ج  تقنية  وتعدُّ 
�لأر��صي  يف  �ل�صناعية  �لأن�صطة  �أهم  من  بدورها  كانت  و�لتي  �لقدم،  منذ  �خلليل  مدينة 
�لفل�صطينية ومنها مدينة �خلليل  �نت�رشت �ملعا�رش يف معظم �ملدن و�لقرى  �ملقد�صة، وقد 
وقر�ها �لتي �نت�رش فيها ع�رش�ت �ملعا�رش �لتي كانت تديرها �لبغال و�لثري�ن، و�صجع على 

قيام هذ� �ل�صناعة �لطلب �ملتز�يد على زيت �لزيتون كغذ�ٍء رئي�صي حمليًا ودوليًا )43( . 
�أو بابور  )�لبد(  �أو  �لزيتون يف �ملع�رشة  تاأتي مرحلة ع�رش  �إىل �ملع�رشة  وبعد نقله 
ارة �لتي تتكون من حجر د�ئري كبري مثبت فيه ع�صا قوية، فيو�صع �لزيتون  �لزيت �أو �لع�صَّ
على �حلجر، وتتحرك �لع�صا بو�صاطة �حليو�ن حركة د�ئرية �صاغطة على �لزيتون بو��صطة 
�أوعية  �إىل  �ملهرو�صة  �لعجينة  تنقل  ثم  �لزيتون،  يهر�س  �أن  �إىل  �لعملية  �لثقل، وتتكرر هذه 
م�صنوعة من �خلي�س )�لُقّفه( م�صتديرة �ل�صكل، وتو�صع فوق بع�صها بعد ح�صوها بالزيتون 
يف  حو�س  �إىل  منها  �لزيت  يخرج  حيث  مكب�س  بو��صطة  �لأعلى  �إىل  ت�صغط  ثم  �ملهرو�س، 
ومن   .  )44( �لأخرى  و�لعنا�رش  �ملاء  وبني  بينه  �لف�صل  ليتم  معينة  لفرتة  ويرتك  �أ�صفلها، 
حتى  ت�صتخدم  وبقيت  طويلة  ع�صور  منذ  فالحونا  ��صتخدمها  �ملعا�رش  هذه  �أن  �ملعلوم 

منت�صف �لقرن �ملا�صي على �لأقل. 
�أما �ملرحلة �لأخرية فهي مرحلة �حل�صول على �لزيت بعد ع�رشه، و�لذي يكون خال�صًا 
و�صافيًا ونقيًا، حيث يقوم �لفالح بو�صعه يف جر�ر فخارية ليتم تخزينه يف �آبار حمفورة 
يف �ل�صخر، تطلى جو�نبها وقيعانها مبادة �جل�س �ملعجون بزيت �لزيتون لئال ير�صح منها 
�إىل �لأر�س، وقد ��صتمر حفظ �لزيت بهذه �لطريقة يف فل�صطني حتى وقت  �لزيت، ويت�رشب 

قريب )45( . 

مناذج من األمثال واألغاني الشعبية اليت قيلت يف الزيتون: 
ذكرنا يف بد�ية هذ� �لبحث باأن �لأمثال �ل�صعبية هي مر�آة �أمتنا، فيها تنعك�س �أ�صدق 
�أحا�صي�صها، وفيها تبلورت حكمتها، وملعت �أفكارها، وبكلمات �أخرى فهي ع�صارة �خلربة 
و�لتجربة لي�س لفرد و�حد، و�إمنا لالأمة مبجموعها. وملا كانت �لزر�عة �أهم �حلرف �ل�صائدة يف 
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جمتمعنا �لفل�صطيني، وكانت �لأر�س م�صدر فخر و�عتز�ز عند �أ�صحابها، ونحن �إذ ن�صتعر�س 
فل�صطني  يف  �ل�صعبي  �لو�صط  بحياة  �ملتعلقة  �لأمور  ��صتجالء  على  تعمل  �إمنا  �حلرفة  هذه 
وعمله �لدوؤوب لتوفري حياة كرمية لأفر�د �أ�رشته، وقد ��صتطاع �ل�صعب �لفل�صطيني من خالل 
و�لقت�صادية  �لفكرية  �لن�صاطات  �ل�صنني وممار�صته خمتلف  �آلف  منذ  �أر�صه  فوق  وجوده 
و�لجتماعية، من �أن يوثق خمتلف جو�نب حياته وبيئته �ملحلية عن طريق �لأمثال، ومنها 
�لأمثال  تاأليف  �لبيئة يف  �أثر  �لزر�عي، ومن هنا �صوف نالحظ  �لن�صاط  ما يقال يف جمال 
و�ملاأكولت  �لأكل  يف  قيلت  �لتي  �لأمثال  على  �لبحث  هذ�  يف  نركز  و�صوف  �لفل�صطينية، 
ِل �أجد�دنا بهذه  وبخا�صة ما يتعلق بالزيت و�لزيتون مو�صوع در��صتنا، وكان �لهدف من مَتثُّ

�لأمثال �حلث على �صلوك ما، �أو �نتقاد ت�رشف ما، �أو حكمة �جتماعية �أو �أي هدف �آخر. 
ومما ل �صك فيه �أن �ل�صعب �لفل�صطيني �لذي هو جزء من �ل�صعب �لعربي و�رث للقيم يف 
�حل�صارة �لعربية �لإ�صالمية، ومن عنا�رش هذه �حل�صارة �لدعوة �إىل �لعمل، فقد دعا �لإ�صالم 
�أ�صحابه  )�س(  �لر�صول  �صجع  كما  بالبطالة،  وندد  به،  و�أ�صاد  جو�نبه  مبختلف  �لعمل  �إىل 
على �لبكور – �لتبكري- ملز�ولة �لعمل، و�أكد على حقيقة �أن �لأر�س هي ملن يحيي �ملو�ت 
منها حيث قال: »�إن قامت �ل�صاعة وبيد �أحد ف�صيلة، فاإن ��صتطاع �أن ل يقوم حتى يغر�صها 

فليفعل«. 
�لزيتون ويعّدونها ذ�ت  وكما قلنا �صابقًا فاإن �لفالحني يف فل�صطني يقد�صون �صجرة 
�ل�صماو�ت و�لأر�س، وهذ� و��صح جلي يف  فاأل ح�صن يف حياتهم لأنها مباركة من خالق 
كل مرحلة من مر�حل حياتهم، ومل يكن �لفالح يبد�أ �لعمل باأر�صه دون �لطلب �إىل خالقه �أن 
ي�صاعده يف حماية حم�صوله، و�إن�صاج ثمره، ومباركة زيته. وقد ��صتطاع �لفالح �لفل�صطيني 
هو  �لبحث  هذ�  يهمنا يف  وما  ت�صّور حياته مبختلف جو�نبها.  �لتي  �لأمثال  �آلف  تاأليف 
�لأمثال و�لأغاين �لتي تتعلق بدورة حياة �أ�صجار �لزيتون منذ زر�عتها مرور�ً بالعناية بها 
واإليكم  �أن يتم قطف ثمارها و�ل�صتفادة من ناجتها من �لزيت و�لزيتون  �إىل  حتى تن�صج 

مناذج من بع�س هذه الأمثال )46( : 

أوالً: األمثال اليت تشجع على االهتمام باألرض وفالحتها: 

ْك بِتْتَعْب عليك«.  »�إتعب على �أر�صَ � 

»�إكرب على �أر�صك بِتْكرب عليك«.  � 

»�لزيتونة مثل ما ِبدَّك منها، ِبدها ِمنَّك«.  � 

»�لفالحة �إن ما �أْغَنْت �َصرْتَت«.  � 
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ثانياً: األمثال اليت تبني فوائد الزيت والزيتون من الناحية الصحية:

»ِدْرَهم ِوقاية خري من ِقْنطار عالج«.  � 

ِزْيت و�نطح �حليط«.  »كل – �أو �إِ�رْشْب –  �
» ُخبز وزيتون �أح�صن ما يكون«.  � 

ب«.  »�لزيت م�صامري �مِلْع�صَ � 

»�لزيت ملك �ملعاجن«.  � 

من عليك بالزيت«.  »�إن غاب عّنك �ل�صَّ � 

»عماْد �لبيت ُخبز وزيت«.  � 

»�لقمح و�لزيت ِبيعني يف �لبيت«.  � 

»�لزَّعرت و�لزيت ِعماد �لبيت«.  � 

»�جَلناِين جنون و�مللك زيتون«.  � 

»يا �يلِّ عادمني �لزيت �صّوو�- �عملو�- زلبية«.  � 

ِفْت و�أنا َغنِّيت« »�إذ� كان يف �لبيت خبز وزيت، َزقَّ � 

»�لزيت �إن عازه �لبيت، حر�م على �جلامع« � 

»�لطحني و�لزيت �ّصْبَعنْي يف �لبيت«.  � 

ثالثاً: أمثال قيلت يف موعد قطف الزيتون: 

�جلر�ر-«.  ن �لزيتون يف �آذ�ر هياأو� له �لزِّيار –  � »�إن ل�صَّ
»�إن �أْح�صم �لزيتون يف �خلمي�س هياأو� له �لغطاطي�س )�لأو�ين(«.  � 

»يف �أيلول بيدور �أو بيطيح �لزيت«. �أي: ين�صج.  � 

»ملا ي�صّلب �ل�صليب ما ترفع عن زيتونك �لق�صيب«. �أي بحاجة للقطف.  � 

» �أيلول دّباغ �لزيتون«.  � 

و�لتني �ملتويل...... «.  »ثالثة يف �لدنيا لأقطعها: �لزيتون �ملتعلي – �لعايل –  �
»�أيلول ذيله مبلول«.  � 

و� �جلر�ر«.  »�لزيتون �إذ� َدَفْع يف �آذ�ر، َح�رشِّ � 
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�أما �لأغاين �ل�صعبية �لتي يرددها �لفالحون يف فل�صطني يف مو�صم �لزيتون فهي متنوعة 
وتعرب �أكرثها عن �أوقات قطاف �لثمر، ذلك �أن مو�صم قطف �لزيتون من �أكرث �ملو��صم حيوية 
ون�صاطًا، فهو منا�صبة للتعا�صد و�لتكاتف و�لت�صامن بني �أفر�د �لأ�رش و�لعائالت يف �لقرى 
�ىل  يذهب  هذ�  ن�صاطها،  عز  نحل يف  عبارة عن خلية  فيها  �ل�صكان  وكاأن  فت�صعر  و�ملدن، 
�حلقل �صباحًا، وذ�ك ينقل �حلب و�أخر يجلب �لطعام، و�أنا�س يذهبون �ىل �ملعا�رش، وهكذ� 

و�لكل فرحون رغم �لكد و�لتعب. 
و�أثناء قطف �لزيتون يردد �لفالحون بع�س �لأغاين و�لأ�صعار لت�صلِّيهم وت�صحذ هممهم 
على �لعمل، وهي �إما �أن تكون عامة وتتعلق باأمور �لزر�عة، و�إما خا�صة مبح�صول �لزيتون، 
ومعظم هذه �لأ�صعار و�لأغاين تبني فو�ئد �لزيت �أو مميز�ت �لزيت يف بع�س �ملدن و�لقرى يف 

فل�صطني، ومن هذه �لنماذج )47( : 
ال�ح���ّواري زيت���ون  ي���ا 
الَع�ماِي���ر زيت���ون  ي���ا 
ي���ا زيت���ون الل���ي باْل���واد
زي���ت ِبدن���ا  زيت���ون  ي���ا 
اجل���ّدادي جيب���و  ي���اهلل 

�س���اري ْج���داَدْك  ����ْح  �سبَّ
�س�اي���ر اأن���ا  �����دادْك  جِلْ

َج�دِّْيَتك واأن���ا اجل�َدَّادخروف 
ْن يف البيت تا ِيْعَم���ْل ْم�َسخَّ
ال����وادي زيت����ون  ُنْخ���رُط 

ومن النماذج الأخرى )48( : 
اأولً:  Ú 

وقطرون���ه وَم���ْي  زي���ت 
اأَواعين���ا فيه���ا  بنغ�س���ل 
���ا َوطنَّ ي�����ا  َزْيتون���ك 
اآم���ني لن����ا  بدمي���ه  اهلل 

�سابون���ة منه���ا  بنْعَم���ل 
ِوْبِنْجل���ى فيه���ا ِل�ْسحون���ه
الروم�اني���ني َقْب���ل  م����ن 
الزّيت����ون َفْلَيْحَي���ا  قول���وا 

ومما كتب من هذه �لأ�صعار يف زيت �لر�مة وزيتونها:  Ú  :ًثانيا
ْمِنْعِرْفه����ا الرَّام���ة  َدْرب 
ْمِنْكب����س زيتونه���ا لكبي����ر
ال�سغري زيتونه���ا  وِنْدُر����س 
زيته���ا وزيتونه���ا ْبِيْنَح���ْط
رب ي����ا  تَخلّ���ي  رب  ي����ا 
وزيتونه���ا زيته����ا  م���ن 

زيت���وين �سج����ر  كله���ا 
الربامي���ل يف  وِمْنُحّط���ة 
امُلون���ه زي���ت  وِمْن�َسمي���ه 
َهال���َدْرب َع  من���ه  م���ا يف 
احَل���ْب م����ن ه���ذا  وتك���رث 
بتكفين���ي واح����دة  ُلقم���ة 
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ومنها �أي�صًا: 
ُحْط م���ن زيته عل���ى الفول
���ح وامل�َس�بَّ امَلْر�سو����س 
���ح امُلَملَّ الأ�س�����ود  اأّم���ا 

ماأك���ول اأطي���ب  ِبْتالقي���ه 
ح والَف���الَّ ال���ُكّل  ماأك���ول 
���ور نُّ التَّ ���ب م���ن خب���ز  طيِّ

آراء بعض كبار السن حول أصل شجرة الزيتون:

ن�صمع فالحينا ومز�رعينا يف �لوقت �حلا�رش يرددون عبارة »هذ� زيتون رومي« »وهذه 
�ل�صنني، وخالل قيام �لباحث  �آلف  ر مئات بل  �أن �صجرة �لزيتون ُتعمِّ �صجرة رومية«، ذلك 
بجولت عدة يف بع�س �لقرى يف منطقة �خلليل �لتي ت�صتهر بزر�عة �لزيتون توجه ب�صوؤ�ل 
ملجموعة من �لرجال كبار �ل�صن من �لفالحني عن �أ�صل هذه �ملقولة ومعناها، وكانت �لعديد 
من �لإجابات مت�صابهة وبع�صها �لآخر خمتلفة حيث �أجاب كثري منهم باأن هذه �ل�صجرة قد 
فل�صطني،  فيها  �لتي حكمو�  �لفرتة  بزر�عتها يف  وقامو�  بالدنا،  �إىل  �لرومان معهم  جلبها 
لأنهم –�أي �لرومان– كما قالو�، كانو� يهتمون بالزر�عة �هتمامًا كبري�ً، وقد دلل على ذلك 
�أحدهم قائال: »�نظرو� �إىل �لأر��صي و�جلبال كيف هي منظمة ومزروعة بالزيتون، و�نظرو� 
�إىل طريقة زر�عتها، و�مل�صافة بني كل �صجرة و�أخرى ع�رشة �أمتار«. ومن �لآر�ء �لتي دعمت 
هذ� �لجتاه �أن �أحد �مل�صنني �لآخرين قال يل: »عندما جاء �لرومان �إىل بالدنا، ور�أو� �أن ن�صبة 
�لزيت يف زيتون بالدنا قليلة، جلبو� �صجرة �لزيتون �خلا�صة بهم، وزرعوها يف �أر�صنا، لأن 
ن�صبة �لزيت فيها �أعلى، كما �أن �لزيتون �لرومي حني نزرعه يف �لأر�س فاإن جذوره تبقى 
حتت �ل�صجرة مبا�رشة يف �ملوقع نف�صه، بعك�س زيتون بالدنا �لذي متتد جذوره �إىل مرتين 
َتني بني �لزيتون  ْ �أو �أكرث من حوله، ويف نهاية �حلديث �أو�صاين بن�صيحة قال فيها: »لو َخريَّ
�لرومي و�لزيتون �لنبايل – �لبلدي- فاإنني �أف�صل �لرومي ولو �أنه يتاأخر يف �لإثمار، لأنني 

�إذ� مل �آكل منه يف حياتي، فاإنه �صياأكل من بعدي �أولدي و�أولد �أولدي«. 
وعندما توجهنا �إىل �صخ�س �آخر بال�صوؤ�ل نف�صه �أجاب: »�أنه ومنذ �أن ولد وهو يرى �صجر 
�لزيتون كما هو، وي�صمع من �لكبار )�خلتيارية( �نه كان على زمن �لرومان«. ومن غريب ما 
�صمعته- ويوؤيد هذ� �لجتاه- �إن بع�س �لنا�س يف بلدة �إذنا يطلقون على �لرجل �لهرم �لكبري 
�ل�صن )بالرجل �لرومي( . وقد �أخربين �آخر عنها قائاًل: »�إن �صجرة �لزيتون يا بني موجودة 
يف برِّية فل�صطني منذ زمن بعيد مثل �أي �صجرة برية، وملا جاء �لرومان وحكمونا عملو� على 
حت�صني هذه �ل�صجرة، ولهذ� �ل�صبب يقولون �صجرة رومية«. �أما �أحد �لكبار يف بلدة يطا فقد 
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�أحد  – �لتي هي  �لزيتون بالرومي �ىل �صخ�س من عائلة رومي  �أرجع �صبب ت�صمية �صجرة 
�لنوعية،  تلك  �لقدم، ول يزرع غري  �ل�صجرة ويعتني بها منذ  تلك  – كان يزرع  عو�ئل يطا 

وب�صبب جناح ذلك �لنوع �أطلق عليه )�لزيتون �لرومي( ن�صبة لذلك �ل�صخ�س. 
�إل �أن هناك من نفى �أن تكون لهذه �ل�صجرة �أية عالقة بالرومان، �أو تن�صب �إليهم، بل 
هنا  فالت�صمية  نبايل وغريه،  زيتون  يقال،  مثلما  بها،  لهم  ل عالقة  �لتي  �لأنو�ع  من  هي 
�لرومي، ومن  بالزيتون  �أنه �صمي  �صوى  للرومان ب�صلة  �ل�صفة و�لنوع، ول متت  تدل على 
�لرو�يات �لأخرى �لتي نفت �أن تكون هذه �ل�صجرة قد جلبها �لرومان معهم �إىل فل�صطني، �أن 
�أحد �لأ�صخا�س من قرية بيت �أول روى يل قائاًل: »�إن مت�رشف لو�ء �خلليل حمدي كنعان 
ز�ر �لبلدة يف �لعام 1965م، و�لتقى �صيوخها، وخالل جتو�له معهم يف �أنحائها �صمع بع�س 
كبار �ل�صن يتحدثون، ويقولون باأن �أ�صجار �لزيتون هذه رومية، فا�صت�صاط �ملت�رشف غ�صبًا 

وقال: »�إن هذه �لأ�صجار لي�صت رومية و�إمنا هي عربية زرعت باأيٍد عربية زمن �لرومان«. 
وهناك بع�س �لآر�ء �لتي �أرجعت ت�صمية �صجرة �لزيتون �إىل ما قبل �لرومان، منها �أن 
�إن كل قطعة من �لأر�س  �إبر�هيم، حيث  �لزيتون روماين ولكنه كان وقفًا منذ زمن �صيدنا 
�ملزروعة بالزيتون يف منطقة �خلليل كانت وقفًا على �صيدنا �إبر�هيم. وهناك رو�ية �أخرى 
من �أحد �مل�صنني قال فيها: »�إن �لرومان مل يجلبو� �لزيتون �إىل فل�صطني و�إمنا كان موجود�ً 
قبل جميئهم، وعندما جاءو� كغريهم من �ل�صعوب و�صعو� �أيديهم على �لأر�س، و�أكرثو� من 
زر�عته من �أجل تزويد جي�صهم بالإنارة و�لزيت، وعملو� لذلك معا�رش خا�صة له، �أما �لنا�س 
�لعادّيون فلم ميلكو� �أ�صجار�ً خا�صة بهم، بل حاولو� �حل�صول عليه، وعندما كانو� ي�رشقون 
�أتيتم به؟ فيجيبون: من زيتون �لرومان، ولهذ� �صمي بالزيتون  �أين  �أحد من  منه وي�صاألهم 

�لرومي. 
�لزيتون  �صجر  ي�صمون  �لنا�س  كان  بالدنا  �إىل  �لرومان  جميء  قبل  قال:  من  وهناك 
)بال�صجر �لعتم( ، �أي �أنه �صجر حرجي �أو بري موجود يف �لغابات مثله مثل �لأ�صجار �لأخرى، 
ومل يكن �لنا�س يهتمون بثمره، وعندما جاء �لرومان لفت �نتباههم هذ� �ل�صجر فنقلوه من 
�جلبال، وعملو� على تدجينه وزر�عته يف كل مكان يف �جلبال ويف �خلالت، وخري �صاهد على 
�هتمامهم بزر�عته �أنه ل تكاد تخلو منطقة من فل�صطني بدون �أن يكون فيها زيتون، حيث 
�إن معظم مناطقها معمرة، وقد َيْرجع �صبب �هتمامهم بزر�عته؛ لأنه يعطيهم �لزيت لالإنارة 

و�لوقود، و�لدليل على ذلك كرثة �ملعا�رش �لرومانية يف كل مكان من بالدنا. 
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�ل�صابق، �س178- 179. 
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�رشيف كناعنة، من ن�صي قدميه تاه »در��صات يف �لرت�ث �ل�صعبي و�لهوية �لفل�صطينية«  8 .
عكا: د�ر �لأ�صو�ر، ط1، 2000م، �س16. 

عبد �للطيف �لربغوثي، �لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني، جذور وحتديات، �لطيبة: مركز �إحياء  9 .
�لرت�ث، 1991م، �س46. 

�لهيئة  �لقاهرة:  �ل�صعبية،  �أمثالها  يف  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صية  مالمح  �ملبي�س،  �صليم  10 .
�مل�رشية للكتاب، 2006م، �س180، وقد �أح�صى �لدكتور �صكري عّر�ف �أكرث من )70( 
موقعًا �صمي باأحد م�صتقات ومنتوجات �صجرة �لزيتون يف فل�صطني، �أنظر: �صكري عر�ف، 
مطبعة  تر�صيحا:  1948م،  عام  حتى  �لع�صور  �أقدم  من  �لقت�صادي  �لتاريخ  م�صادر 

خمول، 1997م، �س78. 
مطبعة  تر�صيحا:  �جلهد،  �لإن�صان،  �لأر�س،  عر�ف،  �صكري   ،  ) 11 .2+1( �لآية  �لتني  �صورة 
خمول، 1993م، �س46، م�صطفى �لدباغ، بالدنا فل�صطني، كفر قرع: د�ر �لهدى، ج1، 
ق1، 2003م، �س59، منر �رشحان، �ملرجع �ل�صابق، ج1، �س30- 31، ج3، ، �س743، 
�آدم متز، �حل�صارة �لإ�صالمية يف �لقرن 4ه/ 10م، ترجمة: حممد �أبو ريده، بريوت: د�ر 

�لكتاب �لعربي، ط1، مج2، 1967م، �س310. 
م( ، �لأن�س �جلليل  �حلنبلي، جمري �لدين عبد �لرحمن بن حممد �لعليمي )ت927ه- 1520. 12
بتاريخ �لقد�س و�خلليل، حتقيق: حممود �لكعابنة، �خلليل: مكتبة دندي�س، 1999م، ج2، 
�س117، توفيق كنعان، �لأولياء و�ملز�ر�ت �لإ�صالمية يف فل�صطني، ترجمة: منر �رشحان، 

ر�م �هلل: وز�رة �لثقافة، 1998م، �س 157. 
 . �آدم متز، �ملرجع �ل�صابق، �س284. 13

م( �ملدخل،  �بن �حلاج، �أبو عبد �هلل حممد بن حممد �لعبدري �لفا�صي، )ت737ه- 1336. 14
�لقاهرة: د�ر �لفكر، د. ت، ج4، �س3. 

، فكتور �صحاب،  توفيق كنعان، �لأولياء و�ملز�ر�ت، �ملرجع �ل�صابق، �ل�صفحات، 56، 156. 15
�حلياة �ل�صعبية، �ملرجع �ل�صابق، �س664، منر �رشحان، �ملرجع �ل�صابق، ج2، �س341، 

ج3، �س743. 
م، بريوت:  فيكتور �صحاب، �لتقاليد و�ملعتقد�ت و�حلرف �ل�صعبية يف فل�صطني قبل 1948. 16
د�ر �حلمر�ء للطباعة و�لن�رش، ط1، 1993م، �س98، منر �رشحان، �ملرجع �ل�صابق، ج3، 

�س743. 
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توفيق كنعان، �لكتابات �لفولكلورية، ترجمة: مو�صى علو�س، ر�م �هلل: د�ر علو�س للن�رش،  17 .
ط1، ج1، 1998م، �س98- 99. 

جمموعة موؤلفني، قامو�س �لكتاب �ملقد�س، حترير: بطر�س عبد �مللك و�آخرين، �لقاهرة:  18 .
د�ر �لثقافة، ط9، 2000م، �س438، 440، توفيق كنعان، �لأولياء و�ملز�ر�ت، �ملرجع 

�ل�صابق، 157. 
 . عبد �حلميد يون�س، �ملرجع �ل�صابق، �س68. 19

م،  �إبر�هيم نريوز، ر�م �هلل، جغر�فيا وتاريخ وح�صارة، ر�م �هلل: د�ر �ل�رشوق، ط1، 2004. 20
�س237، طالب �ل�صو�يف، »�أمناط �ل�صتيطان و�حلياة �لقت�صادية يف جبال فل�صطني 
�لو�صطى يف �لفرتة �لرومانية – �لبيزنطية«، بحث مقدم يف ور�صة عمل بعنو�ن: تاريخ 
و�آثار حو�س نهر �لأردن �لأدنى، ر�م �هلل، 2004م، �س22، �أنظر �أي�صًا: قامو�س �لكتاب 
�ملقد�س، �ملرجع �ل�صابق، �س439، م�صطفى �لدباغ، �ملرجع �ل�صابق، ج5، �س311- 
معا�رش  على  حتتوي  باملدينة  �ملحيطة  و�ملغاور  �خلرب  من  �لعديد  �إن  حيث   ،318

للزيتون. 
م، ترجمة:  ب�صارة دوماين، �إعادة �كت�صاف فل�صطني »�أهايل جبل نابل�س« 1700 – 1900. 21

ح�صن زينة، بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، ط1، 1998م، �س161. 
 ، �س237. 22 �ل�صابق،  �ملرجع  نريوز،  �إبر�هيم  �س161،  �ل�صابق،  �ملرجع  دوماين،  ب�صارة 
�لأول  �ملوؤمتر  �لفل�صطيني« �صمن كتاب:  �لرت�ث  �لإ�رش�ئيلي على  »�لعدو�ن  نبيل علقم، 
للرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني »هوية و�نتماء«، جامعة �لقد�س �ملفتوحة، ر�م �هلل، حترير: د. 

ح�صن �ل�صلو�دي، 2007م، �س190. 
علي �ل�صيد �أحمد، �خلليل و�حلرم �لإبر�هيمي ع�رش �حلروب �ل�صليبية، �لقاهرة: د�ر �لفكر،  23 .

ط1، 1998، �س334. 
، فيليب حتي، تاريخ �صوريا ولبنان  م�صطفى �لدباغ، �ملرجع �ل�صابق، ج1، ق1، �س463. 24
وفل�صطني، ترجمة: جورج حد�د وعبد �لكرمي ر�فق، بريوت: د�ر �لثقافة، ج1، 1958م، 

�س53. 
 . فيليب حتي، �ملرجع �ل�صابق، �س226. 25
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 . �ملرجع نف�صه، �س93. 26
د�ئرة �آثار �خلليل، نتائج جمموعة من �حلفريات �لتي جرت يف �ملدينة و�لقرى و�خلرب  27 .
�ل�صابق،  �ملرجع  �ملقد�س،  �لكتاب  قامو�س  2010م،   -1997 من  �ل�صنو�ت  يف  حولها 
�س438، �صكري عر�ف، م�صادر �لتاريخ، �ملرجع �ل�صابق، �س78، يل �صرت�جن، فل�صطني 
1970م،  ط1،  �لثقافة،  وز�رة  عمان:  عمايرة،  حممود  ترجمة:  �لإ�صالمي،  �لعهد  يف 

�س262. 
 ، �لفل�صطينية، ط1. 28 �لدر��صات  خليل عثامنة، فل�صطني يف خم�صة قرون، بريوت: موؤ�ص�صة 

1998، �س334. 
�لفرجني«،  �لع�رش  يف  �خلليل  يف  ومنتجاتها  �لزر�عية  »�لأر��صي  �لبي�صاوي،  �صعيد  29 .
�ملجلة �لفل�صطينية للدر��صات �لتاريخية، مج1، ع 2، بريزيت، 2000م، �س117، �صعيد 
 ،2002 ط1،  دندي�س،  مكتبة  �خلليل:  �ململوكي،  �لع�رش  يف  �خلليل  مدينة  �صايف،  �أبو 

�س76، 
�صفرنامة،  م(.  30 .1088 )ت480ه/  �ملروزي،  �لعلوي  �لدين  معني  �أبو  خ�رشو،  نا�رش 
ترجمة وتعليق: يحيى �خل�صاب، �لقاهرة: �لهيئة �لعامة للكتاب، ط2، 1992م، �س73. 
و�ملق�صود هنا �ل�صماط )�ل�صيافة( ، وهو �لطعام �لذي كان يقدم لتلك �لفئات حيث كان 
�لتفا�صيل  �ل�صماط، وللمزيد من  �لتي تدخل يف �صناعة  �لأ�صا�صية  �إحدى �ملو�د  �لزيت 
�أنظر طالب �ل�صو�يف، »�صماط �خلليل ودوره يف مدينة �خلليل يف �لع�رش �ململوكي وقد 
قدم للموؤمتر �لدويل لتنمية مر�كز �ملدن �لتاريخية �لذي عقد يف �خلليل يف �لفرتة �لو�قعة 

ما بني 19- 21 متوز من �لعام 2011م. 
 ، 31 .1994 �لأردنية،  �جلامعة  عمان:  1918م«،   -1864« �خلليل  ق�صاء  بكر،  �أبو  �أمني 
�ل�صام يف �لع�رش  �لزر�عية يف بالد  �أي�صًا: فالح ح�صني، �حلياة  �س214- 215، �نظر 

�لأموي، عمان: �جلامعة �لأردنية، 1987م، �س125- 126، 
Hulteroth, w. , and ABDUL- Fattah, k,: Historical Geography of Palestine, 

Trans Jordan and Southern Syrian in the Late 16th Century, Erlanger, 1977, 

p84. 

 ، ج2. 32 �ل�صابق،  �ملرجع  �رشحان،  منر  �س51،  �ل�صابق،  �ملرجع  �لأر�س،  عر�ف،  �صكري 
�س407. 
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م( ، جامع  �بن �لقف �لكركي، �أمني �لدولة �أبو �لفرج بن موفق �لدين، )ت685ه- 1286. 33
�لغر�س يف حفظ �ل�صحة ودفع �ملر�س، حتقيق: �صامي حمارنة، عمان: �جلامعة �لأردنية، 
1989، �س342، منر �رشحان، �ملرجع �ل�صابق، ج2، �س341، عبد �للطيف �لربغوثي، 

�لعاد�ت و�ملو��صم �ل�صعبية �لفل�صطينية، حيفا: جملة �حلياة، 1996م، �س90. 
�لقت�صادية يف  �حلياة  �أبو دمعة،  �أمني   ، �ل�صابق، �س401. 34 �مل�صدر  �لكركي،  �لقف  �بن 
بالد �ل�صام، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، دم�صق: 1988م، �س109، طه �ل�صيخ ح�صن، 
�أ�صنافه، دم�صق: د�ر عالء �لدين، 1999م، �ل�صفحات 137،  �لزيتون: زر�عته، خدمته، 

165- 166، فكتور �صحاب، �حلياة �ل�صعبية، �ملرجع �ل�صابق، 664- 665. 
يف  �ليومية  �حلياة  فوردر،  �أر�صيبالد   ، �س51. 35 �ل�صابق،  �ملرجع  �لأر�س،  عر�ف،  �صكري 
فل�صطني يف ظل �حلكم �لرتكي، ترجمة: �إبر�هيم �لعلم، �لقد�س: مركز �لأبحاث �لإ�صالمية، 

ط1، 1992، �س54، قامو�س �لكتاب �ملقد�س، �ملرجع �ل�صابق، �س438. 
، عبد  ب�صارة دوماين، �ملرجع �ل�صابق، �س45، �أر�صيبالد فورد، �ملرجع �ل�صابق، �س57. 36

�للطيف �لربغوثي، �لعاد�ت، �ملرجع �ل�صابق، �س88. 
�ل�صابق،  �ملرجع  �ملقد�س،  �لكتاب  قامو�س   ، �س291. 37 �ل�صابق،  �ملرجع  عثامنة،  خليل 

�س438. 
»�ل�رش�ع  كتاب:  �صمن  م«.  38 .13  ،12 �لقرنني  يف  فل�صطني  يف  »�لتقانة  �حل�صن،  �أحمد 
وبرهان  هادية  حترير:  �لو�صطى«.  �لع�صور  يف  فل�صطني  على  �لفرجني  �لإ�صالمي- 
�لدجاين، بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، ط1، 1994، �س540، قامو�س �لكتاب 

�ملقد�س، �ملرجع �ل�صابق، �ل�صفحات 438، 439. 
م. عمان: من�صور�ت  زياد �ملدين، مدينة �لقد�س وجو�رها خالل �لفرتة 1800- 1830. 39

بنك �لأعمال، ط1، 1996، �س83، �إبر�هيم نريوز، �ملرجع �ل�صابق، �س237. 
 . ب�صارة دوماين، �ملرجع �ل�صابق، �س45. 40

حممد �لقا�صمي و�آخرون، قامو�س �ل�صناعات �ل�صامية، حتقيق: ظافر �لقا�صمي، دم�صق:  41 .
�لربغوثي،  �للطيف  عبد  �س338،  ج1،  1988م،  ط1،  و�لن�رش،  للدر��صات  طال�س  د�ر 

�لعاد�ت، �ملرجع �ل�صابق، �س77- 78. 
 ، �صكري عر�ف، �لأر�س، �ملرجع �ل�صابق، �س49، �أر�صيبالد فورد، �ملرجع �ل�صابق، �س57. 42
�ملرجع  �لعاد�ت،  �لربغوثي،  �للطيف  عبد  �س89،  �ل�صابق،  �ملرجع  �صايف،  �أبو  �صعيد 

�ل�صابق، �س79. 
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طالب �ل�صو�يف، �لأو�صاع �حل�صارية يف �لقد�س منذ �صلح �لرملة حتى خروج �ل�صليبيني  43 .
من فل�صطني 588- 690ه/ 1192- 1291م. ر�صالة دكتور�ة غري من�صورة، جامعة 
�صرت�جن،  �ل�صابق، �س247، يل  �ملرجع  بكر،  �أبو  �أمني  �لإ�صكندرية، م2009، �س191، 

�ملرجع �ل�صابق، �س262. 
، طالب �ل�صو�يف، �لأو�صاع �حل�صارية، �ملرجع  �صعيد �أبو �صايف، �ملرجع �ل�صابق، �س96. 44
�لربغوثي،  �للطيف  عبد  �س248،  �ل�صابق،  �ملرجع  بكر،  �أبو  �أمني  �س192،  �ل�صابق، 

�لعاد�ت، �ملرجع �ل�صابق، �س86- 87. 
، منر �رشحان، �ملرجع  طالب �ل�صو�يف، �لأو�صاع �حل�صارية، �ملرجع �ل�صابق، �س192. 45

�ل�صابق، ج2، �س407. 
معجم  �صاهني،  عمر  و�أحمد  عبا�س  �إبر�هيم  فوؤ�د  كتاب:  من  �لأمثال  هذه  ��صتخرجت  46 .
ط1،  �لفل�صطينية،  و�لأبحاث  للن�رش  �جلليل  د�ر  عمان:  �لفل�صطينية.  �ل�صعبية  �لأمثال 
1989م، �ل�صفحات، 82، 105، 127، 131، 138، 170، 191، �صليم �ملبي�س، �ملرجع 
�ل�صابق، �س290- 291، فيكتور �صحاب، �حلياة �ل�صعبية، �ملرجع �ل�صابق، �ل�صفحات، 
664، 669، �لتقاليد و�ملعتقد�ت، �ملرجع �ل�صابق، �س170، عي�صى عطا �هلل، قالو� يف 
 ،117  ،89  ،75 �ل�صفحات،  1985م،  ج1،  �لعربية،  �لدر��صات  جمعية  �لقد�س:  �ملثل، 
175- 176، مازن �ل�صو� و�صمري �ل�صاعر، مو�صوعة �لأمثال �ل�صعبية �لفل�صطينية، »�لكتاب 

�لأول«. �لقاهرة: د�ر �صلمي للن�رش، ط1، 1996م، �س342. 
 ، ط1. 47 �لفل�صطيني،  �ل�صعر  بيت  �هلل:  ر�م  �لفل�صطينية،  �ل�صعبية  �لأغنية  �لعطاري،  ح�صني 

2008، �س158- 159. 
 ، 48 .103  ،60 �ل�صفحات،  1997م،  �حلياة،  جملة  حيفا:  �ل�صعبية،  �لأمثال  بد�رنة،  حممد 

 .108 -107 ،104
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املصادر واملراجع:

أوالً- الكتب املقدسة:

�لقر�آن �لكرمي.  1 .
�لعهد �لقدمي و�جلديد.  2 .

ثانياً- املصادر:

�لأن�س   ، م(  1 .1520 927ه/  )ت  �لعليمي  حممد  بن  �لرحمن  عبد  �لدين  جمري  �حلنبلي، 
�لكعابنة، �خلليل: مكتبة دندي�س، ج2،  �لقد�س و�خلليل، حتقيق: حممود  �جلليل بتاريخ 

1999م. 
�صفرنامة،   ، م(  2 .1088 )ت480ه/  �ملروزي  �لعلوي  �لدين  معني  �أبو  خ�رشو،  نا�رشو 

ترجمة وتعليق: يحيى �خل�صاب، �لقاهرة: �لهيئة �لعامة للكتاب، ط2، 1992م. 
م( ، جامع  �بن �لقف �لكركي، �أمني �لدولة �أبو �لفرج بن موفق �لدين )ت685ه/ 1286. 3
�لغر�س يف حفظ �ل�صحة ودفع �ملر�س، حتقيق: �صامي حمارنه، عمان: �جلامعة �لأردنية، 

1989م. 
م( ، �ملدخل،  �بن �حلاج، �أبو عبد �هلل حممد بن حممد �لعبدري �لفا�صي )737ه/ 1336. 4

�لقاهرة: د�ر �لفكر، )4( �أجز�ء، د. ت. 
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مقدمة: 
يعدُّ �لرت�ث �لثقايف يف فل�صطني جزء�ً من �لرت�ث �لإن�صاين �لعاملي؛ باعتباره للب�رشية 
جمعاء، ويتمحور �لفهم �حلديث للرت�ث �لثقايف يف فل�صطني حول هويته �لثقافية، ويف هذ� 
�ل�صياق ل بد من بناء �لهوية �لثقافية �لفل�صطينية على �أ�ص�س علمية �صليمة، و ذلك لتوحيد 
جهود �ملجتمع �لفل�صطيني من �أجل تطوير �لتفاعل �ليجابي مع قطاعات �ملجتمع �ملختلفة، 
وذلك للحفاظ على موروث فل�صطني �حل�صاري و�لإن�صاين يف فل�صطني ب�صكل عام، ومدينة 

�خلليل ب�صكل خا�س. 
�لرت�ث �لثقايف مبكوناته �ملادية وغري �ملادية �أحد مو�رد �لتنمية �مل�صتد�مة للمجتمع 
�لفل�صطيني، مما يتطلب �حلفاظ عليه وتنميته وتطويره. لذلك ت�صكل ق�صية حماية �لرت�ث �أحد 
ة �لتي تو�جه �ملجتمع �لفل�صطيني. وذلك مع ت�صاعد وترية �لتدمري �لناجتة  �لتحديات �ملهمَّ
�لقانوين، و�لجتار غري  �لتدمري �ملتعمد و�لتنقيب غري  عن �صيا�صة �لحتالل. و�ملتمثلة يف 

�مل�رشوع بالرت�ث �لثقايف وبناء �جلدر�ن �لعازلة. 
لقد �زد�دت عمليات �لتدمري يف �ل�صنو�ت �ملا�صية،   وعانت مو�قع �لرت�ث �لثقايف من 
�لفل�صطينية  �لأر��صي  �إعادة �جتياح  �أ�رش�ر كبرية  منذ  �لق�صف و�لتفجري مت�صببة يف  �آثار 
�صنة 2002. وجرى ��صتهد�ف مق�صود ملو�قع  �لرت�ث �لثقايف يف �ملدن �لتاريخية يف غزه 
ورفح وخانيون�س و�خلليل وبيت حلم وبيت جال ور�م �هلل ونابل�س وجنني وطولكرم و�صلفيت 
تدمري  لعمليات  ونابل�س  وبيت حلم  �خلليل  �لقدمية يف  �ملدن  وتعر�صت  وعابود.  وقلقيلية 

و��صعة طالت �ملباين �لأثرية و�لتاريخية و�لدينية. 
كما �أدى بناء �جلد�ر �لفا�صل يف عمق �لأر��صي �لفل�صطينية �إىل  �ل�صيطرة على �مل�صادر 
متثلت  �لفل�صطيني،  �لثقايف  بالرت�ث  �لفادح  �ل�رشر  و�إحلاق  �لفل�صطيني،    لل�صعب  �لثقافية 
بتدمري ع�رش�ت �ملو�قع و�ملعامل �لتاريخية يف م�صار بناء �جلد�ر نف�صه، وف�صل مئات �ملو�قع 
�لأثرية يف �ملنطقة �لعازلة �لو�قعة بني �خلط �لأخ�رش وم�صار �جلد�ر �إىل جانب ف�صل مدينة 
�لثقايف  للم�صهد  كارثي  تدمري  �إىل  �جلد�ر  هذ�  بناء  �أدى  كما  �لعربي.  حميطها  عن  �لقد�س 

و�لطبيعي �لفل�صطيني وتكامليته.   
تكمن �أهمية �لدر��صة يف �إحياء �لرت�ث �لثقايف و�حلفاظ على خ�صائ�صه �لفنية و�إبر�ز 
�أ�صالته يعدُّ تخليد� حل�صارة عريقة. فالفن مثاًل يظهر مدى ثقافة �ل�صعوب من حيث �لزمان 
و�ملكان. وهناك طرق كثرية لت�صجيل �خلطى �لتي مرت بها �لإن�صانية، فبينما تنق�س بع�س 
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�حل�صار�ت تاريخها على �ل�صخور �إذ� بح�صار�ت �أخرى ت�صجل �أجمادها يف �أ�صاطري و�أ�صعار 
قدر  على  �أي�صا،  فيه  يفنى  قد  ولكنه  �حلا�رش،  يف  يحيا  قد  و�ملا�صي  �لنا�س.  بها  يرتمن 
�لرت�ث،  �لتو��صل يف توريث  �لإفادة هي  �إن �رشط  �إعر��صهم عنه. حيث  �أو  به  �لنا�س  وعي 
و�ل�صتمر�ر يف �حلفاظ و�لإحياء. وحتى ي�صبح �لرت�ث حيًا موجود�ً بالفعل يحتاج �إىل جهود 
للك�صف عنه وحمايته و�إبر�زه، حتى ي�رشي يف �لوعي �جلماعي للنا�س، وميكنهم من فتح 

�آفاق جديدة لهم. 
�إىل  وتطرقت  �خلليل؛  حمافظة  يف  �لثقايف  �لرت�ث  �أهمية  يف  �لبحث  �لدر��صة  تناولت 
ركزت  �ملحافظة،  يف  و�لفكري  �ملادي  �لثقايف  �لرت�ث  على  للمحافظة  �حلقيقة  �ملعيقات 
�لدر��صة على �لتفاقيات �لدولية �لتي تن�س على �ملحافظة على �ملوروث �حل�صاري وقت 
�حلرب و�لحتالل، ودور �ملوؤ�ص�صات �ملجتمعية يف �ملحافظة على �لرت�ث �لثقايف �لفل�صطيني 
ب�صكل عام. كما عاجلت �لدر��صة بع�س جو�نب �لرت�ث �ملادي خا�صة �لرت�ث �ملعماري يف 
�لبلدة �لقدمية يف مدينة �خلليل و�آليات �ملحافظة عليها، وبينت �لدر��صة بع�س �ل�صناعات 

�لتقليدية ك�صناعة �لزجاج و�لفخار يف �ملحافظة وو�صائل دعمها وتطويرها. 

معوقات احملافظة على الرتاث الثقايف يف حمافظة اخلليل: 
�ملحافظة على �لرت�ث �لثقايف يف مدينة �خلليل م�صوؤولية وطنية �صعبة و�صاقة، وذلك 
�صكانًا  �لفل�صطينية،  �ملدن  �أكرب  �لحتالل على  يفر�صها  ب�صبب مرورنا بظروف غري عادية 
�لقد�س حيث مقام  بعد مدينة  فل�صطني  �أقد�س مدينة يف  ثاين  ُتعدُّ  �أنها  ، كما   )1( وم�صاحًة 
�صيدنا �إبر�هيم �خلليل يف �ملدينة )2( ، حيث تو�جه هذه �لعملية م�صكالت متعددة منها ما 
هو يعود للجانب �لتقني و�لفني و�لتدريبي ونق�س �خلرب�ت، و�لن�صاطات �لإن�صانية �ملختلفة 
�لتي تالم�س �لرت�ث خا�صة �ملادي يف �ملدينة، هذ� بالإ�صافة �إىل عملية �لهدم و�ل�صتيالء 
�ملنظم لبع�س �ملمتلكات �لثقافية يف �ملدينة من قبل �لحتالل �لإ�رش�ئيلي منذ عام1967 

ولغاية �لآن )3( . 
كما ي�صاف لهذه �ملعوقات �ل�صابقة �لنقاط �ل�صتيطانية بحد ذ�تها، فهي ُتعدُّ عملية 
ت�صويه للمنظر �لعام و�لطابع �لإ�صالمي للمدينة من خالل بوؤرهم �ل�صتيطانية �مل�صافة يف 
�لتاريخية،  �ملدينة  لهذه  و�لعريق  �ملميز  �لإ�صالمي  �لطابع  �صلبًا على  توؤثر  و�لتي  �ملدينة، 
�ملكعبات �لإ�صمنتية و�حلو�جز �لتي تتخلل طرقات �لبلدة �لقدمية توؤثر ب�صكل �صلبي، وتوؤذي 
�لتي  �جلائرة  �لقو�نني  �أن  كما  �لعام،  و�لطابع  �جلوهر  حيث  من  وتفّرغها  �ملدينة  طابع 
تفر�صها �صلطات �لحتالل بحق �ملمتلكات �لثقافية �ملادية و�ملعنوية توؤثر على �ملوروث 

�حل�صاري يف �ملدينة )4( . 
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و�لعدو�ن �لإ�رش�ئيلي ل يقت�رش على �ملوروث �حل�صاري ب�صكل عفوي فح�صب، بل يعتمد 
بحق  �إ�رش�ئيل  متار�صها  �صيا�صة  وهي  و��صح،  نهج  وذ�ت  مربجمة  خطة  على  �لعدو�ن  هذ� 
كل ما هو فل�صطيني �بتد�ًء من �لهوية �لفل�صطينية وحتى �لبيت �لفل�صطيني و�ل�صعر و�لأدب 
و�حل�صاري  �لثقايف  �ملوروث  حتت  يندرج  هو  ما  وكل  �لفل�صطينية،  �ل�صعبية  و�ملاأكولت 
لل�صعب �لفل�صطيني. وبالتايل عجز �لقو�نني �لدولية عن �ملحافظة على ممتلكاتنا �لثقافية 

ب�صورتها �لأ�صيلة و�لطبيعية، وبقائها ر��صخًة لإي�صال ر�صالتها �لتاريخية و�لثقافية )5( . 

مسّوغات إسرائيل لالعتداء على الرتاث احلضاري الفلسطيين: 
�لرت�ث  بحق  به  تقوم  ما  لأ�صباب  وتعليل  م�صّوغات  �رشد  �إىل  بحاجة  �إ�رش�ئيل  لي�صت 
�لقوة و�لغطر�صة، وهذ� لي�س قا�رش�ً على  �لفل�صطيني، وهي تقوم بذلك من منطلق  �لثقايف 
حمافظة �خلليل، بل على فل�صطني �لتاريخية ب�صكل عام، ولكن �لرتكيز على مدينتي �لقد�س 
و�خلليل من منطلق تور�تي كما يدعون. منذ �لعام 1948 بد�أت �إ�رش�ئيل وما ز�لت تعمل على 
تدمري �لرت�ث �لفل�صطيني ب�صكل و��صع حيث قامت بتدمري �ملدن و�لقرى �لفل�صطينية كافة مبا 

حتتويه من تر�ث مادي وثقايف بطرق و�أ�صاليب عدة )6( . 
�لهوية  �إلغاء  �إىل  �لفل�صطيني  �لثقايف  �لرت�ث  على  �لعتد�ء  خالل  من  �إ�رش�ئيل  تهدف 
وو�دي  �لكرمل  جبال  �إن�صان  قدم  قدمها  تاريخية،  بجذور  �ملتاأ�صلة  �لفل�صطينية  �لثقافية 
�لناطوف بالقد�س )7( ، ومن �أجل هذ� �لهدف �أن�صاأت �حلكومات �لإ�رش�ئيلية وجَنَدت ع�رش�ت 
�ملوؤ�ص�صات  ومن بني هذه  �لهدف،  هذ�  لتحقيق  و�لأن�صطة  بالأعمال  تقوم  �لتي  �ملوؤ�ص�صات 
د�ئرة �لآثار �لإ�رش�ئيلية و�صلطة حماية �لطبيعة وجمعية �لفلكلور �ليهودي، و�صندوق جمعية 
�جلامعات  من  عدد  يف  �لآثار  ومعاهد  �لإ�رش�ئيلية،  �ملتاحف  ود�ئرة  فل�صطني،  ��صتك�صاف 

�لعربية، وغريها من �ملوؤ�ص�صات �لتي ل تتو�ين عن حتقيق هذ� �لهدف )8( . 
و�ل�رشعية  �لقانونية  �ل�صفة  و�إعطاء  �إحالل  يقابله  �لفل�صطينية  �لثقافية  �لهوية  �إلغاء 
للهوية �لثقافية �لإ�رش�ئيلية، هذ� �إن وجد لليهود هوية ثقافية يف �لأ�صل، وهذ� يعني �إنكار 
�حلق �لتاريخي �لفل�صطيني و�لعربي و�لإ�صالمي للثقافة �ل�صائدة يف فل�صطني، وعليه تثبيت 
�لنظريات و�لأ�صاطري �لتور�تية بخ�صو�س �حلق �لتاريخي و�لأر�س �ملوعودة، حتى و�صل 
�حلال عند كبار فال�صفة �ليهود و�أحبارهم بالقول �أن �صكان فل�صطني �أي �لفل�صطينيني �لذين 
يعي�صون �لآن على هذه �لأر�س هم من �أ�صول يهودية تن�رشو� �أو �أ�صلمو� فيما بعد للحفاظ 
�أ�صل  د�م  ما  وبالتايل  �لبالد،  لهذه  �ملتكررة  �لغزو�ت  خالل  من  �لزر�عية  �أر��صيهم  على 
�لفل�صطينيني يهود�ً فما �مل�صكلة يف عودة �لدولة �ليهودية �إىل فل�صطني كنظام حكم �صيا�صي 

�أو ديني، وكذلك ثقايف وح�صاري )9( . 
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�أن �لثقافة �حل�صارية �ل�صائدة هنا يف فل�صطني من فلكلور وتر�ث و�أغاٍن  وهذ� يعني 
وقيم ثقافية ودينية وغريها تعود �إىل �أ�صول يهودية، وهذ� بالطبع غري �صحيح ��صتناد�ً �إىل 
بالع�صور �لتاريخية  كم هائل من �لدر��صات حول �حل�صارة �لفل�صطينية و�لكنعانية مرور�ً 
�ملختلفة، و�صوًل �إىل �لفرت�ت �لإ�صالمية �ملختلفة �لتي تعاقبت على حكم فل�صطني ولغاية 

�لآن. 
وبالتايل تقوم �إ�رش�ئيل حاليًا باأكرب حملة تهويد يف بع�س �ملدن �لفل�صطينية خا�صة 
�صدور  من  �لرغم  على  �لإ�رش�ئيلي،  �لثقايف  �لرت�ث  قائمة  من  و�عتبارها  و�خلليل،  �لقد�س 
قر�ر�ت من �ليون�صكو ترف�س هذ� �ل�صم، وتوؤكد �أن �ملو�قع عربية �إ�صالمية، وبالتايل تخ�س 
�لرت�ث �لثقايف �ملعماري �لفل�صطيني، وكذلك تقوم بحفريات متو��صلة يف عدد من �ملو�قع 
�إدعاء�تها  �لتي تثبت  �لتاريخية  �لدلئل  للعثور على بع�س  �لتاريخية يف حمافظة �خلليل 

�لتور�تية و�لثقافية يف فل�صطني. 

وسائل إلغاء الرتاث الثقايف يف حمافظة اخلليل: 

التدمري والتغيري: 

قامت �إ�رش�ئيل وما ز�لت بتدمري �لرت�ث �لثقايف �لفل�صطيني خا�صة �جلزء �لذي يتعلق 
و�لأبنية  للم�صاجد  هدم  من  �إ�رش�ئيل  به  قامت  ما  ذلك  على  دليل  وخري  �ملادي،  بالرت�ث 
�ملدن  من  وغريها  وطربيا،  ويافا  وحيفا  عكا  مثل:  �لفل�صطينية،  �ملدن  يف  �لتاريخية 
�لفل�صطينية كالقد�س و�خلليل، وحتويل هذه �مل�صاجد �إىل متاحف وحو�نيت جتارية ومن�صاآت 
عامة، ونذكر هنا مثالني للتدمري �لذي متار�صه �إ�رش�ئيل، فقد قامت بتدمري حارة �ملغاربة 
ما  �ملا�صية  �لقليلة  �ل�صنو�ت  يف  وكذلك  �ملدينة،  لحتاللها  �لتايل  �ليوم  يف  �لقد�س  يف 
قامت به من تدمري للمباين �لتاريخية يف مدينة نابل�س من ق�صور ومباٍن تر�ثية تقليدية 

متنوعة)10(. 

السرقة: 

يف  بو�صعها  وتقوم  �لفل�صطينية،  �لآثار  ب�رشقة  تقوم  و�إ�رش�ئيل  1948م  �لعام  منذ 
�أنها من �لرت�ث �حل�صاري �لإ�رش�ئيلي، ولغاية �لآن ل يوجد  �ملتاحف �لإ�رش�ئيلية وتدعى 
�إح�صائيات حمددة حول عدد �حلفريات �لتي قامت بها �إ�رش�ئيل يف فل�صطني منذ تاأ�صيها، 
وقد تكون هذه �لإح�صائيات متو�فرة لدى د�ئرة �لآثار �لإ�رش�ئيلية، حيث يوجد يف كل مدينة 
�إ�رش�ئيلية متحف تاريخي �إ�صافة �إىل �أربعة متاحف يف مدينة �لقد�س متتلئ رفوفها وقاعات 
�لعر�س فيها بالرت�ث �لثقايف لهذه �لبالد ولي�س لليهود، ومع هذ� كله �لقو�نني �لدولية تن�س 
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�لبالد حمتلة من  �لحتالل، فهذه  �لثقايف وقت �حلرب وكذلك  �لرت�ث  على �ملحافظة على 
�إ�رش�ئيل من �لناقورة �إىل �إيالت ومن غزة حتى �أريحا وبالتايل ل �رشعية لهذه �حلفريات، 

وعليه ميكن ��صتعادة هذ� �لرت�ث �ملنهوب، �إذ� طبقت �لقو�نني �لدولية على �إ�رش�ئيل )11( . 

التزوير والتحريف: 

يف �لعام �ملا�صي �أعلنت �إ�رش�ئيل قائمة باملو�قع �ملعمارية �لفل�صطينية �صمن �ملو�قع 
�لرت�ثية �لإ�رش�ئيلية، وهي: م�صجد بالل بن رباح يف بيت حلم، ومقام يو�صف �ل�صديق يف 
نابل�س، و�حلرم �لإبر�هيمي يف مدينة �خلليل، و�أ�صو�ر مدينة �لقد�س، و�لق�صور �لأموية جنوب 
�حلرم �لقد�صي �ل�رشيف يف مدينة �لقد�س، وقائمة طويلة يطول �رشدها يف هذ� �لبحث، ولكن 
وجدنا من و�جبنا �لتعليق على �لقائمة �ملذكورة، حيث �إن هذه �ملو�قع ل متت ب�صلة للتاريخ 
يو�صف  وقرب  �ململوكي،  للع�رش  رباح  بن  بالل  م�صجد  تاريخ  فيعود  فل�صطني  يف  �ليهودي 

للع�رش �لعثماين )12( . 
حيث  �ملختلفة  مبر�حلها  �لإ�صالمية  للفرتة  تاريخيًا  فيعود  �لإبر�هيمي  �حلرم  �أما 
�لكتابات و�لنقو�س �لتاريخية �لتي تبني مر�حل �إن�صاء �لبناء و�لإ�صافات و�لتعمري�ت �لتي 
�لذي ل  �لو��صح  �لنمط �ملعماري  �أكرث من فرتة تاريخية، وكذلك  ح�صلت على �مل�صجد يف 
يقبل �ل�صك �أو �لتاأويل باأنه �أثر ومعلم �إ�صالمي خا�صة جد�ر �لقبلة و�ملحر�ب و�ملئذنة وغريها 
من �لعنا�رش �ملعمارية �لإ�صالمية �لطابع و�لتخطيط )13( . �أما �أ�صو�ر مدينة �لقد�س، فتعود 
لفرت�ت كال�صيكية و�إ�صالمية خمتلفة و�أخر �لإ�صافات و�أعمال �لتعمري �لتي حدثت على هذه 
�لأ�صو�ر تعود لفرت�ت عثمانية خمتلفة، وبالتحديد فرتة �ل�صلطان �صليمان �لقانوين، وخا�صة 
�جلزء �ل�صمايل من �أ�صو�ر �ملدينة، ولي�س لليهود ل من قريب ول من بعيد عالقة بهذه �لأ�صو�ر 

وبو�بات �لقد�س )14( . 

أهمية احلفاظ على الرتاث احلضاري يف منطقة اخلليل: 
�لإن�صانية  �لن�صاطات  عن  �ملادية  �مل�صادر  �أهم  من  م�صدر�ً  �لعمر�ين  �لرت�ث  يعدُّ 
�لجتماعية و�لثقافية �ملختلفة، وهو م�صدر للمعلومات مينحنا �لقدرة على ��صرتجاع �لفاقد 
من �ملعلومات و�إيجاد حلول و�إجابات للم�صكالت �جلديدة، وهو �مل�صدر �لوحيد للمعلومات 
عن �أنا�س عا�صو� ومار�صو� �لن�صاطات يف عهود �صابقة، وذلك من خالل تتبع �حلياة �لإن�صانية 

و �لجتماعية وتطور�تها. 
وبالتايل، فاإن �لرت�ث �لعمر�ين م�صدر غري متجدد، مما يدعونا �إىل �حلفاظ على هذه 
�لعنا�رش �لثمينة، و�لتاأكد من �أنها تد�ر بطريقة تظهر �لتقدير و�لحرت�م لهوؤلء �لذين عا�صو� 
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لالإح�صا�س  م�صدر  فهو  كذلك  بعدنا.  من  �صياأتون  للذين  و�لعتبار  �حلر�س  وتظهر  قبلنا، 
باجلمال و�ل�صلوكيات �لإن�صانية، ويعطينا م�صد�قيًة للتعريف باحلا�رش، و�إ�صباع للعاطفة 

يف ربط �حلا�رش باملا�صي، ويعطي م�صد�قية للتفكري و�لتحكم. 
كما يوفر �لرت�ث �لعمر�ين �لقيم �لعملية و�لفائدة من حيث �خلربة �لعملية يف �لتعرف 
على �ملخزون �لتكنولوجي و�خلرب�ت �لفنية و�لتقنية �لعلمية وتطور�تها، وللرت�ث �لعمر�ين 
قيم �قت�صادية وعملية كم�صاكن ومو�قع و�أماكن للن�صاطات �لرتفيهية وكاأ�صا�س للن�صاطات 
�لقت�صادية، وي�صاهم �لرت�ث �لعمر�ين يف �لقيمة �ملكانية للبيئة �لتي يتو�جد بها يف �إيجاد 
بيئة تاريخية متثل مرحلة من �ملر�حل �لتاريخية، وت�صاهم يف �إ�صافة عن�رش �لزمن لعنا�رش 
�لتخطيط �حل�رشي ليولد �لإح�صا�س بروح �ملكان. كما يرتبط كل مثل من �لأمثال �ل�صعبية 
فالثوب  فل�صطني،  يف  حمددة  ومنطقة  بحدث  �لتاريخية  و�لق�ص�س  و�لرويات  و�لأ�صاطري 
�ملطرز �خلا�س مبنطقة جبل �خلليل يختلف عن �لثوب يف منطقة ر�م �هلل ونابل�س؛ �إذ �إن كل 
ما يندرج حتت �ملوروث �لثقايف �لفل�صطيني مرتبط بزمان ومكان حمدد يف فل�صطني ويعدُّ 

ذ�كرة وفلكلور وتاريخ �ملنطقة �لتي ينتمي �إليها. 

املواثيق الدولية اليت تنص على محاية الرتاث الثقايف: 
بروتوكول لهاي وقت احلرب اأو الحتالل للحفاظ على املمتلكات الثقافية ◄ 

تن�س �لتفاقيات �لدولية على �حلفاظ على �ملوروث �لثقايف لل�صعوب �لتي تقع حتت 
�لحتالل، �أو يف حالة نز�ع م�صلح، وخا�صة بروتوكول لهاي 14 مايو/ �أيار لعام 1952م، 

ويت�سمن الربوتوكول البنود الآتية: 
�لثقافية  �ملمتلكات  ت�صدير  مبنع  �ملتعاقدة  �ل�صامية  �لأطر�ف  من  كل  يتعهد  1 .
�ملوجودة على �لأر��صي �لتي يحتلها خالل نز�ع م�صلح. ويق�صد باملمتلكات �لثقافية تلك 
�لتي ن�صت عليها �ملادة �لأوىل من �لتفاقية �خلا�صة بحماية �ملمتلكات �لثقافية يف حال 

نز�ع م�صلح، و�ملوقعة بالهاي يف 14 مايو/ �أيار 1954. 
�ملمتلكات  �حلر��صة  حتت  ي�صع  باأن  �ملتعاقدة  �ل�صامية  �لأطر�ف  من  كل  يتعهد  2 .
�لثقافية �لتي ��صتوردت �إىل �أر��صيه، �صو�ء بطريق مبا�رش �أم غري مبا�رش عن �أية �أر��س و�قعة 
حتت �لحتالل. وتو�صع تلك �ملمتلكات حتت �حلر��صة، �صو�ء تلقائيًا عند �ل�صتري�د و�إل، فبناًء 

على طلب �ل�صلطات �ملخت�صة لالأر��صي �ملذكورة. 
يتعهد كل من �لأطر�ف �ل�صامية �ملتعاقدة باأن ي�صلم عند �نتهاء �لعمليات �حلربية  3 .
كانت  �لتي  لالأر��صي  �ملخت�صة  �ل�صلطات  �إىل  �أر��صيه  على  �ملوجودة  �لثقافية  �ملمتلكات 
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حتت �لحتالل، �إذ� كانت هذه �ملمتلكات قد ��صتوردت �إليها مبا يخالف مبد�أ �لفقرة �لأوىل. 
ول يجوز بحال من �لأحو�ل حجز تلك �ملمتلكات ب�صفة تعوي�صات حرب. 

على �لطرف �ل�صامي �ملتعاقد �لذي يقع على عاتقه منع ت�صدير �ملمتلكات �لثقافية  4 .
�ملوجودة على �لأر��صي �لتي يحتلها �أن يعو�س كل من يحوز بح�صن نية ممتلكات ثقافية 

يجب ت�صليمها وفقًا لأحكام �لفقرة �ل�صابقة. 
�إذ� �أودع �أحد �لأطر�ف �ل�صامية �ملتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف �آخر حلمايتها  5 .
�حلربية  �لعمليات  �نتهاء  عند  ي�صلم  �أن  �لأخري  �لطرف  هذ�  فعلى  م�صلح،  نز�ع  �أخطار  من 

�ملمتلكات �ملودعة �إىل �ل�صلطات �ملخت�صة لالأر� �صي �لتي وردت منها )15( . 
الربوتوكول الثاين لإتفاقية لهاي 26 اآذار لعام 1999 ◄ 

تت�صمن �لتفاقية مو�د �إ�صافية للحفاظ على �ملمتلكات �حل�صارية حال ن�صوب حرب 
�أو �حتالل، وعليه فقد ت�سمنت املادة ال�ساد�سة النقاط الآتية: 

احرتام املمتلكات الثقافية ● 

بهدف كفالة احرتام املمتلكات الثقافية وفقاً للمادة 4 من التفاقية: 
أل يجوز �لتذرع بال�رشور�ت �لع�صكرية �لقهرية للتخلي عن �للتز�مات عماًل بالفقرة  .	
2 من �ملادة 4 من �لتفاقية من �أجل توجيه عمل عد�ئي �صد ممتلكات ثقافية �إل �إذ� كانت، 

وما د�مت: 
تلك �ملمتلكات �لثقافية قد حولت من حيث وظيفتها، �إىل هدف ع�صكري.  1 .

توجيه  يتيحها  �لتي  للميزة  ع�صكرية مماثلة  ميزة  لتحقيق  عملي  بديل  يوجد  ومل  2 .
عمل عد�ئي �صد ذلك �لهدف. 

	.أل يجوز �لتذرع بال�رشور�ت �لع�صكرية �لقهرية للتخلي عن �للتز�مات عماًل بالفقرة 
2 من �ملادة 4 من �لتفاقية من �أجل ��صتخد�م ممتلكات ثقافية لأغر��س يرجح �أن تعر�صها 
لتدمري �أو �رشر �إل �إذ� مل يوجد، وماد�م مل يوجد، خيار ممكن بني ذلك �ل�صتخد�م للممتلكات 

�لثقافية، وبني �أ�صلوب �آخر ميكن �تباعه لتحقيق ميزة ع�صكرية مماثلة )16( . 
هذ� بالإ�صافة �إىل غياب �لت�رشيعات �لفل�صطينية �خلا�صة بالرت�ث �لثقايف �لفل�صطيني؛ 
 ،1966/6/27 �لأردين  �لوزر�ء  جمل�س  قانون  يتبع  فل�صطني  يف  �لثقايف  �لرت�ث  ز�ل  وما 
�لعلم بوجود قانون  . مع   )17( �لآثار �ملوؤقت حتت رقم 12\1976  ��صتبدل بقانون  و�لذي 
لالآثار �لفل�صطينية �ل�صادر بتاريخ 31 كانون �لأول 1929م رقم 51 حتت �صلطة �لنتد�ب 
�لربيطاين؛ و�لذي ين�س يف �ملادة 19 من �لف�صل �خلام�س على �لعناية بالأبنية و�ملو�قع 

�لتاريخية �لفل�صطينية )18( . 
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االتفاقية الدولية حلماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي: 
يف �ملوؤمتر �ملنعقد بتاريخ 17 �أكتوبر من عام 1972 من قبل �ملوؤمتر �لعام لليون�صكو 
�إىل �حلفاظ على �لرت�ث  �تفاقية دولية تهدف  �أُقّرت  �ل�صابعة ع�رشة يف باري�س،  يف دورته 

�لثقايف و�لطبيعي، حيث جاء يف مقدمة �لتفاقية �لنقاط �لآتية: 
»�إذ يالحظ �أن �لرت�ث �لثقايف و�لطبيعي مهدد�ن بتدمري متز�يد، ل بالأ�صباب �لتقليدية 
من  تزيد  �لتي  �ملتغرية  و�لقت�صادية  �لجتماعية  بالأحو�ل  �أي�صًا  و�إمنا  فح�صب،  لالندثار 
خطورة �ملوقف مبا حتمله من عو�مل �لإتالف و�لتدمري، ونظر�ً لأن �ندثار �أو زو�ل �أي بند 

من �لرت�ث �لثقايف و�لطبيعي يوؤلفان �إفقار�ً �صار�ً لرت�ث جميع �صعوب �لعامل« )19( . 
ب�صبب  �لأحيان،  غالب  يف  ناق�صة  �لوطني  �مل�صتوى  على  �لرت�ث  حماية  لأن  ونظر�ً 
حجم �ملو�رد �لتي تتطلبها هذه �حلماية، ونق�صان �ملو�رد �لطبيعية و�لقت�صادية و�لعلمية 
و�لتقنية يف �لبلد �لذي يقوم يف �أر�صه �لرت�ث �لو�جب �إنقاذه، و�إذ يذكر باأن ميثاق �ملنظمة 
�لتاأ�صي�صي ين�س على �أنها ت�صاعد على بقاء �ملعرفة وتقدمها وتعميمها عن طريق �ل�صهر على 
�لدولية لهذ�  �لدول �ملعنية باعتماد �لتفاقيات  �لعاملي، وحمايته وتو�صية  �لرت�ث  �صون 
�لغر�س، ونظر�ً لأن �لتفاقيات و�لتو�صيات، و�لقر�ر�ت �لدولية �لقائمة باملمتلكات �لثقافية 
�إنقاذ هذه �ملمتلكات  �لعامل كافة، و�رشورة  �لتي متثلها ل�صعوب  �لأهمية  و�لطبيعية تبني 
�لفريدة �لتي ل تعو�س، مهما كانت تابعة لأي �صعب، لأن بع�س ممتلكات �لرت�ث �لثقايف 
�لعاملي  �لرت�ث  من  عن�رش�ً  باعتبارها  حمايتها  توجب  ��صتثنائية  �أهمية  متثل  و�لطبيعي 
للب�رشية جمعاء، ونظر�ً لأنه يتعني على �ملجتمع �لدويل، �أمام �ت�صاع ��صتد�د �لأخطار �جلديدة، 
�لإ�صهام يف حماية �لرت�ث �لثقايف و�لطبيعي ذي �لقيمة �لعالية �ل�صتثنائية، عن طريق بذل 
�لعون �جلماعي �لذي يتمم ب�صكل جمد عمل �لدولة �ملعنية دون �أن يحل حمله. ونظر�ً لأنه ل 
بد من �إ�صد�ر �أحكام جديدة يف �صكل �تفاقية لإقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للرت�ث 

�لثقايف و�لطبيعي ذي �لقيمة �لعالية ب�صكل د�ئم، ووفقًا للطرق �لعلمية �حلديثة )20( . 

املادة الرابعة: 

تعرتف كل دولة من �لدول �لأطر�ف يف �لتفاقية �ل�صابقة باأن و�جب �لقيام بتعيني 
�لرت�ث �لثقايف و�لطبيعي يف �إقليمها و�ملحافظة عليه، وحمايته، و�إ�صالحه، ونقله لالأجيال 
لتحقيق  �أق�صى طاقتها  دولة  تبذل كل  و�صوف  �لأوىل على عاتقها،  بالدرجة  يقع  �ملقبلة، 
هذ� �لغر�س، وت�صتعني عند �حلاجة بالعون و�لتعاون �لدوليني �للذين ميكن �أن حتظى بهما، 

خا�صة على �مل�صتويات �ملالية، و�لفنية و�لعلمية و�لتقنية )21( . 
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املادة اخلامسة: 
لتاأمني �تخاذ تد�بري فعالة ون�صطة حلماية �لرت�ث �لثقايف و�لطبيعي �لو�قع يف �إقليمها 
و�ملحافظة عليه وعر�صه، تعمل الدول الأطراف يف هذه التفاقية كل بح�سب ظروفها، 

ويف حدود اإمكاناتها على ما ياأتي: 
�تخاذ �صيا�صة عامة ت�صتهدف جعل �لرت�ث �لثقايف و�لطبيعي يوؤدي وظيفة يف حياة  1 .

�جلماعة، و�ندماج حماية هذ� �لرت�ث يف مناهج �لتخطيط �لعام. 
�إقليمها، حلماية  �لدو�ئر يف  �أو دو�ئر عدة، حيث ل يوجد مثل هذه  تاأ�صي�س د�ئرة  2 .
�لرت�ث �لثقايف و�لطبيعي و�ملحافظة عليه وعر�صه، وتزويد هذه �لد�ئرة باملوظفني �لأكفاء، 

ومتكينها من �لو�صائل �لتي ت�صمح لها باأد�ء �لو�جبات �ملرتتبة عليها. 
ت�صمح  �لتي  �لعمل  و�صائل  وو�صع  و�لتقنية،  �لعلمية  و�لدر��صات  �لأبحاث  تنمية  3 .

للدولة باأن جتابه �لأخطار �ملهددة للرت�ث �لثقايف و�لطبيعي. 
�تخاذ �لتد�بري �لقانونية و�لعلمية و�لتقنية و�لإد�رية، و�ملالية �ملنا�صبة لتعيني هذ�  4 .

�لرت�ث، وحمايته، و�ملحافظة عليه وعر�صه، و�إحيائه. 
دعم �إن�صاء �أو تنمية مر�كز �لتدريب �لوطنية و�لإقليمية، يف م�صمار حماية �لرت�ث  5 .
�لثقايف و�لطبيعي، و�ملحافظة عليه وعر�صه، وت�صجيع �لبحث �لعلمي يف هذ� �مل�صمار)22(. 

إعالن القاهرة بشأن محاية املمتلكات الثقافية: 
�سباط 2004 على  فرباير/  ال�ساد�س ع�رض من  ال�سادر يف  القاهرة  اإعالن  ن�س 

�رضورة حماية املمتلكات الثقافية: 
تلحق  �لتي  �لأ�رش�ر  »�إن  �مل�صلحة:  �لنز�عات  زمن  �لثقافية يف  �ملمتلكات  حماية  1 .
مبمتلكات ثقافية ميلكها �أي �صعب مت�س �لرت�ث �لثقايف �لذي متلكه �لإن�صانية جمعاء، فكل 

�صعب ي�صاهم بن�صيبه يف �لثقافة �لعاملية«. 
وتذكري�ً مبا ت�صمنته �تفاقية �ليون�صكو ب�صاأن �لو�صائل �لتي ت�صتخدم حلظر ومنع  2 .
��صتري�د وت�صدير ونقل ملكية �ملمتلكات �لثقافية بطرق غري م�رشوعة �لتي دخلت حيز �لنفاذ 
يف 24 �بريل 1972، و�لتي تقرر و�جب كل دولة يف حماية �لرت�ث �لذي متثله �ملمتلكات 
و�لت�صدير غري  �ل�رشية  �لتنقيب  و�أعمال  �لنهب  �أخطار  �أر��صيها من  �لثقافية �ملوجودة يف 
فيما  وخا�صة  ممكنة،  و�صيلة  بكل  �ملمار�صات  هذه  مبكافحة  �لتز�ما  تقرر  كما  �مل�رشوع، 
لكفالة  �لالزمة  �مل�صاعدة  وتقدمي  �أ�صبابها،  على  و�لق�صاء  حدوثها،  �أثناء  باإيقافها  يتعلق 

�إعادة �ملمتلكات �ملعنية. 
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لل�صعوب  �لثقايف  �لرت�ث  �نتهاك  جر�ئم  ملنع  �لنموذجية  �ملعاهدة  �إىل  لإ�صارة  وبا. 3
�جلر�ئم  من  �لنوع  هذ�  ملنع  و�صيلة  كونها  حيث  من  منقولة  ممتلكات  �صكل  يف  �ملوروث 

وكفالة �إعادة �ملمتلكات �لتي نقلت بطرق غري م�رشوعة. 
و��صتعادة ملا ت�صمنه �إعالن �ليون�صكو �لعاملي لعام 2001. 4 ب�صاأن �لتنوع �لثقايف، 
و�لذي ت�صمن �لعرت�ف بالتنوع �لثقايف باعتباره »تر�ثًا م�صرتكًا لالإن�صانية« تعد حمايته 
�رشورة �أخالقية ملمو�صة ل تنف�صم عر�ها عن �رشورة �حرت�م كر�مة �لكائن �لب�رشى ذ�ته. 

للرت�ث  �ملتعمد  �لتدمري  ب�صاأن   5 .2003 لعام  �ليون�صكو  �إعالن  ت�صمنه  ملا  وتاأكيد�ً 
�لثقايف من �لعرت�ف باأهمية �لرت�ث �لثقايف و�للتز�م مبكافحة تدمريه �ملتعمد باأي �صورة 
من �ل�صور حتى ميكن نقل هذ� �لرت�ث �إىل �لأجيال �لقادمة، ووجوب �أن تتخذ �لدول جميع 
�لتد�بري �ملالئمة �أثناء �لنز�عات �مل�صلحة و فى زمن �لحتالل على نحو يكفل حماية �لرت�ث 
و�أهد�فها  �لدولية  �لتفاقيات  �ليون�صكو ومبادئ  �لدويل، وتو�صيات  للقانون  �لثقايف وفقًا 

�ملتعلقة بحماية ذلك �لرت�ث. 
و�لهالل  �لأحمر  لل�صليب  و�لع�رشين  �لثامن  �ملوؤمتر  عن  �ل�صادر  لالإعالن  وتنفيذ�ً  6 .
باأن تب�صط  �لنز�عات �مل�صلحة  �أطر�ف  �ل�صاد�س من دي�صمرب 2003 من منا�صدة  �لأحمر يف 
نهبها،  �أو  بها  �لعبث  �أو  تدمريها  دون  و�حليلولة  �لثقافية،  للممتلكات  �ل�رشورية  �حلماية 
باأن  قناعة  عن  �ل�صاأن  هذ�  يف  �لإن�صاين  �لدويل  �لقانون  لأحكام  �لو�جب  �لحرت�م  وكفالة 
�حرت�م �ملمتلكات �لثقافية لل�صعوب يعك�س �حرت�م �لتنوع �لثقايف و�حل�صاري للب�رش، ويقف 
�لع�صكرية �حلديثة،  �لنز�عات  �لتي ��صت�رشت يف  �أمام نو�زع �لكر�هية و�لأطماع  �صد�ً منيعًا 

وتتطلب تعاونًا دوليًا لإجها�صها )23( . 

الرتاث الثقايف املادي: 
مو�قع  �صمن  تكون  لكي  �مل�صتوفاة  �حل�صارية  �ملو�قع  قائمة  �خلليل  مدينة  تت�صدر 
�لرت�ث �لعاملي، ففي �ملقام �لأول: ُيظهر �لرت�ث �لثقايف �ملوجود يف مدينة �خلليل تبادًل 
يف  �نعك�صت  �ملتعددة  �لع�صور  عرب  ثقافات  وجود  ذلك  على  ي�صهد  �لإن�صانية،  للقيم  مهمًا 
�أطر�ف  عند  �لقائمة  �لأثرية  �ملو�قع  ويف  تخطيطها،  ويف  للمدينة،  �ملعمارية  �لهند�صة 
وقبور  �لإبر�هيمي  بامل�صجد  �ملرتبطة  و�لعثمانية،  �ململوكية  �ملباين  عن  وف�صاًل  �ملدينة، 
تطور  تظهر  �ملدينة  فاإن  وفريد�ً،  ��صتثنائيًا  وروحيًا  تاريخيًا  معلمًا  متثل  و�لتي  �لأنبياء، 

ن�صيج ح�رشي معقد جاء نتيجة لتحولت متو��صلة وتاأقلم مع �مل�صهد �لطبيعي )24( . 
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�أما �ملعيار �لثاين: فاإن �ملدينة �لقدمية مثال متميز للهند�صة �ملعمارية �لكلية �ملتكاملة 
�لتي يرجع تاريخها �إىل �حلقبة �ململوكية و�لعثمانية، �أما بنيتها �ملوؤلفة من وحد�ت �صكنية 
جمتمعة حول م�صاحة مفتوحة ت�صمى �حلو�س، فهي حمافظة يف روحها رغم بع�س �لق�صات 
�ملفتوحة ب�صكل م�صطنع يف �لن�صيج �حل�رشي. بينما �ملعيار �لثالث فهو �أن مدينة �خلليل 
بالأحد�ث  وحقيقيًا  وملمو�صًا  مبا�رش�ً  �رتباطًا  يرتبط  �لذي  للمكان  و��صحا  مثال  تقّدم 
�إن  و�لتقاليد �ملعي�صية، وبخا�صة بالأفكار و�ملعتقد�ت �ملرتبطة بالقيم �لعاملية �ملتميزة. 
و�إ�صحق ويعقوب، و�لأمهات  �إبر�هيم  �لآنبباء  للعبادة وموقع ي�صم مد�فن  �أهميتها كمكان 
�صارة وربيكا وليا يرتبط ما بني �لزمان و�ملكان. وي�صع مدينة �خلليل يف مرتبة �لأهمية 

�لأوىل بالن�صبة لالإن�صانية )25( . 

دور املؤسسات اجملتمعية والرمسية يف محاية الرتاث الثقايف: 

املؤسسات واملراكز املعمارية: 

يتلخ�س دور �ملوؤ�ص�صات �ملجتمعية يف �صيانة �لرت�ث �لفل�صطيني وحفظه يف فل�صطني 
عامة ويف حمافظة �خلليل خا�صة بو�صائل وطرق عدة، ومنها ما يخ�س �جلانب �ملادي �لذي 
يتعلق بالعمارة �لتقليدية �لإ�صالمية يف مدينة �خلليل، حيث قامت جلنة �إعمار �خلليل- وما 
ز�لت- برتميم �جلزء �لأكرب من �لبلدة �لقدمية و�إعادة ولو جزء ب�صيط للحياة فيها، وذلك لكي 

ل ت�صبح جميعها بيد �مل�صتوطنني �ليهود بعد ع�رش�ت �ل�صنني. 
خرجت  �لتي  �ملهني  للتدريب  �لإ�صبانية  �لأكادميية  �خلليل  �إعمار  جلنة  �أن�صئت  كما 
�لفوج �لأول من �ملتدربني على �صيانة وترميم �لرت�ث �ملعماري و�ملحافظة عليه، ونحن يف 
�ملجتمع �لفل�صطيني بحاجة ما�صة وملحة ملثل هذه �ملوؤ�ص�صات �لتي تفتقر �إليها موؤ�ص�صاتنا 
�ملباين  وترميم  تاأهيل  لإعادة  بحاجة  و�لقرى  �لفل�صطينية  �ملدن  غالبية  ففي  �لر�صمية، 
�ملعمارية �لقدمية و�ل�صتفادة منها، �أما بال�صكن �أو مر�كز تر�ثية �أو ثقافية �أو عامة كما هو 
�لآن يف عدد من �لقرى �لفل�صطينية �لتي عملت د�ئرة �لآثار و�لرت�ث �لثقايف على ترميم عدد 
من مر�كز �ملدن و�لقرى يف عدد من �ملحافظات �ملختلفة )26( . ومن بني تلك �ملوؤ�ص�صات 
توثيق  على  ز�لت-  �لتي عملت -وما  رو�ق  موؤ�ص�صة  �ملجال  هذ�  بدور مهم يف  تقوم  �لتي 
�لفل�صطينية  و�لقرى  �ملدن  يف  �لتقليدية  �أمناطها  ودر��صة  كافة  �ملعمارية  �لرت�ثية  �لأبنية 

كافة ومن �صمنها مدينة �خلليل )27( . 
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مراكز األحباث والدراسات: 

وتوثيق  باملحافظة  �ملحلي  �مل�صتوى  على  جيد  بدور  تقوم  �لثقافية  �ملر�كز  بع�س 
ودر��صة �لرت�ث �ل�صعبي مبختلفة �أ�صكاله، وخا�صة مركز �ل�صنابل للدر��صات و�لرت�ث �ل�صعبي 
�ل�صلطة  قبل  من  مرخ�س  لالآثار  متحف  نو�ة  بتاأ�صي�س  �ملركز  هذ�  قام  حيث  �صعري  يف 
�أهمية  �لوطنية �لفل�صطينية، كما يقوم �ملركز بعدد من �لدر��صات على م�صتوى �لوطن ذ�ت 
�بتد�ًء من  فل�صطني  �صهد�ء  بكافة  �أر�صيفي وطني خا�س  �صجل  بتوثيق  يتعلق  فيما  خا�صة 
�لعام 1936 لغاية �لآن، كما يقوم بتوثيق �ل�صعار�ت �ل�صعبية �لن�صالية كافة على م�صتوى 
�لوطن للتنظيمات �لفل�صطينية كافة، ودر��صة جذورها وم�صمياته �لتاريخية، وم�رشوع جلمع 
�لأمثال �ل�صعبية �لفل�صطينية، وعليه يجب �أن يكون يف كل مدينة وقرية وخميم مر�كز ثقافية 
�أو جملة  �أو مو�صوعة  �إ�صد�ر حولية  �لفل�صطيني، و�أن تعمل على  تخ�س �ملوروث �حل�صاري 

خا�صة تعنى بالرت�ث �لثقايف �لفل�صطيني )28( . 

املعارض الثابتة واملتنقلة: 

هناك �رشورة يف غاية �لأهمية لإقامة نوعني من �ملعار�س �لثقافية �لثابتة و�ملتنقلة 
�أن  ح�صب طبيعة كل منطقة وظروفها �لقت�صادية، ميكن حتديد نوع �ملعر�س �لذي ميكن 
يقام يف �ملد�ر�س و�ملر�كز �لثقافية، وهناك �أنو�ع متعددة للمعار�س �لثقافية، فعلى �صبيل 
و�لبيت  �ملدينة  بيت  من  �خلليل  يف  �ملعمارية  لالأمناط  �صور  معر�س  �إقامة  ميكن  �ملثال 
�لتقليدي �لب�صيط و�لأمناط �لزخرفيه و�ملعمارية �لتي تخ�س هذ� �جلانب �ملهم من تر�ثنا 

�ملعماري �لعريق. 
كما ميكن �إقامة معار�س للمقتنيات �ل�صعبية �لرت�ثية وتوثيقها يف �ملحافظة خا�صة 
�لتي تتعلق بالزي �ل�صعبي يف حمافظ �خلليل وبقية �أرجاء �لوطن �لفل�صطيني، حيث يتعر�س 
هذ� �جلزء من �لزي �ل�صعبي لأكرب عملية �رشقة وتهويد، فقد قامت �إ�رش�ئيل يف �لآونة �لأخرية 
لي�س  هذ�  وبالطبع  �لإ�رش�ئيلية،  �لعال  �رشكة  مل�صيفات  ر�صمي  كلبا�س  �لزي  هذ�  باعتماد 
غريبًا على �إ�رش�ئيل فهو �صعب بدون ح�صارة كما يقول �ملوؤرخ جو�صاف لوبون حيث ي�صفهم 
بقوله »مل يكن لليهود فنون، ول علوم، ول �صناعة، ول �أي �صيء تقوم به ح�صارة، و�ليهود 
مل ياأتو� قط باأية م�صاعدة مهما- �صغرت يف ت�صييد �ملعارف �لب�رشية- و�ليهود مل يجاوزو� 
�أو دخلوه �رشقو�  قط مرحلة �لأمم �صبه �ملتوح�صة، �لتي لي�س لها تاريخ... وكلما مرو� ببلد 

و�أخذو� من ح�صارته« )29( . 
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كذلك يجب �لتعريف و�ملحافظة على �صناعة �لزجاج يف مدينة �خلليل ل�صبب �قت�صادي 
�أوًل، ول�صبب تر�ثي تقليدي ثانيًا، بالإ�صافة �إىل �ل�صناعات �لتقليدية �مل�صنوعة من �لق�س 
باأ�صكالها �ملختلفة و��صتخد�ماتها �ملختلفة، كما يجب �ملحافظة على �لطاحونة �لتقليدية 
�حلجرية �لتي كانت تد�ر بو��صطة �حليو�نات و�مل�صغرة منها �ليدوية، لأننا جندها �ليوم يف 
�أنها طاحونة يهودية تعود للتاريخ �لقدمي  �ملعار�س �لإ�رش�ئيلية، ويتم �لتعريف بها على 

لبني �إ�رش�ئيل. 
ولأدو�ت �حلر�ثة و�لزر�عة يجب �أن يكون هناك �هتمام ل يقل عن �لأدو�ت �لتقليدية 
متنقلة يف  �ملعار�س  منها، وجعل هذه  وتبيان وظيفة كل  و�لعمل على عر�صها  �لأخرى، 
�أرجاء �ملحافظة كافة من بلديات ومد�ر�س ومر�كز ثقافية جمتمعية خمتلفة، و�لهدف منها 
وفنونها  و�أدو�تها  �لفل�صطينية  �ل�صعبية  �حلياة  من  خمتلفة  بجو�نب  �لتعريف  ب�صيط  ب�صكل 
�ملادية �لتقليدية �لتي ر�فقت �لإن�صان �لفل�صطيني يف حياته �لزر�عية و�ليومية يف �لفرت�ت 

�ملختلفة على مر �لع�صور. 

املتاحف واملسارح: 

وهي من �لو�صائل �ملهمة حلفظ �لرت�ث �لثقايف، فاملتاحف يجب �أن تعنى بالت�صل�صل 
�لتقليدية من �لزي  �لفل�صطيني، حيث يجب حفظ �ملقتنيات  �لتاريخي و�حل�صاري للتاريخ 
�حلاجة  ولكن  �ملقتنيات،  هذه  مبثل  تعج  �لفل�صطينية  �لقرى  كانت  فقد  و�لفخار،  �ل�صعبي 
تعود  �أنها  يدعون  �ليهود  و�أ�صبح  لليهود  تر�ثنا  �أو�صلت  �لفل�صطينية  �لق�رشية  و�لهجرة 

لتاريخهم وثقافتهم وقيمهم �لتاريخية. 
�لإن�صان  ذوق  عن  تعرب  فهي  وتدوينها  �لتاريخية  �لزجاجية  �لأو�ين  حفظ  يجب  كما 
�لقدمي وفّنه، �صو�ء يف حمافظة �خلليل �أم غريها، ومن �جلدير بالذكر �أن بع�س �جلهود بذلت 
لإحياء هذه �ل�صناعة وتوثيقها، وخا�صة يف مدينة �خلليل �لتي ما ز�لت �إحدى �ل�صناعات 
�لتقليدية لالأغر��س �ل�صياحية يف �لوقت �حلا�رش، ويجب ت�صجيع هذه �ل�صناعة ودعمها من 

�أجل �إد�متها لالأغر��س �لقت�صادية، ملا لها �أهمية من �لناحيتني �ل�صابقتني )30( . 
�أما �مل�صارح فيجب �أن تكون منرب�ً لعقد �للقاء�ت �لثقافية يف �ملحافظة، وهي رمبا ل 
تذكر، �صوى م�رشح مركز �إ�صعاد �لطفولة، ويقع على عاتق هذه �ملوؤ�ص�صات تفعيل �ملهرجانات 
�ل�صعب  تاريخ  بربط  عالقة  له  هادف  ومتثيل  وفن  �صعر  من  �لفلكلورية  �لتقليدية  �ل�صنوية 
�لفل�صطيني وو�قعه، وثقافته، خا�صة يف مدينة �خلليل �لتي تتعر�س ملخطط منهجي مل�صح 

ثقافة هذ� �جليل يف �ملحافظة. 
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دور املؤسسات الرمسية: 

�لتحرير  ملنظمة  �لتابعة  �أو  �حلكومية  �لفل�صطينية  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات  على  يقع 
�لفل�صطينية و�جب �حلفاظ على �ملوروث �لثقايف ب�صتى �لطرق و�لو�صائل، و�أهم هذه �لطرق: 
�لو�صائل �لتعليمية �ملقررة يف مناهج �لرتبية و�لتعليم، وكذلك يف �ملقرر�ت �جلامعية من 
�لدو�م، فقليل ما  �لفل�صطيني على  �لإن�صان  �لأمة وحا�رشها بذ�كرة  �أجل ربط ما�صي هذه 
جند هذه �ملادة يف �ملقرر�ت �ملدر�صية مبا ت�صتحق هذ� من جانب، كما يجب تفعيل �لأن�صطة 

�لالمنهجية يف �ملد�ر�س �لفل�صطينية �لتي تعنى بالرت�ث �حل�صاري �لفل�صطيني. 
�لرت�ث  يوم  فعاليات  تن�صيط  يجب  �لثقافية،  ملقتنياتنا  �لأ�رشلة  مو�جهة  �أجل  من 
و�لذي  �لثالث من متوز من كل عام،  �لوطنية كافة يف  �ملوؤ�ص�صات  �لفل�صطيني يف  �ل�صعبي 
ل �لحتفالت �لفلكلورية يف �صتى �أماكن  �أحتفل به لأول مرة يف عمان 1983، بحيث تفعَّ

�لوجود �لفل�صطيني، )31( . 
ومع �لتطور �لتكنولوجي، وتطور و�صائل �لت�صال، يجب �إن�صاء �صفحة �لكرتونية خا�صة 
بالرت�ث �لثقايف �لفل�صطيني وتوؤ�ص�س بلغات �لعامل كافة فاأعتقد �نه ل م�صكلة �أن نكتب باللغة 
�ل�صينية �أو �لرو�صية �أو �لإ�صبانية مع �لتعريف باألو�ن �لطيف �لثقايف و�ل�صعبي �لفل�صطيني 

كافة وحماربة �ل�رشقة و�لتزوير �لإ�رش�ئيلي لرت�ثنا �لثقايف بكل �لو�صائل و�لطرق. 
بعمل  �لبدء  و�لتعليم  و�لرتبية  �لفل�صطينية  �لثقافة  �حلكومية كوز�رة  �ملوؤ�ص�صات  على 
م�صح ميد�ين للمقتنيات �لثقافية كافة، وتاأ�صي�س �صجل وطني ل�صتى �أنو�ع �ملوروث �حل�صاري 
و�لتي  فيها،  �ل�صعبية  و�ملاأكولت  وتر�ثها  بزيها  وبيان خ�صائ�س كل منطقة  �لفل�صطيني، 

تتميز بها كل حمافظة يف فل�صطني ب�صكل عام وحمافظة �خلليل ب�صكل خا�س. 
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توصيات ومقرتحات: 

تاأ�صي�س موقع �لكرتوين بلغات متعددة يعنى بالرت�ث �لثقايف و�ملادي �لفل�صطيني،  1 .
و�إظهار جذوره �لتاريخية يف فل�صطني، حتى ل يكون هذ� �لرت�ث مثار �صك �أو تاأويل من قبل 

�لحتالل �لإ�رش�ئيلي. 
و�جلامعات  �ملد�ر�س  يف  �لتعليمية  �ملقرر�ت  يف  �لثقايف  �لرت�ث  قيم  تعزيز  2 .

�لفل�صطينية، ومن خالل مر�كز �لأبحاث �لفل�صطينية �ملنت�رشة د�خل �لوطن وخارجه. 
تفعيل �لحتفالت �لفل�صطينية بيوم �لرت�ث �لثقايف �لفل�صطيني يف �لوطن و�ل�صتات  3 .
�ل�صعبية  و�لأغنية  و�لرق�صات  �ل�صعبي  و�لزي  بالفلكلور  �ملتنوعة  �لحتفالت  خالل  من 

وغريها من مكونات �ملوروث �حل�صاري �لفل�صطيني. 
�إحياء �ملنا�صبات �لوطنية من خالل تعزيز �لقيم �لثقافية يف �ملنا�صبات �لوطنية  4 .

�لإ�صالمية منها كالأعياد �لوطنية و�لر�صمية من خالل �لحتفالت �لثقافية. 
مب�صاركة  وذلك  �لتنفيذ،  حيز  �لفل�صطيني  �لرت�ثي  �لوطني  �ل�صجل  م�رشوع  �إدخال  5 .

�لباحثني و�ملوؤ�ص�صات �ملجتمعية و�حلكومية يف �إن�صاء وتاأ�صي�س هذ� �ل�صجل �ملهم. 
�لرتويج لل�صياحة �لثقافية �لفل�صطينية من خالل وكالت �ل�صياحة �لعاملية، وهذ�  6 .

�لدور يناط باملوؤ�ص�صات �حلكومية وغري �حلكومية. 
�ملطالبة بحماية �ملمتلكات �لثقافية من خالل �ملوؤ�ص�صات �لدولية، وتطبيق قر�ر�ت  7 .

لهاي بخ�صو�س �لرت�ث �لثقايف �لفل�صطيني. 
و�لألب�صة  و�خلزف  و�لق�س  و�لفخار  �لزجاج  ك�صناعة  �لتقليدية  �ل�صناعية  �إدر�ج  8 .

�لتقليدية �صمن �أولويات �ملوؤ�ص�صات �ملختلفة. 
رعاية �ملو�قع �لرت�ثية و�لأثرية و�ملعمارية، وطلب حمايتها من منظمة �ليون�صكو  9 .

وحتت رعايتها. 
�إ�رش�ئيل ب�رشقته من  �لإ�رش�ئيلية ل�صرتجاع ما قامت  رفع ق�صايا على �حلكومة  10 .

خالل حفرياتها يف �ملو�قع �لفل�صطينية منذ عام 1948. 
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املخاطر اليت تهدد الرتاث الشعيب يف 
حمافظة خليل الرمحن وسبل احملافظة عليه

أ. مصطفى إبراهيم إمساعيل اجلبور
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مقدمة: 

بعد  و�لقد��صة  �لأهمية  حيث  من  �لثانية  �ملرتبة  �لرحمن  خليل  مدينة  حتتل 
تعر�صت  عام.   5500 �إىل  تاريخها  ويعود  �لعامل،  مدن  �أقدم  من  وهي  �لقد�س،  مدينة 
�لنكبة  �صنو�ت  خالل  وعربية  �أ�صالمية  مقد�صات  من  حتويه  وما  �خلليل  حمافظة 
�لإ�رش�ئيلية  و�ل�صيا�صات  �ملخططات  من  ملجموعة  تتعر�س–  ز�لت  –وما  �ل�صهيونية 
و�ل�صيطرة على �حلرم  �إىل حي يهودي،  �لقدمية، وحتويلها  �لبلدة  ��صتهدفت تهويد  �لتي 
وديارهم،  �أر��صيهم  من  �أبنائهم  وتهجري  يهودي،  كني�س  �إىل  وحتويله  �لإبر�هيمي، 

مو�سوعني:  على  الدرا�سة  حتتوي  وبذلك 
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املوضوع األول: املخاطر اليت تهدد الرتاث الشعيب يف حمافظة اخلليل: 
تعددت �ملخاطر �ل�صهيونية على حمافظة خليل �لرحمن باعتبارها �لثقل �لثاين من 
و�لرموز  و�لرت�ث  �لتاريخ  على  �حتو�ئها  ب�صبب  وذلك  �لقد�س،  مدينة  بعد  قد�صيتها  ناحية 
�ملادية و�لب�رشية و�ملعنوية، وهكذ� تعر�صت حمافظة �خلليل – �صانها �صان مدينة �لقد�س- 
خمططاتها  لتنفيذ  وحما�رشتها  تطويقها  �أ�صا�س  على  حولها  وما  �لإ�رش�ئيلي  لال�صتيطان 
�لر�مية لل�صيطرة عليها، وتتمثل اأبرز العتداءات ال�سهيونية على حمافظة خليل الرحمن، 

مما ياأتي: 

أوال- التهويد: 

تعّد مدينة �خلليل، بعد �لقد�س، من �أقدم �ملناطق �لتي ��صتهدفها �ل�صتيطان �ليهودي بعد 
�لحتالل �لإ�رش�ئيلي لل�صفة �لغربية وقطاع غزة عام 1967. وقد كانت �لبد�يات منذ �لعام 
1968م، عندما نزل فريق يفرت�س �أنه من »�ل�صياح �ل�صوي�رشيني« يقودهم �حلاخام مو�صيه 

ليفنجر يف فندق بارك يف �خلليل. فكان هذ� بد�ية �لتهويد �ليهودي د�خل �ملدينة)1(. 
�أر��صيه  من  �لفل�صطيني  �لعربي  �ل�صعب  طرد  �أ�صا�س  على  �ل�صهيونية  �لفكرة  تاأ�ص�صت 
قوم  وطن  لإقامة  كمقدمة  وذلك  مكانهم،  �ل�صهاينة  �ليهود  �مل�صتوطنني  و�إحالل  ووطنه، 
ولالأ�صف  �أخرى.  جن�صيات  �أي  من  وخاٍل  نظيف  وطن  �لعربية،  فل�صطني  �ر�س  على  لليهود 
قام هذ� �لكيان �مل�صطنع على غفلة من �لزمان و�ملكان و�لتاريخ، وعرف فيما بعد بدولة 
»�إ�رش�ئيل«، ومنذ ذلك �لتاريخ �غت�صبت فل�صطني �لعربية �أر�صًا و�صعبًا، و�رشِّد �ل�صعب �لعربي 
�حلكومات  بعدها  ومن  �ل�صهيونية  �حلركة  متناول  يف  و�أ�صبح  �ملنايف،  يف  �لفل�صطيني 

�ل�صهيونية �ملتعاقبة، �لعمل على حتقيق هذ� �حللم على �ر�س �لو�قع. 
ول  ديني،  �لثاين  و�لبعد  تاريخي،  �لأول  �لبعد  بعدان،  اخلليل  مدينة  والتهويد يف 
�أن  اإ�رضائيل«، لندرك  الرابحة بيد  الورقة  »باأن اخلليل هي  نن�صى قول �صارون �ل�صهري 
هناك �صيا�صة مميزة يف �لتعامل مع هذه �ملدينة، يف �أعطائها �أولوية على �صعيد �حلكومات 
�لأحياء  بتطوير  تقوم  �لتي  �ل�صهيونية  �ملنظمات  �صعيد  على  بل  �ملتعاقبة،  �لإ�رش�ئيلية 
�ليهودية، وتعمل على تهويد �ملدينة من خالل خمططات مدرو�صة وممولة ومدعومة ر�صميًا، 
لتطوير هذه �لبوؤر �ل�صتيطانية �ل�رشطانية وتو�صيعها، وطرد �ل�صكان �لعرب �لأ�صليني، وجلب 

م�صتوطنني جدد مكانهم. 
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وبرزت نقطة �لتحول يف عملية تهويد �خلليل يف �صباط 1980 حني قررت �حلكومة 
�لإ�رش�ئيلية مبدئيًا �إ�صكان �ليهود يف قلب �ملدينة دون �أن تقر خطة زمنية لهذ� �لغر�س )2( . 
ير�فق �إ�رش�ر �مل�صتوطنني على تهويد مدينة �خلليل عد�ء �صافر للعرب. لقد �أكدت �إحدى 
جمالت �مل�صتوطنني )نكوده( يف عددها رقم 47 ذلك فقالت: »عندما تفكر بردود فعل على 
�لفعاليات �لعد�ئية لل�صكان �لعرب... فاإن �لعتبار�ت يجب �أن تكون هل هي جمدية، �أم غري 

جمدية ول مكان لالأخذ باأية �عتبار�ت �إن�صانية« )3( . 
من  �صكانًا  �لعرب  �ل�صكان  معترب�ً  �خلليل  م�صتوطني  جماعات  ليفنغر  �حلاخام  يقود 

�لدرجة �لثانية، ول ميلكون �حلقوق �ل�صيا�صية، وهو يف�رش �لقو�نني ح�صب �أهو�ئه و�أهد�فه. 
ومنذ �لبد�يات �لأوىل �صلك �مل�صتوطنون �لإ�رش�ئيليون ومب�صاعدة �حلكومات �لإ�رش�ئيلية 
�ملتعاقبة كل �لطرق للو�صول بالتهويد يف و�صط �خلليل �إىل مرحلة يطالبون فيها بتثبيته 
كو�قع د�ئم، �إن توطينهم �صيفر�س على �خلليل ت�صوية ظاملة ونهائية. وذلك يكون عن طريق 

�ملخادعة و�لقمع تارة، وباملذ�بح وحمالت �لتهجري لأهايل �ملدينة تارة �أخرى )4( . 
�لتهويد،  ��صرت�تيجية  و�صهدت حمافظة �خلليل منذ عام 1967 عدد�ً من �ملر�حل يف 
هدفت �إىل خلق و�قع جغر�يف يهودي يف مدينة �خلليل و�صو�حيها، ومن مراحل التهويد 

يف حمافظة اخلليل: 
تهويد امل�سجد الإبراهيمي ال�رضيف:  ♦ 

يعّد �مل�صجد �لإبر�هيمي، ثاين �أثر �إ�صالمي، يف فل�صطني، بعد �مل�صجد �لأق�صى، و�مل�صجد 
�لإبر�هيمي من �لأماكن �ملقد�صة �ملهّمة عند �مل�صلمني. هو من بقايا بناء �أقامه »هريودو�س 
�لأدومي« يف فرتة حكمه للمدينة )37 ق. م( ، و�صيد �ل�صور فوق مغارة �ملكفيلة �لتي ��صرت�ها 

�إبر�هيم عليه �ل�صالم من »عفرون بن �صوحر �حلثي«. باأربعمائة �صاقل كنعاين )5( . 
و�لنبي �إبر�هيم عليه �ل�صالم، بعد �أن �نطلق من رحلته �لتاريخية تلك من �أر��صي )�أور( 
يف �لعر�ق وو�صل �أر�س كنعان يف فل�صطني، حل يف مدينة �خلليل �لتي حملت ��صمه، وعندما 
�إبر�هيم  �لنبي  دفن  بعد  وفيما  »�ملكفيلة«،  مغارة  يف  دفنها  �صارة  �لأوىل  زوجته  توفيت 
�لنبي يعقوب وزوجته  ��صحق وزوجته »رفقه« يف �ملغارة، وكذلك دفن فيها  نف�صه وولده 

»لئقة«)6(. 
�صكلت  و�لتي  �لإبر�هيمية،  �لعائلة  رفات  ت�صم  �لتي  �ملغارة،  �كت�صبت  �ل�صبب،  ولهذ� 
�لأ�صا�س لالأديان �لتوحيدية �لثالثة، �أهمية كبرية على مدى �لع�صور. ي�صري علماء �لآثار �إىل 
�أن �ل�صور �ل�صخم، �لر�ئع بتكوينه �لأثري، �لذي يحيط �ألن باحلرم �لإبر�هيمي �ل�رشيف، يعود 
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فل�صطني،  �لذي حكم  ��صمه حرد بن �صالح،  �أن  فل�صطني- ويقال  –�بن  �لأدومي  لهريود�س 
�ل�صالم.  عليه  عي�صى  �لنبي  زمن  بالأحد�ث  و�رتبط  �لرومانية،  �لإمرب�طورية  حكم  �أبان 
و��صتدل �لأثريون من طريق بناء �ل�صور، من دون نو�فذ �أو �أبو�ب، �أنه �أقيم حلماية �ملقربة من 

�لعابثني و�لل�صو�س وقطاع �لطرق )7( . 
جهودها  كل  �إ�رش�ئيل  ركزت  1967م  عام  للمدينة  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  فرتة  ويف 
لتحويل �مل�صجد �لإبر�هيمي �إىل كني�س، و�عتدت على حقوق �مل�صلمني يف م�صجدهم، لأنها 
لل�صيطرة  �أهلها. وخططو�  بدون  لالأر�س  �خلليل  يزيد من مت�صك عرب  دينيًا  رمز�ً  فيه  ترى 
عليهما وتهويدهما و�قتالعهما من جذورهما �لعربية و�لإ�صالمية، حتى ل يظل للم�صلمني 
رو�بط دينية تربطهم. وقد تعر�س �مل�صجد �لإبر�هيمي للعديد من �لعتد�ء�ت �لإ�رش�ئيلية �صو�ء 
للم�صجد نف�صه �أم للم�صليني �لقادمني لل�صالة فيها، وذلك �أما عن طريق �إغالق �مل�صجد �أو عن 
طريق �حلو�جز وعمليات �لتفتي�س. ومن �أبرز تلك �لعتد�ء�ت �لتي قام بها �مل�صتوطنون على 
�مل�صجد، �ملجزرة �لتي وقعت عام 1994 و�لتي ت�صمى با�صم جمزرة �مل�صجد �لإبر�هيمي)8(. 

�لفل�صطينيني،  �إ�رش�ئيل بحق  �رتكبتها  �لتي  �ملجازر  �صل�صلة  �ملجزرة من �صمن  تاأتي 
ومن �ملعروف �أن جميع �مل�صتوطنني جنود يف �جلي�س �لإ�رش�ئيلي، مبن فيهم �لأكادمييون 
باأي عمل  يقومون  �مل�صتوطنني ل  و�إن  م�صلحون،  بو� ع�صكريًا، وجميعهم  ُدرِّ فقد  و�لأطباء، 
�إل �صمن خطة مقررة من �حلكومة، و�إنهم يقومون باأعمالهم غري �لقانونية، حتت حر��صة 

�جلي�س �لإ�رش�ئيلي و�لتن�صيق معه )9( . 
وي�صف �لربوفي�صور؛ »ميرمان« �أ�صتاذ تاريخ �لنازية يف �جلامعة �لعربية �مل�صتوطنني 
�ل�صبيبة  ي�صبهون  �أنهم  �خلليل،  �ليهود يف  �مل�صتوطنني  �أبناء  »�نظرو�  ويقول:  �لإ�رش�ئيليني 
�لهتلرية �صبهًا تامًا. نزرع يف روؤو�صهم منذ �لولدة �أن كل عربي �صيء و�رشير، و�أن كل غري 
�أنهم عرق  �لهو�س، جنعلهم يخالون  �لعظمة وع�صاب  يهودي هو �صدنا نزرع فيهم جنون 

متفوق، متامًا كما كانت تخال نف�صها �ل�صبيهة �لهتلرية« )10( . 
وقعت تلك �ملجزرة يف �صهر رم�صان عندما دخل �ملجرم باروخ جولد �صتاين – طبيب 
و�صنطة  وم�صد�صًا  ر�صا�صًا  يحمل  وهو  �أربع-  كريات  م�صتوطنة  يف  يقيم  �أمريكي  �أ�صل  من 
�ل�صباط و�جلنود، وذلك قبيل فجر يوم  �ل�رشيف، رغم حر��صة  �لإبر�هيمي  ذخرية، �مل�صجد 
�جلمعة 25/ 2/ 1944م. وفاجاأ �مل�صلني �ل�صاجدين يف �صالتهم يف �مل�صجد، من ور�ئهم 
و�جلنود  بال�صباط  �ل�صتنجاد  �لعربي  �حلار�س  وحاول  ر�صا�صه.  من  عليهم  �لنار  و�أطلق 

�لإ�رش�ئيليني خارج �مل�صجد، �أل �أنهم رف�صو� م�صاعدته، و�أطلقو� �لنار باجتاهه. 
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وهكذ� منع �جلي�س �لإ�رش�ئيلي �لنجدة، وقتل وجرح �لعديد من �مل�صليني، ومل يتوقف 
�لآمر عند هذ� �حلد قامو� مبنع و�إعاقة �صيار�ت �لإ�صعاف من �لو�صول و�إنقاذ �جلرحى يف 
�لوقت �ملنا�صب. ومما يزيد من ب�صاعة �ملجزرة �أنها حدثت د�خل م�صجد مقد�س، �أثناء �صهر 
رم�صان �صهر �لعبادة لدى �مل�صلمني لياًل، و�مل�صلمون ي�صجدون هلل تعاىل يف �صالة �لفجر. 
وو�صفت حركة �ل�صالم �لإ�رش�ئيلية يف �لذكرى �خلام�صة ملجزرة �مل�صجد �لإبر�هيمي، جاء 
�أقد�س  من  و�حد  يف  �مل�صلمني،  �مل�صلني  من   29 �صحيتها  ر�ح  �لتي  �ملجزرة  »هذه  فيها: 

مقد�صاتهم، كان من �لو�جب �أن تعني �إنهاء �ل�صتيطان �لإ�رش�ئيلي يف �خلليل« )11( . 
قامت  �ملدينة،  عن  و�إجالئهم  �ل�صالح  من  وجتريدهم  �مل�صتوطنني  معاقبة  من  وبدل 
�إ�رش�ئيل مبعاقبة مدينة وحمافظة �خلليل، بعقوبات عديدة كان منها، �إغالق �مل�صجد يف وجه 
�أ�صهر، ور�صخت تق�صيم �مل�صجد بني �مل�صلمني و�ليهود رغم  �مل�صلمني ملدة تزيد على ع�رشة 
�أنه م�صجد �إ�صالمي منذ قرون عديدة. وفر�صت نظام منع �لتجول على �ملدينة ملدة تزيد على 
�صهر، وهو �لأمر �لذي �حلق �أ�رش�ر�ً �قت�صادية و�جتماعية فادحة باأهايل �ملحافظة. و�أغلقت 
�صو�رع �ملدينة باحلو�جز �لإ�صمنتية و�لبو�بات �حلديدية، و�لغريب يف �لأمر �أن �إ�رش�ئيل مل 
تاأمرو� مع �ملجرم، ومل تفر�س �حل�صار على �مل�صتوطنني يف  �لذين  تقم مبحاكمة �جلنود 
كريات �أربع وبدًل من �أن�صاف �لعرب و�إخر�ج �مل�صتوطنني من و�صط �ملدينة، قامت باملزيد 

من عمليات �لتهويد مب�صادرة �لأر��صي و�لأبنية و�ل�صتيطان د�خل �ملدينة )12( . 
  وبعد هذه �حلادثة ز�د �لأمر �صوء� بزيارة �مل�صتوطنني �مل�صتمرة للم�صجد �لإبر�هيمي 
�حتج  ذلك  �أثر  �إىل غرفة �صالة. وعلى  �مل�صجد  �لإ�رش�ر على حتويل جزء من  وعملو� على 
�أقامة  �لأديان فكرة  �أيد وزير  �أيلول 1968  �لت�رشف �ملهني. ويف  �صكان �ملدينة على هذ� 
كني�س مقابل �مل�صجد حتى ميكن �مل�صتوطنني من تاأدية �ل�صالة متى ي�صاءون. هذ� �لقر�ر 

يعّد �أول خطوة خللق و�قع جغر�يف يهودي د�خل مركز �ملدينة )13( . 
تهويد قريات اأربع:  ♦ 

�صميت بهذ� �ل�صم ن�صبة �إىل �مللك �أربع بانيه، وهو كنعاين �لأ�صل من قبيلة �لعناقيني 
وتعني �جلبابرة �أو �جلبارين، وقد �أطلق �ليهود على هذه �ملنطقة ��صم كريات �أربع يف �صنة 
1970 كنو�ة ��صتيطانية خارج �ملدينة- تقع مبا�رشة �إىل �ل�رشق من مدينة خليل �لرحمن- 
كامتد�د »للخليل �ليهودية« ح�صب �ملخطط �لإ�رش�ئيلي، وهي م�صتوطنة �متدت وكربت على 
ح�صاب �لأر��صي �لفل�صطينية. �صمم فكرة �أقامة هذه �مل�صتوطنة نائب رئي�س �حلكومة يغئال 
�لون كمدينة تو�أم للخليل على نف�س فكرة �أقامة �لنا�رشة �لعليا �لتي بنيت �إىل جو�ر �لنا�رشة 
�لعربية عام 1956. تعّد كريات �أربع �أول خطوة حكومية ر�صمية جللب �ل�صكان �ليهود �إىل 

منطقة �خلليل )14( . 
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وقد �أ�صئت على يد جماعة من �مل�صتوطنني قيل �أنها �صوي�رشية �أو�صكنو� يف فندق �لنهر 
�خلالد �لذي متتلكه عائلة �لقو��صمي �لذي �صمي فيما بعد با�صم »فندق بارك« ويقع يف قلب 
�أنها عائالت يهودية يقودها �حلاخام »مو�صيه لفنجر« )15(  مدينة �خلليل، وتنب فيما بعد 
نيتهم  عن  �أعلنو�  �لف�صح  عيد  ع�صية   1968  /5  /10 يوم  يف  عائلة،   73 عددها  ويبلغ   ،
باأنهم قدمو�  �لعيد ك�صفو� عن خطتهم  �لآباء. ويف �صبيحة  �لعيد يف مدينة  �لحتفال بهذ� 
�أي قر�ر حكومي  �إ�صكان �لطائفة �ليهودية يف �خلليل، و�أنهم �صوف يعار�صون  لكي يعيدو� 

لإخالئهم منها، و�أنهم باقون يف مكانهم �حلايل )16( . 
مكثت هذه �ملجموعة مدة �أربعني يومًا يف �لفندق، ومل تعمل �حلكومة �لإ�رش�ئيلية على 
�أول من  باأنهم  �ألون ز�رهم مباركًا عملهم  �لوزير  �إن نائب رئي�س �حلكومة  �أخالئهم، حتى 

حاول �إعادة �لتو�جد �ليهودي يف مدينة �لآباء )17( . 
فنقل  و�صطًا،  حاًل  �لإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  وجدت  �ملماطالت  من  يوما  �أربعني  وبعد 
�ملدينة.  مركز  نطاق  خارج  تله  على  �لع�صكري  �حلاكم  مقر  �إىل  �لفندق  من  �مل�صتوطنون 
مبوجب هذ� �حلل بقي �مل�صتوطنون يف �خلليل، ولكنهم حتت حر��صة �ل�صلطات �لع�صكرية. �أما 
�مل�صتوطنون �أنف�صهم فقد نظرو� �إىل هذ� �حلل كاعرت�ف ر�صمي بحقهم يف �لبقاء يف �خلليل. 
عملية  بد�ية  فيها  ر�أو�  فقد  �آخر،  مبنظار  �لأمور  �إىل  �ملحليون  �لعرب  �ل�صكان  نظر  بينما 
��صتعمار �خلليل، �إذ ما ز�ل �مل�صتوطنون متو�جدين يف بر�كيات �جلي�س د�خل منطقة �خلليل، 

ويقومون يوميا بزيار�ت �إىل مركز �ملدينة، وي�صلون يف بع�س مو�قعها �ملقد�صة)18(. 
بد� �مل�صتوطنون ميهدون للخروج من نطاق �حلاكمية �لع�صكرية ويطلبون �أقامة بع�س 
�مل�صجد  منطقة  يف  وخا�صة  �خلليل  مدينة  د�خل  يف  و�لقت�صادية  �لتجارية  �لفعاليات 
�لإبر�هيمي حيث توجد �أي�صا مغارة �ملكيفلة، فطلبو� �أقامة مطعم طاهر -كا�صري- للز�ئرين 

�ليهود وحو�نيت لالأدو�ت �لدينية و�لتذكار. 
وقد �أقرت �حلكومة يف �صهر �آب 1968 �أقامة مدر�صة دينية يف �خلليل لت�صتوعب 103 
كيو�صكا،  فاأقامو�  �لقانون  به  �مل�صتوطنون  خرق  حادث  �لقر�ر  هذ�  عقب  حدث  ثم  طالب. 
�حلاكم  فاأقام   . �خلليل(  )م�صتوطنو  لفتة:  عليه  وكتبو�  �ملدينة  د�خل  يف  مرخ�س  غري 
�لع�صكري باإنذ�ر �ملبادرين ومت �إز�حة �لكيو�صك و�إلغاء رخ�س �أقامة لثالثة م�صتوطنني يف 
�ملقر �لع�صكري. وعلى �لرغم من وقوع عملية خرق �لقانون ب�صورة متعمدة فاإن �أو�مر �إلغاء 
ترخي�صات �لبقاء، �أبطلت مقابل �عتذ�ر �صفهي من �ملتهمني عن هذ� �لت�رشف. وهنا تظهر 

بو�صوح �صيا�صة �لت�صاهل و�لت�صامح جتاه �مل�صتوطنني )19( . 
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�ألون عن  نائب رئي�س �حلكومة  �أعلن  �لأول 1968  �صهر ت�رشين  �لتا�صع ع�رش من  يف 
قر�ر �حلكومة باإقامة مدينة �خلليل �لعليا »كريات �أربع«، حيث �رشح باأنه يجب على �لعرب 
تفهم �أهمية �خلليل �لدينية لل�صعب �ليهودي. من �جلدير بالذكر �لإ�صارة �إىل �أن حادث �لقنبلة 
�ليدوية مل يكن �لعامل �ملبا�رش لقر�ر �حلكومة �أقامة �صاحية كريات �أربع بل �إنه كانت نقطة 
حتول يف عملية �لتهويد �لتي بد�أت منذ �صهر ني�صان عند قدوم �حلاخام لفنجر وجماعته �إىل 
فندق »�لنهر �خلالد«. ل �صك يف �أن خلق �حلقائق �ملتجمعة وتو�جد �مل�صتوطنني �جل�صماين 
يف مدينة �خلليل كان له �لعتبار �لأكرب يف �تخاذ �حلكومة لهذ� �لقر�ر. من منطق مفاهيم 
عن  �لعرب  �ل�صكان  مبجمعات  �لتحكم  �إ�صرت�تيجية  �أهمية  �أحيانا  تتو�رد  �إ�رش�ئيلية  �أمنية 
��صتقر�ر و�من  طريق تو�جد �صكان يهود مماثل بينهم، هذه �لإ�صرت�تيجية مل ت�صمن عملية 
�أ�صكال �لتهويد. حتاول �حلكومة  بن�صبة100% بل تعّد من وجهة نظر �ل�صكان �لعرب كاأحد 
تطبيق هذه �لفكرة يف �خلليل. وهي هنا تعمل على مناف�صة �لعرب �ملحليني يف �ل�صيطرة على 
�أر�صهم وبيوتهم �مل�صتعملة. وبعبارة �أخرى ت�صاهم �حلكومة �لإ�رش�ئيلية بطريقة مبا�رشة �أو 
غري مبا�رشة على خلق عالقات توتر بني �مل�صتوطنني �ليهود و�ل�صكان �ملحليني، ويف �صبيل 
�تخاذ �حلكومة قر�ر�ت �حتاجت �إىل مربر�ت �أمنية، مثل حادث �لقنبلة �ليدوية وجرح 47 

يهوديًا. 
�أقيمت و�صط جممع  �لأمني لكونها  �أربع بدورها  – تقوم م�صتوطنة كريات  ومن هنا 
�لأقل  �لإيديولوجي على  �أربع دورها  تاأخذ كريات  �لوقت نف�صه  �صكاين عربي مكثف. ويف 
م�صتندين  �أنف�صهم،  �مل�صتوطنون  وي�صمنهم  �لإ�رش�ئيلية  �لأو�صاط  بع�س  نظر  وجهة  من 
باعتبار�تهم هذه على نظرية �إ�رش�ئيل �لكربى وحق �ليهود يف �ل�صكن يف كل مكان يختارونه. 
وبالرغم من �ختالف روؤية دور كريات �أربع �لوظيفي، فاإن حكومة �لتجمع �لعمايل �صاهمت 
يف �إجناز �خلطوة �لأوىل يف �صيا�صة تهويد �خلليل �أل وهي �إن�صاء �صاحية �صكنية يف منطقة 
مدينة �خلليل، وفيها تو�جد يهودي م�صتقر. وعلى �لرغم من �ن هذه �مل�صتعمره قد خططت 
ب�صكل وحدة �إد�رية وعمر�نية منفردة عن �ملدينة �لعربية فاإن �مل�صتوطنني �ليهود �عتربو� 
�ل�صتيالء  نحو  �نطالق  نقطة  هي  �أربع  كريات  و�إن  و�حد  كمكان  –روحانيًا–  �ملدينتني 

�ملقبل على مدينة �خلليل �لقدمية )20( . 
تهويد البلدة القدمية:  ♦ 

�خلليل  مدينة  �أهايل  بني  �لحتكاك  حدة  زيادة  يف  �أربع  كريات  م�صتوطنة  �صاهمت 
و�ليهود يف منطقة �مل�صجد �لإبر�هيمي، �إذ ��صتمر �مل�صتوطنون يف �إبر�ز تو�جدهم يف �ملدينة 
ويف �مل�صجد �لإبر�هيمي يوميًا، وكذلك يف عقد �لحتفالت �لدينية يف مو�قع مركزية مثل 
�لنظام �لعام. ويف  مبنى �لدبويا »بالعربية بيت هد��صا« وقد عرقلت هذه �لفعاليات مر�ر�ً 
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�إحدى �حلالت ��صدر �حلاكم �لع�صكري يف 23 �أيلول 1976، �أو�مر �أقامة جربية على �حلاخام 
ليفنجر. ومل تنفذ هذه �لأو�مر )21( . 

�أما نقطة �لتحول يف �صيا�صة �لتهويد ظهرت يف �صباط 1980، عندما �أقرت �حلكومة 
�لإ�رش�ئيلية مبد�أ �إ�صكان �ليهود يف قلب �لبلدة �لقدمية. وجاء هذ� �لقر�ر عقب مقتل �لطالب 
و�جلندي يهو�صوع �صلومو من كريات �أربع، هناك من ر�أى مقتله كرد فعل ملقتل �صابني من 
�تخذ هذ� �حلادث  �أمر فقد  �أ�صهر، ومهما يكن من  بلدة حلحول �ملجاورة قبل ذلك بب�صعة 

كمحفز مهم لتغري�ت جغر�فية يف مالمح �ملدينة. 
فقد طالب م�صتوطنو كريات �أربع �حلكومة �لإ�رش�ئيلية باملو�فقة على مطالبهم – كرد 
فعل منا�صب – و�لتي منها م�صادرة خم�صة �آلف دومن لتو�صيع رقعة كريات �أربع. و�ل�صتيالء 
على خم�صة بنايات وب�صمنها مبنى �لدبويا وذلك لتهيئة 54 غرفة لل�صكن، بالإ�صافة �إىل ذلك 

طالب �مل�صتوطنون ��صتخد�م �صيا�صة )�ليد �حلديدية( يف �لتعامل مع �ل�صكان �لعرب)22(. 
ر�أيني  بني  و�صطًا  حاًل  �خلليل  مدينة  يف  �ليهود  �إ�صكان  �لتكتل  حكومة  قر�ر  وجاء 
�أربع. فكان هناك من طالب بحملة  �غتيال جندي من كريات  �أثر حادث  نوق�صا  خمتلفني 
�إ�صكان م�صتعجلة د�خل �ملدينة على �لرغم من �لت�صكيالت �لأمنية �لتي �صوف تتخذ للحر��صة 
عملية  بتكثيف  ونادو�  �لنتقامية،  �لفكرة  هذه  �آخرون  ورف�س  �لفكرة،  هذه  تنفيذ  عند 

�ل�صتيطان د�خل كريات �أربع )23( . 
ويبدو �أن تردد �حلكومة �لإ�رش�ئيلية يف تبنى �لر�أي �لأول كان مقرونا باأ�صباب �صيا�صة 
زمنية، مثل حمادثات �حلكم �لذ�تي يف �ل�صفة و�لقطاع، وكذلك �لق�صايا �لدبلوما�صية بني 
�إ�رش�ئيل وم�رش. �أما رئي�س �حلكومة نف�صه فقد دعا �إىل �أقامة مدر�صة دينية �صبه ع�صكرية تكون 
يف �لوقت نف�صه نو�ة مدينة. هذ� وقد حظيت هذه �لفكرة بتاأييد و��صع من �أع�صاء �حلكومة، 
و�حلقيقة �أن هذه �لفكرة كانت قد وردت يف عام 1968. ر�فق قر�ر �حلكومة منع جتول يف 
�أما م�صتوطنو كريات  �أ�صابيع مما �صبب �أ�رش�ر� كثرية باملدينة و�قت�صادها.  �ملدينة طو�ل 

�أربع فلم ت�رش عليهم هذه �لأو�مر، حيث كانو� يجوبون �صو�رع �ملدينة بحرية مطلقة)24( . 
وعقد  �لتع�صفي  �حلكومة  قر�ر  على  �خلليل  بلدية  رئي�س  �حتج  ذلك  �أثر  وعلى 
�أبر�ز ق�صية  �لقو��صمة  �أيار 1980. حيث حاول فهد  �آذ�ر ويف  موؤمترين �حتجاجيني يف 
�لعرب  �ل�صكان  بني  �لقت�صادية  باملقاطعة  ونا�صد  �لغربية  �ل�صفة  كل  كق�صية  �خلليل 

�أربع.  كريات  وم�صتوطني 
ملناق�صة  خا�صة  جل�صة  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عقدت  �حلادث  هذ�  من  �أيام  �أربعة  بعد 
�لإمكانيات �ملتعددة لتهويد �خلليل. فاقرتح �صارون ت�صليم كل من �ل�صوق وحمطة �لبا�صات 
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�ملركزية �إىل �أيدي م�صتوطني كريات �أربع، ثم �صق طريق عري�صة للم�صجد �لإبر�هيمي هكذ� 
بن  �أ�صامة  ومدر�صة  �إبر�هيم  �أبينا  كني�س  ومنطقة  �لدبويا  »مبنى  �لثالث  �لنقاط  حتولت 
�ملنقذ« �إىل �أيدي �مل�صتوطنني، ومل يبق �صوى حتويلها �إىل �أحياء �صكنية و�لإي�صال �جلغر�يف 

بينها)25( . 
تهويد مبنى الدبويا:  ♦ 

�إىل  حتويلها  ثم  ومن  �لأبنية  من  عدد  على  ��صتيالء  طابع  �ملدينة  قلب  تهويد  �تخذ 
نو�ة �صكنية، ففي �لتا�صع ع�رش من �أيار 1979، قامت جماعة من ن�صاء كريات �أربع بقيادة 
�خلليل،  مدينة  و�صط  يقع يف  �لذي  �لدبويا،  مبنى  على  بال�صتيالء  ليفنجر  �حلاخام  زوجة 
وطرد �صكانها �لعرب، ورغم �نتقاد رئي�س �لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي يف حينه » مناحم بيغن« لهذ� 
�ل�صتيالء و�نتز�ع �لبيوت بالقوة، فاإن �ل�صلطات مل تطردهْم منها، وبعد ذلك بقليل، وعلى 
َر جمل�س �لوزر�ء �لقيام برد �صهيوين مالئم،  �صوء مقتل �صتة يهود يف مبنى »بيت هد��صا«، قرَّ
�لقو��صمه  فهد  �خلليل  بلدية  رئي�س  على طرد  فعمل  �ملدينة،  �ليهودي يف  �ملجتمع  لإحياء 

و�أبعاده)26( . 
�أما �حلكومة �لإ�رش�ئيلية فقد �أعلنت هي �أي�صا رف�صها لهذه �لعملية با�صتثناء وزرين 
فور�  قام  �خلليل.  يف  �ليهود  �أ�صكان  موؤيدي  كبار  �حد  وهو  �صارون  �لزر�عة  وزير  �حدهما 
�لعرب  قلق  �زدياد  �إىل  بدوره  �أدى  وهذ�  تاأييده.  لهن  مقدما  �مل�صتوطنات  �لن�صاء  بزيارة 
ور�ء  وما  و�مل�صتوطنني  �لإ�رش�ئيليني  �جلنود  �لعالقات بني  �لن�صجام يف  ب�صبب  �ملحليني 

ذلك من عمليات مرتب�صة بهم )27( . 
ظل �لتوتر ي�صود �ملدينة �ثر قر�ر �حلكومة �ل�صماح لليهود بال�صكن يف قلب �خلليل حتى 
جاءت عملية �لدبويا �مل�صهورة �لتي نفذها �أربعة من �لفد�ئيني �لفل�صطينيني يف �لثاين من 
يف  نا�رش  دروي�س  يقول  �آخرون،  ع�رش  �صتة  وجرح  �أ�صخا�س  �صتة  قتل  حيث   ،1980 �أيار 
هو  �لأ�صا�صي  �لهدف  كان  حيث   1979 ني�صان  يف  بد�  �لعملية  لهذه  �لتخطيط  بان  كتابه: 

كريات �أربع نف�صها )28( . 
وهنا مل ترتد �حلكومة �لع�صكرية يف �إ�صد�ر �أو�مر �أجالء لثالث من �صخ�صيات �ملنطقة 
�إىل لبنان بعد �صاعات معدودة من �حلادث، وهم رئي�س بلدية �خلليل فهد �لقو��صمي، ورئي�س 
بلدية حلحول حممد ملحم، و�لقا�صي �ل�صيخ رجب �لتميمي. وحتول مبنى �لدبويا فور�ً �إىل 
قاعدة ع�صكرية و�أخذت �جلر�فات – كاإعادة – تهدم �أبنية حول نقطة �حلادث م�صتغلة غياب 

ورعب �ل�صكان �ملحليني من �لت�صدي لهم يف مثل هذه �ملنا�صبات. 
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لقد ك�صفت عملية �لدبويا �أمور� كثرية بينها مثال �أن �ملبنى �ملجاور �لذي تطلق عليه 
هذ�  يف  �ملقيم  هو  �جلي�س  بان  �لظن  كان  بينما  يهوديًا  كانا  روكيع(  )بيت  ��صم  �ل�صلطة 
�ملبنى. و�حلقيقة �أن هذه �لتن�صيق بني �جلي�س وم�صتوطني كريات �أربع مل يغب عن �أذهان 

�أهايل �خلليل )29( . 
�جتمع �حلاخام ليفنجر برئي�س �حلكومة بيغن، وح�صل على مو�فقته على حتويل مبنى 
�لدبويا ر�صميًا �إىل م�صاكن لعائالت يهودية، وق�صم منه �إىل مدر�صة دينية حيث �أر�صل �لطالب 
�إىل هذه �ملدر�صة من مدر�صتني دينيتني من �لقد�س وكريات �أربع. كما ح�صل على ميز�نية 
ترميم كني�س »�أبينا �إبر�هيم« وبالإ�صافة �إىل ذلك �أن�صاأ �مل�صتوطنون مطعمًا و�صالة عر�س 

وكذلك ��صتعملو� �ملقربة �ليهودية �لقدمية )30( . 
وهكذ� –وح�صب هذه �لإ�صرت�تيجية- حتول مبنى �لدبويا ومنطقته �إىل �أول نو�ة �صكنية 

يهودية يف مركز مدينة �خلليل. 
تهويد مدر�سة اأ�سامة بن منقذة وحمطة البا�سات املركزية:  ♦ 

تعّد مدر�صة �أ�صامة بن �ملنقذ �لنقطة �لثالثة بعد منطقتي مبنى �لدبويا وكني�س »�أبينا 
�إبر�هيم« �لتي ��صتويل عليها لغر�س حتويلها �إىل نو�ة �صكنية يهودية يف مركز �ملدينة. وقد 
كانت  اخلليل  مدينة  و�سط  بناية يف  وهي  رومانو،  بيت  الإ�رضائيليون  عليها  اأطلق 
ت�ستخدم كمدر�سة اأبتدائية للطلبة العرب. و�سيطر عليها امل�ستوطنون يف بداية عام 

1980م، وا�ستخدمت لل�سكن وُحوِّلت فيما بعد ملعهد ديني. 
�أما بخ�صو�س ق�صة �إغالق مدر�صة �أ�صامة بن �ملنقذ وحمطة �لبا�صات �ملركزية �ملجاور 
يف �ل�صابع من متوز 1983 هي �أي�صا م�صابهة لغريها من عمليات �إغالق وحتويل ��صتعمالت 
�ر�س �صابقة. هذه �ملرة �أي�صا كرد فعل ملقتل �حد م�صتوطني كريات �أربع يدعى �هرون كروز 

�إذ �عترب مقتل �مل�صتوطن كروز �صببًا مقنعًا لإغالق �ملدر�صة و�ملنطقة �ملجاورة)31( . 
مل تقت�رش ردود فعل مقتل �هارون كروز على �إغالق منطقة �أ�صامة بن �ملنقذ و�ل�صتيالء 
عليها، بل �صلم قائد �ملنطقة �لو�صطى يف �جلي�س �لإ�رش�ئيلي رئي�س بلدية �خلليل، بالوكالة 
نف�صه.  �حلادث  يوم  يف  �لبلدي  �ملجل�س  وحل  بعزله  يق�صي  ع�صكريا  �مر�أ  �لنت�صة  م�صطفى 
رئي�صا  �لغائبني  �أمالك  ي�صغل من�صب حار�س  �لذي كان  �صيم�س  ز�مري  �ل�صلطة  كذلك عينت 
»�أن  �لنت�صة:  �ملدينة، فكما ذكر  �صيا�صة تهويد  �إ�صرت�تيجية تخدم  �أبعاد  له  للبلدية. وتعينه 
�لغائبني  �لأوىل تتعلق مبعرفته باأمالك  �لآن �صلطتني  �أ�صبح ميلك  �لغائبني  �أمالك  حار�س 
�ملوجودة،  �لأمالك  من  ملك  �أي  يف  يتدخل  �أن  ي�صتطيع  وبذلك  �ملدينة،  يف  و�حلا�رشين 
�لعربية.  �لبيوت  ي�صاء من  ما  يهدم  �أن  ي�صتطيع  �إذ  للبلدية  رئي�صا  ب�صفته  �لثانية  و�ل�صلطة 
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لتربير  �لقتل  �لعنف وحو�دث  �أعمال  �لت�صبب يف  �أو  �نتظار  �إىل  تعد هناك حاجة  وهكذ� مل 
عمليات �لهدم و�ل�صتيالء على �لأبنية �لعربية بل ي�صتطيع رئي�س �لبلدية �جلديد: �ملو�فقة 

مل�صتوطني كريات �أربع على �لعديد من طلباتهم« )32( . 
لقد عقب �لنت�صة على �أحد�ث �ل�صابع من متوز 1983، وعزله من من�صبه بعر�س لئحة 
و�صع  منها:  �لعرب  �ل�صكان  �صد  �مل�صتوطنون  بها  قام  وتخريب  عنف  �أعمال  من  طويلة 
�لقنابل يف �صاحات �ملد�ر�س وقلع �لأعمدة �لكهربائية وهدم خم�صة بيوت يف منطقة �لق�صبه 
و�إحر�ق �صيار�ت با�صات و�ل�صوق �ملركزي و�لأ�صد خطورة، تتمثل يف حادثة قتل ثالثة طالب 
جامعيني يف �جلامعة �لإ�صالمية يف �خلليل حيث تبني بان مدبري هذه �لعملية ينتمون �إىل 

خلية تخريبية يهودية تعمل منذ �صنو�ت �صد �ل�صكان �لعرب يف �ملناطق �ملحتلة)33( . 
وجتدر �لإ�صارة �أن مدر�صة �أ�صامة بن منقذ وحمطة �لبا�صات ما ز�لتا معلنتني كمنطقتني 

ع�صكريتني حماطتني بالأ�صالك �ل�صائكة يقيم فيها �جلنود و�مل�صتوطنون. 
تهويد بناية الدبويا:  ♦ 

تقع يف قلب مدينة �خلليل، )بيت هد��صا( وتعود للعهد �لرتكي، وحتولت مل�صفى يف عهد 
�لنتد�ب، ثم مدر�صة لوكالة �لغوث �لدولية يف �لعهد �لأردين عام 1965، ويف عام 1975 

قامت زوجة ليفنجر بال�صتيالء على �ملبنى )34( . 
تهويد تل الرميدة:  ♦ 

�ملناطق  �حد  �لقدمية  �لبلدة  من  �جلنوبي  �جلزء  يف  �لو�قعة  �لرميدة  تل  منطقة  تعّد 
�لأثرية و�ملقد�صة حيث يتو�جد بها ثالث مقابر يهودية لطو�ئف �ل�صكناز و�لكر�تيني )35(. 
تلة  على  �حلالية  �ملدينة  من  بالقرب  تقوم  كانت  �لقدمية  �خلليل  �أن  �مل�صتوطنون  و�عترب 
�لرميدة �ملغطاة باأ�صجار �لزيتون، وكانت ت�صم بركتني هما بركة �لقز�زين، وبركة �ل�صلطان 

وذلك يف جنوبها �لغربي )36( . 
تهويد م�سجد م�سهد الأربعني:  ♦ 

ترميم  من  �لأعمار  جلنة  ومنعو�  �مل�صجد  حميط  يف  دومنًا   12 على  �ليهود  ��صتوىل 
�مل�صجد، متهيد�ً لال�صتيالء عليه بحكم قربه من م�صتعمرة »تل �لرميدة« )37( . 

تهويد منطقة خار�سينا:  ♦ 

�أقيمت م�صتوطنة غفعات خار�صينا يف �لعام 1982، �إىل �ل�صمال من م�صتوطنة كريات 
�أربع، ومب�صافة ل تبعد عنها �أربعة كيلومرت�ت على �أر��صي مدينة �خلليل، ويف منطقة ل تبعد 
�صوى �أمتار عدة عن مو�قع �لبيوت حغاي �إىل �جلهة �جلنوبية من مدينة �خلليل ومب�صافة ل 

تبعد �صوى ع�رش�ت �لأمتار عن �لبيوت �لعربية يف �ملدينة )38( . 
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ول يقت�رش �لأمر عند هذ� �حلد فقد ُهوِّدت م�صاحات و��صعة من �لأر��صي حول �ملدينة 
�أر��صي  من  و��صعة  م�صاحات  م�صادرة   1981 عام  يف  جرت  كما  ��صتيطاين  حز�م  لإقامة 
�لقرى �ملحيطة باخلليل، لإقامة حز�م ثان من �مل�صتعمر�ت على د�ئرة �أو�صع من �حلز�م �لأول 
ومن ذلك، �إقامة م�صتعمرة كرمئيل على �أر��صي بلدة يطة، وم�صتعمرة مت�صف�س جربين على 
�أر��صي قرية ترقوميا، وم�صتعمرة ت�صيغوت على �أر��صي قرية �صوريف وبيت �مر. وم�صتعمرة 
�صيمعة، ظانا،  �صو�صيا، بيت حجاي، عتانئيل،  ت�صور، بني، خفري، كر�ميل، ماعون،  كرمي، 
 )27( �ملحافظة  �مل�صتوطنات يف  عدد  بلغ  . حيث   )39( �أدوره  تيلم،  نيغوهوت،  لوت،  ��صكو 

م�صتوطنة و )17( بوؤرة ��صتيطانية. 
ثانيا- هدم البيوت والقرى: 

تنطلق دولة �إ�رش�ئيل من مفاهيم تور�تية )�أو بالأ�صح يزعم �أنها تور�تية( بان �لأر�س 
ملك لها وحدها، ول حق لغري �ليهود يف �لإقامة فيها، وبناء على هذه �ملفاهيم، وب�صبب 
�ل�صهوة �جلاحمة لالمربيالية �ل�صهيونية يف �لتو�صع فقد جلاأت �إ�رش�ئيل منذ عام 1948م �إىل 
هدم �لبيوت و�لقرى �لعربية وطرد �صكانها حتى ت�صمن �لأر�س لليهود وحدهم. ويذكر تقرير 
حقوق �لإن�صان �لذي �أعده �لربوفي�صور �صاحاك رئي�س جمعية حقوق �لإن�صان يف �إ�رش�ئيل، �أن 

�إ�رش�ئيل هدمت )385( قرية عربية يف فل�صطني من �أ�صل )475( قرية )40( . 
ويف عام 1967 هدمت �إ�رش�ئيل يف حمافظة �خلليل قرى بيت عو� وبيت مر�صم، وذكر 
يف تقارير حقوق �لإن�صان �أن �إ�رش�ئيل هدمت يف �ل�صفة وقطاع غزة )ومن �صمنها �لقد�س( 
�لو�قعة بني عامي 1967- 1971 )16312( بيتًا عربيًا كانت ح�صة حمافظة  يف �ملدة 
�خلليل منها )605( �إذ ل يعرف �لعدد �حلقيقي للبيوت �لعربية �لتي هدمتها �إ�رش�ئيل �صو�ء 
د�خل �لأر�س �ملحتلة عام 1984م، �لتي �أقيمت عليها �إ�رش�ئيل، �أو يف �لأر��صي �ملحتلة منذ 
عام، 1967 لأن �إ�رش�ئيل م�صتمرة يف عمليات �لهدم، رغم عملية �ل�صالم، ورغم خمالفة ذلك 

لكل �لأعر�ف �لدولية و�لقو�نني �ملحلية )41( . 
يف كل مرة كان ي�صتغل �مل�صتوطنون �أي حادث �صدهم، و�أحيانًا بدون حو�دث �صدهم، 
حتى يقومو� بخطوة حتقق لهم تعزيز �ل�صتيطان يف �لبلدة �لقدمية من �خلليل، و�ل�صتيالء 
على �لبيوت و�ملمتلكات �لعربية، هذ� �إ�صافة �إىل �صعيهم �ملتو��صل لإعطاء بع�س �لقانونية 
ل�صلوكهم �ل�صتيطاين خا�صة فيما يتعلق بعملية �لبناء يف و�صط �ملدينة �لتي تخ�صع ل�صلطة 

�لبلدية وجلنة �لتنظيم �ملحلي فيها. 
هدم �لحتالل �لإ�رش�ئيلي �لعديد من �ملنازل و�لأبنية �لتاريخية و�صط مدينة �خلليل 
بع�س  على  �ل�صتيالء  �إىل  و�إ�صافة  و�لعثماين،  �ململوكي  �لع�رش  �إىل  بنائها  تاريخ  يرجع 

�لأبنية يف د�خل �ملدينة وحتويلها �إىل �أحياء �صكنية. 
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ثالثا- جدار الفصل العنصري: 

هو جد�ر �صيا�صي هدفه فر�س وقائع جديدة على �لأر�س عرب �إز�حة حدود عام 1967 
�إىل د�خل �لأر��صي �لفل�صطينية، و�صم �أكرب م�صاحات ممكنة من �لأر��صي مع �أقل عدد من 
�أكرث من  �أكرث من )186( كم، ويلتهم  �ل�صكان. و�لذي مير باأر��صي �ملحافظة، ويبلغ طوله 
60% من م�صاحة �لأر��صي �لزر�عية، و15 % من �لأر��صي �ملروية، وما م�صاحته )565( �آلف 
ع معظمها، ويقتلع �جلد�ر �أكرث  دومن من �لأر��صي ب�صكل عام، و�صمها للم�صتوطنات �لتي ُو�صِّ
من )250( �آلف �صتلة زيتون، ويقتطع م�صاحات و��صعة من �لأر��صي �لرعوية، ويدمر بنية 
�لإنتاج �لزر�عي ب�صقيه �لنباتي و�حليو�ين، وي�صيطر على م�صادر �ملياه، حيث �صكل �رشبة 
قاتلة لالقت�صاد يف �ملحافظة، و�صيوؤدي هذ� �جلد�ر �إىل حما�رشة حو�يل )40( �آلف مو�طن، 
يقيمون د�خل �لبلدة �لقدمية من �خلليل، وهذ� ي�صكل كارثة حقيقية ل�صكان حمافظة �خلليل. 
وق�صم �جلد�ر �لعن�رشي و�لطرق �للتفافية �ملحافظة �إىل )6( مناطق مقطوعة ومعزولة 
و�لتغري�ت  فل�صطني.  بقية حمافظات  ويعزلها عن  �ملحافظة  بع�صًا، ويحا�رش  بع�صها  عن 
�ل�صمال  باجتاه  �خلليل  حمافظة  جنوب  من  �لغربية  �ل�صفة  يف  �جلد�ر  م�صار  يف  �جلديدة 
�آثرها  �إ�صافة )53. 5( كيلومرت على طول �جلد�ر، وعزل على  �أثره مت  �ل�رشقي و�لذي على 
�لبحر  جانب  على  �لأخ�رش  و�خلط  �جلديد  �جلد�ر  �متد�د  بني  ما  دومن  �آلف   )780  .153(

�مليت. 
�إىل  وب�رشيا  جغر�فيا  �ملدينة  تق�صيم  مت   1997 عام  يف  �خلليل  �تفاقية  �أعقاب  ويف 
�إجر�ء�ت تهويد �ملدينة،  ، و�زد�دت خطو�ت �لحتالل �رش�وة، يف   )H2( و   )H1( ق�صمي 
�ل�صكان، و�إغالق �ملحالت  �لبيوت، وت�رشيد  �أ�صكاًل و�أ�صاليب عديدة، منها هدم  �أخذت  �لتي 
�لتجارية باأو�مر ع�صكرية، و�لعتد�ء على �ملو�طنني بدم بارد و�إحر�ق �ملنازل و�ملمتلكات 
وتدمري منازل ومن�صة ومد�همات �لبيوت �ل�صكنية ليل نهار، و�عتقالت باجلملة، و�أدى بناء 
وجتريف  تدمري  �أعمال  و�رتكاب  �ل�صتيطانية،  �لبوؤر  حول  �لعن�رشي  و�لف�صل  �ل�صم  جد�ر 
لالأر�س و�لأ�صجار، وو�صع �ل�صكان يف �صجن كبري، وحو�جز حديدية و�أ�صمنتية، و )7( بو�بات 
�أ�صطح  �لكرتونية، و )5( بو�بات مغلقة، ونقاط �لتفتي�س �لع�صكرية يف كل �لطرقات، وعلى 

�ملنازل. 
وجاء بناء جد�ر �لعزل هذ� ليعمق �مل�صكلة، وليزيد �لطني بلة على بلة، وليف�صل �ملئات 
من �لعائالت �لعربية د�خل �لبلدة �لقدمية، و�ملنطقة �لتي ت�صمى )H1( و )H2( ، و�صيتم 
تدمري مئات �ملنازل �لتاريخية �ملاأهولة، وبخا�صة مناطق متا�س مزدحمة بال�صكان، كما 
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�رُشِّدت مئات �لعائالت، ودّمرت �ملزيد من �لأر��صي �لإ�صافية، و�إن هذه �لإجر�ء�ت �صببت 
�لهجرة  على  لإرغامهم  �ملو�طنني  على  و�ل�صغوطات  �لإجر�ء�ت  يزيد  مما  فادحة،  خ�صائر 
�جلد�ر  �إىل  بالإ�صافة  �ل�صهيونية،  �لحتالل  ل�صلطات  �لأ�صا�س  �لهدف  هو  وهذه  �لق�رشية، 
�لد�خلي حول �مل�صتوطنات �لتي تقع د�خل �ملدينة، و�جلد�ر �خلارجي �لذي بد�أ من م�صتوطنة 
جمد�ل عوز بالقرب من بيت �أمر، مرور�ً ب�صوريف، وخار��س، ونوبا، وبيت �أول، وترقوميا، 
وبلدة �إذنا، ودير �صامت، وبيت عو�، و�لربج، وعرب �لرما�صني، و�ل�صموع جنوبا، و�إىل منطقة 
�ل�رشقية ملحافظة  �ل�صفوح  �إىل بلدة بني نعيم يف  �أن ي�صل  �أم �لدرج �رشق بلدة يطا، و�إىل 
�خلليل، حيث ي�صم بذلك م�صتوطنات عدة من بينها كرمئيل، وماعون، و�صو�صيا، وبني حيفر، 
قرية   )68( و  �جلد�ر،  خارج  بدوية  �صكانية  جتمعات   )7( يبقي  �جلد�ر  �أن  �ملعروف  ومن 

وخربة �صغرية تابعة لعدة بلد�ت يف هذه �ملنطقة )42( . 
لت �إ�رش�ئيل �أكرث من )33( عائلة فل�صطينية من  وبتاريخ 30/ 10/ 2007 قامت رحَّ
خربة ق�صة �لقريبة من بلدة �إذنا وقامت هذه �لقو�ت بهدم �لبيوت و�ملغر وتدمري خمزون 
�حلبوب و�لأعالف وُطردو� من �أر��صيهم �إىل �جلهة �ل�رشقية جلد�ر �لف�صل �لعن�رشي. و�إ�صافة 
�لطرق  على  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  جي�س  قو�ت  �أقامتها  �لتي  �لعازلة  �لأمنية  �ملنطقة  �إىل 
وحتى  �لفريجات،  عرب  منطقة  من  وحتديد�ً  �لظاهرية،  منطقة  من  تبد�أ  و�لتي  �جلانبية، 
م�صتوطنة �لكرمل يف �جلنوب �ل�رشقي لبلدة يطا، وتقع على �لطريق رقم )317( �ملخ�ص�س 
للم�صتوطنات �ل�صهيونية يف حمافظة �خلليل، وتعزل هذه �ملنطقة �لأمنية �أكرث من )500( 
مو�طن، ي�صكنون يف �لعديد من �لقرى و�لتجمعات و�خلرب �لعربية �ل�صغرية، ومن �لو��صح 
�أن هذ� �ملخطط �صيح�رش بلد�ت �لظاهرية و�ل�صموع ويطا، بني منطقة �لطريق �جلديد �ملنوي 
�أقامته، وبني م�صار �جلد�ر �ملبني حاليا، حيث �أن �صكان هذه �لبلد�ت ممنوعون من �ملرور 
�أقاربهم  وزيارة  �أر��صيهم،  �إىل  للو�صول   ،  )60( رقم  و�لطريق   ،  )317( رقم  �لطريق  عرب 
�ملحا�رشين يف هذه �ملنطقة، �لتي تقدر باآلف �لدنومات من �لأر��صي �لزر�عية �خل�صبة، 
على  كليًا  تعتمد  �لتي  �لعائالت  من  �لعديد  ذلك  جر�ء  �صتت�رشر  و�لتي  �لرعوية،  و�ملناطق 
�لزر�عة و�لفالحة وتربية �ملو��صي، �إ�صافة �إىل �إخطار ع�رش�ت �ملنازل بوقف �لبناء و�لهدم، 
�لأمنية  �لناحية  �إىل  �إ�صافة  �لقائمة،  �مل�صكالت  �إىل  ت�صاف  �جتماعية  م�صكلة  خلق  حيث 
�خلطرية، �ملتمثلة يف �أن كل مو�طن يقرتب من هذه �ملناطق، �صيكون عر�صة �إىل �أطالق �لنار 
و�ملوت، �أ�صف �إىل ذلك �أ�رش�ر ل حت�صى حلقت باملو�طنني يف �لنو�حي �ل�صحية و�لنف�صية 
خنق  �إىل  و�صوح  وبكل  تهدف  و�ملمنهجة  �خلطرية  و�جلر�ئم  �لفظائع  هذه  و�لتعليمية، 
�ملو�طنني �قت�صاديًا و�صيا�صيًا ووجوديًا، و�إرغامهم على �لت�رشيد و�لتهجري و�لرتحيل)43( . 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن 172
هوية  وإنتماء

رابعا- التزوير وسرقة الرتاث والتاريخ: 

مل يكتف �لكيان �ل�صهيوين ب�رشقة �لأر��صي، بل �صعو� عرب و�صائل عديدة لنهب �لرت�ث 
و�لتاريخ ون�صبه �إليهم، ل يقت�رش �لآمر عند هذ� �حلد بل، �رشقة �لزي �ل�صعبي وما حتت�صنه 
�لأر�س من �آثار وكنوز. ويف كثري من �لأحيان تغري �مل�صمات �لعربية للعديد من �ملناطق 
وت�صتبدل مب�صميات �صهيونية يف ظل خمطط متكامل �حللقات ل�رشقة هوية وتر�ث �لأمة، وهو 

ما ي�صري جنبًا �إىل جنب مع ما يجري على �لأر�س من تهويد و��صتيطان وتغري ملعاملها. 
�أما بالن�صبة لالعتد�ء�ت �لتي يتعر�س لها �لرت�ث �لفل�صطيني منذ �صنو�ت طويلة على 
�أيدي �آلة �لحتالل �ل�صهيونية، �لتي ل ترحم، ففي �ل�صفة �لغربية تنت�رش �لعديد من �ملعار�س 
و�ملحالت �ملتخ�ص�صة يف بيع �لأدو�ت �لفخارية و�لزجاجية �مل�صتوحاة من �لتاريخ و�لرت�ث 
�لفل�صطيني ور�صمتها �أيد فل�صطينية، لكنها ت�صوق لل�صياح �لأجانب على �أنها تر�ث �صهيوين. 
وبح�صب عدد من باحثي �لتاريخ �لفل�صطينيني فان م�صنوعات �لفخار �لتي يعر�صها 
�ل�صهاينة يف متاحفهم ومتاجرهم، هي من �أنتاج عربي وباأيد فل�صطينية �نتقلت �إليهم من 
�أجد�دهم �لكنعانيني، ونتيجة ل�صعوبة �لأو�صاع �لقت�صادية ي�صطر بع�صهم لبيعها لتجار 
�صهاينة، ويف �أحيان �أخرى يح�صل بع�س �أ�صحاب م�صانع على ر�صومات معينة من �لتجار 

�ل�صهاينة، ويقومون بت�صنيعها لهم. 
عرب  جتار  فهناك  �لفخار،  م�صنوعات  حد  عند  تقف  ل  �لفل�صطيني  �لرت�ث  �رشقة  �إن 
متجولون ي�صرتون �ملالب�س �لقدمية و�لنحا�صيات و�ل�صكوك �ملعدنية من �ل�صكان �ملحليني، 

ثم يقومون بيعها لتجار متخ�ص�صني لتعر�س بالتايل يف �ملتاحف �ل�صهيونية. 
و�صلت م�صاعي �ل�صهاينة ل�رشقة �لرت�ث �لفل�صطيني �إىل حد قيامهم باإ�صفاء �ل�صبغة 
�ليهودية على حجارة �لبيوت �لفل�صطينية �لقدمية، حيث ي�رشق �ل�صهاينة �حلجارة �لتاريخية 
�لتي �صيدت بها �لبيوت �لعربية يف �لقرى و�لق�صور �لتاريخية، ويف �لوقت نف�صه يقومون 

بالت�صكيك بالوجود �حل�صاري �لفل�صطيني. 
وت�صري �ملعلومات �إىل �أن بع�س �ملو�طنني �لفل�صطينيني تدفعهم ظروفهم �لقت�صادية 
�ل�صعبة، �إىل �لتنقيب عن �لآثار وبيعها للتجار �ل�صهاينة و�لذين ي�صارعون على �لفور �إىل 
�لعربية و�لإ�صالمية،  �لهوية  باأنها مقتنيات �صهيونية يف م�صعى �صهيوين لطم�س  �لدعاء 

وتاأكيد �حلق �لتاريخي �ملزعوم لليهود يف فل�صطني. 
ول يقت�رش �لأمر عند هذ� �حلد حتى �لكوفية �لفل�صطينية هي �لأخرى و�صلت �إىل مربع 
�ل�رشقة حيث قام موؤخر� قام �أخري� �مل�صممان �ل�صهيونيَّان جابي بن حاييم، وموكي هرئيل 
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د�وود. يف حماولة لال�صتيالء على  �لكيان وجنمة  باألو�ن علم  �ملعروفة  �لكوفية.  بت�صميم 
�صمماها  �لتي  �لكوفية  خطوط  �ن  وهرئيل:  حاييم  بن  وقال  �لفل�صطيني،  �ل�صعبي  �لرت�ث 

�صتكون بالأزرق، على خلفية بي�صاء. 
كات�س  ي�رش�ئيل  �لإ�رش�ئيلي  �ملو��صالت  وزير  �أن  �حرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت 
على  �ملكتوبة  و�ملدن  �لبلد�ت  �أ�صماء  بتهويد  �آمر  �ملتطرفة،  �ليمينية  بتوجهاته  �ملعروف 
�لإ�صار�ت و�لالفتات �ملنت�رشة على �ل�صو�رع و�لطرقات �لرئي�صة، ويق�صي قر�ر �لتهويد ب�صطب 
�لعربية  �أ�صمائها  على  و�لإبقاء  وبلدة،  مدينة  �ألفي  من  لأكرث  و�لإجنليزية  �لعربية  �لأ�صماء 
�لقد�س  ��صم  �لقر�ر �صي�صطب  �لعربية و�لجنليزية، وبعد تطبيق  فقط، مع كتابتها بالأحرف 
وي�صتبدل به ��صم »يرو�صالمي« وبينها مدينة �خلليل �لتي �صي�صبح ��صمها »حيفرون«، وقريات 

�أربع وبيت هد��صا و��صمها » بناية �لدبويا«، وغفعات خار�صينا، و�لنهر �خلالد... �لخ )44( . 
و�عترب خرب�ء يف �ل�صاأن �لفل�صطيني قر�ر �لكيان �ل�صهيوين بتغيري �أ�صماء �لعربية �إىل 
��صتمر�ر�ً مل�صل�صل تهويد �ملدينة، و�لوقوف  �أ�صماء عربية و�صهيونية، جاء لطم�س هويتها، 

�صد ملفات حق �لعودة �لتي يطالب بها �لفل�صطينيون يف �خلارج. 
وذكرت كثري من �لدر��صات �أن �لدولة �لعربية قبيل �إعالن قيام �لدولة مل يكن لها تر�ث 
على �لإطالق، لذلك �عتمدت يف تكوين ثقافتها على �ليهود �لذين جاوؤو� من خمتلف بقاع 
�لأر�س ليحملو� ثقافة وح�صارة �صعوبهم ودولهم حيث �أعيد ت�صكيل هذه �لثقافات مع و�صع 
و�حد من كربى  يهوديًا يف  تر�ثًا  لت�صبح  يهوديًا  �إىل جانب �صياغتها  لها  �أهد�ف حمددة 
عمليات �خلد�ع �ل�صهيونية، و��صتغلت �لدولة �لعربية هذه �لأفكار يف �ل�صيطرة على �لأر��صي 
�لعربية، بو�صع جمموعة �أفكار ومفاهيم تاريخية متتد جذورها لآلف �ل�صنني لتوؤكد �أن لها 

تاريخًا مزعوما على هذه �لأر�س، و�أن لها بالتايل حقًا يف �لوجود عليها. 

ممارسات املستوطنني واعتداءاتهم: 
�خلليل  حمافظة  �صكان  على  �مل�صتوطنني  قبل  من  يومية  �صبه  �عتد�ء�ت  هناك 
وممتلكاتهم، وتعري�س حياتهم للخطر، وهذه بع�س الأمثلة على املمار�سات والنتهاكات 

من قبل امل�ستوطنني: 
اإحراق املنازل واملمتلكات:. 1 على �أثر مقتل �أحد �مل�صتوطنني يف منطقة قريبة من 
مدينة  على  �لتجول  منع  �جلي�س  قو�ت  فر�صت   ،1993\5\28 بتاريخ  �لإبر�هيمي  �حلرم 
بالتحطيم  ويقومون  �ل�صو�رع،  يف  يتجولون  �مل�صتوطنون  �أخذ  بعدها  باأكملها،  �خلليل 
و�لتك�صري للممتلكات �لعربية و�لعتد�ء على كل من ي�صادفهم، و�قتحام �ملنازل و�لعتد�ء 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن 174
هوية  وإنتماء

على  تتم  كانت  �ملمار�صات  وغالبية  �إحر�قها،  و�أحيانا  حمتوياتها  و�إتالف  �صكانها،  على 
مر�أى من �جلنود �لذين كانو� بالقرب منهم �أو ير�فقونهم يف حتركاتهم، وقد تركزت عمليات 
�أربعة منازل وثالثة  �أحرقت  حرق �ملنازل يف �لبيوت �لقريبة من مكان �حلادث، حيث مت 

حمالت جتارية، وقد �أتت على جميع حمتويات �ملنازل. 
�لإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  حكومة  ل�صماح  نتيجة  النار:. 2  واإطالق  القتل  عمليات 
وجود  �أدى  �لرتخي�س،  �إىل  حاجة  وبدون  بالت�صلح  �ليهود  للم�صتوطنني  ر�بيني  يت�صحاق 
�أيدي �مل�صتوطنني �لأثر يف ��صتخد�م �لو��صع له ما ينتج عنه من عمليات قتل  �ل�صالح بني 
و�إ�صابة للمو�طنني �لعرب، وهذ� ي�صجع عمليات �لقتل �لذين يلجاأون �إىل ��صتخد�م �صالحهم 
ب�صكل �صبه د�ئم، ويف كثري من �لأحيان وقعت عمليات �لقتل )45( ، ويف غالبية حالت �لقتل 
�لتي قام بها �مل�صتوطنون- �إن مل يكن جميعها- مل تكن حياتهم معر�صة للخطر، ومل تقع 
حتت بند �لدفاع عن �لنف�س، ويف بع�س هذه �حلالت كانت حتركهم للقتل م�صاعر �لكر�هية 

و�حلقد فقط، ولعل حادثة جمزرة �حلرم �لإبر�هيمي �ل�رشيف �أكرب دليل على ذلك. 
تتمثل هذه �مل�صايقات باإلقاء �لقاذور�ت  م�سايقة ال�سكان العرب والتحر�س بهم: . 3
باجتاه �ملنازل �لقريبة من �مل�صتوطنات، و�إلقاء �حلجارة باجتاه �لبيوت �ملجاورة وحتطيم 
هوية  يف  و�لتدقيق  ع�صكري،  بحاجز  �لبيوت  هذه  �إىل  �ملوؤدية  �لطريق  و�إغالق  زجاجها، 
�لتي  �ملياه  قطع  �إىل  بالإ�صافة  �مل�صتوطنة،  من  �لقريبة  منازلهم  �إىل  �ملتوجهني  �ل�صكان 
�إنه ويف عام 1991 قام �مل�صتوطن »باروخ مرزيل )�صكرتري عام  تزود تلك �لبيوت، حيث 
حركة كاخ �لعن�رشية( باإلقاء �حلجارة من باحة منزله باجتاه بيت �إ�صحاق خليل �أبو �صاكور 
�بو عي�صة �لقريب من م�صتوطنة ر�مات ي�صاي« مما �أدى �إىل حتطيم �لزجاج و�إ�صابة �لطفلة 

رميا وعمرها 6 �صنو�ت بجروح يف ر�أ�صها بطول 6 �صنتيمرت )46( . 
اقتالع الأ�سجار واأتالف املزروعات:. 4 يتعر�س �ملز�رع يف حمافظة �خلليل يوميًا 
تقريبًا خللع �ملزروعات وقلع �لأ�صجار من قبل �مل�صتوطنني، وخا�صة يف �ملناطق �لريفية 
و�لزر�عية �لقريبة من �مل�صتوطنات �لتي حتيط بالقرى �لو�قعة يف حمافظة �خلليل، وتعرب 
حدود  وتو�صيع  �لأر��صي  على  �ل�صتيالء  بهدف  وذلك  د�ئمة،  �صيا�صة  عن  �ملمار�صات  هذه 
من  وغريها  يطا  بلدة  من  �لقريبة  �صو�صيا  م�صتوطنة  يف  �أحيانا  يحدث  كما  �مل�صتوطنات، 
�مل�صتوطنات، وتهدف ممار�صاتهم �إىل �لتو�صع و�إجبار �أ�صحابها �إىل ترك �أر��صيهم، وقد �أقدم 
م�صتوطنو �صو�صيا بتاريخ 14/ 6/ 1993 على �إحر�ق 40 �صجرة زيتون مثمرة، �إ�صافة �إىل 

�إحر�ق خم�صة �آلف �صجرة رعوية. 
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املوضوع الثاني: سبل احملافظة على الرتاث الشعيب يف حمافظة خليل 
الرمحن: 

يعّد �لرت�ث �ل�صعبي من �لدر��صات �لتي تاأخر �لهتمام بها يف �لعامل �لعربي، على �لرغم 
من غنى هذ� �لرت�ث و�أهميته بالن�صبة لنا، وبد� �لهتمام بدر��صة �لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني 
يف  �لثانية  �لنكبة  بعد  �زد�د  �لهتمام  هذ�  �أن  �أل  1948م،  عام  نكبة  بعد  ودر��صت  جمعا 
عام 1967م، عندما �أح�س �ملهتمون بخطورة ما �آلت �أليه �لأمور يف فل�صطني عامة و�خلليل 

خا�صة )47( . 
وبالرغم من �جلهود �لفل�صطينية �ملتو��صعة، فاإنها متكنت من حتريك �لطاقات، وخلق 
�أجيال من �ملهتمني �لذين د�أبو� على �جلمع و�لتميز و�لدر��صة و�حلفاظ عليه، فظهرت بع�س 

�لدر��صات �ملبكرة يف منهاجها ونتائجها. 
ونتيجة �خلوف �ملتز�يد عل �لرت�ث �ل�صعبي من �لندثار �أو �لتحريف �أو �ل�صطو عليه كما 
فعل �ل�صهاينة، �لأمر �لذي ��صتدعى �لهتمام بهذ� �لرت�ث وتدوينه وحفظه؛ لأنه ميثل حياة 
�ل�صعب وتقاليده من جهة، ومن جهة ثانية يكون عن�رش�ً فاعاًل يف �حلفاظ على �صخ�صيتها، 
وعلى بعث �لإح�صا�س �لقومي �ل�صاخب فينا �لذي ي�صكل حتديًا حا�صمًا لكل عمليات �لإبادة 
�إن »�لتعرف عل ثقافتنا و�لت�صبث بكل لوحة وكل ر�صم وكل مو�ل وحلن يربطنا  و�لتهويد. 

بالأر�س �لتي �قتلعنا منها« )48( . 
�لفل�صطيني مل يكن جمرد در��صة تقبع يف كتاب، و�إمنا كان موجهًا  �ل�صعبي  و�لرت�ث 
خلدمة �أغر��صه �لقومية و�لوطنية، وخلدمة ثقافة �صعب نهبت �أر�صه، و�رشق تر�ثه �ل�صعبي 
وغري �ل�صعبي، وكان من �أ�صباب جناح �ملهتمني بالرت�ث و�نطالقه من �ملحلية �إىل �لعاملية، 
�أن د�ر�صي هذ� �لرت�ث قد عملو� على �لرتقاء بالعمل �مليد�ين، و�ختيار �لنماذج �لتي ت�صلح 

للظروف �ملتجددة، عندما �نتقلت در��صة �لرت�ث �إىل �آفاق مل ت�صل �إليها من قبل )49( . 
�إن �صياع تر�ثنا �ل�صعبي، يعني �صياع بع�س معامل هويتنا، وحرمان �أجيالنا �لالحقة 
�لالزمة  و�ملو�د  �لوثائق  من  و�لباحثني  �لد�ر�صني  وحرمان  �لرت�ث،  هذ�  �إىل  �لتعرف  من 
وليد  يكن  مل  �ل�صعبي  بالرت�ث  �لهتمام  و�إن  �لإن�صانية.  �لعلوم  يف  و�أبحاثهم  لدر��صتها 
�ل�صدفة، ول ثمرة �جتهاد �صخ�صي �أو باحث فرد، بل �إن �لو�جب �لقومي و�لوطني يلزمنا �أن 
نقوم بتدوين تر�ثنا ونقله ودر��صته در��صة علمية وغربلته و��صتئ�صال �لغث �ملد�صو�س فيه 
�لهوية ونحن �صعب يقاتل من  �لثقافات �لأخرى، و�لتم�صك بالإيجابي، لن �لرت�ث هو  من 
�أجل �لهوية. �أما ذ� كان �هتمامنا بالرت�ث يقوم على �أ�صا�س �لتدوين و�ملتحفة فقط، فهذ� هو 

�لعقم �حل�صاري و�لفكري بعينه )50( . 
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�لهجمة  ب�صبب  و�ل�صياع  �لندثار  من  �ل�صعبي  �لرت�ث  على  �ملتز�يدة  �ملخاوف  �إن 
�ل�صهيونية، وب�صبب زو�ل �جليل �لقدمي �لذي يدخر هذ� �لرت�ث، دفعت �لباحثني �إىل تدوينه 
ودر��صته بغية �أحيائه و��صتلهامه ونقله �إىل �لأجيال �لقادمة، ويف �سوء ذلك تاأتي اأهمية 
النحو  على  وهي  ال�سياع،  من  وحمايته  ال�سعبي  الرتاث  على  التي حتافظ  الأدوار 

الآتي: 

1- دور املؤسسات الشعبية: 

نتيجة  �لرت�ث  على  �حلفاظ  باأهمية  �خلليل  حمافظة  يف  �ل�صعبية  �ملوؤ�ص�صات  �هتمت 
ومن  �لفل�صطينية،  لالأر��صي  �ل�صهيوين  �لحتالل  وخا�صة  �ملنطقة،  يف  �ل�صائدة  لالأو�صاع 

هذه �ملوؤ�ص�صات، �جلمعيات، �ملعار�س، �ملتاحف. 
اجلمعيات:  ♦ 

لأر��صيه،  �ل�صهيوين  �لحتالل  ب�صبب  �خلليل  حمافظة  يف  �ل�صائدة  لالأو�صاع  نتيجة 
�أدى �إىل تز�يد �ل�صعور بالإح�صا�س باخلطر �لذي يهدد تر�ثهم �ل�صعبي ويهدد وجودهم على 
�أ�صاليب �لعنف و�لطم�س من  �ر�س وطنهم، وت�صافرت �لعديد من �جلهود للوقوف �أمام كل 
�لعديد من �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات يف حمافظة �خلليل كان  �لإ�رش�ئيلي. وظهرت  �لحتالل 

حمور ر�صالتها �حلفاظ على �لرت�ث وحمايته، ومن بني هذه �ملوؤ�ص�صات: 
جلنة اأعمار اخلليل:  ♦ 

و�لثقايف،  �حل�صاري  تر�ثها  و�صيانة  �خلليل  على  �حلفاظ  على  �حلر�س  من  �نطالقا 
عرفات قر�ر�ً  يا�رش  �لرئي�س  �أ�صدر  �ليهود،  �مل�صتوطنني  �أطماع  من  �لقدمية  �لبلدة  ولإنقاذ 
من  �خلليل  �إعمار  جلنة  بت�صكيل  يق�صي   1996 لعام  �آب  �صهر  من  ع�رش  �لثاين  يف  رئا�صيًا 
�صخ�صيات وموؤ�ص�صات وفعاليات حمافظة �خلليل )51( . وكان من �صمن �أهد�فها منذ بد�ية 

تاأ�صي�صها حماية �لرت�ث �خلليلي، ومن اأبرز هذه الأهداف: 
�لقدمية، من خالل تطويق  �لبلدة  �ليهودي وحما�رشته د�خل  مو�جهة �ل�صتيطان  � 
�لبوؤر �ل�صتيطانية بحلقات من �ملباين �ملاأهولة ملنع تو�صعها �أفقيًا، ومنع �لتو��صل �لعمر�ين 

لهذه �لبوؤر بزيادة �لكثافة �ل�صكانية �لعربية بينها. 
�لتكوينية  �لوحدة  عنا�رش  على  �حلفاظ  خالل  من  �لثقايف،  �لرت�ث  على  �حلفاظ  � 

للمبنى �لقدمي، و�صوًل للحفاظ على �لن�صيج �لعمر�ين باأكمله. 
�إحياء �لبلدة �لقدمية، من خالل تعزيز �رتباط �ل�صكان بها، و�إعادة ��صتخد�م �ملباين  � 

�ملهجورة، وتاأهيل �لبنية �لتحتية، وربط �لبلدة �لقدمية بباقي �أجز�ء �ملدينة. 
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اأما بالن�سبة لأهم الأعمال التي تقوم بها جلنة اأعمار اخلليل، والتي �ساهمت يف 
حماية الرتاث من الحتالل الإ�رضائيلي: 

�ملباين  ترميم  على  �خلليل   �إعمار  جلنة  تعمل  حيث   - �لتاريخية:  �ملباين  ترميم  � 
عائالت  و��صتقطاب  وتر�ثها  �لعتيقة  �لبلدة  ثقافة  على  �حلفاظ  �أجل  من  �لقدمية  �ل�صكنية 
مثل:  متنوعة  خدمات  تقدمي  خالل  من  �ل�صاكنة  �لعائالت  على  و�حلفاظ  لل�صكن  جديدة 
�خلدمات �لجتماعية و�ل�صحية و�لقت�صادية  وتقدمي �لدعم �ملايل وعقد �لفعاليات ثقافيه 

و�لرتفيه. 
�لتحتية  �لبنية  تاأهيل  �إعادة  على  �للجنة  تعمل  �لتحتية:  �لبنية  تاأهيل  �إعادة  � 
ل�صو�رع �لبلدة  �لقدمية، بالإ�صافة �إىل �إعادة تاأهيل �حلد�ئق و�ملالعب بحيث تكون تنف�صات 

لل�صكان. 
و�لندماج  �لثقايف  و�لرت�ث  �لبيئة  جمال  يف  توعية  �ملحلي :  �ملجتمع  توعية  � 
�لجتماعي. ويركز �لربنامج على �لبلدة �لقدمية، وي�صتهدف جميع �لفئات �لعمرية �لرجال 

وربات �لبيوت، �لأطفال. 
�حلفاظ على �مل�صجد �لإبر�هيمي �ل�رشيف: تقوم جلنة �إعمار �خلليل وبالتعاون مع  � 
�لألو�ن  و�إعادة  �ملبنى  جماليات  و�إظهار  كاماًل،  �حلرم  برتميم  �لإ�صالمية  �لأوقاف  د�ئرة 

�ملختلفة د�خله �إىل �صابق عهدها. 
�ل�صاكنني  �صد  �لإ�رش�ئيلية   �لنتهاكات  بر�صد  تقوم  حيث  �لقانونية:  �لوحدة  � 
بحقوقهم  �ملو�طنني  توعية  وكذلك  �لإ�رش�ئيلية،  للمحاكم  �ل�صكاوي  وتقدمي  وتوثيقها 

�لإن�صانية و�ملدنية من خالل ور�س �لعمل و�للقاء�ت �ملتكررة. 
جلنة  تعمل  حيث  �مليد�نية،  و�جلولت  �لزيار�ت  و�لفعاليات:  �لن�صاطات  ق�صم  � 
�لبلدة  �إىل  و�لزو�ر  �ملو�طنني  و��صتقطاب  �ل�صياحية  �حلركة  تن�صيط  على  �خلليل  �أعمار 
�لبلدة �لقدمية ، بحيث ت�صمل  �صياحيًا للجولت و�لزيار�ت يف  �لقدمية وقد و�صعت م�صار�ً 
�إظهار  وكذلك  �لقدمية،  و�لأ�صو�ق  �حلار�ت  يف  و�مل�صي  �لتاريخية  �ملو�قع  �جلولت  هذه 
�ل�صور  ومعار�س  و�لعرو�س،  �ملحا�رش�ت،  خالل  من  للمدينة.  �لعام  �ل�صيا�صي  �لو�صع 
�لفوتوغر�فية، و�لأفالم �لوثائقية و �ملحادثات �مليد�نية، و�لتي تهدف جميعها  �إىل ترويج 
�لبلدة �لقدمية من �خلليل. كما تعمل �للجنة على عقد �لعديد من �لفعاليات و�لأن�صطة على 
مد�ر �لعام تختلف وتتنوع ح�صب كل مو�صم. مثل مهرجان �ملاأكولت �ل�صعبية، ومعر�س 

�حلرف �لتقليدية و�ملطرز�ت. 
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مركز ال�سنابل للرتاث ال�سعبي الفل�سطيني:  ♦ 

�صمال  تقع  �لتي   – �صعري  بلدة  يف  �ل�صعبي  و�لرت�ث  للدر��صات  �ل�صنابل  مركز  تاأ�ص�س 
�رشقي مدينة خليل �لرحمن و�لتي تعّد من �لبلد�ت �لعريقة و�لقدمية يف �لتاريخ �لإن�صاين- 

�صنة 1996م، ومن �لأهد�ف �لتي حققها �ملركز يف �ملحافظة على �لرت�ث �خلليلي، هي: 
جمع �ملو�د �لنظرية �ملتعلقة بالرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني وتوثيقها.  � 

�إجر�ء �لدر��صات �لرتبوية و�لجتماعية وعمل �مل�صوحات �لأكادميية و��صتطالعات  � 
�لر�أي و�جلدوى �لقت�صادية. 

جمع �ملو�د �لالزمة لإقامة متحف �لرت�ث �ل�صعبي.  � 

��صتكمال �إجر�ء ون�رش حلقات �صل�صلة » لكي ل تن�صى » يف �لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني  � 
و�إ�صد�ر �لكتب. 

�إقامة �ملعار�س �لرت�ثية و�ملهرجانات و�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت و�ملحا�رش�ت وور�س  � 
�لعمل. 

�إ�صد�ر قامو�س �لأمثال �ل�صعبية وترجمتها �إىل لغات �أجنبية.  � 

�لتن�صيق مع �ملر�كز �لرت�ثية و�لبحثية �ملحلية و�لعربية و�لعاملية لتحقيق �لتعاون  � 
و�لأهد�ف �مل�صرتكة. 

�إنتاج �لأفالم �لتوثيقية للرت�ث �ل�صعبي وتوزيعها.  � 

املتاحف:  ♦ 

وذلك  �لفل�صطيني،  �لرت�ث  على  �ملحافظة  يف  ت�صاهم  وماز�لت-  �ملتاحف-  �صاهمت 
هذه  حتفظها  �لتي  �لأدو�ت  ومن  �ل�صعبية،  ومالب�صنا  وفنوننا  �أدو�تنا  حماية  طريق  عن 
�ملتاحف مثال �لفخار، وهي من �لأدو�ت �لفخارية �لفل�صطينية �لتي يهددها �خلطر، ومعظم 
هذه �لأدو�ت وجدت طريقها �إىل �لأ�صو�ق �لإ�رش�ئيلية، �إذ تهافت �لإ�رش�ئيليون على �رش�ئها 
حتى �أفرغو� �ملحافظة منها، وهم يحتفظون بها يف متاحفهم، ويزينون بها مد�خل بيوتهم 
�ل�صعبية  ثقافتنا  من  نفقده، ونفقد معه جزء�ً  �لرت�ث  �أ�صحاب هذ�  بينما نحن  و�صاحاتهم. 

حوله )52( . 
�إن �ملتاحف �لن�صطة هي �لو�صيلة �ملالئمة حلماية مثل هذه �لأدو�ت �ملادية، وعلينا 
تق�صي مظاهر �ل�صلوك �ملتعلقة بها ودر��صتها، �إذ ل يكفي �لحتفاظ بهذه �لأدو�ت �جلامدة. 
�ملتحف  من  �ملطلوبة  �لر�صالة  هي  �لأدو�ت،  بهذه  �ملتعلقة  و�لوظائف  و�لرموز  فاملعاين 
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�ملو�د  تاأ�صي�صه على جمع  �لذي عكف منذ  �ل�صنابل  �ملتاحف، متحف  يوؤديه، ومن هذه  �أن 
�لعينية لإقامة متحف �صعبي �صمن �لإمكانات �ملتاحة بهدف ن�رش �ملعرفة خلدمة �ملجتمع، 
�أف�صل لفتح  و�ملحافظة على تر�ثه وما�صيه لتطويره من �أجل �مل�صاهمة يف بناء م�صتقبل 

�آفاق �ملعرفة و�لت�صال و�لعر�س و�لدر��صة و�لتعليم و�لرتفيه. 
املعار�س:  ♦ 

�إقامة  �خلليل  حمافظة  يف  �ل�صعبي  �لرت�ث  على  للمحافظة  �لأخرى  �لو�صائل  ومن 
�ملعار�س �ملوؤقتة �لتي ت�صم يف طيَّاتها �أدو�ت مادية من مطرز�ت تتعلق باملالب�س وقطع 
�لزينة و�لفنون �ل�صعبية، وبادرت �لعديد من موؤ�ص�صات حمافظة �خلليل �إىل �إقامة مثل هذه 
�أخرى تقيمها، وتهدف هذه �ملعار�س  �أو على هام�س ن�صاطات  �ملعار�س كن�صاط م�صتقل، 
ومن  �لتقليدية،  وفنونها  باأدو�تها  �لفل�صطينية  �ل�صعبية  �حلياة  من  بجو�نب  �لتعريف  �إىل 
�لعديد من  �أقامت  �أعمار �خلليل، وقد  هذه �ملعار�س �لتي �صاهمت يف حماية �لرت�ث جلنة 
�ملعار�س مثل معر�س لل�صور، ومعر�س للمطرز�ت و�حلرف �لتقليدية، ومعر�س �لف�صيف�صاء، 
�لدبكة، ومهرجان �ملاأكولت  �لفل�صطينية وفرق  �لثقافية و�لفلكلورية و�لأغاين  و�لأم�صيات 

�ل�صعبية. 
املجالت:  ♦ 

فتح  خالل  من  �ل�صعبي،  �لرت�ث  حماية  يف  �لوطنية  و�ل�صحف  �ملجالت  �صاهمت 
يف  �لكتابة  على  وت�صجعهم  و�لباحثني،  �لكتاب  وتعليقات  ومقالت  لأبحاث  �صفحاتها 
�لهتمام  ��صتمر�رية  �أجل  �ل�صعبي من  بالرت�ث  �ملهتمني  �للقاء�ت مع  و�إجر�ء  �ملجال،  هذ� 
�لتي  �ل�صنابل  �هتمت بالرت�ث يف حمافظة �خلليل، جملة  �لتي  به وتعميقه، ومن �ملجالت 
ت�صدر عن �ملركز �ل�صنابل، وهي جملة ف�صلية متخ�ص�صة يف �لدر��صات �لجتماعية و�لرت�ث 

�ل�صعبي، ويحررها �إدري�س جر�د�ت، ولها هيئة حترير ��صت�صارية. 
�صدر منها �أعد�د عدة، كما �أ�صدرت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�صطينية تعميما ي�صمح 
لهذه  �لفاعلة  �لن�صاطات  ومن  و�خلا�صة.  �حلكومية  �ملد�ر�س  مكتبات  يف  �ملجلة  باقتناء 
�أقام  حيث  و�ملوؤمتر�ت،  و�ملهرجانات  و�لندو�ت  �لرت�ثية  و�للقاء�ت  �لعمل  ور�س  �ملجلة 
�لرئي�س  �لأخ  �لفل�صطينية برعاية  �لوطنية  �ل�صلطة  �لع�صائري يف ظل  �لق�صاء  �ملركز موؤمتر 
وز�رة  �لذي نظمته  ليايل رم�صان  �ملركز يف مهرجان  �صارك  يا�رش عرفات. كما  �ملرحوم 
�لثقافة �لفل�صطينية، و�صارك يف مهرجان �أرطا�س للثقافة و�لفنون يف بيت حلم ومهرجان 
�لتوجيه �لوطني و�ل�صيا�صي يف ترقوميا، وح�صل �ملركز على �صهاد�ت تكرمي وتقدير عدة. 
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ومن الإ�سدارات التي �سدرت عن جملة ال�سنابل: 
�لطب �لعربي �ل�صعبي يف فل�صطني.  � 

�لد�ر قفر� و�ملز�ر بعيد.  � 

نهج �لرتديد يف نغم �لأنا�صيد.  � 

�ل�صلح �لع�صائري وحل �لنز�عات يف فل�صطني.  � 

نفحات عطرية من �لق�ص�س �لرت�ثية.  � 

�لأغنية �ل�صعبية �لن�صائية.  � 

من مطبخ جدتي- �أكالت �صعبية فل�صطينية.  � 

2- دور األفراد والباحثني: 

بدر��صة  �لهتمام  وبد�أ  بها،  �لهتمام  تاأخر  �لتي  �لدر��صات  من  يعّد  �ل�صعبي  �لرت�ث 
�لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني جمعا ودر��صة، بعد نكبة عام 1948م، �إل �أن هذ� �لهتمام �زد�د 
�لأمور  �أليه  �آلت  ما  بخطورة  �ملهتمون  �أح�س  عندما  1967م،  عام  يف  �لثانية  �لنكبة  بعد 
وحمل  �لر�صمي  بالن�صال  يبد�أ  ل  �لفل�صطينية  بالق�صية  �لهتمام  �أن  و�أدركو�  فل�صطني،  يف 
�ل�صالح، و�إمنا ل بد �ن يبد�أ من �لقو��صم �مل�صرتكة �لتي جتمع �لنا�س على نظرة و�حدة �إىل 
�لق�صية، وهكذ� ��صتطاعت �جل�صور �لر�ئدة �أن تخلق حركة د�فعة �إىل �لهتمام بالرت�ث �ل�صعبي 

�لفل�صطيني )53( . 
كتاباتهم  يف  �خلليلي  �لرت�ث  على  �حلفاظ  باأهمية  �لباحثني  من  �لعديد  �هتم  لقد 
ومقالتهم �لذين كتبوها عن حمافظة �خلليل. ومن �لذين �هتمو� بالرت�ث �ل�صعبي يف حمافظة 
�خلليل �لدكتور ر�صيد �لأ�صهب �لذي ن�رش �أطروحته �لتي ح�صل بها على درجة �لدكتور�ه وهي 
�حلكايات و�لأ�صاطري �ل�صعبية يف منطقة �خلليل، و�لأ�صتاذ حممود منوره، وحممد ذياب �بو 

�صالح... �لخ. 
ولقد تعر�س �لعديد من �لكتاب و�لباحثني يف ميد�ن �لرت�ث �ل�صعبي �إىل ق�صايا �لطم�س 
ظهرت  وقد  �ل�صعبي،  �لرت�ث  يف  �لعاملني  كل  �صد  و�لإرهاب  �ل�صغط  وق�صايا  و�لنتحال، 

كتاباتهم هذه على �صفحات �جلر�ئد و�ملجالت يف بع�س كتب �لرت�ث )54( . 

3- دور املؤسسات التعليمية والرتبوية: 

للموؤ�ص�صات �لتعليمية و�لرتبوية دور كبري يف حماية �لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني، وذلك 
بالذكر  ونخ�س  و�لرتبوية،  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  تلك  يف  �ملطروحة  �ملقرر�ت  خالل  من 
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�جلامعات ومن �جلامعات �لتي تعنى بالرت�ث �لفل�صطيني بوجه عام و�لرت�ث يف حمافظة 
�خلليل بوجه خا�س جامعة بولتكنك فل�صطني وجامعة �خلليل، وجامعة �لقد�س �ملفتوحة، 

وهما من �ملوؤ�ص�صات �لر�ئدة يف تلك �ملجالت يف حمافظة �خلليل. 
وت�صم تلك �ملوؤ�ص�صات نخبة من �لباحثني �ملجيدين يف �صتى �ملجالت �لرت�ثية، ومن 
�جلدير بالذكر �لإ�صارة �إىل �أن �لفرق �مل�رشحية حتاول �أحياء هذ� �لفولكلور عرب م�رشحياتها 
من حيث �إدخال �لرق�صات و�لدبكات و�لأغاين و�لأمثال �ل�صعبية، وكذلك �لفنانون �لت�صكيليون 

�لذين ي�صتقون �لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني يف لوحاتهم )55( . 
اأحياء  اإىل  العديد من املهرجانات هدف جميعها  اأقامت هذه املوؤ�س�سات   وقد 
الرتاث يف حمافظة اخلليل بهدف حمايته من الحتالل الإ�رضائيلي، وذلك عن طريق 

اأقامة املعار�س، مثل: 
منطقة  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  الأول  الفل�سطيني  الرتاث  معر�س  ♦ 

اخلليل التعليمية: 
�فتتحه رئي�س جامعة �لقد�س �ملفتوحة �أ. د. يون�س عمرو وعطوفة حمافظ �خلليل كامل 
حميد وع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عبا�س زكي ورئي�س بلدية �خلليل خالد �لع�صيلي، 
جاء ذلك خالل �حتفال نظمته �جلامعة يف �خلليل مبنا�صبة مرور ع�رشين عامًا على تاأ�صي�صها 
�لتعليمية،  �خلليل  �لأول يف منطقة  �لفل�صطيني  �لرت�ث  تنظيم معر�س  �جلامعة على  عملت 
وحمل �ملعر�س يف زو�ياه مل�صات تر�ثية ذ�ت مدلول تاريخي عميق يعزز �لهوية �لفل�صطينية، 
ويج�صد تاريخها �لفل�صطيني �لعريق، فعر�صت ت�صاميم للزي �لفل�صطيني للمدن �لفل�صطينية 
�لتقليدية �لقدمية وغريها من  �لزر�عية  كافة، و�أ�صكال �لعمالت و�لزينة و�لأو�ين و�ملعد�ت 
تر�ثية  �ملعر�س خيمة  �صمل  كما  موثقة.  تاريخية  �لتي حتمل مل�صات  و�ملطرز�ت  �لأدو�ت 
�صمت ق�ص�صًا وحكاوي تر�ثية �رُشِدت على �جلمهور و�لزو�ر، وت�صمنت �أي�صًا �صناعة �خلبز 
�لبلدي )�خلبز على �ل�صاج( ، و�لذي ُوزِّع على �لزو�ر ليعي�س �لز�ئر �أجو�ء �ملا�صي وي�صتعيد 
ذ�كرة �لتاريخ، ويقف عند �صور �لأجد�د و�لقد�مى يف حياتهم وتعامالتهم �ليومية، وي�صتد 
باأهمية  �ملتنامي  و�لإح�صا�س  �ل�صادق  �لنتماء  لديه  فيتعمق  �لأيام،  تلك  �إىل  �حلنني  فيه 

�لرت�ث يف تعزيز �لهوية �لفل�صطينية. 
ويف هذ� �ل�صياق، قال �لدكتور نعمان عمرو مدير منطقة �خلليل �لتعليمية: »�إن جامعة 
�لقد�س �ملفتوحة ت�صعى د�ئمًا �إىل تعزيز �لهوية �لفل�صطينية لدورها �ملكمل مل�صرية ن�صال 
�لفل�صطينية من خالل ن�صاطاتها وفعالياتها، وها  �لهوية  �صعبنا، فهي ت�صجع على تعميق 
هي منطقة �خلليل �لتعليمية �ليوم تنظم معر�س �لرت�ث �لفل�صطيني �لأول يف حمافظة �خلليل 
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ليكون عنو�نًا للمحافظة على تر�ثنا �لفل�صطيني من �ل�رشقة و�لتحريف ليبقى تر�ثنا تاريخنا 
وهويتنا وم�صتقبلنا«. 

معار�س جلنة اأعمار اخلليل الرتاثية:  ♦ 

�صمن فعاليات �لحتفال مبرور 15 عاما على تاأ�صي�س جلنة �أعمار �خلليل، �فتتح رئي�س 
�لوزر�ء �لدكتور �صالم فيا�س �ليوم �حتفالية �للجنة بهذه �ملنا�صبة، و�لتي ت�صم جمموعة 
من �ملعار�س �لرت�ثية و�لفنية و�حلرفية و�لف�صفي�صائية، �لذي ت�صمن �لعديد من �ملقتنيات 
و�ملو�د �لتي تعك�س �إجناز�ت جلنة �لأعمار على مد�ر 15 عاما من �لعطاء، وذلك يف �صاحة 

جلنة �أعمار. 
لوحات  ت�صمنت  �لتي  �لفنية،  و�للوحات  لل�صور  معر�س  �للنب  �صوق  يف  �فتتح  كما 
فنية ت�صكيلية للفنانة �لفل�صطينية �صناء طهبوب، عربت من خاللها عن �لق�صية �لفل�صطينية 
�لرت�ثية  �ل�صور  من  باقة  عر�س  يف  �لثقافة  وز�رة  �صاركت  كما  �لتاريخية،  وهويتها 
و�لتاريخية و�لفنية حتكي عن مدينة خليل، وعر�صت �أي�صا جمموعة من �ل�صور �لتي قدمتها 
�لفل�صطينية لثقافة وفنون �لطفل وموؤ�ص�صة �ملجدل للثقافة و�لفنون، كما عر�صت  �جلمعية 

�لفنانة �لفل�صطينية �أحالم حجازي باقة من �ل�صور �لتي �أثارت �أعجاب �مل�صاهدين. 
�لقد�س  جامعة  يف  �أقيم  �لذي  و�لكر�مة  �لأر�س  معر�س  �لأخرى  �ملهرجانات  ومن 
�ملفتوحة مركز يطا �لدر��صي �لذي �أقيم يف 22/ 4/ 2007، وقد ��صتمر ملدة �أ�صبوع عر�صت 
رد  مبثابة  �ملعر�س  هذ�  كان  وقد  و�لفكر،  و�لثقافة  �لفن  �صعيد  على  �صعبنا  �إجناز�ت  فيه 
مبا�رش على �لدعايات �لتي ت�صن �صد �صعبنا، وذلك من خالل �لكلمات �لتي �حتوتها فقر�ت 
�حلفل، كما �صمل معر�صًا للكتاب و�للوحات، ومعر�صًا للم�صنوعات �لوطنية، ومعر�صًا لآثار 

و�لأعمال �لفخارية، ومعر�صًا للرت�ث �لت�صكيلي، ومعر�صًا خليمة �لبدو، وحفالت غنائية. 

دور البلديات: 

يف  �صاهمت  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  من  وهي  �لبلديات،  من  �لعديد  �خلليل  حمافظة  ت�صم 
حماية �لرت�ث، وذلك عن طريق تزويد �لبيوت و�ملو�قع �لرت�ثية باخلدمات �لأزمة لها، وذلك 
�إما عن طريق تزويدها باملياه و�لكهرباء وكل ما يلزم تلك �ملو�قع، بالإ�صافة �إىل ذلك دعم 
ترميم  �إىل  وبالإ�صافة  �لبيوت،  تلك  عدم هدم  �ملو�قع من  تلك  ي�صكنون يف  �لذين  �ل�صكان 
تلك �ملو�قع و�صيانتها، كذلك �إ�صد�ر �لقو�نني �لتي �صاهمت يف حمايتها من عبث �لعابثني 
و�ل�صارقني �لذين ي�رشقون �حلجارة و�لأقو��س و�لأعمدة، ويبعونها �إىل �لحتالل �ل�صهيوين، 
و�لذين يدعون باأنها تر�ثهم وتاريخهم، ومن هذه �لبلديات بلدية �خلليل وبلدية دور� وبلدية 

حلحول وبلدية يطا وغريها من �لبلديات. 
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وتعّد بلدية �خلليل من �أبرز �لبلديات �لتي �صاهمت يف حماية �لرت�ث من خالل �مل�صاريع 
�لتي قامت بان�صائها يف �لبلدة �لقدمية يف مدينة �خلليل: وقد تركزت جهود الأعمار منذ 

البداية لتحقيق الأهداف الآتية: 
�ملحافظ على �ملوروث �لثقايف يف �لبلدة �لقدمية و�إظهار طابعه �لعربي �لإ�صالمي،  � 

ونقله بحالة �آمنة لالأجيال �لقادمة. 
خالل  من  وذلك  �لقدمية،  �لبلدة  يف  �لدميغر�يف  و�لتو�زن  �لطبيعية  �حلياة  �إعادة  � 

وقف هجرة �ل�صكان منها، وتثبيتهم فيها وت�صجيع ونقل �صكان جدد �إليها. 
و�لتو�صع،  �لمتد�د  فر�صة  �إعطائها  وعدم  �ل�صتيطانية  �لبوؤر  وتطويق  حما�رشة  � 

وذلك من خالل ت�صكيل حلقات من �ملباين �ملاأهولة يف حميطها. 
تعزيز �رتباط �صكان �ملدينة ببلدتهم �لقدمية.  � 

و قد �نطلقت عملية �إعادة �لإعمار و �لتاأهيل من مفهوم �حلفاظ على �لقيم �لتاريخية 
و�لأثرية للمباين �لقدمية، كما هي لتكون �صكنًا منا�صبًا يتو�فق مع متطلبات حياة �لأ�رشة 
ك�صقق  �لكبرية  �ل�صكنية  �ملباين  ��صتخد�م  �إعادة  على  �لرتميم  فل�صفة  و�عتمدت  �لع�رشية. 
�صكنية لأ�رش نووية �صغرية تتو�فر فيها �خلدمات �لالزمة، وتفي بالحتياجات �ل�رشورية 
�ملعا�رشة لالأ�رشة، وذلك من خالل �إجر�ء �لتعديالت �ل�رشورية وباحلد �لأدنى �ملمكن من 
�ملباين  هذه  �أهمية  على  �ملحافظة  �أجل  من  �لإن�صائية،  و  �ملعمارية  �لعنا�رش  يف  �لتغيري 
و  �خل�صو�صية  توفري  على  حر�س  هناك  كان  لذلك  �إ�صافة  و�لأثرية.  �لتاريخية  قيمتها  و 
�لظروف �لبيئية �ملالئمة، و كذلك حرية �حلركة و�صهولة �لنتقال. و مل يقت�رش �لعمل على 
بنية  خدمات  وتوفري  عامة،  مباٍن  ترميم  لي�صمل  تعد�ه  بل  وتاأهيلها،  �صكنية  مباٍن  ترميم 

حتتية ملناطق باأكملها. 
�ملعماري  �لقدمية، وُحوفظ على طابعها  للبلدة  �لتقليدي  �لعمر�ين  �لن�صيج  ني  وقد �صِ
�لأ�صيل دون �أية �إ�صافات �أو تغيري�ت تذكر. كما �أن �لن�صاط �لتجاري قد حت�صن ب�صكل كبري، 
وعادت �حلياة تنب�س من جديد يف بيئة كانت تعاين من �لتدهور �ل�رشيع، ماديًا و�جتماعيًا. 
لقد توقفت هجرة �ل�صكان من �لبلدة �لقدمية وعادت كثري من �لأ�رش للعي�س و�لإقامة فيها. 
وقد �أعطيت �لأولوية يف �لرتميم و�إعادة �لتاأهيل لتلك �ملباين �لتي حتيط بالبوؤر و �لتجمعات 
�ل�صتيطانية رغم �ل�صعوبات و �مل�صكالت �لتي تعوق ذلك. �أما تعاون �ل�صكان و م�صاركتهم و 
ت�صافر �جلهود يف مو�جهة �لإخطار و �لتحديات �لقائمة فهو موؤ�رش و��صح على مدى �رتباط 

�صكان �ملدينة ببلدتهم �لقدمية. 
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حتولت  مب�صاعدته  و  فعلي،  ب�صكل  �ملحلي  �ملجتمع  �أُ�رشك  فقد  ذلك  �إىل  بالإ�صافة 
�لبيئة �صبه �ملدمرة �إىل فر�غ �جتماعي جميل، و �أ�صبحت ممار�صة �لعمارة عبارة عن عمل 
�جتماعي وعقائدي. و كان لبد من مو�جهة مو��صيع ح�صا�صة عدة مثل: �لأر�س، �مللكية، 

�لهوية و�لوعي �لثقايف و�لتاريخي. 
�لإخالل بالرتكيبة  �لتعامل مع هذه �ملو��صيع بطريقة عملية و فعالة دون  و قد مت 
�صيا�صة  �أهمية  �إن  �لأ�صليني.  �ل�صكان  من  �ملباين  ملكية  نزع  بدون  و  للمدينة  �لجتماعية 
�لرتميم �ملتبعة للمباين �ل�صكنية ل تكمن يف �إعادة �لتاأهيل فقط، بل يف �إعادة هذه �ملباين 
لأ�صحابها و�إعطائهم حق �لت�رشف يف كيفية ��صتخد�مها �صمن نظام حمدد للتاأجري ل�صبط 

ن�صبة �مل�صتاأجرين للمالكني 
وكما ورد يف تقرير �للجنة �ملحكمة ملنح جائزة �لأغا خان ملدينة �خلليل، وت�صجيل 
�لبلدة �لقدمية من مدينة �خلليل على قائمة �لرت�ث �لعاملي. فاإن مدينة �خلليل تعّد ��صتثنائية 
�لقدرة  �إعادة �لإحياء، و يف  �لعادية يف  �لتوجهات  �أنها متثل مغادرة لالأ�صاليب  من حيث 
على ��صت�صالح فر�غ �جتماعي �صمن بيئة متدهورة، و بجهود و م�صاركة جمتمع يعي�س حتت 
�حل�صار. كما عربت �للجنة عن تقديرها ملهار�ت �ملجتمع وكفاءته و�صجاعته، بالإ�صافة 

�إىل �لإعمال �ملعمارية �ملالئمة، و�لدور �مل�صتقبلي �لو�عد للمدينة �ملعمرة. 
اأما بالن�سبة للعوامل التي �ساعدت بلدية اخلليل يف جناحها يف م�ساريعها: 

�لتعامل مبا�رشة مع �لو�قع و �لتعرف على �مل�صكالت، و�قرت�ح حلول مبنية على هذ�  � 
�لو�قع و لي�صت مبنية على نظريات و در��صات بعيدة عن �لو�قع، �إ�صافة �إىل �ملتابعة و�إعادة 

�لتقومي بناًء على �لبحث �لجتماعي. 
فهم و��صح لحتياجات �ل�صكن �ملعا�رش، و�أدر�ك لطبيعة �لبيوت �لتقليدية �لقدمية،  � 
لتوفري  �لأولوية  تعطي  منا�صبة  حلول  و�صع  يف  �صاهم  مما  بح�صا�صية،  معها  و�لتعامل 

�حتياجات �ل�صكان و �إحياء �لرت�ث با�صتعماله ولي�س جتميده و�لنظر �إليه. 
�لقدمية،  �لبلدة  �صكان  �لأوىل  بالدرجة  هم  �لإعمار  �إعادة  يف  �مل�صتهدفة  �لفئة  � 
�لعك�س.  ولي�س  �لبيوت  د�خل  �خلا�صة  �لفر�غات  مع  �لتعامل  من  �لإعمار  �إعادة  و�نطالق 
�لبيوت،  �لد�خلية يف  �لتغيري�ت  على  رئي�س  ب�صكل  �لرتكيز من�صبا  و  �لهتمام  كان  ولذلك 

ولي�س على �ملظهر �خلارجي 
خطر متز�يد و تو�صع �رشيع للبوؤر �ل�صتيطانية يتطلب ت�صديًا �رشيعًا.  � 

و�صع حلول عملية لو�حدة من �أهم �مل�صاكل �لتي تو�جه �إعادة �لإعمار وهي م�صكلة  � 
�مللكية، بحيث تت�صمن هذه �حللول بقاء �مللكية لل�صكان و�ملالكني �لأ�صليني قدر �لإمكان. 
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�لعتماد ب�صكل �أ�صا�صي على �خلربة �ملحلية، وبناء هذه �خلربة وتطويرها من خالل  � 
�لتجارب �لعملية. 

لنقل  و�ل�صطر�ر  �لرتميم،  �أعمال  يعوق  ل  وهذ�  �لبيوت مهجور،  �لأكرب من  �جلزء  � 
�ل�صاكنني ب�صكل موؤقت. 

دعم حكومي وتو�فر دعم مادي.  � 

هيئة م�صتقلة منف�صلة �إد�ريا عن �لبلدية، وحتظى بدعم ر�صمي وجماهريي.  � 

حتقيق فائدة �قت�صادية وتوفري فر�س عمل.  � 

دور اجمللس التشريعي: 

�لحتالل  �إىل  تهريبه  وعدم  �لرت�ث،  حماية  على  حافظت  �لتي  �ملهمة  �لأدو�ر  من 
�لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  �لإ�رش�ئيلي، وذلك بعد دخول جزء من هذه �ملدينة حتت ظل 
عملت هذه �ل�صلطة عن طريق �ملجل�س �لت�رشيعي وبالتعاون مع بلدية �خلليل ووز�رة �لأوقاف 
�رشقة  وعدم  عليها،  حتافظ  قو�نني  �صن  طريق  عن  �ملدينة  يف  �لقدمية  �لبلدة  حماية  على 
�أثارها مع تز�يد �لتحديات �لتي تو�جهها �ملدينة على �ل�صعيد �ل�صيا�صي، و�لرغبة �لإ�رش�ئيلية 
�ملحمومة يف تو�صيع �ل�صتيطان د�خل �ملدينة، ومن قرارات املجل�س الت�رضيعي، تتعلق 

مبحافظة على الرتاث الفل�سطيني: 
�لفل�صطينية  بالآثار  تعنى  �صاملة  �لتنفيذية و�صع خطة وطنية  �ل�صلطة  �لطلب من  � 

حلمايتها وترميمها و�إبر�زها. 
مر�جعة �لت�رشيعات لتطويرها و�لتفاقات �لتي تربمها �ل�صلطة �لتنفيذية للم�صادقة  � 

عليها. 
ف�صل �لآثار عن وز�رة �ل�صياحة، و�عتبارها موؤ�ص�صة تابعة لوز�رة �لثقافة لعتبار�ت  � 

�أبعادها �لثقافية و�حل�صارية. 
مر�قبة د�ئرة �لآثار وم�صاءلتها وتطويرها وتفعيل دورها يف �لتنقيب عن �لآثار.  � 

�ملر�قبة و�حلفاظ على �لرثوة �لأثرية �ملنقولة و�إن�صاء �ملتاحف �لوطنية للحفاظ  � 
عليها و��صتعادتها من �حليازة �ل�صخ�صية �إىل �حليازة �لوطنية حتى ل تت�رشب �إىل �خلارج. 

�رشق  ما  ��صرتد�د  على  و�لعمل  بالآثار  يتعلق  فيما  �لتفاو�صية  �لعملية  متابعة  � 
منها. 

�لنظر يف �ل�صكاوى �ملحالة �إليها ورفع �لتو�صيات ب�صاأنها.  � 
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دور التوثيق واملسح امليداني: 

�أما �لتوثيق فنق�صد به حفظ ما نريد حفظه على �صكل وثيقة مكتوبة �أو م�صجلة بال�صوت 
�أو �ل�صورة. وي�صاعد على ذلك �لتقدم �لتكنولوجي يف ت�صجيل كل ما نريد حفظه، عن طريق 
ثورة يف  ُيحدث  �أن  �لذي ميكن  و�حلا�صوب  �لفيديو،  و�أفالم  �لكا�صت،  و�أ�رشطة  �مليكروفيلم 
�لآن يف هذ� �ملجال  ن�صتعمله حتى  �لذي مل  �ل�صعبي  تر�ثنا  �لقولية من  جمال حفظ �ملو�د 
�حليوي، وت�صاعدنا �أفالم �لفيديو بالحتفاظ مبعامل �حلياة �ل�صعبية �لتقليدية، كما �أننا عن 
طريقها ن�صتطيع �أن نعّرف �لعامل برت�ثنا �ل�صعبي وحياتنا �ل�صعبية �أي�صا فيما لو ��صتثمرنا 

هذه �لإمكانية )56( . 
�أما بالن�صبة للم�صح �مليد�ين فهي م�صوؤولية وطنية تقع على عاتق �ملهتمني بالرت�ث 
�ل�صعبي، وبخا�صة �ملوؤ�ص�صات، وميكن �أن يكون لكل مو�طن دور يف عملية �مل�صح وبخا�صة 
طلبة �جلامعات، و�إذ� حتقق م�رشوع �مل�صح �مليد�ين للرت�ث �ل�صعبي، ف�صيتحقق �لبدء يف بناء 
�أر�صيف للرت�ث، نحتفظ فيه باملو�د �لتي جتمع من �مليد�ن، وميكن لهذ� �لأر�صيف �أن ي�صم 
�أر�صيفًا �صوتيًا، و�آخر للمو�د �لقولية، وثالثًا لل�صور و�لأفالم. وللت�صنيف �أ�صوُله ومناهُجه 
للحكاية  طوم�صون  ت�صنيف  مثل  �ل�صعبي  �لرت�ث  �أنو�ع  بع�س  يف  عامليًا  عليها  �ملتعارف 
�ل�صعبية، و�إن مثل هذ� �لت�صنيف يتيح لنا نقل �لهتمام بالرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني ب�صفه 

عامه وبالرت�ث �خلليلي ب�صفه خا�صة من �مل�صتوى �ملحلي �إىل �مل�صتوى �لعاملي. 
و�لباب ما ز�ل مفتوحًا �أمام �أقالم �خلري يف ميد�ن جمع �لبحوث �لرت�ثية يف حمافظة 
نف�صه  له  تخول  من  كل  �أمام  �صلبة  دفاع  خطوط  تعد  و�لتي  ون�رشها،  ودر��صتها  �خلليل 
�لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  له، وبخا�صة  �أو طام�صًا  �صارقًا  �أو  �لرت�ث منتحاًل  �ن يقرتب من هذ� 
قبل  من  �ملتو��صلة  �جلهود  و�إن  عامه.  ب�صفة  وفل�صطني  خا�صة  ب�صفة  �خلليل  ملحافظة 
�لباحثني حلفظ �لرت�ث تزد�د يومًا بعد يوم، وهذ� ما يدخل �لطماأنينة �إىل قلوب �أ�صحاب هذ� 

�لرت�ث �حلري�صني عليه يف حمافظة �خلليل )57( . 
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ملخص: 

�ملجد قرية من مائة قرية حتيط مبدينة دور� يف حمافظة �خلليل، وهي تبعد عن مركز 
مدينة �خلليل �إىل �جلنوب �لغربي منها حو�يل 38 كم. ويهدف هذ� �لبحث �إىل ت�صجيل توثيقي 
ملو�صوعات تر�ثية ملجتمع هذه �لقرية متتد �إىل خم�صني عاما ونيف، �أي منذ عام 1950 
من �لقرن �ملا�صي. ولأن �لباحث من �ملجد فاإنه �صيعمد �إىل ت�صجيل هذه �ملو�صوعات من 
ذ�كرته وجتاربه �خلا�صة م�صتعينا ببع�س �لرو�ة من كبار �ل�صن من �ملجد، وببع�س �لدر��صات 
�ملرتبطة بهذه �لبيئة. وقد عالج البحث بعدين: بعد �لأدب �ل�صعبي وبعد �لرت�ث �ل�صعبي. 
و�لتمثيلية  وغريهما(،  حممد  و�ل�صاطر  )كالغول،  �ل�صعبية  �حلكاية  �ل�صعبي:  �لأدب  فمن 
و�أيام  كالأعر��س  �ملختلفة:  �ملنا�صبات  يف  و�لأغاين  و�لأمثال،  �لبيك(،  )كتمثيلية  �ل�صعبية 
�ملالب�س  مو�صوع  �لرت�ثي:  �ملجال  يف  �لبحث  �حتو�ه  ومما  وغريها.  و�لطهور  �حل�صيدة 
و�حلطة  و�لعباة  و�لقمباز  �ل�رشتية  للرجال  �ملالب�س  فاأ�صهر  و�لن�صاء،  بالرجال  �خلا�صة 
�ل�صقة و�لغدفة  �أو �ل�رشماية، و�أ�صهر �ملالب�س للن�صاء  و�لعقال و�لكفية )كالعمامة( و�لوطا 
�لفر��س  �آلت  �لبحث:  يف  �لرت�ثية  �ملو�صوعات  ومن  خا�صة.  للعرو�س  و�لبدلة  و�لعريقية 
كاجلودل و�لغطا و�لي�صتك و�لب�صاط، وتقاليد �لأعر��س من �خلطبة �إىل �إح�صار �لعرو�س �إىل 
بيت �لزوجية. وكذلك تقاليد �ملاآمت وتقاليد �لطهور، و�أمناط �لأطعمة �لتي ت�صنع يف �لبيوت، 
�لبحث  و�نتهى  �جلربية.  و�لعاد�ت  و�لألعاب،  �ليدوية،  و�ل�صناعات  �مل�رشوبات،  �أنو�ع  و 

باخلامتة و�لهو�م�س و�ملر�جع. 
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مقدمة: 
�ملجد قرية من قرى مدينة دور� يف حمافظة �خلليل، وتقع يف �جلنوب �لغربي منها. 
ول يختلف �أهلها يف �أ�صلوب حت�صيل رزقهم عن �صائر �لقرى �لقريبة منها، مثل قرى: �صكا 
و بيت عو� ودير �لع�صل وبيت مر�صم وبيت �لرو�س و�لربج وغريها، فاأهل هذه �لقرى جميعا 
كانو� يرتزقون من �لزر�عة �ل�صتوية و�ل�صيفية، �أي �لفالحة بعامة، وتربية �ملو��صي، وجتارة 
�حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �أبنائها  بع�س  عليها  يح�صل  �لتي  و�لوظائف  �ملحدودة،  �لبقالة 
د�خل �ملنطقة، �أو خارجها، كالرتبية و�ل�صحة وغريها، ومن �لعمل �ليدوي يف ور�صات �لبناء 
و�إ�صالح �لطرق، وغري ذلك من �أ�صباب �لرزق �ملتعددة و�ملتنامية وفق تطور حياة �ملجتمع 
�لذي يتدرج من �لب�صاطة �إىل �لتعقيد �حل�رشي. ويف هذه �لأيام حظيت هذه �لقرى ب�صبكة 
فل�صطني  مدن  من  وبغريهما  و�خلليل،  دور�  ومبدينتي  ببع�صها،  تربطها  جيدة  مو��صالت 
�أيام طفولتنا، يورث من ي�صطلي  �أو �خلروج منها،  �إحد�ها  �إىل  �لذهاب  �أن كان  كلها، بعد 

بنري�ن هذه �لتجربة �صعوبة وم�صقة ل يح�صد عليها �أبد�. 
�أحدنا  �أن كنا �صغار�ً، عندما كان  باأذهاننا منذ  �لتجربة عالقة  ومل تزل مر�رة هذه 
�ل�صفر  �أن يح�صب ح�صاب هذ�  �إىل خارجها، عندئذ ل بد للمرء  ي�صطر لل�صفر من هذه �لقرى 
طو�ل �لليل، ول بد �أن يبكر يف �خلروج من بيته لنتظار �إحدى �ل�صيار�ت �لعاملة على خطوط 
�ملو��صالت يف هذه �لقرى، ليظفر مبقعد يتكوم فيه، لعله يحظى ب�ِصَنٍة كانت قد طارت من 
ى )�ل�رّشْوة( ،  عينيه وهو يرقب �لفجر، وعندما يخرج من بيته، �آمال �أن يكون �لأول يف �ل�رشُّ
يجد ح�صد�ً من �لنا�س ينتظرون، وكاأن �لقرية كلها قد خرجت من بيوتها لت�صافر، فالطالب 
�إىل مدر�صته، و�ملوظف �إىل وظيفته، و�لعامل �إىل ور�صته، و�ملري�س �إىل عيادة طبيب... �لخ. 

وعندما ي�صمع �لنا�س هدير �حلافلة �أو �ل�صيارة ياأخذ كل منتظر يفكر يف �لو�صيلة �لتي 
ل بها مقعد�ً من مقاعد هذه �حلافلة �أو �ل�صيارة، في�رشع �لنا�س بامَلْور و�حلركة و�لتحفز،  يح�صِّ
حتى �إذ� �قرتبت �ل�صيارة �أخذ �لنا�س يرت�ك�صون جتاه �ل�صيارة، و يتد�فعون نحوها، فيم�صك 
�أحدهم ببابها ومي�صك �آخر بال�صباك، ويقفز ثالث �إىل ظهرها من �صلم خلفي حتى ي�صع ما 
يحمل من �أغر��س على ظهرها، فاإذ� و�صلت �ل�صيارة �إىل �ملوقف �ملخ�ص�س لها، �أخذ �لنا�س 
�إىل هدف من  �لكرة  �أحدهم يقذف بنف�صه د�خلها كما تقذف  �أبو�بها، فرتى  يتد�فعون على 
�أهد�ف ملعب لكرة �لقدم من �صدة �لزدحام، ول تتحرك �ل�صيارة �إل بعد �أن متتلئ مقاعدها 
�متالء بطن �حلامل بالتو�ئم �لثنائية �أو �لثالثية �أو �لرباعية، ول يكاد �لهو�ء يجد منفذ�ً �إىل 
د�خل �ل�صيارة لكرثة ما يقف يف ممر �ل�صيارة من ركاب، ثم مت�صي �حلافلة على بركة �هلل يف 
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طريق طويل متخففة من بع�س ركابها حينًا، وحا�صية جوفها ببع�س �آخر من حمطات متر 
بها، حتى حتط رحالها يف موقفها �لنهائي يف حمطة �لبا�صات �ملركزية باخلليل. فاإذ� نزل 
�لر�كب من �حلافلة فال منا�س له من �أن يرتاح قلياًل من دو�ر عبث بعقله، بعد هذه �لرحلة 
�ل�صاقة، من ناحية، و�إذ� مل تختل �ل�صيارة فرتميك على قارعة �لطريق حينا من �لوقت من 

ناحية �أخرى. 
�لذي  �ل�صعبي  و�لأدب  �ل�صعبي  �لرت�ث  لوحات من  �لباحث  �صي�صجل  �لورقة،  ويف هذه 
ر�صمتها ذ�كرته منذ �صباه يف ربوع قرية �ملجد )1( خمافة �أن ميحو �لزمن و�لن�صيان هذه 
�لر�صوم، ووفاء لتلك �لربوع �جلميلة �صكاًل وم�صمونًا، مهما �نتقد �ملنتقدون، وحاولو� �لقفز 
عنها �إىل فتات ��صتعرناه من هنا وهناك، لأنها �لكاأ�س �لأوىل �لتي �رشب منها مدون هذه 
�ل�صعبية،  �ل�صعبي بني �حلكاية  �ل�صعبي و�لأدب  �لرت�ث  �للوحات من  �ل�صطور. وترت�وح هذه 
كا�صتقبال  و�لتقاليد،  و�لعاد�ت  و�لأزياء،  و�ملالب�س  �ل�صعبي،  و�مل�رشح  �ل�صعبي،  و�ملثل 
و�ل�صناعات  �لرزق،  و�أ�صباب  و�ملاآمت،  و�لأفر�ح  �لجتماعية،  و�لعالقات  وغريه،  �ل�صيف 
�لتقليدية، و�لأغاين �ل�صعبية، و�لألعاب، وغري هذ� من �لعاد�ت �لجتماعية �جلربية �لتي ل 
لقد  �أو جتاوزها.  �لتمرد عليها  �أو  �لبيئة على ك�رش قو�نينها  �إىل هذه  �أي فرد ينتمي  يجروؤ 
�لبعدين  �لقرية يف  �لكرمي �صورة هذه  �لقارئ  �أب�صط بني يدي  �أن  �لدر��صة  حاولت يف هذه 
�ملخ�ص�صني للدر��صة كما هي، وكما ر�صمتها ذ�كرتي �أيام �ل�صبا �ل�صباب، ما ��صتطعت �إىل 
هذ� �صبياًل. و�إن �أجمل ما يف �ملجد �أنها بع�س فل�صطني، و�إن �أجمل ما يف فل�صطني �أنها �أر�س 

�لرباط، و�أنها �لأر�س �ملقد�صة و�لأر�س �ملباركة، فهنيئا للفل�صطينيني بهذ� كله!! 

احلكاية الشعبية )2( : 
مل تخل بيئة �ملجد من هذ� �لنمط �لتعبريي �لذي تزخر به �لبيئات �لإن�صانية �ملختلفة، 
وما �أذكره عن �حلكاية �ل�صعبية، يف �ملجد، �أن رو�يتها، للفتيان و�لفتيات، كانت تن�صط على 
�أل�صنة �جلد�ت �أو �جلدود من كبار �ل�صن، �إما يف حتلقنا لياًل حول مو�قد �حلطب، وقبل �لذهاب 
�أو �حلارة، وكان يطلق  �لع�صرية  ل�صهر  تقام  �لتي كانت  �لأماكن  و�إما يف  بقليل،  �لنوم  �إىل 
عليها ��صم )�جلو�مع( . و�إين لأذكر، بقوة، �أن جدتي �آمنة، رحمها �هلل، كانت جتذبنا �إىل هذه 
�حلكايات جذبًا، ونحن نتحلَّق حول موقد )ُموقدة( �ل�صتاء �لذي كنا نن�صبه يف و�صط �ل�صقيفة 
�أو �لطور �لذي كنا نعي�س فيه، وكان جمرها �ملتوهج ي�صتدرجنا لالقرت�ب منها ما ��صتطعنا 
للح�صول على �لدفء، �أو للتقاط حبات من �لبلوط �أو �لبيلبو�س �مل�صوي على جمرها. فاإذ� 
يحرتق  عندما  كان  �لذي  �حلطب  من  ب�صيء  �جلمر�ت  برفد  قمنا  �صيطول  �ل�صهر  وقت  كان 
ميالأ �أنوفنا وعيوننا بدخان مزعج ُيدِمع �أعيننا ويثري �صعالنا، ورمبا �أ�صال خماطنا، ورمبا 
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علينا  تق�س  �جلدة  �أخذت  فاإذ�  �لأحمر.  �جلمر  يتكون  �ملكان حتى  �لهرب من  �إىل  نا  ��صطرَّ
حكاية من �حلكايات، كحكاية �لغول، �أو حممد �ل�صاطر، �أو �طر�د، �أو غري ذلك من �حلكايات 
ر�أيت فينا جد�ً و�نتباها ومتابعة ل مثيل لها، و�إذ� قاطع �أحدنا �لق�س �أو ز�رنا ز�ئر �أدى �إىل 
هذ� �لتوقف، �ْنهالت عليه لعناتنا �ملهلكات، و�أ�صكتنا �ملقاطع منا حتى ت�صتمر �حلكاية �إىل 
منتهاها. وما كان �أ�رشعنا �إىل �إمطار �جلدة بالأ�صئلة �لتي ت�صتف�رش عن م�صري بطل �حلكاية، 
�أو عن �لنقطة �لتالية للنقطة �لتي و�صل �ل�رشد �إليها، �أو عندما ت�صل �لق�صة �إىل ذروتها. لقد 
كانت هذه �حلكايات تنهب منا �لوقت حتى يغلبنا �لنعا�س فننام، وقد يغلب �لنعا�س �جلدة 
فتطلب منا �لقيام �إىل �لنوم. ويف �ليوم �لتايل، وعندما ياأتي وقت �حلكاية، وبعد �أن نتحلَّق 
حول �ملوقد، ت�صاألنا �جلدة: �أين و�صلنا يف �لق�س؟ فنجيب معا: �إىل كذ� وكذ�... ثم ت�رشع يف 
�إمتام �حلكاية، وقد تبد�أ لنا حكاية جديدة، وهكذ�... ومن �ملحتمل �أن هذه �حلكايات كانت 
من �خرت�ع �جلدة، �أو مما حفظته عمن �صبقها، غري �أن �ملوؤكد �أنها كانت ت�صيف �إليها �لكثري 

�إذ� خانتها �لذ�كرة، �أو �أر�دت �أن تثرينا �إثارة معينة �أو تدغدغ عو�طفنا مبز�ح ما. 
وكانت غنمه  للغنم،  ر�عيًا  د�ئمًا  وكان  �صابا،  فتى  كان  �ل�صاطر  �أن حممد  مثاًل  �أذكر 
�لذئاب وحماية غنمه  نادرة يف طرد  بر�عة  �لذئاب، وكان يظهر  د�ئما ملهاجمة  تتعر�س 
منها. وكان �أحيانا كثرية يتعر�س هو لتجارب قا�صية مع �ل�صباع، ولكنه كان د�ئما يفلت 
منها بذكاء ودهاء ل مثيل له، على �لرغم من مطاردة �ل�صبع له م�صافات طويلة، وكانت لديه 
مهار�ت فائقة يف �حل�صول على �لطعام و�ل�رش�ب، و�لإم�صاك بالع�صا و�لتلويح بها، وكان 
�أماٍن، وكان د�ئما يتحرك يف مناطق جبلية ووديان  يح�صل على كل ما يخطر بباله من 

�صحيقة تك�صوها �لأ�صجار �لعالية. 
�أفعال خارقة،  �أو غولتها يفعالن  �لغول فهي كثرية، وكان غول جدتي  و�أما ق�ص�س 
فقد يوقظان �ملرء من �لنوم، ويحا�صبانه على فعل �قرتفه يف �لنهار، وقد ينقذ�ن �صخ�صًا 
له معهما �صحبة من �أخطر �ملو�قف و�أ�صعبها، و�لغريب �أن وجود �لغول ل يكون غالبًا �إل 
لياًل، وللغول �أو �لغولة �َصْعر خمتلف عن �صعور �لنا�س �لعاديني، ولهما عيون خمتلفة كذلك، 
قدر�ت  ولهما  �حلائط،  ور�ء  من  �لأ�صياء  روؤية  وميكنهما  لياًل،  �لإب�صار  يف  حاذقان  وهما 
خارقة متكنهما من دخول �لآبار و�خلروج منها بي�رش و�صهولة، ولهما قدرة فائقة يف ت�صلق 
�لأ�صجار �لعالية و�جلبال �ل�صاهقة، وميكنهما �لتحليق يف �جلو، وهما ي�صمعان كل �صيء دون 

�أن نرى �أيا منهما.... وهكذ�. 
و�ملالحظ على هذه �حلكايات �ل�صعبية �أنها تتحدث عن خملوقات عجيبة خارقة كاأنها 
لي�س لها وجود على وجه �لأر�س، �أو لعلها موجودة ولكننا ل نر�ها، ول ميكننا مو�زنتها 
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بالآدميني �لذين نر�هم ونتحدث معهم، بل �إن �صورتيهما تتطابقان مع �صور �جلن. ومعروف 
�أن هذ� �لت�صوير يتنا�صب مع خيال �لطفل ورغبته يف �ل�صتماع �إىل �لأحاديث عن �خلو�رق 
�أهم كثري� من م�صمونها، فامل�صمون لي�س موجها،  �أن وظيفتها كانت  و�لأعاجيب، ويبدو 
و�إن كان كذلك فاإن �جلدة ل تعلم �صيئا من هذ� �لتوجيه، ولكنه م�صطنع وفق خيال �لر�وي، 
ولذلك ل مانع من �أن حت�صى �حلكاية بالألفاظ �ل�صعبية �ملحرجة �ملتد�ولة لإدخال �ل�رشور 
على نفو�س �مل�صتمعني ولإ�صحاكهم، فوظيفتها �لتي �صيغت من �أجلها هي ت�صلية �لأطفال 

و�إعد�دهم للنوم. 
هذ�  ويف  جامعهم.  �أي  �لقوم  ديو�ن  فهو  �لبيتية  غري  �ل�صعبية  �حلكاية  م�صدر  و�أما 
�جلامع �لذي بني للتقاء �أفر�د �لع�صرية لياًل غالبًا، �أو نهار�ً، وفق �لأحد�ث و�ملنا�صبات، �أو 
للتقاء حتالف من �لع�صائر لل�صمر وجتاذب �أطر�ف �لأحاديث �لعامة �أو �خلا�صة، و��صتقبال 
�ل�صيوف و�إكر�مهم، �أو لجتماعات �ملاآمت و�لأفر�ح و�لأعياد، �أو حلل �مل�صكالت �لجتماعية 
ولف�س �خلالفات �لفردية. وغالبًا ما يت�صدر هذ� �جلامع رجل كبري �ل�صن، فكبار �ل�صن لهم 
�حرت�مهم وهيبتهم عند �أهل �لقرية، وهو ُيْحرتم من �جلميع، وُيدمي قعوده يف �جلامع فرت�ت 
طويلة، فاإذ� جئت �إىل �ملكان، يف �أغلب �لأوقات، فلن جتد غريه هناك. وغالبًا ما يكون هذ� 
�لكبري َل�ِصنا يتقن فن �ل�رشد، ويحفظ �ألو�نا من �حلكايات �ملوروثة وغري �ملوروثة، و�إذ� مل 
�أهل �جلامع،  �إىل رو�ية جتاربه مع �لنا�س، ومع رفقائه من  يجد ق�صة معروفة فاإنه يلجاأ 
�لر�وي  �أن يكون  �لأول يف �ملجل�س. وقد يحدث  �لر�وَي  �لكبري  �لرجل  �أن يكون هذ�  ويغلب 
�صاعر�ً جلبه �أحد َمْن عنده منا�صبة فرح، في�رشد على �حلا�رشين حكايات �صعبية كحكاية 
�لزير �صامل �أو عنرتة �أو �أبي زيد �لهاليل، ول بد �أن ينغم بني �حلني و�لآخر �أبياتا من �ل�صعر 
و�صد  منه،  �لقريب  �لنار  موقد  على  قليال  �صخنها  قد  كان  �لتي  ربابته  �أحلان  على  �ل�صعبي 
�أوتارها جيد�ً، حتى يكون �صوته و�صوتها رنانًا وجذ�بًا. وكانت طريقة �ل�صاعر يف �رشده 
هذه �حلكايات تتاألف من مقدمة يروي فيها �أحد�ثا معينة من �لق�صة يهيئ فيها �لأذهان 
لأحد�ث قادمة، حتى �إذ� و�صلت �لأحد�ث �إىل موقف حزين فجع فيه �لبطل بحدث ما، �أو �إىل 
موقف مفرح حقق فيه ن�رش� على �أعد�ئه، �أو زّوج فيه ولد� من �أولده، �نطلق ل�صان �ل�صاعر، 
و�نطلقت معه ربابته باأحلان ين�صد فيها �أ�صعار�ً ين�صبها �إىل هذ� �لبطل، وكلما �أن�صد بيتا �أخذ 
وفق  وذلك  �أخرى،  تارة  م�صجيا  �أو  تارة  مطربا  ترجيعا  �لربابة  �صوت  مع  �لأحلان  يرجع 

�ملوقف و�حتياجاته. 
ومل �أعد �أذكر �لكثري مما كان يرويه لنا �أبو حممد �ملرحوم عبد �لفتاح حممد �صديد �صوى 
حكاية �لكلبني: �صياح ورياح �للذين كانا يفعالن �أفعاًل خارقة كاأنهما جنيان �أو قريبان 
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من ذلك. وكان �لر�وي ي�صتعني بهما كلما دهمه خطب وهو يرعى �لغنم، فاإذ� �نطلق �صوته 
بذكرهما ليقول باأعلى �صوته: �صيا��������ح.... ريا����������ح كانا �أمامه حاًل، فيوجههما لي�صد� 
عنه �خلطب �لذي حل به. وغالبًا ما كان هذ� �خلطب تعر�ُس �لغنم ملهاجمة ذئب �أو حماولة 
�رشقة. وكان �لر�وي يلون حكايته حول �أي مو�صوع مبو�قف معقدة وخميفة، وهو يطمح �إىل 

حل �رشيع خارق فال يجد من ينقذه من هذ� �ملوقف �إل �لكلبني. 
وما �أكرث ما تروى �حلكايات، يف �أي جمل�س من جمال�س �لنا�س �لليلية! ول نعلم على 
فعندما  �ل�صعبي.  حمفوظه  من  �أو  ر�ويها،  �صنع  من  �حلكايات  هذه  كانت  هل  �لدقة،  وجه 
يجل�س �لنا�س يف �جلامع م�صاء، وقد تثار م�صاألة من �مل�صائل �حلا�صلة يف �لقرية، كم�صاجرة 
�آخر، وغري هذه من  ولد  �أحدهم على  �عتد�ء  �أو  �أو رعي زرع،  �أر�س،  �ثنني على حدود  بني 
�مل�صكالت، فاإن �مل�صتكي يتجه �إىل كبري �ملجل�س قائال: �هلل مي�ّصيك باخلري يا �أبو فالن )هكذ� 
يقولون بغري �إعر�ب( ، في�صمي �ل�صم ثم يروي ق�صته �أمام �جلميع، ثم يختم �لرو�ية بالتهديد 
�بن �حلالل،  �لنا�س بقولهم: وحد �هلل يا  �لفعل، في�صكته  �إن مل يكف �مل�صتكى عليه عن هذ� 
فاإذ� كان �خل�صم موجود�ً طلب من كبري �ملجل�س �أن ي�رشد موقفه من �دعاء �لرجل، حتى �إذ� 
تبينت له �لأمور، و�ت�صح له موقف �حلق، �أخذ �لقا�صي ميطر �جلال�صني �لذين يكونون م�صغني 
متامًا لأحد�ث هذه �ملحكمة بحكاية تتلوها حكاية ممهد�ً �جلو لل�صلح، �أو �إ�صد�ر �حلكم على 
�ملذنب، وطالبًا �حلق للم�صتكي. و�حلكايات �لتي ت�رشد يف هذ� �ملوقف قد تكون مزيجًا من 
�لنا�س، ولكن  �أو من �ملوروث �ملتعارف عليه بني  �لتي مر بها قا�صي �ملجل�س،  �لتجارب 
�لق�ص�س �ملختارة تكون موجهة توجيهًا دقيقًا لتنا�صب �حلدث، وت�صاعد على �لو�صول �إىل 
حل بني �خل�صمني. فمثال: يبد�أ �لر�وي حديثه فيقول: »�صلو� على �لنبي، هذ� كان زمان زمله 
�صهم وعنده ح�صان... فيوم كان ما�صي يف �لطريق ور�كب ح�صانه... لقي زمله يف �لطريق 
حالته على �هلل... �لزملة تعبان وجّعان وعط�صان.... فلما �لزملة �صاف �خلّيال و�خلّيال �صافه 
عليه  فحّن  حالتي...  �صايف  �أنت  معاك...  ركبني  خوي  يا  للخيال  �لزمله  فقال  عليه...  حن 
�خليال، فقال له: تف�صل.. �ركب و�أنا مب�صي معاك.. فركب �لزمله على �حل�صان وم�صو� �لثنني 
)�لإثنان( مع بع�س.. فلـَـّد )نظر( �خليال، و�إذ� هالزملة بركب �حل�صان، وب�صوق فيه ب�رشعة، 
و�أثريته مفكر يهرب باحل�صان، وي�صيب �خليال... فجرى �خليال ور�ه، ولكن ما قدر مي�صكه 
�أبد�... وحاول يقنعه باأنه �للي عمله غلط... وما يف فايدة �أبد�... ثم هرب �لزملة باحل�صان، 
و�مل�صافة بينهما بعدت �أكرث و�أكرث... فقال �خليال للزملة: ��صمع، �هلل ي�صاحمك يف �حل�صان 
و�للي عليه، ب�س ��صمعني بدي �أقلك كلمتني: �أرجوك �إنك ما حتكي لأحد عن �للي �صار بيني 

وبينك من خوف تنقطع �ل�صومة و�لنخوة بني �لنا�س... و�هلل ي�صهل عليك...«
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واإليك جمموعة من ن�سو�س احلكايات الذائعة بني اأهل املجد: 

 أ - قصص ُتكى يف تسلية األطفال:

العنزة العنيزية: ♦ 

قالت  �لأيام  �أحد  ويف  وزمزم-.  -حمحم  ولد�ن  �لعنيزية  �لعنزة  تدعى  لعنزة  كان 
لهما: �أريد �خلروج جللب �لطعام، ول تفتحو� لأي كان قبل قدومي، ف�صمع بذلك �لذئب، وبعد 

خروجها جاء طارقا �لباب و قائال ب�صوت ناعم: �فتحو� �لباب. 
�لباب، فقام بالتهامهما، وبعد عودة �لأم وجدت  ف�صدق �جلديان �صوته، وفتحو� له 
�لباب مفتوحًا، و�صغارها غري موجودين، فعرفت �أن �لذئب قام باأكلهما… ذهبت �لعنزة 
�لثكلى �إىل بيت �لذئب، ورددت قائلة: �أنا �لعنزة �لعنيزية �إللي قروين حديدية، �إللي �أكل حمحم 
وزمزم يالقيني ع �لربية. فرد �لذئب م�صتهزئا: مني �إللي دلك على عري�صتي، و�أنا باكل يف 
و�ملنازلة  �ملعركة  بد�أت  وهناك  �لربية،  �إىل  فقاما  له،  قالت  ما  �لعنزة  فرددت  جري�صتي؟ 

و�نتهت �ملعركة بانت�صار�لعنزة لأنها مظلومة. 

ب - قصص تكى يف اجملالس: 

حممد ال�ساطر:  ♦ 

يحكى �أن �مر�أة كان لها �أولد، ولي�س لها بنات. يف يوم من �لأيام كانت ت�صري بالطريق، 
ف�صاهدت �صّنًا، فحملته وقالت: ربي �رزقني مثل هذ� �ل�صن، وكان هذ� �ل�صن لغولة، فرزقها �هلل 
ببنت حتمل �صفات �لغولة، وكان للمر�أة مزرعة �أغنام، كل يوم تنق�س �إحدى هذه �لأغنام، 
فالحظ �أحد �إخوتها �أن �لغنمات تنق�س، ف�صمم �أن يعرف �ل�صبب، فجلب قربة مثقوبة فيها 
حتى  حتتها  فنام  �لزمن،  من  برهة  كل  يف  تنزل  �لنقط  وكانت  مرتفع،  يف  وو�صعها  ماء، 
�لأغنام، فقال لإخوته:  تاأكل  �لتي  �لغولة هي  �أخته  �أن  �لليل، فعرف  يبقى م�صتيقظا طو�ل 
�إين ذ�هب، فرحل  �لأغنام، فكذبوه، و�صخرو� منه. فقال لهم:  �أكلت  �لتي  �أختكم غولة، وهي 
فقال  �لغنم،  ترعى  عجوز�  ر�أى  �لطريق،  يف  �صائر  هو  وبينما  �لغولة.  �أخته  �أمر  من  حمذر� 
�بن  �أنت مبثابة  له:  �لعجوز، وقالت  فو�فقت  ت�صمحني يل؟  �ملكوث بجو�رِك، فهل  �أريد  لها: 
يل، فاأ�صبح يرعى لها �لغنم. وقالت له: �رع يف كل �لوديان، وحذرته من ثالثة �أودية، هي: 
و�دي �ل�صباع وو�دي �حليات وو�دي �ل�صباع. ثم ذهب يرعى �لغنم، وذهب �إىل و�دي �ل�صباع، 
فر�أى لبوؤة تلد، ف�صاعدها يف �لولدة، و�أعطته �أحد �أ�صبالها، و�رشق �آخر منها، فلما ذهب �إىل 
�لعجوز تركهما عندها، ثم رجع للو�دي، فقال كبري �ل�صباع: من �لذي يف و�دي؟ فقال ب�صوت 

جهوري �أنا حممد �ل�صاطر غريب �لبالد. 



203موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين، العدد الثالث
يناير 2013

�لذي يف  �ل�صبع: من  له  �لتايل، فقال  �ليوم  �ذهب، ول تعد. فذهب ورجع يف  له:  قال 
و�دي؟ فرد عليه: �أنا حممد �ل�صاطر غريب �لبالد. 

فقال له: �أمل �أحذرك من �لعودة للو�دي؟ فوثب عليه حممد �ل�صاطر م�صتال �صكينه، وقام 
ب�رشعه. 

وقال لأهل �لقرية: �ذهبو� لرتعو� يف و�دي �ل�صباع. 
وبعدها ذهب لو�دي �ل�صباع، فقال له �ل�صبع: �نو �إللي يف �لو�دي؟ فقال له: �أنا حممد 
�ل�صاطر غريب ِلبالدي. فقال له �ل�صبع: �ذهب ول تعد. فعاد يف �ليوم �لتايل، وقال له: من 

�لذي يف و�دي؟ فقال: �أنا حممد �ل�صاطر غريب لبالدي، فهجم عليه حممد �ل�صاطر وقتله. 
وقال لأهل �لقرية: �ذهبو� و�رعو� يف و�دي �ل�صباع. وذهب بعد ذلك لو�دي �حليات، 
وفعل معهن مثل ما فعل مع �ل�صباع و�ل�صباع. ثم ذهب �إىل �لعجوز، وقال لها: �أريد �لذهاب 
�إىل �أهلي قائال: �لبالد طلبت �أهلها. ثم حاولت �لعجوز مر�ر� وتكر�ر� لثنيه عن قر�ره، فرف�س، 
و�أو�صاها بال�صبعني خري�، وقال لها: �إذ� مترغا بالطحني فاربطيهما، و�إذ� مترغا يف �ل�صكن 
فحليهما، وذهب. وعندما و�صل �إىل قريته مل يجد �أحد� بالقرية �صوى ديك و�حد كانت �أخته 
�لغولة ترك�س خلفه لتاأكله، فلما ر�أته، وكانت قد �أكلت رجل فر�صه بعد ربطها، قالت له: يا 
له:  قالت  �لتايل،  �ليوم  لها: كارنا يف بالدنا. ويف  �أرجل؟ فقال  بثالثة  فر�صك  �أخي، ملاذ� 
ملاذ� يا �أخي فر�صك برجلني فقط؟ فقال لها: كارنا يف بالدنا. ثم قالت له: يا �أخي، ملاذ� 
فر�صك برجل و�حدة؟ فقال لها: كارنا يف بالدنا. ثم �أكلت �لفر�س كله، فعرف حممد �ل�صاطر 

�أن �لدور عليه. 
فو�صع ع�صا، وو�صع عليها عباءة، و�إبريقا ينقط ماء حتى ُيتخيل �أنه يتو�صاأ، وهرب، 
فانتظرت قليال، ثم همت على �لعباءة لتاأكله، فعرفت �أنه هرب، فلحقته، ثم �صعد على �صجرة 
وهو يقول: يا �صجرة �طويل ومل�صي و�خملي، ثم قال لأخته �لغولة: �أنت �صتاأكلينني، ولكن 
تعالنلي  ر�ح،  �أخوكن  �ل�صاطر  تعوو حممد  �صياح  تعوو  رياح  تعوو  �أنادي مرتني:  �تركيني 
مثل �لهو� �للفاح، فجاء �ل�صبعان يرك�صان، فقال لهما حممد �ل�صاطر: كال �لغولة وزوجها، 
�أغنى  �أ�صبح  وبهذ�  �لكالم،  بنف�س  عليه  وترد  �مل�رش�نني،  يكلم  فجعل  م�رش�نني،  وخلني 

�أغنياء �لعامل. 
بقرة اليتامى: ♦ 

كان يا ما كان هناك رجل وزوجته و�أولده، ثم توفيت �لزوجة، وبقي �لأولد، فتزوج 
�لأب �مر�أة �رشيرة كانت تكره �أولد زوجها. كانت تطعم �أولدها �لقمح و�أولد زوجها ق�رش 
�لبقرة  �لبقرة لريعو� بها، ويقوم �لأولد باإطعام  �لزوج  �أولد  �لقمح، وكان له بقرة فياأخذ 
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ق�رش �لقمح، ويقولون لها: يا بقرتنا، �رتزي �رتزي، وحطيلنا حلم وُرّزي، فت�صنع لهم حلما 
فقالت لمر�أة يف  �أولد زوجها ح�صنة.  �أولدها �صعيفني، و�صحة  فاأ�صبح  فياأكلون،  ورز�، 
�حلارة: ملاذ� �صحة �أولد زوجي �أف�صل من �صحة �أولدي، و�أنا �أطعمهم �لقمح، و�أطعم �أولد 
زوجي ق�رش �لقمح؟ فقالت لها: �بعثي �بنك معهم ليعرف ماذ� ياأكلون. فذهب معهم وقالو� 
له: نريك ماذ� ناأكل، ول تقل لأمك، فقال لهم: نعم. فاأطعمو� �لبقرة ق�رش �لقمح، وقالو� لها: يا 

بقرتنا، �رتزي �رتزي وحطيلنا حلم ورزي، 
فاأكلو�، و�أكل معهم، فقالت له �أمه: ماذ� ياأكل �إخوتك؟ فقال: ل ياأكلون �إل ق�رش �لقمح 
�لقمح.  �إل ق�رش  �بني، وقال: ل ياأكلون �صيئا  �لذي تبعثينه معهم. فقالت ل�صديقتها: بعثت 
فقالت لها: �بعثي �بنتك. فذهبت �لبنت معهم �إىل �لرعي، فقالو� لها: يا �أختنا، نطعمك معنا، 

ول تقويل ماذ� ناأكل. 
فقالت: نعم. فاأطعمو� �لبقرة ق�رش �لقمح، ثم قالو� لها: يا بقرتنا، �رتزي �رتزي، وحطيلنا 

حلم ورزي. 
فاأكلت معهم. وبينما هم ياأكلون كانت تقول لهم: �صوفو� �لطري �لأخ�رش، ثم ت�صع �للحم 
يف جيوبها، ثم تقول لهم: �صوفو� �لطري �لأزرق ثم ت�صع �لأرز يف جيوبها. فلما رجعت �إىل 
�أمها، قالت لها: �نظري ماذ� ياأكلون، وو�صعت لها �للحم و�لأرز، فتظاهرت �لزوجة باملر�س، 
�لأولد،  �ليتامى، فبكى  �أكلت من حلم بقرة  �إذ�  �إل  �أ�صفى  �أنا مري�صة، ولن  وقالت لزوجها: 
ورجو� �أباهم بعدم ذبحها. فقالت لهم �لبقرة: ل حتزنو� �إن ذبحوين، �جمعو� عظمي وجلدي 

و�صعوين يف �رشة حتت حجرة، و�صوف �أ�صبح ذهبا. 
فلم ير�س �أبوهم رجاءهم، ثم ذبح �لبقرة، فجمع �لأولد عظام �لبقرة، وجلدها، وو�صعوه 
ّة حتت حجرة، وبعد مدة، ذهبو� �إىل �ل�رشة، فوجدوها ذهبا فاأخذوه �لأولد، وبنو�  يف �رشُ

ق�رش�ً بعيد�ً عن �ل�رشة و�رشها. 
3 - متثيلية البيك الشعبية: 

يتدرج �لتعبري �ل�صعبي من �لعبارة و�لأغنية �إىل �حلكاية و�لتمثيلية، ويبدو �أن �لتمثيل 
�حلديث  يف  توظيفه  نلمح  فنحن  �لأوىل،  خطو�ته  يف  �لإن�صان  مع  ينمو  تعبريي  �أ�صلوب 
عليها  يغلب  �ل�صعبي  �لأدب  من  �ألو�ن  و�لألغاز  و�لأمثال  و�لت�صابيه  فال�صتعار�ت  �ليومي، 
�للغة  منها  �أبعاد  عدة  من  يتاألف  �لتمثيلي  �لفن  كان  و�إذ�  و�حلركة.  و�لت�صوير  �لتخييل 
و�لق�صة و�ملمثل و�مل�رشح، فهل تتو�فر هذه جميعا يف متثيلية �لبيك �ل�صعبية؟ و�لإجابة عن 
هذ� �لت�صاوؤل: نعم، �إنها موجودة، بل �إن وجودها يلفت �لنظر �إىل �صهولة هذه �لأبعاد وي�رش 
�آلة �لتعبري  �أي وقت، و�أي مكان، لأنها  ��صتخد�مها، وكاأن هذه �لتمثيلية جاهزة لالأد�ء يف 

�ل�رشيع �حلاد �لذي ل يحتاج �إىل �أي بهرج �أو تكلف. 
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ومتثيلية �لبيك خا�صة بليايل �ل�صمر يف �لأعر��س، �إذ متتاز مر��صيم �لحتفال بالزو�ج، 
يف �لريف �لفل�صطيني، وخا�صة ما ر�أيته يف قرية �ملجد، بن�صب بيت من �ل�صعر يجتمع فيه 
�لنا�س من �أهل �لعري�س و�ملهنئني، ثم مي�صون �أ�صبوعًا �أو �أقل �أو �أكرث وهم ي�صمرون ويلعبون 
وقد  ممتد�ً،  و��صعًا  �ل�صعر  بيت  يكون  وقد  ي�صمونها.  كما  �لدُّخلة  ليلة  �أو  �لزفاف،  يوم  قبل 
يكون حمدود �مل�صاحة، ولكنهم يحر�صون على �ختيار �ملكان �لأو�صع حتى يت�صع لأكرب عدد 
من �لنا�س. وغالبا ما يفر�س �ملكان باجلو�دل )�لفر�صات( �ل�صوفية �أو �لقطنية، ومتدد هذه 
�لفر�صات على م�صاحة كبرية مبحاذ�ة تديل بيت �ل�صعر نحو �لأر�س، بحيث يكون على �صكل 
و�صط  يف  ويكون  عليها،  ُيجل�صون  فاإنهم  �ل�صيوف  ياأتي  وعندما  بالإجنليزية،   )U( حرف 
�لدفء و��صتمر�ر �صخونة  �أو �صيفا ل�صمان  �لوقت �صتاء  �إذ� كان  �لبيت موقد حطبي �صخم 
يبد�أ  قليال،  �لع�صاء  �صالة  بعد  ما  �إىل  �لليل،  من  �صوطا  يقطعون  وعندما  �ل�صاي.  �أو  �لقهوة 

�لإعد�د لإخر�ج متثيلية �لبيك على �مل�رشح �لذي و�صفت لك قبل قليل. 
وميكننا تلخي�س متثيلية �لبيك )3( على �لنحو �لآتي: بعد �صالة �لع�صاء بقليل، يتنادى 
بالأحاديث،  من�صغلني  �لنا�س  يكون  وبينما  �لتمثيلية،  لهذه  لالإعد�د  �ل�صباب  من  جمموعة 
و�ل�صباب يوزعون �لقهوة و�ل�صاي على �ل�صيوف �جلال�صني على �لفر�صات، يك�رش هذ� �لهدوء 
فجاأة باإعالن �لبيك نف�صه حاكما مت�صلطا �أمام �جلال�صني، ويعود �صبب �ملفاجاأة �إىل حر�س 
�لبيك وزبانيته على حماكمة بع�س �لأ�صخا�س �لذين يريدون �إ�صحاك �جلمهور عليهم. تبد�أ 
�لتمثيلية باإح�صار �لبيك حممول على �أيدي حر��صه �لق�صاة، وذوي �لباأ�س �ل�صديد، ثم يجل�س 
على كر�صي �صخم، وقبل �أن ي�صع ج�صمه �ل�صخم على هذ� �لكر�صي ي�صحب �أحد �لنا�س �لكر�صي 
ويغ�صب  يثور  هنا  ومن  م�صحكا،  منظره  وي�صبح  �لأر�س،  على  �لبيك  فيتكوم  حتته،  من 
�لطويل، وقد ل ي�صلم من  �لنا�س �رشبًا ع�صو�ئيًا بكرباجه  غ�صبا �صديد�ً، وياأخذ يف �رشب 
هذ� حر��صه كذلك، ثم ي�صرت�صيه �أحد حر��صه فيجل�س على �لكر�صي بعد �أن تهد�أ موجة �ل�صحك 
ُينتقى  �لقو�نني، وغالبا ما  يبد�أ مبحاكمة �ملتهمني مبخالفة  تالية  �ل�صاخب. ويف مرحلة 
�لبلدة، ك�صاحب  )�لأغنياء( يف  �لي�صار  �أهل  �نتقاء ذكيًا، فقد يكونون من  هوؤلء �ملتهمون 
�أ�صتاذ� يتهم بعدم تعليم �لتالميذ، وقد  حانوت يتهم برفع �لأ�صعار على �لنا�س، وقد يكون 
يكون خمتار�ً، وقد يكون بخياًل يف ر�أي �أهل �لقرية، فاملهم �أن �ملتهم ل بد �أن يكون ذ� منزلة 
�جتماعية، وقد يكون و�لد �لعرو�س �أحد �ملتهمني لأنه طلب مهر�ً كبري�ً، وقد يخرب �أحد �لنا�س 
�لبيك مبحاولة �أحدهم �لثورة على حكمه، وهكذ� يبد�أ �لبيك مبناد�ة �ملتهم �لأول، ثم يذهب 
�حلر��س لإح�صاره عنوة، فاإذ� �أر�د �أن يتقي �رشهم فاإنه يح�رش دون �إبد�ء �أي مقاومة، و�إذ� 
�أظهر مقاومة فاإنهم يذيقونه من �لعذ�ب �أ�صده، وعندما يجلب �ملتهم �أمام �لبيك، يبد�أ �لبيك 
�إنهاء �ملحاكمة ي�صدر �حلكم  �ل�رشبات من �حلر��س، وبعد  با�صتجو�به، بينما تنهال عليه 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن 206
هوية  وإنتماء

عليه، فاإذ� قدم �صيئا من �لر�صوة للبيك خفف عنه �حلكم. ولذلك فاإن من يح�س �أنه �صيكون 
فري�صة لهذ� �لبيك، فاإنه ين�صحب من �ل�صهرة بخفة وهدوء، دون �أن يعلم بذلك �أحد. وعلى �لرغم 
من هذ�، فقد يتمادى �حلر��س فيذهبون �إىل بيته لإح�صاره �أمام �لبيك. وهكذ� تتكرر �لأحد�ث 
�لرغم من  بارتكاب جنايات خمتلفة. وعلى  لأنهم متهمون  �ملتهمني ومعاقبتهم،  مبناد�ة 
هذ� �جلربوت �لذي يظهره �لبيك وحر��صه �أمام �ل�صعب، فاإنه ل ينجو من مقالب �لنا�س �لتي 
يدبرونها له، فقد ي�صيبه من هذ� �لكثري، ولكنه ل يتزحزح قيد �أمنلة عن برناجمه �لذي بد�أه 
معهم، ول يتنازل عن �ل�صلطة مطلقا، وت�صكل هذه �ملقالب �ل�صعبية �صد �لبيك �إحدى �ملعامل 
�ملهمة يف جوهر �لتمثيلية، لأن �أبرز �أهد�فها يتمثل يف �ل�صخرية �لالذعة من �ل�صلطة �لتي 

ميثلها �لبيك. 
�لبيك. فهو رجل ذو �صخ�صية  �أبرزها هي �صخ�صية  �لتمثيلية فاإن  �أما عن �صخ�صيات 
ج�صدية  �صفات  ولها  و�جلربوت،  �ل�صلطة  زمام  كل  حر��صها  وبيدي  بيديها  متلك  مت�صلطة 
متميزة، فهو ذو كر�س ناتئ كبري، ول بد �أن يكون طويال، وله لبا�س متميز، فقد يلب�س بنطال 
�أو قمباز� �أو طربو�صا وي�صع على عينيه نظار�ت، وقد ميزج بني هذه �لألب�صة جميعا، بحيث 
يبدو منظره م�صحكا م�صتفز� مثري�ً. ومكياج �للبا�س بكامله يظهر �صخ�صية غريبة ل تتفق 
مع �ل�صعب يف لبا�س �أو مظهر �أو ب�صاطة وت�صامح، بل هي �أقرب ما يكون �إىل �لفوقية و�لُعْجب 

و�لتعجرف. 
وما مييز �لبيك، كذلك، كرباجه �لطويل، و�لعجيب �أنه ي�صتخدم هذ� �لكرباج يف �إهانة 
�لنا�س بحق �أو بغري حق، �أي �أنه يت�صلى بذلك كيفما ي�صاء، ويطاوعه يف ذلك زبانيته بدون 
�إنه ي�رشب عند �لتفاهم، وي�رشب عند  �أي تردد، فهو ي�رشب كلما هاجت نف�صه بال�رشب، 
�لتحدث، وي�رشب عند �لتحقيق، وكاأنه يتنف�س �رشب �لآخرين من �أبناء �ل�صعب �لذي يحكمه. 
ول يتوقف عن �ل�رشب، ول حت�س نف�صه ب�صيء من �لهدوء �إل عندما تقدم له �لر�صوة. وعلى 
�لرغم من هذ�، فاإنه �إذ� �نف�صح �رش �لر�صوة، فاإنه يرف�صها عالنية )�أنا ما باخذ�س ر�صوة( ، 
وقد ُينزل �لعقوبة �لقا�صية بالر��صي، �أو قد ي�صفح عنه �إذ� كانت �لر�صوة كبرية، �أو وعده بر�صوة 
�لبهلو�نية  �ل�صتيعاب، و�لأمية، و�لأعمال  �لفهم، وقلة  �لبيك ببطء  �أخرى بال�رشية. وميتاز 

غري �ملالئمة ل�صخ�صية �لقائد �لقدوة، وميتاز باحلمق يف كثري من �أعماله وت�رشفاته. 
�إن غر�بة مظهر �لبيك يف لبا�صه وت�رشفاته، وحبه �ل�صديد للر�صوة، و�إهانته �مل�صتمرة 
لل�صعب، و�أحكامه �لتي ل يقبلها �أي قانون، و�تخاذ زبانية ق�صاة ينفذون �أو�مره بدون �أي 
�أو �صفقة، �أو حما�صبة �صمري، وطريقة �حل�صول على �ملعلومات عن �لنا�س �ملتهمني  تردد، 
باجلنايات و�لأخطاء حيث جتلبها له خمابر�ته �ملخفية عن �لعيون، �أو عن طريق �لو�صاية 
�مل�صاهد  �أمام  تر�صم  �لكاذبة،  �لتهم  يف  �لنا�س  من  كبري  عدد  توريط  وحماولة  �ملعلنة، 
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تنقد  قد  �ل�صخ�صية  هذه  �أن  و�لعجيب  �لنا�س.  حتكم  �لتي  لل�صخ�صية  مقززة  خمزية  �صورة 
�لذين يرتكبون �أخطاء يف حق �ملجتمع، وقد تنبه �صمائرهم على �رشورة �نتهاج �ل�صلوك 
�مل�صتقيم، ولكنها، عندما ترى قائد �مل�صرية �صخ�صية متناق�صة تثري �ل�صخرية و�ل�صتهز�ء، ل 

يلبثون �أن يكت�صفو� �أن �أي دعوة لل�صلوك �مل�صتقيم تبدو مهزلة ل ُت�صدَّق �أبد�. 
�أما �ل�صخ�صيات �لأخرى فهم �حلر��س �لذين يت�صفون بالفتوة و�ل�صدة و�لطاعة �لعمياء 
كقطع  فهم  وحيوية،  ون�صاط  باإخال�س  بذلك  ويقومون  �لبيك،  �أو�مر  ينفذون  �إنهم  للبيك. 
�أو  منهم،  �أي  �إهانة  ل يرتدد يف  فاإنه  ذلك،  �لرغم من  وعلى  ي�صاء.  كما  يحركهم  �ل�صطرجن 
�رشبه �أمام �جلمهور، ويتلقى ذلك من �لبيك بدون �أي تذمر �أو �عرت��س. ولئن فعل �أي منهم 
غري هذ� فاإنه قد يطرد من عمله �لذي يح�صده عليه �لنا�س، لأن له �صلة بالبيك. �أما �ل�صخ�صية 
�ملتغرية فهو �ملتهم �لذي، كما ذكرنا �صابقا، ُيختار بعناية ل�صلوك �جتماعي مقبوح ُعرف 

به، وقد يختار ملجرد متثيل �لدور ويتهم بتهم باطلة. 
�أقل، وذلك وفق  �أو  �أكرث من هذ�  �أو  �أو �صاعتني  �صاعة  ي�صتمر  �أما زمن �مل�رشحية فقد 
ن�صاط �لبيك وجماعته، وجناحهم يف �إمتاع �جلمهور و�إ�صحاكهم. ثم ُتْنهى �لتمثيلية مبناد�ة 
ل�صياطه  فري�صة  �لذين كانو�  �أن ي�صب  تهريبا خمافة  وُيهرب  �ل�صعر،  بيت  �لبيك من خارج 

وق�صوته عليه جام غ�صبهم فيلحقه �لأذى منهم. 
جمهورها  بها  ي�صتمتع  كان  �لفل�صطيني  �ل�صعبي  �لأدب  من  لوحة  �لتمثيلية  هذه  �إن 
��صتمتاعا يغرقهم يف �ل�صحك و�لتوتر و�لجنذ�ب، ولكنهم ل يدرون معانيها �لعميقة �ملختزنة 
يف ل�صعورهم ورمبا يدرون. �إنها �رشخة تعبريية �صد �لظلم و�حلكم �لت�صلطي �جلربي، وهي 
�لبيك �ملزرية �مل�صحكة  تر�صم ذلك كله ب�صخرية �صعبية ب�صيطة لذعة تتمثل يف �صخ�صية 
�ملبكية. ورمبا كان لهذه �ل�صخ�صية جذور تاريخية و�جتماعية �ختزنها �ل�صعب يف ذ�كرته، 
ومالب�صها  وديكورها  و�إيحاء�تها  ولغتها  للتمثيلية  و�ملتتبع  �للوحة.  بهذه  ذلك  عن  وعرب 
ي�صتخل�س �ملعاين �لعميقة من كل حرف ُيقال، وخا�صة عندما ميزج �لبيك �أحاديثه باللهجة 
�لعامية و�لف�صيحة، �أو ي�صتعري بع�س �لكلمات �لإجنليزية �أو �لرتكية �أو �لعربية، ول ريب يف 
�أن هذ� يج�صد �أمام �مل�صاهد حمور�ً من حماور �لظلم �لذي جترعه �لفل�صطينيون على مد�ر قرن 
و نيف من �لزمن. وهو، بتعبريه هذ�، يتطلع �إىل جت�صيد حريته يف �صخ�صية غري �صخ�صية �لبيك 
�لتي �أذ�قته بحمقها وعبثها �ألو�نا من �لهو�ن و�لعذ�ب. �إنها رمز لل�صخ�صيات �لقذرة �لهمجية 
�لظاملة، وعلى �لرغم من هذ�، فاإنها يركع لها �لر�كعون، وي�صرب على ظلمها �ملظلومون. وقد 
�أمثالنا  �أحد  عليها  بني  �لذي  )قرقو�س(  �مل�صهور  �حلاكم  ب�صخ�صية  �ل�صخ�صية  تذكرنا هذه 

�ل�صعبية تعبري� عن عدم �لر�صا عن حكم �أو عمل فيقولون: )حكمك حكم قرقو�س(. 
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�لت�صخي�صية على وترية  وت�صري حركتها  و�حد،  ذ�ت ف�صل  �ل�صعبية  �لتمثيلية  �إن هذه 
�عتماد�ً  يعتمد  هذ�  �أن  غري  �مللل.  على  تبعث  قد  �إنها  �لقول:  �إىل  �لناقد  يدفع  وقد  و�حدة، 
كبري�ً على �صخ�صية �لبيك وبر�عته يف �إد�رة حركة �لتمثيل، وجناحه يف �ختيار �ل�صخو�س 
�ملعاونني له، �صو�ء �أكان هذ� من �حلر��س �أم كان من �ملتهمني. وعلى �لرغم من هذ�، فاإن 
بل هي  و�آلته،  �لتمثيل  تتدرب على  بيئة مل  �صعبيًا ناجحًا يف  تعبري�ً  تبقى  �لبيك  متثيلية 

�رشخة يف وجه �لظلم و�جلربوت �لذي يلقاه �ل�صعب من �لظلمة. 

4 - املثل الشعيب: 

�صيحاول �لباحث يف هذ� �جلزء من �لدر��صة �أن يدر�س ثالث دو�ئر من مو�صوع �ملثل 
�ل�صعبي يف �ملجد، وهي: د�ئرة �ملثل يف �للغة ومو�زنة هذ� مبا ورد يف �للغات �ل�صامية، و 

د�ئرة �ملثل يف �ل�صطالح، و�أخري� �ملثل �ل�صعبي يف �ملجد ومز�ياه �للغوية و�لفنية. 
اأول� املثل يف اللغة:  ♦ 

وردت مادة )م ث ل( )4( � يف �للغة �لعربية مبعان متعددة منها: 
�ملماثلة و�مل�صابهة، فامَلثل و�مِلثل و�ملثال كلها مبعنى �لت�صوية �أو �ملماثلة. 

و�ل�صفة، فمثل �ل�صيء �صفته ومنها يف �لقر�آن �لكرمي: )ذلك مثلهم يف �لتور�ة ومثلهم 
يف �لإجنيل( )5( و�لعربة، فقد ورد يف �لقر�آن �لكرمي: )فجعلناهم �صلفا ومثال لالآخرين( )6( 
له  �ل�صورة، ومثل  فالتمثال  و�لت�صوير،  �نت�صب.  �لرجل قائمًا،  و�ملثول و�لنت�صاب، فمثل 
منه  و�متثل  بَقَود،  َقَتَله  �لرجَل  فاأْمثَل  و�لقت�صا�س،  �إليه.  ينظر  كاأنه  حتى  �صَوره  �ل�صيء 
�صنع يف  فاإذ�  به،  نكل  به،  ومثل  بالرجل  فُمثَِّل  و�لتنكيل،  �لق�صا�س.  و�ملثال  منه،  �قت�س 
�لأف�صل،  �لرجل �صار فا�صال، و�لأمثل تعني  عقوبته جعله مثال وعلما. و�ملفا�صلة، فمُثل 

و�لطريقة �ملثلى �لتي هي �أ�صبه باحلق. 
ووردت مادة )م ث ل( يف �للغة �لعربية مبعنى �حلكم و�ل�صيادة مطلقا )7( � ، ومبعنى 
�مُلْثلة و�لتنكيل )8( ، ومبعنى �مل�صابهة يف �لن�صو�س �حلديثة )9( . وجند يف �لأ�صورية �لبابلية 
 mesl مبعنى �للمعان و�ل�صطوع )10( ، ويف �حلب�صية جند كلمة م�صل Masa’lu كلمة م�صالو
و م�صايل messale و�أم�صال amsal مبعنى �ل�صيء �مل�صور )11( ، ويف �لآر�مية جند كلمة 
وكذلك   .  )12( و�مل�صاكلة  �مل�صابهة  مبعنى  وكلها   ،meslum م�صلوم،  �لأكادية  ويف  مثاًل، 
مبعنى   masala م�صال  �حلب�صية  ويف   ،metal متال  هي  فعلية  كلمة  جند  �ل�رشيانية  يف 

�مل�صابهة )13( . 
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�للغات  يف  دللتها  وبني  �لعربية،  يف  ل(  ث  )م  مادة  دللت  بني  نو�زن  وعندما  � 
�ل�صامية، جند كل لغة من �للغات �ل�صامية خ�صت هذه �ملادة مبعنى حمدد، ثم ��صتعملتها مبعان 

�أخرى غري �ملعنى �لرئي�س، وجماع هذه �ملعاين يف �لعربية و�صقيقاتها �ل�صامية مثال هي: 
�حلكم و�ل�صيادة يف �لعربية.  Ú 

و�ل�صطوع و�لت�صوير و�مل�صابهة يف باقي �للغات.  Ú 

يف  يرد  مل  و�حد�  معنى  �إل  عليها  وتزيد  �ملعاين  هذه  معظم  جتمع  �لعربية  وتكاد 
�مل�صابهة  �أن معنى  و�ل�صيادة. ومن �ملالحظ  ب�صكل �رشيح وهو معنى �حلكم  ��صتعمالتها 
و  �لعربية.  و�للغة  �ل�صامية  �للغات  يف  �ملادة  معاين  بني  م�صرتكًا  حمور�ً  ي�صكل  و�ملماثلة 
يف  �ملفا�صلة  ومبعنى  �لأكادية  يف  �ل�صطوع  مبعنى  و�ل�صيادة  �حلكم  معنى  نقرن  عندما 
�لعربية و�لقت�صا�س كذلك فيها، نقيم ن�صبًا �آخر بني معاين هذه �ملادة يف �للغات �ل�صامية، 

وهو معنى �لرتفاع و�لعلو. 
�صوى  و�لطاعة  �لإذعان  مبعنى  �ملادة  هذه  ي�صتخدم  ن�س  على  �لعربية  يف  �أعرث  ومل 
�لدقة  وجه  على  ��صتخد�مها  زمن  �أو  �لعبارة  هذه  تاريخ  ندري  ول  لأمره،  �متثل  عبارة 

بالتحديد، على �أن هذ� �لقرب ل ينعدم فقد جنده يف معنى �لقت�صا�س و�ملفا�صلة. 
ثانيا� املثل يف ال�سطالح:  ♦ 

تعريفات قدمية:  � 

عرف �أبو عبيد �لقا�صم بن �صالم �لأمثال باأنها: »... حكمة �لعرب يف �جلاهلية و�لإ�صالم، 
غري  بكناية  �ملنطق  يف  حاجاتها  من  حاولت  ما  بها  فتبلغ  كالمها  تعار�س  كانت  وبها 
�لت�صبيه..«  وح�صن  �ملعنى،  و�إ�صابة  �للفظ،  �إيجاز  خالل:  ثالث  بذلك  لها  فيجمع  ت�رشيح، 

 .)14(

وقال �ملرزوقي يف �رشح �لف�صيح: »�ملثل جملة من �لقول مقت�صبة من �أ�صلها، �أو مر�صلة 
بذ�تها فتت�صم بالقبول وت�صتهر بالتد�ول، فتنقل عما وردت فيه، �إىل كل ما ي�صح ق�صده بها، 
من غري تغيري يلحقها يف لفظها وعما يوجبه �لظاهر �إىل �أ�صباهه من �ملعاين فلذلك ت�رشب 
�إن جهلت �أ�صبابها �لتي خرجت عليها و��صتجيز من �حلذف، وم�صارع �رشور�ت �ل�صعر فيها 

ما ل ي�صتجاز يف �صائر �لكالم« )15( . 
وقال �لفار�بي يف ديو�ن �لأدب: »�ملثل ما تر�صاه �لعامة و�خلا�صة يف لفظه ومعناه 
حتى �بتذلوه فيما بينهم، وقامو� به يف �ل�رش�ء و�ل�رش�ء، و��صتدرو� به �ملمتنع من �لدر، وو�صلو� 

به �إىل �ملطالب �لق�صية، وتفرجو� به عن �لكرب و�ملكربة، وهو من �أبلغ �حلكمة...«)16(. 
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وقال �ملربد عن �ملثل: »... وهو قول �صائر ي�صبه به حال �لثاين بالأول، و�لأ�صل فيه 
�لت�صبيه، فقولهم: مثل بني يديه، �إذ� �نت�صب، معناه �أ�صبه �ل�صورة �ملنت�صبة.. فحقيقة �ملثل 

ما جعل كالعلم للت�صبيه بحال �لأول. كقول كعب بن زهري: 
كانت مواعيد عرقوب لها مثال: وما مواعيدها اإل الأباطيل

فمواعيد عرقوب علم لكل مال ي�سح من املواعيد....« )17( . 
ذلك  معنى  معناه  ويو�فق  له.  �مل�رشوب  يخالف  لفظ  »�ملثل  يت:  ـكِّ �ل�صِّ �بن  وقال 
بينها  فيما  �لتعريفات  هذه  تتفق  �لتعريفات جميعًا؟  هذه  فما هي خال�صة   . �للفظ...«)18( 
على �أن: �حلكمة، و�لبالغة �أي �لت�صبيه و�لكناية، و�لإيجاز، و�ل�صيوع بني خمتلف �لطبقات، 

و�لثبات �لرتكيبي، جميعا ت�صكل �ملو�د �لأ�صا�صية ملعمارية �ملثل. 
وعلى هذ� ميكن تعريف �ملثل على �لنحو �لآتي: املثل جملة موجزة بليغة متداولة 
دون  �ملثل  �صكل  على  ين�صب  �لتعريف  هذ�  �أن  وو��صح  حكمة.  فيها  البنية  حمددة 

م�صمونه. 
)�ملثل(  كلمة  فيها  �ل�صطالح  ��صتخدم  �لتي  �ملفاهيم  �أحد  هو  �ملفهوم  هذ�  �أن  غري 
هو  كما  �خلر�فية  �لق�ص�س  على  للدللة  ��صتخدمت  فقد  �لعربية،  �للغة  يف  عليها  للدللة 
معروف يف حكايات كليلة ودمنة وكتب �لأمثال �لقدمية )19( . كما ��صتخدمت للدللة على 
بع�س �لأنا�صيد �لتي تقال للعربة و�لعظة، وورد عن �لعرب �لقدماء �أ�صماء موؤلفات بعناوين 
مثل: �لأبيات �ل�صائرة و�لأمثال �ل�صائرة يف �صعر فالن... �لخ )20( . ثم �أطلقت على �لق�ص�س �أو 

�لأو�صاف �لتي يق�صد بها تو�صيح فكرة باملو�زنة و�لقيا�س و�لتمثيل )21( . 
�أ�صكال متعددة، كاأحالم  �أدخلت يف مدلول �ملثل  �لقدمية فقد  �ل�صامية  �لآد�ب  �أما  � 
باللغز يف ن�صو�س  �ملثل مقرتنا  لفظ  . وورد   )22( �لنبي  �لكاهن وتنبوؤ�ت  �لنائم وتهيوؤ�ت 
فكرة  تو�صيح  به  يق�صد  �لذي  �لو�صف  �أو  �حلكاية  على  �أطلقوه  كما   .  )23( �لقدمي  �لعهد 
�لأن�صودة  وعلى   ،  )25( �خللقي  �ملغزى  ذ�ت  �خلر�فة  على  و�أطلق   .  )24( و�لقيا�س  باملو�زنة 
و�لرتنيمة و�لأغنية )26( . ثم �أطلق على �لعبارة �ملوجزة �ملعربة عن ر�أي �ل�صعب )27( . كما 
�أطلق على �لعبارة �ملوجزة �لتي يغلب عليها �لتنميق و�ل�صنعة من حكيم �أو رجل دين ذي 

عقل و�ع وتاأمل بعيد )28( . 
يت�صح مما �صبق �أن �ل�صاميني و�لعرب قد �تخذو� لفظ )�ملثل( م�صطلحًا للدللة على  � 

�أ�صكال فنية قولية كثرية �أهمها: 
�لقول �ل�صائر �ملوجز �لذي ينطقه �ل�صعب فال يعرف قائله، �أو ينطقه حكيم معروف.  Ú 



211موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين، العدد الثالث
يناير 2013

�حلكاية �خلر�فية �لتي يتمثل بها للعربة و�لعظة.  Ú 

�لق�صة �أو �لو�صف �لذي يق�صد به تو�صيح فكرة باملو�زنة و�لقيا�س و�لتمثيل.  Ú 

ول نعرف بال�صبط كيف �نتقلت هذه �ملادة من معناها �للغوي �إىل معناها �ل�صطالحي. 
وكل ما نلمحه �أن معنى �مل�صابهة �أو �ملماثلة هو �خليط �لذي يربط �ملعنى �للغوي باملعنى 
�ل�صطالحي، كما �أنه �ملعنى �مل�صرتك بني �للغات �ل�صامية جميعا، وقد بقيت هذه �ملعاين 
�لثالثة متجاورة يف حياة �للغة �لعربية منذ �جلاهلية حتى يومنا هذ�. ولكن �ملعنى �لأول، 
�أي �لقول �ل�صائر �ملوجز، قد �كت�صب ذيوعا و�صهرة �أكرث من �ملعاين �لأخرى. وتاأكدت هذه 
�ل�صهرة بتاأليف عدة كتب جتمع هذه �لأقو�ل �ملوجزة حتت ��صم �لأمثال، وهذ� ما عر�صنا له 

�صابقا. 
و�صُتعنى هذه �لدر��صة بال�صكل �لأول من �لأ�صكال �لتي �صاعت بني �لعرب و�ل�صاميني، 
�أل�صنتهم  على  و�صاع  و�خلا�صة،  �لعامة  تر�صاه  �لذي  �ملوجز  �لقول  بدر��صة:  �صتعنى  �أي 
عبار�ت جاهزة، للتعبري بها عن مو�قف ومعان متجددة، دون �أن يعرف �ملتكلم بها �لأ�صل 
�لذي �نحدرت منه، �أو �ملنا�صبة �لتي قيلت فيها �أ�صال، ولكنه تعلمها فطرة كما يتعلم لغته 

وطباعه وعاد�ته. 
للمثل، ويف موؤلفاتهم �ملو�صوعية  �لعرب يف تعريفاتهم  �لذي ق�صده  �ل�صكل هو  وهذ� 
ككتاب �لأمثال للمف�صل �ل�صبي وكالفاخر للمف�صل بن �صلمة، وجمهرة �لأمثال للع�صكري، 
وجممع �لأمثال للميد�ين، و�مل�صتق�صى يف �أمثال �لعرب للزخم�رشي، وغريها من �ملوؤلفات 

يف هذ� �ملجال. 
ويتفق هذ� �ل�صكل �لأدبي مع �صكل مطابق له عند �لأمم �ل�صامية كما �أ�صلفنا، كما يتفق 
مع �ل�صكل �لذي يعتربه �لأوروبيون جن�صا من �أجنا�س �لأدب �ل�صعبي )29( )�لفلكلور( ويعرفونه 
باأنه: �لعبارة �لتي تت�صف بال�صيوع و�لإيجاز وِحّدة �ملعنى و�صحته )30( . وعلى �لرغم من 
و�صوح هذ� �لتعريف وب�صاطته عندهم، فاإننا جند من �لباحثني �ملتخ�ص�صني يف �لفلكلور 

و�ملثل من ي�صت�صعب تعريفه ويحجم عن ذلك لأنه يعتربه م�صتحيال. 
عامل  يف  �لق�صمات،  �إن�صاين  �صكل  �لدر��صة  هذه  يف  نعاجله  �لذي  �ل�صكل  فاإن  وبعد، 
�لأدب �ل�صعبي و�حلديث �لعادي، وتكاد ل تخلو لغة من لغات �لب�رش من هذ� �ل�صكل �لأدبي 

�ملنطوق. 
�لعربي حماول و�صف طبيعته  �إلقاء �ل�صوء على �ملثل  �لباحثني  وقد حاول بع�س 
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من  فمنهم  و�أ�رش�ره.  معانيه  على  و�لوقوف  �أغو�ره  و�صرب  �ألغازه  فك  من  يتمكن  لعله 
 : �أق�صام هي )31(  ق�صمه ثالثة 

�ملثل �ل�صعبي �لأ�صلي وهو �لذي يتميز بالألفة �ل�صعبية و�ملا�صي �لعريق.  ● 

�ملثل �لكتابي وهو �لذي تظهر فيه �صنعة �لرتكيب وروية �لكاتب وتاأمل �ملفكر.  ● 

�ملثل �ملولد وهو نوعان:  ● 

نوع قي�س على ما ورد عن �لعرب.  � 

ونوع جديد �ل�صياغة و�ملعنى.  � 

ومنهم من ر�أى �أنه يقابل بالأملانية �أربعة �أنو�ع من �لعبار�ت �ملوجزة )32( هي: �ملثل، 
و�لتعبري �ملثلي، و�حلكمة، و�لعبارة �لتقليدية. �أما �ملثل فيتحقق مفهومه، يف �عتبار خرب�ت 
�حلياة �لتي حتدث يف �أجيال متكررة، وهو يقر�أ ويتذوق يف حميط �أدبي حمدد بل يجري على 

كل ل�صان. ومن اأمثلته يف الأمثال العربية الف�سيحة: 
ع�صب ول بعري. )ي�رشب للمو�رش ل ينفق من ماله(  Ú 

�إن �لبغاث باأر�صنا َي�صَتن�رُش. )ي�رشب للذليل �لذي يعز بعي�صه يف قوم �أعز�ء(  Ú 

ع�صا �جلبان �أطول. )ي�رشب ملن ي�صهر �ل�صالح قبل دنو �خل�صم(  Ú 

و�أما �لتعبري �ملثلي فيفرتق عن �ملثل يف �أنه ل يعر�س �أخبار�ً معينة عن طريق حالة 
بعينها، ولكنه يربز �أحو�ل �حلياة �ملتكررة، و�لعالقات �لإن�صانية يف �صورة ميكن �أن تكون 

جزء�ً من جملة، ومع ذلك فهي تعبري�ت قائمة بذ�تها، ومن �أمثلتها يف �لأمثال �لف�صيحة: 
جاء ت�صب لثته. )ي�رشب يف �حلر�س(  Ú 

�أفلت و�نح�س �لذنب. )ي�رشب ملن �أفلت عن �ل�صدة(  Ú 

�أظلم من حية. )ي�رشب ملن َظلم(  Ú 

وجتمع �حلكمة كل ما يت�صل بالعاد�ت و�لتقاليد و�لأقو�ل �ل�صائرة، و�لعبار�ت �لنادرة. 
فهي تعرب عن خرب�ت �حلياة مبا�رشة يف �صيغة جتريدية. و نظر� للتجريد �لذي يغلب عليها 
ن�صبها جماع �لأمثال �إىل �حلكماء و�لفال�صفة، بينما هي من �لتعبري�ت �ملثلية �لتي ل يعرف 

قائلها. 
ومن �أمثلتها: �ل�رش �أمانة. )ي�رشب حلفظ �ل�رش( ، �ن�رش �أخاك ظاملا �أو مظلوما. )ي�رشب 

للح�س على ن�رشة قر�بة �لدم( 
وتوجد �لعبارة �لتقليدية، يف �لدعاء و�للعن، ويف �لتحية و�خلطاب، ويف �ل�صالة، وما 

�أ�صبه ذلك. 



213موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين، العدد الثالث
يناير 2013

ومن �أمثلتها: بلغ �هلل بك �أكالأ �لعمر. )ي�رشب دعاء بطول �لعمر( ، على بدء �خلري و�ليمن. 
)ي�رشب يف دعاء �خلري( 

وعلى �لرغم مما يف هذ� �لتق�صيم �لأخري من جودة وطر�فة ودقة، فاإن �لد�ر�س يح�س 
على  فعاًل  ينطبق  وهو  �حلكمة،  وحتى  �ملثلي  و�لتعبري  �ملثل  بني  �حلدود  و�صوح  بعدم 
حمتويات كتب �لأمثال �لعربية، فهي حتتوي على: �ملثل: و�أهم مميز�ته �أنه خال�صة حادثة 
�أو جتربة جماعية خل�صها �صخ�س و�حد بعبارة موجزة، ف�صاعت هذه �لعبارة عنو�نا على 
تلك �حلادثة وما ي�صبهها، وميتاز بالغمو�س، ولذلك يلجاأ حفاظ �لأمثال �إىل �خرت�ع ق�ص�س 
تو�صحه. و�حلكمة: و�أهم مميز�تها �لتجريد �لعقلي يف معناها و�ل�صنعة �ملتزنة �ملنمقة يف 

�أ�صلوبها. و�لعبارة �لتقليدية: وهي عبار�ت �لتحية و�لدعاء و�للعن. 
ثالثا� املثل يف املجد: ♦ 

ب�صطناه، فهو قول موجز  �لذي  �لو�صف  �ملجد عن هذ�  �ل�صعبي يف  �ملثل  ول يختلف 
ي�صتح�رشه �ملتحدث لي�صاعده يف �لتعبري عن فكرة ما. ويت�صف بالإيجاز و�لإلغاز و�لت�صوير، 
وميكن �لقول: �إنه عملة لغوية �رشبت يف د�ر �جلماعة �لإن�صانية ورمبا �صاغها �أحد �أبنائها 
�أو ��صتعاره من �آخرين، ورمبا مل يلق لهذ� �لذي �صاغه بال، غري �أن �ل�صامعني �أعجبو� بهذه 
�لعبار�ت �ملوجزة ووظفوها يف حياتهم �لجتماعية و�صلوكهم �للغوي �لتعبريي، وبعد حني 
من �لدهر �أ�صبحت ملكا للمجتمع يتناقلها �لنا�س جيال ور�ء جيل، ول ي�صتطيع �أي منهم �أن 
�أين ��صتقاه، فاإنه ل ميلك جو�با  �إذ� �صاألته عن معناه، ومن  �إنك  يدعي �متالك �أي مثل، بل 

و��صحا عن هذ�. 
تبويبا  بوبتها  ثم  �ملجد،  �أهل  �أل�صن  على  �صاعت  �لتي  �لأمثال  من  باقة  جمعُت  وقد 
�ألفبائيا حتى يت�صنى للد�ر�صني �إلقاء �ل�صوء عليها و�لغو�س يف �أعماقها، لعلهم يفيدون منها 
يف �لدر��صات �ملو�زنة و�لجتماعية و�لفولكلورية، و�صتن�رش يف �لوقت �ملنا�صب �إن �صاء �هلل. 
وعند النظر يف هذه املجموعة من ناحية ال�سكل حينا، ومن ناحية امل�سمون 

حينا اآخر، جند اأن اأ�سكالها تت�سم بال�سفات الآتية: 
�أو  �رشطية،  �أو  فعلية  �أو  ��صمية  تكون  قد  مفيدة  جملة  ت�صكل  موجزة  عبار�ت  �إنها  � 

غريها، وت�صلح �أن تقام عليها در��صة لغوية يف هذ� �جلانب. 
يكرث فيها �للحن و�لأخطاء �لنحوية.  � 

مع  �أحيانا  تتفق  وقد  �ملحلية  �للهجة  مع  لتتو�فق  �ملفرد�ت  �صياغة  فيها  تغري  � 
�لف�صحى. 
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�إنها مقبولة عند �لعامة و�خلا�صة من �أبناء �لبيئة.  � 

�إنه، �أي �ملثل، ي�صتح�رش فقط عندما تكون �حلالة �لو�قعة م�صبهة لتلك �حلالة �لتي  � 
�رشب فيها �ملثل �أ�صال. 

�إنها ت�صبيه ي�صبه به حال �لثاين بالأول �أي �حلالة �لو�قعة باحلالة �ملثلية.  � 

�إنه ذ�ئع �صائع متعارف عليه بني �أهل �ملنطقة.  � 

قد يكون له �صياغات خمتلفة، فقد يزيد �ملتحدث عليه لفظا يف بد�يته، وقد يحذف  � 
منه لفظا معينا. 

واأما دللتها فتت�سم كذلك مبا ياأتي: 
معظمها يعك�س جتربة �جتماعية �أو عالقة �جتماعية معينة.  � 

معظمها مي�س �أحو�ل �لنا�س �لعاديني.  � 

قد جند فيها حكمة �إن�صانية عامة.  � 

قد تختزن نقد� لتجارب غري مقبولة يف �ملجتمع.  � 

قد توؤخذ من ن�س ديني كالقر�آن �أو �حلديث.  � 

قد تعك�س مفاهيم �صلبية ل يقبلها �لعقل �أحيانا ول �لفكر �مل�صتقيم.  � 

قد تعرب عن معنى ل يدل عليها لفظها ول يفهمها �إل �بن �ملنطقة.  � 

قد ت�صتخدم �ألفاظا ينفر منها �لذوق �ل�صليم وتخد�س �حلياء.  � 

�أو  بالن�صاء  خا�صة  معان  عن  �أخرى  و�أحيانا  عامة،  معان  عن  �أحيانا  تعرب  قد  � 
�لرجال. 

قد يكون ور�ء كل قول من هذه �لأقو�ل حكاية فردية �أو جماعية قد تـُعرف وقد ل  � 
تـُعرف. 

ل ميكن لأحد �أن يوؤكد وقوع �حلكايات �ملثلية، ولذلك يكرث فيها �ل�صطناع و�لتاأويل  � 
لإعطاء �رشح معني عن كيفية ح�صول �ملثل. 

قد ت�صبه هذه �لأمثال ما يرتدد من �أمثال يف مناطق كثرية من فل�صطني �أو بع�س  � 
�لبالد �لعربية. 

ومن هذه الأمثال امل�ستخدمة يف قرية املجد: 
�تبدلت غزلنها بقرودها: ي�رشب لذم من ل يعجبونك � 
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�عمل خري و�رم يف �لبحر: ي�رشب للح�س على عمل �خلري � 

�للي بدو ي�صري جّمال بو�صع باب د�ره: ي�رشب ملن يرت�أ�س �أمر� ما ولكنه ل يح�رش  � 
نف�صه له

�لقرد يف عني �أمه غز�ل: ُي�رشب ملن ُيثني على قريب له �أو للطعن يف مدحك من  � 
يخ�صك

ِبُر�ْس ع �ملوت �صكر: يقال ملن يحاول �لت�رشية عن �مل�صاب � 

مت�صكن ملا متكن: يقال للح�س على �إظهار �للطف حتى حتقق مر�دك � 

ثلثني �لولد خلاله: يقال ملن كانت �صفاته قريبة من �أهل �أمه � 

جاجة حفرت على ر��صها عفرت: يقال ملن فعل فعال يريد �إيذ�ء غريه فارتد �لفعل  � 
عليه

حبل �لكذب ق�صري: يقال للح�س على �ل�صدق وت�صنيع �لكذب � 

خذ هالقبع بهالربع: يقال ملن ي�صرتي �صيئا باأ�صلوب �ملبادلة � 

د�رش �صغلك وتع تقلك: يقال لل�صخرية ممن يلهي �ل�صخ�س عن �إمتام عمله � 

ذنبك على جنبك: يقال للتحذير من �إمتام عمل غري جيد � 

زي حية �لتنب بقر�س وبلبد: يقال ملن يتقن �ملخادعة  � 

�صمك يف بحر: يقال ملن ي�صرتي �صيئا غري و��صح �ملعامل � 

�صو بريحك من �ليتيم طالق �أمه: ي�رشب يف �لتخل�س مما يزعجك � 

�صربك على نف�صك ول �صرب �لنا�س عليك: يقال للح�س على �صد�د �لّدْين � 

طلع على فا�صو�س: ي�رشب ملن طمع يف حتقيق �أمر ما فلم يح�صل �صيئا بعد طول  � 
عناء

عند �لبطون غابت �لذهون: ي�رشب ملن ين�صغل بالأكل عن �لقيام باأمر مهم � 

فرخ �لبط عو�م: ي�رشب للدللة على طيب �لأ�صل � 

قا�صي �لأولد �صنق حاله: ي�رشب يف من يورط نف�صه يف ق�صاء غري نافذ � 

كرث �ل�صد برخي: يقال للت�صجيع على �ملعاملة �حلكيمة و�للطيفة � 

لقيني ول تغديني: يقال يف �لت�صجيع على �ملالقاة �ملبهجة فهي �أهم من تقدمي  � 
�لطعام
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�لقوة للرد على  ��صتح�صار  �إل رطل ووقية: يقال يف �حل�س على  �لرطل  ما بجيب  � 
�ملعتدين

ن�س �لبطن بغني عن ماله: يقال للح�س على �لقناعة � 

هم �لبنات للممات: يقال لتاأكيد م�صئولية �لأهل عن بناتهم طو�ل �لعمر  � 

يا ما ك�رش �جلمل بطيخ: يقال للتهوين مما حدث لالإن�صان من مكروه � 

5 - األغاني الشعبية )33( : 

مل يخل �لرت�ث �ل�صعبي يف قرية �ملجد من �لأغاين �ل�صعبية كما ل يخلو �أي تر�ث من 
هذ� �لفن �ل�صعبي. فاإذ� ُقدر لك �أن تر�قب هذ� �لغناء فقد جتد حناجر �لنا�س من رجال �أو ن�صاء 
�أو �أطفال ت�صدح به يف منا�صبات عديدة. وقد جتد هذه �لأغاين يف �لأفر�ح و�لأعر��س، وقد 
�أو  �لرعاة،  �أل�صنة  �أو على  �ملو�صم،  ي�صمون هذ�  )�حل�صيدة( كما  �أو  �حل�صاد  �أيام  جتدها يف 
على �أل�صنة من يعدون قهوة �لديو�ن )�جلامع( ، �أو على �أل�صنة �لفتيان وهم يركبون �لدو�ب 

)كاحلمري( مثال، لبيع �خل�صار يف ح�صبة مدينة �خلليل �أو غري ذلك. 
فمما �أحفظه ونحن نح�صد �ملزروعات )�لقمح و�ل�صعري و�لعد�س و�لكر�صنة( : 

والندى طاب الندى            والندى لول الندى           كان زرعي تبددا
ادين وهم يح�صدون �لزرع.  وتتكرر هذه �جلمل على �أل�صنة �حل�صّ

وعلى �أل�صنة �لرعاة كانو� يقولون: 
دلعونا  ع��ل��ى  دل��ع��ون��ا  ع��ل��ى 
ه����وا ال�����س��م��ايل غ���ري ال��ل��ون��ا
دلعونا  ع��ل��ى  دل��ع��ون��ا  ع��ل��ى 
�سافونا  وم���ا  احل��ب��اي��ب  راح����وا 
ل��ه��واه��ا واهلل  ل��ه��واه��ا  واهلل 
بهواها  مي�سي  غ��ريي  خلي  وم��ا 

ومما كنت �أ�صمعه من �لن�صاء: 
بارودته بيد الدلل اأريتها بارودته
ل عا�س قلبي لي�س ما �رضيتها ل عا�س

وكان ن�صج �لأغنية يبد�أ ببيت وي�صتطيع �لنا�صج �أن ي�صنع، على هو�ه ووفق �ملوقف، 
�أي كالم يتنا�صب مع �لفكرة �لتي يريد �لتعبري عنها. ومما �أحفظه عن �صانع قهوة �لديو�ن 

)�جلامع( قوله: 
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ِوْن �سبها ال�سبيب يا دم الرعايف 
ون ذاقها الكييف ما قال يا حيف

من  هذ�  يف  ملا  �لآن  ذكرها  نحبذ  ل  ولكننا  �ملاجنة،  �لأغاين  من  كثري�  نحفظ  وكنا 
خد�س للحياء، وم�س بالأخالق. ومن �لطريف مرة �أنني �صدحت بو�حدة من هذه �لأغاين على 
م�صمع من عمي، رحمه �هلل، فما كان منه �إل �أن ��صتجوبني ممن تعلمت هذه �لأغنية، ثم طلب 

مني �أن ل �أتفوه بها �أبد�، فان�صعت لأمره. 
ومما �أحفظه عن �لن�صاء يف حفالت �لعر�س، وخا�صة عندما تذهب �لن�صاء مع �جلاهة 

لإح�صار �لعرو�س من بيت �أهلها: 
ب���اهلل ي��ا خ��ي��ي ال��ع��رو���س باهلل
ب�����اهلل ت���ر����س���ي ع��ل��ي��ن��ا ب���اهلل

وهكذ� مع �لأب و�لعم....... �لخ
ومما �أحفظه كذلك: 

م�سعالين اأوف  م�سعل  اأوف 
اأج��اين وم��ا  وراح  زع��ل  حبيبي 

وهذه باقة من الأغاين املتداولة يف منا�سبات متعددة يف قرية املجد: 
يف احل�سيدة ◄ 

ي���ا م���ار����س ج����اك ع���ط���اره اأع�����رج راك����ب ع���ا ح��م��ارة 
يف اإي������دو ق��ط��ع��ت��ني م��ن��ج��ل ي���ه���رج ه����رج ال�����س��ن��ارة 
الن�ساب ق��ط��ع  م��ا ح�����رضوا  غ��ي��اب  واه��ل��ك  م��ار���س  ي��ا 

ل�������و ح���������������رضوا ك�������ان�������وا م���������س����د ال����غ����ي����اب 
الن���دى ع�ساف���ري  ي���ا 
ي���ا ع�ساف���ري ال�سم���وم
النب���ي كل م���ا بط���ري 
الر�سول كل م���ا بط���ري 

ب���دا منك���م  ح���دا  م���ا 
م���ا ح���دا منك���م بحوم
تعب���ي عن���ي  ب���زول 
ب���زول عن���ي  التع���ب 

ما دام ال�ساقوق ب�سق ما على جحا�سه مالم
بالقالو�س بظل اأهو�س باملنجل ماين ح�ساد

متنيت احل�سيدة كلها كر�سنه ما اأرى القالو�س ول املنجل يراين 
متنيت احل�سيدة كلها قطانه ما اأرى القالو�س ول املنجل يراين

يا مغمر يا حزين ما دفنا لك دفني 
�سوك مرار وعذره وقر�سه عني ما تلني )اأنواع ال�سوك( 
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عند طهور الولد ◄ 

ْه  طهره يا مطاه���ر واأعطوا ل اإمُّ
طهره يا مطاهر على ظهر الفر�س 
طهره يا مطاهر حتت ظل اخلوخ

ي���ا دمع���ة ح�س���ن بلل���ت كمو
ي���ا دمعة ح�سن زي حّب العد�س 
يا دمع���ة ح�سن بلل���ت اجلوخ

 عند نوم الطفل
نام يا حمام / عيني ما بتنام / حتت حرم ال�سخرة ن�سبوا اخليام

عرق هالبديو م�رض�س العقال/ قلنا يا بديوي اأنت من اأي عربان 
اأنا من ربع النبي عليه واآله ال�سالم

عند الذهاب ملنا�سك احلج والعمرة ◄ 

�سدي يف عباتو يا فاطمة/ يا مدللة بودع يف خواتو/ بدو يزور النبي 
�سدي يف حطتو يا فاطمة/ يا مدللة بودع يف اأهل قريتو/ بدو يزور النبي 
�سدي على البكرة يا فاطمة/ يا مدللة اأنا م�سافر بكره/ ودعوين يا حلباب 

يا اأبو الوليا يا حنون/ كرث الهدايا من بلد الر�سول 
خذونا معاكم لو نويتو ال�سفر/ ما بنقعد وراكوا ول بنطيق الفراق 

هللت مكة وقالت يا مرحبا بالزايرين/ بال�سيخ منهم حتى ال�سباب التايبني
عند حنا العرو�س ◄ 

فاطمة مليحة وعلى اإيديها نق�س حنا 
حممد يا خيي حلق الطلب عنا 

فاطمة وعلى ايديها نقاري�س/ حممد يا خالها دق املحابي�س 
على فاطمة وعلى الذرعان مدقوقة/ �سوية مرية عرب على التلة مربوطة

يا جالب الزيت حط الزيت يف الكا�سة
ف����اط����م����ة م���ل���ي���ح���ة و����س���الي���ل���ه���ا ع�����ا را�����س����ي

م�������س���ي���ك ب�����اخل�����ري م�������س���ي اه�����ل�����ك وج�����ريان�����ك 
ي�����ا ����س���م�������س���م اخ���������رض وب����ت����ت����اك����ل ب���ع���ي���دان���ك 
م�سيك باخلري يا ثوب البنوتيه / يا ملب�س العزة يا مقعد الفندية

عند الذهاب جللب العرو�س  ◄ 

اأول م���ا نب���دي �سلوا عل���ى النبي 
ثال���ث مديح���ي يف الأجاويد كلهم 
اأجيناك يا اأبو العرو�س نهز الركايب

ثاين مديح���ي يف حمم���د اأو علي 
الأجاويد ل غاب���وا ول غاب ذكرهم 
لقين���اك حا�رض ما لقين���اك غايب
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لقيناك تقطع يف حلوم الغ�سايب 
ال ملقانا اإحنا ال�سبايا ي���ا حَمْ
َلقيتنا ال  ي���ا حَمْ ال�سبايا  اإحنا 
يا �سم�س ل تطلعي من رو�س اجلباِل
ه يا �سم�س ل تطلعي من فوق َعَليَّ
وحن���ا م�سينا من ح���ارة حلارة
وحن���ا م�سين���ا م���ن بل���د لبلد
�سو هالوقفة اإللي اأوجعت رجلينا
يا بي م�سعل ل تكون عبو�س���ي
يا بي م�سع���ل ل تكوين طماعي

ي���ا اأبو حمم���د عج���ل بع�سانا
ي���ا اأبو حمم���د عج���ل بقهوتنا
وحنا الن�سب عندنا زي الذهب غايل
وحنا الن�سب عندنا زي الذهب غّيه
وحنا خذين���ا بنت �سيخ الإماره
وحن���ا اأخذنا بنت كب���ار البلد
يا اأبو العرو�س باهلل حتن علينا
العرو�س واأعطينا  وافرد بوجهك 
وامل���ال يفنى والن�س���ب نفاعي

عندما تاأتي العرو�س لبيت الزوجية ◄ 

يا ريته���ا مباركة على ال�سلف وال�سلفة
علين���ا مبارك���ة  ريته���ا  ي���ا 
ي���ا ريتها مباركة عل���ى اجلار واجلارة

اخللف���ة وتك���رث  بال�سب���ي  وتبك���ر 
حوالين���ا يلع���ب  بال�سب���ي  وتبك���ر 
احل���ارة وتك���رث  بال�سب���ي  وتبك���ر 

عند حمام العري�س ◄ 

احلق يا حالق وم�س يف كمامو
احلق ي���ا ح��الق وم�س بردان���و
احلق يا ح���الق مبو�س الذه���ب

ا�ستنى يا حالق تاييجي عمامو
ا�ستنى يا حالق تا ييجي خوالو
ا�ستنى يا حالق تاييجو الهليه

وبعُد، فما حكمنا على هذ� �لأدب �ل�صعبي �مَلْجِدّي �لذي متثل يف �حلكاية و�لتمثيلية 
�لذي  �لرت�ث  من  م�صتلهمة  تعبريية كبرية  على طاقة  يدل  �لأدب  هذ�  �إن  و�لأغنية؟  و�ملثل 
�أجنا�س  يتوزع على  �لأدب  ولذلك وجدنا هذ�  و�نبثق عنه يف حياته،  �ملجد  تبناه جمتمع 
�أدبي  لون  و�ملقامة، وهما  �لق�صة  �لعربي  �لأدب  ففي  �لعربي،  �لأدب  تاريخ  يعرفها  �أدبية 
من جن�س �حلكاية �لتي �أثبتناها لأهل �ملجد، وفيه �مل�رشحية �لتي �أقبل عليها �أدبنا حديثا، 
�لتمثيلية  مع  يتفق  وهذ�  و�أقام،  �أينما حل  �لإن�صان  مع وجود  �لتمثيلي موجود  �لبعد  لكن 
�ملوجودة يف �لرت�ث �لأدبي للمجد، وفيه كذلك �ملثل، و�ملثل �لعربي �لف�صيح ذ�ئع م�صهور، 
ولهذ� كان �ملثل جزء� من �لإنتاج �لأدبي ملجتمع �ملجد. ويف �لأدب �لعربي �ملوروث �ل�صعر 
�لغنائي �لذي ما كان �إل ِلُيَغّنى، كما فعلت �جلارية �لتي غنت �صعر �لنابغة �لذبياين �أمامه 
لتنبهه على �لإقو�ء �لذي وقع يف �صعره، ولهذ� كذلك كانت �لأغنية جزء� من �لإنتاج �لأدبي 
�ملوروثة عن  �لعربية  �لأدبية  �لأجنا�س  �لتطابق مع  �إىل هذ�  �أر�أيت  �ملجتمع.  لهذ�  �ل�صعبي 
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�أجد�دنا؟ ولي�س �أمامنا تف�صري لهذ� �لتطابق �إل م�صاألة �لنتماء �إىل هذه �لثقافة و�حل�صارة، 
وما د�م �لنتماء م�صئولية فال منا�س لالحق �إل �أن يرت�صم خطى �ل�صابق، ولهذ� ما كان لأهل 

�ملجد �أن يخرجو� عن �مل�صار �حل�صاري �لذي خطته لهم ري�صة �نتمائهم. 

6 - املالبس واألزياء وآالت النوم )34( : 

�لن�صاء،  �لرجال، ومنها ما يخ�س  �أهل �ملجد منها ما يخ�س  �ملالب�س �ملعروفة عند 
ومنها ما يخ�س �لأولد و�لبنات: �أما مالب�س �لرجال فمنها )القمباز( �لذي كانو� ي�صمونه 
َّتية(، و�ل�رشو�ل �لطويل و�حلطة و�لعقال و�لثوب و�لعباية و�لفروة و�لكفية وهذه ت�صبه  )ال�رضُّ
تختلف  وهي  مقلما،  قمباز�  فكانت  �ل�رشتية  �أما  و�لكندرة.  �ل�رشماية  �أو  و�لوطا  �لعمامة 
قليال عن �لقمباز �لذي يطلق على �للبا�س �ل�صويف و�لذي هو ذو هيئة خا�صة ل يلب�صها �إل 
�لأغنياء �أو �لذين يعنون بهيئتهم وترتيبها، وحز�م �ل�رشتية من قما�صها نف�صه �أما �لقمباز 
فال بد �أن يكون له حز�م جلدي فخم، وقد يلب�س مع جاكيت �أو عباءة، وكان كل رجل يحلم 
�أن يكون له قمباز مرتب حتى �إذ� ح�صل عليه �نهالت عليه �لتعليقات، وما عليه هو �إل �أن 
ي�صرب ويبت�صم. ومل يكن �أحد ي�صتطيع �لظهور �أمام �لنا�س، �أو �مل�صي يف �ل�صارع، �أو ��صتقبال 

�ل�صيوف، �أو �ل�صفر �إىل �ملدينة، �إل بلب�س �ل�رشتية �أو �لقمباز. 
و�أخذ  �لوطني،  �لأردين و�حلر�س  بالع�صكرية يف �جلي�س  يلتحقون  �لنا�س  �أخذ  وعندما 
�لطالب يذهبون �إىل �ملد�ر�س ويفر�س عليهم �أزياء خا�صة، مل يعد �أحد يلب�س هذ� �للبا�س �إل 
�لذين لي�س لهم �رتباط ما بعمل ر�صمي، وهم عادة كبار �ل�صن. و�أما �ل�رش�ويل فال بد �أن ت�صمم 
على نحو خا�س لتكون و��صعة، وله زمة بد�خلها حبل من �لقما�س نف�صه لربطه و�صده من 
�لطرفني على و�صط لب�صه، �إىل �أن جاء �ملغيط فحل حمل هذ� �حلبل، ول بد �أن يلب�س �ل�رشو�ل 
حتت �لقمباز. �أما حز�م �لقمباز فال بد �أن يكون من �جللد �لعري�س، وله �إبزمي حديدي �صلب. 
و�أما �حلطة فهي �لكوفية باألو�نها �ل�صود�ء و�لبي�صاء �أو�حلمر�ء �لتي ت�صمى �ل�صماغ، وكان 
ل يلب�س �حلطة �لبي�صاء �إل �لأغنياء وي�صمونها )حطة بو�ل( . وكان يلب�س فوق �حلطة عقال 
ب، وهذ� يعترب  �أ�صود، وهو على م�صتويات، فمنه �لعقال �لعادي �لأ�صود ومنه �لعقال �ملق�صّ
فاخر�. ونادر� ما كنت ترى رجال ل ي�صع على ر�أ�صه حطة وعقال، وكان �إنز�ل �حلطة عن 

�لر�أ�س من رجل �آخر يعترب �إهانة كبرية، وقد يوؤدي هذ� �لفعل �إىل م�صاجرة حامية. 
قة( ، وهي ثوب طويل �أ�صود من قما�س  و�أما �أزياء �لن�صاء فاأذكر منها ما ي�صمونه )ال�سُّ
ة باحلرير �لأ�صلي )دي �إ م �صي( . ويكون �لتطريز باألو�ن  قَّ ز �ل�صُّ رَب( . وتـُطرَّ خا�س ي�صمى )احْلَ
منوعة و�أ�صكال هند�صية بديعة وبع�صها كالأ�صجار �أو �لورود، ومل نكن نرى فتاة يف �لبيت 
�أو خارجه ل تلب�س هذ� �للبا�س، ومل نكن نر�ها �إل من�صغلة بالتطريز �صو�ء �أكان ذلك يف �لبيت 
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�أم كان عند ت�رشيح �لدو�ب يف �جلبل. وقد يح�صل �أن جتد فتاة ل تفعل هذ� �لفعل  وفنائه 
ف�صتجد �أمها �أو �أختها تطرز لها، فقد كانت كل فتاة تعد �أثو�بها وخمد�تها و�رش��صفها �ملطرزة 
بي�صاء  وهي قطعة قما�س  )الُغْدفة(،  �لزو�ج. ومن �ملالب�س  �ملوعود، وهو  لليوم  ��صتعد�د� 
ثقيلة مطرزة كذلك، وت�صعها �ملر�أة على ر�أ�صها عندما تخرج من بيتها، �أما �إذ� ��صتخدمتها 
يف �لبيت فال بد من لفها على �لرقبة بطريقة خا�صة، �أو تربطها بحز�مها �لذي يطوى على 
و�صطها، �أو تخفف منها. ثم تطورت �لغدفة �إىل �ل�صا�صية �لتي هي غطاء للر�أ�س من �لقما�س 
�ألب�صة  ومن  �لثوب.  فوق  ج�صدها  على  �ملر�أة  ت�صعها  عندما  قليال  ت�صف  �أن  ميكن  �خلفيف 
�ملر�أة )اِلْعريقية( ، وهي طاقية ت�صعها �ملر�أة على ر�أ�صها، وهي �صميكة وقما�صها كقما�س 
�لطربو�س، وقد تكون مطرزة، ومي�صك تو�زنها مع �لر�أ�س حبل ناعم ُي�صد من خلف �لأذنني 
�إىل ما حتت �لذقن خمافة �أن تنح�رش عن �لر�أ�س، وقد يتدىل على نا�صية �ملر�أة من �لعريقية 
قطع من �لف�صة تطلق عليها �لن�صاء )جميدية وجمعها جميديات( ، وقد يتدىل �صيء كهذ� 
على جانبي �لوجه من حتت �لأذنني، وكنت �ألحظ �أنها تخلع عند �لنوم لثقلها و�صماكتها، 
ومما كنت �ألحظه كذلك �أن لها ر�أ�صا خمروطيا. ومن �ألب�صة �ملر�أة �حلز�م �ل�صويف ذو �للون 
�لزهري �لذي كنت �أر�ه مطويا على و�صط �ملر�أة بعر�س 15�صم 20�صم، وت�صدُّه على و�صطها، 
وتربطه من �خللف من عند �آخر �لظهر. ومن �لأحزمة �لن�صائية �مل�صهورة، وكانت كل �مر�أة 
تتوق �إىل �قتناء و�حد منه، �حلز�م �لتلحمي، وهو ي�صبه �ملنديل �لو��صع، وله �صرب على �أطر�فه، 
وهو �أخف من �حلز�م �ل�صويف �لزهري �لذي و�صفته �صابقا، وهو ذو �ألو�ن جذ�بة يغلب عليها 
�للون �لبني �لغامق و�لأحمر و�لأخ�رش، وكانت �لفتاة �إذ� �أر�دت �أن تبدو جذ�بة �أمام �لنا�س 
تلب�س هذ� �حلز�م وهي مارة يف �ل�صارع، �أو يف �لأعر��س. ومل يت�صن �قتناء مثل هذ� �حلز�م �إل 
لن�صاء مرتفات وهن قليالت، فاإذ� ح�صلت �ملر�أة �لفقرية حز�ما كهذ� �دخرته للمباهاة، ول 

تلب�صه �إل نادر� وقت �ملنا�صبات �خلا�صة. 
�ل�رشو�ل  �أو  �لعادي،  �لأبي�س  �ملن�صوري  �لثوب  يزيد على  يكن  فلم  �لأولد  �أزياء  �أما 
�ملن�صوري كذلك. وعندما فر�س على طالب �ملد�ر�س �ألب�صة خا�صة طغت هذه �لألب�صة على 
كل زي �آخر. وقد كنت ترى بع�س �لأولد يلب�س �ل�رشتية �ملقلمة )�لقمباز( ولكن هذ� قليل 
جد�، ومل يكن يح�صل على هذه �ل�رشتية �إل �ملدللون منهم، وكان بع�صهم ي�صع على ر�أ�صه 
طاقية �صميكة من �ل�صوف على �لر�أ�س. وقد جتد بع�صهم ي�صع حطة وعقال ولكن هذ� نادر 

جد�. 
والي�ساتك  واللحاف  اجلودل  فهي:  و�لنوم  و�لقعود  �جللو�س  و�آلت  �لفر��س  �أما 
�إذ� ز�رهم ز�ئر  �إل  �لنا�س مل يكونو� ي�صتخدمون �صيئا من هذه  . وعندما يجل�س  )�ملخد�ت( 
�أو عند �لنوم، و�أما جلو�صهم �لعادي فكان على �لأر�س. وقد يو�صع حتت �لفر��س ح�صري من 
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�لقرية، وهن  ن�صاء  تن�صجه  و�لأبي�س  و�لأ�صود  بالأحمر  �ملقلم  �ل�صوف  ب�صاط من  �أو  �لق�س 
ين�صنب مغازلهن  �لن�صاء  نرى  �خل�صب، وقد كنا  ب�صيط من  يدوي  يغزلن �صوفه على مغزل 
�أمام �لبيوت، ويعملن ذلك �صباحا وم�صاء دون كلل �أو ملل. ومل يكن �لفر��س يختلف �صيفا 
�أو �صتاء، ول بد لكل �أ�رشة �أن يكون لديها فائ�س من �جلو�دل �أو �لفر�صات ل�صيوف �لبيت �أو 
ة �أو مقاعد  ل�صيوف �جلامع، وكذلك فائ�س من �لي�صاتك و�للحافات. ومل يكن عند �لنا�س �أ�رِشَّ
كما يفعلون �ليوم، بل كان �لنوم و�لقعود على �لأر�س، وهكذ� كان �لأمر يف �جلو�مع، و�إذ� 
�لر�حة  �جتماعية كانو� ي�صعون حتته جودلني ملزيد من  �أو  ر�صمية  له مكانة  جاء �صيف 
و�لتقدير. وكانت �لي�صاتك و�لفر�صات و�للحافات حت�صى بال�صوف �لطبيعي، �أو بالقطن ذي 
�لفتيلة �لطويلة �لذي كانو� يجلبونه من �خلليل، وتقوم �ملر�أة بتنجيد كل هذه �لآلت، وقد 
ت�صاعدها يف هذ� �لعمل جار�تها. وكانت �لن�صاء يحر�صن على تطريز �لي�صاتك من �أطر�فها، 

وقد يطرزن يف �أو�صاطها وردة �أو ع�صفور� �أو جملة لطيفة.  

7 - تقاليد األعراس واملآمت والطهور )35( : 

قد كان �ختيار �ل�صاب �لذي يريد �لزو�ج عرو�صًا معينة بو�حد من �أ�صلوبني: �أن تختار 
له �أمه عرو�صًا ل يعرفها، ويطمئن يف هذ� �لختيار لأمه، ثم ي�صلم بهذ� �لأمر دون نقا�س �أو 
جد�ل، �أو �أن تقع عينه مرة على فتاة ر�آها عن بعد �أو عن قرب، ورمبا حدثها حديثًا عابر�ً، 
فيعجب بها، ثم يحدث �أهله فيها، ثم يكون �لن�صيب يف زو�جها. وغالبًا ل يكون للخطيب 
�أ�رشة حمرتمة وجميلة،  �أن تكون بنت  �إىل  �رشوط ي�رشطها يف خطيبته، ولكنه كان يطمح 
وبارعة يف �حل�صيدة، ومنجبة وتتقن و�جبات �ل�صيف، بل ح�صبه �أنه قرر �لزو�ج فا�صتجاب 
�إذ� كان هناك مانع مايل، ونادر�ً ما كانت  �إل  �أهله لرغبته. ومل تكن فرتة �خلطوبة تطول 
زيار�ت بني �خلطيبني، فاإذ� كان هذ� فال بد من حت�صري �صنطة مليئة بالهد�يا للعرو�س، ثم 
يحمل �خلاطب نف�صه م�صطحبًا �أمه لزيارة �خلطيبة يف بيت �أهلها حتت جنح �لظالم. ويف 
�أثناء �لزيارة ل جتل�س �لعرو�س يف �جلل�صة �لأ�رشية، بل تكون من�صغلة باإعد�د �أطايب �ل�رش�ب 
و�لطعام لتقدم لل�صيوف �لأعز�ء. ومل تكن تخلو �لزيارة من �ختال�س �لنظر�ت بني �لعرو�صني، 
فتكاد تطري �لعرو�س فرحا ل�صطيادها نظرة منه، ثم تذهب حتدث �أتر�بها عن تلك �لنظرة، 
�إذ� خطبت مت�صي جل وقتها وهي  �لفتاة  �لنظر�ت تغني عن كثري. وقد كانت  وكانت هذه 
تعد نف�صها لليوم �ملوعود، فتبد�أ بالتطريز و�لتح�صري حيث ت�صرتي ما يلزمها من �حلاجات، 
مما  �صيئا  �لعرو�س  ت�صرتط  تكن  ومل  �لالزمة.  �ملالب�س  لتف�صيل  �خلياطة  زيارة  من  وتكرث 
تطلبه �لعر�ئ�س هذه �لأيام، فمثال مل يكن هناك غرفة نوم، و�إذ� �أ�صيع يف �لبلد �أن فالنة طلبت 
غرفة نوم، فاإنها تبقى �صريتها يف �أفو�ه �لنا�س حينا من �لدهر، وقد ت�صبح م�رشب �ملثل 

يف ما طلبت. 
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وقد يتفق على �ملهر يوم �خلطبة، �أو يف ما بني �أهل �لعرو�صني. ول بد للعري�س �أن يفي 
بذلك �ملهر قبل �لزو�ج، ول بد من تعيني يوم ي�صمى يوم �لك�صوة، فيذهب �أهل �لعرو�صني معًا، 
ويحر�س �أهل �لعرو�س على �نتد�ب و�حدة من �لبلد لها مهارة ممتازة يف �لقما�س و�لبدلت 
لتذهب معهم يف هذ� �ليوم. ول بد للعري�س من دفع �أجرة �ل�صيارة، و�لتوجه �إىل دكان م�صهور 
من مدينة �خلليل ل�رش�ء متطلبات �لك�صوة، وكان ي�صتهر بني �أهل �ملجد تاجر يدعى �حلاج 
�أ�صعد �صاور )رحمه �هلل( ، فيجدون عنده متطلبات ك�صوة �لعرو�س، ومل يكن باإمكان �لعري�س 
�أو �أهله �لعرت��س على �أي طلب تطلبه �ملر�أة �ملنتدبة للم�صاعدة. وبعد �إنهاء �صفقة �لك�صوة 
ل بد �أن يدعى جميع من �صاركو� يف رحلة �لك�صوة لتناول طعام �لغد�ء يف �أحد �ملطاعم، ثم 
يجهز �لعري�س �ل�صيارة للعودة �إىل �ملجد، وعندما ت�صل �ل�صيارة يكون �أهل �لعري�س ينتظرون 
عودتهم �إىل �لبيت لتبد�أ �ملهاهاة و�لزغاريد، فاإذ� كان �ملبلغ �لذي دفع يف �لك�صوة قا�صما 
للظهر، فغالبا ما ي�صيطر �لغم و�لهم على �لعري�س و�أهله، و�إن كان �ملبلغ معقول �أو كان �لرجل 
مي�صور� فاإنهم يحتفلون ب�رشب �ل�صاي، ويزورهم �جلري�ن للمباركة و�لتهنئة، وقد حتدث هذه 

�ملباركة رغم �صعوبة �لو�صع، ولكن �أهل �لعري�س يحتملون هذ� �لأمر يف نفو�صهم. 
مل يكن �ملهر غاليا فقد ي�صل �إىل خم�صني دينار�ً �أو �أقل �أو �أكرث، ولكن هذ� ل يهم، بل �إن 
�لأهم ما يطلبه و�لد �لعرو�س يوم خروجها من �لبيت، �أو ما يطلبه خال �لعرو�س �أو عمها من 
ة( . فاإذ� كانت �ملطالب �لنقدية كبرية فغالبا ما ينتهي �لعر�س  نقود كانو� ي�صمونها )َبْل�صَ
�إىل �صجار وجد�ل بني �جلاهة و�أهل �لعري�س من جهة، وبني �أهل �لعرو�س من جهة �أخرى، 
و�إذ� كان �لطلب خفيفا فيتقدم �لو�صطاء للم�صاومة لتخفيف �ملطالب، ثم يتفقون على مبالغ 
حمددة. وقد كان بع�س �لنا�س ل يطلبون �صيئا، ولكن �لعري�س لبد �أن يح�صب �حل�صاب لهذ� 

�لأمر، وقد متر �مل�صاألة بي�رش و�صهولة، وقد ل متر �إل ب�صعوبة. 
وعندما يقرتب يوم �لعر�س �لذي ل بد �أن ت�صبقه ليلة �حلناء، ياأخذ �أهل �لعري�س يح�رشون 
�أنف�صهم لهذه �ملنا�صبة �لكبرية، وي�صمل �لتح�صري �لأمور �لآتية: بيت �ل�صعر و�لطعام ولو�زمه 
و�لدعو�ت ودفرت �لنقوط، ولعل �لذروة يف �حلدث كله �صاعة �إح�صار �لعرو�س من بيت �أهلها. 
�أما �لبيت ولو�زمه فال بد من حت�صري بيت �صعر جيد �إن تي�رش ذلك، و�إن مل يتي�رش ذلك 
فقد كانو� يغطون �لبيت باأكيا�س من �خلي�س كانو� يجلبونها من حو�نيت �لقرية، حيث كان 
�لباعة يحفظونها لبيعها بعد �إفر�غها من �صكرها �أو طحينها، ويف �صاعة ن�صب �لبيت يتنادى 
�لنا�س للم�صاعدة يف ذلك، فاإذ� نظرت تلك �ل�صاعة �إىل هذه �لعملية �صتجد من يدق �لأوتاد 
�لرو�ق  �لبيت مل يغطها  �أو من ي�صرت جو�نب من  �أو من يربط �حلبال وي�صدها،  �لأر�س،  يف 
�ملمدود على �لأعمدة �ملن�صوبة، �أو من يح�رش موقد �لنار، �أو من يجلب �حلجارة لو�صعها 
على �أطر�ف �لبيت من �خلارج حلفظ �لأوتاد من �لعبث بها �أو تك�صريها، �أو من يح�رش �ملياه 
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يف بر�ميل �صخمة، وهكذ� فاإنك �صتجد ور�صة متعاونة لتحقيق هدف و�حد هو �إمتام �لفرح 
�لعري�س  �أهل  �لفرح فرحه هو. وقد يفكر  �أن  �لقرية ي�صعر  �أكمل وجه، لأن كل فرد من  على 
ق�ص�س  مثل  �صعبية  ق�ص�صا  عليهم  ويق�س  ربابته،  على  �لنا�س  لت�صلية  �صاعر  �إح�صار  يف 
�لزير �صامل �أو عنرتة �أو �أبي زيد �لهاليل، ويف فرتة ما كان �ل�صاعر يح�رش تطوعًا ثم حتولت 
�لعادة �إىل �أن ُيدفع له �صيء من �ملال. وقد ي�صتغرق �لحتفال �صبع ليال بتمامها �أو �أقل من 
ذلك، وقد �صمعت من كبار �ل�صن يف �لقرية �أن بع�س �لنا�س من �لقرية كان، �إذ� �أر�د �أن يكون 
�حتفاله مميز�ً كان يطيل �أيام �لحتفال �إىل �صهر، ولكنني مل �أر ذلك �أبد�. وعندما يذيع بني 
�لنا�س �أن هناك عر�صًا لفالن من �لنا�س ياأخذ �أهل �لقرية �أو �لقرى �ملجاورة، يتو�فدون �إىل 
�لبيت، فاإذ� ح�رش �لز�ئر �ملهنئ فال منا�س من �أن ياأتي ويف يده �صيء من �ل�صكر، قد يكون 
رطال �أو ن�صف رطل �أو �أكرث من هذ�، ثم يو�صع يف مكان معني من �لبيت يتناوله منه �أهل 
�لعري�س، ثم ي�صجل �أحدهم �أ�صماء من �أح�رشو� �صكر�ً، حتى �إذ� ح�صلت عند �أي منهم منا�صبة 

يبادرون �إىل �صد�د هذ� �لدين، وحتفظ هذه �لورقة يف وثائق �لأ�رشة �ملهمة. 
يحل  �أن  فما  و�لقهوة،  �ل�صاي  �صنع  �أو�ين  وحت�رش  �لنار،  ت�صعل  بقليل  �لغروب  وقبل 
�لنا�س  يبد�أ  ثم  للو�فدين.  لتقدميهما  جاهزين  و�لقهوة  �ل�صاي  �أ�صبح  وقد  �إل  �ملغرب  �أذ�ن 
�لقهوة لكل من  �أو  �ل�صاي  �ل�صباب يف تقدمي  �لبيت بعد �صالة �ملغرب، فياأخذ  �إىل  بالتو�فد 
ح�رش، ول يجوز �أن ين�صى �أحد من تقدمي �لقهوة �أو �ل�صاي له، وقد يتابع �إمتام هذ� �لو�جب 
و�حد من �أهل �لعري�س لئال ين�صى �أحد من �لو�فدين، وقد يكرم �أحدهم بتقدميهما له مرتني 
�أو ثالثا، ول بد ل�صبط هذه �لعملية كلها من م�صئول جدير بهذه �ملهمة، وغالبا ما يكون من 
�لع�صاء  �لأقارب. وبعد �صالة  �أو من غري  �لعري�س  �أقارب  �لقرية من  �أهل  �أحد �ملجربني من 
يقفون  �لرجال  من  �رشب  من  تتاألف  �لتي  يَّة  �لدِّحِّ �أو  ْبكة  بالدَّ �إما  �لحتفالت  تبد�أ  بقليل، 
عبارة  مرددين  متمايلني  نحوه  يتقدمون  فهم  ماهر،  مالعب  �أمامهم  ويقف  و�حد�ً،  �صفًا 
مثرية، وهو يردهم �إىل �لور�ء قائال لهم: هعي.. هعي، وت�صتمر �لعملية حتى يتعب �لفريق ثم 
ي�صرتيحون، �أو ربابة �ل�صاعر وحكاياته �جلذ�بة �أو بتمثيلية �لبيك، وقد يكون �ل�صاعر �أحيانا 
عك�س ما يعلن عنه فال يكون �صاعر�ً ول جذ�بًا، لكن �ملهم �أن �لنا�س �صيقولون: و�هلل د�ر فالن 
جابو� �صاعر، �إذ� فاحلكم على عر�س د�ر فالن �إنه ممتاز. وعندما ي�صرتيح �ل�صاعر يبد�أ �حتفال 
�ل�صباب مبا �أعدو�، فقد يكون دبكة و�أرغول و�أغاين يلعلع بها �صوت �أحدهم �لذي ل ي�صكت ول 
يتوقف، وعيناه حتومان على �حليطان �ملجاورة �إن كان عليها متفرجات من ن�صاء �حلارة، 
ي�صفر  وقد  فاأكرث.  �أكرث  و�إبد�عًا، وعال �صوته  ن�صاطًا وحما�صة  �زد�د  كذلك،  �لأمر  فاإذ� كان 
هذ� �جلمع عن م�صاجرة، �أو قد ينتهي باإعد�د رغيف من �خلبز ي�صوى يف �لنار �لتي جتمعت 
من حطب �لقهوة و�ل�صاي، وكانو� ي�صمونها )كعكة( . وقد يطول �صهر �ل�صباب �إىل قريب من 

�ل�صبح، وقد ينامون يف �لبيت مع نفر من �ل�صيوف، �أو ين�رشف كل و�حد �إىل بيته. 
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وبعد �نتهاء �لليايل �ملر�صومة لالحتفال، ي�رشع �أهل �لعري�س يرتبون �لبيت لآخر يوم 
وهو يوم �خلمي�س، لأن عدد �ملهنئني يزد�د، وعندئذ ل بد من زيادة عدد �لفر�صات، و�للحافات، 
�لنا�س يف ذبح  �لبيت. ويف �صباح يوم �جلمعة ينهمك  و�لي�صاتك لتن�صيدها يف ز�وية من 
وحت�صري  �ملياه،  وجلب  �لقدور،  ون�صب  �لأرز،  �أكيا�س  و�إعد�د  وتقطيعها،  و�صلخها  �لذبائح 
�حلطب، ون�صب �ملو�قد لطبخ �للحم و�لأرز، فما �أن ت�صل �ل�صاعة �إىل �لعا�رشة قبل �لظهر يبد�أ 
�أهل �لعري�س بدعوة �لنا�س لتناول طعام �لغد�ء. ومل تكن �لدعو�ت مكتوبة بل كانت �صفهية، 
�أما من ي�صكنون خارج �لقرية فقد كانو� ير�صلون �إليهم من يدعوهم يف م�صتقرهم، ثم ياأخذ 
�لعري�س،  �لغد�ء وتنقيط  �لبيت من كل حدب و�صوب، لتناول طعام  �لتو�فد على  �لنا�س يف 
وقد ت�صتمر �لعملية حتى ع�رش �جلمعة، ثم ينف�س �لنا�س، ويبد�أ �ل�صباب بهدم �لبيت وترتيب 

�لو�صع �لعام للمكان. 
�أي ليلة �جلمعة، حيث  ُي�صبق هذ� كله بليلة �حلناء، وتكون م�صاء �خلمي�س،  �أن  ول بد 
يذهب �أهل �لعري�س يطلبون من �أهل �لعرو�س �ل�صماح لهم باحلناء، فاإذ� ��صتجابو� لذلك، �أتت 
ن�صاء �أهل �لعري�س �إىل بيت �أهل �لعرو�س، فيحتفل بالأمر �حتفال غنائيا، وقد يتطلب �لأمر 
على  ويد�ها،  رجالها  كذلك  وحتنى  مكانها،  �حلناء  لو�صع  عانتها  تنتف  �أن  �لعرو�س  من 

مر�أى من عدد من ن�صاء �لقرية �لقريبات �أو غري �لقريبات. 
�حتفال خا�س كذلك ومر��صيم دقيقة، وتبد�أ  فله  �لعري�س  بيت  �إىل  �لعرو�س  �أما جلب 
باأخذ جاهة كبرية من �لنا�س لطلب �لعرو�س من ويل �أمرها �لذي يكون هو و�أهله منتظرين 
وهنا  �لعرو�س،  باأخذ  �لإذن  فيطلب  �جلاهة  كبري  يتكلم  ثم  �لأمر،  لهذ�  �لعري�س  �أهل  قدوم 
�أن  و�إما  �مل�صاألة بي�رش، في�صتجيب لهم يف طلبهم،  �أن متر  فاإما  �لعرو�س،  �أمر  يت�صدى ويل 
يطلب مبلغا من �ملال قبل �إخر�ج �لعرو�س، ويكون ذلك �ملبلغ لأن �لعري�س ق�رش يف �أمر ما، 
فادخره �أب �لعرو�س لهذ� �ليوم، ثم تبد�أ �جلاهة بتدبري �ملبلغ �لذي طلبه، �أو �نتهى �إليه �حلو�ر 

معه، �أو �إىل �إلغائه �أو تقلي�صه. 
ويودعونها،  �أهلها  ينقطها  �أن  بعد  �لعرو�س  تخرج  ب�صالم،  �ملرحلة  هذه  مرور  وبعد 
في�صاحب �لود�ع بكاء من �لأهل و�لزغاريد و�ملهاهاة من �أهل �لعري�س، ثم يقود �لعرو�َس 
و�لدها �أو �أخوها، ثم ي�صلمها �إىل كبري �جلاهة �أو و�لد �لعري�س، ثم ُتركب �لعرو�س على جمل 
�أعد لهذه �لغاية، ثم تكلف �مر�أة مرتبة �إما �أخت �لعري�س �أو عمته �أو زوجة �أخيه بقيادة �جلمل، 
وبينما مي�صي �جلمل توزع �لن�صاء �أنف�صهن على جماعات على �صكل �أ�صطر متتالية، ويعد لهذه 
يبد�أن  ثم  �ل�رش�صف،  ل�صم كل جمموعة حتت هذ�  ومت�صعة ومطرزة،  �لغاية �رش��صف كبرية 
بالغناء ور�ء �جلمل، وتلك �أ�صعد حلظة عند �جلميع. فاإذ� �صلمت �لأمور، ومل حتدث م�صاجر�ت 
ي�صري �لركب حتى بيت �لعري�س، فتنزل �لعرو�س �إىل بيتها �لذي قد يكون غرفة �أو �صقيفة �أو 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن 226
هوية  وإنتماء

ز�وية من �لبيت، فتجل�س على كر�صي ُيجلب لها، ويبد�أون �لغناء حولها حتى حلظة �لنقوط، 
فياأتي �أهلها م�صاء فينقطونها ويودعونها، ثم يكون دور �لعري�س يف �لنقوط، ومما �أذكره �أن 
�لعري�س كان يح�رّش جمموعة كبرية من �لرب�يز )و�لربيزة قطعة نقد �أردنية بع�رشة قرو�س( 
، وعندما يبد�أ �لعري�س نقوطه يرفع �لتـُّل �لذي على وجه �لعرو�س ثم يبد�أ بر�صع �لرب�يز على 
نا�صيتها، وتكون قريبة من قريباتها تتلقف �لرب�يز بعد �أن ير�صعها على �جلبهة. ثم يبقى 
جمع من �لن�صاء معها حتى وقت �لدخلة، حيث يدخر لها وللعري�س ع�صاء جيد ليبد�آ حياتهما 
�لزوجية. وقبل جميء �لعري�س تلح بع�س �لن�صاء على عدم �لتحرك من �ملكان، فعندئذ تقوم 

فا حتى يتهياأ �جلو للعرو�صني.  �إحدى قريبات �لعري�س بطردهن طرد� ملطَّ
�إعد�د  على  يقت�رش  فاملاأمت  �لأعر��س،  مر��صيم  من  كثري�ً  �أي�رش  فمر��صيمها  �ملاآمت  �أما 
تن�صيد  بد من  �جلامع. ول  �لتعزية هو  يكون مكان  ما  �ملعزين، وغالبا  �ملكان ل�صتقبال 
�لبلد،  �إل للو�فدين من خارج  ق�صم منه بالفر�صات و�ملخد�ت لالتكاء عليها، وهذ� ل يكون 
ويقت�رش �لأمر على تقدمي �لقهوة �ملرة فقط. وبعد �أن يو�رى �مليت �لرثى يت�صابق �لنا�س على 
�أهل �مليت ي�صتاأذنونهم يف �إعد�د �لطعام لأهل �مليت، وملن جاء من �لنا�س لتعزيتهم، وعادة 
يتبارى يف �ل�صتئذ�ن باإعد�د �لطعام �أ�صهار �مليت �أو �أخو�له �أو جري�نه، فاإذ� �أعطي �أحدهم 
�صالة  بعد  ليقدم  �لطعام  ويعد  �جلديان،  �أو  �خلر�ف  جمع  يف  يبد�أ  �لطعام  لإعد�د  �لفر�صة 
�لظهر �أو عندما ين�صج. ويكون �إطعام �لنا�س كذلك يف �جلامع، �أو ديو�ن �لع�صرية، �إذ� كان 

لهم �صيء كهذ�، ثم ي�صتمر �لنا�س يف �لتعزية �أياما �أقلها ثالثة، وقد تزيد عن هذ� �لرقم. 
و�أما �لطهور فهو �أحد �ملنا�صبات �ملهمة يف قرية �ملجد، وقد يطهر �لولد وهو حدث �أي 
�أو �لأربعني،  �أي بعد �لع�رشين  �لعا�رشة، وقد يطهر بع�صهم وهو كبري،  �أو  �ل�صابعة  عند �صن 
بعيدة  �أماكن  من  �لقرية  �إىل  ياأتون  �لذين  �ملطهرين  �أحد  مع  يتفق  وكان  نادر.  هذ�  ولكن 
باأعلى  ينادون  �ملتجولني،  كالباعة  �لقرى  يف  يتجولون  كانو�  فقد  �خلليل،  �أو  كالفو�ر 
�صوتهم: مطهر �أولد... مطهر �أولد، وهو يتجول يف �أزقة �لبلد و�حلار�ت. فاإذ� مر هذ� �ملطهر 
بالبلد نودي �لأولد �لذين �صيطهرون من �جلبل وهم يقومون ببع�س �لأعمال �ملنوطة بهم، 
حتى �إذ� ح�رشو� �أخربو� باملو�صوع، فبع�صهم قد ل يعجبه �لأمر فيهرب، وقد مي�صك عنوة، 
وقد ي�صت�صلم بع�صهم لهذ� �لأمر، ثم جترى له عملية �لطهور �لتي قد ت�صتغرق دقائق يف بيت 
و�لده، و�إن من �أخرب من �لأولد باأن �ملو�صوع �صهل، وغري موؤمل، يبد�أ يح�س بغري ما �أخرب به 
بعد حني من �لوقت. وبعد �إمتام �لأمر ياأخذ �لنا�س يف �لتدفق على بيت �لأهل مهنئني، وقد 
�لبلدي  �للحظة لذة حلم �حلب�س  �أن�صى حتى هذه  �لولئم فرحا بهذه �ملنا�صبة، ول�صت  تقام 

�لذي �صنع طعاما لنا بعد عملية طهورنا. 
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8 - األطعمة واملشروبات )36( : 

كان �لطعام �لأ�صا�صي يتاألف مما تنتجه �أيدي �لنا�س، فالقمح من زر�عتهم، و�ل�صعري 
كذلك، و�لذرة �لبي�صاء، �أما �لبقول كالعد�س و�حلم�س و�لفا�صولياء وغريها فهو كذلك. وكذلك 
كانت �خل�رشو�ت و�لألبان و�لزيوت و�ل�صمن �لبلدي. �أما �خلبز فال بد �أن ي�صبق بعدة مر�حل 
حتى ي�صبح خبز�، و�أول هذه �ملر�حل �إخر�ج �أحد �أكيا�س �لقمح �ملخزون يف خمزن �لأ�رشة، 
�أو جزء� من �ل�صقيفة  �أو غرفة من بيت قدمي  وغالبا ما يكون �ملخزن كهفا قريبا من �لد�ر 
�أو حتت بيت �لدرج، ثم يغربل بالغربال ثم ينقى �حلب من �حلجارة �أو �لبذور �لأخرى غري 
�ملرغوبة، كال�صعري و�لعد�س و�لكر�صنة ومن �أنو�ع �أخرى، ثم يعباأ ثانية يف كي�س ليحمل على 
�حلمار �أو �جلمل �أو �لبغل �إىل �ملطحنة �لتي غالبا ما كانت يف بلدة �إذنـــا، �أو بيت عـــو�، �أو 

دير�لعـ�صل، �أو �لظاهرية، �إذ مل يكن يف �ملجد مطحنة للحبوب يف ذلك �لزمان. 
ومعة، ت�صبح م�صاألة ��صتخر�ج �لطحني من �ل�صومعة  وبعد جلب �لطحني وخزنه يف �ل�صُّ
�أمر� متكرر� وعاديا.  �صابقة  �لعجني �ملخمر من عجنة  بو�صع قطعة من  وعجنه وتخمريه 
فاخلمرية من م�صتلزمات �لعجنة �ملهمة، و�إذ� مل يكن لدى �ملر�أة قطعة من �لعجني �ملخمر 
�لطابون خلبز  �إىل  �إذ� خرجت  �ملر�أة  كانت  ولذلك  تطلب من جري�نها قطعة خمرية،  فاإنها 
�خلبز �أو�صتها حماتها باأن ل تن�صى �خلمرية، �أي: �تركي قطعة من �لعجني للخمرية. ثم يرتك 
�لعجني حتى يخمر، ثم يقطع �إىل كر�ت ي�صهل على �خلابزة معاجلتها بني يديها ل�صناعة 
�أو  �لأرغفة، وو�صعها يف �لطابون حتى تن�صج. وطو�ل فرتة �خلبز �لتي قد ت�صتغرق �صاعة 
�أقل �أو �أكرث، وذلك وفق كمية �لعجني، فاإن �ملر�أة تكون من�صغلة متاما بهذه �لعملية، كما �أنها 
مت�صي معظم وقتها د�خل �لطابون �أو �أنها تروح وجتيء حتى يتم �خلبز. ول بد للمر�أة �أن 
حتمل معها طبقا من �لق�س لو�صع �خلبز �لنا�صج عليه، وعندما تفرغ من �لأمر حتمل �لطبق 
�ملليء باخلبز على ر�أ�صها، ما�صية �إىل �لبيت حتى يجتمع �لنا�س فياأكلون جمتمعني، فاإذ� 
كنت حمظوظا تلك �ل�صاعة فاإنك �صت�صعد ب�صم ر�ئحة �خلبز �للذيذة من مكان بعيد، و�إذ� كان 
�أحد �لأولد حمظوظا بوجوده يف �لبيت قبل جميء �إخو�نه فاإن �لأم تتناول قطعة من �لزبد 
�لبلدي، ثم ت�صعها على وجه �لرغيف، فيم�صك �لولد �لرغيف بيديه، ثم يبد�أ بق�صم �لرغيف 
�للذيذ،  بالزبد  �لرغيف وجده مرنخا  �إىل و�صط  فاإذ� و�صل  �ملذ�ب.  �لزبد  ح�صب �جتاه تدفق 
في�صتمر يف ق�صم �خلبز، و�لزبد يتمدد على طريف فمه، ورمبا �صال �صيء منه على خده، ورمبا 

�صال �صيء منه على �صاعديه حتى يفرغ من تناول هذه �لوجبة �للذيذة. 
�أما �لع�صاء فال بد �أن يكون وفق �ملو��صم. فالأكلة �مل�صهورة يف مو�صم �لربيع )مفتلة 
اخلبيزة( ، و�لعجيب �أنك �إذ� فح�صت بيوت �لقرية يف تلك �لليلة �خلبيزية �صتجد �أن معظمها 
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تتفق جمموعات  �ملو�صم. وكانت �خلبيزة جتلب من �جلبال حيث  يتناول �خلبيزة يف ذلك 
�إىل تلك �ملناطق، فيجمعن �خلبيزة ورقة ورقة، وينطلقن  �لذهاب جماعة  �لن�صاء على  من 
�إل بعد �لظهر، ومع كل و�حدة ما جمعت من �خلبيزة،  لهذه �ملهمة من �ل�صباح، ول يعدن 
�لغروب بقليل. وغالبا ما  للطبخ على نار �حلطب قبل  �لثمني  �ل�صيد  �إعد�د  تبد�أ مرحلة  ثم 
كانت �أكلة �خلبيزة فتـًّا، �أي يق�صم �خلبز �إىل قطع �صغرية، ثم تو�صع هذه �لقطع يف �صحن 
و��صع من �خلزف يكون جموفا، كنا ن�صميه �مل�صحان، وبعد �أن تت�صبع قطع �خلبز ب�صوربة 
�خلبيزة، يو�صع عليها �لليمون و�لزيت �لبلدي و�ل�صطة، �إن وجدت، ثم يبد�أ �لق�صف. وقد يكون 
من �أكالت هذ� �ملو�صم لنب �ملخي�س و�لب�صل �لأخ�رش، �أو �صوربة �لعد�س، �أو البيبي، وهي 
طبخ بذور �ل�صعري �خل�رش�ء �ملق�صورة باللنب، وما �أكرث ما جتد جمموعة من �لن�صوة يف هذ� 
�لبيبي، و قد  �لأخ�رش حت�صري� لطبخة  �ل�صعري  �ملو�صم، يجل�صن معا، وهن يف�صف�صن بذور 
تكون �لطبخة من لف ورق �لقرنبيط، �أو من �لرقاق باللنب �أو �لبندورة، �أو اذنني اقطاط، وهذ� 
كله ينتج حمليًا. فمثال عندما كانت �ملر�أة حتتاج �إىل �لرقاق كانت تعجن �لعجني، ثم ترقه 
بامَلَرّق، ثم تقطعه للرقاق قطعا طولية كعيد�ن �ملعكرونة، ثم تطبخه مع �للنب �أو �لبندورة. 
�أما �أكالت �ل�صيف فغالبًا ما كانت من �لإنتاج �ملحلي، كذلك، يف هذ� �ملو�صم، وكانو� 
و�لفقو�س  و�خليار  و�لبطيخ  و�لباميا  و�لقرع  و�لكو�صا  �لبندورة  �ملو�صم  هذ�  يف  يزرعون 
و�لثوم  و�لب�صل  �ل�صفر�ء  �لذرة  و  �ل�صم�س(  عباد  ي�صمونه  )وكانو�  �ل�صم�س  ودو�ر  و�ل�صمام 
و�حلرو�س. ففي �ل�صيف يطبخون يخني �لبندورة و�لكو�صا، �أو �لبندورة وحدها، �أو �لبندورة 
مع �لباميا، وقد يكون �لغد�ء كو�صا م�صوية مع �للنب، وكنا ن�صمي هذه �لأكلة )�صوية( ، �لتي 
يقدح على وجهها �لثوم، ويو�صع عليها �لزيت �لبلدي �أو �ل�صمن �لبلدي. وقد يتناول �ملرء ما 
تي�رش من �لأكل، فقد يكتفي بقطعة خبز مع حثلة، وهي قطعة من لنب �جلميد، وقد ياأكل خبز� 
مع قطعة بطيخ �أو حبة تني �أو قطف عنب. وقد يكون �لأكل املح�سي مع �للنب �أو �لبندورة، 
�أو بهما معا، وقد يكون �ملح�صي بالأرز، فاإذ� كان كذلك، طرنا فرحا لأنه غالبا ما يكون 
باجلري�س �أو �لفريك. ويندر متاما �أن يكون يف �ملح�صي حلم، فاإذ� كان فيه حلم فرح �لآكلون 

فرحا �صديد�، وعدو� هذه �لأكلة مميزة. 
�ملنا�صبات،  من  منا�صبة  يف  �أو  قليال،  �إل  تناوله  لنا  يت�صنى  يكن  فلم  �للحم  �أكل  �أما 
�أو  �ل�صيف،  �للحم مرتبط بوجود  �أن وجود  �ل�صهرين، غري  �ل�صهر مرة، ورمبا يف  فرمبا يف 
�ملنا�صبة كالعيد مثال، ولذلك كنا نفرح كثري�ً لقدوم �ل�صيف �أو قدوم �لعيد. وقد كان �ل�صيد، 
�آخر من م�صادر تناول �للحم،  �صيد �لع�صافري و�ل�صنانري و�حلمام �لربي )�لرُّقطي( م�صدر�ً 
وقد  و�لأبقار.  كالأغنام  �ملو��صي،  من  ��صطر�ر�ً  يذبح  وما  و�لغزلن،  �لني�صة  �صيد  وكذلك 
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�لتني  كروم  �أو  �جلبل،  �إىل  �لباكر  �ل�صباح  يف  يخرج  �ل�صيف،  ف�صل  يف  منا،  �لو�حد  كان 
و�لعنب، فين�صب �رش�كه )�أفخاخه( يف �ل�صهول و�لوديان، ل�صطياد �لرب�رق و�جلعد�ت، بعد 
�أن يطاردها من مكان �إىل مكان، �أو قل من جبل �إىل جبل، لعلها تقرتب من �ل�رشك �ملن�صوب 
لل�صيد حتت �صجرة زعرور، �أو خروب �أو بلوط. وكان �لفخ قطعة من حديد لها فم و��صع يفتح 
على عر�صه عند ن�صب �ل�رشك، وله كرزم )عود من �حلديد �لرفيع طوله 15�صم( ُي�صبك بخرزة 
�صغرية تكون يف ر�أ�س خيط رفيع مثنى، وتربط يف هذ� �خليط دودة كنا جنمعها من نبات 
ي�صمى �لعليق، �أو ق�صب �لذرة �لبي�صاء، ونربيها يف قنينة فيها طحني، حتى �إذ� عزمنا �ل�صيد 
وجدنا �لذخرية �لدودية جاهزة. فاإذ� �أردت ربط �لدودة �أنزلت �خلرزة قليال، ثم �أدخلت طرف 
�لدودة يف �خليط �ملثنى، ثم رفعت �خلرزة �إىل فوق فت�صدها على �لدودة، فتـُم�صك باخلرزة ول 
تفلتها، وي�صبح للدودة ن�صاط كبري بعد ربطها باخلرزة، لعلها حتاول �لإفالت من هذ� �لقيد 
�لذي قيدت به، ثم يدفن �لفخ يف �لرت�ب، ول يبقى منه �إل �لدودة تروح وجتيء يف مكانها، 
فاإذ� جاء �لع�صفور فوقف على �ل�صجرة �لتي ن�صب حتتها �ل�رشك مل ير �إل �لدودة، ثم ينزل 
�إىل �لأر�س فينظر مينة وي�رشة، فيقف �أمام �لدودة لينقرها، ونحن، يف هذه �حلالة، نرقب 
كل حركة للع�صفور، ونكون من�صدين �إىل �حلدث �ن�صد�د�ً ي�صغلنا عن �أي �أمر، ثم يهوي على 
�لدودة لينقرها، ثم ينقرها فيفعط �لفخ، هكذ� كنا نقول، فيغلق فمه على رقبة �لع�صفور �أو 
�أن �لع�صفور قد  �إم�صاكًا �صديد�ً، ثم يخرج غبار �ملعركة لندرك  �أو رجله، مم�صكا به  جناحه 
�أن ميوت، ثم ن�صمي با�صم �هلل،  �لع�صفور قبل  �ل�رشك، فنطلق �صيقاننا للريح لذبح  وقع يف 
فنف�صل �لر�أ�س عن �جل�صد، ثم نن�صب �لفخ مرة �أخرى، ويف مكان بعيد عن �لفخ، جنل�س بعد �أن 
توقف ج�صم �لع�صفور عن �حلركة، فننتف ري�صه، ونفتح بطنه، لإخر�ج �ملعدة و�مل�صارين، ثم 
نربطه على جنبنا �لأمين �أو �لأي�رش ��صتعد�د� جلولة �أخرى من �ل�صيد. فاإذ� �نتهى وقت �ل�صيد، 
رجعنا �إىل �لقرية مزهوين فرحني، و�لع�صافري �مل�صطادة جمندلة على خ�صورنا، ثم يح�رش 

لنا طبق �صهي من �لع�صافري مع �لبندورة لنتغدى �أو نتع�صى. 
�أما �مل�رشوبات فلم نكن ن�رشب �إل �ملاء و�ل�صاي و�للنب �ملخي�س و�حلليب وع�صري قمر 

�لدين وع�صري �لتمر و مري�صة �للنب �جلميد و�ملريمية و�جلعدة. 
ومن اأ�سهر الطبخات املعروفة يف هذه القرية: 

ال�س�سربك، والك�سك�سون، وال�سمبو�سك، ور�ستاية العد�س، وامللتوت بال�سمن البلدي، 
اأو الزيت البلدي، واملطبق، والزلبية، واملقلى، والدجاج امل�سوي بالطابون، والبي�س 
امل�سوي بالطابون، وال�سعريية، واملقيقة، وال�سوية، وحليب �للبا، وفتة �للنب مع �لزيت �أو 
�ل�صمن �لبلدي، وفتة �رش�ك مع مرق �لدجاج �لبلدي و�ل�صمن �لبلدي، و�ملح�صي باأنو�عه حتى 
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�لبطيخ �ل�صغري كان يح�صى، و�مللفوف، وورق �لعنب، وملولية البلوط، و�لكعكة يف �ملوقدة، 
باللنب،  �أو  بالبندورة  �أو  بال�صماق،  و�لرقاقة  �لعد�س،  و�صوربة  �خلبيزة،  ومفتلة  و�ليخني، 
�لنذور  يف  ت�صتخدم  ما  وغالبا  و�للنب،  �للحم  مبرق  و�جلري�صة  �أ�صبعه،  وحارق  و�ملن�صف، 
و�ملاأدبات، وقد تطبخ �جلري�صة يف �لبيت بالبندورة. ومل نكن نعرف �صيئا من �حللويات �إل 

و�صع �ل�صكر على �ملطبق �أو �ل�صعريية وكنا ناأكل �لتمر كثري� �إما حبا و�إما �رش�با. 

9 - الصناعات التقليدية )37( : 

مل يكن يف املجد �سناعة ت�سدر منتجات اإىل الأ�سواق، ولكن كان فيها �سناعات 
حملية خلدمة حياة النا�س، ومن هذه ال�سناعات: 

�سناعة الطوابني واملواقد وال�سوامع وم�سايف الك�سك�سون:  ♦
َمقـَة  )�ل�صَّ �لأحمر  �لطني  �لأ�صا�صية  �لن�صاء، ومادتها  تقوم على �صناعتها  هذه جميعا 
�لن�صاء على يوم معني يجبلن فيه  �لأبي�س. فقد كانت تتفق جمموعة من  �حلمر�ء( و�لتنب 
�لأدو�ت  ت�صكل هذه  لديها مهارة يف هذ� �ملجال  �إحد�هن  تاأخذ  ثم  �لتنب،  �لطني مع  جبلة 
بيديها بدقة ومهارة وتاأنق، حتى يخرج لديك �صكل جميل و�صلب، ثم ترتك حينا من �لوقت 
حتى جتف، ثم تكون �صاحلة لال�صتعمال. �أما �لطابون فهو للخبز، و�أما �ملوقد فهو لإيقاد 
�لنري�ن خارج �لبيت، ثم يكون �إدخالها �إىل �لبيت، و�أما �ل�صو�مع فهي خلزن �لطحني، و�أما 

م�صفاة �لك�صك�صون فلطبخه على �لنار )�حلطب( . 
�سناعة الع�سي والعكازات واملحاريث واملذاري وامل�سبحات:  ♦ 

�لع�صا  �ل�صّويد، وكان �صنع  �أو  �لبلوط  �صجر  توؤخذ من  و�لعكاز�ت فكانت  �لع�صي  �أما 
�لنار، حتى  �أول يف �لأ�صجار، ثم تنظف وحتم�س على  ي�صتغرق يوما كامال، فيبحث عنها 
تلني ثم تو�صع حتت حجر �صخم �أو �صخرة كبرية �أياما، لت�صتقيم وتنعدل. و�أما �ملحاريث 
�خل�صب  معه  ياأخذ  كان  �لرجل  �أن  �أذكر  ولذلك  جنار،  على  �صناعتها  يف  يعتمد  �أن  بد  فال 
�لذي قطعه من �صجرة ما ثم يتجه �إىل جنار يف �خلليل، لي�صنع له �ملحر�ث و�ملذ�ري. �أما 
�أو من نبات �آخر ي�صميه  �أو �ل�صبحات فقد كانت ت�صنع من عجم )�أنوية( �لزيتون،  �مل�صابح 
�أهل �ملجد �لعبهر كان ينبت يف �ملجد، ويثمر ثمر� على هيئة كر�ت بنية �للون و�صلبة، وكان 
لدى �ل�صانع �صلك يحمى على �لنار، ثم يدخله يف �لعجمة �أو كر�ت �لعبهر، ثم تنظم �حلبات 

�ملثقبات يف خيط فتكون لديه م�صبحة جميلة جد�. 
�سناعة اللحافات والفر�سات واملخدات:  ♦ 

كان �لنا�س ل ي�صرتون �أبد� �لفر�صات �جلاهزة، ول �للحافات �جلاهزة، وكذلك �ملخد�ت. 
فقد كانو� يبتاعون �لقطن من �صوق مدينة �خلليل، ل�صناعة هذه �لأ�صياء وتنجيدها يف �لبيت. 
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و�إذ� كانت من �ل�صوف فاإنه عندئذ ل د�عي ل�رش�ء �لقطن، لأن �ل�صوف ي�صد م�صده بل هو �أفخر 
عند �لنا�س. وكان بع�س �لنا�س يبيعون �ل�صوف لأنه كان غاليا، ثم ي�صرتون بدل منه �لقطن 

لأنه �أرخ�س. 
�سناعة �سطانيات التنب واملخايل والأكناف وال�سجاد:  ♦ 

�أما  �جلمال.  على  وحمله  �لتنب،  لتعبئة  �صخمة  �أكيا�س  وهي  �لتنب،  �صطانيات  كانت 
�ملخايل ومفردها )خمالة( فت�صنع من خيوط �ل�صوف �ملربوم على �ملغزل �ليدوي، وكان 
و�لأبي�س حتى تكون جميلة جذ�بة، وكانت  و�لأ�صود  �لأحمر  باللون  لون �ملخالة خمططا 
�لن�صاء تغزل هذه �خليوط وتلفها على قطعة من �خل�صب حلني �ل�صتعمال، وت�صتعمل �ملخالة 
جلمع عر�ني�س �لذرة �لبي�صاء. �أما �لكنف فقد كان ي�صتخدم حلفظ �خلبز، وكانت كل عرو�س 

حتر�س على �أن تكون �ملخالة و�لكنف من ك�صوتها. 
�سناعة الأقداح والأطباق وال�سالل والقرطالت:  ♦ 

وكانت هذه جميعا ت�صنع من ق�س �لقمح �لطويل، وتن�صجه �لن�صاء كذلك، وكم كنا من�صي 
�صاعات يف بيدر �لقمح، ونحن جنمع �صيقان �لقمح لأمهاتنا ل�صناعة هذه �لأدو�ت، وعندما 
نح�رش هذه �ل�صيقان تنقع يف �ملاء وتلون، ثم تن�صج با�صتعمال خمرز و�صيقان خا�صة من 
�لقمح. ومن �أ�صهر هذه �لأو�ين ما كنا ن�صميه �لقرطلة، ول �أدري كيف �صيغت هذه �لكلمة، وما 
�أما �لقدح فكان ي�صتخدم لو�صع �خلبز  م�صدرها، وكنا ن�صتخدمها جللب �لتني من �لكروم. 
�لأكل عليه،  لو�صع �صحون  �لطبق منب�صطا غري جموف  قليال، ويكون  فيه، ويكون جموفا 

و�أما �ل�صالل فلجني �لبندورة و�لكو�صا. 
�سناعة الظواية:  ♦ 

ر�أ�صها، ولها غطاء مثقوب من  لها فتحة يف  �لتنك  �ل�صكل من  وهي قطعة خمروطية 
و�صطه، وكان �لنا�س يح�رشون هذه �لقطعة من �لتنك من �خلليل، وي�صعون فيها حبال قطنيا 
فيها  ثم يو�صع  �لغطاء،  ، ويخرج من فتحة  )�فتيلة(  �إىل قعرها وي�صمى  �لقما�س ميتد  من 
�لكاز، وترتك حينا من �لزمن حتى يت�رشب �لكاَز �حلبُل �ملدىل فيها، ثم تولع بعود كربيت 
�أ�صود  �لظو�ية �صيئة جد�، لأنها كانت تخرج �صنا  فتنري لك �مل�صاحة �ملوجودة. كانت هذه 
ميالأ �أنوفنا بال�صو�د، وعندما ننظف �أنوفنا باملحرمة �أو بقطعة قما�س بي�صاء �أو باأ�صابعنا 
ت�صبح هذه �صود�ء، وبقي �حلال هكذ� حتى وجدت �لالمظة ذ�ت �لزجاجة �ملخروطية وت�صمى 
�لبنورة، ثم �للوك�س ذو �لهدير �لقوي و�لإ�صاءة �ل�صاطعة �لنا�صعة �لقوية، وقد كان له كي�س 

�صغري يربط د�خل �للوك�س، ثم يحرق، ثم يولع �للوك�س فيعطيك �إنارة قوية. 
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10 - األلعاب )38( : 
كانت ت�صيع بني �أهل �ملجد �ألعاب كثرية منها ما يخت�س بال�صبيان ومنها ما يخ�س 

�لرجال و�لن�صاء. 
�أما �ألعاب �ل�صغار و�لفتيان فهي: �لبك و�لغماية و�صفت �لقمر و�جلاجة و�لقال وحاكم/ 

جالد وكرة �لقدم و�حَلْبلة و�لرقاية و�لبنانري ور�رش�س و�ل�صباق. 
لعبة البّك:  ♦ 

�لوحيدة  و�آلتها  طرية،  �لأر�س  تكون  عندما  �ل�صتاء  يف  �للعبة  هذه  �ل�صبيان  ويلعب 
�أو �أقل قليال، ي�رشبها �لالعب يف �لأر�س �لطرية بحيث تنغرز فيها  ع�صا قوية بطول مرت 
�لتي ي�رشبها كل لعب،  �ملر�ت  �لالعبون على عدد  ويتفق  قائمة،  بز�وية  �نغر�ز� عموديا 
ويكون �لفوز ملن غرزها عموديا �أكرث من غريه. وحتتاج هذه �للعبة �إىل ذكاء ومهارة يف 

كيفية م�صك �لع�صا وكيفية ت�صديدها وقوة ع�صالت. 
لعبة الغماية:  ♦ 

ويلعبها �ل�صبيان �أو �لبنات �أو كالهما �ختالطا، وتكون يف �لليل �أو �لنهار، وقو�مها 
�أن يغم�س �أحد �لأولد عينيه ليختبئ بقية �لالعبني، ثم يبد�أ من �أغم�س عينيه يبحث عنهم 
و�حد� و�حد�، وكلما �أم�صك و�حد� �أجل�صه يف �ملكان �لذي تنطلق منه �لتخبئة، فاإذ� مل مي�صك 

بو�حد منهم يكون قد خ�رش �للعبة. ثم ياأتي دور �آخر وهكذ�. 
لعبة )�سفت القمر( :  ♦ 

وتلعب يف �لليل على �صوء �لقمر، وقو�مها �أن ي�صع �ملتالعب ظهره على ظهر زميله 
وقوفا، ثم يحمل �أحدهما �لآخر على ظهره قائال له: �صفت �لقمر! فيقول له �لآخر: �صفته خذ لك 
هال�صقلة!! ، ثم يفعل �لثاين ما فعله به �لأول، وهكذ� ي�صتمر �للعب على �صورة ريا�صة حتى 

يتعب �أحدهما فتتوقف �للعبة. ويلعب هذه �للعبة �لأولد و�لبنات. 
لعبة اجلاجة:  ♦ 

ثم  و�لبنات، وتقوم على جمع كومة من �حلجارة،  �لأولد  �ثنني فقط من  وتكون بني 
يبد�أ �صاحب �لدور يف �للعب برفع حجر بيمناه �إىل �أعلى �لكومة قليال، ويف �للحظة نف�صها 
يرفع حجر� من �لكومة، وي�صعه على جانبها قبل �صقوط �حلجر �لذي رفعه فوق �لكومة بيده 
�ليمنى، ويكون م�صتعد� للتقاط �حلجر �لذي رفعه �إىل �لأعلى بيمناه، وهكذ� ي�صتمر �للعب حتى 
ينقل �لكومة كلها، وهذه عالمة �لفوز. ويتبع ذلك �أن ي�صع �ملهزوم يده ممدودة على �لكومة، 
في�رشبها �ملنت�رش بيده بالعدد �لذي يريده. فاإذ� مل ي�صتطع ذلك فلم يلتقط �حلجر �لذي رفعه 

بيمناه فاإن �لالعب �ملقابل ياأخذ �لدور.. وهكذ� حتى ينجح �أحدهما فيعاقب �لآخر. 
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لعبة القال:  ♦ 

وهي لعبة تتكون من خم�صة �أحجار �صغرية بحجم بعرة �جلمل �أو حبة �لتني �ل�صغرية، 
ويحر�س �لالعب �أن تكون �أحجاره ذ�ت �صكل �صد��صي، �أي كقطعة �ل�صكر �مل�صد�صة �لأ�صالع، 
ثم يبد�أ �لالعب برمي �لقالت على �لأر�س، ويرفع �أحدها عاليا وياأخذ يف �لتقاطها و�حدة 
بعد �أخرى، ويف كل مرة يرفع �أحدها بيمناه �إىل �أعلى، وعليه �أن يلتقط كل حجر من �لتي 
على �لأر�س قبل �أن ي�صقط �لذي رفعه �إىل �أعلى يف يده، فهذ� هو �ل�صوط �لأول من �للعبة. ثم 
يكرر �للعب بالتقاط �ثنني �ثنني من على �لأر�س، وهذ� هو �ل�صوط �لثاين. ثم ثالثة �أحجار 
وو�حد، وهذ� هو �ل�صوط �لثالث. وهكذ� ت�صتمر �للعبة حتى يفوز �لفائز �إذ� مل يقع يف �أي خطاأ 
�أو �أن يخفق يف �لتقاط �أحد �لأحجار �لتي على  كعدم �لتقاطه �حلجر �لذي قذفه �إىل �أعلى، 
�لأر�س، ثم ياأخذ �لالعب �لآخر دوره.. وهكذ�. وتكون هذه �للعبة للفتيان و�لفتيات من جن�س 

و�حد �أو من �جلن�صني. 
لعبة احلاكم واجلالد:  ♦ 

�إذ� �تفق جمموعة من �ل�صباب على لعب هذه �للعبة فاإنهم يح�رشون �أربع ورقات كتب 
على كل و�حدة كلمة معينة من �لكلمات �لآتية: حاكم، جالد، مفت�س، ل�س. ثم يقرتع على من 
يبد�أ �للعب، في�صع �لذي ح�صل على �لدور �لأول �لأور�ق �لأربع يف يده وهي مطوية بحيث 
ل يظهر ما كتب فيها، ثم يخبئها ويخ�صها يف يده، ويرمي بها على �لأر�س، فيلتقط كل 
و�حد ورقة ويخبئها، ول يظهر �أحد ما عنده �إل �لذي لديه لفظ: حاكم، فيتنحنح، ويهز ج�صمه 
يقول  ثم  �ملفت�س.  �أنا  �ملفت�س:  فيقول  مفت�صي؟  �أين  يقول:  ثم  قعود،  جميعا  وهم  ويبت�صم، 
�حلاكم للمفت�س: �أين �لل�س؟ وهنا يبد�أ �ملفت�س بالتخمي�س و�لت�صدي�س ليكت�صف �لل�س!! لأنه 
�إذ� �أخفق ف�صي�رشب على يده عدد� من �ل�رشبات، �أما �إذ� عرفه فيحكم �حلاكم عليه بعدد من 

�لع�صي �خلفيفة، وينفذ ذلك �جلالد. وهكذ� ت�صتمر �للعبة حتى يقرر �جلميع �لتوقف. 
كرة القدم:  ♦ 

وهي لعبة معروفة كانت جترى على بيادر �لقرية لت�صاعها وبعدها عن �لبلد، وكانت 
�لكرة �لتي يلعب بها م�صنوعة من �خلرق و�لقما�س �مللفوف على هيئة كرة، وكنا ن�صميها 

ة.  �لطجَّ
احَلْبلة:  ♦ 

وهي �للعبة �ملعروفة بني �لفتيات، وذلك بالقفز يف �لهو�ء على حبلة يلوح بها �لالعب 
من فوق ر�أ�صه وحتت قدميه، و�لفائز فيها هو �لذي ل يتعرث باحلبلة عند �لقفز و�ل�صتقر�ر 

على �لأر�س، �أو �لذي ي�صتمر باللعب �أطول مدة ممكنة. وقد يلعبها �لالعب منفرد�. 
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الرقاية:  ♦ 

وتقوم هذه �للعبة على ربط حبل طويل ومتني باأعلى جذع يف �صجرة با�صقة، وغالبًا 
ما كانت من �خلروب �أو �لبلوط �أو �لزيتون، ثم يقوم �ملت�صلق بالرقاية على �حلبل �ملمتد �إىل 
�أعلى، حتى ي�صل �إىل �أعلى �ل�صجرة با�صتخد�م يديه ورجليه، ثم ينزل ويكرر �لأمر مر�ت. وقد 
يربط �حلبل على بئر عميقة فتوؤدى �للعبة فيها، وهي لعبة خطرة ومنهكة. ول يفعل هذه 

�للعبة �إل �لفتيان �لأ�صد�ء �ل�صجعان. 
البنانري:  ♦ 

�لأر�س  يف  �صغرية  وحفرة  �لأمل�س،  �لزجاج  من  كر�ت  �لأ�صا�صية  مادتها  لعبة  وهي 
لإ�صقاط �لبنانري فيها عن بعد، وحجر �صغري ي�صع �لالعب يده عليه عندما ي�صوب �لبنور 
نحو �حلفرة. يبد�أ �لالعب بو�صع يده على �حلجر، بعد �أن يح�صل على �لدور يف �للعب بالقرعة، 
قطعة  يرمي  ثم  �جنليزي،  ول  عربي  �لآخر:  للمقرتع  �لقائل  فيقول  بقر�س،  �لقرعة  وكانت 
في�صوب  �لدور  �صاحب  يبد�أ  طلبه.  �لذي  �لوجه  ظهر  من  هو  فالفائز  �لأر�س،  على  �لنقود 
و�أخذ ي�صوب نحو  �للعب  ��صتمر يف  �لبنور فيها،  ��صتقر  فاإذ�  �لذي بيده نحو �حلفرة  �لبنور 
بنور �رشيكه يف �للعب، فاإذ� �أ�صابه ك�صب بنور� منه، و�إذ� مل ي�صبه ياأخذ زميله �لدور، وهكذ� 
ي�صتمر �للعب حتى يتوقفا عنه، �إما باختالف �أو م�صاجرة �أو بغ�صب، لأن �لفائز كما يقولون 
طه ما عنده من �لبنانري. وهي ت�صبه �ملقامرة لأن �لبنانري كانت ت�صرتى من �حلو�نيت،  ق�صَّ
و�إذ� خ�رش �لالعب فاإنه ي�صعر باأمل قوي، ثم يبد�أ يخطط للثاأر من �لذي قهره يف �للعب، ول 

يهد�أ للخا�رش بال حتى ي�صرتد ما خ�رش، ول يلعبها �إل �لأولد. 
لعبة َر�رْض�س:  ♦ 

وتكون بني �ثنني بحيث ميد كل فريق يديه �أمام �لآخر، ول بد �أن يحدد من �لذي يبد�أ 
�للعب عن طريق �لتفاق �أو �لقرعة، �أما �صاحب �لدور فيظهر كفيه، و�لآخر يقلب يديه على 
فاإن  �للعب،  �ل�رشيك يف  يد  بيده على ظهر  �لآخر في�رشبه  �لدور  يغافل �صاحب  ثم  �لظهر، 
�أ�صابه ��صتمر دوره و�إن مل ي�صبه �أخذ �لدور �لالعب �لآخر. وهكذ� ت�صتمر �للعبة حتى يتفقا 

على �لتوقف. وتكون هذه �للعبة بني �لأولد �أو بني �جلن�صني. 
ال�سباق:  ♦ 

وهي لعبة �ل�صباق �لعادي بني عدد من �ملت�صابقني يف مكان و��صع �صهل، ول بد لهذه 
�للعبة من حكم يحكمها حتى يقرر من �لفائز، وغالبا ما كانت جترى هذه �للعبة �أيام �لعطل، 

�أو بعد �نتهاء �لدو�م �ملدر�صي، يف بيدر �لبلد �أو �صهولها. 
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واأما األعاب الكبار فهي ثالثة اأنواع: 
النُّقدة:  ♦ 

وهي لون من �ألو�ن لعبة �ل�صطرجن، وتقوم على بناء مربع على �لأر�س ثم عمل حفر 
�صغرية د�خل هذ� �ملربع بحجم 8*8، وت�صنع باأ�صبع �ليد على تر�ب ناعم، ويقوم �لالعبان 
بو�صع كالبهما، كما كانو� ي�صمونها، من نوعني خمتلفني من �حلجارة �أو �لبعر و�حلجارة، �أي 
�حلجارة �ل�صغرية لأحد �لالعبني وبعر غنم جاف لالعب �لآخر. ول بد من حتديد من �لبادئ 
باللعب عن طريق �لقرعة، ثم يبد�أ �للعب على طريقة �ل�صطرجن لأن كل و�حد ي�صع كالبه يف 

�صفني �أمامه، وت�صتمر �للعبة حتى ي�صفي �أحدهما كالب �لآخر، وبهذ� ي�صبح �لفائز. 
ال�سارات:  ♦ 

وتقوم هذه �للعبة بني فريقني، وقد يكون كل فريق عدد� من �لرجال، ويقوم كل فريق 
بن�صب ثالث �صار�ت من �حلجارة رقيقة وم�صتطيلة ر�أ�صيا، و ي�صعون �أمامها حجر� �صغري� 
على �صكل ر�أ�صي ي�صمونه ناقو�صا، وتكون �مل�صافة بني �لفريقني ل تقل عن مائتي مرت تقريبا، 
ويقرر من يبد�أ �للعب بالقرعة، ثم يبد�أ �للعب برمي �حلجارة وت�صويبها نحو �لناقو�س، فاإذ� 
حتى  �ل�صار�ت  بقية  نحو  وت�صويبها  �حلجارة  برمي  �لفريق  لعب  ��صتمر  �لناقو�س  �أ�صيب 
�إ�صقاطها جميعا �إن ��صتطاعو�، و�إذ� مل يفلح �صاحب �لدور يف �إ�صقاط �لناقو�س فاإن �لفريق 
�لآخر ياأخذ �لدور. وهكذ� ي�صتمر �للعب حتى ي�صقط فريق �صار�ت �لفريق �لآخر فيكون �لفائز. 
حما�صة  لها  ويتحم�صون  في�صاهدونها  �لقرية  �صباب  معظم  جتذب  �للعبة  هذه  كانت  وقد 
منقطعة �لنظري، وكاأن �لأمر بني فريقي كرة قدم. وكانت جترى هذه �للعبة يف �أماكن جبلية 
بعيدة عن �أنظار �لنا�س وحركتهم لئال ي�صاب �أحد �ملارة بحجر من �حلجارة �لتي تتطاير 
�أو رعاة �لغنم �لأ�صد�ء، فاإذ� ربح  كالقذ�ئف. وغالبا ما كان ينربي لهذه �للعبة رعاة �لبقر 
�أحدهم هذه �للعبة طار �صيته يف �لقرية و�أخذ كل و�حد يتمنى �أن يكون من جمموعته يف 

لعبة قادمة. 
ال�سدة:  ♦ 

وهي لعبة �لورق �ملعروفة بـ )�لهاند( �أو )�لبا�رشة( . 

11 - عادات شعبية جربية )39( : 

�عتربه  و�إل  منها،  �لفكاك  �ملجد  �أهل  من  �أحد  ي�صتطيع  ل  �لتي  �جلربية  �لعاد�ت  من 
�لنا�س �صاذ� �أو خمالفا للقو�نني �ل�صعبية �ل�صارمة، و�أ�صبح حلمه مباحا لالآكلني، وقد يتجراأ 
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على اهلل و�رضيعته ولكنه ل يجروؤ اأبدا على جتاوز هذه العادات: 
زيارة الواجب:  ♦ 

وهي زيارة �ملري�س يف �مل�صت�صفى �أو �لبيت، �أو زيارة �لغائب �لعائد بعد طول غياب 
كعودة �ل�صفر �أو �حلج �أو �ملر�س. فاإذ� دخل �أحد �لنا�س �مل�صت�صفى فال بد من زيارته هناك، حتى 
ولو كان يف �آخر �لدنيا، وتكون �لزيارة عادة يوم �جلمعة. و�إذ� قدر لك �أن تكون �صباح يوم 
�جلمعة يف �ملجد ور�أيت �لنا�س يت�صابقون على ركوب �ل�صيار�ت وعباء�ت �لرجال مطويات 
على �أكتافهم، فاعرف �أن هناك منا�صبة ما تدعو �إىل هذ� �لنفري، وعلى �لأغلب �أن تكون زيارة 
مري�س يف م�صفى باخلليل، �أو ببيت حلم، �أو بالقد�س. فاإذ� خرج �ملري�س من م�صفاه معافى 
�أ�صبحت زيارته يف �لبيت و�جبة، و�إذ� مل ي�صتطع �أحد �لنا�س زيارته يف �مل�صفى فاإنه ياأتي 
�لتو�فد  �لنا�س يف  ياأخذ  ثم  �مل�صفى.  يزره يف  لأنه مل  �لعتذ�ر،  بيته مهنئا وملحا يف  �إىل 
�أو  ع�رش�ً  ��صتئذ�ن،  بدون  �لزيارة،  تكون  ما  وغالبا  ومهنئني،  ُم�َصّلمني  �ملري�س  بيت  على 
بعد �ملغرب �أو بعد �لع�صاء، ويكون �أهل �ملري�س جاهزين ل�صتقبال �لنا�س، لأنهم يتوقعون 
زيارتهم. فاإذ� �جتمع عدد من �لرجال �نعقد يف �للحظة نف�صها جمل�س ق�صاء لرتتيب و�جب 
�لتمل�س من كونه قا�صيًا، لأن  �أو فطور، ويحاول كل رجل  �أو ع�صاء  بغد�ء  �إكر�م �ملعافى 
�لقا�صي ل ينال �رشف �إعد�د �لطعام، فاإذ� �تفقو� على قا�س معني �أخذ كل و�حد مكانه من 
�ملجل�س، حتى �إذ� جاء دوره مّد حجته )هكذ� يقولون( �أو مر�فعته �أمام �لقا�صي طالبا حقه 
يف �إكر�م �ل�صيف. ثم يعني �لقا�صي من �صيعد �لفطور ومن �صيعد �لغد�ء ومن �صيعد �لع�صاء، ثم 
ن من �صيعدون  ينطلق �لآخرون نحو من خّلف عليهم �لقا�صي �أدو�ر �لطعام يرجو كل و�حد ممَّ
�لطعام �أن يتنازلو� عن �إعد�د �لطعام ملن يرجوهم، فال يقبل �أي منهم ذلك بتاتا. وقد يقبل 
�لرجل �مُلز�ر �أن ُيعدَّ له �لطعام وقد ل يقبل، فاإذ� قبل كان هذ� دينًا عليه، ل بد �أن يتاأهب 

ل�صد�ده عند ح�صول �أي منا�صبة ملن �أعد له طعامًا. 
الُعونة:  ♦ 

مدة  يف  وحده  ينجزه  �أن  لفرد  ميكن  ل  ما  عمل  �إجناز  على  �لتعاون  عندهم  وتعني 
�أو غريهما،  �أو�صعري،  بيدر قمح  در��صة  �أو  بيت  �أحدهم منا�صبة عقد  فاإذ� كان عند  ق�صرية. 
�أو تاأخر يف جمع �لق�س، هب فريق من جري�نه و�أقاربه مل�صاعدته يف �إمتام �أمره. وقد يعلن 
عن ذلك يف ديو�ن �لقوم م�صاء، فيقول �ملتحدث: يف عونة بكرة يا �صباب حول كذ� وكذ�... 
فيعتذر. ويف هذه  ذلك  يوؤخره عن  عنده ظرف  كان  �إل من  �لأمر  لإمتام  �ل�صباب  فيتنادى 

�حلالة )�لعونة( لبد ل�صاحب �ل�صاأن �أن يعد للمعاونني طعامًا طيبًا. 
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طعام يف رم�سان:  ال ♦
وي�صمون تقدمي �لطعام يف رم�صان بـ )�خلروج( . ويكون ذلك باجتماع �لرجال طو�ل 
�صهر رم�صان على �إفطار جماعي يف �لديو�ن. فعند كل م�صاء رم�صاين، وقبل �أذ�ن �ملغرب 
�أعد لهذ� �لأمر متجها �صوب جامع )ديو�ن( حارته، ثم  �أ�رشة طعاما  بقليل، يحمل كل رب 
ي�صع �لطعام ويجل�س بجانبه منتظر� �أذ�ن �لإفطار، وهكذ� يفعل كل م�صارك يف هذه �جلل�صة، 
فاإذ� نظرت �إىل هذه �حللقة �جلميلة وهم ينتظرون �إعالن �لند�ء، ثم ر�أيت �أ�صناف �ل�صحون 
باأطعمتها ولذ�ئذها، ور�أيت �حلا�رشين بع�صهم يتمتم بذكر �هلل وت�صبيحه، وبع�س �آخر يروي 
رو�يات �لدنيا وم�صاغلها، و�لآخرون منهم من ي�صغي لأحاديث �لرو�ة، ومنهم من هو �صارد 
�لذهن يفكر يف هم ركب ر�أ�صه، �أو يف �صحن يف تلك �لز�وية يتمنى �أن ينال �صيئا منه، �رشك 

�جتماع هوؤلء �لنا�س يف �هلل. 
واجب طبخة اليوم:  ♦ 

�إذ� كانت هناك طبخة مميزة �أو عادية عند �لأ�رشة، وخا�صة �إذ� كانت لها ر�ئحة ت�صل 
�إىل �جلري�ن، فال بد �أن تبادر ربة �لبيت �إىل حت�صري جمموعة من �ل�صحون، لتمالأها من هذه 
�أن مي�صك �صحنا، ثم  �أولدها فتطلب من كل و�حد  �أن ياأكلو� منها، ثم تنادي  �لطبخة قبل 

تاأمره باإر�صاله �إىل د�ر فالن �أو فالنة من �جلري�ن �أو �لأقارب. 
توحيد الطبخة:  ♦ 

كانت ن�صاء كل حارة، �أغلب �أوقات �ل�صنة، يتفقن كل ليلة على نوع �لطبخة �لتي �صتعد 
تلك �لليلة. وقد تتحكم �ملو��صم يف حتديد نوع �لأكلة، فمثال �إذ� كان مو�صم �خلبيزة فال بد �أن 
جتد �حلارة كلها من�صغلة يف �إعد�د �أكلة )مفتلة �خلبيزة( . وقد كانو� يف�رشون ذلك )برد عيون 

�لأولد عن �أكل �جلري�ن( . 
اإكرام ال�سيف:  ♦ 

ل ميكن �أن يحل �صيف يف �أي جامع )ديو�ن( من جو�مع �ملجد �إل يهب �حلا�رشون يف 
�جلامع لإعد�د طعام له، ول يكون �إعد�د �لطعام �إل بعد ت�صاور وجمل�س ق�صاء، حتى يحكم 
�لقا�صي من يعد �لطعام، وغالبا ل يكون طعام �ل�صيف �إل �للحم و�لأرز. و�فر�س �أن �صيفا 
حل، ومل يكن يف �جلامع �إل �صخ�س و�حد، فالأغلب �أن يقوم هذ� �لرجل بو�جب �ل�صيف وفق 
همته �أو قدرته، �أو توفر �لطعام ونوعه. ول بد �أن يه�س و يب�س �حلا�رش يف وجه �ل�صيف، ول 

بد �أن يح�رش له فر��صا يجل�س عليه. 
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ال�سرب والتظاهر بعدم احلاجة:  ♦ 

�إذ� نزل �أحد �أهل �ملجد بقوم وكان جائعًا، فوجدهم ياأكلون، ثم ُدعي �إىل تناول �لطعام، 
تعففًا  هذ�  كان  و�إمنا  قليل،  قبل  �أكل  �أنه  ز�عمًا  �لز�د  يف  م�صاركتهم  عن  ميتنع  ما  فغالبا 

وخمافة �تهامه بالهلع وبالهلفتة، وقد ي�صتجيب �إىل �مل�صاركة لأنه مل يحتمل �جلوع. 
اإعداد قهوة اجلامع:  ♦ 

�لقهوة،  تِعدَّ  �أن  �لرتتيب  ُمّرة، عند �مل�صاء، يف كل جامع. وكان  لبد من وجود قهوة 
�لقهوة  �لنار، وحتم�س  �أ�رش �جلامع. فهذه �لأ�رشة جتلب �حلطب، وتوقد  �أ�رشة من  كل ليلة، 
وتطحنها بالهاون، ثم تطبخها �أو تغليها حتى تكون جاهزة لل�رشب. و�إذ� تخلفت �إحدى �لأ�رش 
عن �إعد�د قهوة �جلامع فاإن هذ� يعد منق�صة يف حقها، وعندئذ ل بد �أن تبادر فتعدها يف يوم 
�آخر. و�إذ� �أ�رشت �لأ�رشة على �لتهرب من �إعد�د �لقهوة فاإن هذ� يعد مترد�ً �أو مقاطعة للجامع، 

في�صعى �أحد �لنا�س لكت�صاف �حلقيقة ثم �إ�صالح �لأمر حتى تعود �ملياه �إىل جماريها. 
الرعي امل�سرتك:  ♦ 

كانت كل حارة تخ�ص�س لها منطقة معينة من �أر��صيها لرعي �ملو��صي، ومل يكن �أحد 
مُينع من �لتوجه �إىل �أي مكان عندما يرّعي مو��صيه، لكن هذ� �أ�صبح عرفا متفقا عليه بني 
�لنا�س، ولهذ� كان �أبناء �لع�صرية يتنادون للخروج معا �إىل تلك �ملنطقة �ملخ�ص�صة للرعي، 
وكان من عادة �لقوم �أن يتعاونو� جلمع �لع�صب �لأخ�رش يف مو�صمه لتجفيفه وخزنه لأيام 

�ل�صيف. 
الغيبة والتعليق على الآخرين واحل�سد:  ♦ 

بل  �لرذيلة  يتناهون عن هذه  يكونو�  �لغيبة، ومل  �صيوع  �ملجتمع  �آفات هذ�  كان من 
ي�صغي كل �إىل �لآخر، وقد يرددون هذه �لأخبار �لتي ي�صمعونها دون ترو. وكانو� ينقدون 
بع�صهم نقد� لذعا، خا�صة �إذ� ت�رشف �أحدهم ت�رشفا �أو �تخذ لبا�صًا يخالف �لذوق �ملاألوف. 

وقد يكون �لو�حد فقري�، فاإذ� �غتنى غريه فاإنه �صيكون هدفا ل�صهام �لنقد و�حل�صد. 
�سياج البيت:  ♦ 

كان من عادة �لنا�س �إحاطة بيوتهم ب�صياج من �حلطب، وغالبا ما يكون �حلطب من 
�أ�صجار �لنت�س �أو �لَعَذق �أو �لبلوط و�خلروب، ولأن �لبلوط و�خلروب يفقد �أور�قه عندما يجف 
كان �لقت�صار على �لنت�س �أكرث من غريه. وكانت �لن�صاء جتمع هذ� �لنت�س من �ملو�طن �لتي 
يوجد فيها، وهي �جلبال، ثم ي�صعنه فوق �ل�صياج طبقة فوق �أخرى حتى يكون �صاتر�. وكان 
بع�س �لنا�س يحر�س على غر�س زير ماء يف هذ� �ل�صياج، وكانو� ي�صعون بجانبه قدحا من 
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�لألومنيوم )طا�صة( حتى ي�رشب �مل�صطر، ويغاث �مللهوف، وهم يفعلون ذلك حر�صا على 
نيل �لأجر من �هلل. 

 : متفرقات ♦
ونذكر يف ما ياأتي جملة من العادات ال�سائدة يف هذا املجتمع اأكرثها غري جيد 

وقليل منه املقبول: 
�لقتل على �أتفه �لأ�صباب، فقد يحدث �صجار بني �ثنني يقود  فمن العادات الرديئة:  �
يقدر  وقد  �لآخر،  �أر�س  من  زرع  عود  �أكلت  �أحدهما  بقرة  لأن  �لآخر  �أحدهما  يقتل  �أن  �إىل 
�أو ترحيله عن �لبلد ليذوق وبال  �أو لو�ط، فيت�صبب عن ذلك قتل �جلاين  وقوع حادث زنى، 
ما فعلت يد�ه. ومن ذلك �مل�صاجر�ت على �أتفه �لأ�صباب، و�لرغبة يف تقدمي �لهد�يا للمتنفذين 
�لر�صميني، و�لتباهي باإقامة عالقات خا�صة معهم، و�لإميان �لعميق بالو�صاطة �إىل درجة 
فاإذ�  و�ل�صعوذة،  و�ل�صحر  باخلر�فات  و�لإميان  �لقبلية،  �لدموية  و�لع�صبية  بذلك،  �لتباهي 
�صاءت �صحة �أحدهم فاإن �لت�صخي�س �ل�رشيع �ملتد�ول )هذ� معمول له عمل �أي �صحر( ؛ ومن 
ذلك �أي�صا: عدم وجود مر�حي�س عند �لأكرثية من �لنا�س، و�نت�صار �آفة �رشب �لن�صاء �إذ يحق 
للرجل �رشب زوجته �إذ� ر�أى �أنها ت�صتحق ذلك، وقد يكون ظاملًا، و�إمنا جتر�أ على �رشبها 
�أهلها �حتجاجًا على فعلته، وقد حتتمل  �إىل بيت  �أي تذهب  �مر�أة، وقد حترد عندئذ،  لأنها 
�لأمر وت�صامح، وما �أكرث ما يقود هذ� �لفعل �إىل ��صتمر�ر �حلرد ثم �إىل �لطالق، و�إذ� عرف عن 
�إن�صان �أنه ي�صاور زوجته �أو يطيعها يف بع�س �لأمور فاإنه ي�صبح م�رشب �ملثل عندهم يف 
�خل�صوع للن�صاء، فيقولون عنه: �إنه حمكوم، كما ي�صبح مادة للتندر عندهم. ومن �أعجب هذه 
�ملمار�صات �لجتماعية )ف�س �جلامع( ، فاإذ� �أح�رش �أحدهم ولد� له �إىل �جلامع فاأحدث �لولد 
حدثا فاإن على و�لده عمل بكرج �صاي �أي �إبريق �صاي. فاإذ� حدث هذ� من رجل كبري فاإن هذ� 
وي�صخرون  فيتندرون  بينهم  �لأمر  يتد�ولون  �لنا�س  �لدهر، وجتد  �أبد  به  يلحق  عار�  ي�صبح 
. ومن هذه  �أبو ف�س(  )د�ر  له بعنو�ن  لقب  �لنا�س  ي�صيع بني  وي�صحكون على �حلدث، وقد 

�لعاد�ت �أن �ل�صالة و�حلج للكبار فقط، �أما �ل�صغار فال حاجة بهم �إىل �أد�ء هذه �لطاعات. 
�لتطبب  ومنها  مل�صاعدته،  و�لهبَّة  �لغريب  على  �لعطف  اجليدة �  العادات  ومن 
بالأع�صاب فـَ�َصيُّ لوح من �ل�صرب يف �لطابون ملد�و�ة وجع �لظهر ل يد�نيه عندهم �أي و�صفة 
طبية، وغلي �ملريمية و�جلعدة دو�ء لكثري من �لأمر��س، ومن مظاهر �ل�صلوك �لطاغي على 
�لفرد �ملجدي �صدة �حلياء و�خلجل. ورمبا كان هذ� جمزيا ملجتمع يقتات مما تزرع يد�ه، فكل 
غذ�ء له طبيعي مائة باملائة، ومنها �لنقاء �أو �ل�صذ�جة وت�صديق �لآخرين، ومنها �حلر�س 

على حفر �لآبار، ومنها منع �لأولد من �لتدخني. 
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و�لآن ما تقومينا لهذ� �ملحور �لثاين من تر�ث �أهل �ملجد، وهو حمور �ملالب�س و�آلت 
�لنوم و�لطعام و�ل�صناعات �ملحلية و�لألعاب و�لعاد�ت �لجتماعية؟ �أما �ملالب�س فاإن من 
لب�صها  ومتنح  �خللقي،  وجماله  مظهره  جمال  لالإن�صان  حتفظ  �أنها  يجد  فيها  �لنظر  ينعم 
هيبة و�إجالل، ويكون هذ� يف �ألب�صة �لرجل و�ألب�صة �ملر�أة، كما �أنها تريح �لناظر �إليها، وهي 
ل جت�صد �لبدن ول ت�صف ول تدعو �إىل �لإثارة كما هو �حلال يف �ملالب�س �ملتفرجنة. ومن 
�ملوؤكد �أن هذه �ملالب�س لها دور كبري يف �حلفاظ على �لهوية �لوطنية، ولي�س عبثا �إ�رش�ر 
كثري من �لقادة على �لتزيي باللبا�س �لوطني يف �أي مكان من �لعامل كما يفعل �لهنود مثال. 
�إل على �لأر�س، وكذلك �ل�صيف فاإنه يكرم بو�صع فر��س  �آلت �لنوم فلم تكن تو�صع  و�أما 
��صتقباله على �لأر�س، ول يخفى ما يف هذ� من ر�حة و�صحة وب�صاطة. و�أما �لأطعمة فمما 
�لبيت، فال تعقيد ول  �لنظر فيها ب�صاطتها وقلة كلفتها، لأنها مما تي�رش وجوده يف  يلفت 
مبالغة يف �إعد�دها �أو نوعيتها، وغالبا ما تكون مما تنبت �أر�س �ملجد، ومما يح�صلون عليه 
من مو��صيهم. و�إذ� �أنعمت �لنظر يف ماأكولتهم ف�صتجد �أنها من �صنع �أياديهم، وهي �صحية 
�لأر�س،  يوؤخذ من  �لتي ينتجونها فمعظمها  �ل�صناعات  و�أما  �ملوؤذية.  �ل�صمنة  �إىل  ل تقود 
�لتي  �لألعاب  و�أما  �ل�صحية.  فو�ئدها  �إىل  بالإ�صافة  باليدين،  �ملر�أة  �أو  �لرجل  يعده  ومما 
و�صفناها فهي ريا�صية، وت�صجع على �حلركة و�لن�صاط، ومما ل �صك فيه �أنها ت�صاعد على 
بناء ج�صم قوي. و�أما �لعاد�ت �لتي حتدثنا عنها فتدل على �لرت�بط �لجتماعي وقوة نفوذه 

على ت�رشفات �لإن�صان يف جمتمع �ملجد. 
وبعد، 

فهذ� غي�س من في�س ميكن �أن يقال يف هذ� �ملجتمع �لقروي �ل�صغري، و�إنك، �إذ� �أنعمت 
و�ل�رش،  �خلري  فيه  ياأتلف  جمتمع  باأنه  عليه  �حلكم  ميكنك  �ملجتمع،  هذ�  تركيبة  يف  �لنظر 
ولكنه موؤهل �أن يغلب خريه على �رشه �أو �رشه على خريه، وفق �لقيادة �لتي تدير دفة حياته. 
كما �أن هذه �للوحات تدل على جمتمع عميق �جلذور له �رتباط باملكان و�لزمان، ولذلك فهو 

ي�صتع�صي على �لذوبان و�لطم�س و�لحتو�ء. 
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12 - اخلامتة: 

من  �صفحات  �أو  �أور�قًا  �أو  مذكر�ت  �أو  لوحات  �لبحث،  هذ�  يف  عر�صت،  فقد  بعد،  �أما 
�أو  ريف قرية �ملجد، هذه �لقرية �جلميلة �لو�دعة �لتي كانت يوما ما م�صقط ر�أ�س �لباحث 
�أو عمل. وما  �إما لدر��صة  �لغربة عنها  �إىل  �لدهر م�صطر�  من�صاأ تربيته، ثم تركها حينا من 
ز�لت �لنف�س حتن �إليها، و�إىل ربوعها، وهو�ئها و�صمائها، وليلها ونهارها، و�صم�صها وقمرها، 
و�صهولها وجبالها، و�إىل خروبها و�ُصويدها، وقمحها و�صعريها وذرتها، وبطيخها و�صمامها، 
وتينها ورمانها، وعذقها وبلوطها، وبيادرها، و�إىل كل ما فيها من حجر و�صجر وب�رش. وما 
فيها  وذقت  و�ملر،  �حللو  فيها  ذقت  �أياما  يل  فت�صور  ترت�ق�س  خيالت  �لأذهان  يف  ز�لت 
�لفرح و�حلزن، ول�صعت فيها باحلر و�لقر، وكان فيها �صيد �لع�صافري ومطاردة �ل�صنانري.... 

وكان... وكان... كان عاملًا جمياًل لذ�ً ماتعًا... ما �أروعه! وما �أجمله! و�صدق من قال: 
فاأخ���رُبه مبا فع���ل امل�سيُباأل لي���ت ال�سباب يعود يوماً

�إن ما عر�س يف هذ� �لبحث �صورة ملقطع من حياة ع�صناها بحلوها ومرها، لكننا ل 
ميكن لنا �أن نن�صاها، لأن هذ� �لعي�س �أو قل ذ�ك �لعي�س!! �لذي نتحدث عنه �متزج بالأر�س 
و�لثقافة و�لإن�صان، و�أ�صبح ي�صكل مقطعا �أو مدماكا من مقاطع �أو مد�ميك بنياننا �لنف�صي 
و�حل�صاري و�ل�صعوري و�لتاريخي. ولئن حافظنا على هذ� �ملقطع يف �لكتاب �أو �لذ�كرة �أو 
فاإن  �أجمعني،  و�لنا�س  �أن يروى لالأبناء و�لأحفاد و�لأ�صدقاء  �لفر�صة  له  �أحتنا  ثم  �لفيلم، 
�لنف�س و�لذ�كرة و�لتاريخ و�مل�صد�قية  �أن ميحوه من  هذ� طابو وتوثيق ل ميكن لأي كان 

�لإن�صانية. 
وما د�م �لوجود �لفل�صطيني كاًل متكاماًل من جنوبه �إىل �صماله �إىل و�صطه، ومن �رشقه 
�إىل غربه... من �خلليل �إىل غزة... من �لقد�س �إىل يافا... من نابل�س �إىل عكا... من �أريحا �إىل 
ع�صقالن... فاإن ما يكتب فيه عن �أي بقعة من هذه �لبقاع فكاأمنا يكتب عن �لوطن كله، لأن 
�لهمَّ و�حد، و�جلرح و�حد، و�ملا�صي و�حد، و�مل�صتقبل و�حد، �إن �صاء �هلل، فما �لغر�بة يف هذ� 
عندما تتحدث عن ج�صد و�حد؟ غري �أن �لكتابة عن بقعة و�حدة فقط، وترك �لبقاع �لأخرى 
تقزمي للم�صاحة �لنف�صية �لفل�صطينية �لتي يجب علينا رفع ر�أ�صمالها للم�صتقبل، وت�صجيلها يف 
نفو�س �أبنائنا و�أولدنا و�أحفادنا. �إن مثل هذ� �لنكو�س يقلل �حل�صون �لتي ينبغي �أن ُت�صاد، 
ويقلل �لقالع �لتي ينبغي �أن تبنى، لأن �لرتب�س بنا ما ز�ل قائما، فالطابو �حلقيقي لي�س 
�لورق، و�إن كان �لورق و�صيلة مطلوبة، ولكن �لطابو �حلقيقي هو ما نذخره يف ذكريات هوؤلء 
�لأحفاد و�لأبناء، لأن �مل�صتقبل هو م�صتقبلهم، ولأن حماية �لوطن وتوريث هذه �حلماية من 
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مهماتهم وو�جباتهم. فكيف نطلب من �صاب �أن يحمي قرية له وهو ل يعرفها، ومل يقر�أ عنها، 
ومل ُيَحدَّْث عنها؟ �إذ� كان هذ� فاإنه �رشب من �خليال، ول نلومنَّ �إل �أنف�صنا. �إن ما يدور �لآن 
هو �أننا خ�رشنا معركة، ولكننا مل نخ�رش �حلرب �لفا�صلة �لتي هي قادمة ل حمالة ما د�م 
�لظلم و�لإحالل و�لإق�صاء لوجودنا ووجود �صعبنا هو �ملهيمن. ولهذ� ل بد من �لإعد�د �جليد 
�لآن للم�صتقبل �لقريب و�مل�صتقبل �لبعيد. فهيا يا �صباب هذ� �لوطن �جلريح، �أقبلو� على زر�عة 
كل قرية �أو خربة �أو مدينة، �أو �أي مكان درج على ثر�ه جمتمع فل�صطيني باحل�صون �لنف�صية 

�لتاريخية �لتي ل ميكن لأي قوة يف �لأر�س �أن تدكها �أو تخلخل بنيانها. 
ليهب كل فرد من �أي قرية �أو خربة �أو مدينة في�صجل طابوها �لنف�صي و�لفكري و�لثقايف 
�أبنائنا ح�صونا وقالعا  نفو�س  فل�صطني من جديد يف  �أر�س  نزرع  �ل�صعبي، حتى  و�لأدبي 
�أمل للخلق �لإن�صاين  تاأبى على كل �لغز�ة و�ملحتلني و�مل�صتعمرين �لذين مل يبقو� ب�صي�س 

�ل�رشيف، و�حلقوق �مل�رشوعة. 
لي�س كثري� عليك، �أخي �حلبيب، �أمام زحمة �لأ�صغال �ليومية و�ملتطلبات �حلياتية، �أن 
جتل�س مع نف�صك �صاعة �أو �صاعتني من نهار �أو ليل فت�صجل ما ترويه لأولدك عن حكايات 
�أو ت�صجل ما روته لك �أمك عن �لأمثال �ل�صعبية �لتي ��صتقرت يف  جدتك وبلوطها �مل�صوي، 
قامو�صك �للغوي �ل�صعبي، و�أ�صبحت ر�فد� من رو�فد ثقافتك �خلا�صة و�لوطنية، �أو �أن ت�صجل 
ما ترويه لأحفادك بعد )... كنا( ، وكانت تقول يل �لو�لدة، �أي جدتكم �أو �جلدة �أو �جلد، �إننا 
كنا ناأكل كذ� ون�رشب كذ� ونلب�س كذ�... �إن هذ� �لذي ياأتي يف ظالل كانو� وكنا هو �لذكريات 
�لتي ت�صكل دوحة نف�صية مهمة ي�صتظل بها �لأجيال لأنها دوحة تاريخهم �لنف�صي و�ل�صعوري 
تربتها  على  بنيت  �لتي  �لرتبية  لأنه  ووجوده  �لإن�صان  كيان  �أهمية  مهم  وهو  و�لوجودي، 

نف�صيتك ووجودك. 
و�ل�صعوري  و�لثقايف و�حل�صاري  �لنف�صي  �أطل�صنا  بناء  �إىل  �أن نطمح جميعًا  �أروع  ما 
�ملوثق عندما يدون كل فرد منا عن هذه �لأمور �لتي هي بل�صم �لوجود �ل�صعبي �جلميل! وما 
�أجمل �أن يتحد هذ� باجلغر�فيا و�لتاريخ و�لثقافة! عندئذ �صيكون كل منا قادر� على جت�صيد 
حلومنا  يف  �لفتاكة  �أ�صلحته  يجرب  �أن  يريد  جمرم  لأي  و�ل�صد  �ل�صمود  على  قادرة  قلعة 
ودمائنا و�أرو�ح �أبنائنا وزيتوننا وكرومنا. و�ملعركة مل تنته، لقد كان فيها جولت وجولت، 
ولكن �حلائط �لنف�صي �لذي �صيتك�رش على �أ�صو�ره كل غاز �أو طامع يف وجودنا و�أر�صنا �صوف 
يكون �لأمل �لو�عد للن�رش و�ندحار �ملعتدين، وهذ� ما ميكننا �أن ن�صنعه باأيدينا وتوثيقنا 
وت�صجيلنا و�أدبنا �ل�صعبي. �إن هذ� �لبحث �ملتو��صع �إعالن عن م�رشوع كبري، �أو قل: �إنه دعوة 
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مفتوحة لكل �صاحب قلم من �أبناء فل�صطني، �أن يبادر للكتابة عن تر�ث �لبقعة �لتي ح�صنته، 
�إىل  �لقادمة، ويتو�رثها جيل ور�ء جيل  �لأجيال  �أجد�ده، حتى حتيا يف نفو�س  �أو ح�صنت 

�لأبد بحول �هلل وقوته. 
�إن�صانا عاديا يعر�س نف�صه على  �إن من يدر�س �لأدب �ل�صعبي �لذي در�صناه يجد فيه 
�لآخرين بخريه و�رشه، فهو �أدب و�قعي ي�صور لنا حياة هذ� �لإن�صان يف تفاعله مع �لآخرين 
ومع نف�صه، ويعر�س علينا جتاربه وجتارب من �صاركه هذه �حلياة ياأخذ منهم ويعطيهم ثم 
ي�صبح هذ� �لعطاء �ملتبادل منهاجا م�صرتكا ير�صاه جميع �ل�صعب د�صتور�ً حلياته ولعالقاته 
�ملنهاج  هذ�  لي�صبح  نحو معني،  على  �ملجتمع  م�صتقبل  ي�صممون  وكاأنهم  �أبنائه،  وتربية 
�لذي ر�صموه معا �أقوى من �لقانون و�لت�رشيع و�ملر��صيم �جلربية لأنه �صدر عنهم، فهم �لذين 

�صاغوه و�تفقو� عليه وقررو� �أن يكون �أ�صا�صا خلط حياتهم. 
وهذ� �لأدب يدل على �أن �لإن�صان عندما يرخي �لعنان ل�صجيته ل تقيده قيود يف �ملعنى 
و�لفكر و�للغة، فهو ي�صري بال قيود. ولو �أن كثري� من هذ� �لأدب قد حوكم يف حمكمة �لبعد 
�لفل�صفي �لذي �نطلق منه ويبني عليه وجوده وثقافته جمتمُع �ملجد، وهو �لفكرة �لإ�صالمية 
لُو�صم كثري منه باخلروج على �ل�رشع، و�خللق و�لأ�صول �ملرعية و�للغة �لتي تخد�س �حلياء، 

لكن هذ� كله بد�فع �حلرية و�لنطالق �لعفوي و�إطالق �لذ�ت على �صجيتها �لإن�صانية؟؟؟ 
عندما يكتب �لكاتب عن �لأدب �ل�صعبي يف منطقة ما فاإنه يحاول �أن ينقل �أو ي�صور 
�إن�صانية حرة منطلقة من  �أن هذه جتربة  هذ� �ملجتمع كما هو، بق�صه وق�صي�صه، باعتبار 
كل �ملعايري �ملفرو�صة �أو �لقيود �لتي تقيدها، وجاءت بكذ� وكذ� من �صنوف �لأدب �ل�صعبي. 
ومن �ملمكن لأحد �أن يحكم على هذ� �لنتاج بالقبح و�حل�صن، و�أن يجرب فيه معايري �لنقد 
�جلاد، على �أل ين�صى هذ� �لناقد �أن �أي جمتمع �إن�صاين ل يكون كله خري� ول يكون كله �رش�، 
حتى يف ع�صور �لأنبياء، فقد كان �خلري و�ل�رش مظهرين من مظاهر �ل�رش�ع �لذي قاد �إىل 
فاإن �حلكم من نتاج هذ� �ملجتمع، فمن هذ� �ملجتمع  �لآخر. وكذلك  �أحدهما على  �نت�صار 
�حلياة  مظاهر  وجميع  و�لطبيب  و�ملعلم  و�ملهند�س  و�لعامل  �ل�صهيد  كان  �ل�صغري  �ملجدي 

�لإيجابية �لنامية، ومنه غري ذلك �ن�صجامًا مع �صنن �ملجتمعات �لب�رشية عامة. 
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اهلوامش: 
م�صطفى �لدباغ، بالدنا فل�صطني ج9، �س194. 1 

تعريف موجز لقرية �ملجد: هي قرية �صغرية من قرى حمافظة �خلليل، وهي �إحدى قرى 
مدينة دور� �لتى تزيد على مائة قرية، وتقع يف �جلنوب �لغربي ملدينة دور�، وتبعد عنها 
حو�يل 25كم تقريبا. ويبلغ عدد �صكانها حو�يل 4000 ن�صمة تقريبا. ومل �أقف على �أي رو�ية 
يف �أي مرجع تف�رش �صبب ت�صميتها بهذ� �ل�صم، كما �أين مل �أ�صمع من �أهل �ملجد تف�صري� لذلك. 
ومن �ملحتمل �أن لهذ� �ل�صم �رتباطا مبقام مقد�س لأحد �ل�صاحلني ��صمه )مقام �ل�صيخ ماجد( 
�لذي ما ز�ل موجود� على هيئة بناء �صغري ذي قبة، ومما �أذكره يف طفولتي �أن �لنا�س كانو� 
يحلفون �لأميان �ملغلظة ببابه. ويف �ملجد �ليوم ثالث مد�ر�س للذكور و�لإناث بني ثانوية 
�ل�صاهقة  �لأطفال. وتزدهر كل يوم بالبنايات  ومتو�صطة، كما يوجد فيها عدد من ريا�س 
ويقطنها  �ل�رشقية،  �ل�صمالية  �حلارة  هما  كبريتان  حارتان  �ملجد  ويف  �حلديثة.  و�لبيوت 
و�أبو  �صديد  )د�ر  و�مل�صارقة   ، وعقودة(  وبزيز  و�لزبدي  ح�صن  �أبو  )د�ر  �ل�صحاتيت  ع�صائر 
عري�صة و�ل�صعار وعياد( ، و�جلنادية )�ملالح و�لأطر�س( ، ود�ر�أبو �رش�ر، وقد �صاهرو� �ل�صيد 
ح�صن ح�صني �ل�صعار فتزوج �أبناوؤهم بناته جميعا، وهم �أ�صال من قرية �لدو�مية، و�جلو�عدة 
)د�ر �أبو جويعد( ، ود�ر �أبو عرقوب، ود�ر �أبو ��صبيح، وهم من �أم �ل�صقف. و�أما �حلارة �لثانية 
فهي �حلارة �جلنوبية �لغربية ويقطنها �آل عمرو �أو ع�صرية �لعمايرة ويتفرع منها �أفخاذ )د�ر 
عي�صى علي ومنهم د�ر خليل حممد وولده �أحمد خليل �لذي كان خمتار� و�آخرون ود�ر حممد 
علي �ل�صغري ومنهم �ل�صيد ح�صن حممود )�أبو عي�صى( و�ل�صيد حممد حممود �صقيقه ود�ر حممد 
علي �لكبري ومنهم د�ر عبد �حلليم ود�ر �صالمة ومنهم بيت حممد �صالمة وبيت مر�صد �صالمة 
بعلط(  ود�ر  �هلل  �صيف  )د�ر  و�لتالبي�س  �ملن�رش(  منطقة  �خلليل  و�صكنو�  �ملجد  تركو�  �لذين 
ود�ر �أولد حممد ومنهم )د�ر �صالح و�أولد �أحمد �صامل: حممد �أحمد ويو�صف �أحمد و�إخو�نهم( 
د�ر  بامل�صاهرة:  منها  بقي  ما  �إل  متاما  عنها  رحلت  ثم  �ملجد،  �صكنت  �لتي  �لأ�رش  ومن   .
�لب�صتنجي )عبد �لفتاح و�إبر�هيم وحممد وعبد �لوهاب وغريهم( ، ود�ر �أبوكتة )�لدر�وي�س( 
ومن  و�لعلماء،  و�لأطباء  و�ملهند�صني  �لأ�صاتذة  من  �أعد�د  �ملجد  �أبناء  من  ونبغ  و�ملغربي. 
�أبنائها �أعد�د مغرتبة يف خمتلف بقاع �لأر�س. وللمجد موقع متو�صط من �خلطوط �لأمامية، 
�ملجد  جنوب  �لقرى  من  عدد  �إىل  و�لذ�هب  �لع�صل،  ودير  عو�  بيت  مثل  قرى  تتو�صط  فهي 
�إىل  �لرو�س �لتحتا و�لفوقا و�لبرية و�لربج ثم  �لع�صل �لتحتا و�لفوقا وبيت  )مثل قرى: دير 
�إذنا وترقوميا( ل بد  �أو �صمالها )مثل قرى: �صكا وبيت عو� ودير �صامت ثم �إىل  �لظاهرية( 
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�أن مير باملجد. وت�صمل جغر�فيتها �جلبال و�لوديان و�ل�صهول، وميكن ت�صورها على �لنحو 
�لآتي: قرية مرتفعة يح�صنها و�ديان: و�دي �لطني من �ل�صمال وو�دي �لنجيل من �جلنوب 
ويق�صم هذه �لقرية خط �إ�صفلتي ي�صنع منها حارتني هما: �حلارة �ل�صمالية �ل�رشقية و�حلارة 
�جلنوبية �لغربية، ومناخها معتدل: ف�صيفها حار قليال، و�صتاوؤها متو�صط �لربودة، ونادر� 

ما ينزل فيها �لثلج.  
ُينظر حول �حلكاية �ل�صعبية:  2 .

نبيلة �إبر�هيم، �أ�صكال �لتعبري يف �لأدب �ل�صعبي، �س �س91- 99
ر�صدي �لأ�صهب، �حلكايات و�لأ�صاطري �ل�صعبية يف منطقة �خلليل، �س81 وما بعدها

حممود �لنمورة، �لفلكلور يف �لريف �لفل�صطيني، �س �س248- 257
، )جمعية  �لعدد 13/ 1980، �س �س66- 71. 3 يا�رش �ملالح، جملة �لرت�ث و�ملجتمع، 

�إنعا�س �لأ�رشة، �لبرية( . 
�نظر: ل�صان �لعرب، مادة )مثل(  4 .

�صورة �لفتح، �لآية 29. 5 
�صورة �لزخرف، �لآية 56. 6
�لكتاب �ملقد�س، �صفر �لتكوين 16: 1- 18. 7
�ملرجع �ل�صابق نف�صه: �صفر �أيوب 6: 17 و�صفر �لتثنية 37: 28. 8

�لقامو�س �لعربي �ملركز )مادة: مثل(  9 .
عبد �ملجيد عابدين، �لأمثال يف �لنرث �لعربي �لقدمي، �س �س2- 6. 10
�ملرجع �ل�صابق نف�صه �س 5. 11

زلهامي، �لأمثال �لعربية �لقدمية، ترجمة رم�صان عبد �لتو�ب، �س21. 12 
�لأمثال يف �لنرث �لعربي �لقدمي )مرجع �صبق ذكره( �س �س 2- 6. 13
�أبو عبيد �لقا�صم بن �صالم، ف�صل �ملقال يف �رشح كتاب �لأمثال، �س 5. 14
�ل�صيوطي، �ملزهر يف علوم �للغة، 1/ 486. 15

�ملرجع �ل�صابق نف�صه و�ملكان نف�صه.  16 .
�نظر: مقدمة جممع �لأمثال للميد�ين )حتقيق: حممد حميي �لدين عبد �حلميد(  17 .
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�ملرجع �ل�صابق نف�صه و�ملكان نف�صه.  18 .
يرد كثري� يف كتاب )كليلة ودمنة( قوله: ��رشب يل مثال... ثم يحكي حكاية...  19 .

�بن �لندمي، �لفهر�صت، �س 123. 20 وغريها
�لقر�آن �لكرمي حيث جند �آيات ت�رشب للتمثيل و�لقيا�س: �لبقرة 17 و �لفتح 29. 21 و ي�س 

 13
�لكتاب �ملقد�س: نبوءة حزقيال 17: 2. 22

�ملرجع �ل�صابق نف�صه و�ملكان نف�صه.  23 .
�لأمثال يف �لنرث �لعربي �لقدمي �س 11. 24

�ملرجع �ل�صابق نف�صه �س 12. 25 
�ملرجع �ل�صابق نف�صه �س 14. 26 

�ملرجع �ل�صابق نف�صه و�ملكان نف�صه.  27 .
.... �لخ �لكتاب �ملقد�س: �صفر �لأمثال: �لف�صول 2 و3 و5 و6. 28

  29 .Dan Ben Amos, Folklore Genres,P. 116

�لأمثال يف �لنرث �لعربي �لقدمي �س 9. 30
�ملرجع �ل�صابق نف�صه �س �س 26- 124. 31 وغريها

�لأمثال �لعربية �لقدمية �س �س 26- 35. 32
�نظر حول �لأغاين �ل�صعبية: حممود �لنمورة )مرجع �صبق ذكره( �س 98. 33

�ملرجع �ل�صابق نف�صه �س74. 34 وما بعدها
�ملرجع �ل�صابق نف�صه �س 98- 144. 35

�ملرجع �ل�صابق نف�صه �س 61- 64. 36 
 - �ملرجع �ل�صابق نف�صه �س 56. 37

من ذكريات �لباحث يف قرية �ملجد 38 .
من ذكريات �لباحث يف قرية �ملجد. 39
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�لدر��صات  جمعية  �خلليل،  منطقة  يف  �ل�صعبية  و�لأ�صاطري  �حلكايات  �لأ�صهب،  ر�صدي  1 .

�لعربية، �لقد�س، 1983
�لأمانة  د�ر  �لتو�ب،  عبد  رم�صان  د.  ترجمة  �لقدمية،  �لعربية  �لأمثال  زلهامي،  رودلف  2 .

وموؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت، 1391هـ/ 1971م
�لكتب  �إحياء  �للغة، حتقيق حممد جاد �ملوىل ورفيقه، د�ر  �ل�صيوطي، �ملزهر يف علوم  3 .
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ط1، 1956
علي حممد �أبو فخيذة وزميله، �حلكاية يف �ملثل �ل�صعبي �لفل�صطيني، د�ر �لأ�صو�ر، عكا،  5 .

1990
�لقا�صم بن �صال ّم، ف�صل �ملقال يف �رشح كتاب �لأمثال، حتقيق �إح�صان عبا�س وزميله،  6 .

د�ر �لأمانة وموؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت، 1391هـ/ 1971م
م حممود �لنمورة، �لفلكلور يف �لريف �لفل�صطيني، مطبعة �لأمل، �لقد�س، 1998. 7

م م�صطفى مر�د �لدباغ، بالدنا فل�صطني ج9، د�ر �لطليعة، بريوت، 1988. 8
م �بن منظور، ل�صان �لعرب، د�ر �لفكر، بريوت، 1410هـ- 1990. 9

بريوت،  �لفكر،  د�ر  �حلميد،  عبد  �لدين  حميي  حممد  حتقيق  �لأمثال،  جممع  �مليد�ين،  10 .
1972م

نبيلة �إبر�هيم، �أ�صكال �لتعبري يف �لأدب �ل�صعبي، د�ر نه�صة م�رش للطبع و�لن�رش، �لقاهرة،  11 .
1974م
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املالبس الشعبية للمرأة يف حمافظة اخلليل

د. ناهدة الكسواني
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مقدمة:
نبالغ  ول  وتر�ثها،  وتقاليدها  وعاد�تها  �لأمة  حـال  عـن  يعرب  ل�صـان  خري  �لزي  يعدُّ 
�إذ تعدُّ من �حلاجات  �إذ� قلنا �إن �لأزياء و�ملالب�س من �أكرث �صو�هد �ملاأثور �ل�صعبي تعقيد�ً، 
و�لطقو�س �ملمتدة عرب حياة �لإن�صان �لتي ي�صتدل بها على كثري من �ملوؤ�رش�ت �لجتماعية 
ومنزلته  �لطبقي  �نتمائه  على  لب�صها  خالل  من  غالبًا  وي�صتدل  و�لثقافية،  و�لقت�صادية 
�لجتماعية وعمله وجن�صه وعمره. كما �أن �لأزياء �ل�صعبية من �أهم �لو�صائل �مل�صتخدمة يف 
�لك�صف عن تر�ث �ل�صعوب عرب �أجيال خمتلفة، وهي �إن �ختلفت يف �أ�صكالها و�ألو�نها فاإمنـا 
�أفر�حهـا  تعبـر بذلك عـن مر�حـل تاريخية خمتلفة مرت بهـا �لأمـة، و�صجلت على �لقما�س 

وعاد�تهـا و�أ�صاليب حياتهـا �ملختلفـة. 
ومّلا كان �لهتمام بالرت�ث �ل�صعبي من �لأمور �لطبيعية لدى معظم �ل�صعوب و�حلكومات، 
فاإن لالهتمام برت�ثنا �ل�صعبي �لفل�صطيني ميزة خا�صة وبعد�ً �إ�صافيًا، ب�صبب و�قع �لحتالل 
ملقومات  وتذويب  لرت�ثنا،  �نتحال  حماولت  من  به  تقوم  وما  يوميًا،  منه  نعاين  �لذي 

�صخ�صيتنا، وف�صل حلا�رشنا عن ما�صينا، بهدف تفريغ �لأر�س من �لوجود �لفل�صطيني. 
يهدف هذ� �لبحث �إىل در��صة �ملالب�س-�لأزياء- �ل�صعبية للمر�أة يف حمافظة �خلليل، 
تر�ثها وحماولة  على  �إ�رش�ئيلية  لهجمة  تتعر�س  �خلليل  �ملو�صوع كون  هذ�  �أهمية  وتنبع 
طم�س كل ما له عالقة برت�ثنا �لفل�صطيني �لعريق وتهويده؛ بهدف تهمي�س �لهوية �لفل�صطينية 
�ملالب�س  �نتحال  منها  �لفل�صطيني  �ل�صعبي  �لرت�ث  تهويد  �أ�صكال  تعددت  وقد  و�إ�صعافها. 
منذ  يتعر�س  �لفل�صطيني  فال�صعب  –�إ�رش�ئيلية-  يهودية  مالب�س  باأنها  و�لدعاء  �ل�صعبية 

عقود ملحاولة طم�صه وتدمري هويته �لعربية، وكل ما يربطه باملا�صي. 
ومن هنا ي�صبح من و�جبنا �لوطني و�لقومي �حلفاظ على تر�ثنا �ل�صعبي، و�رشورة 
�ل�صعبية  �إىل مالب�صنا  �لرجوع  �لفل�صطيني من خالل  �لتم�صك بهويتنا  �إبر�زه، و�لتاأكيد على 
و�رشورة لب�صها يف كل فر�صة ت�صنح لنا. وذلك لأن حفظ �لرت�ث و��صتلهامه عملية يق�صد بها 

�لإبقاء على �ل�صمات �لقومية، و�حلفاظ على �لثقافة و�ل�صخ�صية �لوطنية �لفل�صطينية. 
�أقول  �أن  �أ�صتطيع  و�إمنا  يكن معروفًا،  �صيئا مل  �لبحث  هذ�  �بتكرت يف  �إنني  �أزعم  ول 
�إنني �أ�صع بني �أيدي �لباحثني نبذة متو��صعة يف جمال ما ز�ل يحتاج �إىل كثري من �جلهد 
لإيفائه حقه من �لدر��صة. ولن �أتطرق يف بحثي �إىل مالب�س �لرجل �لرت�ثية، على �أن �أ�صتكمله 

م�صتقبال. 
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وقد اقت�ست طبيعة البحث اأن ياأتي يف ق�سمني: 
�لق�صم �لأول ميثل تعريف �ملالب�س �ل�صعبية، و�أهميتها ووظيفتها.  ● 

�لق�صم �لثاين يتناول �ملالب�س �ل�صعبية للمر�أة يف حمافظة �خلليل، يف �لريف ويف  ● 
�ملدينة. 

أوالً- األزياء الشعبية مفهومها وأهميتها: 

مفهومها: 
�ملالب�س يف �للغة ماأخوذة من لب�س: �للُّْب�ُس، بال�صم: م�صدر قولك َلِب�ْصُت �لثوَب �أَْلَب�س، 
وكذلك  ُيْلَب�س،  ما  و�للِّبا�ُس:  َخَلْطت.  �أَْلِب�ُس  �لأَمر  عليه  َلَب�ْصت  قولك  م�صدر  بالفتح:  و�للَّْب�س، 

�مَلْلَب�س و�للِّْب�ُس، بالك�رش، مثُله. 
ْثَت. )1(  ر، فاإِن ذهبت به �إِىل �لدِّْرع �أَنَّ الح. ُذكَّ و�للَُّبو�س: ما ُيلب�س؛ و�للَُّبو�س: �لثياب و�ل�صِّ

 

�أما لفظة �ل�صعب فهي من �ل�ّصعب، و�ل�ّصعب �لقبيلة �لعظيمة، وقيل �حليُّ �لعظيم يت�صعب من 
�لقبيلة، وقيل هو �لقبيلة نف�صها، و�جلمع �صعوب، و�ل�صعب �أبو �لقبائل �لذي ين�صبون �إليه �أي 
�لقبيلة  �أو�صع من  و�حد، وهو  لأب  ترجع  �لكبرية  و�ل�صعب �جلماعة   .  )2( يجمعهم وي�صمهم 
�ل�صعب  لفظة  دللة  تطورت  وقد   .  )3( و�حد  �جتماعي  لنظام  تخ�صع  �لنا�س  من  و�جلماعة 
لت�صمل �جلماعة من �لنا�س �لذي يعي�صون يف رقعة جغر�فية ما، وتربطهم رو�بط معينة منها 

�للغة و�لعاد�ت و�لتقاليد و�لرت�ث بكل حمتوياته. 
�أما ��صطالحًا فقد تتبعها كثريون فقيل »�لأزياء �ل�صعبية هي كلمة تعني �لنتماء �إىل 
بلد ما وعادة ما يوجد زي خمتلف لكل منطقة من مناطق �لبلد �لو�حد، و�لأزياء �ل�صعبية فن 
يبدعه �لعامة من �لنا�س وتتو�رثه �لأجيال جياًل بعد جيل ويطوعها مبا يالئم خ�صائ�صه 

وظروف بيئته ويعك�س يف كثري من �صماتها �آثار من تاريخ �لبلد �لذي تن�صاأ فيه. « )4( 
وعرفها �آخرون باأنها »�ملالب�س �لتي تعرب عن هوية جماعة حملية من �لنا�س، وتعرب 
�صبهنا  و�إذ�  �جلماعة،  تلك  �صمن  موقعه  وعن  �جلماعة،  �أفر�د  باقي  مع  �لفرد  عالقات  عن 
نظام �ملالب�س باللغة، جاز لنا �أن نقول �إن �ملالب�س �ل�صعبية هي »�للهجة« �ملحلية �لد�رجة 
للمالب�س، ذلك �أن �للهجة و�ملالب�س �ل�صعبية تت�صف كل منهما باملحلية �أو �لإقليمية، ولكن 
لكل منهما �نتماء ثقايف. وتكون مميز�ت �ملالب�س �ل�صعبية �ملحلية �دة ظاهرة بارزة، بحيث 
�أفر�د  وتعرف  �إليها،  مرتديها  ينتمي  �لتي  �ل�صعبية  �جلماعة  على  ب�صهولة  �لآخرين  تعّرف 
�أن تظهر ك�صمة  �أن �لأزياء �ل�صعبية بعد  �إليهم.)5( ويرى بع�صهم  �أنه ينتمي  �جلماعة نف�صها 
�ل�صمات �حل�صارية للمجتمع وتتطور بني طبقات �ملجتمع كغريها من مظاهر �لرت�ث  من 

�لجتماعي ل تلبث �أن ت�صل �إىل حالة �ل�صتقر�ر و�لثبات. )6( 
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2- نشأتها وأهميتها ووظيفتها: 

نشأتها: 

�إن �لأزياء �ل�صعبية �لفل�صطينية �لتي ما زلنا ن�صاهد �أ�صكالها و�ألو�نها �ملختلفة و�جلميلة 
د�خل فل�صطني وخارج فل�صطني ما هي �إّل بقايا �أزياء قدمية تو�رثها �لنا�س جياًل عن جيل 
�أقدم  �أر�س فل�صطني منذ  �لفل�صطيني كان معروفًا على  �ل�صعبي  وطائفة عن طائفة، و�لزي 
�لأزمنة وكان �لتطريز يف �ملا�صي يخدم �أغر��س �لطبقات �حلاكمة و�لكهنة و�لنبالء و�لتي 
متناول  عن  بعيدة  �لتطريز  مهنة  وكانت  و�لف�صة،  �لذهب  بخيوط  تطريز  مالب�صهم  كانت 
�لفئات �ل�صعبية �لتي كان فوق طاقتها �حل�صول على خيوط �لذهب و�لف�صة وبدًل من هذه 
�خليوط كانت تلك �لفئات �لفقرية ت�صتعمل �لإبرة و�خليوط �لقطنية و�حلريرية لتطريز ثيابها، 

وتر�صم موتيفات تعرب عن معتقد�تها �ل�صعبية وتقاليدها مع بيئتها. )7( 

2- أهميتها ووظيفتها:

له؛ لرتباطه على نحو وثيق بالعاد�ت  �لرت�ث وعنو�نا  �ل�صعبي »جزء�ً من  �لزي  يعد 
�لزي  كان  لذ�،  �لزمن،  مّر  على  و�لجتماعية  و�لقت�صادية  �لبيئية  و�ملوؤثر�ت  و�لتقاليد 
�ل�صعبي هو �لإطار �لأكرث جاذبية يف عملية �لتمايز بني �ل�صعوب، وميثل �صورة عن �ملجتمع 

و�حلياة يف هذ� �لبلد �أو ذ�ك، وي�صكل مرجعًا وطنيًا لأهل �لبلد. « )8( 
ولعل من �أول �ملوؤثر�ت �لتي �صاعدت يف ت�صكيل مالمح �لزّي �ل�صعبي �لفل�صطيني هي 
تلك �لوظيفة �لجتماعية �لتي تقوم بها �لأزياء، فهذه �لأزياء عبارة عن لغة �صامتة تعرب 
عن جن�س لب�صها وفئته �لجتماعية و�نتمائه �لطبقي ووجهة نظره للحياة، كما �أنها تف�رش 
لنا �مل�صاعر �لإن�صانية �لد�خلية �لتي تنمو يف نف�صه و�لتي يحاول �أن يعرب عنها. وف�صاًل عن 
ذلك فاإن طبيعية �لزي و�أ�صلوب زخرفته �أو جمرد مظهره �لب�صيط، كل ذلك يعرب عن �لظروف 
�ملعي�صية و�ملوقع �لذي يحتله �لفرد يف �ملجتمع �أو هو تعبري عن وجهة نظر �ملجتمع يف 

ذلك �ل�صخ�س. )9( 
�لإن�صان  حلياة  و�لتطريز  �لزخارف  ور�ء  خمتبئة  رمزية  معاين  لنا  تنقل  وهي 

وبيئته«)10( 
�لأمة مفتاحًا من  ملب�س  ويعد  ما.  �لإن�صاين يف مكان  لوجوده  مر�آة  �لبع�س  ويعدُّها 
�ل�صخ�صية  لهذه  مفتاح  �أول  هو  �مللب�س  ولعل  ودلياًل على ح�صارتها،  �صخ�صيتها،  مفاتيح 
و�أ�صبق دليل عليها؛ لأن �لعني تقع عليه قبل �أن ت�صغي �لأذن �إىل لغة �لأمة، وقبل �أن يتفهم 

�لعقل ثقافتها وح�صارتها« )11( 
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وميكننا �لقول �إن �ملالب�س »حتتوي« �أو »جت�صد« كثري�ً من �ملعاين �لثقافية، وميكنها 
�أن »تتحدث« �أي ميكن ترجمتها وفهمها عن طريق معارف خا�صة بتلك �لثقافة، وتتحول 
هذه �ل�صتجابات بالتدريج �إىل رموز �عتباطية تقليدية كما هو �حلال مع �للغة �ملنطوقة �أو 
�ملحكية، وبذلك تكون �ملالب�س نظام �ت�صال �أو تبادل معان وو�صائل على م�صتوى �جلماعات 
ذ�ت �لثقافة �مل�صرتكة، ولي�س على م�صتوى �لفرد، �أو على م�صتوى بني �لإن�صان ككل، ويكون 
نظام �لرتميز �أو �لت�صال هذ�، جزًء� من �ملعارف �مل�صرتكة، �ملكت�صبة بالتطبيع �لجتماعي، 
�أو »بالور�ثة �لجتماعية« بني �أفر�د �جلماعة �لو�حدة �لتي يجمع بني �أفر�دها ُبعد و�حد �أو 

�أكرث كالعرق، و�لدين، و�لطبقة، و�ملهنة... �لخ. )12( 
وعلى ذلك، فاإن �ملالب�س –بني �أفر�د �جلماعة ذ�ت �لثقافة �مل�صرتكة، ول �صيما �جلماعة 
�ل�صعبية �ملحلية– ت�صاوي نظاًما، ولي�س جمرد قطع خمتلفة، ويكون لدى كل جماعة كهذه 
قو�نني تقرر من ميكن �أو يتوقع �أو يجب �أو يلب�س �أية قطع، وما مو��صفاتها، ويف �أية منا�صبات 
و�أنو�عها، و�ملجموعات  �ملختلفة  �لقطع  �أية ظروف، وبذلك تكون مو��صفات  تلب�س وحتت 
�إر�صال ر�صائل ومعاٍن خمتلفة، فهنالك  �أو �صيفرة ميكن من خاللها  �ملختلفة منها، نظامًا 
عدد كبري من �ل�صفات للقطعة �لو�حدة مثل: نوع �لقما�س، ولونه، وملم�صه، و�صمكه، وت�صميم 
�لقطعة، وكمية �لتطريز، و�أمناط �لزخرفة، وطول �لقطعة، وحجمها، وغري ذلك من �ل�صفات. 
وكل قطعة مثل �لقمي�س �أو �لف�صتان �أو �ل�رشو�ل �أو �حلطة �أو غريها ميكن �عتبارها جتمعًا 
لعدد كبري من هذه �ل�صفات �أو �لأبعاد، ولكن جتّمع �ل�صفات هذ� ل ياأتي بال�صدفة ول يكون 
يف  �صائدة  ومعايري  معينة،  حملية  وتوقعات  ومتطلبات  معني،  منطق  يحكمه  بل  عفويًا، 
�ل�صخ�س  يلب�س  �أن  �لو�حدة وتنا�صقها، فيمكن  �لقطعة  �ل�صفات يف  لكيفية تالوؤم  �ملجتمع 
على ر�أ�صه كوفية )حطة( �أو طاقية �أو طربو�صا �أو برنيطة �أو عمامة، �أو قلن�صوة( لرجال �لدين 
�مل�صيحيني )، ولكن �لقطع ل تلب�س على �أجز�ء �جل�صم �ملختلفة ب�صكل ع�صو�ئي، بل يكون لها 
�أن يلب�س  �أعر�ف وقو�نني لكيفية تنا�صقها. فمن �ملقبول يف جمتمعنا مثاًل  يف كل جمتمع 
باقي  على  وعباءة،  »قمباز«  مع  ر�أ�صه،  على  وعقاًل  حطة  �أو  طربو�صًا  �أو  عمامة  �ل�صخ�س 
�إن  �صيظهره غريبًا وم�صحًكا  فاإن ذلك  »برنيطة« مع قمباز وعباءة  يلب�س  �أن  لكن  �جل�صم، 
مل يعدُّ جنونًا، وهذه �ملمار�صة ل تاأتي بال�صدفة، بل يتحكم بها منطق معني يختلف من 
منا�صبة  يف  نف�صه  �ملجتمع  من  �لأفر�د  من  عدد  يجتمع  عندما  كذلك  جمتمع،  �إىل  جمتمع 
معينة، فاإن من �لطبيعي �أن تكون مالب�س كل منهم متم�صية مع تلك �ملنا�صبة، و�أن يكون 
هنالك تنا�صق بني مالب�س جميع �حلا�رشين يف تلك �ملنا�صبة، فال يعقل �أن يذهب �صخ�س 
ا �إذ� نزل �إىل بركة �ل�صباحة  �إىل جنازة مبالب�س �ل�صباحة، كما �أن منظره يكون م�صتغربًا �أي�صً

وهو يلب�س »�رشو�ل« و »قمباز�« وعباءة )13( 
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ثانياً- األزياء الشعبية للمرأة يف حمافظة اخلليل:

مدخل: 

�ل�صعبي  �ل�صعوب، ويعتز �ملرء بزيه  �لذي مييزه عن غريه من  لكل �صعب زيه �خلا�س 
ويتفاخر به، وهذ� �لزي تر�ث �صعبي تتناقله �لأجيال عن بع�صها بع�صًا حيث ي�صتطيع �لفرد 

معرفة هوية �لفرد �لآخر من خالل زيه �ل�صعبي �لذي يرتديه. 
�لتي  �أزياوؤه  وله  �لتاريخ،  �أعماق  يف  �ل�صارب  تر�ثه  له  عريق،  عربي  قطر  وفل�صطني 
متيزه عن غريه من �لأقطار �لعربية، بالقدر ذ�ته �لذي توحده معها. ولكل منطقة يف فل�صطني 
�أن نالحظ  فاإننا ميكن  وب�صكل عام،  و�ملناخية،  �لتي توحي بطبيعتها �جلغر�فية  �أزياوؤها 
تقارب »�لأزياء �لرت�ثية لن�صاء فل�صطني يف �ملناطق �ملختلفة من حيث �ل�صكل و�لتف�صيل، 
�إىل  ثوب  من  �ت�صاعها  يختلف  »ردون«  �أرد�ن  ذ�ت  �أو  �صيقة  طويلة،  �أكمام  ذ�ت  فجميعها 

�آخر« )14( 
ويعدُّ �لثوب �لفل�صطيني ب�صمة تر�ثية تتباهى به �ملر�أة �لفل�صطينية، فهي �لتي �بتكرته 
بيديها لي�صبح زيًا من �أجمل �لأزياء �لرت�ثية. ولعل �أهم ما مييز �لثوب �لفل�صطيني �لتطريز 

�لذي يعد عن�رش�ً �أ�صا�صيًا من عنا�رشه، ويعك�س �ملوهبة و�لذوق �لعام. 
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وجند �أن ثوب �ملر�أة �لفل�صطينية ميتاز بكرثة �لزخارف، ويعود �صبب ذلك �إىل موؤثر�ت 
غاية  يف  زيًا  �ملر�أة  زي  جعلت  عديدة  �جتماعية  موؤثر�ت  عن  ف�صاًل  وف�صيولوجية،  نف�صية 
نف�رش  �أن  وميكن  ب�صيط،  عادي  مظهر  على  �لرجل  زي  �قت�رش  حني  يف  و�لزخرفة  �جلمال 
�لذي �ختاره ذلك �ملجتمع جلماهري  ذلك يف وجهة نظر �ملجتمع نحو �ملر�أة، ويف �ملركز 

�لن�صاء)15( 
�ملنطقة  د�خل  حتى  و�حد�ً،  لي�س  �لفل�صطينية  للمر�أة  �ل�صعبي  �لزي  �إن  �لقول  وميكننا 
جديدة  تطريز�ت  ونقلها  �ملر�أة  وحلفظ  بالتطريز�ت،  �لثوب  لغنى  طبيعي  وهذ�  �لو�حدة، 
تتالءم مع تطويرها �لذهني و�حل�صاري، ولهذ� عالقة �أي�صًا بالتميز �جلغر�يف، ففي منطقة 
ر�م �هلل مثاًل وحدها توجد �أ�صماء لأثو�ب عدة، وكل ثوب يختلف تطريزه عن �لآخر، كثوب 
�خللق و�مللك و�لرهباين )16( . وثياب �مل�صّنات من �لن�صاء ل ُتطّرز مثلما ُتطّرز ثياب �لفتيات 
قامت  ولونها  �صميكة  فالقما�صة  بالوقار،  �مل�صّنات  ثياب  تت�صم  فيما  بالزخرف  تزخر  �لتي 
يت�صف  �أن  ينبغي  �لتي  �حل�صمة  �ألو�ن  �لقتامة، فهي  �إىل  �ألو�نها  �لزخرفية متيل  ووحد�تها 
بها �مل�صنون. و�أما �لفتيات فيعّو�صن بغنى زخرفة ثيابهن من �لمتناع عن �لتربج. وثياب 
�لعمل ل ُتزخرف مثلما تزخرف ثياب �لأعياد و�ملو��صم. و�لثوب �لأ�صود يغلب يف �لأحز�ن 

و�حلد�د. )17( 
ُي�صّمى  �ل�صدر  على  مربع  �صمن  تطريز  فثمة  �لثوب،  م�صاحة  على  �أماكن  وللتطريز 
�لقبة، وعلى �لأكمام وي�صّمى �لزو�ئد، وعلى �جلانبني وي�صّمى �لبنايق �أو �ملناجل. ويطّرزون 
�أي�صًا �أ�صفل �لظهر يف م�صاحات خمتلفة. وقّلما يطّرزون �لثوب من �أمام، �إل �أثو�ب �لزفاف، 
فيكرثون تطريزها �أو ي�صقون �لثوب من �أمام، وتلب�س �لعرو�س حتته �رشو�ًل برتقايل �للون �أو 

�أخ�رش، وثمة قرى يخيطون فيها قما�صة من �ملخمل ور�ء �لقبة ويطرزونها. 
و�أهم �لوحد�ت �لتطريزية �لتي ��صتخدمت يف �لزي �لفل�صطيني هي �صورة »�لنماذج« 
وخا�صة على �أزياء مناطق ر�م �هلل و�لرملة ويافا، وبع�س �ملناطق يف قطاع غزة، و�صو�حي 
�خلليل وبئر �ل�صبع. وظهر �لتطريز على �صكل زهور و�أ�صجار ومبان وطيور منها، �لع�صافري، 
�لديك �لرومي. �أما �حليو�نات فكان ن�صيبها قليل يف فنون �لتطريز ما عد� �لأ�صد و�حل�صان، 
 حيث �نت�رش �لأول على �لثاين، حيث ظهرت ب�صكل خر�يف على �لأزياء وخا�صة يف منطقة �لقد�س. 
)�لعروق(: و�لأم�صاط، و�لحجابات،  �ل�صعبية وت�صمى  �لزخرفية لالأزياء  �لوحد�ت  �أهم  ومن 
�لبقرة،  وعني  �جلمل،  وعني  �ل�صابون،  وفلقات  و�لتويف،  و�ل�صلم،  و�لدرج،  �حلديد،  و�صكة 
�لعنب،  وعناقيد  �لنخيل،  و�صعف  �لعايل،  و�لنخل  �حلياة،  و�صجرة  و�ل�رشو،  �جلمل،  وقدم 
و�لتفاح، و�ل�صنابل، و�صجرة �لزيتون، وقو�رير �لورد، وقدرة �لفاكهة، و�لبندورة، و�خلبيزة، 
و�لزهور، و�لورد، وخيام �لبا�صا، و�صبابيك عكا، وعلب �لكربيت، و�ملكحلية، و�حلية، و�حلية 
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و�لعربيد، و�لعلقة، و�صجرة �لعمد�ن، و�لقمر �ملري�س، و�لنجمة �لثمانية، و�لأقمار، وقمر بيت 
حلم، و�لفنانري، و�لقاليد، و�لري�س، و�لفاكهة، و�حلنون، و�لقرنفل، و�حللوى، وقاع �لفنجان، 
�لنبي �صالح، وطريق يافا، وطريق  �لتبان، وطريق  ومفتاح �خلليل، وطريق حيفا، وطريق 

�لقد�س، و�حلمام و�لديوك. 
�أكمام »دور�« و�لأثو�ب �لبدوية يف  وتظهر �صجرة �ل�رشو ب�صكل حجابات كما هو يف 
�لأ�صجار  من  �لعنب  ويعدُّ  وعناقيدها.  �لعنب  �صجرة  كذلك  وجند  فل�صطني.  و�صمال  �لنقب 
�لرئي�صة يف منطقة �خلليل وبع�س قرى غزة، وقد ورث �أهل �خلليل زر�عة �لعنب عن �أجد�دهم 
عنها  وعربن  �لعنب  ب�صجرة  �لفل�صطينيات  �ل�صعبيات  �لفنانات  �هتمت  وقد  �لكنعانيني. 

بابتكار�ت وحد�ت زخرفية لعناقيد �لعنب. )18( 
 ومتيز �لتطريز بانت�صاره على معظم �أجز�ء �لثوب، �ل�صدر، �لأكمام، �جلو�نب، �لأمام، �خللف. 
وكان لكل جهة وحد�تها �خلا�صة به فال يجوز تطريز ما هو على �ل�صدر مثال على منطقة 
�لأكمام �أو �خللف مثال، لأن ذلك يخل ب�رشط �أ�صا�صي وهو �خلروج عن تر�ث �لأجد�د يف هذ� 
�ملجال �لذي يعود �إىل �آلف �ل�صنني، ويف �لوقت نف�صه للمحافظة على �لتقاليد �ملتبعة لنقلها 
�إىل �خللف بطريقة �صحيحة دون مغالطات فنية قد تفقد �لثوب و�لتطريز عموما م�صد�قيته 

�لرت�ثية و�لفنية. 
�لو�قعية  �رتباطا وثيقًا باحلياة  �أنها ترتبط  �أ�صماء هذه �لوحد�ت لوجدنا  ولو تتبعنا 
للمر�أة �لفل�صطينية، وبالبيئة �لفل�صطينية، ويف فل�صطني خريطة تطريز دقيقة، فجميع �لقرى 
ت�صرتك يف تطريز بع�س �لقطب وتختلف يف و�صعها على �لثوب. ويف بع�س �لقرى ُيكرثون 
فالقطبتان  �ملنطقة.  �إىل  �لثوب  �نت�صاب  على  دلياًل  كرثُتها  فُتتَّخذ  بعينها  قطب  ��صتعمال 
لون قطبة �لنخلة و�للونني  �ل�صائعتان يف ق�صاء غزة هما �لقالدة و�ل�رشوة. ويف ر�م �هلل يف�صّ
�لأحمر و�لأ�صود. و�لتطريز متقارب يف بيت دجن، ويظهر فيه تتابع �لغرز �لتقليدي. ومتتاز 
�خلليل بقطبة �ل�صبعات �ملتتالية، وتكرث فيها قطبة �ل�صيخ. ويطّرزون �لثوب من خلفه، على 
�ل�صبع  وبري  �صماًل  بي�صان  �أي�صًا يف  يظهر  بدوي  �أثر  من  وهذ�  �أ�صفله،  عري�صة يف  �رشيحة 

جنوبًا. وثمة غرزة منت�رشة بني �جلبل و�ل�صاحل ُت�صمى �مليز�ن 
وت�صتوحي �لأثو�ب �لفل�صطينية �ألو�نها من �لطبيعة �لتي كانت ت�صتخرج من �لنباتات 
�لطبيعية فاللون �لأ�صفر كان ي�صتخرج من �لزعفر�ن، و�للون �لأزرق من نبات »�لنيلة« �لتي 
�ل�صجر،  ورق  من  و�لأخ�رش  �ل�صجر،  حلاء  من  �لبني  و�للون  �أريحا،  مدينة  يف  تزرع  كانت 
�ملتو�صط،  �لبحر  �صاحل  �لتي كانت جتلب من  �ل�صدفية  و�لأحمر من حيو�نات »�ملورك�س« 
�أو  �ل�صوف،  فيه  ويغم�س  يغلى،  ثم  �مللح،  عليه  ويو�صع  �حليو�ن  دم  ي�صتخرج  كان  حيث 
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�لطبيعية  �ل�صبغة  �لآن  وت�صتبدل  ويطرز،  ويغزل  ثم يجفف  �صاعات،   6 �إىل   5 �خليوط، من 
مبو�د كيماوية �أرخ�س ثمنًا. )19( 

�أما �لقما�س فكان ي�صنع من �لكتان و�لقطن �لذي كان يزرع يف فل�صطني، وكان �حلرير 
ين�صج من دودة �لقز �لتي زرع �لفل�صطينيون لها �صجر �لتوت خ�صي�صا. وكان �ل�صوف يجز من 
�لأغنام، ويظهر بع�س �لختالف بني �أثو�ب �ملناطق �ل�صاحلية عن تلك �لتي كانت ترتديها 

�ملر�أة يف �ملناطق �جلبلية �أو �ل�صحر�وية. 
�أو خياطته،  �لثوب  ولدر��صة ثوب ما ل بد من معرفة جغر�فية �ملكان، وزمان �صنع 
ومعرفة مدى ثقافة �صانعته، �لتي هي رمز وجزء من �لثقافة �ل�صعبية �ل�صائدة، لأن �ملر�أة 
�لفل�صطينية متتلك ثقافة متو�رثة منذ مئات �ل�صنني، تنقلها �لأم لبنتها وهكذ�، فاملر�أة �لتي 

تر�صم، وت�صور على ثوبها، تنقل ما يتنا�صب مع وعيها وثقافتها وتقاليدها. )20( 

مالبس النساء يف مدينة اخلليل وقراها: 

أوالً- مالبس النساء يف الريف وتقسم إىل: 

الثوب:  ♦ 

�لريفي  �ملجتمع 
لذ�  زر�عي،  جمتمع  هو 
�لريفي  �لزى  �أن  جند 
وهو  بالزر�عة،  مرتبط 
�لزي �ل�صائد يف فل�صطني، 
وتختلف تزييناته ما بني 
لختالف  و�أخرى  منطقة 
�أو  �صهل  بني  ما  �لبيئة 
ولتمايز  �صاحل،  �أو  جبل 
بالثقافة  ب�صيط  ولو 
�لأزياء  وهذه  �ل�صائدة، 
�لأ�صكال  بتكر�ر  تتميز 

�لهند�صية، وبغنى �لثوب بالتطريز وتنوعه، وبع�س هذه �لتطريز�ت تدل على ما يف �لطبيعة 
غري �ملعزولة عن �لبيئة كالنجمة و�لزهرة و�ل�صجرة، لأن �لفولكلور �ل�صائد يف فل�صطني هو 
فلولكلور زر�عي مرتبط بحياة �ل�صتقر�ر، وهذ� ناجت عن طبيعة �ملجتمع �لفل�صطيني و�لطبقة 
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�لتي كانت تتحكم بالإنتاج. وجند �أن مناطق تزيني �لثوب هي �أ�صفله وجانباه و�أكمامه وقبته، 
وهذ� نابع من �عتقاد �صعبي باأن �لأرو�ح �ل�رشيرة ميكن �أن تت�صلل من �لفتحات �ملوجودة 
يف ج�صم �لإن�صان، لذ� ت�صطر �ملر�أة �إىل تطريز فتحات ونهايات �لثوب، وتطريز �لثياب لغة 
حتكي عالقة �لزمان و�ملكان وذهنية �ملر�أة �لتي خلقت تعبري�تها �ملت�صلة بتلوينات �لبيئة 

وت�صاري�صها. )21( 
�لتطريز  ومن 
ما  �جلميل  �لفل�صطيني 
�لقرى  يف  يعمل  كان 
�خلليل  جنوب  �صمال 
وبني  حلحول،  مثل 
نعيم، و�لظاهرية، ويطا، 
وهو  و�ل�صموع،  ودور� 
�لقطن  �أو  �لكتان  ثوب 
طويلة  وباأكمام  �لأزرق 
رفيعة،  نهايات  وذ�ت 
معظم  على  مطرز  وهو 
�لأكمام  وعلى  مع �لتنورة  غالبًا  �لأحمر  �ل�صليب  بغرزة  �لتطريز  ويتم  �ل�صدر،  وعلى 

�ألو�ن �أخرى لتعطي مالمح �لت�صميمات، ومعظم �ملوثيقات م�صهورة يف �لبالد  مل�صات من 
كافة مثل: �لنجمة �لعثمانية، ولكن عدد�ً منها ينتمي بالتحديد ملنطقة �خلليل. ورمبا كانت 

�جلالية من �أكرث�لأزياء �لتي لب�صتها �ملر�أة �لفل�صطينية يف قرى حمافظة �خلليل. )22( 
ولقد لب�ست املراأة يف قرى اخلليل الأثواب الآتية: 

ثوب اجلالية:  � 

وبئر  وغزة  �خلليل  منطقة  يف  وخا�صة  �لفل�صطينية،  �ملناطق  معظم  يف  منت�رش  وهو 
�أو  �حلرير  قما�س  �ل�صكل من  �ل�صعبية مل�صاحات زخرفية  �لفنانة  با�صتخد�م  ويتميز  �ل�صبع. 
�ل�صتان مع �لوحد�ت �لزخرفية �ملطرزة على �لثوب و��صتطاعتها �جلمع بينهما على م�صاحة 
بالتطريز  غريه  عن  يتميز  »�جلالية«،  وثوب  بينهما.  لوين  و�ن�صجام  تنا�صق  وخلق  و�حدة، 

�لكثيف، وغطاء �لنجمة �لكنعانية، »ور�أ�س �حل�صان«، و »عرف �لعنب و�لزهور« )23( 
وهو م�صنوع من �لقما�س �لكحلي �ل�صميك وحبات وخيوط ن�صيجه و��صحة مما ي�صهل 
ويزين  �ل�صدر.  على  متتد  فتحة  بها  يت�صل  �ل�صكل  د�ئرية  فتحة  وله  عليه،  �لتطريز  عملية 
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فتحة �لرقبة تطريز مت بغرزة �لت�صنني 
)بالبتني( �أما �لفتحة �لتي متتد على 
�ل�صدر، فقد زينت باخليوط �حلريرية 
بالغرزة  ونفذت  »�لبتني«  ذ�ت 
�لأكتاف  وعلى  �لكاملة.  �لفالحية 
�أو �ل�صتان  قطع من �لقما�س �حلريري 
لونها �أحمر نبيتي، وعليه زخارف من 
�أر�صيتها  �أ�رشطة  وهي  نف�صه  �لن�صيج 
بني  وحم�صورة  ومربوزة،  �صفر�ء 
زخارف  وبد�خلها  �أ�صودين  خطني 
�لأ�صود  باللون  متت  هند�صية 
قطع  وتعرف  و�لنبيتي،  و�لأبي�س 
�صعبي  با�صم  هذه  �حلرير  �أو  �ل�صتان 
�ل�صتان  قطع  وتثبت  »�لبلتاجي«.  هو 
على �لأكتاف بو��صطة غرزة �لزكز�ك �أو 
نبيتي  حريري  وبخيط  �ملثلثة،  �حلبكة 

�للون. )24( 
�جلميلة  �لألو�ن  ذ�ت  �حلريرية«�خلال�صة«  باخليوط  يطرز  كان  فقد  �لثوب  �صدر  �أما 
�لأزرق  �لبنف�صجي-  �لفاحت-  �لوردي  �لبني-  �لغامق-  �لأحمر  من  وتتكون  �ملتنا�صقة، 
�لثوب  وذر�عيي  �لزكز�ك.  بغرزة  نفذ  حريري  برو�ز  �ل�صدر  ويزين  �للون.  �لفاحت  �جلنز�ري 
من �لنوع �لو��صع �ملعروف با�صم �لردن �أو �لرد�ن، وهي ق�صرية نوعًا، �أي �أعلى من قب�صة 
�ل�صاعد بقليل، و�لذر�عان ل يوجد عليهما تطريز، بل زينت �لفنانة �ل�صعبية �جلزء �خلارجي 
لكل ذر�ع ب�رشيط من �لقما�س �حلريري �لنبيتي �للون، ول يوجد عليه زخارف، وميتد على 

�لذر�ع �بتد�ًء من �لكتف حتى فتحة �لذر�ع. )25( 
امللجة )امللقة( :  � 

�أ�صهر �لثياب �لتي لب�صتها �ملر�أة يف قرى �خلليل »�مللقة«، ويقال �إنه من�صوب �إىل مالقه 
�ملو�صى بحرير  �للبا�س قدميًا وهو من �حلرير  �لبيئات وطر�ز  لت�صابه  �لأندل�س  »ملقه« يف 
خمالف يف �للون و�ل�صكل وتاأتي �لألو�ن ز�هية، وكان �أغلى �لثياب، وي�صرتى ويلب�س عادة 
عند �لن�صاء �لرثيات و�لعر�ئ�س عند �لزفاف ويتم لبا�صه يف �ملنا�صبات �لهامة على �لأغلب)26( 
ولون قما�صه كحلي، وفتحة �لرقبة د�ئرية، ولها فتحة متتد على �ل�صدر خيط مثل فتحة كم 
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وحمبوكة  �لقمي�س، 
نفِّذ  حريري  بخيط 
�لت�صنني.  بغرزة 
�مللقة  ثوب  وذر�ع 
�جلالية  ذر�ع  مثل 
يزينه  تطريز،  بدون 
�رشيط  �لتطريز  بدل 
من �لقما�س �ملزخرف 
من  وميتد  بالورود، 
حتى  �لكتف  �أعلى 

فتحة �لذر�ع. 
�لأكتاف،  فهي مزينة بقطعة من �لقطيفة �ل�صود�ء �للون، وعليها زخارف موؤد�ة �أما 

زينت  قد  �ل�صدر  وفتحة  �لتحريري.  بالغرزة  نفذت  وقد  �للون  �ل�صفر�ء  �ملق�صبة  باخليوط 
باخليوط �حلريرية بو��صطة �لغرزة �لفالحية �لن�صفية. و�ل�صدر مطرز باحلرير »�لأ�صلي« 

وبوحد�ت زخر�فية يغلب عليها �صكل �لثمانية، وقد �أديت باخليوط �حلريرية وبو�صاطة 
�لغرزة �لفالحية �لكاملة. )27( 

وقد �نت�رشت يف منطقة �خلليل )يطا( )ملكة �أم �صيفني(، و��صتخدم يف �صناعتها �لقما�س 
�ملرب�صم، �أي مزهر بنف�س �لن�صيج، وتعلو �لقبة قطعة من �لقطيفة، ثم تاأتي �لقبة وهي تربيعة 
�لأرد�ن  �أما  �ل�صاعات،  متثل  و�لر�صمة  �ل�صبلة  وقطبة  بالتحريري  مطرزة  �لهرمز  من  كبرية 

و�لذيل فقد خليا من �لتطريز، و�كتفي بالق�صب �لذي يزين �لن�صيج. )28( 
�ل�صبلة، وهذ� ي�صري  �لتحريري وجود قطبة  �لأثو�ب �ملطرزة قطبة  و�لذي نالحظه يف 
�صنبلة  كر�صت  �ملر�أة  عي�صه، حتى  هو  �لذي  �لقمح  بزر�عة  �لفل�صطيني  �ملجتمع  �هتمام  �إىل 
عليها،  درجت  �لتي  بالأر�س  تعلقها  �إىل  بذلك  م�صرية  ثيابها  وعلى  تطريزها،  يف  �لقمح 
و�أن �لقبة هي قبة بيت حلم، وقد �نت�رشت يف منطقة �خلليل وبع�س �لقرى يف منطقة غزة، 
وذلك يعود للتجار �ملتجولني �لذين كانو� يجولون تلك �لقرى لبيع �لقبات �ملطرزة باأيدي 

�لتلحميات)29( 
وجند �أن كان ي�صاف �إىل ج�صم �لثوب �لذي كانت تلب�صه �لن�صاء يف دور� ويطا ومعظم 
�لقرى يف منطقة �خلليل ما يعرف بالبنيقة، وهي قطعة ت�صاف جل�صم �لثوب �أو �لبدن وتكون 
رفيعة من �لأعلى، وتت�صع كلما �نحدرت �إىل �أ�صفل لتعطي �لثوب �ت�صاعًا و�لتطريز يكون على 
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مع  �لبنائق  وتت�صل  مغلق،  ري�س  �ل�رشو،  �ل�صبابيك،  عرق  فيمثل  �لتطريز  �أما  �لبنائق  هذه 
بع�صها بقطبة �ملناجل. )30( 

وي�صوده �حلرير ويناف�س �مللقه، وقد  النوع الثالث الذي كان �سائداً »ال�سنرب«  �
يكون �لأغلى مبقد�ر ما يطرز عليه من حرير وتلب�صه �ملقتدر�ت �أي�صًا، و�أكرث ما يظهر �ل�صنرب 

و�مللقة يف �ملنا�صبات و�لأعياد، ومو�صم �لنبي مو�صى وزفاف �لعر�ئ�س. )31( 
ثوب اجلنة والنار وثوب اأبو قطبة:  � 

�أثو�ب »�لورد« و»�جلنة  �لظاهرية، مغل�س«،  �ل�صموع،  �أثو�ب منطقة �خلليل »دور�،  من 
قطبة«.  »�أبو  و  و�لنار« 
ن�صاء  ��صتهرت  وقد 
مغل�س بزيهن �لتقليدي، 
�لفالحي  �لثوب  وهو 
قما�س  من  �مل�صنوع 
�جللجلي،  �أو  �حلرب 
مغل�س  ن�صاء  وكانت 
ن�صاء  زي  يف  ت�صرتك 
و�خلليل  �لرملة  ق�صاء 
ونالحظ  مغل�س و�لقد�س،  ن�صاء  وكانت  �لقرية،  يف  موجودة  �مل�صهورة  �لثياب  �أ�صماء 

يخرتن طر�ز�ً معينًا من �لزخارف و�لألو�ن و�لر�صومات لتظهر قدرتها على �لبتكار و�لتقليد 
وخ�صو�صا لأمها، �آملة بذلك �حلفاظ على �لزي �جلميل �لأ�صيل �ملطرز باحلرير، ومن �أ�صماء 
�لثياب �مل�صهورة �لأخرى �لتي لب�صتها �لن�صاء يف منطقة �خلليل �مللك و�ملندوب و�لأطل�س..... 

�لخ. )32( 
ثوب احلرب اأو املل�س:  � 

هذ� �لزي �لز�هي �لألو�ن يحتوي على ثوب حرب مل�س وطاقية )�عر�قية( وكرد�ن و�أ�صاور 
�لقما�س  منه  �لذي هو م�صنوع  �لناعم  قما�صه  ��صمه من  �أخذ  �ملل�س  �أو  �حلرب  ثوب  وحز�م. 
�لفالحية  �ل�صليب  بقطبة  مطرز�ً  �للون  �أ�صود  يكون  غالبًا  و�لقطن  �حلرير  من  مزيج  خليط 
باألو�ن �حلرير �ملختلفة بعروق ورد، وعروق �لورق على �لقبة و�لأمام و�خللف، كان �لثوب 

يلب�س يف بلدة �لظاهرية وبع�س �لقرى �لأخرى �لتي حولها مثل �ل�صموع)33( 
�أي�صًا  �لت�صمية، ولكنه يو�صى  ومل يعرف �صبب  وهناك ثوب ي�سمى »القرمندي«  �
�لأ�صود«، ويف كل هذه �ملالب�س تبدو �ملر�أة حمافظة  �لقما�س »�لتوبيت  باحلرير و�لقز من 
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�لزنار  وكان  �لأناقة،  يف  وغاية  حمت�صمة 
�أو  �لفو�صي  �للون  ذو  �حلرير  من  )�صد�د( 

�لبطيخ. 
�أ�صيبت  �إذ�  يختلف  �للون  ولكن 
»ثوب  �ل�صائد  �لثوب  فكان  بفقيد،  �لعائلة 
من  و�حلرير  �لأ�صود  �للون  من  �حلد�د« 
�للون �لأخ�رش و�لأزرق، وهو قليل �لعروق 
و�لغدفة  �لأزرق  �للون  من  »و�ل�صد�د« 

مغ�صولة بالنيلة �لزرقاء. )34( 
الثوب الخ�ساري:  � 

منطقة  قرى  يف  �لثوب  هذ�  ظهر 
�خلليل، وهو �صبيه بثوب »�لزم �أو �لعروق« 
�لرملة.  �لن�صاء يف بع�س قرى  لب�صته  �لذي 
له فتحة  �لأ�صود،  وهو م�صنوع من �حلرير 
�لرقبة  فتحة  ويزين  �ل�صكل،  د�ئرية  رقبة 

�لد�ئرية و�ل�صدر تطريز ��صتخدمت فيه �خليوط �حلريرية بو��صطة غرزة �لت�صنني. وزخارف 
�ل�صدر حتتوي على وحد�ت زخرفية متعددة م�صتمدة من �لبيئة �لفل�صطينية. وهي: �لع�صافري، 

�لورد،  وقو�رير 
و�لأزهار �ملتعددة. 
زخارف  وتتميز 
بقوة  �ل�صدر 
ف�صل  عن  �لتعبري 
تكون  حيث  �لربيع 
خم�رشة  �لأر�س 
بالزهور  ومزد�نة 
�لألو�ن.  �ملتعددة 
تطري  �لتي  و�لطيور 

من �صجرة �إىل �صجرة. )35( 
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وقد جرى ت�سابق الن�ساء يف التطريز، فرمبا �سنعت اإحداهن قبل زواجها خم�سة 
ع�رض ثوباً كل ثوب يحمل نوعاً خا�ساُ من التطريز والنوع ي�سمى »عرق« وله اأ�سكال 

واألوان نذكر: 
منها: 

عرق �لبط     Ú 

عرق �حلب�س Ú 

عرق �لديك     Ú 

عرق �لطاوو�س Ú 

عرق �لقلوب     Ú 

عرق �ل�رشو Ú 

عرق �لعري�س     Ú 

عرق �لد�لية Ú 

عرق وردتني ووردة    Ú 

عرق �لنعامة Ú 

عرق بطن �حلية     Ú 

عرق �حلية �ملري�صة Ú 

عرق �لترن     Ú 

عرق �حلماة وكنتها  Ú 

Ú  )36( .عرق �لع�صافري
ون�صتطيع �لقول بعد ��صتعر��صنا لالأثو�ب �لتي لب�صتها �ملر�أة �لفل�صطينية يف قرى �خلليل 
�إن بع�س �لن�صاء يف بع�س �لقرى- ومنها على �صبيل �ملثال قرية نوبا- كن يرتدين �أثو�ب 
�لقما�س غري �ملطرزة، وكانت كبري�ت �ل�صن يلب�صن �لثياب �مل�صنوعة من �لقما�س �لدرزي، 
�أما �ل�صغري�ت فكن يلب�صن من قما�س �ملقاطع ذي �لألو�ن �لز�هية، فلم تكن تطرز �لن�صاء يف 
�ملا�صي �صوى ثوب �لعرو�س )�جلالية( ، وغالبًا ما كان لونها �أزرق، وتطرز بحرير �أحمر، ثم 
لب�صت �لن�صاء �لثوب �ملطرز باحلرير و�مل�صنوع من قما�س �لتوبيت و�حلرب، ويتكون هذ� �لثوب 
من �لقبة �ملربعة على �ل�صدر وباقي �لبدن �ملطرز بعروق طويلة ممتدة من و�صط �لثوب حتى 
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�أ�صفله، وكان عر�س �لعرق يرت�وح ما بني �لو�حد �إىل ع�رشة �ل�صنتمرت�ت، وذلك ح�صب عمر 
مرتديه، ف�صغرية �ل�صن كان عرق ثوبها يتميز بزيادة عر�صه وزهاء لون حريره، �أما �لعجوز 

ل  ثوبها  عرق  فكان 
من  عر�صه  يتجاوز 
�صنتمرتين  �إىل  و�حد 
�ثنني وباألو�ن قامتة. 
�لعروق  على  ويطلق 
�صكلها،  ح�صب  �أ�صماء 
�لد�لية  عرق  مثل 
و�لوز  و�لبط  و�حلمام 
و�لنخلة  و�حلب�س 
وغريه  و�حلا�رش 
وتطرز  �لأ�صماء،  من 
�لثوب  موؤخرة  �أي�صًا 
)�لذيال( بعروق تاأخذ 

�صكل م�صتطيل. وكان للثوب رد�نان يربطان خلف �لظهر، وتعطي �ملر�أة ذر�عيها من �لر�صغ 
��صتعي�س عن  ثم  �لز�هية و�لقما�س �خلفيف،  �لألو�ن  )�لزعابيط( ذ�ت  �لإبط، فتلب�س  وحتى 
�لرد�نات و�لزعابيط بالأكمام �لطويلة �ملطرزة باحلرير و�ملت�صلة بالثوب، كما لب�صت �لن�صاء 

�لتق�صرية، وهي جاكيت ق�صرية مطرزة بالق�صب. )37( 
�أرياف �خلليل مبيزة فريدة من حيث �جلودة  وقد متيز �لثوب �لفل�صطيني �خلليلي يف 
و�لتنوع، وخرج حتفة فنية ر�ئعة ��صت�صاغه �لآخرون فلب�صوه �أو قلدوه. وبالرجوع �إىل �لرت�ث 
�لأ�صود،  و�حلرب  �لتوبيت  قما�س  على  باحلرير  �ملطرزة  �لثياب  و�أمهاتنا  جد�تنا  لب�صت  فقد 
ي�صرت  ثوب  وهو  �لعمل،  يف  �ملاكينات  تدخل  دون  و�ليد  بالإبرة  �ملخيط  باحلرير  وو�صينه 
جميع �جل�صم و�ليدين، وغطني روؤو�صهن، بالغطاء �لأبي�س �مل�صمى »غدفة«، وغالبًا ما كانت 

مطرزة �لأطر�ف. )38( 
وقد �أدخلت ن�صاء قرى �خلليل على �أثو�بهن �أي�صا فن �لرتقيع �أي �إ�صافة قطع من �حلرير 
�ل�صوري باأ�صكال هند�صية على �لأكمام و�لقطعة �لأمامية من �لثوب. كما عرفت بت�صاميمها 

�ملبتكرة للو�صائد. )39( 
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لبا�س الراأ�س:  � 

كانت �ملر�أة يف قرى �خلليل تغطي ر�أ�صها ب »�لعر�قية« وت�صمى �ل�صكة �أو �لعرقية  Ú 
�صفًا  �لنقود  كانت  �إذ� 
و�حد�ً. وت�صف من خلف 
�لنقود  من  قطع  �أربع 
�لنقود  من  حجمًا  �أكرب 
�أمام.  من  ُت�صف  �لتي 
طاقية  عن  عبارة  وهي 
�لفالحي،  مطرزة بقطبة 
�لعر�قية  وتزين 
ثم  �لف�صية  بالريالت 
�لوزري  لها  ي�صاف 
ت�صكل  �لقطع  وهذه 

�لأمين حتى  �جلانب  بزناق ف�صي من  �لر�أ�س  �لعر�قية على  وتثبت  للعر�قية،  حز�ما ف�صيا 
�جلانب �لأي�رش مار� باأ�صفل �لذقن 

�أو  �أو �لذهبية وهي عبارة عن ريال ذهبي  �أ�صفل �لذقن تتدىل �ملحنكة �لف�صية  وعند 
ف�صي. )40( وهناك غطاء �آخر للخليل وبلدة بيت جربين، يدعى طاقية »وقاة �لطر�هم«. وهذه 
�لطاقية �لقدمية )وقاية �لدر�هم �ملهر( م�صنوعة من قما�س �لقطن مطرزة باحلرير، ومغطاة 
ب�صكل كامل بقطع نقدية عثمانية، و�لطاقية ذو تركيبة غريبة �ل�صكل حيث ينزل من �خللف 
قطعة مطرزة مغطاة بالقطع �لنقدية وودع، وينزل منها دنا دي�س، ميتد من جو�نب �لطاقية 

�صال�صل ف�صية ق�صرية مع تعاليق، وينزل منها �أي�صًا خرز عقيق م�صفوف. )41( 
�تخذت �لن�صاء �لغدفة )�لغطفة( غطاء �لر�أ�س، وهي من �ل�صا�س �لثقيل �لذي يغطي  Ú 
�لر�أ�س ويتدىل حتى �أ�صفل �لظهر، و�أطر�فها مهدبة وعليها بع�س �لتطريز�ت �حلريرية �خلفيفة 
خا�صة مبنطقة �خلليل )عرق عنب، وعرق �صجر �رشو، ومربعات �أقمار، جنوم، و�أ�صكال �أزهار( 
، وتلب�س �ل�صفة حتت �لغدفة وهي طاقية مطرزة باحلرير، م�صكوك عليها قطع من �لريالت 
و�لوزريات، وتثبت بزناق وهو حبل ف�صي تتدىل منه حمنكة، وهي ريال ف�صي �أو ذهبي، 
�أما غري �ملتزوجات فكن يلب�صن )وقاة(  �لن�صاء �ملتزوجات،  وكانت �ل�صفة و�ملحنكة متيز 
من  قطعة  وهي  رفر�فة،  وتثبتها  بالريالت  م�صكوكة  �صغرية  طاقية  وهي  �لغدفة  حتت 
�لقما�س �لأبي�س يتدىل منها على �جلبني ريال ي�صمونه �أبو ري�صه �أو �أبو عامود، مو�صولة من 
�خللف بقر�ميل، وهي قما�س �أحمر م�صول مع جد�ئل �ل�صعر �لتي تنتهي بريالت يف �آخرها، 
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للر�أ�س  �آخر  غطاء  �ل�صمرب  �لن�صاء  و�تخذت 
باحلرير  مطرزة  و�أطر�فه  �أ�صود  لونه  وكان 

�لأحمر)42( 
روؤو�صهن  على  لب�صن  �لن�صاء  بع�س  Ú 
�حلرير  من  �مل�صنوعة  �حلريرية  �ملالية 
باقي  مع  �لر�أ�س  وتغطي  �مل�صتورد،  �لناعم 

�جل�صم، وتلفها �لن�صاء من �لأمام. )43( 
وكان من �ملحظور و�صع غطاء �لر�أ�س 
�ل�صعر، فمن �ملتبع و�لأ�صول  جانبًا، ونك�س 
ترفقه  �أن  بعد  �صعرها  �ملر�أة  مت�صط  �أن 
موؤخرة  يف  �جلد�يل  بلف  وتقوم  وجتدله، 
�لطو�قي لتحافظ  �أ�صكاًل من  �لر�أ�س، وتلب�س 
على �أن يبقى �ل�صعر من�صدل، وعدم �نتفاخه 
�لوقاة  وت�صاهم  �لغطاء،  �أو  �خلرقة  حتت 

�ليوم  وي�صيع  �لر�أ�س  على  تثبيتها  يف  �خلرقة  حتت  تو�صع  �لتي  �لطاقية  �لعر�قية  �ل�صطوة 
��صتعمال �ل�صبكة �لتي تن�صجها �ملر�أة بيدها وجتمع فيها �ل�صعر، كما �أنها ت�صاعد على تثبيت 

�خلرقة على �لر�أ�س �أي�صا. )44( 
حزام الثوب:  � 

حتزمت �لن�صاء يف قرى �خلليل بحز�م �صويف ي�صمى )ق�صمري( ، ثم بال�صملة �لتي �صنعت 
�ملطرزة  �ل�رش�ويل  لب�صن  �لن�صاء  وبع�س  طرفيها.  من  �رش��صيب  ولها  حريري،  قما�س  من 

باحلرير من �لأ�صفل. 
�لن�صاء  ويتو�صط 
من  وهو  »�ل�ْصد�د« 
�أ�صهب  ولونه  �ل�صوف، 
عّدة  طبقات  يطوى 
للن�صاء  �لأزرق  ومنه 
�ل�صن.  يف  �لكبري�ت 
ما  يتو�صطن  وبع�صهن 
من  »بال�صملة«:  ي�صمى 
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قما�س �ل�صاتان �أو �حلرير بطية و�حدة وعقدة �إىل �لأمام يف �لوقت �لذي تكون عقدة �ل�صد�د 
�إىل �خللف. )45( 

احللي:  � 

بالأ�صاور  مع�صميها  منهن  �لو�حدة  فزينت  �حللي،  من  متعددة  �أ�صكاًل  �لن�صاء  لب�صت 
�أعمدة  من  يتكون  �لذي  �لكرد�ن  عقد  جيدها  من  ويتدىل   ، و�لعزيات(  )�حليدري  �لف�صية 
ف�صية تتدىلَّ منها �صال�صل مربوط يف نهايتها �لريالت �أو �لوزريات وغريها من قطع �لعملة 
�لعثمانية، ويف و�صط �لكرد�ن هاللن �أحدهما �أكرب من �لأخري. ولب�صن �أي�صًا على �صدورهن 
�أي�صًا  وهي  �لبنود  ظهورهن  على  ولب�صن  و�لريالت،  �لوزريات  من  قالدة  وهي  )�لبغمة( 

تتكوَّن من �لوزريات وقطع �لعملة �لف�صية. )46( 
وقد لب�صت �لن�صاء �أي�صا يف منطقة �خلليل، وبخا�صة )�لعرو�س( �لكرد�ن �مل�صنوع من 
�لف�صة مع �لقطع �لنقدية �لتي تكون على �لطاقية، ويحتوي هذ� �لكرد�ن على قطع نقدية مع 
تعاليق ب�صال�صل ف�صية مركبة على قطعة قما�س �صود�ء ويف و�صط �لكرد�ن و�حد �أو �أكرث من 

تعليقة �أكرب، مركب عليها �أحجار �أو زجاج ملون. )47( 
احلذاء:  � 

�جللد  من  كان  وباقي ج�صمه  �لكوت�صوك،  من  بقاعدة  )�لوطا(  فكان  �لن�صاء  �أما حذ�ء 
�لطويل ويزم على بطن �لرجل. وغالبًا ما كانت �لن�صاء مي�صني حافيات ول ي�صتعملن �لوطا 
�لوطا  �نتعال  �للو�تي مل يعتدن  �لن�صاء  �لتحطيب، وكانت بع�س  �أو  �أوقات �حل�صيدة  �إل يف 
و�أردن �لأ�رش�ع يف م�صيتهن يخلعنه وي�صعنه حتت �إبطهن وي�رشن حافيات، فانتعال �لوطا 

كن يعّدونه معوقًا لهن يف م�صريهن. )48( 
و�أخذت هذه �لألب�صة بالختفاء، ولكن ميكن �أن جند يف هذه �لأيام بع�س �لن�صاء خا�صة 
�لكبري�ت يف �ل�صن ما زلن متم�صكات باملالب�س �لرت�ثية، وجند يف بع�س �لأحيان �أن �لفتيات 

يلب�صن �ملالب�س �ل�صعبية يف بع�س �ملنا�صبات خا�صة �ملنا�صبات �لوطنية. 

ثانيا- مالبس املرأة يف مدينة اخلليل: 

�لت�صابه،  مظاهر  �ملدينة  يف  �لفل�صطينية  للمر�أة  �لتقليدية  �ملالب�س  على  تغلب  كانت 
�صو�ء لدى مقارنتها بني مدينتني خمتلفتني، �أو بني فئتني �جتماعيتني يف �ملدينة �لو�حدة. 
�لقرن  مطلع  منذ  موجودة  كانت  �لتي  �ملدن  يف  �لتقليدية  �لثياب  من  مناذج  ياأتي  وفيما 

�لع�رشين �أو �لتي �نت�رشت بعد ذلك. 
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»الدراعة« ♦ يف مدينة �خلليل هو 
يف  لل�صبلة  �مل�صابهة  �للبا�س  قطعة  ��صم 
مدينة �للد، ولكن �لدر�عة ما ز�لت موجودة 
حتى �ليوم لدى بع�س �لن�صاء �مل�صنات، وقد 
و�أف�صلها  متعددة  �أقم�صة  من  تعمل  كانت 
ما كان من �حلرير، �أما لونها فهو �لكحلي 
وهيكلها  تف�صيلها  يف  وت�صبه  �لأزرق،  �أو 
�لعام �ل�صبلة، عد� �أن فتحة �ل�صدر فيها �أكرث 
طوًل، �إذ يبلغ طولها حو�يل 37 �صم، وعلى 
فتحتي �لكمني عند �ليدين تطريز باأ�صنان 
نف�صه  �لتطريز  �ملن�صار، وكذلك يوجد نوع 
)بالإبرة �ليدوية( ، و�صكله )�أ�صنان �ملن�صار( 
على فتحة �ل�صدر وحفرة �لطوق، و�لبنايق 
عددها �أربعة، �ثنتان منها على كل جانب، 
و�لبنيقة على �صكل �صب منحرف. وللدر�عة 

ديارة بعر�س 3 �صنتمرت�ت وتلب�س �لدر�عة فوق �لف�صتان �ملنزيل. )49( 
�ليمنية وهي منديل  �لر�أ�س، وهو هنا قطعتان:  لبا�س  �لدر�عة دون  لبا�س  ول يكتمل 
من �ل�صا�س �مل�صجر. م�صتطيلة �ل�صكل طولها 140 �صم، وعر�صها 70 �صم، وتثبت على �لر�أ�س 
�إذ�  �إىل �لأمام فوق �جلبهة،  من منت�صفها، بحيث يتو�زن جانبا عر�صها من جهتي �لر�أ�س 
كانت �ملر�أة يف د�خل �لبيت، �أي �أنها ل تغطي �لوجه لكن �إذ� �أر�دت �ملر�أة �خلروج من �لبيت 

فت�صحبها على وجهها بحيث تغطية مثبتة �صعرها وت�صع فوقها �ملن�صفة. 
طرفا  ويلقط  تثنى،  »�لغطوة«  ت�صبه  �لأبي�س  �لقما�س  من  م�صتطيلة  قطعة  و�ملن�صفة 
�صلعيها ليكونا متطابقني على �صكل مربع �أو م�صتطيل، وبذلك فهي ت�صد م�صد »�لعقدة« يف 
�لغطوة، وتلب�س كما تلب�س �لغطوة وتثبتها �ملر�أة على ر�أ�صها بيدها �أو بكْلتي يديها، وتظهر 
�لدرزة �ملربعة �أو »�لعقدة« فوق م�صتوى كعبي �ملر�أة بقليل، تاركة ف�صحة ميكن روؤية لون 
�لدر�عة �لأزرق، ويتيح طول �ملن�صفة �إمكانية للف ج�صمها بها، وم�صكها بيدها من �لد�خل 
حتت ذقنها، �أو حتت �إبطها يف هذين �ملكانني، �أو �إنها ترتكها �صائبة فوق ظهرها دون �أن 

تلف ج�صمها بها بل تكتفي بتثبيتها فوق ر�أ�صها، باأن مت�صكها بيديها على �صدرها. )50( 
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املالية:  ♦ 

تخاط �ملالية من خمتلف �أنو�ع �لأقم�صة و�ألو�نها ولكنها غالبًا ما تكون من �لقما�س 
�لأبي�س للعرو�س، ومن �لقما�س �مللون لل�صبايا، ومن �لقما�س �لأ�صود لكبار �ل�صن، و�ملالية 
�أحدث من �ل�صبلة و�لدر�عة، وميكن م�صاهدتها حتى �ليوم يف بع�س �ملدن �لفل�صطينية، واإن 
قطعتني  من  تتكون  فهي  وخياطتها،  تف�سيلها  ب�سيطة يف  واملالية  نادراً،  ذلك  كان 

مت�سلتني معاً على النحو الآتي: 
من  �لقطعة  تثنى  �صم،   � 90 عر�صها  �صم   190 طولها  م�صتطيلة  قطعة  �لتنورة: 
منت�صفي طوليها ويلقط عر�صاها، فت�صبح كالكي�س مفتوحة من �جلهتني، ي�صكل عر�صها 

�رتفاع �لتنورة �أو طولها من �خل�رش �إىل ما فوق �لكاحل. 
�لغطوة: قطعة �أخرى ملقا�صات �لتنورة نف�صها، ولكن تظل مفتوحة ل يخاط طرفاها  � 

جتمع مع �لتنورة عند �خل�رش بخياطتها معًا عد� م�صافة 2 �صم من �جلهة �لأمامية. 
وللمالية ثالثة �أربطة، و�لرباط هو قطعة رفيعة مثنية وخميطة من �لقما�س بعر�س 
1- 2 �صم، و�أحد هذه �لأربطة على خ�رش �لتنورة حتت طرفها �لد�ئري �ملثني ليخفي �لرباط 
�لذي هو »تكة« �أو »دكة« ت�صبه »دكة« �ل�رشو�ل و�لرباطان �لآخر�ن طول كل منهما 25�صم 
وهما على �لطرف �ل�صائب للغطوة تبعد بد�ية كل منهما عن طرفهما مبقد�ر 80�صم و�مل�صافة 

�ملتبقية بينهما هي 25 �صم- 30 �صم وهي �مل�صافة �ملتو�صطة يف طرف �لغطوة �ل�صائبة. 
على  �ملزموم  بالرباط  و�صطها  تربط  ثم  �لتنورة  يف  ج�صدها  �ملر�أة  تدخل  باأن  ويتم 
�خل�رش، ثم ترد �لغطوة من �خللف على ر�أ�صها، بعد �أن ت�صع على ر�أ�صها مندياًل خفيفًا ي�صبه 
�لر�أ�س  �لعلويني خلف  بالرباطني  �لغطوة  تربط  ثم   ، بالأويا(  )م�صغوًل  يكون  وقد  �ليمنية، 
ومت�صك  �ملنديل  تديل  تخرج  وحينما  ور�أ�صها.  وجهها  على  �ملنديل  مثبته  �لأذنني،  وفوق 
بالغطوة حتت �لذقن و�ملنديل �لذي تغطي به وجهها كان �صميكًا ثم تغرّي �إىل منديل خفيف 
�صفاف ميكن من خالله روؤية معامل وجه �ل�صيدة بعد �أن كان �صميكًا ل ي�صمح بذلك. ومثل هذ� 

�ملنديل �خلفيف �نت�رش يف �ملدن �لفل�صطينية يف �لعقد �لر�بع من هذ� �لقرن. )51( 
الكاب:  ♦ 

�نت�رش �لكاب يف خمتلف �ملدن �لفل�صطينية، وحل حمل �ملالب�س �ل�صابقة مثل �ل�صبلة 
و�ملالية، حيث �أ�صبح �للبا�س �لتقليدي �لذي يلب�س فوق �لف�صتان �حلديث يف �ملدينة، وما 
ز�ل بالإمكان م�صاهدة هذ� �للبا�س يف �أ�صو�ق �ملدن �ملختلفة حتى �لآن، و�لكاب يخاط من 
�لقما�س �لأ�صود، ويتكون هذ� �لنمط من ثالث قطع هي: �لكاب و�لربن�س و�لربقع، كالأمناط 
�لأمناط  �أق�رش من  �لكاب، حيث  �لتي ح�صلت يف  �لتغري�ت  �أنه ميكن مالحظة  �إل  �ل�صابقة 
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�ل�صابقة، و�إن قطع �لر�أ�س �لو��صعة قد �ختفت كما �أنها �أ�صبحت �أقل �صمكًا منها يف �ل�صابق، 
وفيما ياأتي و�سف لأجزاء هذا النمط: )52( 

�لكاب: وهو ي�صبه �ملعطف �لطويل وهو مفتوح من �لأمام وهو على �صكلني، فاإما  � 
�أن يكون »بردة« �أي ُتردُّ �جلهة �ليمنى فوق �لي�رشى، وُتثبت فوقها بزر �أو �أكرث عند �خل�رش 
�أو »بدون ردة« وهو ما كان طرفاه �لأمامني ل ُيرد�ن و�إمنا يغلقان معًا كاجلاكيت �حلديث 

باأزر�ر عدة فيما بني �خل�رش ومنت�صف �ل�صدر. 
لكنها فردية  �لطولية ترت�وح بني 5- 11 قطعة،  �لقطع  �لكاب من عدد من  ويتكون 
قلَّت عدد  �أكرث حد�ثة، كلما  )�لكاب(  �لظهر، وكلما كان  �لو�صطى على  �لقطعة  لتكون  �لعدد 
�لقطع �لتي تكونه، فهي يف �لكاب �لقدمي �إحدى ع�رشة قطعة، و�حدة منها متتد على منت�صف 
طول �لظهر حتى منت�صف �ل�صاقني، وع�رش قطع ت�صكل �جلو�نب و�لبدنني �لأمامي و�خللفي، 
ولكن قلَّ عدد �لقطع بعد ذلك فاأ�صبحت خم�س قطع، و�حدة للظهر وقطعتان للجو�نب لل�صدر، 
�ل�صاق،  منت�صف  حتى  �لكتف  من  �لكاب  طول  ميتد  حيث  مت�صاوية،  �لقطع  هذه  و�أطو�ل 
�لعدد،  كثرية  تكون  حينما  عر�صها  �أقل  يقلُّ  �إذ  �لقطع؛  هذه  عدد  ح�صب  عر�صها  ويتفاوت 
ولكن حميطها من �لأ�صفل يبلغ 1 و 5 �أمتار، مع مالحظة �لفروق �لب�صيطة يف حجم �لرماة، 
وللكاب �لقدمي قبة ب�صيطة هي قطعة من �لقما�س ُتثبت على فتحة �لطوق، �أما �لكاب �حلديث 
فال يخلو من قبة ت�صبه قبة �جلاكيت، ل يقل عر�صها عن 10 �صم، تظهر خلف �لعنق وحول 
�ل�صدر، وتتعدد �أ�صكالها يف �لكاب �حلديث، كما �أن �لكاب قد يثبت به عند �خل�رش »قيطان« 
كقيطان �ل�صبلة بغر�س تثبيته عند �للبا�س، �أو ليف�صل �ل�صدر عن �جلزء �ل�صفلي منه، كما يف 

�لأ�صكال �ل�صابقة من �للبا�س. 
فقط هي  ويتكون من ثالث قطع  »�لرتو�ق«  ي�صمى  للكاب  �صكل جديد  و�نت�رش حديثًا 
�لظهر و�لردتان �جلانبيتان، ول ي�صرتط فيه �أن يكون من �لقما�س �لأ�صود، بل �أخذت تنت�رش 

»ترو�قات« من خمتلف �ألو�ن �لأقم�صة �ل�صادة )ذ�ت �للون �لو�حد( . 
�لأ�صود  �لقما�س  �ل�صابقة وهو قطعة من  للغطوة  �لأكرث حد�ثة  �ل�صكل  �لربن�س: هو  � 
�لذي يخاط منه �لكاب، ُيق�سُّ ب�صكل �صبه خمروطي لكن دون �أن يكون �لر�أ�س مدببًا، و�إمنا 
هو م�صتقيم طوله 30 �صم، و�لطرف �ل�صفلي يبدو م�صتدير�ً حميطه 160 �صم، و�رتفاعه 80 �صم 
وعر�صه من �جلو�نب 60 �صم، ويت�صل بطرفيه �لعلويني رباط بعر�س 3 �صم وطول 40 �صم. 

�لربقع: منديل من قما�س �حلرب �لأ�صود )حرير نباتي �صفاف( ، وقد يكون من �لقما�س  � 
�مل�صجر و�لقطعة، م�صتطيلة �ل�صكل �أطو�لها 90 و 60 �صم. ُيطوى من منت�صفه، وُيلقط �صلعاه 

�ملتطابقان عند نهايتيهما غرز عدة، لت�صهيل تثبيته على �لر�أ�س. 
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جهة  من  ليثبته  وُيعقد  �خل�رش،  حول  �لقيطان  ُي�صدُّ  ثم  �لف�صتان  فوق  �لكاب  ُيلب�س 
وليعطيه منظر�ً �أكرث جماًل من جهة �أخرى، ثم ُيو�صع �لربقع �أو �ملنديل على �لر�أ�س بحيث 
تكون �لقطبة من �جلهة �خللفية وطرفه �لعلوى يحيط بالر�أ�س على م�صتوى �جلبهة، وتتدىل 
من �لأمام على طبقتني بوجود �ملنديل من طبقتني على �لوجه، ميكن �ملر�أة من رفع �لطبقة 
�لعليا منه وردها على �لر�أ�س �إىل �خللف، لتظل طبقة و�حدة متكن �ملر�أة من روؤية ما حولها 
�أن لزم �لأمر، وقد ُترد �لطبقتان �إىل �خللف حينما تكون يف �لبيت �أو يف جمل�س ن�صائي ل 
يح�رشه �لرجال، و�لعادة �أن ت�صدل �لطبقات معًا حني تخرج �ملر�أة وتتو�جد خارج �ملنزل، 
وقد ل يكون �ملنديل مثبتًا بعروة، و�إمنا منديل عادي من »�حلرب« �أو »جلورجيت« على �صكل 
م�صتطيل ُيطوي من منت�صفه ويو�صع �ملحور �لذي طوي عنده على �جلبهة من �لأعلى ويلف 
�إىل خلف �لر�أ�س ويربط طرفاه فيتكون �لربقع من طبقتني، مبكن �أن يقلَّ�س �إىل طبقة و�حدة 
�لطبقتني مبنديل حمّرم  �ملنديل ذي  �ُ�صتعي�س عن هذ�  بعد  بينا من قبل، وفيما  فقط كما 
خفيف ي�صمى مبنديل »�ملوخل« و�أطلق عليه �أي�صًا ��صم منديل »�لبونية« �أو »�لأبونية« وهو 
�أنها مل تكن ت�صعه على وجهها، وكان هذ� �ملنديل  لو  �صفاف يظهر منه وجه �ملر�أة، كما 
�أما �لربن�س  �لر�بع و�خلام�س.  �ل�صفاف هو �لأكرث �نت�صار�ً بني �ل�صبايا يف �صنو�ت �لعقدين 

فيو�صع على �لر�أ�س، ويتهدل على �ل�صدر و�لظهر ب�صكل خمروطي �أو �صبه د�ئري. 
�أن جند يف هذه �لأيام كثري�ً من �لن�صاء  �لألب�صة بالختفاء، ولكن ميكن  و�أخذت هذه 
تلب�س �لكاب و�ملنديل وحده تلف به ر�أ�صها ووجهها بدًل من �لربن�س و�لربقع معًا وتربط 
�أطر�فه من �جلهة �خللفية �أو �لأمامية للعنق، كما �أننا ميكن �أن جند �لكاب دون غطاء للر�أ�س 
�أن ُيطوى  و�لوجه، بل تكتفي �ملر�أة بو�صع منديل على ر�أ�صها كا�صفًة وجهها، وتلب�صه بعد 
�أحد قطريه، في�صبح على �صكل مثلث و�صع عند �صلعه �لذي تثنى منديل على �جلبهة للر�أ�س 
تاركة بقية �ملنديل على ر�أ�صها وظهرها، ثم مت�صك بها وتو�زنه، وتربط طرفيه حتت �لذقن �أو 

خلف �لعنق، وهكذ� تغطي �صعرها ور�أ�صها دون �أن تغطي وجهها. )53( 
ون�صتطيع �لقول �إنه كانت تغلب على �ملالب�س �لتقليدية للمر�أة �لفل�صطينية يف �ملدينة 
مالب�س  بني  كبري  بو�صوح  تظهر  �أخذت  و�لتنوع  �لختالف  مظاهر  لكن  �لت�صابه،  مظاهر 
�لأجيال �ملتعاقبة، وبخا�صة يف �لعقود �لأخرية. وقد متثل �لتغري يف �ملالب�س �لن�صائية يف 
كل من غطاء �لر�أ�س ولبا�س �لبدن على حد �صو�ء، فغطاء �لر�أ�س مبا فيه غطاء �لوجه كان 
�صميكًا تغري �إىل غطاء �أقل كثافة، ثم ��صتبدل بغطاء خفيف قبل �لتخل�س منه نهائيًا لدى 
وكيفية  ولونه،  قما�صه  نوع  �أي�صا يف  للتغيري  تعر�س  فقد  �لبدن  لبا�س  �أما  �لفئات.  بع�س 
تف�صيله و�صكل فتحاته وطوله و�ت�صاعه، وكل �لتغيري�ت فيه كانت تتجه �إىل تقليد �لف�صتان 

�لإفرجني. )54( 
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وقد �صمل �لتغيري ن�صاء �لقرية، �أي�صا خا�صة بعد �لنكبة ممن �أجربن على ترك قر�هن، وهذ� 
�أدى �إىل �نقطاع مفاجئ يف �رتد�ء �ملالب�س �ل�صعبية و��صتبد�لها باملالب�س �لإفرجنية �حلديثة. 

ويف �لنهاية ن�صتطيع �لقول �إن لكل قرية ومدينة فل�صطينية لبا�صًا ن�صائيًا خا�صًا مييزها 
عن �لقرى و�ملدن �لأخرى، ومع هذ� �للبا�س �أو �لثوب كماليات تختلف من منطقة �إىل منطقة، 
ورغم هذ� �لتنويع يف �ملالب�س، هناك عو�مل م�صرتكة يف �ملالب�س ترتكز يف نوعية �لقما�س 
ة  وحياكته، يف �أنو�ع �خليطان �مل�صتعملة للتطريز، ويف بع�س �لر�صومات وحتويرها يف َق�صَّ
ر�صُم  هناك  فمثال  تت�صابه،  �لتطريز  يف  �مل�صتعملة  و�لوحد�ت  فالر�صومات  وتركيبه.  �لثوب 
�صجرة �ل�رشو �ملعروفة يف منطقة بيت دجن ك�رشوة طويلة مع قاعدة، �أما يف ر�م �هلل فرنى 
يف  �لأثو�ب  على  نف�صها  �ل�صجرة  ونرى  قاعدة،  وبدون  ر�أ�س  بدون  م�صغرة  نف�صها  �ل�صجرة 
منطقة �خلليل ومنطقة بئر �ل�صبع ولكن ب�صكل خمتلف. وهناك �أي�صا جنمة بيت حلم وت�صمى 

�لقمر يف ر�م �هلل ور�صمة �لعمار يف �خلليل. )55( 
خامتة: 

من  �مل�صتمرة  و�ملحاولت  �لتحديات  من  كثري  �لفل�صطيني  �ل�صعبي  �لرت�ث  و�جه 
�صعبنا  وعي  نتيجة  بالف�صل  باءت  حماولتهم  لكن  طم�صه،  وحماولة  لتهويده  �ليهود  قبل 

�لفل�صطيني، ووقوفه يف وجه هذه �ملحاولت. 
و  �لتقليدية  ب�صفات  �ل�صعبية  �ملالب�س  �ت�صاف  من  �لرغم  على  �إنه  �لقول  ون�صتطيع 
�لور�ثة و�ملحلية �أو �لإقليمية، فذلك ل يعني �أن �ملالب�س تبقى على ما هي عليه دون تغرّي �أو 
تبّدل، بل �إن �لتغري و�لتطور �مل�صتمرين �لد�ئمني �صفتان من �صفاتها، وهذ� ما لحظناه يف 
�ملالب�س �ل�صعبية يف �خلليل، فاليوم نرى �أن �رتد�ء �ملالب�س �ل�صعبية يكاد يقت�رش على �لن�صاء 
كبري�ت �ل�صن، وهذ� ي�صمل �ملدينة و�لقرية، �أما �لفتيات فقد �صارعن �إىل �لتخلي عن مالب�صنا 
�ل�صعبية ل�صالح �ملالب�س �لأوروبية، �أو �لف�صاتني �لطويلة للفتيات �ملحافظات. ويف هذ� تخلٍّ 
عن عاد�تنا وتقاليدنا، لذ� ل بد من و�صع خطط تربوية تتبناها وز�رة �لرتبية و�لتعليم من 
�أجل غر�س قيمة حب �لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني، و�رشورة �لتم�صك مبالب�صنا �ل�صعبية �لتي 
هي عنو�ن تر�ثنا �لذي نفتخر به. وكذلك ل بد من ت�صجيع �لن�صاء على لب�س �ملالب�س �ل�صعبية 
به يف وجه  �عتز�زنا برت�ثنا ومت�صكنا  للعامل  نثبت  و�لعامة حتى  �خلا�صة  �ملنا�صبات  يف 

�لدعاء�ت �لإ�رش�ئيلية، 
وكما يعلم �جلميع، فاإن هذه �ل�صناعة �لتقليدية �ملتو�رثة تتعر�س يف ظل �لحتالل 
�لأيدي �ملاهرة  �لإ�رش�ئيلية با�صتخد�م  �لأزياء  �إذ تقوم دور  ب�صع،  ��صتغالل  �إىل  �ل�صهيوين، 
�لرخي�صة للمر�أة �لفل�صطينية يف تطريز مالب�س خا�صة بها، ثم ت�صدرها �إىل �خلارج على �أنها 

�أزياء �إ�رش�ئيلية �صعبية، فتجني بذلك �لأرباح �ملعنوية و�ملادية �لطائلة. 
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مقدمة: 
خمطوطة »�لرو�صة �لنعمانية يف �صياحة فل�صطني وبع�س �لبلد�ن �ل�صامية« �أو »مر�آة 
م�صّميات  وجميعها  �لنعمانية«-  »�لرحلة  �أو  �لنعمانية«  »�ل�صياحة  �أو  و�صورية«  فل�صطني 
للمخطوطة نف�صها- �صاحبها هو: نعمان بن عبده بن يو�صف بن نقول �لق�صاطلي )�لق�صطلي، 
ق�صاطلي، ق�صطلي( �لكرب�ين �لدم�صقي. من طائفة �مل�صيحيني �مللكيني. �ملولود �صنة 1855/ 

56 يف دم�صق و�ملتوفى بها �صنة 1920. 
وقد َكتب �ملخطوطة �ملكونة يف �صنتي 1874- 1875، خالل فرتة عمله مع �صندوق 
��صتك�صاف فل�صطني؛ و�لتي حددها )2( قائاًل: »…كان �أول بد�يتها يوم �صبت يف 26 �أيلول 
هذه  قا�صد�ً  �ل�صام،  دم�صق  مدينتي  من  خرجت  حيث  1874م(   /9  /26(  74 �صنة  غربي 
�لبالد عن طريق بريوت«. حيث �صارك خالل ثالث �صنو�ت يف عمليات �مل�صح �لأثري �مليد�ين 
م�صاحة  ثلثي  �صملت  و��صعة  م�صح  عمليات  فيه  ُنّفذت  و�لذي  1877م،  �صنة  نهايته  حتى 
فل�صطني �حلالية تقريبًا. وكان عمله �لر�صمي هو تثبيت �لأ�صماء �لعربية جيد� عند ترجمتها 
لالأنكليزية )Native scribe( - وهذ� و��صح حتى من ت�صكيله لبع�س �لأ�صماء- و�لإ�رش�ف 

على ترجمتها من قبل �لفريق �إىل �لإنكليزية. 
بالد  عن  و�لثاين:  �لأكرب.  �لق�صم  وهو  �خلليل  جبل  عن  �لأول:  ق�سمان،  واملخطوطة 
غزة وبع�س مو�قع تابعة للرملة، وعن مدينة �لقد�س وبع�س �ملو�قع �لتابعة لها من �لغرب 
و�ل�رشق و�ل�صمال، ثم بع�س �ملو�قع �لتابعة ملدينة نابل�س على �لطريق بينها وبني �لقد�س، 

ثم �ملدينة نف�صها. 
وكانت �ملعلومات �لأثرية �مليد�نية، و�ل�صكان هم �مل�صدر �لأ�صا�س ملعلوماته �لأثرية 
وغري �لأثرية �لتي ذكرها. وكان جريئًا يف بع�س جمالت كتاباته، و�صّباقًا يف �أخرى؛ وما 
�لنا�س، حيث روو� له، وعاي�س حالتهم �حلقيقية من حيث:  كان ذلك ليتم لول تفاعله مع 
�لأمور �لجتماعية: و�لعائالت وتق�صيماتها، وعن زيهم و�أفر�حهم و�أتر�حهم، و�لإقت�صادية: 

�لزر�عية و�لتجارية، و�لتعليمية وغريها. 
وهي مهمة جد�، خا�صة خالل هذ� �لقرن؛ �ل�صعيف يف �لتاأريخ �ملكتوب، و�لذي �أغلبه 
�أو �لأدلء  رو�يات �صفوية. فقد نقل من �أفو�ه �ل�صكان، ورمبا تكون �ملعلومات من �ل�صكان، 

�لذين ر�فقو� �لفريق كمر�صدين، �أو حر��س �أو عمال معهم، ومل ي�صمعها �أع�صاء �لفريق. 
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كتب �لق�صاطلي عن زي جبل �خلليل، �صمن �أمور �أخرى من حياة �صكان �جلبل، ثم كتب 
�إىل مدينة �خلليل فكتب عن  ثم عاد  و�لن�صارى،  �مل�صلمني  �صكان مدينة بيت حلم  زّي  عن 
�لزي ل�صكانها �مل�صلمني، وعن زي �لأقلية �ليهودية فيها، وعن عاد�ت �مل�صلمني يف �لأفر�ح 

و�لطهور�ت. 
وبعد مغادرته جبل �خلليل و�صل �إىل مدينة �ملجدل، فكتب عن زّي �صكانها �مل�صلمني، 
عاد�ت  وعن  �ملدينة  يف  و�لن�صارى  �مل�صلمني  زي  عن  فكتب  غزة،  مدينة  �ىل  غادرها  ثم 
�لزو�ج ل�صكانها. وهذه �ملو�قع �خلم�صة �لتي كتب عنها �صمن رحلته يف جبل �خلليل، وبالد 

غزة ومدينة �لقد�س ومدينة نابل�س. 

أوالً- جبل اخلليل: 

1. الزّي )اللباس( : 

يف  �جلبل،  قرى  ويق�صد   ،»)3( �خلليل  جبل  عن  �أخبار  »بع�س  م�صتقل  عنو�ن  حتت 
�لأفر�ح  ، وعاد�تهم يف  )�ملالب�س(  �لزي  منها  تناول جو�نب كثرية،  �ل�صفحات 76- 78، 

و�لأتر�ح. 
فقد و�سف مالب�س رجال اجلبل: 

�أبي�س ذ�  �لرجال يلب�صون ثوبًا  �إن مالب�س �صكان هذ� �جلبل كالعرب متامًا، فاإن   ...«
�أرد�ن طويلة وفوقه عباءة، و�لن�صاء يلب�صن ثوبًا �أزرق وفوقه عباءة �أي�صا زنارية)4( يلب�صنها 
يف �أيام �ل�صتاء ول يقتنى �لرجل منهم غري ثوب و�حٍد وعباءة و�حدة و�ن كان غنيًا فيكون 
عنده ثوبان وعباءة �صود�ء �صغل بالد َغّزَة �م م�رش و�لذي لي�س بغني فعبائته زرقا �م بي�صاء 
بغد�دية �م �صامية بي�صاء مدققة)5( وعندما يغ�صل ثوبُه يت�صح بعبائتِه غري �ن �ملر�أة وقت 
عر�صها تقنى ثوبا مقلمًا من �ل�صقف �ل�صلطانية)6( �لتي ت�صغل يف �ل�صام وكرب� �ي�صا من �خلام 
و�صوف ياتي �ي�صاح ذلك يف حمله )تنبيه �ن بع�س �مل�صايخ يلب�صون �كبار� وبع�صهم قنابيز 
غري �ن �ل�صيخ ل يقنى �أكرث من ِكرْب �أبي�س �أو ِكرْبين وقنبازين �أو ثالثة ول بد �أن يكون و�حد 
منهما �أبي�س وزنار)7( �جلميع رجال ون�صاء من جلد يعملونه �ق�صطة و�أكرثه يرد من �ل�صام، 
وعلى روؤو�صهم يلب�صون طربو�صًا فرن�صاويًا له طرة زرقاء، وكل خيط منها يف ر�أ�صه �رش�بة 

�صغرية، ويلفون فوقه كفية كبرية بغد�دية، و�لبع�س يلفون �صا�صية بي�صاء كبرية«. 
وعن لبا�س الراأ�س عند الن�ساء كتب: 

»... و�لن�صاء يلب�صن طاقية من قما�ٍس �أزرق لها زناق )زنار(، يربط حتت �لعنق ويعلق 
يف �أطر�فه قطعة من �لعملة، و�أكرث ذلك �لريال �لعمود)8( �أو ريال �أبو �صو�صة)9(«. 
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وعن اأحذيتهن يقول: 
»... و�أما �لن�صاء فجميعهن حفاة، ول تلب�س �لو�حدة منهن برجليها �صيئًا �صوى مد��س 
يوم عر�صها، و�لعزيزة على قلب رجلها تلب�س �أحيانا مد��صًا و�لرجال يوجد كثريون بينهم 

مي�صون حفاة �أي�صا... «. 
ويو�سح م�سدر هذه الأزياء فيذكرها: 

»... وو�رد�ت هذ� �جلبل �أكرثها �صامية فاإن �لعبي �لتي هي جانب عظيم من ك�صوتهم 
ترد لهم منها، وكذلك �لكفايف ترد لهم عن طريق �ل�صام، و�ن كان بع�صها �صامية، وبع�صها 
و�لطر�بي�س  �خلام  فهو  لهم  �أوروبا  من  يرد  ما  و�أما  ن�صائهم  مالب�س  وكذلك  بغد�د...  �صغل 

وجميع ذلك يرد ملدينة خليل �لرحمن، ومنها يتفرق يف �لقر�يا«. 

ثانيا- مدينة بيت حلم: 

�سيفاً  زيهم  وعن  والن�سارى،  امل�سلمني  من  ورجالها  ن�سائها  حال  عن  حتدث 
و�ستاًء يف ال�سفحات �86 87، فيذكر: 

�لثوب،  �صوى  يلب�صوهن  ول  �رش�ًء  وي�صرتونهم  كالعبيد  ن�صاءهم  ي�صتخدمون  �أنهم   ...«
ويف �أيام �ل�صتاء عباءة زنارية فوقه ويوجد كثري�ت منهن بغري �أحذية �صيفًا و�صتاًء وعليهن 
�أن يقمن باأعمال نظري �أعمال ن�صاء جبل �خلليل �لذين تقدم ذكرهن... ومن عاد�ت �لن�صاء يف 
هذه �لبلدة �أن يلب�صن على روؤو�صهن �صكاًل من �لذهب �أو �لف�صة )�إن هذ� �ل�صكل ل ي�صوغ �أن 
تكون من �لعملة و�أكرثه ي�صتعمل من �لريال �ل�صو�صة �أو �لب�صلة)10(، وهذ� �ل�صكل ُت�صفُّ �جز�ءه 
متال�صقة بع�صها بجانب �لآخر وحينما ت�صعه �حلرمة )�ملر�أة( على ر�أ�صها ي�صحى حروفه 

على ر�أ�صها و�جلميع من ع�صائب و�قفة)11(«. 
ولعله �سعر باأنه مل ي�سف جيداً، اأو مل ي�سِم هذا ال�سيء با�سمه املتعارف عليه، 

فتدارك الأمر، ووعد بتو�سيح �سورة له: 
»ول بد من �أن ن�صع �صورة لإحدى ن�صائهم �إذ منها يقرب كل �صي على �لفهم �أكرث«. 

ويتابع متحدثا عن املو�سة احلديثة حينها: 
��صطالح  يو�فق  ترتيبًا  مالب�صهم  يرّتبو�  باأن  �أخذو�  قد  �لبلدة  هذه  رجال  �إن  ثم   ...«
�ملدن، ومن عادتهم �أن يلب�صو� على روؤو�صهم طربو�صًا كالذي يلب�صه �أهايل �خلليل، ويلفون 

فوقه كفية مثلهم«. 
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ويعود ويذّكر مب�سدر هذه امللبو�سات، واملحالت التي تبيعها: 
»... و�أكرث و�رد�ت هذه �لبلدة �لتجارية من �أ�صغال �ل�صام... ويوجد يف هذه �ملدينة نحو 
خم�صة ع�رش دكانًا لبيع �لب�صايع ودكاكني خالفها ل�صغل )�لكنادر و�ل�رش�مي( وبيع بع�س 

�لأ�صياء �لعطرية«. 

ثالثا- مدينة اخلليل: 

الزّي )اللبا�س( :  ♦ 

وبعد ذلك يعود �إىل مدينة �خلليل يف �ل�صفحات 110- 114، حيث ي�رشد بع�س �ملهن 
�لتي ميار�صها �أهل �ملدينة، وبالذ�ت �مل�صلمون. وبالن�صبة للعبّي �لتي يلب�صها معظم �لرجال، 

فيوؤكد �أن �صناعة �أغلبها حملية وبجودة عالية: 
»ثم �إنه يوجد يف هذه �ملدينة نحو خم�صني نوًل ونيف لن�صج �لعبّي �لريفية و�أ�صغالهم 
جيدة بهذه �ل�صنعة كالدم�صقيني ورمبا �أح�صن منها وقد ��صرتيت عندما �صاهدت تلك �لأنو�ل 
�لعبي  لن�صج  �ل�رشيف  �لقد�س  مدينة  يف  نولني  �صوى  �لبالد  هذه  كل  يف  �أ�صاهد  مل  لأنني 

�أي�صًا«. 
ثم يعود فيف�ّسل يف اللبا�س العام �سواء للم�سلمني، اأم لالأقلية اليهودية التي 

ت�سكن يف املدينة: 
�ل�صكناج  �أما مالب�صهم فاليهود كغريهم من  »فامل�صلمون يبلغون نحو ع�رشة حمائل 
يلب�صون  و�لن�صاء  عباءة  وفوقه  �أنباز�ً)12(  وفوقه  ثوبًا  منهم  �لرجال  فيلب�س  و�مل�صلمني 
كمالب�س ن�صاء �ل�صمال غري �نهنَّ يلْب�صَن فوق مالب�صهن ثوبا �أ�صود، ويتقنعن برقعٍة بي�صاء 
وي�صعن منادياًل على وجوههنَّ ويحتجنب كثري�ً غري �أنه يف �لبيوت ل حجاب، عندهن ومل 
�حللّي  من  ذلك  �صاكل  وما  و�صغاء)13(،  وعبيدية  ف�صة  طربو�س  قر�س  يلَب�صَن  لالآن  يزلَن 

�لثمينة �لقدمية«. 
الأفراح:  ♦ 

الزواج:  � 

ل  حتدث �لق�صاطلي عن عاد�ت �أهل مدينة �خلليل، وبالذ�ت �لزو�ج و�لطهور، ب�صكل مف�صّ
تدل على ح�صوره هذه �ملنا�صبات. فيذكر �صفات ن�صاء �ملدينة، واأن الرجال جموازون: 

»و�أكرث ن�صاء هذه �ملدينة طو�ل �لقامة ومن عادة �لرجال �أن يتزوجو� من �لثنني فما 
فوق ول جتد بينهم من عنده �مر�أة و�حدة �إل ما ندر«. 
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وعن �ملهور يذكر: »ومن عادتهم �أن ي�صرتو� �لن�صاء �رش�ء كاأهايل �جلبل و�لثمن عندهم 
من �لثالثة �لآف فما فوق بح�صب هذه �لب�صاعة ول يتزوج �لن�صان بدون �أن يدفع �لثمن على 

�آخر بارة)14(«. 
وعن فرتة الأفراح: 

».... و�لعر�س يقوم عندهم مدة ثمانية �أيام؛ �أي، من يوم �جلمعة �إىل يوم �جلمعة«. 
وي�رضد الق�ساطلي تفا�سيل العر�س والولئم والنقوط، فذكر: 

بدون  لوحدهم  و�لرجال  لوحدهّن  �لن�صاء  �لعري�س  بيت  يف  �لأفر�ح  تقوم  ليلة  »فكل 
وليمة، وبعد �أن يقطعو� جانبًا من �لليل، ين�رشف كل منهم �إىل حمله مع حرمِه، ول يدخل 
بح�صب  �لذبايح  �لعري�س  يذبح   )15( �لزفاف  ويوم  م�صاء.  �جلمعة  يوم  �إل  عندهم  �لعري�س 
قدرته وتقوم �لولمي من �لع�رش، فياتي �لنا�س للطعام وهو �لأرز و�للحم، و�إذ� كان �آذ�ن)16( 
ي�صعون عنبًا بعد �لع�صاء، وبعد �أن يتناول �لطعام �لرجال تتناوله �لن�صاء بعد �أن يكّن �أتني 
بالعرو�س من بيت �أهلها، ورق�صن ما �صمحت لهن �لفر�صة به. ومن بعد �لغروب بوقت قليل 
يذهب �لعري�س حماطًا بقوم من رجال عائلته وخالفهم لإقامت �ل�صالة يف �حلرم �ل�رشيف 
وبعد �أن تنتهي �صالة �لع�صاء ي�صري ملحله حماطًا بقوم متقدمني بال�صن �إىل �أن ي�صل �إىل باب 
بيته فت�صتلمه �لن�صاء وياأخذن بالرق�س �أمامه وهو بنظره �إىل �لأر�س، ويف �ل�صاعة �لثالثة 
�أو �لر�بعة يخلونه مع عرو�صته، فيجل�س هو بز�وية وهي بز�وية �أخرى برهة من �لزمان، فاإن 
كان �لعري�س يريد �أن تكون �مر�أته دونه ل يتقدم �إليها فتتقدم هي، و�إن مل يتقدم �أحد منهما 
�إىل �لآخر تاأتي �أمه �أو خالته �أو عمته �أو �مر�أة متقدمة يف �لأيام من عائلته وجتمعهما معًا 
وتخرج و�أما �لن�صاء فيمار�صن �ل�رشب على �لدربكة و�لنقارة)17( ويرق�صن وين�صدن �لأغاين 
حتى مي�صي معظم �لليل فين�رشفن �أو ين�رشف بع�صهن، ويف ثاين يوم �صباحًا يعمل �لعري�س 
وليمة لأهل �لعرو�س و�أهله و�أ�صحابه، وبعد مناولة �لطعام يفر�صون مندياًل بني �لرجال يف 
و�صط �ملحفل، في�صري كل و�حد منهم يلقي من �لدر�هم من �لن�صف ب�صلك �إىل �لب�صلك عدد 2 
كل بقدر ��صتطاعته، ومن يدفع �أكرث من ذلك نادر جد�ً، وكذلك يعملون هذه �لعملية نف�صها 
للعرو�س  وي�صرتون  و�لن�صاء،  �لرجال  من  به  �لتكرم  ي�صري  ما  يجمعون  و�أخري�  �لن�صاء  بني 
�إل بني  يوجد  نادر ل  ذلك وهذ�  ي�صبه  وما  �أو عقار  كاأر�س  وبع�صه خالفه  م�صاغًا)18(  به 
�لأغنياء كثري�ً، وعندما يقب�س �أبو �لفتاة ثمنها ي�صرتي لها ببع�صه م�صاغًا وبع�س مالب�س 
وياأخذ �لباقي، وقليل من ل يطمع ب�صيء من ثمن �بنته وعلى �لعري�س باأن يقدم خلعًا لنفار 
معلومة ي�صري �ل�رشط عليها يوم �لباز�ر، وعليه �أي�صًا باأن يك�صو بع�س ن�صاء عائلته ك�صوة 
�لعر�س وهي مالب�س خ�صو�صية، ومعلومة عنهم، وكم يجري من �خل�صومات لأجل عدم قيام 
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�لعري�س مبا �أوعد به من �خللع �أو ما يجب عليه تقدميه لن�صاٍء معلومة من �أقاربِه، وبعد �أن 
�إن�صاٍن  يكمل جميع �لدر�هم �ملار ذكرها �لذي ي�صمونه نقوطًا، تنتهي �لأفر�ح، ويذهب كل 

لبيته ب�صالم«. 
الطهورات:  � 

ذكر الق�ساطلي يف الن�س ال�سابق اأن الطهور يتم بطريقتني: 
من  �أولد�ً  �لعري�س  زفاف  يوم  يطهرو�  �أن  عادتهم  »ومن  �لأعر��س:  �أثناء  �لأوىل:  Ú 

عائلته«)19(. 
ل �ملنا�صبة ب�صكل  �لثانية: باإقامة فرح م�صتقل للطهور، منفرد عن �لعر�س، وقد ف�صّ Ú 

كامل: 
لوحدها  جرت  �إذ�  وخ�صو�صًا  �ملعتربة  �لأفر�ح  من  عندهم  فتح�صب  �لطهور�ت  »�ما 
�أهل �ملزمع تطهريه، فهي  منفردة عن �لأعر��س فاإن مدة فرح �لطهور تختلف بح�صب ميل 
من �ليوم �إىل �ل�صبعة و�أما يوم �لطهور فال يكون �إل يوم �جلمعة بعد �صالة �لظهر �أو قبلها 
�أحد  يرفعه  �خلليلي،  �حلرم  قرب  �إىل  ي�صلو  وملا  مزينة،  فر�س  على  ر�كبًا  �لولد  فياأخذون 
�أقاربه �ل�صبان بني يديه وي�صري به �إىل �أن ي�صل ويقف على �لدرجة �لعليا من درجات باب 
�حلرم فياأتي �جلّر�ح، ويقطع غلنته، وحينئٍذ ت�صتغل �لرجال بالرتويد و�لهوير�ت، وبعد ذلك 
ي�صريون به ر�كبًا على فر�س �إىل �لبيت وعند و�صولهن لهناك تاأخذ �لن�صاء يف �لهيهات و�لغنا 
و�لرق�س، �لرجال ين�رشف كل منهم �إىل حمله، و�إذ� كان �لطهور قبل �لظهر يقدم �أهل �ملطهر 
�إىل  �جلميع  ين�رشف  وبعده  ع�صاًء،  يقدمو�  بعده  جرى  و�إن  للجمهور،  طعامًا  �ل�صباح  يف 
بيوتهم غري �أن بع�س �لن�صاء �لأ�صد قر�بة يبقون يف �لبيت مقيمات باأفر�ح وغناء ورق�س، 

 .» وثاين يوم ين�رشفن �إىل منازلهنَّ
اأفراح اأخرى:  � 

حتدث الق�ساطلي عن منا�سبات فرح اأخرى، منها: العودة من الع�سكرية اأو عند 
الولدة )ذكر( : 

من  رجل  ياأتي  عندما  يقيمونها  كالتي  هذه  خالف  �أفر�ح  بع�س  عندهم  »ويوجد 
�لع�صكرية �أو عند �لولدة، وما �صاكل ذلك فلم نذكرها لعدم �رشيانها نوع و�حٍد«. 

الأحزان:  ♦ 

فقد ذكر اأنها كاأحزان ال�سوريني، ومل يو�سحها: 
»و�ما �أحز�نهم فمثل بقية �أحز�ن �ل�صوريني ومن عادة ن�صائهم لب�س �أثو�ب �حلد�د مدة 

طويلة عند وفاة عزيز عندهم«. 
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يف  فتحدث  غزة.  بالد  دخلو�  �لغربي،  �خلليل  جبل  حد  جربين  بيت  مغادرة  وبعد 
�ل�صفحات 21- 22 – �لق�صم �لثاين- عن زّي �أهل �ملجدل باإيجاز، و�عد�ً �لعودة لذلك، �أما 

ل يف �ل�صفحات 30- 38، يف مو��صيعها �ملختلفة يف �ل�صفحات.  مدينة غزة فقد ف�صّ

رابعا- مدينة اجملدل: 

الزي و�سناعته:  ♦ 

حتدث عن املجدل، م�سيداً باجتهادهم، و�سنائعهم:    
 »و�أهل هذه �لبلدة عندهم من �جلد و�لجتهاد يف �لأعمال ويوجد بينهم من يحيكون 

�لكتان وهم ي�صتعملون منه �أثو�بًا وعدد �لأنو�ل ينوف عن �ملاية«. 
وقارب بني مالب�سهم ومالب�س اأهل جبل اخلليل، مع فرق ب�سيط: 

�لغالب  على  بي�صاء  �لعمامة  �أن  غري  �خلليل  جبل  �صكان  مالب�س  تقارب  »ومالب�صهم 
و�ل�صبان يتعممون

بكوفية �صغرية ويلب�صون �لأنابيز)20( و�ل�رش�ويل و�أما يف �ل�صيف فال يكونون كذلك، 
و�أما �لن�صاء فلب�صهن �لأثو�ب �ل�صود�ء و�ملخططة من �أبي�س و�أحمر ويتغطون برقعة بي�صاء 
�صياتي  �لزو�ج  وترتيب  و�لولمي  �لأفر�ح  يف  وعو�يدهم  طرفيها  من  �صغرية  �رش�ريب  ذ�ت 

�لكالم فيما ياأتي �إن �صاء �هلل«. 

خامساً- مدينة غزة: 

ل �لق�صاطلي يف زي �أهل غزة وعاد�تهم يف �لأفر�ح و�لأتر�ح، و�إرث �لن�صاء، و�صناعة  ف�صّ
�مللبو�صات و�لذهب، �صو�ء للم�صلمني �أو جماوريهم من �لن�صارى. 

اللبا�س واأ�سواقه و�سناعته:  ♦ 

فيذكر اأ�سواق غزة: 
».... ويف غزة �صوق به من �أنو�ع �لب�صايع يحتوي على مائة وخم�صني دكانا ونيف... 
ياغ وفرع �آخر يخت�س باخلياطني وبه نحو ثمانية دكاكني و�لثنني  نحو ع�رشة دكاكني �صَ

بجانب �جلامع«. 
اأنهم يحرمون الإناَث من الإرِث، واأغلب ن�سائهم  فيتحدث عن امل�سلمني، فيذكر 

وبناتهم متحجبة: 
»ومن عاد�تهم �أن يقطعن ن�صيب �لإناث من كل �صي و�لحتجاب كثري جد�ً فاإن �ملر�أة 

�أو �لبنت
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و�إن كانت �صغرية تلب�س ثوبًا �أو قمي�صًا طوياًل من خام �أو حرير بح�صب �لقتد�ر ي�صمونه 
�ل�صام ي�صمونه بال�صنري)22(  �أ�صغال  �أ�صود من  �صبلة)21( وت�صع على وجهها غطاء من حرير 

وتلب�س يف �أرجلها �رشمة �صفر�ء �أو
�مر�ءة  جتد  وبالكاد  �صنة،  ع�رش  �أربعة  نحو  من  دم�صق  ن�صاء  يلب�صه  كان  كالذي  خفا 
بني  م�صرتكة  �لن�صاء  ومالب�س  �لرجال...  من  ذلك  عن  منعهن  ذلك  و�صبب  للتنزه،  خارجة 

مالب�س �صكان �ملدن و�لفالحني، فاإن بع�صهن يلب�صن ثوبًا غري �أنهن يلب�صن حتته �رشو�ًل«. 
اأما الن�سارى، فن�ساوؤهم اأجمل واأح�سن حالً، وكذلك الرجال كما يقول: 

»ون�صاء �لن�صارى بوجه �لعموم �أح�صن مالب�س من ن�صاء �مل�صلمني بوجه �لعموم وكذلك 
�لن�صارى يلب�صون بدلت جوٍخ وطر�بي�س  �لرجال، وقد يوجد كثريون بني رجال  يقال يف 
مقرنة وبع�س �ملتقدمني يف �ل�صن مل يز�لو� لالآن يتعممون بعمامة �صود�ء كبرية ومالب�س 

من نوع �لقنباز عري�صة ل ��صم لها«. 
اأما عمامات امل�سلمني: 

»و�مل�صلمني يتعممون بعمامة بي�صاء و�ل�صباب بكفية وروح �لتربج حلد �لن مل ي�رش 
بينهم مطلقًا«. 

املدينة، على م�سافة قريبة،  الواقعة يف �رضق  ال�سجاعية،  ويتحدث عن حارة 
ويبدو اأن �سكانها من الفالحني والبدو، تختلف مالب�سهم عن �سكان املدينة نف�سها: 

»�ما حارة �ل�صجاعية فهي ق�صم كبري من غزة و�قع جلهة �ل�رشق منها على بعد خم�صة 
كاأثو�ب  طويلة  �أرد�ن  له  )للن�صاء)23((  ثوبًا  ومالب�صهم  �لفالحني  من  �صكانه  و�أكرث  دقايق 
�لعرب ويتغطني برقعة بي�صاء وي�صعون على وجوههم �صيئًا كالربقع عند �مل�رشيني غري �أن 

يف �أ�صفله حقة من عملة متال�صقة ويتمنطقون مبنطقة
من جلد)24(، وبع�صهم بقما�س �أبي�س �أو �أزرق وحالتهم دنية كالفالحني«. 

وعن اأ�سواقها: 
»ويوجد يف هذ� �حلي �صوقًا كبري�ً رحبًا

به نحو ماية وخم�صني دكانًا يباع بها �أ�صياء خمتلفة، ومنها نحو ع�رشين دكانًا لل�صياغ«. 
ويعود ويجمل �سناعة املالب�س الغزية، الأكرب يف فل�سطني: 

»�أما م�صنوعات غزة فهي �ل�صياغة و�لعبي فاإنه يوجد بها نحو مائتي نوٍل لن�صجها... 
وي�صتغلون بها
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ماليا غزلية جميلة خمططة، وكذلك ين�صجون �لكتان �لذي ي�صتعمله بع�س �لفالحني 
�أثو�بًا �أما �ل�صياغة و�لنحا�صة فمن مهن �لن�صارى �خل�صو�صية، و�لن�صيج فمهنة للم�صلمني، 

وبها قليل من �لن�صارى«. 
الأفراح:  ♦ 

الأعرا�س وترتيبات الزواج:   � 

»�إن هذه �ملدينة ذ�ت عو�يد خمتلطة بني �ملدن و�لفالحون من جهة �لأفر�ح و�أعظم 
�لأفر�ح عندهم �لأعر��س و�لطهور�ت ومبا �أننا نريد �أن نتكلم عن �لأعر��س فيجب �أن نتكلم 
بها  ليقرتن  �بنة  يخطب  �أن  �لإن�صان  يريد  عندما  �إنه  فنقول  �خلطبة،  ترتيب  عن  عن  �أوًل 
ل  يدخلونه  بيت  وكل  عرو�س  عن  له  ويفح�صون  �أقاربه  من  عجائز  ن�صاء  بع�س  تذهب 
يظهرون مقا�صدهم، بل ي�صرتونها حتت خيال �لنحيل و�لأكاذيب، وبعد �أن يجولو� حمالت 
كثرية باأيام متتابعة يقر قر�رهم على و�حد فيخربون مر�صلهم ب�صفاتها وحما�صنها، وما 
مر�عاة  ي�صري  وكم  بعينه،  خطيبته  يرى  �أن  بدون  ر�أيهم  على  ويو�فقهم  ذلك،  كل  �صاكل 
�أن يرغنَب يف تنفيق ب�صاعتهن، ولو على كيفية  �لن�صاء  �لأمر؛ لأن من عادة  خو�طر بهذ� 
ل يعقبها ر�حة، فتغري هذه �ملعتوهة م�صلك لتلك �خلر�فات، وبالعك�س لتتمكن كل منهما 
�لأ�رش�ر  �أمور نظري هذه من  �لنظر عما يعقبها من  �إىل مقا�صدها، قاطعني  �لو�صول  من 
بني  وخالفها  �ملدينة  هذه  يف  بكرثة  جترى  �لتي  و�مل�صاجر�ت  و�لأتعاب  و�خل�صومات 
�لرجال و�لن�صاء من قبل هذ� �لأمر، ويا حبذ� لو تخل�صو� من حجاب �لعفاف �ملوهوم �لذي 
�أوهاٍم كاأوهام  �ل�صحيح معر�صني عن  �لتمدن  �لرووؤ�س فقط ودخلو� حد�يق  ي�صرت غري  ل 
�أن  وبعد  �لقبيل  هذ�  من  �لر�حة  جلنان  ودخلو�  �ملتعب،  �لديكور  ذلك  من  لينجو�  �لرهبنة 
�لق�س  ير�صل  م�صيحيًا  فاإن  �لعجايز،  �أولئك  له  �أعددنها  �لتي  بالأو�صاف  �لعري�س  يقبل 
�صار  فاإذ�  �ملقت�صية  �ل�رشوط)25(  يقر�أو�  بذلك  �لعرو�س  �أل  قبلو�  فاذ�  ر�صميًا  له  ليطلبها 
�لتفاق عليها تر�صل خطيبة �لعري�س �صحبة �خلوري، ومن ثم ي�رشعون يف جتهيز �لآنية 
حللول �ملدة �ملتفق عليها، وحينئٍذ يجرون �حتفال �لزفاف )ويف كل ذلك ل ي�صتهرتون+ 
�أبيها  من  �لبنة  ويطلبون  �لعري�س  �أن�صباء  من  �أكْم رجل  يتوجه  م�صلمني  كانو�  و�ذ�   ))26(

فاإذ� قبل، يت�صارطون على �ملهر، وبعد ذلك يكتبون �لكتاب بو��صطة خطيب كالعادة )27( 
ع�رشة  �أحيانًا  يكون  �لذي  �ملعني  �ملهر  �لعري�س  يدفع  �أن  وبعد  مدن  خالف،  يف  �جلارية 
مالب�س  فيكون  جهازها  �أما  جتهيزها،  يف  �لعرو�س  �أهل  ي�رشع  دون  فما  �رشك)28(  �آلف 
و�صيغة لها، ومن �أهل �لعرو�س �لأغنياء من يزيدون على مهر زوجها مبال منهم ي�صاويه 
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عندهم  فتقوم  )فامل�صلمني)29((  �لأعر��س  �أما   ، �لقتد�ر(  بح�صب  منه  �أقل  �أو  عنه  يزيد  �أو 
ويقومون مبا  �لرجال يف حمل،  يجتمع  م�صاًء  ليلة  وكل  �لعر�س،  قبل  متو�لية  �أيام  �صبعة 
�آخر،  �لن�صاء يعملون مثل ذلك يف حمل  �صاكل ذلك، وكذلك  يطربهم من غناء ولعب، وما 

وهذ� جميعه يف بيت �لعري�س، ويف �ليوم �ل�صابع بعد �لظهر
و�طية  باأ�صو�ت  �أغاين  يغنون  وهم  بالعرو�س،  لياتو�  �لعري�س  ن�صاء  من  جمع  يذهب 
على �لطريق، وحينما ياأتون بها بعد �صاعتني يفعلون مثل ذلك وم�صاٍء يعمل �لعري�س وليمة، 
�لطعام غالبًا يكون رز وحلم فقط وبع�صهم  )�إن  �ليها كثريون فياأكلون وي�رشبون  ويدعو� 
يزيدون ذلك بع�س �خل�رش( ياأخذون �لعري�س بزفة، ويدورون به يف �صو�رع �ملدينة وغالبًا 
وناي  و�صوج  ي�رشب  طبل  �أمامه  �أو  وور�ءه  ون�صف  ب�صاعة  �لغروب  بعد  بذلك  يبتدئون 
وبع�صهم يعملون يف تلك �لليلة قعدية ِذكر وبعد �أن ينتهو� من هذه �لعملية ياأتون به �إىل 
بيته فيدخل على عرو�صته )ثم من حني ياأخذون يف زفته ي�صعون خنجر�ً طوياًل يف زنارِة 
ه، يقولون باأنه يفعل ذلك  فوق �صورة مطرزة، فلما يدخل على عرو�صته ي�رشبها يف عر�صِ

لتهابه �لعرو�س د�ميًا
ويف �ليوم �لثاين؛ �أي �صباح �لعر�س يعمل �لعري�س وليمة لكل �أ�صدقائه و�لذين ياأتونه 
بالهد�يا، ومن ثم بعد �لأكل يفردون �صورة، وي�صع كل منهم نقوطًا، وبعد �نتهاء هذه �لعملية 
يجمعون �جلميع، وي�صلمونه للعرو�س، ومن ذلك �لوقت ينتهى �لعر�س، غري �أن �لعري�س يبقى 

�صبعة �أيام �صاكل ذلك �خلنجر �لطويل
يف منطقتِه«. 

وعن اأعرا�س الن�سارى امل�سابهة لأعرا�س امل�سلم�سن، كتب: 
»و�أما �لن�صارى فاأعر��صهم كاأعر��س �لإ�صالم تقريبًا غري �أنهم ياأتون بالعري�س و�لعرو�س 
�إىل �لكني�صة، وبعد �إجر�ء �لفر�ي�س �لدينية يذهبون �إىل بيت �لعري�س، و�لن�صاء ل ي�صمح لهن 

باخلروج، �أمام �لرجال مطلقًا، و�ذ� خرجت �إحد�هن يجب �أن تاأتزر«. 
الطهورات:  � 

يذكر الق�ساطلي عن عادة الطهور يف غزة، كما ذكر ذلك عن مدينة اخلليل: 
فابتد�وؤه يكون  �مل�صلمني،  �لطهور عند  و�لعاد�ت يف  �أي�صًا  �لطهور�ت  �أفر�حهم  »ومن 
بالأفر�ح قبل يوم �أو �أكرث �أو �أقل بح�صب �لإر�دة، وعندما يطهرون �لطفل يركبونه على فر�س 
مزين، وتاأخذ �لطبول و�ل�صو�فري �أن ت�رشب �أمامه وور�ءه، وهم يجوبون به يف �صو�رع غزة 
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و�أزقتها و�لن�صاء بحذ�ئه تغني كما يف �لأعر��س �إىل ما قبل �لظهر ب�صاعة فحينئٍذ ي�صلون 
ملحله ويطهرونه، وبعد ذلك يبد�أون يف مناولة �لطعام و�أحيانا ي�صري مع زفة �لطهور �إن�صانًا 
�ل�صجاعية  �لنا�س، وبع�صهم يزينون جماًل وي�صعون عليه متثال �مر�أة من  يرق�س فينقطه 

يركب ور�ءها رجل يرق�صها و�أغلب طهور�تهم ت�صري يف �لربيع«. 
وعن تعميد اأبناء الن�سارى، يذكر: 

�لطفل  دون  �إذ يعمِّ �لظهر،  �لأعياد و�لآحاد، وبعد  �أيام  �لعمادة فغالبا ت�صري يف  »�ما 
بالكني�صة وياأتون بِه �إىل �لبيت وحينئٍذ ي�صتغلون بالتدخني وقرب �لغروب ي�صعون �لع�صاء، 
وهم يف �لأغنية و�لفر�ح وبعدُه ين�رشف كل ملحله و�لبع�س يعملون �صهرية، و�لبع�س ل 

يعملون ع�صاء ول �صهرة«. 
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اهلوامش: 

هذ� �لعمل جزء من بحث قّدم لنيل درجة �لدكتور�ة يف �لآثار لكاتب �ل�صطور.  1 .
 . �لرحلة، ق2، �س 92. 2

 . �نظر، ر�صالتنا �س �س 404- 36. 3
يق�صد من جلد، مثل �حلز�م.  4 .

يق�صد مزخرفة.  5 .
ن�صميه: �لأطل�س. وهو خمطط )مقّلم( باألو�ن وزخارف ب�صيطة.  6 .

�حلز�م.  7 .
( م. �أو �مليدي �لذي  لعله �ر�د �ملحمود: ن�صبة لل�صلطان حممود �لثاين )1785- 1839. 8

�رشبه نابليون يف م�رش. 
هاب�صربج  �إمرب�طورة  ثري�صا  ماريا  �صكته  من�صاوي  ريال  �صو�صة:  �أبو  �ل�صو�صة:  �لريال  9 .
�لنم�صاوية �لتي توفيت عام 1780. تظهر �صورة �لإمرب�طورة على �لدولر وقد جدلت 
�ل�صائع  ��صمه  �لدولر  �تخذ  هنا  ومن  �لر�أ�س،  هامة  على  �أعلى  �إىل  وربطتها  �صفائرها 
عند �لعامة »�بو �صو�صه« �أو »�ل�صو�صي« )وجمعها »�صو��صا«( . وعلى �لوجه �لآخر تظهر 
�صارة �ل�صلطة �لنم�صاوية �ملتمثلة بالتاج ون�رش بر�أ�صني، ومن هنا �أي�صا جاءت �لأ�صماء 
�لأخرى للدولر مثل �أبو ري�س و�أبو طري و�أبو ر��صني. ومن �أ�صمائه �لأخرى »�أبو نقطه« 
لأن دبو�س �لتاج �لذي تلب�صه �لإمرب�طورة منقو�س بت�صع نقط. وقد ظل �لدولر �لنم�صاوي 
وعموم  وم�رش  و�لعر�ق  �ل�صام  وبالد  �لعرب  جزيرة  يف  �ل�صائدة  �لنقدية  �لعملة   = هو 
بد�ية  وحتى  ع�رش،  �ل�صابع  �لقرن  نهاية  منذ  عام،  مائتي  ملدة  �لأو�صط  �ل�رشق  منطقة 
�لقرن �لع�رشين، مع ظهور �لدول �لع�رشية يف �ملنطقة، مناف�صًا بذلك �لدولر �لأ�صباين 
�أن  ميكن  رمزية  قيمته  تكن  مل  �لعملتني،  هاتني  بخالف  لأنه،  �لعثماين  و�ملجيدي 
يحتويه  ما  يف  �أي  ذ�ته،  يف  �أ�صا�صًا  قيمته  كانت  بل  عنه،  �لغطاء  �صحب  مبجرد  تنزل 
من �لف�صة، كما لو كان �صبيكة من �لف�صة �خلال�صة. ويعد �لدولر �لنم�صاوي من �أجمل 
�لقطع �لنقدية، له بريق وملعان يخطفان �لب�رش، �إ�صافة �إىل �لنقو�س �لدقيقة و�ل�صورة 
�ملهيبة لالإمرب�طورة على �لوجه، و�لتاج �لنم�صاوي على �لوجه �لآخر، مع �صورة �لن�رش 
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نقدية،  كعملة  وظيفته  على  ��صتخد�ماته  تقت�رش  مل  لذ�  �ملفردين.  وجناحيه  بر�أ�صيه 
مقاب�س  به  فزينو�  و�لرجالية،  �لن�صائية  �حللي  �صناعة  يف  �ل�صاغة  ��صتخدمه  لقد  بل 
منه  لي�صنعو�  �أذ�بوه  ورمبا  و�لأحزمة،  و�لعقود  �لقالد�ت  منه  �صنعو�  مثلما  �خلناجر 
�أنو�عا �أخرى من �حللي و�لأقر�ط. ولأن �لإمرب�طورة �لتي تزين �صورتها �لدولر �أجنبت 
�صتة ع�رش طفاًل، فقد لب�صته �لن�صاء يف �ل�رشق كرمز للخ�صوبة، و�عتقاد�ً منهن �أنه يجلب 
�حلظ وي�صاعدهن على �حلمل. ولب�صه �لبع�س �عتقاد�ً منهم بالقوى �ل�صحرية للن�رش ذي 
�أو حجاب  �لر�أ�صني �لذي تزين �صورته �لوجه �لآخر من �لدولر، كما ��صتخدموه كحرز 
لدرء �لعني، لأن بريقه �لباهر ي�رشف نظر �حل�صود �إىل �لريال، بدل من لب�صه. و��صتعمل 
كثري�ً يف �حللي �لبدوية، لأن �لف�صة �أ�صلب من �لذهب و�أكرث مقاومة للثني و�لطعج، لذ� 
فهي �أكرث مالءمة حلياة �لبدو �لتي تقوم على �حلل و�لرتحال. ولأن �لف�صة �أرخ�س من 
�أكرب من �حللي �لذهبية، مما يعطي جماًل  �لذهب، فاإنه من �ملمكن عمل حلي حجمها 
�أرحب لعمل �لنقو�س و�لزخارف. و�إذ� ��صتخدم �لريال �لنم�صاوي كحلية، فاإنه عادة يعلق 
حترم  �لتي  �لدين  تعاليم  مع  لالأ�صفل مت�صيا  �لإمرب�طورة  ر�أ�س  يكون  بحيث  باملقلوب 
�أن يعلقه بحيث يكون �جلانب �لظاهر هو �جلانب �لذي تظهر  �ل�صور، و�لبع�س يف�صل 

فيه �صورة �لن�رش بر�أ�صيه وجناحيه و�لتاج. 
�لب�صلة: لعله �ر�د �لب�صلك: وهو كان ي�صاوي 5. 10 قرو�س ذهب. لعلها من ب�صل �لرتكية وتعني 

خم�صة. 
َطّف، و�حدتها َعَرَقٌة: وكل �صيء م�صفور فهو َعَرٌق وَعَرَقة.  هي �لَعَرُق: كل م�صفوٍر ُم�صْ 11 .
منظور1992،  )�بن  �ل�صف  وهو  َعرَقة  منها  �لو�حد  و�لطري،  �خليِل  من  �ل�صطر  و�لَعَرق: 

ج10، �س �س 245- 46( . وبلهجتنا: �لَعر�قية. 
يق�صد قمباز. وهذ� من لطيف �لكالم: حيث كتبها بلهجة �أهل �ملدينة، فهم يلفظون �لقاف  12 .

�ألفا، فمثاًل: قوم: يلفظونها: �أوم، قمباز: �أنباز، وقيامة: �إيامة وهكذ�. 
من �ل�صاغة: عمل �لذهب.  13 .

�لبارة: �أ�صغر وحدة نقدية، حيث ي�صاوي �لقر�س 40. 14 بارة. و�لثمن �لذي يق�صده �لكاتب 
هو �ملهر �ل�رشعي فلي�س �لأمر �أمر بيع �أو �رش�ء كما توحي كلماته و�إمنا هو مهر وحق 

للزوجة على زوجها. 
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�صطب يف �لن�س.  15 .
�ل�صحيح �لآذ�ن- �آذ�ن �صالة �لع�صاء.  16 .

�لدربكة و�لنقارة: �نو�ع طبول، وهي ح�صب �حلجم وو�صيلة �ل�رشب عليها �صو�ء بالأيدي  17 .
�و عيد�ن خ�صبية �أو غريها

�ل�صحيح: م�صاغ.  18 .
 . �لق�صاطلي، ق1، �س111. 19

�لنابيز: لهجة لطيفة لأهل �ملدن، و�ل�صحيح« �لقنابيز، جْمع قنباز.  20 .
 ، من جذر �صبل: و�مُل�ْصبل: �لذي يطول ثوبه وير�صله �ىل �لأر�س )�بن منظور 1992، ج11. 21

�س 321( . و�صميت بذلك لأنها تغطي �جل�صم حتى �لقدمني. 
�خِلَمار. �أو �لرُبُقع عند �لبدو.  22 .

م�صافة.  23 .
�حلز�م.  24 .

�صطب يف �لن�س.  25 .
�جلملة م�صافة. ثم �أ�صاف يف نهاية �ل�صفحة تعقيبا لالإ�صارة +: بالبنة ب�صيء مطلقًا  26 .

وبعد �ن تخطب ل ي�صمح لها باخلروج من �لبيت مطلقًا«. 
�صطب يف �لن�س.  27 .

رمبا يق�صد غر�س.  28 .
�صطب وت�صحيح.  29 .
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املصادر واملراجع:

 : �بن منظور، �أبو �لف�صل جمال �لدين حممد بن مكرم �لفريقي �مل�رشي 1992. 1
ل�صان �لعرب )ج 10، 11( ، ط1، د�ر �صادر- بريوت. 

 : �لق�صاطلي، نعمان بن عبده بن يو�صف بن نقول �لكرب�ين �لدم�صقي 1874/ 75. 2
 ، )2ق(  �ل�صامية«  �لبلد�ن  وبع�س  فل�صطني  �صياحة  �لنعمانية يف  »�لرو�صة  خمطوطة 

مكتبة �ل�صد �لوطنية، رقم: 4919، 4920، دم�صق. 
 : �ملخارزة، �بر�هيم مو�صى حممد عثمان 2011. 3

�آثار جبل �خلليل يف خمطوطة نعمان �لق�صاطلي، �ملجلد �لأول = ر�صالة دكتور�ة غري 
من�صورة )جامعة و�دي �لنيل- �ل�صود�ن( . 



األغنية الشعبية يف مدينة اخلليل

د. مسرية ستوم



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن 296
هوية  وإنتماء

مقدمة: 
�لع�صور،  وكل  �لبيئات،  كل  يف  �لعرب  عند  وجد�ين  �ت�صال  �أد�ة  هو  �ل�صعبي  �لرت�ث 
�أو  �لثقافة  �ل�صعبي هو  �ل�صعب بكل طبقاته �لجتماعية و�لثقافية، و�لرت�ث  وهو تعبري عن 
�لعنا�رش �لثقافية �لتي يتلقاها جيل من جيل، �أو �لتي �نتقلت من جيل �إىل �آخر )1( . و�لرت�ث 
�ل�صعبي �لفل�صطيني يعرب عن �ل�صخ�صية �لفل�صطينية، �إن�صانيتها وعروبتها وهويتها و�نتمائها 

وثقافتها بالعودة. 
وتعد فل�صطني من �أقدم �لدول �هتماما بالرت�ث، حيث بد�أ �لهتمام به عن طريق �جلمعية 
و��صتمرت  1920م  �صدرت  �لعامل  يف  فلوكلورية  جملة  �أقدم  وهي  �ل�رشعية،  �لفل�صطينية 
�ل�صعبي يف م�رش يف  يف �صدورها حتى حزير�ن 1948م، يف حني بد�أ �لهتمام بالرت�ث 
�أو�ئل �خلم�صينيات، ويف �لعر�ق بعد ثورة 14  ثالثينيات �لقرن �لع�رشين، ويف �لكويت يف 

متوز 1958م، ويف �صوريا عام 1958م، ويف �لأردن يف �ل�صتينيات )2( . 
و�خلر�فات  و�لأ�صاطري  �حلكاية  منها:  كثرية  فروعًا  يت�صمن  �ل�صعبي  �لأدبي  و�لرت�ث 

و�ملعتقد�ت و�لأغاين �ل�صعبية و�لأمثال و�لأقو�ل و�حلكم و�لهتافات و�ل�صعار�ت. 
ونظر �لفل�صطينيون �إىل �لرت�ث �ل�صعبي باأنه مت�صك بالهوية، �لوطنية ومت�صك بالأر�س 
اد يف  �أن �لرت�ث هو �عرت�ف بال�صعب ك�صعب وهوية ووطن وو�قع، يقول توفيق زيَّ وعرفو� 
كتابه: »�إننا ننظر �إىل �لأدب �ل�صعبي من وجهة نظر �حلا�رش و�مل�صتقبل، ففي م�صريتنا نحو 
�حلرية �ل�صيا�صية و�لجتماعية، نحن باأم�س �حلاجة �أن ن�صحذ ذلك �ل�صالح �لأ�صيل، �إنه لزم 

لنا، لنعقل به نف�صيتنا حتى يزدهر كل ما هو خري وطيب فيها« )3( 
ويف هذ� �لدر��صة تناولت �لأغنية �ل�صعبية ب�صكل ي�صري، ونرجو من �هلل �لتوفيق. 

�ل�صعبي و�أكرثها �صيوعًا، مع  �أهم فنون �لأدب  �ل�صعبية من  �أو �لأغنية  �ل�صعبي  �لغناء 
و�جلماعات  �لأفر�د  ميار�صه  �صفوي  تعبري  هي  �ل�صعبية  فالأغنية  �ل�صعبي،  و�ملثل  �حلكاية 
ا يف نفو�صهم من معان وعو�طف و�نفعالت  �أيامنا هذه، ليعربو� عمَّ �إىل  منذ قدمي �لزمان 
حتدث لالإن�صان، وتولد لديه �صغطا �نفعاليًا دخليًا. فمن خالل �لأغنية يخفف من �نفعالته 
�أخرى، حيث تتفاعل �لأغنية مع �مل�صاعر  �أفكاره لالآخرين من ناحية  من ناحية، ويو�صل 

و�لأحا�صي�س �لإن�صانية. 
�لأغنية �ل�صعبية هي تعبري عن �جلو�نب �ملختلفة منذ ولدة �لإن�صان �إىل مماته �صو�ء 
�لدكتور  ويعرفها  �ل�صعب.  تعبري �صادق عن وجد�ن  �لأحز�ن، وهي  �أغاين  �أو  �لأفر�ح  �أغاين 

�أحمد مر�صي: »�لأغنية �ل�صعبية توؤلفها �جلماعة �ل�صعبية كلها ب�صكل عفوي �أو تلقائي« )4(. 
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مادي  �رتباط  ولها  رغباته،  وفق  وعدَّلها  �ل�صعب،  �أن�صاأها  �لتي  �ل�صعبية هي  �لأغنية 
�لو�حد  �ملجتمع  �أبناء  فكر  عن  �صادر  تلقائي  �إبد�ع  وهي  باملجتمع،  وروحي  وعقلي 
ووجد�نهم، وميار�صه �ملجتمع يف �إطار عاد�ته وتقاليده، �لأغنية �ل�صعبية تختلف عن غريها 
من �صائر �أ�صكال �لتعبري �ل�صعبي يف كونها توؤدى عن طريق �لكلمة و�للحن معًا، ل عن طريق 
�لكلمة وحدها )5( . وتنبثق �لأغنية �ل�صعبية عن �لأمم من �أ�صل و�حد ذي مو�صوع م�صرتك 

ي�صور �لبيئة و�حلالة �لنف�صية، و�لعاد�ت �ملالزمة لتلك �ل�صعوب )6( . 
�لأ�صل،  جمهولة  مغناة،  �صعبية  �صعرية  مقطوعة  »هي  �لفل�صطينية  �ل�صعبية  و�لأغنية 
�ل�صعب،  �أبناء  من  كبري  عدد  و�أد�ئها  نظمها  يف  وي�صرتك  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  يف  �صائعة 
و�لأغنية   .  )7( �ل�صعب  وجد�ن  عن  معربة  �ل�صعبية  �لرو�ية  طريق  عن  �لأجيال  وتتناقلها 
�ل�صعبية يف �أب�صط معانيها: هي ق�صيدة غنائية ملحنة جمهولة �لن�صاأة؛ �أي �أنها ن�صاأت بني 
عامة �لنا�س يف �أزمنة ما�صية، وما ز�لت متد�ولة، حيث �إنه غري معروف موؤلفها وملحنها، 

وهي مقاطع �صغرية يعاد تكر�رها مرة بعد مرة. 
خصائص األغنية الشعبية: 

�لنت�صار: معظم �لأغاين �ل�صعبية �لفل�صطينية منت�رشة يف جميع �أنحاء فل�صطني.  ♦ 

ذ�كرة  تبقى حمفورة يف  �أن  على  ي�صاعدها  وهذ�  مرنة،  �ل�صعبية  �لأغنية  �ملرونة:  ♦ 
�لنا�س تتالءم مع �ملتغري�ت �لتي حتدث. 

�ل�صتمر�ر �أو �لدو�م: �لأغنية �ل�صعبية م�صتقرة، وتنتقل عرب �لأجيال، و�إن طر�أ تغيري  ♦ 
ب�صيط نتيجة �لنتقال �ل�صفاهي. 

تلتزم �لأغنية �ل�صعبية من حيث بنيتها �لفنية ببحور �ل�صعر �لعربية �ملعروفة، فمثال  ♦ 
�لعتابا منطوقة على �لبحر �لو�فر، و�لتحد�ية على �لبحر �لكامل، و�ل�رشوقي تنظم على �لبحر 

�لب�صيط �أو �لرجز �أو �لو�فر )8( . 
اأهم العوامل التي �ساعدت على انت�سار الأغنية ال�سعبية الفل�سطينية: 

�لظروف �لتي عا�صها �لفل�صطيني من �أمل و�صتات وغربة ومعاناة.  ♦ 

�أ�صبحت �لأغنية �ل�صعبية �صكل من �أ�صكال �ملقاومة �لفل�صطينية.  ♦ 

�صهولة �لأغنية �ل�صعبية وعفويتها.  ♦ 

تنوعها �لفلكلوري وثباتها.  ♦ 

هذه �ل�صفات جعلت �لأغنية �ل�صعبية �صجاًل حافاًل لالأحد�ث و�لظو�هر �لبارزة، كما �أن 
�لأغنية تف�رش �لأحد�ث و�لظو�هر، فتبدو بها ��لعقلية �ل�صعبية يف مو�قفها �إز�ء �لأحد�ث. 
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مميزات اللحن يف األغنية الشعبية: 
وقد و�سحت د/ ي�رضي جوهرية غرنيطة يف كتابها »الفنون ال�سعبية يف فل�سطني« 

مميزات اللحن يف الأغنية ال�سعبية بالأمور الآتية: 
�إن �جلمل �ملو�صيقية يف �أغلب �لأغاين ق�صرية جد�ً، ل تتجاوز مازور�تها  ق�رض اجلمل: . 1
من  يزيد  رتابته  رغم  �لتكر�ر  هذ�  �أن  و�لغريب  وتكر�ر�ً،  مر�ر�ً  �جلمل  هذه  وتتكرر  �لثمانية 
حالوة �للحن ومرونته، كما يزيد يف جذب �ل�صامع �إليه، »ويرجع �لتكر�ر يف �لأ�صلوب �لفني 
�إىل �أن فنون �لأدب �ل�صعبي جميعها ترتكز قو�عدها على �أغاين �لعمل، وتلك �أن�صئت لتوجد 

�ت�صاقا بني �ملر�كز �جل�صمية �ملتكررة، وما ي�صاحبها من نغم ولفظ )9( . 
�لبعد هو م�صافة ما بني �ل�صوتني، �أحد �ل�صوتني يكون �حلد �لأعلى  اأبعاد اللحن: . 2

للبعد �لأخر و�حلد �لأدنى له. 
�أغانينا �ل�صعبية مبنية على �ملقامات �لعربية.  الطابع املقامي: . 3

�أغانينا �ل�صعبية تكون غالبًا يف �جتاه  �إن جاذبية �للحن يف  اللحنية: . 4 اجلاذبية 
�للحن  �صري  فيها  يت�صاوى  حيث  و�لهنغارية،  �لرتكية  �ل�صعوب  بذلك  وت�صاطرنا  منخف�س 

�ل�صعودي و�لنخفا�صي. 
هي �لزو�ية و�لتح�صينات �لتي ي�صتعملها، بل يرجتلها �ملغني  اللحنية: . 5 الزخرفة 
�أو �لعازف �ل�صعبي، و�أ�صبحت هذه �لزخرفة �للحنية من م�صتلزمات �ملو�صيقى �لعربية حتى 

�لكال�صيكية منها �إىل يومنا، وهذ� يعطي �للحن مزيد�ً من �جلمال. 
الإيقاع: و�لإيقاع يف غالبية �أغانينا ب�صيط لأنه ذو حيوية ومرونة )10(. 6 . 

وظيفة األغنية الشعبية: 
وظيفة نف�صية عاطفية �صو�ء يف �لأفر�ح �أو �لأتر�ح.  ● 

وظيفة تربوية.  ● 

وظيفة �لتاأكيد على �لهوية �لوطنية و�لنتماء للوطن.  ● 

الأق�سام  اىل  توؤديها  التي  للوظيفة  وفقاً  ال�سعبية  الأغنية  نق�سم  اأن  وميكننا 
الآتية: 

�أغاين �لطفولة.  ● 

�أغاين �لأفر�ح )�خلطبة و�لزو�ج و�خلتان( .  ● 
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�لأغاين �لدينية.  ● 

�لبكائيات.  ● 

�أغاين �لعمل.  ● 

اأولً� اأغاين الطفولة:  ◄ 
ترتبط �لأغاين �ل�صعبية �لفل�صطينية مبيالد �لأطفال وبالذ�ت �إذ� كان �لطفل مولود�ً  � 
�لن�صاء  �لأطفال، وحفلة �خلتان تقف  �لثانية هي طهور  لأهله بعد فرتة طويلة. و�ملنا�صبة 

متال�صقات، ويبد�أ �لغناء وتوزع �حللوى ويلب�س �لأطفال مالب�س جديدة تقول: 
طه���رو ي���ا مطه���ر وناول���ه لأمه
طه���رو يا مطه���ر وناول���و ل�سيده
طه���رو يا �سلب���ي باملو�س الرفيع
طه���رو يل حمم���د ب���ني احلرمني
طهروا يل خليل على الق�س النا�سف

ي���ا دم���وع حمم���د بلل���ت كمه
ي���ا دم���وع حمم���د بلل���ت را�سه
حممد بع���ده زغري خل���ي للربيع
يا اأمه فرحانه وخواته مب�سوطني
ه بدل���ة الكا�سف ف�ّس���َل له ي���ا بيَّ

و�أي�صا: 
ب���اهلل عليْك �سلب���ي  ي���ا  باهلل 
ب���اهلل عليك �سلب���ي  ي���ا  باهلل 

مّظي موا�س���ك وخفْف اإيديْك )11( 
اإْن وجع���ت حمم���د لأزعل عليْك

هدهدة �لأم �أو �لتنموميات، وكثري�ً ما يحلو لالأم �أو �جلدة �أن تهدهد طفلها، فتغني  � 
له �أغاين تنا�صب عمره مثل: 

بن���ات ي���ا  بن���ات  ي���ا 
وي���ن نقي���ل وب���ني نب���ات
احلوي����س بن���ات  ي���ا 
���ة بنيَّ ل�رِضقلُك���ن 
نام���ي نامي عين���ي لتنام

نب���ات �سك���ر  ريحك���ن 
الغرب���ات ح�س���ون  يف 
لي����س حمم���د  فتلت���ني 
غوي����س ول�رِضِقلُك���ن 
على بري زمزم ن�سبوا اخليام

نام نام لأذبحلك طري احلمام      ب�سحك عليك يا حمام،      ع�سان حممد حبيبي ينام
ثانيا� اأغاين الأفراح والزواج: ◄ 

�أغاين خا�صة متيزه  �صعب  ولكل  �ل�صعوب،  كل  بها  �جتماعية حتتفل  منا�صبة  �لأفر�ح 
عن غريه، و�ل�صعب �لفل�صطيني يهتم بالأغنية �لتي متيزه و�خلليل مدينة فل�صطينية كباقي 
مدن �ل�صفة �لغربية تهتم بالأغنية يف �أفر�حها و�أحز�نها ولها مر��صم و��صحة، كباقي �ملدن 

�لفل�صطينية، �لتي لها عاد�تها وتقاليدها يف �لأفر�ح. 
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على  �حلر�س  يف  �لأ�صيلة  �لعاد�ت  حيث  من  جوهره  يف  و�حد  �لفل�صطيني  و�لعر�س 
توطيد �لعالقة بني �لعائلتني. و�لأغاين يف �لأفر�ح تنق�صم �إىل �أغاين خا�صة بالرجال، و�أغاين 

خا�صة بالن�صاء. 
اأغاين الن�ساء:  ◄ 

وبعد  �لعري�س،  و�أهل  �لعرو�س  �أهل  بني  �لتفاق  ثم  بالطلبة،  يبد�أ  �خلليل  يف  �لعر�س 
�ملو�فقة تبد�أ �لعرو�س بالتجهيز ليوم �ل�صمدة �بتد�ء من عقد �لقر�ن )�لإ�صهار( و�لك�صوة. 

و�أ�صلها  للعري�س وللعرو�س،  �صعبية تغني  �أغاين  و�لفرح مردد�ت  بالغناء  �لن�صاء  تبد�أ 
و�صيت �أبيها وح�صبها ون�صبها. 

ما اأخذن���اك )فاطم���ة( ول انقطعت فينا
م���ا اأخذن���اك )فاطم���ة( ول قل���ت بنات

اأخذن���اك ب�سي���ت اأب���وك يف البل���د زينا
اأخذناك ب�سيت عمامك يف البلد با�سات )12( 

يف �ل�صمدة »حفل �خلطوبة« تغني �لن�صاء �خلليليات �أغاين تهدف �إىل �لفرحة بالعر�س، 
تغني  جمموعة  جمموعتني:  �لن�صاء  وتنق�صم  �لعري�س،  �أهل  من  �ملغنيات  �لن�صاء  وغالبية 

وجمموعة تردد خلفها: 
���و اإمُّ يخليل���وا  ���و  اإمُّ ي���ا  ���و  اإمُّ
جابتل���ي ب�سل وما ب���اكل ب�سل
جابتل���ي فقو�س ما ب���اكل فقو�س
جابتل���ي ثومي وما ب���اكل ثومي

���و �سب���ع كناي���ن تع���رب ع���ا اإمُّ
و اإمُّ عا �سه���ر الع�س���ل حلقتن���ي 
حي���ة ب�سبع رو����س تقر�سلي اإمو
ويف غرف���ة نوم���ي حلقتن���ي اإمو

وتغني �أم �لعري�س فرحة بزفاف �بنها وكل �لنا�س تهنيها تقول �لأغنية: 
خالد عري����س وكل النا�س تغنيلو
قومي يا اإمو م���ن قلبك زغرتيلوا
اأب���و حمم���د ل توخذ عل���ى بالك

خالد عري����س وكل النا�س تغنيلو
قومي يا اإمو م���ن قلبك زغرتيلوا
الع���ز ع���زك والن�سام���ى قدام���ك

وح�صبهما  و�لعري�س  �لعرو�س  �لعرو�صني كجمال  على �صفات  �ل�صعبية  �لغاين  وتركز 
ون�صبهما ومكانة �أهلهما يف �لقرية �أو �ملدينة. 

ما اأخذناك ي���ا فاطمة ولانقطعت فينا
م���ا اأخذناك ي���ا �سمر ول قل���ت بنات

اأخذناك ب�سي���ت اأب���وك يف البلد زينا
اأخذناك ب�سيت اأعمامك يف البلد با�سات
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وتغني �لن�صاء للعرو�س: 
هامل�سم���ودة ِبِن���ْت �سي���خ العرب
م���دت ال�سف���رة واملعال���ق ذه���ب
َلْب ي���ا �سي���ت اأهلها من م����رض حَلَ
هامل�سم���ودة ِبِنْت �سي���ِخ الُعربان
م���دَّت ال�سف���رة واملعال���ق ذهبان
ان يا �سي���ت اأبوها من م����رض لعمَّ

هامل�سم���ودة ِبِن���ْت �سي���خ العرب
م���دت ال�سف���رة واملعال���ق ذه���ب
َلْب ي���ا �سي���ت اأهلها من م����رض حَلَ
هامل�سم���ودة ِبِنْت �سي���خ الُعربان
م���دت ال�سف���رة واملعال���ق ذهبان
ان )13( يا �سيت اأبوها من م�رض لعمَّ

وي�صبق يوم �لفرح �حتفالت عند �لك�صوة و�لعقد )كتب �لكتاب( ، وعند زيارة �لعرو�س 
لأول مرة لبيت �لعري�س. و�لك�صوة جتهيز �لعرو�س للعري�س، من مالب�س وُحلّي، ومعروف يف 
مدينة �خلليل �أن �لعري�س يهدي لكل �أرحامه كاأخو�ته وعماته وخالته �أثو�بًا، ولكل منهن 
�لعرو�س  بيت  �إىل  بها  وتذهب  �حلناء،  يوم  �لن�صاء  حتملها  هد�يا  للعرو�س  وي�صرتي  هدية 

وتزغرد �إحد�هن: 
الدار ب���اب  وافتح���وا  هاه���ي، 
الي���وم فرحانة واأن���ا  هاه���ي، 

يهني املهن���ي  خل���وا  هاه���ي 
هاه���ي ِوِل���ْك احَلِم���ْد ي���ا ربي

ومن �أغاين �لك�صوة: 
بالباعي ب��اع��وا  ال�����س��رب  ب��ي��اع 
اأب���وي ج���وزين وارك���ن َع��ْذراع��ي
بالكيلة  ب��اع��وا  ال�����س��رب  ب��ي��اع 
العيلة ع  وارك���ن  ج���وزين  اب���وي 
له  عملتي  ما  مبارك  العري�س  َيِّ 
بدلة جديدة من التاجر قطعتي له
بعيني �سفت الولد طالع من احل�سبة
زغرتي له يامه حامل بدلة الك�سوة 

لالأطفال،  ليايل  وت�صبقها  �لفرح،  وت�صبق  فل�صطني  �أهل  معظم  عند  هي  �حلناء  وليلة 
و�لفرح يكون يف مدينة �خلليل من ليلة �خلمي�س و�جلمعة �لتي ت�صبق �لفرح بليلة و�حدة. 

وجتري �لحتفالت للرجال و�لن�صاء يف مكانني منف�صلني، يحتفل �لرجال بامل�صافة 
�أو �لديو�ن �أو يف �صاحة و��صعة، وحتتفل �لن�صاء يف بيت �لعري�س با�صتثناء ليلة �حلناء تكون 

يف بيت �لعرو�س، وتذهب �لن�صاء من �أهل �لعري�س و�أقاربه �إىل بيت �لعرو�س. 
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ِحّن���ا ي���ا ِحّن���ا ورق البن���ات
ِحّن���ا يا ِحّنا ي���ا ورق ال�رضي�س
ِحّنا ي���ا ِحّنا ي���ا ورق الليمون

يا حملى احِلّنا عا ايدين البنات
يا حملى احِلّنا عا ايدين العري�س
يا حملى احِلّنا يف ايدين املزيون

وخالل �حلنا حتني يد �لعري�س �ليمنى

ي���ا حمم���د ي���ا اأب���و حطة
ي���ا حممد ي���ا اأب���و العقال

م���ن وي���ن �ساي���د هالبطة
م���ن وي���ن �ساي���د هالغزال

وهذه �لحتفالت ل متيز �ملجتمع �خلليلي فح�صب، بل هي متثل مناطق فل�صطني كلها، 
حتتفل بالطريقة نف�صها و�إن كنا �ليوم يف �ملدن نفتقد هذه �لليايل. 

�أهم مدن فل�صطني و�أكرثها تدينا، لذلك كانت �صهر�ت  ومدينة خليل �لرحمن تعدُّ من 
�لرجال لدى �لعديد من �لعائالت، وخا�صة �ملتدينة قا�رشة على �ملو�صحات �لدينية و�لأغاين 

ذ�ت �لطابع �لديني. 
�أما يف قرى حمافظة �خلليل، فيلتقي �لرجال ويغنون ويدبكون، ويقوم �صاعر �صعبي 
بالغناء للحا�رشين ويحيي لهم �حلفلة بالعديد من �لق�صائد ذ�ت �ملعاين �لعميقة مب�صاحبة 

�لربابة )14( 
وتكرث �أغاين �حلناء فريددون �لأغاين �جلميلة على �صوت �لطبلة و�لت�صفيق �حلار: 

عري�سن���ا ياب���و بدل���ة وجراف���ة
اللفافة احل���ارة  م���ن  عرو�ست���ك 
بني���ة بدل���ة  ياب���و  عري�سن���ا 
القبليَّة احل���ارة  م���ن  عرو�ست���ك 
عري�سن���ا ياب���و بدل���ة كويتي���ة

عري�سن���ا ياب���و بدل���ة وجراف���ة
اللفافة احل���ارة  م���ن  عرو�ست���ك 
���ة ِبنيَّ بدل���ة  ياب���و  عري�سن���ا 
القبلية احل���ارة  م���ن  عرو�ست���ك 
عرو�ست���ك م���ن احل���ارة الغربية

وتغنيها  �ل�صام«  مال  »يا  �ل�صورية  �لأغنية  �خلليل  مدينة  يف  تردد  �لتي  �لأغاين  من 
�لن�صاء �صفات  �لن�صاء �خلليليات، وتعدد  �صورية مقتب�صة تغنيها  �أغنية  �لن�صاء فرحا، وهي 

�أهل �لعري�س و�لعرو�س باأغاٍن جذ�بة: 
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الكب���رية هال���دار  مل���ني 
حمم���د  اأب���و  دار  ه���ذه 
الكب���رية هال���دار  مل���ني 
حمم���د اأب���و  دار  ه���ذه 
الكب���رية هال���دار  مل���ني 
ه���ذه دارك ياب���و اح�س���ان

التني ك���رم  حايطها  اإلل���ي 
طوي���ل عم���رو  ري���ت  ي���ا 
اإلل���ى حايطه���ا ك���رم اللوز
ي���ا عط�س���ان ا����رضب قازوز
ي�سي���ل فيه���ا  والع�س���ل 
طوي���ل عم���رو  وياري���ت 

يا رب ي�سري الف���رح ونعلق البنور
يا رب ي�سري الفرح ونع�رض الليمون

ونفرّح القلب اإللي �سار له زمان مك�سور
ونف���رح القلب اإللي له زمان حزنان

وتغني �لن�صاء لأم �لعري�س و�أخو�ته عندما ينزلن �إىل �ل�صاحة
ال�سي���ف عال���درج وزغ���ردت رن 
رن ال�سي���ف عال���درج وانا هايب

���ا اجت���وزت اأن���ا حمم���د ي���ا ميَّ
���ا ان���ا خاطب اأن���ا حمم���د يا ميَّ

و�أغنية لأخو�ت �لعري�س: 
خ���وات العري�س ِيلع���نْب بال�سيف
باخلنجر ِيلع���نْب  العري�س  خوات 
خ���وات العري�س ِيلع���نْب باخلامت
ي���ا خّي يا حممد خيلي مع خيلك
ي���ا خيوله���ن واردة عل���ى العني
حمم���د واأخوت���ه راكب���ني اخليِل
اأ�سيلة اأم���ه ي���ا  زغرتيل���ي ي���ا 
من خ���وف ابنك لت�سيب���ه العني

اأبوه���ن، مقع���د لل�سيف ي���ا دار 
ي���ا دار اأبوه���ن، مقع���د للع�سكر

ي���ا دار اأبوهن مقع���د للحاكم )15( 
القهوة بط���رف ردينك يا مطل���ع 
ي���ا خيوله���ن واردة عل���ى العني
حمم���د واأخوت���ه راكب���ني اخليِل
زغرتيل���ه يا اأم حممد ي���ا اأ�سيلة
من خ���وف ابنك لت�سيب���ه العني

وتتنوع �أ�صكال �لأغنية من �لدلعونا و�مليجانا وظريف �لطول.. �لخ، وتتناولها �لن�صاء، 
و�لرجال وخا�صة �لدلعونا وظريف �لطول. 

الدلعونا:  ◄ 
�لكل  �نت�صار�ً، و�ملجتمع �خلليلي هو جزء من  و�أكرثها  �لفل�صطينية  �لأغاين  �أ�صهر  من 
�لفل�صطيني �صو�ء يف �لقرية �أم يف �ملدينة. و�لدلعونا تتغنى بها كل �مل�صتويات �ملجتمعية، 
من  كل  ويغنيها  و�لجتماعية،  �ل�صيا�صية  مل�صكالتهم  وتعر�س  لوطنهم  حبهم  عن  وتعرب 
�لرجال و�لن�صاء على �ل�صو�ء، وت�صاحب �أغاين �لدلعونا �لدبكة �ل�صعبية و�لربابة و�ملجوز �أو 

�لناي عند �لرجال، و�لطبلة و�لدبكة عند �لن�صاء. 
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و�لدبكة هي حركات ر�ق�صة تقدم على نغمات �لدلعونا، و�لدلعونا تقوم على �لأرجل، 
وميكن �أن تغني جماعة �أو فر�دى، بحيث يوؤديها رجل �أو �مر�أة يعرف برهافة �حل�س و�لقدرة 
على �لرجتال، و�لدلعونا رمبا ��صتقت من �لدلع �لذي ير�فق �لدبكة، و�لدلعونة �صهلة ب�صيطة، 

ق�صرية �ملقاطع، فهي �صهلة �حلفظ و�لرتدد مبهارة و�تقان. 
عل���ى دلعونا عل���ى دلعونا
عل���ى دلعونا عل���ى دلعونا
ي���ا حابيبنا دلعونا  عل���ى 
واهلل ما خون���ك يا نور عنيا

م يا هوا الغربي احلنونا ن�سِّ
م���ا ودعونا احلبايب  راحوا 
بطلن���ا نوخ���ذ م���ن قرايبنا
لو حزَّزوين ح���زوز الليمونا

و�لدلعونا تعرب عن �ملو�قف �ل�صيا�صية و�لجتماعية بطريقة مرجتلة، جميلة 
على دلعون���ا وعلى دلعونا
على دلعونا وروحي عا كفي
نزلوا الدبك���ة ولفوا احلطات

زيتون بالدي زه���ر الليمونا
ف���دا اخلليل وياف���ا وال�سِفْة
لعرف���ات التحي���ة  واأدوا 

ظريف الطول:  ◄ 

وعلى  �خلليل،  حمافظة  يف  و�ملدينة  �لقرية  يف  �ملر�أة  تتناولها  �لتي  �لأغاين  ومن 
م�صتوى �ملدن �لفل�صطينية »يا ظريف �لطول« وتر�فقها �لطبلة، وير�فقها �ل�صباب باملجوز، 

وتنظم �أغاين ظريف �لطول على بحر �لرمل: 
ي���ا ظريف الطول وق���ف تاقولك
خايف يا حمبوب تروح وتتملك
يا ظري���ف الطول ي���ا حلو انت
يا ظريف الطول وين رايح تروح
يا ظريف الطول يا حلو يا مربوع

رايح عا الغربة وبالدك اأح�سنلك
وتعا����رض الغ���ري وتن�س���اين اأنا
يا عق���د اللولو على �سدر البنت
جرح���ت قلبي وعم���ت اجلروح
ي���ا نازله للبري واأح�سب للطلوع

و�أغنية على �لرباعية تغنى لتدل على ع�صبية �لأحز�ب، وبخا�صة �لقي�صية و�ليمنية، 
فاأكرث �لقرى و�أكرب �لعائالت �لفل�صطينية تنتمي �إىل �أحد هذين �حلزبني، وكان مفعول هذه 

�لحز�ب قويًا )16( 
عالرابعي���ة الرابعي���ة  عل���ى 
ا�سندوا الب���ارود عا باب العمود
ا�سن���دوا ال�س���الح عل���ى املراح

للخليلي���ة البي�س���ا  الراي���ا 
واطلع يا ابو حممد بعزوة قوية
واطلع يا حمم���ود بعزوة قوية
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و�لرتويدة: تغنى للعرو�س يف بيت �أهلها ليلة �حلنا »ويقولها �لرجال فقط« عند حالت 
حمام �لعري�س )17( 

�لرتويدة هي لون غنائي عربي قدمي ينت�رش بني �لنا�س يف �ملدينة و�لقرية. و�لن�صاء 
و�حدة  بقافية  تلتزم  ول  �لرجز،  بحر  على  ت�صري  و�لرتويدة  �لزفاف،  �أثناء  �لرتويدة  تردد 

وتعنى
ميا ي���ا  رويدتن���ا  ي���ا 
نحب���ك خّيتن���ا  ق���د 
يف ال�سم���ا ِغيمْة و�سيلة
ِحّن���اك مرطب ي���ا ملك
ي���ا اهلل تانخطب يا ملك
ي���ا رويدتن���ا ي���ا �سمر
مث���ل خويتن���ا نحب���ك
ِم���ِن ُحويرتن���ا رحل���ِت
نزل���ت حلويرته���م 

ي���ا رويدتن���ا ي���ا هيه
ق���د خّيتن���ا ي���ا هي���ه
يف ال�سم���ا غيمْة يا هيه
ِحّن���اك مرطب ي���ا هيه

يا اهلل تانخطب يا هيه )18( 
هي ي���ا  رويدتن���ا  ي���ا 
مث���ل خويتن���ا ي���ا هي
م���ن حويرتن���ا ي���ا هي
حلويرته���م يا ه���ي )19(

ودي���ت ل���ه ميت���ني وزة حمم���رةيا ميمتى عري�سنا نزل الزفة جوعان
ياكل ويطعم جملة العر�سان

ل���ه ميت���ني بدل���ه مف�سلةيا ميمتى عري�سنا نزل الزفة عريان وديت 
يلب�س ويلب�س جملة العر�سان

�أغاين خا�صة بالعرو�س �لتي تتزوج غريبة خارج �لأقارب وخارج �لبلد: 
�إذ� تزوجت �لفتاة غريبة تبد�أ بالعتاب على �لو�لد باأغاين جميلة: 

قول���وا لأب���وي اهلل يخلي اأولده
قول���وا لأب���وي اهلل يك���رث خريه
قول���وا لأب���وي اهلل يك���رث ماله

ا�ستعجل علي واأطلعني من بالده
ا�ستعجل عل���ي واأطلعني لغريه
ا�ستعجل علي واأطلعني من عياله

و�أغاين �لعرو�س �لتي تتزوج غريبة تعاتب فيها �أبيها عند تزويجها لغريب. 
وتتمنى له كرثة �خلري وكرثة �ملال وحفظ �لأولد و�لعيال، وهذه �لأغنية تعك�س حال 

�ملر�أة يف �ملجتمع �خلليلي �لتي تلغي نف�صها يف �صبيل �إر�صاء ويل �أمرها: 
ت خيلكم عو�س اهلل عليكميا اأهل الغريبة طلوا على غريبتكم واإن ق�رضَّ
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�صعور �لأمل لفر�ق �لبنت، وهو وجع ت�صعر به �لأم و�ل�صديقات، وتعرب �لن�صاء عن هذ� 
�ل�صعور بالغناء تقول: 

ي���ا رفيقتنا يا عاي�سة ي���ا روح الروح
يا رفيقتن���ا يا عاي�سة ي���ا عني العني
يا رفيقتن���ا يا عاي�سة يا ع���ال العاْل
ي���ا ريت اأب���وي يحل���ف عل���يَّ الليلة
ي���ا ريت اأب���وي يحل���ف عل���ي اأباتي
واهلل َلْكِت���ب �سالمي عل���ى جناح الطري
واهلل َلْكِتب �سالمي على جناح ع�سفور
ات���ي رم���ة تطري���ز ديَّ واأر�سلتل���ك حِمْ

عناك���ي قبل م���ا نروح ي���ا ريتن���ا ودَّ
ي���ا ريتن���ا وَدًعناك���ي قب���ل يوم���ني
زم���ان م���ن  عناك���ي  ودَّ ريتن���ا  ي���ا 
واأن���ا العزي���زة اأن���ام ب���ني العيل���ة
واأن���ا العزي���زة اأن���ام ب���ني اخوات���ي
واأق���ول لأهل الغريب���ة ل�سافكوا اخلري
����رضور ل�سافك���وا  الغريب���ة  واأق���ول 
ه���ذا اأبوي غربن���ي م���ن دون خياتي

واأنا جاي الليلة اأودعكوا يا �ستي و�سيدي
من ليلة احلنا رايح على بعيدي

ياحبابي حني ترحلوا حملوا بالليل
تطلع عليكم ال�سم�س تبكي عليكم العني )20( 

املهاهاة:  ◄ 
�مر�أة  ي�صدر من  بالن�صاء،  بالن�صاء، وهي فن زجلي خا�س  �خلا�صة  �لأغاين  هي من 

متخ�ص�صة وتتكون املهاهاة من: 
ثالثة �أجز�ء وهي �رشخة تت�صدر بد�ية كل �صطر من �لأ�صطر �لربعة فتقال )�آ�آه( يف  � 

�صمال فل�صطني �أو )�آويها( يف جنوبها )�أهيها( ويقول �صعود �لأ�صدي �أنها تبد�أ مبقاطع للتنبيه 
)هي، �آ�آه، يها، .. �لخ( 

هو�ء  من  كمية  باإخر�ج  يكون  و�لتاأوه  و�صكت،  توجعت  مبعنى  )هاهت(  �لكلمة  �أ�صل 
�لرئتني ويحدث �لأمر ذ�ته يف �ملهاهاة. 

�جلزء �لثاين: نظام �لبيت، يتوزع �لن�س على �أربعة �أ�صطر، يتكون كل بيت من �صدر  � 

وعجز. 
وم�صمون �ملهاهاة يتنوع وي�صمل �لفرح و�لفتخار بالأهل و�لو�لد من �لأ�صل �لطيب، 

�أي�صا تعدد حما�صن �لعري�س و�لعرو�س ومدحه وحب �لنا�س لهم. 
تنتهي �ملهاهاة بالزغروته �أو �لزغرودة بـ لولولويل. )21( � 
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و�لزغرودة يف �للغة هي »هديل �لبل يف جوفه« و�أ�صبحت مر�دفة لل�صوت �لذي تطلقه 
�ملر�أة معربة عن فرحها بعد �ملهاهاة وتكون باطالق كمية من �لهو�ء عرب �ل�صفتني بحيث 
بطرفه  بتوقيع منظم  �إما  �لل�صان  ويحرك  بذبذبات �رشيعة،  �لل�صان  بطرف  �ندفاعه  يتقطع 
بتوقيع منتظم بطرف  �إما  �لفم مفتوحا،  بقاء  �لعليا مع  �ل�صفا  بحركة عمودية على حافة 

�لل�صان بحركات �أفقية وذبذبات بني ملتقى �ل�صفتني )22( 
اآه��������ا ي�����ا ري����ت����ا م���ربوك���ة
اآه��������ا ي�����ا ����س���ب���ع ب����رك����ات
ب������ارك حممد م����ا  ي����ا  اآه������ا 
اآه�������ا ع���ل���ى ج���ب���ل ع���رف���ات
ل����������ول����������ول����������وول����������وي

�إىل  �ل�رشور و�لبهجة  �لفرح �خلليلي حيث تدخل  وتعد �ملهاهاة و�لزغرودة مهمة يف 
�لنا�س و�لعائلة كما تنطلق �ملر�أة �خلليلية متحررة من قيود وتقاليد، تقول عندما  نفو�س 

يرفع �لعري�س �لطرحة ويك�صف عن وجه �لعرو�س: 
ها هي يا جلجي عل جلجي
ها هي وال�سيف حد جبينها

ها هي يا بنت الكرام بتبجلي
ها هي والبيت منها بريهجي

و�لزغاريد ت�صف �لعرو�س وتعدد مالحمها �لأ�صيلة وح�صبها ون�صبها عندما يذهبون 
بها �إىل بيت �لعري�س: 

ُخذوها اأبو حممد  دار  يا  ُخذوها  هي  ها 
الك�سبانني وان��ت��و  خ��ذوه��ا  ه��ي  ه��ا 
توفيق اأب�����و  ب��ن��ت  ه����ذه  ه���ي  ه���ا 
ه����ا ه����ي ِت�����ِن�����ْه�����ِدي ل��ل�����س��الط��ني
ملكة ي����ا  ع����رو�����س  ي����ا  ه����ي  ه����ا 
�سبكة يف  ل����ول����و  ي����ا  ه����ي  ه����ا 
رباكي ال��ل��ى  ال��ب��ي��ت  ي�سعد  ه��ي  ه��ا 
ه���ا ه���ي وي���ط���رح ل��ع��ري�����س��ك ال��ربك��ة

كما تتم �لزغاريد للعري�س: 
ه����ا ه����ي ارف������ع ع��ي��ن��ك وان���ظ���ره���ا
اأخ�رضها وما  �سوف ماحمرها  يا  ها هي 
ال��ل��ي حطيتوا امل���ال  ي��اك��ّل  ه��ي  ه��ا 
ا�سبعها را����س  ب��ي�����س��وى  م��ا  ه��ي  ه��ا 
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�أي�صا مهاهاة مفاخرة بالأهل: 
تبايل ول  را�سك  ارفعي  هي  ها 
خيَّايل ميتني  وارك��ي  يا  هي  ها 
اب��وك��ي وعمامك ه��ا ه��ي وراك���ي 
لو كان عايل يّهدوا اجلبل  ها هي 
بابها من  اإل  ي�رضبوا  ما  هي  ها 

و�لزغاريد لكل �ملنا�صبات وهي دللة على �لفرحة �لتي تعرب عنها �ملر�أة �لفل�صطينية 
اأغاين الرجال:  ◄ 

�لت�صفيق  �صوت  على  يرّددونه  �لتي  �ل�صعبي  و�لغناء  بالدبكة  �لرجال  �صهرة  وتبد�أ 
و�لأيدي، و�أ�صهر هذه �لأغنيات �لعتابا و�مليجنا و�لأوف. 

العتابا:  ◄ 
هي �لأغنية �ل�صعبية �ملف�صلة يف فل�صطني، ول�صيما يف ريفها وقر�ها وقد يطلق عليها 
كلمة »عتابا« وحدها �و كلمة »ميجانا« وحدها، �أو �لكلمتان معا، �أو كلمة �أوف وحدها، �أما 

من �أين جات هذه �لأ�صماء فنقول: 
ت�صمية لعلها ماأخوذة من �لعتاب، خا�صة و�أن �لعتاب ميثل مكانة بارزة  العتابا:  �

يف مو�صوعاتها )23( 
وبعده من  �لو�حد  �لبيت  قبل غناء  ترددها �جلماعة  �لتي  �لالزمة  وهي  امليجنا:  �
�لعتابا، ولعل هذه �لت�صمية م�صتقة من �ملجون �لذي يتطلب م�صاركة جماعية لعلها منحوتة 
من عبارة »يامن جنى« خطابًا للحبيبة �لتي ردت قلب حبيبها فاأ�صابته وجنت عليه، لأنها 

ْد له بالو�صال، بل تركته معلقًا يف عذ�ب �لوجد و�لهيام )23(  مل جَتُ
ويلتزم مو�ل �مليجنا ببحر �لرجز )م�صتفعلن – م�صتفعلن – م�صتفعلن( 

�لأوف: هو �صوت هذه �لكلمة ممد�ً منظمًا بقدر ما ي�صمح به نف�س �ملغني، ويف �لعادة 
يبد�أ مغني �لعتابا بهذ� �ل�صوت، ثم يعيده بعد بيت �ل�صعر �لول، ويعود فيكرره مرة �أخرى 

فور �نتهائه من بيت �ل�صعر �لثاين �لذي هو نهاية بيت �لعتابا. 
ومن �لو��صح �أن وظيفة هذ� »�لأوف« متكني �ملغني من �أن يجلو حنجرته، ويلفت نظر 

�جلمهور للغناء وبيت �لعتابا مكّون من بيتني من �لبحر �لو�فر. )24( 
اأياديكم جميعكمم�ساء اخلري م�سيكم جميعكم وقّب���ل يل 

        ب.../ ب../ ب..                ب../ ب... ب.. 
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وي�صطف �لرجال �صفني ويقول �لأول: 
اأبو �سالح م�سيك باخلري م�سي عا 
رجال طيب ويف ميزان العقل راجح

يرد �ل�صف �لثاين: 
م�سيك باخلري م�سي عا اأبو حممود 
رجال طيب ويف بيت الكرم معمود

ومن غناء �لعتابا و�مليجانا: 
موال العتابا ما بحطلك مذلة
الوب�س اللي جنح وال�سبع ذل

اهلل مذلة لغ���ري  وال�سك���وى 
العقاب ت�سطاد  البوم  وفرخ 

وهذه �لأبيات تو�صح �حلزن و�لهم عندما �لوب�س يتمكن من �ل�صقر �لطائر، وهي �صورة 
جميلة و��صحة

�سقونا كا�س حنظل كا�س تفريق
ويوم فراقهم ح���ر ون�ساف ريق

علين���ا ق���ّدر امل���وىل بتفري���ق
عج���اج وم���ا ح���دا ودع ح���دا

بيت �لعتابا يتاألف من �أربعة �أ�صطر تنتهي �لثالثة �لأوىل منها بالنغم �ملو�صيقى نف�صه 
)وحرف �لروى و�لقافية، وينفرد �ل�صطر �لر�بع بنهاية مو�صيقية خمتلفة( 

�أي�صا من �أغاين �لرجال و�صبق �حلديث عنها  ظريف الطول:  �
حلن عل اليادي اليادي � 

ويغنيه �لرجال و�لن�صاء
ع اليادي اليادي اليادي
َل���ْك ي���ا ج���وخ لف�سِ
ل اطلع عا را�س اجلبل
واأق���ول ي���ا مرحب���ا

العبيدي���ة اأب���و  ي���ا 
�سدري���ة للحل���و 
اأن���ادي واأ�سّب���ح 
ب���الدي ه���وا  ن�س���م 

يوم �لزفاف: 
�لأهل  يجتمع  �أي�صا  �ملدينة  ويف  و�أ�صدقاوؤها  �لقرية  �أهل  يجتمع  �لزفاف  يوم  يف 
و�لأ�صدقاء �حتفاًل بالزفاف لإعد�د طعام �لغذ�ء، وتت�صف حمافظة �خلليل باإكر�م �ل�صيوف 

و�إطعامهم. 
ولب�س  و�لفرح  بالغناء  �ل�صتحمام  على  �لعري�س  مب�صاعدة  �ل�صبان  يقوم  �لظهر  وقبل 

�ملالب�س �جلديدة، ويغني �ل�صباب خالل �ل�صتحمام و�لهرج، تقول �لغنية: 
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طل���ع الزين م���ن احلمام
علي���ه العط���ر  ور�س���وا 
كنت ع���زب داير جمنون
ِحْب���ِل الزين وجاب غالم
منفو�سة ح���الوة  ب���دي 
لقي���ت اجليب���ة منفو�سة

علي���ه اهلل  وا�س���م  اهلل 
حوالي���ه رجال���ه  وكل 
واأجت���وز عقل���ي  قلّ���ي 
ياباب���ا يق���ويّل  �س���ار 
مدي���ت ايدي على اجليبة
. . . . . . . . . . . . ا هك���ذ و

زفة  يف  و�لن�صاء  �لرجال  من  مبوكب  �لعري�س  �أهل  يذهب  �لنهار  �آخر  ويف  ذلك  وبعد 
لإح�صار �لعرو�س، وعند �لو�صول �إىل بيت �لعرو�س تبد�أ �لن�صاء بالغناء: 

اأرب���ع خ���وامت يف اإيدها
اأربع خ���وامت يف اإ�سبعها

يجيبها منك���و  واخل���رّي 
يتبعها منك���و  واخل���رّي 

وتغني �لن�صاء للن�صب �جلديد، و�لن�صب يربط بني �لعائلتني برباط �حل�صب و�لن�صب: 
لينا بالكوا  ديروا  ن�سايب  ن�سايب 
رنا عا الزين عا الأ�سل حطينا ما دوَّ
ليه بالكوا  ديروا  ن�سايب  ن�سايب 
ما دورنا عا الزين دورنا عا الأ�سيلة

ومن �أغاين ما قبل طلعة �لعرو�س: 
مّيه ميمتي  يا  فتح  القنية،  يف  ال��ورد  زارع��ني  يا  القنية  يف 
مّيه ميمتي  ي��ا  العلية  ع  العراي�س  يامطلع  العلية  ع 
مّيه ميمتي  يا  القناين  يف  ال��ورد  زارع��ني  يا  القناين  يف 
مّيه ميمتي  يا  العاليل  ع  العراي�س  مطلّع  يا  العاليل  ع 
مّيه ميمتى  يا  احلاكورة  يف  ال��ورد  زارع��ني  يا  احلاكورة  يف 
مّيه ميمتى  ي��ا  ال��و���س��ادة  ع  الليل  ناميني  ي��ا  ال��و���س��ادة   

وعندما تخرج �لعرو�س مب�صاعدة �أبيها و�أخيها �أو عمها �أو خالها تغني �لن�صاء، وي�صكر 
�أهل �لعري�س و�لد �لعرو�س و�أقاربها: 

يخل���ف على »اأب���و حممد«
من���ه الن�س���ب  طلبن���ا 
يخلف عليكو كرث اهلل خريكوا
اأب���و حممد عل���ى  يخل���ف 
من���ه الن�س���ب  طلبن���ا 

خالف���ني علي���ه  يخل���ف 
الثنت���ني بنات���ه  اأعطان���ا 
لفين���ا البلد ما لقينا غريكوا
الأول يف  علي���ه  يخل���ف 
م�س���ور غ���زال  اأعطان���ا 
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وتغني �لن�صاء طالبة من �لعرو�س �خلروج و�لذهاب �إىل بيت �لعري�س: 
قومي اطلعي قومي اطلعي من حالك
ك قومي اطلعي قومي اطلعي وي�س همِّ
قوم���ي اطلعي قومي اطلعي ل واهلل

واإحنا حطينا حقوق اأبوكي وخالك
واحنا حطين���ا حقوق اأبوكي وعمك
واحنا حطينا حقوق اأبوكي من مرة

وتغني �لن�صاء لأهل �لعرو�س: 
حة ب�سالح قومي اطلبي يا مري يا مو�سَّ
واأهل���ك ع���زوة قوي���ة نقال���ة ال�سالح
حة ببارود قومي اطلعي يا مري يا مو�سَّ
واأهل���ك ع���زوة قوي���ة نقال���ة ب���ارود
�سلّ���ني على النب���ي يا م���ري �سلني
ب�سيف���ك وارق�س���ي  خليلي���ة  ي���ا 
بخنج���ر وارق�س���ي  خليلي���ة  ي���ا 

طولك جريد النخل يا ام العيون املالح
واأهل���ك ع���زوة قوي���ة نقال���ة ال�سالح
طولك جريد النخل يا ام العيون ال�سود
واأهلك ع���زوة قوية نقالة ب���ارود )25(
حممد �سمع���ة مظوية ب���ني الب�ساتني
بكيف���ك والعب���ي  �سبوع���ة  اأهل���ك 
اأهل���ك �سبوع���ة يف البلْد َع�ْسك���ر )26(

و�صفاتها  �لقوية  وعزوتها  وفرو�صيتهم  �لعرو�س  �أهل  �صجاعة  تو�صح  �أغاين  هذه 
�جلميلة: 

وخالل �لزقة تغني �لن�صاء �أي�صا: 
اجلزي���رة عل���ى  على اجلزيرة  
حل���وة واأم���رية حل���وة واأمرية

�سدوا الرحال اليوم على اجلزيرة
عرو�ستك يا حممد حلوة واأمرية

للعرو�صني  ويتمنني  �لعري�س،  لأهل  �لن�صاء  تبارك  �لعري�س  بيت  �إىل  �لو�صول  وعند 
�لإجناب و�أن تبكر ب�صبي

ريت���ك مبارك���ة علينا ي���ا زينا
ريتك مباركة عا ال�سلف وال�سلفة
ريت���ك مباركة عا اجلار واجلارة

وتبكري ب�سب���ي ِيلعْب حوالينا
وتبك���ري ب�سبي وتكرثي اخللفة
وتبكري ب�سب���ي وتعمري دياره

وتبد�أ جلوة �لعرو�س وتبد�أ باأغاين جميلة )�ليوم تغري �حلال و�أ�صبحت �لأغاين �حلديثة 
تطغى على �جللوة( ومن �لأغاين �لتي كانت ُتغنى: 

ق���ال العري�س يا يام���ا.... الدهر بيعود
ق���ال العري�س يا مي���ا... الده���ر ميال

وارمي حملك عل���ى اهلل.. واأنا والقاعود
وارمي حملك على اهلل واأنا ال�سيال )27(
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وتزغرد �لن�صاء: 
ها ه���ي يا ريتها مربوكة
ها هي كم���ا بارك حممد

ها هي ي���ا �سبع بركات
ها هي على جبل عرفات

لولولولويل
البكائيات:  ◄ 

تلحق �لأغاين �ل�صعبية ما تردده �لن�صاء على �مليت يف حالت �لوفاة عند �لبكاء على 
عزيز مات. 

وتتناول �لبكائيات كل ما يحيط باملوت من مظاهر، م�صورة تاأثري �ملوت على �لآخرين 
و�آلم �ملوت، وما يرتتب عليه من فر�ق لالأحباء وخر�ب للبيوت. 

و�لبكائيات ت�صاغ باأ�صلوب مبا�رش �رجتايل خاٍل من �لتعقيد. 
وجتري �لبكائيات على �صكل حو�ر بني �لقائل و�مليت، وهذ� �لنوع من �ملناجاة تتجلى 
بالغة �لبكائيات لأنه يحمل �إلينا مذ�قًا تر�جيديا، وجتري �لبكائيات على نظام �لدوبيت  و 

»�ملربع« )28( . 
ونالحظ مدى خ�صوبة �ل�صورة يف �لبكائيات وب�صاطتها �ل�صديدة �لتي تنبع من �صدق 

�لتعبري، وعمق �لإح�صا�س مباأ�صاة �ملوت. 
وتهتم �لبكائيات بكثري من �ل�صور �لتي ت�صور �ليتم وحال �ليتامى وفقد �لأب و�لأم 
و�لأخ و�لأخت و�ل�صغري و�لكبري و�صورتها ت�صوير�ً يعج باملر�رة و�لأمل »و�لتعبري�ت �لتي 
تدل على �حلزن و�لأمل و�لبكاء و�لتفجع باعتبارها جزء�ً ل يتجز�أ من طبيعة �لبكائية ذ�تها، 
و�ملنا�صبة �لتي ترتدد فيها« )29( وحمافظة �خلليل جزء من �ملجتمع �لفل�صطيني �لذي جتتمع 
فيه �لن�صاء يف مثل هذه �ملنا�صبة وي�صاركن يف ترديد �ملر�ثي �ل�صعبية �لد�رجة يف �ملجتمع 
حزنًا  يقطر  �لذي  �ل�صعبي  �ل�صعر  من  منتظمة  مو�صيقية  قو�لب  يف  �لرتديد�ت  هذه  وتاأتي 

وح�رشة لفقد �ملتوفني )�ملاأثور�ت �ل�صعبية/ جامعة �لقد�س �ملفتوحة ط2000 �س77.( 
طل���ِت الب���ارودة وال�سب���ع م���ا طْل
طل���ِت الب���ارودة وال�سبْع م���ا جا�ْس
ي���ا �سج���رة بال���دار حامي���ك اأ�س���ْد
ع اليوم يا اأبو ال�سغر لو �سربت �سوية

يا ب���وز الب���ارودة من الن���دى مبتْل
يا بوز الب���ارودة من الن���دى مرت�ْس

وتك����رضت الغ�سون من ك���رث احل�سْد 
طوي���ل والزم���ن  ا�سغ���ارك  ربي���ت 
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تبكي على ر�عي �لبيت و�أبو �لأ�رشة �لذي يرتك �أطفاله وهم وحدهم
بكاء الأم:  � 

عرفت���ه اأم���ي  بي���ت  البي���ت 
الدي���ار يف  اأم���ي  كان���ت  واإن 
هاتي طا�ستك وامل�سط يف اإيدي

الدار ع���ا  وِغ�ِسِم���ْت  و�سكنت���ه 
الأ����رضار وفت�سن���ا  عربت���ه 
ترى اليوم حم���ام ال�سبايا )30( 

بكاء الأخ بالزفرات والدموع:  � 

وراك ي���ا خ���ّي لح���وم �سليب
ه���ب اله���وى �رضق���ي وغرب���ي
حراي���ر ي���ا  اهلل  م���ن  كل���ه 

�رضايب جنب���ي  ثوبي  واأخل���ي 
ل تفتح���وا علّي ج���روح قلبي

واملكتوب على العني �ساير )31( 

�أما يف حالة �ل�صت�صهاد، فنجد كل حر غيور على وطنه يردد �أغاين �ل�صهادة و�لبطولة 
�ل�صهيد  با�صت�صهاد  �لفرحة  على  تدل  �لتي  �لأغاين  تغنى  و�حلد�د  و�لندب  �لبكاء  من  فبدًل 

وحتمل يف طياتها �لفخر و�لتحدي و�لكربياء. 
زغ���ردي ي��ا ام اجل��داي��ل زغ��ردي
بالودع الأ���س��اي��ل  فخر  وزي��ن��ي 
الّندي ال�سدر  على  احلنا  وازرع��ي 
الوع كل  على  الع�سبة  واربطي 
زغ���ردي ي��ا ام اجل��داي��ل زغ��ردي 

 )23( اجلبل  �سفح  ع  الزيتون  دونك 
وار�سدي  املنايا  و���س��ط  ل��وح��ي 
دروب الن�ساما اليوم جاييك البطل

يحنولوا اإي��دو  وم��ِد  عيونو  �سبْل 
خ�رضوا رقيق وبالأعالم لفونوا )33( 

فاملاآ�صي �لتي خلفتها جر�ئم �لعدو �ل�صهيوين تدمي �لقلوب وتوجع �لنفو�س، ولكن لبد 
من رباطة �جلاأ�س و�ل�صمود و�لقوة. 

وكثري من �لفل�صطينني بكو� �لديار �ملهجورة �لتي تركوها ق�رش�ً وظلمًا، ومل يبق لهم 
�صوى �لذكريات �ملوؤملة. 
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ي���ا دار يا دار ل���و عدنا كما كنا
ل يبالدن���ا مي���ا الغي���م الأحمر

َلْطِليِك يا دار بعد ال�سيد باحلنا
لي�س احنا هجرنا وغرينا اتوطن

وتبكي �لن�صاء �لأب �حلنون وبعده عن عياله ودفنه وو�صع �لبالطة عليه:
واأن���ا اإن جار يل لأكتبله على اللوح
وانا ان ج���ار يل لكتبله يف النهار

ول �س���دوا البالطة على عزيز الروح
ول �سدوا البالط���ة على وحيد الدار

احلزينة ال�س���واد  راي���ة 
ن���ار ح���زين م���ا طفاها
ي���ا حباي���ب �سارك���وين

خيم���ت ف���وق املدين���ة
ال�سفينة طوف���ان  بح���ر 
موجات الدمع احلزينة )34(

�صورة جميلة وبكائيات تنب�س بالأ�صالة و�لعر�قة جمهولة �ملوؤلف منت�رشة بني �أبناء 
وبنات حمفظة �خلليل. 

ن تتزوج غربية فهي اأي�سا تنب�س بالأمل واحلزن على فراق  واأما البكائيات ممَّ � 
الأهل: 

خمدات���ي يل  ه���ّي  مي���ا  قوم���ي 
ي���ا حباي���ب ل ت�سافروا والت���ني على اأمه
خمدات���ي ح�ّسيل���ي  ���ا  ميَّ ي���ا  ���ا  ميَّ
ي���ا ري���ت اب���وي يحل���ف عل���ّي الليل���ة
ي���ا ري���ت اأب���وي يحل���ف عل���ّي اأبات���ي
���ك غريب���ة هيلي مع الدم���ع طا�سة اإن كنَّ
���ك غريب���ة هيل���ي م���ن الدمع جره اإن كنَّ
���ك غريب���ة هيل���ي م���ن الدمع حقة اأن كنَّ

رفيقات���ي َت���ِودْع  ي  هي���ي 
ي���ا حباي���ب ل ت�ساف���روا َتُتوكلُ���وا منَّه
�رضي���ت ال�سب���ح م���ا ودعت����س رفيقاتي
العيل���ة و�س���ط  اأن���ام  العزي���زة  واأن���ا 
اإخوات���ي. و�س���ط  ان���ام  العزي���زة  واأن���ا 
يا اأه���ل الغريبة يدو�س���وا بال�سنة فرا�سي
ي���ا اأه���ل الغريب���ة م���روا بال�سن���ة مرة
ي���ا اأهل الغريبة يزوروا بال�سنة خطمة )35(

الأغاين الدينية:  ◄ 
�لأغاين �لدينية هي �أغاين ذ�ت طابع ديني تقال يف مو��صم �حلجاج و�ملولد �لنبوي

در��صة �ل�صنة �لهجرية 
تر�نيم �حلجاج

اأعطاه���محجج بيت اهلل اهلل 

�لدينية  و�لأغاين  �حلج،  فري�صة  لأد�ء  �حلجازية  �لديار  �إىل  يذهب  ملن  تغني  وهي 
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ترتبط بالأحرت�م �لكبري و�حلب �لكثري لبيت �هلل �حلر�م وزيارة �لنبي حممد -�صلى �هلل عليه 
و�صلم- 

يا �سعْد ِمْن راح النبي وزاره و�سفة حجارة     يا زاير النبي و   
يا �سعد من راح النبي ولبى و�سفة القبة     يا زاير النبي و   

ل اإين حديد ول بولد يْثقلكم يا زاير النبي خذوين مبحاملكم    
اإل خفيف احلمل واريد امل�سي معكم

و�أي�صا من �أغاين �حلجاج: 
خوخ �سجر  �سفي  احل��ج��اج،  طريق  يا  خ��وخ،  �سجر  �سفي 
والدوخة الربد  من  احلجاج،  على  خويف  والدوخة،  الربد  من 
هنية ك�����وين  احل����ج����اج،  ط���ري���ق  ي����ا  ه��ن��ي��ة  ك�����وين 
ع�����س��ب��ة ط��ري��ة حت���ت رج��ل��ني احل���ج���اج، ع�����س��ب��ة طرية

وعند عودة �حلجاج يغنى لهم هذه �لأغنية �جلميلة: 
الدار لب���اب  اأج���ا املب����رض 
ليب�رضن���ا املب����رض  واج���ا 

واأعط���وا املب�رض ذهب وريال
اأ�ساورنا واأعطين���ا املب����رض 

و�ي�صا �إحياء �ملولد �لنبوي و�لإحتفالت �لدينية �لتي تقام يف منا�صبات مثل ميالد 
طفل �أو �صفاء مري�س ويقر�أ �ملولد تيمنًا بال�صفاء ومن �ملد�ئح �لتي تغنى يف مدح �لر�صول 

-�صلى �هلل عليه و�صلم-
امانيه���ا   يف  امين���ة 
جتل���ت واجنل���ت حق���ا 
الثن���ني    ليل���ة  جتل���ت 
حمم���د ح���د ال�سبط���ني   
اخلمي�س   ليل���ة  جتل���ت 
يا اأه���ل العلم والتدري�س 
جتل���ت ليل���ة اجلمع���ة   
حمم���د باه���ي الطلع���ة  
وردي       قب���ا  يف  جتل���ت 
وحمل���ت بالنبي العربي   
اأ�سفر وجتل���ت يف قب���ا 
الأزهر      بالنب���ي  وحملت 

معانيه���ا يف  مليح���ة 
يهينه���ا اهلل  �ساأل���ت 
وحمل���ت بالنب���يِّ الزين
اأرا�سيه���ا ����رضف  ق���د 
وحمل���ت بالنبي الني�س
ارا�سيه���ا ����رضف  ق���د 
�رضعة بالنب���ي  وجملت 
اأرا�سيه���ا ����رضف  ق���د 
والندي امل�س���ك  وف���اح 
حمم���د خ���ري م���ن فيها
والعنرب امل�س���ك  وف���اح 
يهنيه���ا اهلل  �ساأل���ت 
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و�أخري�ً: 
�لفل�صطيني،  �لو�قع  �لتي عاجلت  �ل�صعبية  �لأغاين  ويف نهاية �ملطاف هذ�، في�س من 
ة  كما عربت �أف�صل تعبري عن �لهوية �لفل�صطينية و�لأغاين �ل�صعبية هي �إحدى �لو�صائل �ملهمَّ
قيم  �لفر�د من  نفو�س  تغر�صه يف  و��صتقر�رها مبا  ثقافته  �ملجتمع على  بها  �لتي يحافظ 

ومثاليات. 
و�لأغاين �ل�صعبية هي تعبري عن لو�عج �لنف�س وفيها جمال لتنفي�س �لن�صان عن نف�صه 

�صو�ء يف �لأفر�ح �أم يف �لأحز�ن. 



317موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين، العدد الثالث
يناير 2013

اهلوامش:
فوزي �لغتيل، �لفلوكلور ما هو؟ ، د�ر �لنه�صة �لعربية للن�رش، �لعبا�صية �لقاهرة 1977. 1 

�س 76. 
عبد �للطيف �لربغوثي �صل�صلة �لأدب �ل�صعبي، مركز �لوثائق و�لأبحاث، جامعة بريزيت  2 .

�آذ�ر 1986م. 
 ، توفيق زياد/ �صور من �لأدب �ل�صعبي �لفل�صطيني، مطبعة �أو رحمون، عكا ط 2 1979. 3

�س 16
، �س  �إىل در��صتها، د�ر �ملعارف، �لقاهرة 1983. 4 �أحمد مر�صي، �لأغنية �ل�صعبية مدخل 

 .26
 ، نبيلة �إبر�هيم، ��صكال �لتعبري يف �لأدب �ل�صعبي، مكتبة غريب �لقاهرة �أغط�صط�س 1983. 5

ط 3، �س 237
�ملو�صوعة �لفل�صطينية، �جلزء �لأول، ط1، 1984، �س 268. 6

ح�صني �صليم �لعطاوي، �لأغنية �ل�صعبية �لفل�صطينية، موقع �إنرتنت 7 .
�حمد ر�صدي �صالح، �لأدب �ل�صعبي، �لطبعة �لثانيه 1955، مكتبة �لنه�صة �مل�رشية، 9. 8 

�صارع عديل، �لقاهرة �س 209. 
ي�رشي جرهرية عرنيطة، �لفنون �ل�صعبية يف فل�صطني، �لطبعة �لثانية، عمان 1988. 9 �س 

 .40 ،42
د. �إدر�ي�س جر�د�ت، �لأغنية �ل�صعبية �لن�صائية يف فل�صطني، �صحيفة ومنتديات �لعروبة  10 .

موقع �إنرتنت. 
ر�م �هلل 2008. 11  �ل�صهر/  �لفل�صطينية، �صادر بيت  �ل�صعبية  �لأغنية  �لأ�صطة،  �أحمد  حممد 

موقع �إنرتنت. 
غادة �صميح �ل�رشيف، ما يقال يف �لأفر�ح و�لأتر�ح يف حمافظة �خلليل در��صة ميد�نية.  12 .

www.falestiny.com

د. �أدري�س جر�د�ت، �لأغنية �ل�صعبية �لن�صائية، فل�صطني، مرجع �صابق.  13 .
غادة �صميح �ل�رشيف، ما يقال يف �لأفر�ح و�لأتر�ح، مرجع �صابق.  14 .

د. �إدري�س جر�د�ت، �لأغنية �ل�صعبية �لن�صائية يف فل�صطني.  15 .



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن 318
هوية  وإنتماء

�ملو�صوعة �لفل�صطينية ط �س 272، 273. 16 مرجع �صابق
فوؤ�د �بر�هيم عبا�س، فنون �لقول يف �ملوروث �ل�صعبي �لفل�صطيني، �لطبعة �لأوىل، 1990. 17 

�س 73 د�ر �لن�رش موؤ�ص�صة �لعروبة/ م�رش
 . �ملاأثور�ت �ل�صعبية، جامعة �لقد�س �ملفتوحة 2000، مطبعة بيت �ملقد�س �س 72. 18

د. �دري�س جر�د�ت، �لأغنية �ل�صعبية �لن�صائية يف فل�صطني.  19 .
20 .www. rabital. net +ملتقى �لو�حة �لثقايف

�ملرجع �ل�صابق نف�صه 21 .
عبد �للطيف �لربغوثي، �صل�صلة�لأدب �ل�صعبي �لفل�صطيني، مرجع �صابق �س59. 22
�ملرجع �ل�صابق �س60. 23
�ملرجع �ل�صابق �س60. 24

د. �دري�س جر�د�ت، �لأغنية �ل�صعبية �لن�صائية يف فل�صطني  25 .
�ملرجع �ل�صابق 26 .
�ملرجع �ل�صابق 27 .

�لعامةللكتاب  �مل�رشية  �لهيئة  28 . –  1997 ط  �ل�صعبي  �لأدب   – �صالح  ر�صدي  �أحمد 
�س168 

مرجع �صابق �أحمد مر�صي، �لأغنية �ل�صعبية مدخل �ىل در��صتها �س168. 29
مرجع �صابق �دري�س جر�د�ت – �لأغنية �ل�صعبية �لن�صائية يف فل�صطني – . 30

غادة �صميح �ل�رشيف، ما يقال يف �لأفر�ح و�لأتر�ح يف حمافظة �خلليل، مرجع �صابق.  31 .
 ، �حلياة/ 1997. 32 ��صد�ر جملة  لل�صغار،  مي�رشة  مو�صوعة  �لفل�صطينية،  �ل�صعبية  �لأغاين 

�س 48
�ملرجع �ل�صابق نف�صيه �س49. 33

د. �دري�س جر�د�ت، �لأغنية �ل�صعبية مرجع �صابق.  34 .
مركز  �لفل�صطينية  �ل�صعبية  �لأغنية  يف  و�لبكائيات  �لتناويح  35 . – جر�د�ت  �دري�س  د. 
�صنابل– �صعد �خلليل 2010 ورقة عمل مقدمة �ىل موؤمتر �لأغنية �ل�صعبية يف بيت حلم 

موقع �نرتنت. 



ثوب املرأة الريفية الفلسطينية 
تكنولوجيا حملية وهوية وطنية

د. إدريس حممد صقر جرادات



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن 320
هوية  وإنتماء

ملخص: 
�سعت الدرا�سة اإىل العمل على حتقيق ما ياأتي: 

�لأزياء  و  �ملطرز�ت  وهو  �لفل�صطيني،  �لرت�ث  من  مهم  جانب  �إحياء  على  �لعمل  1 .
�ل�صعبية �لرت�ثية، لتنميتها و�ملحافظة عليها. 

�أرباب �ل�صناعات �ل�صعبية يف  �لعمل على تقليل حجم �ملعاناة �لتي يتعر�س لها  2 .
ظل �كت�صاح �ل�صوق بالب�صائع �مل�صتوردة. 

تقدمي معلومات تخدم �أ�صحاب �لقر�ر يف �تخاذ خطو�ت �إيجابية يف ر�صم �ل�صيا�صة  3 .
�لإنتاجية و�خلطط �مل�صتقبلية باإظهار قيمة �لأزياء �ل�صعبية ون�رشها وت�صويقها عامليًا، مبا 
ين�صجم مع �لأهد�ف �ملتوخاة يف خلق �ل�صخ�صية �لفل�صطينية �ملوؤمنة باأهد�فها، و�إيجادها. 
�لعمل على �لرتقاء باملرحلة �لقادمة �إىل م�صتوى �لتحدي �ملطلوب، للو�صول �إىل  4 .
�ل�صناعات  تنمية  يف  �لأولية  مو�ده  من  بال�صتفادة  �حتياجاته،  تلبية  على  قادر  جمتمع 

�ل�صعبية و�إحيائها. 
و�لأزياء  و�ملطرز�ت  �لتقليدية  لل�صناعات  و�حل�صاري  �لرت�ثي  �لبعدين  �إبر�ز  5 .
�لفل�صطيني  �لفل�صطيني وثقافته، حيث جت�صد �لوجود  �ل�صعب  �لتي تعرب عن تاريخ  �ل�صعبية 

على �أر�صه. 
�ل�صناعات �ل�صعبية هي �صناعات �صديقة �لبيئة، وموجهة لل�صياحة و�ملجتمع �ملحلي.  6 .

�لرت�ثية  و�ملقتنيات  �ملنتجات  �رشقة  يف  �لإ�رش�ئيلي  �جلانب  ممار�صات  ف�صح  7 .
�لفل�صطينية و�نتحالها وتزويرها. 

اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي الذي ي�سري وفق اخلطوات الآتية: 
�جلانب �لو�صفي لو�قع �ل�صناعات �ل�صعبية من �ملطرز�ت و�لأزياء �لتقليدية.  1 .

�لتو�صل �إىل ��صرت�تيجيات و�إجر�ء�ت لتفعيل �إحياء �ل�صناعات �ل�صعبية وتن�صيطها.  2 .
�ملنهج �ملكتبي بالرجوع �إىل �لكتب و�ملجالت وما كتب عن �ل�صناعات �ملنقر�صة  3 .

خا�صة. 
��صتخدمت �لدر��صة �ملالحظة �ملق�صودة �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة، وذلك لتجميع �خلرب�ت 
حول ما ن�صاهده �أو ن�صمع عنه �أو نعاي�صه، وذلك للتعرف �إىل و�قع �ل�صناعات �ل�صعبية �لتي 
كان �أو ما ز�ل ميار�صها �لآباء و�لأجد�د، و�ملقابلة �ملبا�رشة مع �أرباب �ل�صناعات و�حلرف 

�ل�صعبية و�ملهن �لتقليدية. 



321موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين، العدد الثالث
يناير 2013

مقدمة: 

تعرب �لأزياء �ل�صعبية �لفل�صطينية عن هوية ذ�تية للمر�أة �لفل�صطينية من خالل �ختيار 
نوع �لقما�س و�لألو�ن و�لقطبه، تعرب عن �صخ�صيتها وهمومها وفرحها وعمرها ومكانتها 

�لجتماعية ، حيث يعك�س �لتطريز �مل�صتوى �لجتماعي و�لقت�صادي لالأ�رشة. 
وقدر�ت  ودقة  مهارة  �إىل  حتتاج  �إبد�عية،  تعاونية  جماعية  عملية  �لتطريز  عملية 

ذكائية ومهار�ت عالية، 
وحت�رش �ملر�أة �بنتها، وتهيئها لبيت �لزوجية، بعد عمر ع�رشة �صنو�ت، وتدربها على 

�لتطريز و�أعمال �لبيت
مطرز�ت  من  �لعر�س  وجتهيز�ت  �لثوب  بتطريز  بالبدء  نف�صها  �لعرو�س  حت�رش  كما 

وو�صائد وخمد�ت يف �صن مبكرة. 
تعر�صت �ملطرز�ت و�لأزياء �ل�صعبية �إىل تزوير من �جلانب �لإ�رش�ئيلي و�نتحال، ومت 
عر�صها يف حمافل دولية على �أنها مطرز�ت �إ�رش�ئيلية، ون�رشت زوجة مو�صي ديان –زوجة 
وزير �حلرب �لإ�رش�ئيلية- يف �لن�صيكلوبيديا �لجنليزية، �صورة لها وهي ترتدي ثوب عرب 
�لتعامرة على �أنه ثوب �إ�رش�ئيليي، كما �أن زي م�صيفات �رشكة �لطري�ن �لإ�رش�ئيلية- �لعال- 
ثوب �ملدرقة �لفل�صطيني ومت تزوير �لكوفية �لفل�صطينية على �صكل جنمة د�ود وبلون �لعلم 

�لإ�رش�ئيلي. 
�لثوب �لفل�صطيني له قيمة ودللة �جتماعية ووظيفية و�قت�صادية وتربوية وجمالية 

ويعرب عن ذوق و�أناقة و�هتمام �لفتاة �لفل�صطينية بهذ� �لنمط من �لتطريز. 
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مشكلة الدراسة: 
مل�صاق  در��صته  خالل  ومن  عا�صها،  �لتي  �لجتماعية  �حلياة  من  �لباحث  �كت�صب 
لأرباب  وم�صاهدته  �لريف،  جو  ومعاي�صة  �لبكالوريو�س  مرحلة  يف  �ل�صناعي  �لنف�س  علم 
�ل�صعبية،  �ل�صناعات  ملتابعة  �ل�صبيل  مهد  �لذي  �لأمر  وثيقة،  عالقات  �ل�صعبية  �ل�صناعات 

ور�صد مالحظات كان يح�س بها �أو ي�صجلها. 
الرتاث  من  النمط  هذا  لدرا�سة  ما�سة  حاجة  هناك  اأن  وجد  الو�سع،  هذا  اأمام 

ال�سعبي، وعليه ميكن الإ�سارة اإىل ما ياأتي: 
ع�رش  ظل  يف  �ل�صعبية  �ل�صناعات  ممار�صة  فعالية  حول  و��صح  ت�صاوؤل  هناك  ♦ 

�لعوملة. 
هناك �صعور ي�صود �أن �لقائمني على �صناعة �لقر�ر يف �لدو�ئر �حلكومية �لر�صمية ل  ♦ 

تعطي �لأزياء �ل�صعبية �لهتمام �لكايف. 
بت�صويق  يتعلق  فيما  �لتطريز  وجمعيات  �ل�صناعات  �أرباب  من  �لعديد  تذمر  ♦ 

منتجاتهم. 
تناق�س عدد �حلرفيني �لعاملني يف �ل�صناعات �ل�صعبية- �ملطرز�ت �ليدوية- .  ♦ 

�لب�صائع  مناف�صة  على  قدرتها  لعدم  وذلك  �ل�صعبية،  �حلرف  بع�س  تال�صي  ♦ 
�مل�صتوردة. 

تدين و�نعد�م �لتخطيط �لفعلي و�لو�قعي لدعم �ل�صناعات، وتدين �حلاجة لل�صناعات  ♦ 
�لتقليدية لرتفاع �لتكلفة. 

م�صادرة هوية �لأزياء �ل�صعبية وفقد�نها لروحها �لرت�ثية، حيث ت�صوق عرب �لتجار  ♦ 
�لإ�رش�ئيليني على �أنها �صناعة �إ�رش�ئيلية. 

�لطري�ن  �رشكة  مل�صيفات  �لر�صمي  �لزي  �لفالحي  و�لثوب  �ليدوية  �ملطرز�ت  تعد  ♦ 
�لإ�رش�ئيلية- �لعال. 
أسئلة الدراسة: 

ما و�قع �لأزياء �ل�صعبية يف فل�صطني �ملتعلقة بثوب �ملر�أة �لريفية؟  ● 

ما �ملفرد�ت و�مل�صطلحات �ملرتبطة بالثوب و�لزي �ل�صعبي و�ملطرز�ت �ل�صعبية؟  ● 

عمليات  من  �ل�صعبية  �لأزياء  هوية  على  باملحافظة  بالرت�ث  �ملهتمني  دور  ما  ● 
�لت�صويه و�لنقر��س و�لنتحال؟ 
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حدود الدراسة: 

دد البحث، واإمكانية تعميم نتائجه يف �سوء املحددات الآتية:  ُيحَّ
من  و�إجر�ء�تها  �ل�صعبية  �ل�صناعات  ممار�صة  ويت�صمن  املو�سوعية: . 1 احلدود 

مطرز�ت و�أزياء �صعبية. 
منطقة  يف  �ملطرز�ت  �ل�صناعات-  �أرباب  على  �لبحث  يطبق  الب�رضية: . 2 احلدود 

�لقد�س و�لريف �ملقد�صي و�لقرى �لقريبة من ق�صاء بيت حلم ور�م �هلل و�خلليل. 
�إىل   ، 3 .2009 �أيار  من  �لفرتة  يف  �ل�صعبية  �ل�صناعات  جمع  الزمنية:  احلدود 

حزير�ن2012م. 
يطبق �لبحث يف منطقة �لقد�س و�لريف �ملقد�صي و�لقرى �لقريبة  احلدود املكانية: . 4

من ق�صاء بيت حلم ور�م �هلل و�خلليل. 

أهداف الدراسة: 
�ل�صعبية  �ل�صناعات  وهو  �لفل�صطيني  �لرت�ث  من  مهم  جانب  �إحياء  على  �لعمل  ♦ 

لتنميتها، و�ملحافظة عليها من مطرز�ت و�أزياء �صعبية. 
�أرباب �ل�صناعات �ل�صعبية يف  �لعمل على تقليل حجم �ملعاناة �لتي يتعر�س لها  ♦ 

ظل �كت�صاح �ل�صوق بالب�صائع �مل�صتوردة. 
تقدمي معلومات تخدم �أ�صحاب �لقر�ر يف �تخاذ خطو�ت �إيجابية يف ر�صم �ل�صيا�صة  ♦ 
�لإنتاجية و�خلطط �مل�صتقبلية باإظهار �ل�صناعات �ل�صعبية ون�رشها وت�صويقها عامليًا، مبا 
ين�صجم مع �لأهد�ف �ملتوخاة يف خلق �ل�صخ�صية �لفل�صطينية �ملوؤمنة باأهد�فها و�إيجادها. 

�لعمل على �لرتقاء باملرحلة �لقادمة �إىل م�صتوى �لتحدي �ملطلوب للو�صول �إىل  ♦ 
�ل�صناعات  تنمية  يف  �لأولية  مو�ده  من  بال�صتفادة  �حتياجاته  تلبية  على  قادر  جمتمع 

�ل�صعبية و�إحيائها. 
�إبر�ز �لبعدين �لرت�ثي و�حل�صاري لل�صناعات �ل�صعبية �لتي تعرب عن تاريخ �ل�صعب  ♦ 

دت على �أر�صه �آلف �ل�صنني.  وثقافته وهويته و�نتمائه �لتي جت�صَّ
�ل�صناعات �ل�صعبية هي �صناعات �صديقة �لبيئة وموجهة لل�صياحة و�ملجتمع �ملحلي.  ♦ 

و�ل�رشقة  �لت�صويه  عمليات  يف  وتعريتها  �لإ�رش�ئيلي  �جلانب  ممار�صات  ف�صح  ♦ 
و�لنتحال لل�صناعات �ل�صعبية. 
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أهمية الدراسة: 
ُتعدُّ هذه �لدر��صة من �لدر��صات و�لبحوث �لقليلة و�لنادرة يف فل�صطني �لتي تتناول  1 .

هذ� �ملو�صوع. 
يرجى �أن تعطي هذه �لدر��صة �إ�صافة علمية �إىل �ملكتبة �ملحلية، و�لتي هي بحاجة  2 .

�إىل مثل هذ� �لنوع من �لدر��صات. 
��صتفادة �ملعنيني و�صناع �لقر�ر من هذ� �لبحث وتطبيقاته.  3 .

�إبر�ز �لعالقة �لوطيدة بني �لعمل �لتقليدي و�لفن، لأنه يعرب عما تت�صمنه �لبيئة من  4 .
تغري�ت ثقافية و�جتماعية و�قت�صادية و�صيا�صية. 

هذه �ل�صناعات و�جهت تقلبات �لزمان، وتغري�ت �لظروف، ووقفت �صامدة يف وجه  5 .
�لغز�ة، وقاومت �لنقر��س، وكان لها دور �أ�صا�صي يف ن�رش �لثقافة، وكذلك يف ت�صغيل �لأيدي 

�لعاملة. 
هذه �لعو�مل جمتمعة تعطي �أهمية للدر��صة. 

مصطلحات الدراسة: 
بال�صناعة،  �ل�صيء: ح�صنه  �ل�صيء: عمله: �صنع  من �صنع ي�صنع �صنعًا،  ال�سنعة:  ◄

حوله من مادة خام �إىل �صلعة م�صنوعة جاهزة لال�صتعمال. �ل�صنعة عمل �ل�صانع. 
جمع �صنائع و�صناعات: �لعلم �حلا�صل مبز�ولة �لعمل ال�سناعة:  ◄

من يعمل بيده �أو بالآلة.  ال�سانع: جمع �سناع:  ◄
 . امل�سنع: جمع م�سانع: د�ر �ل�صناعة. )د. عبد �للطيف �لربغوثي- �صفحة( 171 ◄
»كل ن�صاط يف جمال �لإنتاج �أو �ل�صيانة،  ال�سناعة احلرفية� احلرف ال�سناعية:  ◄
ويعتمد على �ملهار�ت �ليدوية وت�صتخدم �لآلة فيه ب�صكل ب�صيط، وتكون �ملنتجات يف هذ� 
�ملجال غري منطية. « )د. علي �صالح �لنجادة، و�قع �ل�صناعات و�حلرف �لتقليدية يف دولة 

�لكويت، ( 
باأب�صط  �لطبيعية  �ملو�رد  حتويل  يف  �لب�رشية  �لأيدي  على  تعتمد  �حلرفية  فال�صناعة 

�لو�صائل ومبهار�ت �إن�صانية عالية وفنية و�إبد�عية. 
�إ�صافة خيوط �إىل �لقما�س بو�صاطة �لإبرة بطريق �لغرز �أو �لتثبيت لر�صم  التطريز:  ◄

�ل�صكل �ملطلوب و�إخر�جه كلوحة فنية �أو زخرفية. 
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منهج الدراسة وإجراءاتها: 
الذي ي�سري وفق اخلطوات الآتية:  تتبع �لدر��صة �ملنهج �لو�صفي  ♦

�جلانب �لو�صفي لو�قع �لأزياء �ل�صعبية و�ملطرز�ت .  � 

�لتو�صل �إىل ��صرت�تيجيات و�إجر�ء�ت لتفعيل �إحياء �ل�صناعات �ل�صعبية وتن�صيطها.  � 

�ملنهج �ملكتبي بالرجوع �إىل �لكتب و�ملجالت، وما كتب عن �ل�صناعات �ملنقر�صة  ♦ 

منها. 

أدوات الدراسة: 
ما  حول  �خلرب�ت  لتجميع  وذلك  �ملبا�رشة  وغري   ، �ملبا�رشة  �ملق�صودة  �ملالحظة  ♦ 

ن�صاهده �أو ن�صمع عنه �أو معاي�صته، وذلك للتعرف �إىل و�قع �ملطرز�ت �ل�صعبية �لتي مار�صها، 
�لآباء و�لأجد�د. 

و�ملهتمني  و�لباحثني  �ل�صعبية  و�حلرف  �ل�صناعات  �أرباب  مع  �ملبا�رشة  �ملقابلة  ♦ 

و�أ�صحاب �ملتاحف. 
اعتمد الباحث جوانب حمددة ملالحظة اأرباب ال�سناعات ال�سعبية وممار�ستها 

من حيث: 
�ملو�د �خلام.  � 

�لأدو�ت �مل�صتخدمة.  � 

خطو�ت �لتنفيذ- مر�حل �لت�صنيع- �لإجر�ء�ت.  � 

زمان ممار�صتها- �لوقت- .  � 

�ملكان.  � 

�ل�صتعمال.  � 

�ل�صانع.  � 

منطقة �لنت�صار.  � 

ملحوظة: متت م�صاهدة �ل�صناعات �ل�صعبية- فيما يتعلق بالأزياء �ل�صعبية و�ملطرز�ت 
يف مناطق �خلليل وبيت حلم ور�م �هلل. 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن 326
هوية  وإنتماء

مصادر الدراسة: 
�لر�صائل �لعلمية و�لبحوث �ملتو�فرة.  ♦ 

�لندو�ت وور�س �لعمل �ملتعلقة باملو�صوع.  ♦ 

�صبكة �لإنرتنت.  ♦ 

�لكتب و�لدوريات و�ملر�جع �ملتخ�ص�صة.  ♦ 

�أر�صيف ومكتبة مركز �لرت�ث يف جمعية �إنعا�س �لأ�رشة يف �لبرية.  ♦ 

�أر�صيف ومكتبة مركز �ل�صنابل للدر��صات و�لرت�ث �ل�صعبي يف �صعري.  ♦ 

�مل�صاهد�ت �لعينية.  ♦ 

�ملقابالت �ل�صخ�صية.  ♦ 

�لزيار�ت �مليد�نية.  ♦ 

األدب الرتبوي والدراسات السابقة

م م�رضوع تطوير احلرف التقليدية يف فل�سطني/ وزارة الثقافة 2008 ◄
و�حلرف  �ل�صناعات  تطوير  جمال  يف  �لعاملة  �ملوؤ�ص�صات  تنمية  �إىل  �مل�رشوع  هدف 
�لتقليدية و�صمل �ل�صناعات �لق�صية و�لفخار و�ملطرز�ت من خالل عقد ور�صات عمل متخ�ص�صة 
و�أن  �لنقر��س،  من  عليها  و�ملحافظة  �ل�صناعات  هذه  �إحياء  لإعادة  �ليون�صكو،  من  بدعم 
وز�رة  �لتقليدية-  و�ل�صناعات  �حلرف  وتطوير  حماية  )م�رشوع  لل�صياحة.  رديفا  تكون 

�لثقافة �لفل�صطينية 2008م.( 
م احلرف التقليدية الفل�سطينية/ موؤ�س�سة التبادل الثقايف� رام اهلل 2008 ◄

�لتنمية �لقت�صادية  �لتقليدية دور�ً مهمًا يف  �ليدوية  �أن للحرف  �إىل  �لدر��صة  �أ�صارت 
للبالد، و�حلفاظ على �لبيئة �لفل�صطينية من �لتلوث �ل�صناعي. 

بكرثة  و�ملتو�فرة  حمليا،  �ملنتجة  �لطبيعية  �ملو�د  على  �لتقليدية  �حلرف  تعتمد 
ولكن  �ملختلفة،  �لأ�صجار  و�أغ�صان  �لق�س  �أو  و�أ�صو�فها،  �حليو�نات  جلود  �أو  �لطني،  �صو�ء 
�لرخي�صة، وعدم تو�فر جدوى �قت�صادية لكثري  �ل�صلع  �لتقليدية من مناف�صة  تعاين �حلرف 
�لتقليدية  �ليدوية  �حلرف  يحيى:  وعادل  �لعطاري  ثائر  �أنظر  �لتقليدية.  �ل�صناعات  من 

�لفل�صطينية- �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية للتبادل �لثقايف، ر�م �هلل 2008م. 
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م فن التطريز الفل�سطيني� 2004 ◄
فيه  تناول  كتاب  يف  �لأ�رشة  �إنعا�س  جمعية  عن  �لفل�صطيني  �لتطريز  فن  دليل  �صدر 
�لفل�صطيني وعنا�رشه ووحد�ته  �لتطريز  نبذة عن  �لباحثان نبيل عناين و�صليمان من�صور 
و�لعروق و�لقطب و�لألو�ن �لأقم�صة �مل�صتعملة و�خليوط. )نبيل عناين و�صليمان من�صور: فن 

�لتطريز �لفل�صطيني( . 
تعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

��صتخال�صًا من �لدر��صات �ل�صابقة و�لإطار �لنظري للدر��صة �لذي �أولته �لهتمام، و�لذي 
يعدُّ حقاًل و��صعًا، فقد تو�سل البحث اإىل جمموعة من املوؤ�رضات الآتية: 

لل�صعب  و�لرت�ثي  �حل�صاري  بالبعدين  ترتبط  وممار�صتها  �ل�صعبية  �ل�صناعات  �أن  1 .
�لفل�صطيني. 

للخارج حيث  �لفعلية يف حال ت�صدير �ملنتجات  �ملادية  �ملكا�صب  . 2 �حلرمان من 
يقوم �لتجار �لإ�رش�ئيليون ببيعها على �أنها منتجات �إ�رش�ئيلية. 

�ل�صناعة �ل�صعبية تعتمد �لور�ثة يف �لعائلة، و�أخذت بع�س �لعائالت ��صمها منها:  3 .
�خلياط، و�خلر�ز، و�لقز�ز، ودروزه، و�لفاخوري، و�لرب�ذعي، و�ل�صكايف، و�أبو قدح، و�أبو �صل، 

و�أبو قبعه، و�أبو ق�س، ... 
عرض النتائج ومناقشتها:

واملطرزات  للثوب  الت�سنيع  عملية  مبراحل  املتعلق  ال�سوؤال  على  ولالإجابة 
ال�سعبية على النحو الآتي: 
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املرحلة الأوىل� مرحلة التخطيط والتح�سري:  ♦ 

تتفق �لن�صوة من ذو�ت �خلربة �لطويلة على عمل نقلة �أو ر�صمة �أو �صكل حمدد مبا  � 
ينا�صب �لذوق �لعام �أو �ملنا�صبة، و�لظرف �ملحيط مبا يعك�س �لذوق �لعام و�لأ�صالة. 

و��رشت�س-  و�صموكي،  نحرب،  دبيك  نوع  من  و�ملاركة  و�لطبب  �لقما�س  حت�صري  � 
و�رشج- ، وخممل، 

و �صتان، و�صفون، و جورجيت. 
تف�صيل �لثوب وق�صه عند �خلياطة.  � 

طلب �لبدوة �أو �لنقلة من عند �خلياطة، �أو من �إحدى �لن�صوة �لتي �أعجبها تطريزها.  � 

املرحلة الثانية� عملية البدوة:  ♦ 

تبد�أ غالبا بال�صتعانة بخياطة ماهرة كي تعمل �لبدوة، ثم تقليد �ل�صكل و�لر�صمة  � 
�ملطلوبة بعدد �حلبات، ونوع �لنرثة و�لغرزة. 

املرحلة الثالثة: عملية التطريز ♦ 

بت�صكيل  �لقما�س  �لقما�س عن طريق غرزها وتثبيتها على �صطح  �إىل  باإ�صافة خيوط 
زخارف حمددة م�صبقا. 

املرحلة الرابعة: عملية اخلتم واحلبكة:  ♦ 

يف نهاية عملية �لتطريز حتبكه جيد� بغرزة حمكمة. 
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أجزاء الثوب ومكوناته: 

اأول: الكم ويق�سم اإىل:  ♦ 

�لرد�ن: طريف �لكم ُيربطان معا ويو�صعان خلف �لر�أ�س.  � 

�لطالعي: �لكم �لطويل �أو �لثلثي � 

�لزمة: �أ�صورة �لكم � 

ثانيا: البدن ويكون على النحو الآتي:  ♦ 

�جلزء �لأمامي، ويكون بطول �ل�صخ�س لغاية �لرمانة.  � 

�جلزء �خللفي، ويكون بطول �ملر�أة لغاية �لرمانة.  � 

ثالثا: القبة وتكون بعر�س ال�سدر وتق�سم اإىل:  ♦ 

فتحة �لَقبَّة على �صكل حرف v � باللغة �لإجنليزية. 
قد تكون فتحة �لقبة على �صكل �أ�صورة- د�ئرية.  � 
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�لرباط لربط فتحة �لقبة.  � 

�لأحمر  �للونان  عليه  �لعنقاء،  طائر  �أو  �لأفعى  �أو  �لطبيعة  �لتطريز  �صكل  ياأخذ  � 
و�لأخ�رش �للذ�ن يعرب�ن عن �خل�صوبة و�حلب. 

�لزناق: لربط طريف فتحة �لقبة.  � 

�لظباحة: لتزيني �لرباط.  � 

يت�صمن جيبتني للَقبَّة: جيبة من �ليمني و�أخرى من �ل�صمال.  رابعا: العّب:  ♦
�إىل  �لرمانة من عرق  �ل�صاكلة ولغاية  عروق مطرزة بطول من  البنايق:  ♦ خام�سا: 

ثالثة عروق و�أحيانًا يكون �لتطريز مكثفا وي�صمى دل�س. 
خلفية �لثوب من �لعرق �لأمين �إىل �لعرق �لأ�صفل.  �ساد�سا: املقفى:  ♦
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�لذيال: ثني طرف �أ�صفل �لقما�س وحبكه بال�صنارة �أو طرقه باملاكينة.  � 

�سابعا: احلزام وال�سداد اأو الق�ساط.  ♦ 

ثامن: الغدفة اأو ال�سطفة غطاء الراأ�س.  ♦ 
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تا�سعا: التق�سرية: جاكيت ق�سري مطرز دل�س يلب�س فوق الثوب.  ♦ 

مطرزة باحلرير حمفوفة بالريالت  عا�رضا: ال�سال، والطاقية، وال�سفة، اأو الوقاة:  ♦
و�لع�صاري و�لوزريات �لف�صية �أو �لدنانري و�للري�ت �لذهبية، وحتتها لفائف �ل�صعر �ملطرزة 

باحلرير، ويف نهايتها �لذو�ئب �أو �لقيطان للربط. 
�أي�صا تلب�صها �لبنت �ملخطوبة، ومربوط يف مقدمتها عند �جلبني  �أما �لوقاة �ملطرزة 

ريال و�حد من �لف�صة و�ملعروف بريال �أبو عامود. . 
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غطاء للر�أ�س م�صنوع من �حلرير �لأ�صود �لناعم، وله �رش�بي�س  اأحد ع�رض: ال�سنرب:  ♦
ملونة تلب�صه �ملر�أة ذ�ت �جلاه و�ملال. 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

   مدلوالت التطريز:

�لأرو�ح  �أن  �لد�رج  �ل�صعبي  �لعتقاد  لأن  �ل�رشيرة،  �لأرو�ح  لرد  �لفتحات  تزيني  1 .
�ل�رشيرة تدخل من �لفتحات �إىل �جل�صم. 

�ملبالغة يف �لتطريز بديل للتربج و�إظهار �ملحا�صن وتعوي�س عن �ملاكياج.  2 .
و�ملدن  و�لعودة،  �لوطني  �لبعد  لتج�صيد  �لتطريز  هدف  تغري  و�لنك�صة  �لنكبة  بعد  3 .
حر�صها  عن  تعرب  �لتي  فل�صطني  وخريطة  �لعودة  و�صفينة  �لعودة  وحق  �ملهدمة  و�لقرى 
على  �ملحافظة  خالل  من  و�صعبها  وتاريخها  و�أر�صها  هويتها  عن  �ملد�فعة  على  �ل�صديد 

تطريز �لأمهات و�جلد�ت. 
�لزي �لريفي مرتبط بالأعمال �لزر�عية ويعك�س �لزمان و�ملكان و�جلغر�فيا.  4 .
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�للف، و�ملنجل، ر�أ�س �ل�صهم، و�لدرج- �لدريجه، و�ل�صاللة.  Ú  :اأنواع الغرزة
�رتبط ��صم �لثوب ببع�س �ملناطق و�ملنا�صبات، وما مييزه من �صكل �أو تطريز �أو نوع  Ú 
�لقما�س كالثوب �ملجدلوي و�لتلحمي و�لإخ�صاري- �خلليل- و�جلالية و�ملدرقة و�ملرقوم 

وثوب �حلد�د وثوب �لفرح وثوب �لفتاة �ملتزوجة و�لعزباء و�ملتوفى زوجها. 

منظومة القيم والوظائف اليت تؤديها عملية التطريز واملطرزات: 
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  القيمة اجلمالية: 

�لرغبة يف �لتغيري و�لتجديد.  � 

�لتعبري عن �حليوية و�لإثارة و�لن�صاط.  � 

�ختيار �لألو�ن و�لت�صاميم.  � 

القيمة الجتماعية:  ♦ 

�لتعبري عن �لغنى، و�جلاه، و�ملركز �لجتماعي، و�ملكانة.  � 

�لأقارب، بني �جلري�ن  و�لكنة، بني  �حلماة  �لجتماعية بني  �لعالقات  �لتعبري عن  � 

وفئات �ملجتمع �لأخرى. 
�لتعبري عن حالة �لت�رشد و�لت�صتت �لتي مر بها �ل�صعب �لفل�صطيني.  � 

�لتعبري عن �لنتماء �ل�صيا�صي و�لن�صايل من خالل �لألو�ن وزخرفة �لتطريز.  � 

الوظيفة النف�سية والنفعالية:  ♦ 

�لتعبري عن �لنفعالت وخلجات �لنف�س.  � 

�إثارة جو �ملرح و�لفرح �أو �لكاآبة و�لرتح.   � 

�لرتف و�لرفاهية بكثافة �لتطريز.  ♦ 

تر�سيخ القيم واملعارف:  ♦ 

�لتعبري عن �ملعتقد�ت �ل�صعبية من خالل ر�صومات �حلجب و�لظو�هر �لفلكية.  � 

�خل�صوبة و�لنمو و�لتطور.  � 

�لعنو�صة و�لعزوبية و�لطالق و�لزو�ج و�ل�صغرية و�لكبرية.  � 

الإبداع والبتكار:  ♦ 

�لدقة و�ملهارة يف �لر�صم و�ختيار �لألو�ن و�ل�صكل �لهند�صي.  � 

�صقل � �لقدر�ت �لإدر�كية �لعالية. 
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مكونات البناء األساسي للزخارف والتطريز:

�خلط و�ملثلث و�ملربع و�ملعني.   العنا�رض الزخرفية:  ♦
و�لعلق  و�لقر�س  و�حلجاب  و�لقمر  و�لنجمة  �ل�رشو  الزخرفية:  ♦ الوحدات 

و�لطيور.  و�لعنب 
العروق:  ♦ 

�ل�صنا�صل وعر�صه من 1- 5 � حبات، وله عدة �أ�صماء منها: �حلبة، وحبة وحبة، وحبة 
فوق حبة، وحبة حبتني ثالث. 
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و�أحيانا  ت�صكيلها  يف  �للف  قطبة  ت�صتعمل  �رشيط  �صكل  على  طويل  عرق  �ملناجل:  � 
لزخرفة �لثياب من �جلو�نب. 

�صم يطلق على ثوب عروقه رفيعة بعر�س و�حد �صنتميرت.  املناجل:  ♦

أنواع القماش املستخدم يف تطريز الثوب: 
قما�س �جلوز: كان ي�صنًّع حمليا يف �ملجدل قبل �لنكبة.  ♦ 

�لرهباين: �لرومي من �لقطن وهو �أبي�س و�أ�صود.  ♦ 

�ملجدلوي: ومنه �أبو ميتني كحلي مقلم بخطوط ليلكية، وبلتاجي مقلم بحو��صي  ♦ 
خ�رش�ء وحمر�ء، وجلجلي �أزرق مقلم بخطوط زهرية. 

�لهرمزي: �ملَلك- من �حلرير و�لقطن �أحمر �أو مقلم بالأحمر.  ♦ 

�خل�صاري: جنة ونار- من �لقطن و�حلرير، حو��صي خ�رش�ء وحمر�ء- ثوب منطقة  ♦ 
�خلليل. 

دوبيت: توبيت- قطني خ�صن.  ♦ 

كرماند�: ملالب�س �لعمل.  ♦ 

�ملخمل: من �حلرير و�لقطن، وله وبر ق�صري وكثيف.  ♦ 

�حَلرَب: قطن يخالطه �حلرير.  ♦ 

�ل�صا�س: قطني رقيق.  ♦ 

وترجال.  وتريفري�،  و�ل�صرتت�س،  وديولني،  �لرتيك�س،  منها  م�صتوردة  �أقم�صة  دخلت  ♦ 
)ملزيد من �ملعلومات �أنظر كتاب فن �لتطريز �لفل�صطيني لنبيل عناين و�صليمان من�صور من 

�إ�صد�ر�ت جمعية �إنعا�س �لأ�رشة 2004م.( 

أنواع اخليوط املستخدمة: 
�لكذ�ب  ومنها  �ل�صد�ق،  �أو  �ل�صادق،  ومنها  �لقز،  دودة  �رش�نق  من  �حلرير  خيوط  Ú 
�لذي يتغري لونه بفعل �ملاء و�ل�صم�س، ويكون على �صكل طبة د�ئرية �أو �صلة �أو ما�صورة ب�صكل 

��صطو�ين. 
�خليوط �لقطنية.  Ú 

�ملق�صب.  Ú 

�لكر�ر.  Ú 
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أمساء العروق: 

�لطيور  �لأ�صد،  �لبط،  �لوز،  �حليو�نات:  �أ�صماء  منها  متنوعة  �أ�صماء  �لعروق  حتمل  Ú 

و�أ�صماء �ملقامات، و�لرموز  �لنباتات، و�لزهور، و�لورود،  و�أ�صماء  �لأفعى  �حل�صان، �جلمل، 
�لدينية، و�أ�صماء �لطبيعة، و�لظو�هر �لفلكية. 

تعبريات الوحدات الزخرفية: 

و�حليو�نات،  و�لطيور،  و�لأزهار،  �لأ�صجار،  نبات  �لزخرفية:  �لوحد�ت  تعبري�ت  من 
و�لربتقال، و�لعنب، و�لزيتون، و�صنابل �لقمح، و�لنخيل. 

األدوات املستخدمة يف تطريز الثوب: 

�لإبرة: ق�صيب معدين مدبب �لر�أ�س، وله عني يف ذيله لو�صع �خليط فيها.  Ú 

�مِليرَبة: �أكرب حجمًا للخيوط �ل�صميكة.  Ú 

�مَل�صلة: �أكرب حجمًا من �مليربة للحبكة.  Ú 

�لطارة: �إطار د�ئري لتثبيت �لقما�س يف خياط �ملاكينة.  Ú 

�مَلَرد: غطاء معدين لالإ�صبع حلمايته من وخزة �لإبرة، ولدفع �لبرة يف �لقما�س.  Ú 

�ملق�س و�مل�رشط.  Ú 

وحدات القياس املستخدمة يف عملية التطريز: 

�لباع: : طول �لثوب يقا�س بالباع على �لقول �لد�رج »باعها ذر�عها«.  Ú 

�ل�صرب Ú 

�لفرت Ú 

قب�صة �ليد Ú 

�لإ�صبع- �لقري�ط Ú 

حجم �لر�أ�س.  Ú 
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طريقة صنع وجتهيز الثوب الفالحي - ثوب املرأة الريفية-:

زيُّ املرأة الريفية- الثوب الفالحي:

املواد اخلام:  ● 

م حمليًا بو�صاطة �لأنو�ل �ليدوية، ومتتاز  �لقما�س �لذي كان ي�صنع قبل عام 1948 �
بال�صماكة، ومنها �لرهباين و�ملجدلوي و�لهرمزي و�لدوبيت و�ملخمل و�ل�صا�س، وحل حملها 

�لأقم�صة �مل�صتوردة مب�صميات خمتلفة. 
م من �خليوط �حلريرية �لتي ت�صنع من �رش�نق دودة �لقز  �خليوط: قبل عام 1948 �

�أو حرير م�صتورد طبب �أو مو��صري. 
الأدوات:  ●

�لإبرة، مربد �لإ�صبع، �لطارة �خل�صبية، �لنماذج �لزخرفية و�لت�صاميم »�لنقله«.  � 

�لبيت.  املكان:  ●
ف�صل �ل�صيف ومو��صم �لأفر�ح.  الزمان:  ●

طريقة واإجراءات العمل، وخطوات الت�سنيع:  ● 

�ختيار نوع �لقما�س ونوع �خليوط.  � 

�أو  �أو خط  نقطة- حبة-  من  �لهند�صي  �ل�صكل  �ملنا�صب، وحتديد  �لت�صميم  �ختيار  � 
مربع �أو مثلث �أو متو�زي �لأ�صالع. 
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�ختيار �لقطبة و�ل�صكل �لناجت عن غرز �خليوط يف �لقما�س.  � 

عمل �إطار يحدد �ل�صكل �خلارجي.  � 

�لقما�س �ملن�صوج بخيوط رفيعة متباعدة عن  �لتطريز بو�صاطة �ملاركة: نوع من  � 
بع�صها بع�صًا، و ت�صكل فيما بينها مربعات و��صحة. 

غرز �لإبرة يف �لعيون و�صحب �خليط ح�صب �ل�صكل �ملحدد.  � 

�لتو�صل لوحد�ت زخرفية من نفنوف �أو �رشو �أو نخل �أو جنمة �أو قمر �أو حجاب �أو  � 
عنب �أو طيور. 

حتديد �صكل �لعرق من �صنا�صل �أو مناجل �أو لف �أو ق�صب �أو طارة.  � 

�ملر�أة.  ال�سانع:  ●
�أ�صبحت �لفتاة �ملتعلمة تنظر �إىل �ملالب�س �ملطرزة على �أنها مو�صة قدمية ومتخلفة، 
ولكن يف عهد �لحتالل كان هناك وعي ب�رشورة �لعودة �إىل �ملوروثات �لوطنية، خا�صة 

ة.  �ملطرز�ت، و�لتي تعد من �لرموز �لوطنية �ملهًمّ
جميع فل�صطني ما عد� �ملنطقة �ملمتدة من جنوب نابل�س، وحتى  منطقة النت�سار:  ●
فانت�رشت  �لرئي�صة  �ملدن  يف  �أما  �لزر�عية،  �لأعمال  يف  �ملر�أة  لن�صغال  �لنا�رشة،  جنوب 

�لأزياء ذ�ت �ل�صبغة �لرتكية �خلالية من �لتطريز و�ملغالية يف �ملحافظة. 
ت�صتعمل �ملطرز�ت �ليدوية �ليوم على �لف�صاتني �حلديثة و�لبلور�ت، و�للفحات، و�أكيا�س 
و�ل�صنط،  و�لأحذية،  �ل�صجائر،  ومناف�س  �لنظار�ت،  وبيوت  و�لبلفون،  و�لقد�حة  �لدخان 

و�لرب�ويز. 
�ل�صفاف،  و�لربن�س و�جلورجيت  و�لكاب  �ل�صود�ء  ثم  �لبي�صاء  �عة  �لُدرًّ �ملر�أة  لب�صت  � 

كما ظهرت به ن�صاء م�صل�صل باب �حلارة �ل�صوري. 
»�رتبط ��صم �لكنعانيني ب�صنعة �لأقم�صة و�ملن�صوجات �لأرجو�نية«.  � 

ثوب الطارة- التطريز باملاكينة: 

�لأقم�صة باختالف م�صمياتها، �خليوط �مللونة، �لق�صب املواد اخلام:  ●
�لطارة، �ملاكينة الأدوات:  ●
�لبيت �أو �مل�صغل.  املكان:  ●

ف�صل �ل�صيف ومو��صم �لأفر�ح.  الزمان:  ●
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 ● طريقة العمل وخطوات الت�سنيع: 

ر�صم �ل�صكل و�لت�صميم على �لقما�س.  � 

�لدرز فوق �خلطوط �ملر�صومة.  � 

تثبيت �إطاري �لقما�س �ملعد للتطريز بني �إطاري �لطارة.  � 

تثبيت خيوط �لق�صب بالإبرة �ليدوية ويدور �خليط �لرقيق باملاكينة حول حميط  � 
خيط �لق�صب، ويتم غرزه يف �لقما�س. 

غرز خيط �ملاكينة يف منت�صف خيط �لق�صب.  � 

للزي و�للب�س.  ال�ستعمال:  ●
�ملر�أة- �خلياطة- .  ال�سانع:  ●

تطور �لتطريز �ليوم بو�صاطة �لكمبيوتر، و�أدخل �أ�صحاب �مل�صاغل ت�صاميم وزخارف  � 
عن طريق �لكمبيوتر. 
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  تزوير الثوب الفلسطيين والكوفية الفلسطينية:

واملطرزات واألزياء الشعبية:

م، وفر�س �لثو�ر لب�صها على  �رتبط �رتد�ء �لكوفية و�لعقال بالثورة يف ثورة 1936. 1
با�صتمر�ر  �إ�رش�ئيل  وحتاول  �لإجنليز،  على  للتمويه  �لطربو�س  يرتدون  �لذين  �ملدن  �صكان 
تزوير �لكوفية ون�رشها باللون �لأزرق على �صكل جنمة د�ود وتوزيعها يف �لدول �لأوروبية 
 Tel Aviv �إ�رش�ئيلية، ومكتوب على �طرفها باللغة �لجنليزية  �أنها كوفية  و�لأمريكية على 
وتبديل مربعاتها �ملعينية �ل�صود�ء بنجم �صد��صية زرقاء. )»�أنظر جملة �لزيزفونة: �لكوفية 

�لفل�صطينية، �لعدد �لثامن �صباط 2009م �صفحة 12«( . 
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�رشت �صورة لزوجة مو�صي ديان �لإ�رش�ئيلية وهي ترتدي ثوب منطقة عرب  كما ُن. 2
�لتعامرة يف �لن�صيكلوبيديا �لإجنليزية على �أنه ثوب �إ�رش�ئيلي )�أنظر جملة �ل�صنابل، �لعدد 

�لأول 1997م �صفحة 47. 
�لزي �لر�صمي مل�صيفات �رشكة �لطري�ن �لإ�رش�ئيلية- �لعال- �لثوب �لفل�صطيني.  3 .

بيع �ملنتجات �لرت�ثية �لفل�صطينية، على �أنها منتجات �إ�رش�ئيلية.  4 .
»�أن  �إىل  �مل�صت�رشق »فيليب حتي يف كتابه تاريخ �صوريا وفل�صطني ولبنان  �أ�صار  5 .
تر�ثها  ينتحلون  �أمة  ي�صتعمرون  حينما  ولكن  ح�صارة،  بال  رعوي  �صعب  �ليهودي  �ل�صعب 

وين�صبونه �إليهم. 
تباع  �لرت�ثية  �ملعرو�صات  عينه  باأم  ي�صاهد  �مليت  �لبحر  �أريحا-  ملنطقة  �لز�ئر  6 .

حتت �لعلم �لإ�رش�ئيلي. 
ما مدى ودور املهتمني بالرتاث باملحافظة  ولالإجابة على �ل�صوؤ�ل �لثالث  ◄
على هوية ال�سناعات من عمليات الت�سويه والنقرا�س والنتحال كانت على 

�لنحو �لتايل: 
جمع وتوثيق �ملو�د �لعينية �لرت�ثية و�ملقتنيات يف متحف �صعبي �أو �لحتفاظ بها  Ú 

يف �لبيت. 
�ل�صحف  يف  ون�رشها  و�أهميته  �لرت�ث  حول  �ملقالت  وكتابة  در��صات  �إجر�ء  Ú 

و�ملجالت �ملحلية و�لعربية و�لعاملية. 
و�ملوؤ�ص�صات  �جلامعات  طلبة  وحتفيز  و�لعربية  �ملحلية  �ملعار�س  يف  �مل�صاركة  Ú 

باإقامتها ب�صكل دوري. 
�لتوعية عن طريق �لرب�مج �لإذ�عية و�لتلفزيونية باأهمية �ملحافظة على �ملقتنيات  Ú 

�لرت�ثية. 
عن  ت�صدر  �لتي  و�ملجتمع  �لرت�ث  كمجلتي  �لرت�ث  يف  متخ�ص�صة  جمالت  �إ�صد�ر  Ú 

�لتي ت�صدر عن  �ل�صنابل  �لبرية وجملة  �لأ�رشة يف  �إنعا�س  �لرت�ث يف جمعية  �أبحاث  مركز 
مركز �ل�صنابل للدر��صات و�لرت�ث �ل�صعبي يف �صعري. 

�لرت�ث  يف  متخ�ص�صة  و�أندية  وجمعيات  ثقافية  ومر�كز  بحوث  مر�كز  تاأ�صي�س  Ú 

�ل�صعبي. 
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عقد �لندو�ت وور�س �لعمل و�لأيام �لدر��صية حول �لرت�ث �ل�صعبي.  Ú 

تقدمي در��صات و�أور�ق عمل متخ�ص�صة يف �ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لدولية.  Ú 

هذ� �ملوؤمتر وغريه يعترب ب�صمة نوعية يف �لإ�صارة �إىل �لرت�ث و�أهميته �لذي يعرب  Ú 

عن هوية هذ� �ل�صعب. 
تكرمي �لباحثني يف �لرت�ث �ل�صعبي وحتفيزهم بن�رش �إنتاجهم �لأدبي و�لفني.  Ú 

النتائج والتوصيات:

النتائج  اإىل  الإ�سارة  ميكن  وعليه  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 
الآتية: 

، جت�صد  و�أ�رشي  عائلي  بعد  ذ�ت  و�لتقليدية  �ل�صعبية  و�حلرف  �لرت�ثية  �ل�صناعات  1 .
�لهوية �لوطنية و�لوجود �لفل�صطيني. 

و�ملو�د  �لأولية  ومو�دها  للبيئة  �صديقة  �لتقليدية  و�حلرف  �ل�صعبية  �ل�صناعات  2 .
�خلام متو�فرة يف �لبيئة �ملحلية. 

تعمل على تلبية �حتياجات �لأ�رشة بطرق فنية مبتكرة ،جت�صد �لأزياء و�ملطرز�ت  3 .
�ل�صعبية �لأفكار �لفنية �لعملية �مل�صتوحاة من �لرت�ث �ل�صعبي. 

تعطي جماًل لتنمية �ملهار�ت من تركيب وحتليل وتر�بط يف �مللم�س و�ل�صكل و�للون  4 .
وتعرب عن �ملجال �لتعبريي �لذ�تي �لإبد�عي. 

ت�صمح بدخول �جلو�نب �لتقنية وتطبيقها مبا يتنا�صب مع روح �لع�رش ومتطلبات،  5 .
وتتطلب تر�كم �خلرب�ت وتفاعلها بطرق �إبد�عية. 

تتطلب �لتخطيط �مل�صبق من حيث �ل�صكل و�للون و�مللم�س و�ل�صتعمال وتعمل على  6 .
تعميق �لثقة يف �ملجتمع وتعزيزها باعتباره عن�رش منتج وفعال. 

�أمثال �صعبية وق�ص�س وحكايات و�أغان و�أهازيج �صعبية تعرب بعفوية  �رتبط بها  7 .
عن �حلالة �لفل�صطينية. 

تتعر�س بع�س �ل�صناعات �ل�صعبية و�لأزياء و�ملطرز�ت �لفل�صطينية �إىل �لتحريف  8 .
و�لتهويد. 
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يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة فاإنها تو�سي مبا ياأتي: 
دعم �ل�صناعات �ل�صعبية و�حلرف �لتقليدية ماليا ومتويلها من خالل تاأ�صي�س �صندوق  1 .

خا�س لذلك ت�رشف عليه �لوز�ر�ت �ملعنية كال�صياحة و�لثقافة و�لتجارة و�ل�صناعة. 
�حلرفية  �ل�صناعات  لأ�صحاب  خياطة  وم�صاغل  وتدريب  عمل  ور�صات  تنظيم  2 .

�لتقليدية لإدخال حت�صينات تكنولوجية عليها. 
عقد ندو�ت و�أيام در��صية لتوعية �جليل و�لن�سء باأهمية �ل�صناعات �لرت�ثية وتعزيز  3 .

�لهتمام بها. 
و�صع خطة ت�صويقية للمنتجات �ملحلية ومنحها �لت�صهيالت �ل�رشورية.  4 .

�أو �صعبية  �إن�صاء قرية حرفية �صياحية  تبني �لوز�ر�ت �ملعنية مع �لقطاع �خلا�س  5 .
ت�صم �ل�صناعات �لتقليدية. 

تنظيم وعمل معار�س لالأزياء �ل�صعبية و�ملطرز�ت و�حلرف �لتقليدية بالتن�صيق مع  6 .
�لدول �لعربية و�لأجنبية ب�صكل دوري للرتويج للمنتوجات �ملحلية. 

�لعمل على تطوير �مل�صاريع �ل�صغرية مبنحها �لقرو�س و�ملنح �ملالية.  7 .
ختم �ل�صناعات �ل�صعبية ب�صعار خا�س منعا للتزوير.  8 .

تنمية �لعالقة وتعزيزها باملجتمع �ملحلي وتعزيزها بخلق قنو�ت �ت�صال فعالة.  9 .
و�حلرف  و�لأزياء  و�ملطرز�ت  �ل�صعبية  لل�صناعات  للرتويج  �إعالمية  خطة  و�صع  10 .

�ل�صعبية من خالل مو�قع �لكرتونية ومو�قع �لتو��صل �لجتماعي على �صبكة �لنرتنت. 
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املصادرو املراجع :
 1 .Khalil Nemary: Art and Harmony in Palestinian Embroidery- jerusalem-
 Can Zaman 2011

-- عبد �لرحمن �ملزين: مو�صوعة �لرت�ث �لفل�صطيني: �لزياء �ل�صعبية �لفل�صطينية، طبعة  2 .
�وىل من�صور�ت 3- موؤ�ص�صة �صامد بريوت 1981م. 

3 .
جمعية �إنعا�س  عمر حمد�ن: �لعمارة �ل�صعبية يف فل�صطني، ط 1، مركز �لرت�ث �ل�صعبي –. 4

�لأ�رشة 1996م. 
�ل�صعبي  �لرت�ث  مركز  �لفل�صطيني،  �لتطريز  فن  دليل  من�صور:  و�صليمان  عناين  نبيل  5 .

�إنعا�س �لأ�رشة.  –جمعية 
 ، �صكري عر�ف: �لأر�س و�لإن�صان و�جلهد- در��صة حل�صارتنا �ملادية على �أر�صنا، ط2. 6

�جلليل للتجليد- مطبعة �أخو�ن- تر�صيحا، 1993م. 
�لثاين، جمعية  �جلزء  �لفل�صطيني،  �ل�صعبي  �لعربي  �لقامو�س  �لربغوثي:  �للطيف  عبد  د.  7 .

�إنعا�س �لأ�رشة- �لبرية1993م- �صفحة 171. 
ورقة  �لكويت،  دولة  يف  �لتقليدية  و�حلرف  �ل�صناعات  و�قع  �لنجادة،  �صالح  علي  د.  8 .
عمل مقدمة ملوؤمتر �ل�صناعات �لتقليدية يف �لوطن �لعربي- �لرباط- 17- 19/ 9/ 

2005م( . 
 / ورقة عمل مقدمة ملوؤمتر �ل�صناعات �لتقليدية يف �لقاهرة �ملنعقد يف �لفرتة 11- 14. 9

9/ 2000م
يف  �ملنعقد  �لعربي  �لوطن  يف  �لتقليدية  �ل�صناعات  ملوؤمتر  مقدمة  عمل  »ورقة   **

�لريا�س يف �لفرتة �لو�قعة بني 17- 19/ 9/ 2005م«
فا�س-  يف  �ملنعقد  �لعربي  �لوطن  يف  �لتقليدية  �ل�صناعات  ملوؤمتر  مقدمة  عمل  ورقة  10 .

�ملغرب �لعربي- يف �لفرتة 17- 19/ 9/ 2007م
�صنة  �ل�صناعية  �لتجارية  �لغرفة  عن  �ل�صادر  �خلليل  حمافظة  يف  �ل�صناعي  �لدليل  11 .

1995- 1996م( 
�إنعا�س  جمعية  يف  �ل�صعبي  �لرت�ث  متحف  دليل  غو�صه:  وعدله  �جلبار  عبد  ناجي  د.  12 .

�لأ�رشة- �لبرية
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د. �صكري عر�ف- �حلرير- من م�صادر �لقت�صاد �لفل�صطيني- �لطبعة �لأوىل- بتاريخ  13 .
كانون ثاين 1997، �س 304- 311 )مقتب�س( . 

ع�رش  �ل�صابع  �لقرن  يف  �لقد�س  يف  �حلرفية  �لطو�ئف  وثائق  �هلل:  عطا  علي  حممود  د.  14 .
�لتوثيق  مركز  �لأول،  �جلزء  �ل�رشعية،  �لقد�س  حمكمة  �صجالت  خالل  من  �مليالدي 

و�ملخطوطات، جامعة �لنجاح �لوطنية، طبعة �أوىل 1991م( . 
.... ، م�رشوع حماية وتطوير �حلرف و�ل�صناعات �لتقليدية- وز�رة �لثقافة �لفل�صطينية  15 .

2008م. 
ثائر �لعطاري وعادل يحيى: �حلرف �ليدوية �لتقليدية �لفل�صطينية- �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية  16 .

للتبادل �لثقايف، ر�م �هلل 2008م. 
م: زوجة مو�صي ديان جمعن مناذج من �لزي  جملة �ل�صنابل �لرت�ثية �لعدد �لأول 1997. 17

�ل�صعبي. 
ني�صان  �آذ�ر  �صباط   11 �لعدد  �ل�صنابل  جملة  �لتعامره،  عرب  ثوب  �لقومي:  �لزي  من 

2000م. 
�لعدد  �لرت�ث و�ملجتمع،  �ل�صعبية هويتنا �ملطرزة، جملة  �أزياوؤنا  �أبو هدبا:  �لعزيز  عبد  18 .

28 متوز 1996م. 
عبد �لعزيز �أبو هدبا: دور �ملر�أة يف حفظ �لرت�ث �لثقايف، جملة �لرت�ث و�ملجتمع، �لعدد  19 .

34 ت�رشين ثاين 1999م. 
ثوب �لعرية م�صرتد: �ليهود �رشقو� �لبالد وتر�ث �لأجد�د و�رشدو� �لعباد: جملة �ل�صنابل  20 .

�لعدد 10 ت�رشين ثاين وكانون �أول وثاين 1999/ 2000م. 
و�ملجتمع  �لرت�ث  جملة  �لفل�صطيني،  �ل�صعبي  �لرت�ث  يف  �لتطريز  قم�صية:  م�صلم  ماري  21 .

�لعدد 24 متوز 1994م. 
�لزو�ج عند �لعرب �مل�صلمني، جملة �لرت�ث و�ملجتمع  د. خلقي خنفر: �لزي و�حتفالت  22 .

�لعدد 25 كانون �لثاين 1995م. 
م. معلمة ت�صميم �أزياء- مي�رش  من �أزيائنا �ل�صعبية: جملة �ل�صنابل �لعدد �لثامن 1998. 23

زيد�ن �لدويك –�خلليل 
للرت�ث  �ل�صنابل  مركز  عن  ت�صدر  �لتي  �لرت�ثية  �ل�صنابل  جملة  من   12 �أعد�د1- 

�ل�صعبي. 
يف  �ل�صعبي  �لرت�ث  مركز  عن  ت�صدر  �لتي  و�ملجتمع  �لرت�ث  جملة  من   40 �أعد�د1- 

جمعية �إنعا�س �لأ�رشة- �لبرية. 
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املراجع احلية: 

موظفي  �أو  و�أ�صحاب  �ل�صعبية  �ل�صناعات  و�أرباب  و�ملهتمني  �لباحثني  مع  مقابالت  1 .
�ملتاحف �لرت�ثية. 

م �لباحث �ملحرر �مل�صئول ملجلة �لرت�ث و�ملجتمع يف  د. �رشيف كناعنه: 5/ 4/ 2009. 2
جمعية �إنعا�س �لأ�رشة- �لبريه. 

�إنعا�س  �لباحث يف جمعية  م  �أبو هدبا: 23/ 2/ 2009م و5/ 4/ 2009. 3 �لعزيز  عبد 
�لقد�س«  �لعام 1948 ق�صاء  �لقرية �ملدمرة يف  �أبان  –�لبرية »من مو�ليد دير  �لأ�رشة 

قبل وفاته رحمه �هلل. 
ومدير  فل�صطني  يف  و�حلرفية  �لتقليدية  �ل�صناعات  �حتاد  رئي�س  �لتميمي:  جالل  نادر  4 .

م�صنع خزف �لتميمي- �خلليل- 22/ 2/ 2009م. 
م  5 .2011  /5  /1 �خلليل  يف  �لتقليدية  و�ل�صناعات  �حلرف  �حتاد  رئي�س  �لد�عور:  بدر 

و�صاحب م�صغل حرف يدوية. 
م.  �حلاجه خ�رشه جر�د�ت –�أم حممد- �صعري 10/ 10/ 2011. 6

جمموعة ن�صوة رغنب بعدم ذكر ��صمهن لعتبار�ت �جتماعية.  7 .
�أر�صيف مركز �ل�صنابل للدر��صات و�لرت�ث �ل�صعبي- �صعري �خلليل 8 .

�لزيار�ت �مليد�نية.  9 .
�ملقابالت �ل�صخ�صية.  10 .

م.  نان�صي �صبيتان- معلمة ت�صميم �أزياء –حلحول- 10/ 1/ 2011. 11
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مواقع الكرتونية من شبكة االنرتنت:
http: // www. 3nzh. com/ vb/ t62117. htm1. l

http: // zmediat. com/ magazine/ index. php?option=com_content&view=2. 

article&id=226%3A2011- 09- 09- 13- 52- 02&Itemid=36

http: // majdah. maktoob. com/ vb/ majdah166603. 6/ 

http: // boshra2009. 3arabiyate. net/ t942- topi4. c

http: // palshabab. com/ ar/ news. php?maa=View&id=3065. 0

http: // www. scribd. com/ doc/ 12716554/ elaph- Article- about- 6. 

Palestinian- Trditional- Costumes- Map

http://chams02.maktoobblog.co7. m/ 

http: // fateh83. webgoo. us/ t14- topi8. c

�أر�صيف مركز �ل�صنابل للدر��صات و�لرت�ث �ل�صعبي يف �صعري �خلليل  �ل�صور �لرت�ثية من  9 .
ومعظمها بعد�صة د. �إدري�س جر�د�ت. 
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املالحق: 

ملحق التطريز زالأزياء ال�سعبية يف املثل ال�سعبي

فتلة �ملعدلة ذر�ع ♦ 

فتلة �لهبلة باع ♦ 

فتلتها �صربين وقعدتها مرتين ♦ 

�ملعدلة �أم �لديار غالية زي �لبهار ♦ 

من وفرت ما جاعت ومن دبرت ما عريت ♦ 

�صنعة يف �ليد �أمان من �لفقر  ♦ 

�لعز يليق ب�صحابه  ♦ 

�ملمار�س غلب �لفار�س  ♦ 

�لإ�صكايف حايف و�حلايك عريان  ♦ 

�صاحب �ل�صنعة مالك قلعة  ♦ 

�للي يطلع من ثوبه يعرى  ♦ 

�للي يربط بقبتو حبل بيالقي �ألف مني ي�صدو ♦ 

بيف�صل للربغوت قمي�س ♦ 
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ملحق التطريز يف الأغاين ال�سعبية:

عباتي عباتي يا �بو جودت عباتي ♦ 

لألب�صها و�أتغاوى بني �لعدو�تي ♦ 

دق �لغايل على ذيايل  ♦ 

يا ذيال ثوبي من ق�صب ♦ 

على ديني و�مياين ♦ 

ن�صايبنا عز �لن�صب ♦ 

دق �لغايل على ذيايل  ♦ 

يا ذيال ثوبي من حرير ♦ 

على ديني و�مياين ♦ 

ن�صايبنا من بيت كبري ♦ 

قالت بهرية يا ثوبي ن�رشته ♦ 

و�حلمد هلل حممد �جتوز  ♦ 

ويا نذري كملته ♦ 

قالت بهرية يا ثوبي مديته ♦ 

و�حلمد هلل حممد �جتوز  ♦ 

ويا نذري وفيته ♦ 

يا مَعدَّله روحي وتعايل ♦ 

يا مَعدَّله حالك وحايل ♦ 

يا معدله يا �أم �لديار ♦ 

م.  يا غاليه زي �لبهار- من �لبد�عة �أم حممد جر�د�ت- �صعري 4/ 9/ 2011 ♦
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بدون تعليق

زوجة مو�سي ديان جمعت مناذج من الزي الفل�سطيني

عملت زوجة مو�صي ديان ومنذ بد�ية �لحتالل على جمع �لأزياء �ل�صعبية �لفل�صطينية 
�جلانب  �ىل  ون�صبه  �لزي  هذ�  �نتحال  بهدف  �لفل�صطينية  و�لقرى  �ملدن  من  �صتى  بو�صائل 
�ل�رش�ئيلي، وكما يحاول �جلانب �ل�رش�ئيلي يف بع�س �ملنا�صبات �ظهار فتياتهم بلبا�س 
فل�صطيني تقليدي، كما مت �نتحال ثوب منطقة بيت حلم ون�رشه يف �لن�صيكلوبيديا �لعاملية 
على �أنه زي �صعبي ��رش�ئيلي وهذه حماولة �صمن خطة ��صرت�تيجية مربجمة لتفريغ �ل�صعب 

من حمتو�ه �لوطني و�قتالعه من جذوره 
 http: // palshabab. com/ ar/ news. و�نظر  �لأول  �لعدد  �ل�صنابل  جملة 

php?maa=View&id=3060



من القرى املدمرة بيت نتيف 
قرية )السماعنة( قضاء اخلليل 

تراث وتاريخ 

الشيخ/ عباس منر
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مقدمة:

نتيف  )بيت  �ل�صماعنة  بلدة  تر�ث  و��صحة عن  �إعطاء �صورة  �إىل  �لدر��صة  تهدف هذه 
ق�صاء �خلليل( وتاريخها. 

حيث  بالرومان،  مرور�ً  �لكنعانيني  منذ  �حل�صار�ت  عليها  تعاقبت  نتيف  بيت  وبلدة 
كانت من �صمن �أق�صية فل�صطني �لأحد ع�رش وهي: �لقد�س و�أريحا وعمو��س و�للد ويافا ويبنا 
وتل جزر وبيت �صور وجفنة وعقربه وبيت نتيف �لتي كان يطلق عليها ��صم )بال( ، وجاء 
�لإ�صالم حيث حررها كبار �ل�صحابة من �لروم يف عهد �خلليفة عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل 
عنهم �أجمعني، ولي�س هناك من ينكر موقعة �أجنادين �ل�صهرية، ويكفي فخر�ً �أن هذه �لبلدة 
وجار�تها قرى: عجور وزكريا وبيت عطاب وبيت جمال و�صوريف مع قرية تل �ل�صايف هي 
�أر��صي موقعة �أجنادين، وحظيت بقدوم خالد بن �لوليد �صيف �هلل �مل�صلول على ر�أ�س جي�س 
من �ل�صحابة �لأجالء ر�صي �هلل عنهم ين�رشو� �لنور �لذي �أنزله �هلل على حممد بن عبد �هلل 

عليه �ل�صالة و�ل�صالم. 
�إن بيت نتيف قرية عريقة �صاحبة تاريخ وتر�ث، مثلها مثل �ملدن و�لقرى �لفل�صطينية، 
نعم لقد �أر�دو� لهذ� �لوطن �أن ميحى من �لتاريخ �أو تزور حقيقته، فيلب�س غري ثوبه، لكنه حي 

ثابت و�صارب بجذوره يف �أعماق �لتاريخ باأرومته �خلالدة �لتي تف�صح عنها بطبيعتها. 
بيت نتيف �لبلدة �لطيب �أهلها �أحتلت مع ما �حتل من فل�صطني عام �لنكبة 1948م، 
ويحرك  �لو�قع،  ظلمة  يبدد  حنون  د�فئ  ب�صوت  نف�صها  عن  �لبلدة  هذه  حتدثكم  و�ليوم 
و�أحا�صي�س يف  و�ملخطوطة عو�طف  �ل�صفوية  �لرو�ية  �لعروق، �صانعة من  �ملجمد يف  �لدم 
�لتي تالزمه  بيئته،  �بن  �لفل�صطيني  �لإن�صان  �أن  �لآخرين، ون�صو�  تيب�صت فيه عو�طف  زمن 
�لتي هي  �لأ�صالة فهي مغرو�صة يف وجد�نه ويف ذ�كرته  متعلقاتها، وتر�فقه؛ لأنه يع�صق 
منبع تر�ثه وتاريخه، ول �صيء �أخطر على �لإن�صان من �أن يكون جاهاًل بالتاريخ وما�صيه، 
وبخا�صة نحن �أبناء هذ� �لوطن، وها هم �لأعد�ء يحاولون طم�س تاريخنا وتر�ثنا وح�صارتنا 

وهويتنا. 
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التسمية:

عن  �ملوروث  �ل�صم  هو  �لنون«  »بفتح  نتيف((  ))بيت  ��صم  �أن  �ل�صفوية  �لرو�ية  تقول 
�لآباء و�لأجد�د، و��صتهرت قريتنا منذ �لعهد �لعثماين با�صم قرية �ل�صماعنة، مع بقاء �ل�صم 
بيت نتيف، وتعرفها �لقرى �ملجاورة، وقرى �صمال غرب �خلليل با�صم قرية �ل�صماعنة، و�صاألت 
وبخا�صة  �ملوجودة،  �لقدمية  �لوثائق  يف  �أما  �صيء،  �إىل  �أ�صل  ومل  �ل�صم،  هذ�  عن  كثريين 

�لعثمانية فتثبت �أن ��صمها بيت نتيف، وكذلك وثائق �لنتد�ب �لربيطاين. 
، ويف  �أو لطيفا((  لتيفا  ))بيت  ��صم  �لغابرة كان يطلق على بيت نتيف  �لأزمان  ويف 
�لأحد  فل�صطني  �أق�صية  �صمن  من  نتيف  بيت  كانت  �لرومان  زمن  �لأدومي  هريود�س  عهد 
ع�رش وهي: بيت �ملقد�س، بيت �صور، �أريحا، عمو��س، تل جزر، �للد، جفنة، عقربة، يافا، يبنا، 

و�أخري�ً بيت نتيف �لتي كان يطلق عليها ��صم ))بال(( . 

املوقع واحلدود:

تقع بلدة بيت نتيف يف �ل�صمال �لغربي من ق�صاء �خلليل، وهي على بعد 21 كيلو مرت�ً 
من مدينة �خليل و 21 كيلو مرت� من بيت حلم وعلى بعد 27 كيلو مرت�ً من �لقد�س �ل�رشيف يف 
�جلهة �جلنوبية �لغربية، وتتو�صط بيت نتيف باأر��صيها �ل�صا�صعة جمموعة من �لقرى، فمن 
�ل�صمال حتدها قرى: من ق�صاء �لقد�س. وهي بيت عطاب وجر��س و دير �أبان وبيت جمال 
ومن �لغرب قرية زكريا ومن �جلنوب قرى عجور وكفر �أم برج و�صوريف، ومن �ل�رشق قرية 

عالر ق�صاء �لقد�س. 
و�أهايل بيت نتيف يرف�صون هذه �حلدود ول �صيما من جهة �ل�رشق، فقالو� �إن حدود 
�لأجنليز  �أر�د  �ل�صفوية عن �حلدود:  �لرو�ية  و�دي فوكني و�جلعبة، وتقول  نتيف ت�صل  بيت 

تر�صيم �حلدود ونحن �أهايل بيت نتيف نرف�س هذ� �لرت�صيم. 

املساحة:

ذكر يف كتاب �لدباغ و�ملو�صوعة �لفل�صطينية وخريطة فل�صطني �أن م�صاحة بيت نتيف 
عام 1945م بلغت ))44587(( دومنًا، ولكن �أهايل �لقرية ومنهم عبد �ملجيد علقم »«�بو 
�صليم« وعبد �لر�صول �أبو حماد ل يتفقون حول ما ورد عن م�صاحة بلدتهم، و�أكد �جلميع �أن 

م�صاحة �لربية �أكرث من ذلك بكثري وهذه �حلدود و�مل�صاحة من و�صع �لنتد�ب �لربيطاين. 
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السكان واحلمائل:
�صكان  �أن عدد  للقرية  �صكاين دقيق ومتو�فر  �إح�صاء  �أول  �لعثماين  �لأر�صيف  جاء يف 
بيت نتيف بلغ يف عام 1596م )520( ن�صمة، ويف عام 1890م قدر عدد �صكان بيت نتيف 
)500( ن�صمة، ويف عام 1900م قدر عددهم 700، ن�صمة وتقول �لرو�ية �ل�صفوية �أن �أهايل 
�لقرية يف نهاية �لدولة �لعثمانية بلغ عددهم حو�يل 1000 ن�صمة، ويف �إح�صاء عام 1922م 
�لذي قام به �لنتد�ب �لربيطاين بلغ عدد �صكان بيت نتيف 1112 ن�صمة و�زد�د عددهم عام 
�إىل  ن�صمة مق�صمني  �إىل 1649  للقرية  �لتابعة  �لرو�س  �أم  �صكان خربة  فيهم  1931م، مبن 
�أنثى، لهم 329 بيتا، ويف عام 1945م �رتفع �لعدد �إىل 2150 ن�صمة،  819 ذكر�، و830 
ويف عام �لنكبة قدر عددهم بـ 2500 ن�صمة كانو� موزعني �إىل �حلمائل و�لعائالت �لتالية: 

علقم، �أخمي�س، �أبو �رشور، �أبو نحلة، �لدب�س، �أبو عودة، �أبو حماد، حمد �هلل، �أبو حممد، 
رومي، ب�صري، �أبو حذوة، �لكردي، بدو�ن، عبد �لقادر، ع�صلي، �أبو جاجة، �أبو م�صلم، �أبو حالوة، 
�أبو طربو�س، �أبو �صعرية، من�صور، �أبو ر��صد، �صيد �حمد، �لأ�رشم، �أبو �ل�رشبي، �عمر، �ل�صوري، 
�أبو غامن، �لغروز، �أبو عجور، �أبو �صخية، مطلق، �لأ�صمر، �أبو عيا�س، عقل، �حل�صنية، خ�رشم، 
كعو�س، �لعمري، �أبو ريالة، طزع، �أبو �صباح، ن�صيم، دع�صان، �أبو رز، ق�صول، تركي، �وكيت، 
م�صلط، نانو�س، وهذه �حلمائل و�لعائالت ت�صكن يف حارتني: �لفوقا و�لتحتا ويطلق على كل 

هذه �لعائالت ��صم عائالت �جلمارنة و�لكفرية و�مل�صايخ. 

خماتري القرية:
�لتحتا،  �لفوقا و�لآخر للحارة  �لغالب يف بيت نتيف خمتار�ن و�حد للحارة  كان يف 
مركز  وكان  �لبلدة،  يف  �ملخرتة  مهمة  خمتلفة  عائالت  من  عدة  و�صخ�صيات  ت�صلمت  ولقد 
�ملختار مهمًا، ومهماته كثرية منها: �لر�صمية و�ل�صعبية، بالإ�صافة �إىل �لإ�صالح بني �لنا�س، 

وكان بيته كان جممعًا وملتقى لرجالت �لبلدة. 
ومن خماتري �لقرية �لذين كانو� يف عهد �لنتد�ب: يو�صف �خمي�س، علي حممد علقم، 
عليان �أبو حالوة، عبد �لهادي من�صور، عبد ربه ح�صن �أبو �صعرية، وكان �أحمد عبد �حلافظ 
�خمي�س و حممد عبد �لهادي من�صور خماتري بالوكالة، و وظيفة خمتار موجودة يف بيت 

نتيف منذ �لعهد �لعثماين. 

الساحات أو الدواوين:
�مل�صافة �أو �لديو�ن يطلق عليها ��صم �صاحة بيت نتيف، وهي من �لأمكنة �لتي يتو�جد 
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فيها �لرجال ب�صورة د�ئمة، ويف �ملا�صي كانت يف بيت نتيف �صاحتان �لأوىل يف �حلارة 
�جتماع  يف  دور  �ل�صاحات  ولهذه  �لبلد،  ملك  وهما  �لتحتا،  �حلارة  يف  و�لثانية  �لفوقا 
�ل�صاحة  �ل�صبيل، ويف  لل�صيف وعابر  ماأوى  و�ل�صمر، وهي  �ل�صهر  �لعائالت و�حلمائل وقت 
�إكر�م  يف  �لبلدة  �أهل  ويتبارى  �ل�صيف  �إكر�م  يف  �لتقاليد  ح�صب  متو�رثة  �صعبية  حكايات 
�ل�صيف، وهذه �ل�صفة من �صفات �لريف �لفل�صطيني، و�ل�صاحة تقام فيها �لأفر�ح و�لأتر�ح 
�لإفطار يف  �لإفطار، ويكون  �لرجال وقت  فيها  �لع�صائري، ويف رم�صان يجتمع  و�لق�صاء 
رم�صان ب�صكل د�ئم يف �ل�صاحات و�مل�صاجد، ومع بد�ية �لأربعينيات كرثت �ل�صاحات لكرب 

�لقرية وتو�ّصع �لبناء. 

املساجد: 
يوجد يف بيت نتيف ثالثة م�ساجد هي: 

م�صجد �ل�صيخ �إبر�هيم.  ● 

 ● م�صجد �لأربعني. 

م�صجد �ل�صيخ �أبو مهدي.  ● 

�لعلماء  �لبلدة عدد من  و�لعيدين، وكان يف  �مل�صاجد �صالة �جلماعة  وتقام يف هذه 
�لتي تتعلق بال�رشع �حلنيف من فقه  �لأمور  �أهايل بيت نتيف  �لأزهريني، يقومون بتعليم 

وعباد�ت وتعليم �لقر�آن و�حلديث و�لقر�ءة و�لكتابة. ومن هوؤلء العلماء: 
�ل�صيخ حممد عبد �حلميد مطلق  ● 

�ل�صيخ عبد ربه �أبو �صعرية  ● 

 ● �ل�صيخ �صايف �أبو جاجة 

�ل�صيخ ح�صن دهنون  ● 

وكانت لهوؤلء �لعلماء كلمة م�صموعة يف بيت نتيف و�لقرى �ملجاورة، ويرجع �إليهم 
�لنا�س يف كثري من �أمورهم �لدينية و�لدنيوية. 

املقامات واملقابر: 
يف بيت نتيف يوجد عدد من املقامات املهمة عرفنا منها: 

من  باأكرث  تقدر  وم�صاحته  �حلجر،  من  ومبني  �لبلد  �صمال  وهو  فاطمة  �أبو  مقام  ♦ 
ثالثني مرت�ً يف خربة ز�نوع. 
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مقام �لنبي يون�س وهو �إىل �ل�صمال �لغربي للبلد ومبني من �حلجر.  ♦ 

�لقرية،  من  �جلنوب  �إىل  قليل  بانحر�ف  �لغربية  �جلهة  يف  وهو  �ل�صاحلي  مقام  ♦ 
ومبني من �حلجر. 

وم�صاحته  �حلجر  �لبلدة، ومبني من  �جلنوبية من  �جلهة  �أبو هالل وهو يف  مقام  ♦ 
تقدر بـ )5×5( وعليه قبة �صغرية. 

مقام �ل�صيخ غازي ويقع يف �جلهة �جلنوبية �ل�رشقية من �لقرية بالقرب من قرية �أم  ♦ 
�لرو�س، وم�صاحته 50 م وله قبة كبرية. 

مقام �أبو رمانة ويقع بالقرب من مقربة �لبلد، وم�صاحته �صغرية تقدر بخم�صة ع�رش  ♦ 
مرت�ً. 

مقام �ل�صيخ �حمد ويقع يف �جلهة �ل�رشقية من �لقرية وهو بناء �صغري غري معقود.  ♦ 

قلياًل مبني من  �ل�صمال  �إىل  بانحر�ف  �ل�رشقية  �جلهة  �صعد ويقع يف  �ل�صيخ  مقام  ♦ 
�حلجر، وم�صاحته ل تزيد عن ع�رشين مرت�ً. 

رمانة  �أبو  مقربة  ��صم:  عليهما  ويطلق  �ملوتى  لدفن  مقربتان  نتيف  بيت  يف  وتوجد 
وم�صاحتها �أكرث من ع�رشين دومنًا، ومقربة �مل�صايخ وم�صاحتها تقدر بع�رشة دومنات. 

املدرسة وصفوف الكتاب:
تاأ�ص�صت مدر�صة بيت نتيف يف بد�ية �لع�رشينيات، وقبلها كانت �صفوف �لكتاب منت�رشة 
يف �لبلدة وبخا�صة، يف �ل�صاحات وكان هناك يف �لعهد �لعثماين عدد من �أبناء �لبلدة �لذين 
تخرجو� يف �لأزهر �ل�رشيف يف م�رش عام 1933م بنيت �ملدر�صة �لثانية يف �لقرية، وكانت 

هذه �ملدر�صة و��صعة، ولها ملعب وفيها مكتبة وعرفنا من مدر�صيها. 
�ل�صيخ م�صباح �ل�رشيف.  ♦ 

�لأ�صتاذ �أمني قطينة.  ♦ 

�لأ�صتاذ �أبو ر�صاد �ل�صنجالوي.  ♦ 

�لأ�صتاذ عمر قطيط.  ♦ 

�لأ�صتاذ طاهر �حلموري.  ♦ 

�لأ�صتاذ حممد حممود �لعزة.  ♦ 

مدير �ملدر�صة �لأ�صتاذ عمر �لعناين.  ♦ 
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احلياة االقتصادية:

�لزر�عة وتربية �ملو��صي بالدرجة �لأوىل،  �أهايل بيت نتيف يعتمدون كليًا على  كان 
نتيف  بيت  عائالت  جميع  �أن  وجند  و��صعة،  �أر��صي  ميلكون  وهم  �أر�صهم،  خل�صوبة  وذلك 
كانت مالكة لالأر�س، ولكن تتفاوت �مللكية من عائلة �إىل �أخرى، و�لرو�ية �ل�صفوية: تقول �أن 

كل �أهايل بيت نتيف كانو� يقومون بالأعمال �لزر�عية. 
ُلب  و�حلبوب هي  �لبعلية،  �لزر�عة  على  بالرتكيز  نتيف  بيت  �لزر�عة يف  �ت�صمت  وقد 
�لإنتاج �لزر�عي، وياأتي يف مقدمتها �لقمح و�ل�صعري و�لعد�س و�حلم�س و�لفول.. �لخ، وهذه 
�لزر�عة �ل�صتوية، و�أما �لزر�عة �ل�صيفية فهي، �لذرة و�ل�صم�صم بالإ�صافة �إىل �ملقاثي �لبعلية 
�لتي هي )مونة( للبيت مثل �لفقو�س و�خليار و�لبندورة و�لبامية و�لكو�صا.. �لخ، و�هتم �أهايل 

بيت نتيف بزر�عة �لأ�صجار �ملثمرة مثل �للوزيات و�لزيتون و�لتني و�ل�صرب و�لعنب. 

املياه: 

لل�رشب  ل�صتعمالها  �ل�صتاء  يف  عة  �ملجمَّ �ملياه  على  �لغالب  يف  نتيف  بيت  �عتمدت 
وغريها، ومي�صور �حلال منهم يحفر بئره قبل بناء �لبيت، ومع هذ� توجد يف �لبلدة بئر كبرية 
�أكرث من  و�لبلده فيها  بئر مياهه غزيرة جد�ً،  �ل�صف�صاف، وهو  ��صم عني بري  يطلق عليها 
ع�رشين بئر�ً، وكانت تفي حاجة بيت نتيف وزيادة، وماوؤها د�ئم، و�لقرى �ملجاورة كانت 
ت�صتعني مبائها يف حالة وجود جفاف يف �لبالد مثل: زكريا وعجور و�صوريف، ومن الآبار 

والعيون يف البلدة: 
بري �صهلة ♦ 

�لعني �لبي�صة �أو �لكذ�بة ♦ 

حفري عني �ملاحلة ♦ 

حفري بيت ف�صل ♦ 

بري هق�س ♦ 

بري �لطويل ♦ 

بري �لز�غ.  ♦ 
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امساء الوديان:

ل�صعة �أر��صي بيت نتيف وجد فيها وديان كثرية ومن هذه �لوديان: و�د �ل�صنع، و�د 
�جنيل، و�د �ل�صمت، و�د بول�س، و�د �ل�صغاف، و�د �لعني، و�د عامر، و�د ح�صني، و�د �مل�رش، 

و�د �لنهري، و�د قنية، و�د �لنهري. 

سهول بيت نتيف:

��صتهرت �لبلدة بال�صهول �لكبرية ومن �أ�صماء هذه �ل�صهول: �صهل مرج �لغز�ل، �صهل و�د 
بول�س، �صهل �ملنازل، �صهل �جنيل، �صهل �لو�صايا �لتحتا، �صهل �لو�صايا �لفوقا و�ليوم موجود 
فيها حمطة �لأقمار �ل�صناعية، �صهل مرج �لعني، �صهل و�د �ل�صمت، �صهل و�د �مل�رش، �صهل 

جور �لعني �لفوقا و�صهل جور �لعني �لتحتا و �صهل حمادة. 

الثروة احليوانية: 

بقدر �هتمام �أهايل بيت نتيف بالزر�عة، �هتمو� بالرثوة �حليو�نية مثل �لغنم، وكانت 
و�خليول  و�حلمري  و�لبغال  و�جلمال  �لأبقار  �إىل  �إ�صافة  �لغنم،  قطعان  بكرثة  ت�صتهر  �لبلدة 
�لأ�صيلة، فا�صتعملوها كو�صائط نقل وحلر�ثة �لأر�س، ومل يخل بيت و�حد من هذه �حليو�نات، 
ر�ع،  له  عجال  وكل  �لبقر  قطيع  وهي  عجال(  )مفرد  �لعجالت  من  عدد  �لقرية  يف  وكان 
�لغنم  بقطعان  موجًا  متوج  �حل�صاد  بعد  �لبلدة،  �أر��صي  كانت  و�ملر�عي  للرعي  وبالن�صبة 

و�لأبقار، وبخا�صة من منطقة بئر �ل�صبع. 
كما �هتم �لأهايل برتبية �لطيور، مثل �حلمام و�لدجاج، و�هتم بع�صهم برتبية �لنحل، 

وكل بيت يوجد فيه طابون. 

الدكاكني:

�أكرث من  �لأربعينيات، وكان يوجد فيها  بد�ية  �لنت�صار مع  و��صعة  �لبلدة  كانت دور 
خم�صني دكانًا للبقالت و�خل�رش�و�ت و�للحوم و�ملالب�س و�حلالقة حيث بلغ عدد �حلالقني 
�صتة، وبع�س �لنجارين و�حلد�دين و�خلياطني، وكان يف �لقرية بابور طحني )مطحنة قمح( 
، وكان �أ�صحاب هذه �لدكاكني ي�صرتون ب�صاعتهم من ��صو�ق �لرملة و�خلليل و�لقد�س وبيت 

حلم، و�أهايل بيت نتيف كانو� ي�صّوقون �إنتاجهم �إىل تلك �ملدن نف�صها. 
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املواصالت:
ترتبط بلدة بيت نتيف ب�صارع معبد ي�صل بني �خلليل ويافا ولها طرق عدة ت�صل �لبلدة 
�إىل  �ملو��صالت  �أو�صاع  حت�صنت  �لعرقوب  با�صات  �رشكة  �فتتاح  وبعد  �ملجاورة،  بالقرى 
الن بالركاب،  حد كبري وكان ينطلق يوميًا من بيت نتيف �إىل �لقد�س �ل�رشيف با�صان حممَّ

ويوجد لأهايل �لبلدة عدد من �ل�صاحنات. 

األدوات الزراعية واحلصاد والدراس:
�ملحر�ث �لبلدي �مل�صنوع من �خل�صب، �لفاأ�س، �لطوريه، �لكريك، �لقزمة )فاأ�س كبري( ، 
�ملنجل )�ل�صحيلية( ، �لقالو�س، �للوح، �ل�صاعوب، �لدكر�ن، �ملذر�ه، �أدو�ت �لتقليم مثل: �لبلطة، 

�لقدوم، �ملن�صار، �ملق�س. 

أمساء األراضي: 
ه، مر�ح، كرم، ب�صتان، ِمقثاة، جدر، قاطع، �ِصعب، ماِر�س  حاكوره، مار�س، خلَّه، دبَّ � 

)مو�ر�س( . 
�ل�صعب و�خلله: قطعة �أر�س �صهلة بني جبلني و�لو�د يف ن�صفها.  � 

�لكبرية  �لأر�س  بني  وخ�صو�صًا  و�لأخرى  �لأر�س  بني  يف�صل  �لذي  �لقاطع:  � 
و�ل�صغرية. 

�ملار�س: قطعة �أر�س منب�صطة م�صاحتها من دومن �إىل ثالث.  � 

�ملعناة: ق�صم من �أر��صي �ملار�س.  � 

و�لفقو�س  و�لبندورة  �لكو�صا  مثل  �لبعلية  للزر�عة  خم�ص�صة  �أر�س  وهي  �ملقثاة:  � 
و�لزيالء... �لخ. 

�مِلْر�ْح: قطعة و��صعة و�صهلة.  � 

 � �خللة: قطعة �أر�س بني تلتني. 

ة: قطعة �أر�س �صهل مرتفعة قلياًل.  �لدبَّ � 

بيت نتيف خربها وآثارها:
من �ملتعارف عليه عند علماء �لآثار �أن بيت نتيف هي بلدة كان يطلق عليها يف �لعهد 

�لروماين ��صم »بيت لطيفا«، ومنه ُحرِّف ��صمها �حلايل �إىل بيت نتيف. 
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وهذه �لبلدة م�صهورة بخربها �لأثرية، وعرثت د�ئرة �لآثار يف �لعام 1934م باإ�رش�ف 
يرجع  �صغرية  متاثيل  على  قدميتني  بئرين  د�خل  بر�مكي  دميرتي  �لفل�صطيني  �لدكتور 
�أثري يحتوي على  �لبلدة موقع  �أنه يف م�صطح  �مليالدي، وعلم  �لثالث  �لقرن  �إىل  تاريخها 
�أ�صا�صات ومد�فن و�صهاريج و�أر�س مر�صوفة بالف�صيف�صاء ويف اأرا�سي بيت نتيف عدد ل 

باأ�س به من اخلرب منها: 
خربة اأم الرو�س ال�سمالية ♦ 

�أو �ل�صمالية، وترتفع حو�يل 500 مرت عن  �أم �لرو�س �ل�صامّية  يطلق عليها ��صم خربة 
�صطح �لبحر. وهذه �خلربة ملك ع�صرية �جلمارنة، و��صت�صهد فيها �لقائد حمد جابر )�أبو �لوليد( 
مهدمة  و�أبنية  بالف�صيف�صاء  مر�صوفة  �أر�س  بقايا  �خلربة  هذه  يف  ووجدت  1936م،  عام 

وتكرث يف هذه �خلربة �لكهوف و�ملغاور. 
خربة اأم الرو�س اجلنوبية ♦ 

�أنقا�س جدر�ن  �لبحر حو�يل 457 مرت�ً، وحتتوي على  �صطح  ترتفع هذه �خلربة عن 
لبيوت قدمية، وهي ملك لعائلة �خمي�س وكانت هذه �خلربة م�صكونة من قبل هذه �لعائلة. 

خربة اأم اجلاج ♦ 

خربة �صغرية �رشق �لبلدة تكرث فيها �ملغاور، وجدت فيها �آثار قدمية رومانية. 
خربة ملكتها  ♦ 

تقع هذه �خلربة يف �جلنوب �ل�رشقي ملوقع �لبلدة، وهي ملك ع�صرية �جلمارنة، فيها 
�آثار رومانية،  عدد من �ملغاور، وقد عرث يف عهد �لنتد�ب �لربيطاين يف هذه �خلربة على 

خا�صة مع�رشة �لزيتون، وبيوت مهدمة و�صهاريج، وفيها عدد من �ملغاور. 
خربة اأيكا ♦ 

عرث يف هذه �خلربة على �صهريج وحجر طاحون وجدر�ن متهدمة. 
خربة بتيقة  ♦ 

ملك  وهي  �ل�صرب  بزر�عة  م�صهورة  و�أر�صها  �لقرية،  من  �ل�رشق  �إىل  �خلربة  هذه  تقع 
ع�صرية �جلمارنة، فيها عدد من �ملغاور. 

خربة الظاهي  ♦ 

ع�صرية  ملك  وهي  �ملغاور،  من  وعدد  رومانية  �آثار  فيها  توجد  نتيف  بيت  �رشق 
�جلمارنة. 
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ربة ا�سم اهلل  خ ♦
هي �إىل �ل�رشق من �لبلدة �أي�صًا وملك لع�صرية �جلمارنة، فيها �آثار رومانية وعدد من 

�ملغاور. 
أمساء بعض اخلرب: 

وها هي اأ�سماء بع�س اخلرب املعروفة عند اأهايل بيت نتيف: 
خربة �صعد، خربة �لأ�صد، خربة جرفة، خربة �صويكة، خربة كيافة، خربة بيت في�صل، 

خربة �ل�صيخ مذكور، خربة طف �أم طون�س، خربة بد �لبنات. 
خربة النب�ي بول�س: ♦ 

تقع هذه �خلربة يف �ل�صمال �لغربي من �لقرية وترتفع 300 مرت عن �صطح �لبحر، فيها 
»مبان مهدمة و�أ�صا�صات، وبركة، و�إىل �جلنوب بقايا كني�صة ُمقام فوقها قبة وعقود«. 

لعل »دير بول�س« �لذي ذكره �صاحب معجم �لبلد�ن بقوله: »بنو�حي �لرملة: نزله �لف�صل 
عند �بن �إ�صماعيل بن �صالح بن علي بن عبد �هلل بن علي بن �لعبا�س وقال فيه �صعر�ً مل ي�صمه 

فيه، �أوله: 
عليك �س���الم اهلل يا دير من فتى
ول زال ج���و ال�سماك���ني واب���ل

مبهجت���ه �س���وق اإلي���ك طوي���ل
علي���ك، لكي تروي ث���راك هطول

كان ذلك �لدير يقوم على هذه �خلربة، خربة �لنبي بول�س. 
و »بول�س« معناه »�ل�صغري«، و�أ�صهر من عرف بهذ� �ل�صم »بول�س« من حو�ري �مل�صيح 
عليه �ل�صالم، ولد يف طر�صو�س يف ولية »�أ�صنه« �لرتكية، ولقى كثري�ً من �ل�صطهاد يف 

�صبيل ن�رش �لدعوة �مل�صيحية، وقتل يف رومية �صنة 67 �أو 68 م. 
خربة الربج:  ♦ 

و�صهريج،  منقو�صة،  عليا  باب  وعتبة  »برج  فيها:  نتيف  بيت  من  �ل�رشق  �إىل  تقع 
�لتبانة«  »خربة  تقع  �لربج  خربة  وبجانب  بقائمتني«.  مع�رشة  وبقايا  جدر�ن،  و�أ�صا�صات 

�لآتي ذكرها. 
خربة الريموك:  ♦ 

وتل  و�أ�صا�صات،  �صاقطة  �جلنوبي وحتتوي على: جدر�ن  بول�س«  �لنبي  بظاهر »خربة 
�أنقا�س، و�صهاريج، ومغاور، كانت تقوم عليها بلدة »يرموث« مبعنى علو، يف �لكنعانية. 
ويف �لعهد �لروماين حرف ��صمها �إىل Termucha، تقع على بعد ثمانية �أميال �إىل �ل�صمال 

�ل�رشقي من بيت جربين. 
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خربة العبد:  ♦ 

تقع �إىل �ل�صمال من بيت نتيف، ترتفع 423 مرت�ً عن �صطح �لبحر، فيها: مبان متهدمة، 
و�أكو�م حجارة، و�صهاريج، وقطع معمارية، ويف جو�رها خربتان: »�لرتكمان« و »دير �أبو 

علي« على �رتفاع 500 مرت عن �صطح �لبحر. 
خربة جداريا: ♦ 

تقع يف جنوب �لقرية، فيها: »و�أ�صا�صات، و�صهاريج منقورة يف �ل�صخر، ومع�رشة زيت 
مع قو�ئمها«

ع�صرية  ملك  وهي  �لكنعانية  و�صور،  جد�ر  مبعنى  »جديرة«،  عليها  تقوم  كانت 
�جلمارنة. 

خربة ال�سيخ غازي: ♦ 

تقع هذه �خلربة �إىل �جلنوب �ل�رشقي من بيت نتيف، فيها: »مقام عليه قبة خمروطية 
يف  ونحت  ومع�رشة،  و�صهاريج،  ومغو�ر،  �أبينة،  وبقايا  و�صو�رع،  مهدمة  وبلدة  �ل�صكل، 

�ل�صخور«. 
خربة التبانة:  ♦ 

تقع يف �رشق بيت نتيف وفيها: »جدر�ن و�أ�صا�صات بناء فيه غرف م�صتطيلة« وما ز�لت 
�لآثار ظاهرة حتى �ليوم. 
خربة غرابة:  ♦ 

�ل�صاقطة،  �حلجارة  من  و�أكو�م  »�أ�صا�صات،  بها  نتيف،  بيت  من  �ل�رشقي  �جلنوب  يف 
ومد�فن و�صهاريج منقورة يف �ل�صخر«. 

خربة اأم الذياب:  ♦ 

تقع يف ظاهر بيت نتيف �ل�صمايل، ترتفع 415 مرت�ً عن �صطح �لبحر، فيها »�أ�صا�صات، 
و�أكو�م حجارة، و�صهاريج منقورة يف �ل�صخر«. 

خربة زنوع: ♦ 

يف �صمال �لقرية، حتتوي على »موقع ممتد مع بقايا �أبينة، و�صهريج، ومغاور، وقطع 
�أعمدة، وعتبة باب عليا منقو�صة، ومع�رشة منحوتة يف �ل�صخور، وطرق قدمية توؤدي �إيل خربة 

عليا وبيت نتيف«. كانت تقوم على هذه �خلربة بلدة »ز�نوح« مبعنى �أكمة بالكنعانية. 
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األزياء الشعبية: 
من �ملتعارف عليه �أن �أبناء �لريف »�لقرى« �لفل�صطيني لهم لبا�صهم �ملميز و�خلا�س 
ب�صيط،  لبا�صه  �لريف  �بن  فاإن  �لعادة  لبا�س خا�س بهن، ويف  �أي�صا  للن�صاء  بهم، فقد كان 
وقليل �لكلفة، خا�صة �أن �لكل يعمل من �أجل لقمة �لعي�س يف �لريف وخا�صة �لزر�عة، حيث 
�إن �أبناء بيت نتيف فالحون بكل معنى �لكلمة، فهم ميتلكون من �لأر�س ما يكفيهم للزر�عة، 
ويعي�صون على حم�صولتها ويقول �حلاج عبد �حلميد علي حممد علقم )�أبو �صليم( : �إن �حلياة 
يف بلدنا كانت تت�صم بالب�صاطة، و�لكل منا يعمل من قلب ورب وكانت �لأر�س بتعطي من 
قلب ورب، و�للبا�س �ل�صعبي يف بيت نتيف هو �ملوروث هو �لطر�ز �لفل�صطيني �لكنعاين وهو 

�لذي ظل �صائد�ً منذ �لقدم حتى عام �لنكبة 1948م. 
�حلاجة  وزوجه  �صليم  �أبو  علقم  �ملجيد  عبد  �حلاج  �لتقينا  �ل�صعبية  �لأزياء  ولأهمية 
عفيفة �أم �صليم وزوجة �أخيه عي�صى علقم �حلاجة دلل �أم حممد، وكذلك �لأ�صتاذة �صريين عز 

�لدين علقم �لتي �جتهدت يف �لبحث عن �لأزياء �ل�صعبية للن�صاء عند �أهايل بني نتيف. 

أزياء الرجال:

وبخا�صة  فل�صطني،  �أبناء  غالبية  مع  �ل�صعبية  �أزيائهم  يف  نتيف  بيت  �أبناء  ي�صرتك 
�أبناء �لقرية و�لقليل من  �أو �لقمباز يلب�صه عامة  �لرجال، وقد كانت �أهم تلك �لأزياء: �لِكرِبْ 
�أبناء �لقرية كان لبا�صهم �لثوب »�لد�صد��س« و�للبا�س �لد�خلي هو �ل�رشو�ل �لأبي�س �لو��صع 
قبة  دون  من  �لأبي�س  �لقطني  و�لقمي�س  »بدكة«  �جل�صم  و�صط  على  ويربط  �لف�صفا�س، 
و�لفانيال �أو �جلرز�ي �مل�صنوعة من �لقطن �أو �ل�صوف، ويف �لعادة يلب�س فوق �لدمياية �أو 
�لقمباز، �لفروة �مل�صنوعة من جلد �خلروف �ل�صغري �أو �لعباءة �مل�صتوردة من م�رش و�ل�صام، 
ولكبار  �ل�صتاء  �أيام  وبخا�صة  و�لدو�وين  �ملجال�س  �لفروة يف  فوق  �لعباءة  تلب�س  و�أحيانًا 

�ل�صن، �أي�صًا يلب�صون �ل�صاكو )�ل�صاكو( �أو �لكبود �لذي ي�صل طوله حتى �لركبة. 
�أما �ل�صباب فكان لبا�صهم فوق �لقمباز �جلاكيت �أو �لفروة. 

وكان حز�م �لو�صط يف بيت نتيف لكبار �ل�صن ي�صمى �صملة، وهي م�صنوعة من �لقما�س 
ع�رشين  �إيل  ع�رشة  بني  ما  �ل�صملة  وعر�س  �لو�صط،  حلز�م  �ملخ�ص�صة  �لألو�ن  ذي  �لغباين 
��صم  عليه  يطلق  �لو�صط  حز�م  فكان  �لأربعني  �صن  دون  و�لرجال  �ل�صباب  �أما  �صنتيمرت�ً، 
»ق�صاط«، وهو م�صنوع من �جللد، وعر�صه يقارب خم�صة �صنتيمرت�ت �أو �أكرث قلياًل، و�أحذية 
�لرجال كانت م�صنوعة من �جللد، ومن �أ�صماء �لأحذية: �لقندرة و�ل�رشمايه و�لب�صطار و�لبلغة 

و�ملد��س... �لخ. 
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غطاء الراأ�س عند الرجال: 
كان غطاء �لر�أ�س عند غالبية �بناء بيت نتيف قبل �لنتد�ب �لكّفية �أو �لغبانية، و�صغار 
�ل�صن لهم �لطاقية �ملن�صوجة من �ل�صوف يف �لغالب، ويف عهد �لنتد�ب �نت�رش لبا�س �حلطة 
�لبو�ل،  و�حلطة  �ل�صوف،  من  �ل�صتوية  يف  و�حلطة  �ملرعز  �ل�صوف  من  �مل�صنوع  و�لعقال 

و�لقطن تلب�س يف �ل�صيف. 

األزياء الشعبية عند النساء:

�لفالحي �مل�صنوع من قما�س  �لثوب  �لتقليدي وهو  ��صتهرت ن�صاء بيت نتيف بزيهن 
من  معينًا  طر�ز�ً  تختار  كانت  منهن  �مر�أة  وكل  �جللجلي،  �أو  �ملنيل  �أو  �لتوبيت  �أو  �حلرب 
�آملة  �لتقليد لأمها،  �أو  �لزخارف و�لألو�ن و�لر�صوم �حلريرية، مظهرة قدرتها على �لبتكار 
بذلك �ملحافظة على ��صتمر�ر هذ� �لزي �جلميل �لأ�صيل جياًل بعد جيل، �إل �أن �جليل �جلديد 
تغا�صى عن ذلك، ومل يعد يرى ذلك �لثوب �جلميل �إل على كبري�ت �ل�صن من ن�صاء هذه �لبلدة، 

ومن �أنو�ع �لثياب: كان �مللكة و�جلالية و�لثوب �لعادي و�خل�صاري... �لخ. 
�لذي كانت تلب�صه �ملر�أة على و�صطها فكان عبارة عن قما�س مقلم  �لو�صط  �أما حز�م 
مّلاع ذي �ألو�ن عديدة، خم�ص�صة للحز�م، و�أحيانا تلب�س �ملر�أة زنار�ً من �ل�صوف �ملزرك�س 
�أو �لعادي، وكان غطاء �لر�أ�س عند �لن�صاء عبارة عن قطعة قما�س مربعة يطلق عليها ��صم 
�إىل  بالإ�صافة  �لكبري  �حلجم  من  هذه  �لقما�س  قطعة  وتكون  غدفة«،  �أو  �صا�صة،  �أو  »خرقة 
�ملالية، وهي خرقة م�صنوعة من �ل�صوف تلب�س يف �ل�صتاء، ولب�صت ن�صاء بيت نتيف �ل�صنرب 

�لأ�صود �مل�صنوع يف �صوريا. 
وكانت ن�صاء بيت نتيف بعد �لزو�ج يلب�صن فوق روؤو�صهن �لطاقية �لعالية، وهذ� �لزي 
�ل�صبيه لزي �لن�صاء يف بيت حلم وبيت جال وبيت �صاحور، وحتت �خلرقة �أو �لغدفة، �لوقاة 
�أو ما ي�صمى بالعر�قية، وهكذ� كان زي �أهايل بيت نتيف، وهو م�صابه لالأزياء �لفل�صطينية 
�لعناية  فل�صطني  يف  كله  ذلك  يف  و�لأ�صل  وبلد�نها،  قر�ها  وتعدد  تنوعها  على  �لأخرى 

باحل�صمة و�لوقار وجمال �ملظهر و�لزينة يف وقت و�حد. 

األمثال الشعبية: 

أمثال األقارب: 

�لأقربون �أوىل باملعروف.  � 

�أهلك ول تهلك.  � 
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عمر �لدم ما بي�صري ميه.  � 

�أهلك �إن م�صغوك ما بيبلعوك.  � 

�لدم بيحن.  � 

ما بيحمل همك �إل يّلي من دمك.  � 

ما بيحن على �لعود �إل ق�رشه.  � 

أمثال الضيافة: 

�ل�صيف �أ�صري �ملحلي.  � 

بيجي �ل�صيف وبيجي رزقه معاه.  � 

�ل�صيف �صيف �لرحمن.  � 

�أكل �إثنني بكفي ثالثة.  � 

بيت �ل�صيق بيو�صع ميت �صديق.  � 

لقيني ول تغديني.  � 

�أكله و�نح�صبت عليك كل وبحلق عينيك.  � 

أمثال يف الصحه: 

�ملعدة بيت �لد�ء.  � 

كل �صيء مع �لعافية مليح.  � 

�لربد �أ�صا�س كل عله.  � 

�لدفا عفا.  � 

�جلزر بيقوي �لنظر.  � 

كل زيت و�نطح �حليط.  � 

�أكل �لرجال على قد فعالها.  � 

أمثال يف الصرب: 

�ل�صرب مفتاح �لفرج.  � 

�إن �هلل مع �ل�صابرين.  � 
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من �صرب ظفر.  � 

ما بعد �ل�صرب �إل �لفرج.  � 

ه.  �صو �صربك على �ملر، قال �لّلي �أمّر منَّ � 

ربك قال: ب�رش �ل�صابرين.  � 

�صربك على نف�صك ول �صرب �لنا�س عليك.  � 

أمثال عامة: 

�لأقربون �أوىل باللي ما له عتيق ما له جديد.  � 

حبل �لكذب ق�صري.  � 

مفي�س دخان بدون نار.  � 

�أهل �ل�صماح مالح.  � 

�لبعد جفا.  � 

ل ت�رشب من بري وترمي فيه حجر.  � 

�إيل يالعب �لب�س ي�صرب على خر�مي�صه.  � 

أمثال خاصة بالشهور: 

كانون فحل �ل�صتاء.  � 

كانون �أ�صمه معاه.  � 

�صباط �خلباط، ب�صبط وبخبط وريحة �ل�صيف فيه.  � 

�آذ�ر �أبو �لزلزل و�لأمطار.  � 

�آذ�ر �صاعة �صم�س و�صاعة �أمطار.  � 

ني�صان �أمطاره بتحي �لإن�صان.  � 

ني�صان �صهر� خلم�صان: )خمي�س �لبي�س، وخمي�س �لنبات، وخمي�س �لفو�ت( .  � 

�أيار �صهر �لدفا و�صهر �لعفا.  � 

حزير�ن هر �حل�صاد.  � 

يف متوز بي�صتوي �لكوز.  � 
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�آب �للهاب.  � 

يف �آب �أقطف �لعنب ول تهاب.  � 

�أيلول ذيله مبلول.  � 

يف �أيلول بدور �لزيت يف �لزيتون.  � 

�أيام �لزيت �أ�صبحت �أم�صيت.  � 

يف ت�رشين بيخرب �لعنب و�لتني.  � 

يف ت�رشين بغرب �لتني.  � 

ما بني ت�رشين �أول وت�رشين ثاين �صيف ثاين.  � 

ما يف �أنقى من قمر ت�رشين ول �أظلم من عتمة كانون.  � 

يف كانون كن يف بيتك وكرث حطبك وزيتك.  � 

بيت نتيف قبل أربعمائة عام:

بيت  بلدة  تاريخ  �لبحث عن  �أجل  �لأ�رشة من  �إنعا�س  �إىل مكتبة جمعية  زيارتي  لدى 
نتيف �لتقيت �لأ�صتاذ �لقدير عبد �لعزيز �أبو هدبا رئي�س مركز �لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني يف 
�جلمعية �لذي �أخربين باأنه قر�أ يف كتاب )تاريخ فل�صطني يف �لقرن �ل�صاد�س ع�رش( تاأليف 
�لدكتور كمال عبد �لفتاح وولف هوترت »�أن بيت نتيف كانت يف عام 1596/ 1597 م 
تابعة للو�ء �لقد�س، وعدد عائالتها �لتي دفعت �ل�رش�ئب )104( عائالت، ومبا �أن تقدير كل 
�إن  �لكتاب نف�صه  �أهايل بيت نتيف )520( ن�صمة، وجاء يف  �أفر�د يكون عدد  عائلة خم�صة 
�هتم  و�لفو�كهة، كما  و�لزيتون  و�ل�صعري  بزر�عة �حلنطة  �أر��صي بيت نتيف كانت م�صتهرة 

�أهايل �لبلدة برتبية �ملاعز. 
م   1597  /1596 عام  يف  للحكومة  دفعت  التي  ال�رضائب  بخ�سو�س  اأما 

ياأتي:  كما  فهي 
�وقجة،   )3320( �ل�صعري  و�رشيبة  �أوقجة،   )5000( �ل�رشيبة  قيمة  )�لقمح(  �حلنطة 
و�لزيتون و�لفو�كه )2500( �أوقجة، ور�صوم �لزو�ج )500( �أوقجة، و�لأوقجة عملة عثمانية 

م�صنوعة من �لف�صة، وذ�ت قيمة عالية يف ذلك �لوقت ولها قيمتها �ل�رش�ئية. 
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بيت نتيف يف نهاية الدولة العثمانية:
�أدركت �حلكومة �لعثمانية �أهمية بيت نتيف و�ملوقع �لذي حتتله بني �لقرى �ملجاورة، 
�خلا�صة  �حلكومية  �لر�صائل  وكانت  و�ل�رشطة،  للربيد  ومركز�ً  بلديًا  جمل�صًا  فيها  فاأقامت 
�إىل  �إىل بيت نتيف، ثم  �لقد�س  )��صطنبول( متر عرب  �لأ�صتانة  �لعايل يف  �لباب  �لقادمة من 
�لقرى �ملجاورة، وكان رئي�س بلدية بيت نتيف يف نهاية �لعهد �لعثماين، وقبل �لنتد�ب هو 
عبد �لفتاح �أحمد خمي�س، و�لأع�صاء: حممد عبد �حلي مطلق، وح�صن �إبر�هيم �أبو �رشور، وعبد 
�لقت�صادية  و�حلياة  من�صور،  �أوبو  �لهادي  وعبد  علقم،  حممد  وعلي  طربو�س،  �أبو  �حلميد 
كانت مزدهرة فيها وبقدر �هتمام �أهل �لبلدة بالزر�عة �هتمو� بالرثوة �حليو�نية، وبخا�صة 
حلم  وبيت  و�خلليل  �لقد�س  �أ�صو�ق  يف  ومنتوجاتهم  حما�صيلهم  ي�صوقون  وكانو�  �لأغنام 

و�لرملة. 

إحدى قرى العرقوب: 
مناطق  �إيل  مق�صمة  و�لقرى  �ملدن  كانت  فل�صطني  �أنحاء  جميع  يف  �أنه  �ملعروف  من 
�لأ�صماء  �لقد�س كانت هذه  �ل�صالحي لفل�صطني، ويف منطقة  �لفتح  وم�صميات موروثة منذ 
م�صهورة مثل بني مالك وبني ح�صن وبني زيد و�لو�دية و�لعرقوب وبني عمري وكانت منطقة 
�لعرقوب تقع يف �جلنوب �لغربي ملدينة �لقد�س وقرى �لعرقوب هي: دير �أبان، بيت عطاب، 
�لقبو،  �رطا�س، �خل�رش، حو�صان،  ��صوع، عرتوف، زكريا،  بيت نتيف، ك�صال، �رشعا، عقور، 
دير  �ل�صيخ،  دير  عالر،  �ل�صفلى،  عمار،  �أبو  ر��س  �جلعبة،  �صوم،  كفر  فوكني،  و�دي  نحالني، 
�لهوى، جر��س، بيت جمال، ويف �لرو�ية �ل�صفوية لأهايل بيت نتيف وبيت عطاب ي�صيفون 
�إىل هذه �لأ�صماء بيت جال لكن �لأ�صتاذ عبد �لعزيز �أبو هدبا يوؤكد �أن بيت جال كانت تابعة 

ملنطقة بني ح�صن. 

بيت نتيف - واالنتداب:
من  يدور  كان  ما  مع  وتفاعلهم  وم�صاركتهم  حما�صتهم  نتيف  بيت  �أهايل  عن  عرف 
�أحد�ث يف فل�صطني، فكانو� من �لذين �صاركو� يف �لت�صدي لالنتد�ب �لربيطاين و�لهجوم على 

قو�فله وم�صاركة �لقرى يف معاركها. 

ثورة وإضراب 1936:
كانت �أر��صي بيت نتيف و�إ�رش�ب )1936( ملتقى �لثو�ر، وكان لهم دور يف مقارعة 
�أوقعهم حتت ظلم �لنتد�ب مبمار�صاته �لقمعية على �لأهايل و�قتحام  �لنتد�ب �لأمر �لذي 
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�لبيوت، وبالرغم من ذلك ظهر يف بيت نتيف �لعديد من �أبنائها �لثو�ر �لذين كانت مهمتهم 
خارج  �حلديد  �صكة  تعطيل  �إىل  بالإ�صافة  �لرئي�صية،  �لطرق  على  �لع�صكرية  �لقو�فل  �رشب 

�حلدود �لقرية مب�صاركة �لثو�ر من �لقرى �ملجاورة. 
وكان هوؤلء �لثو�ر يتخذون من �جلبال بيوتًا لهم ومركز�ً لنطالقتهم وقدر عدد هوؤلء 
�لثو�ر �ملوزعني يف خرب بيت نتيف بـ )200( ثائر، ومن �أبناء بيت نتيف �لتي كانت نقطة 
ب�صري،  جربيل  حممد  و  �خمي�س  جميل  منهم:  عرفنا  �جتماعاتهم،  وعقد  �لثو�ر  بني  �لتقاء 
وحميدة خليل �لرومي، وعلي نعمان، وعبودة من�صور، و حممد عي�صى �خمي�س، و�عتقل كثري 
من �أبناء بيت نتيف عرفنا منهم: حممد �صليمان �أبو عودة، حممد �لعمري، علي حممد علقم، 
�لتايه،  ر�غب  جرب،  �لفتاح  عبد  �ل�صياج،  حممد  �أبو  حممد  �جلمارنة،  حممد  �أبو  �لقادر  عبد 
عدو�ن �صالح بدو�ن، عبد �لقادر ح�صن �أبو �صعرية و�أخاه ذيب، حممود حميدة، وكان هوؤلء 
�لثو�ر معتقلني يف مع�صكر جي�س �لنتد�ب �لربيطاين بالقرب من قرية عالر، وقال �أحد �لرو�ة 
�لثو�ر من  �إنني زرت مع�صكر عالر، وقد كنت طفاًل �صغري�ً، وكان �ملعتقل ي�صم �لكثري من 
بلدنا و�لقرى �ملجاورة، وكان �لأهايل يزودون �أبناءهم بالقطني و�لتمر و�لزبيب و�لزيتون 
و�حلر��صة  �ل�صائكة  بالأ�صالك  حموطة  كانت  �خليم  �إن  �لر�وي:  وقال  و�حللويات،  و�لبي�س 

�مل�صددة من كل جانب. 
وتقول �لرو�ية �ل�صفوية �أي�صًا �أن قو�ت �لنتد�ب �لربيطاين كانت عندما حتا�رش �لبلدة، 
يف  �لبلدة  �أهايل  يجمعون  وكانو�  بيوتهم،  من  باخلروج  �جلميع  وتطالب  �لتجول،  ومتنع 
�لبلدة، وبعد ذلك يدخل جي�س  �أي�صًا وهو يف  ��صم »�مل�صاهد«،  »جد�رية« موقع يطلق عليه 
و�صم�صم  وعد�س  وفول  وذرة  و�صعري  قمح  من  �خلزين  �أكيا�س  ويفرغ  �لبيوت،  �إىل  �لنتد�ب 
وحم�س وقطني ومتر وبندورة نا�صفة و�جلبنة و�للنب و�لك�صك )لنب �جلميد( و�لزبدة، وياأتون 
بالكاز وي�صعونه فوق هذه كله، ثم ياأتون بالطحني ويو�صع فوق �لكاز، وقال �أحد �لرو�ة: 
�لكاز �مل�صكوب  �للحام، وي�صعونها على  �للحمة �ملعلقة عند  �إنني �صاهدتهم وهم يحملون 

على �لأر�س. 

ملاذا عمليات التطويق والتفتيش؟: 
ملجاأً  كانت  وجبالها  �لبلدة  خرب  �أن  نتيف  بيت  �أهايل  من  �ل�صفوية  �لرو�ية  �أجمعت 
للثو�ر و�لقيادة �أحيانًا، وبعد �أن �صجلت �لثورة �نت�صار�ت كبرية يف حلحول و�صوريف وبيت 
�لتي  �لقرى  �لنطاق  و��صعة  تخريب  باأعمال  �لنتد�ب  جي�س  قام  و�خل�رش،  و�لدهي�صة  حلم 

�صاندت و�صاعدت �لثو�ر. 
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القائد ابو الوليد:
�لقائد �أبو �لوليد �أحمد جابر من بيت عطاب �صجن ع�رش �صنو�ت يف معتقالت �لنتد�ب 
�لربيطاين، وعند خروجه من �ل�صجن بد�ية عام 1939م �لتحق ر�أ�صًا ب�صفوف �لثو�ر، و�أ�صبح 
وحب  لقوته  ذلك  على  �صرب�ً  ي�صتطع  مل  �لنتد�ب  جي�س  علم  وعندما  �ملنطقة،  ف�صيل  قائد 
�لثو�ر له، فجند طائر�ته ل�رشب كل �صرب يف �ملنطقة �لتي جلاأ �إليها، وهي خربة �أم �لرو�س 
�ل�صمالية )�ل�صامية( ، وهي �إحدى �خلرب �مل�صكونة يف بيت نتيف، و�إن دل ذلك على �صيء، 
فاإمنا يدل على �لقدرة و�ل�صجاعة �لتي كان يتمتع بها ذلك �لقائد �لفل�صطيني، �لذي ��صت�صهد 
يف خربة �أم �لرو�س بعد �أن ��صتلم �لقيادة بقنابل �حلقد �لربيطاين، ومل يكتف �لنتد�ب بذلك، 
بل ر�ح يفت�س على جثمان �ل�صهيد ليتاأكد من �خلال�س منه، �إل �أن و�لدته كانت قد زرعت 
على قربه �أ�صتاًل من �لبندورة مموهة على جنود �لنتد�ب �لظامل فعادت بُخفي حنني، وكثري 
�لعا�س  �صعيد  �حل�صيني،  �لقادر  عبد  منهم:  عرفنا  نتيف  بيت  بلدة  ز�رو�  �لثورة  �أبطال  من 
�أبو قدوم من  �أبو دية من �صوريف، وعي�صى  �أبو دية وعبد �هلل  �لثورة و�إبر�هيم  �أركان  �أحد 
عرب �لتعامرة، و�أبو �خلري من عارورة وجابر �أبو طبيخ من خربة �للوز وحممد م�صطفى من 
عني كارم ور�صيد هنية من �لدو�مية وعبد �هلل م�صعل من �رشفات وقائد �لثورة يف منطقة 
�خلليل: عبد �حلليم �جلولين، و�ل�صيخ عبد �حلفيظ �أبو �لفيالت من موؤ�ص�صي �لثورة يف �خلليل، 
و�صليمان عو�مة من �لدو�مية، وعي�صى �لبطاط وها�صم �لدويك وعبد �لأ�صهب و�صكري زيتون 

و�آخرون. 
�أبو  �أبو �رشور، و�أحمد جاد �هلل  ومن �صهد�ء بيت نتيف عام 1936 م: حممد جاد �هلل 

�رشور، ��صت�صهد� على خط �صكة �حلديد يف �أر��صي دير �أبان. 

بيت نتيف عام 1948:
�لآن  نقف  م،  و�أحد�ث 1936- 1939  نتيف  بيت  تقدم من حديث حول  ما  كل  بعد 
على حقائق �لرو�ية �ل�صفوية ودور �أهايل �لبلدة يف �لدفاع عنها، وما عرف عنهم ممار�صتهم 
وم�صاركتهم وتفاعلهم مع �لق�صية، وبد�أت م�صاركتهم كغريهم من �لقرى �ملجاورة بال�صرت�ك 

يف �لأحد�ث، وبخا�صة يف �ملو�قع �لتالية مع �أبناء �لقرى �ملجاورة. 
علي  �أحمد  و�صائقها  نتيف  بيت  تايل  �أخذ  �صحن  �صيارة  و�غتنام  �لو�د  باب  معارك 
جاجة،  �أبو  �لقادر  عبد  �حلفيظ  عبد  هناك  و��صت�صهد  �ل�صايف  تل  معارك  وكذلك  علقم، 
حم�صري  وبيت  كارم  وعني  يا�صني  ودير  �لق�صطل  عن  �لدفاع  يف  �لبلدة  �أهايل  و�صارك 
و�رشعة، ومعركة �لدهي�صة وغنمو� �صيارة ��صتخدمت للمنا�صلني، وكان �صائقها �إيل �لبلدة 
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�ملرحوم عبد �ملجيد يو�صف �خمي�س، وبقيت �صيارة ل �صائق لها، و�صاركو� يف معركة دير 
�لبلدة بالتوجه  �أبان وع�صيون عندما بد�أت �ملعارك يف مدينة يافا قام ف�صيل من ثو�ر 

�إليها و�صارك يف �ملعارك هناك. 
هوؤلء هم �أهايل بيت نتيف كانو� د�ئمًا يقدمون �لعون يف �صبيل �لدفاع عن �لوطن، 
وذلك بالعتاد �لذي تو�فر لديهم، و�لذي جاءو� به عن طريق �حلدود �مل�رشية �لليبية، و�لذي 
�أبو �صعرية وحممد عبد �حلميد مطلق و�أحمد عبد  قام ب�رش�ئه كل من علي علقم وعبد ربه 
�حلافظ �خمي�س، وكان معهم �صاب �أعيد من �حلدود �مل�رشية ��صمه عي�صى علي علقم وتقدر 
قطع �ل�صالح �لتي جاءت من م�رش باأكرث من 200 قطعه غري �لعتاد و�لذخرية وثمنها كان 
من �أمو�لهم �خلا�صة ومل يتلقو� �أية م�صاعدة من جهات �أخرى، وقد ��صتخدمت هذه �لأ�صلحة 
يف جميع �ملعارك �لتي �صارك فيها �صبان �لقرية و منا�صلوها، ومن �ملعروف �أن بيت نتيف 

مل يت�رشب لليهود منها ذرة تر�ب. 

بلد أل 35:
يطلق �ليهود على بيت نتيف بلد �لـ 35 �أثر �ملعركة �لتي حدثت يف منطقة ظهر �حلجة، 
وهي �أر�س م�صرتكة بني �صوريف وبيت نتيف، وتقول �لرو�ية �لإ�رش�ئيلية عن هذه �ملعركة: 
قررت �لقيادة �لإ�رش�ئيلية يف �لقد�س �إر�صال تعزيز�ت �إىل عت�صيون من 35 �صخ�صًا ن�صفهم 
من �حتياطي �لبلماخ، ون�صفهم �لآخر من �أفر�د قوة �حلر��صة ويف 15/ 1/ 1948 م وعند 
حلول �مل�صاء، خرجت هذه �لقوة من بيت هكريم �إىل عرتوف بقيادة د�ين ما�س، ويف عرتوف 
جرى تفح�س �ل�صالح و�لعتاد ووزع �صالح �إ�صايف، و�ت�صح �أن هذه �لقوة تفتقر �إىل جهاز 
�لليلة  �إىل  و�أ�صار قائد عرتوف وعدد من �ملد�فعني عن �ملكان بتاأجيل �نطالقهم  ل�صلكي، 
�ملقبلة، لأنه من �ملحتمل ب�صبب �لوقت �ملتاأخر �أل ت�صل �إىل منطقة �خلليل �إل يف �صاعات 
�ل�صباح �لباكر فتنك�صف للعدو، لكن �لقائد د�ين ما�س �أ�رش على ر�أيه يف �لو�صول �إيل �لغو�س 

يف �لليلة ذ�تها مهما يكن �لأمر. 
يف �ل�صاعة �ألـ 11 لياًل �رشنا م�صيًا على �لأقد�م على �صكل جمموعات، روى لنا زميل 
ي�صدر  �آخر  �إىل  �لقد�س، ومن حني  �إىل  مري�س  لإعادة  �لطريق  منت�صف  �أر�صل يف  كان  لنا 
تنبيهًا للتز�م �ل�صمت، وكان �ل�صري �صهاًل ممتعًا يف ظالم د�م�س وعرجنا بالقرب من �لطريق 
�لذي ي�صعد �إيل بيت جمال على �لينبوع لن�رشب �ملاء، ثم ع�صكرنا يف �أحد �لوديان، ثم عدنا 

ف�صعدنا لنعود فننزل �إىل و�د �آخر يف �جتاه �جلنوب. 
كانت هذه �ل�صهادة �لأخرية ب�صاأن ف�صيلة �ألـ 35 و�عتماد�ً على �أخبار خمتلفة جمعت 
فيما بعد من عرب، وميكن �لفرت��س �نه بالقرب من قرية �صوريف �كت�صف �لعرب ف�صيل 
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يائ�صة يف  �لعربية �ملجاورة ود�رت معركة  �لقرى  �ملقاتلني من  �لـ 35، فا�صتنفرو� مئات 
�لطريق بني �صوريف و�جلبعة قتل فيها جميع رجال �لفي�صل. 

ق�صاء  عن  م�صوؤوًل  كان  �لذي  دوغان  هامي�س  �لربيطاين  �ل�صابط   1  /17 يف  وبلغ 
�خلليل، �لق�صاء على ف�صيلة �لـ 35 فاأح�رش يف �ليوم �لتايل يف قافلة ع�صكرية حلمل جثث 
�لـ 35 �إيل كفار عت�صيون ودفنو� يف قرب جماعي يف �ملكان، وخلف فقد�ن �لف�صيل �نقبا�صًا 

�صديد�ً يف نفو�س �ملقاتلني �ليهود. 
وجاء يف كتاب وليد �خلالدي، كي ل نن�صى، يعرف تاريخ �لهاغاناة، بيت نتيف باأنها 

»قرية �لذين قتلو� �إلـ 35 �إ�صارة �إىل طابور �لبلماخ«. 

رواية أهالي بيت نتيف: 
�أر��صي بيت نتيف  �لغنم يف  �صاهدها رعاة  �ليهود  �أن قوة من  �ل�صفوية  �لرو�ية  تفيد 
وحا�رشوهم  �جلميع  فهبَّ  �ملجاورة  و�لقرى  نتيف  بيت  �أهايل  �أعلمت  �ل�رشق  �إىل  متجهة 
يف منطقة ظهر �حلجة، يف منطقة م�صرتكة بني �صوريف وبيت نتيف، و��صتمرت �ملعركة 
من �لفجر حتى غروب �ل�صم�س، ومتكن �لثو�ر من �لتغلب على �لقوة �لإ�رش�ئيلية فاأبادوها 
عن بكرة �أبيها، ولقى �أربعة من �ملنا�صلني حتفهم يف هذه �ملعركة منهم: �بن بيت نتيف 

�ملرحوم عبد �ملجيد عي�صى �خمي�س وجرح كثري من �أبناء �لبلدة. 

قدوم اجليش املصري: 
وقعت بيت نتيف ح�صب خطة دخول �جليو�س �لعربية فل�صطني، �صمن منطقة �جلي�س 
�مل�رشيني،  �ملتطوعني  من  وقوة  �لأردين  �جلي�س  من  قوة  �أي�صًا  معهم  وكانت  �مل�رشي، 
و�صاركت هوؤلء قو�ت من �جلهاد �ملقد�س بقيادة �ملرحوم �إبر�هيم �أبو دية، وغريه من قادة 
من:  كل  كان  نتيف  بيت  ومن  قريته،  عن  م�صوؤول  كل  �ملحليني،  و�لقادة  �ملجاورة  �لقرى 

عي�صى علي علقم وعبد �حلافظ عبد �لهادي من�صور. 

الرواية املكتوبة عن نشاط ثوار بيت نتيف:
ل �أريد �لتحدث كثري�ً عن همة ون�صاط �لثو�ر من �أهايل بيت نتيف لكني �صاأنقل �إليكم ما 
كتبه �بن دير �أبان �لأ�صتاذ عبد �لعزيز �أبو هدبا يف كتابه �لقيم »قرية دير �أبان در��صة �لرت�ث 

و�ملجتمع«، وخ�صو�صًا يف �لف�صل �لأخري: 
�إىل  �ملتجهة  �صكة �حلديد  و�ليهود  �لعرب  �لفا�صل بني  �أ�صبح �خلط  �صبق  ونتيجة ملا 
�أبان وبيت  �ليهود من جهة و�ملقاتلني من قرى دير  �لقد�س، ومل تتوقف �ل�صتباكات بني 
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نتيف وزكريا وغريها من �لقرى، وكذلك رجال �جلهاد �ملقد�س وجمموعة من �ملتطوعني 
�مل�رشيني، وبع�س جنود �جلي�س �مل�رشي من جهة �أخرى، ليدخل �لقتال مرحلة طويلة من 
�ملو�جهة �ل�صعبة ��صتمرت من 14/ 7/ 1948 م حتى 18/ 10/ 1948 م، حني �نهار خط 

�لدفاع �لعربي �أمام عدو يفوقه عدد�ً وعدة. 

سقوط بيت نتيف: 
�جلبل  »ههار«  عملية  �إطار  يف  �صقطت  نتيف  بيت  بلدة  �أن  �لإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  تقول 
وذلك يف 22/ 10/ 1948 م، حيث و��صلت �لكتيبة �لر�بعة للو�ء هاريئيل تقدمها �صوب 
�ل�رشق و�جلنوب، وبعد مقاومة يف �جلنوب �حُتلت بيت نتيف، قرية �لذين قتلو� �لـ35، وبذلك 
�أغلقت طريق بيت حلم عجور بيت جربين، �رشيان �ملو��صالت �ملهم بالن�صبة �إىل نظام �لقو�ت 

�مل�رشية يف هذ� �لقطاع. 
اأما رواية اأهل القرية فتقول: 

لقد �صمد �ملقاتلون �أكرث من خم�صة �أ�صهر وهم مر�بطون على �صكة �حلديد وقبلها كانو� 
مر�بطني يف م�صتعمرة عرتوف �لتي �أحتلوها قبل �صهرين، وبعدها ��صتدت �رشبات �ليهود 
لدير �أبان خ�صو�صًا على خط �ملو�جهة وعلى �لقرية ذ�تها مبد�فع ثقيلة ور�صا�صات بعيدة 
�ملدى يف �صاعات �لليل، وحتت وطاأة هذ� �لق�صف �ل�صديد كانت عملية �خرت�ق و�لتفاف على 
و�ن�صحب  �ملجاورة  �لقرى  ومقاتلي  �مل�رشي  �جلي�س  و�ن�صحاب  �لقرية  �أهل  ��صتحكامات 
�لثقيلة  �لقرية باملدفعية  �ليهود ب�رشب  �إىل بيت نتيف، وبعد يومني قام  كثري من هوؤلء 
�لبلدة بخطر يد�همهم فقررو� �خلروج  �أهل  و�لر�صا�صات بعيدة �ملدى مدة 24 �صاعة و�صعر 
منها وفور دخول �لقرية، قام �ليهود بتدمريها ر�أ�صًا حقد�ً على مقتل �لـ35، ومل ينج �إل بيت 

�أ�صبح مركز�ً للقيادة �ليهودية ويف عام 1962 م دمر هذ� �لبيت وهو ملك علي علقم. 
ر �أهايل بيت نتيف من بلدتهم وهم ل يعلمون �صيئًا عن غدهم، �رشقًا وجنوبًا  وهكذ� ُهجِّ

�إىل �خلليل وبيت حلم تاركني ور�ءهم �لأر�س �أعز ما ميلكون. 
وعرفنا من �سهداء بيت نتيف خالل حرب 1948 م: عبد املجيد عي�سى اخمي�س، 
اأبو �رضور، حممد عبد  اأبو حماد، حممد حماد  اأبو جاجة، عبد الرحمن  عبد احلفيظ 
احمد  طربو�س،  اأبو  ذيب  اأبو حممد،  من�سور، حممود  ر�ساد  احمد  �رضور،  اأبو  القادر 
العمري، عبد العزيز اعمر، احمد ح�سني اأبو حميدة، اإبراهيم عبد الرحمن بركات، عبد 

القادر حممد اأبو �سيخة و�سقيقته بالإ�سافة اإىل كثري من اجلرحى. 
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البلدة اليوم: 
لدى ال�سوؤال عن بيت نتيف اليوم اأ�سحاب الرواية ال�سفوية قالوا: 

مد،  نتيف هال  �أربع م�صتعمر�ت هي:  �صا�صعة وكبرية مقام عليها  نتيف  بيت  �أر��صي 
ونفي ميخائيل، وروغليت و�فيعيزر، وفوق �أر��صيها حمطة �لأقمار �ل�صناعية، ومكان �لبلدة 
�مل�صكونة بيوت مهدمة و�أكو�م من �حلجارة لأن بيوت �لقرية يف �لغالب كانت من �حلجارة، 
�لأع�صاب  فوقها  �صبت  وقد  �لبيوت  و�جهات  وبع�س  و�لأبو�ب  �ل�صبابيك  من  بقايا  وكذلك 
و�لعنب موجودة  و�ل�صرب  و�للوز  �لزيتون  �أ�صجار  وبقايا من  �لربية،  و�لنباتات  و�حل�صائ�س 

هنا وهناك، وت�صاهد �أي�صًا �لعديد من �أ�صجار �خلروب �لكبرية. 

أهالي بيت نتيف اليوم: 
بعد تدمري بيت نتيف وتهجري �أهلها �لذين �أ�صبحو� غارقني يف �حلرية و�أفكارهم م�صتتة 
�لغايل يف خميمات  �لوطن  من  �لباقية  �لبقية  و�أ�صابهم، موزعني يف  بهم  نتيجة ملا حل 
وقرى �خلليل و�لقد�س وبيت حلم و�لأردن، يعي�صون على �أمل �لعودة �إىل بلدتهم �حلبيبة بيت 

نتيف �إن �صاء �هلل. 
ً واأخريا

�إن ما قدمناه يف هذه �لدر��صة �ملتو��صعة ل يفي بيت نتيف و�أهلها حقهم، وناأمل من 
�أهلنا يف بيت نتيف �أن يجمعو� تاريخ هذه �لبلدة وتر�ثها لإكمال �لنق�س و��صتدر�ك ما غاب 
عنا ليدون يف كتاب نفي�س، وكل �ل�صكر لأهايل بيت نتيف �أ�صحاب �لرو�ية �ل�صفوية، و�أخ�س 

بالذكر �حلاج عبد �ملجيد حممد علي علقم »�أبو �صليم«. 
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الخليل-أقريةأبينأنتيف-أصورةأنادرةأللقريةأبعدأإحتاللها
ُ	خذتأ	ثناءأتعرضهاأللتدميرأفيأتشرينأ	ولأعامأ1948م

التقطتأهذهأالصورةأفيأتاريخأ1999/5/10مأويظهرأفيهاأالحاجأعبدأالمجيدأعلىأعلقمأ
الذيأيجلسأعندأركامأمنزلأالعائلهأفيأقريتناأالحبيبةأبيتأنتيف



دور الصناعات التقليدية )املنزلية( 
يف تعزيز االقتصاد األسري قدمياً وحديثاً 

يف حمافظة اخلليل

د. شاهر حجة
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ملخص: 

تهدف �لدر��صة �إىل �لتعرف �إىل �أنو�ع �ل�صناعات �لتقليدية �لغذ�ئية يف حمافظة �خلليل 
هدف  ولتحقيق  �ل�صناعات،  من  �لنوع  هذ�  تو�جه  �لتي  و�مل�صكالت  �نت�صارها،  ومتطلبات 
�لو�صفي، حيث �عتمد على �مل�صادر و�ملر�جع �ملن�صورة  �لباحث �ملنهج  ��صتخدم  �لدر��صة، 
البيانات  على  احل�سول  بهدف  وذلك  �ملقابالت،  ��صتخد�م  �إىل  �إ�صافة  �خل�صو�س،  بهذ� 

واملعلومات الالزمة لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة وهي: 
ما �أنو�ع �ل�صناعات �لتقليدية �لغذ�ئية �ملنت�رشة يف حمافظة �خلليل؟  ● 

ما �مل�صكالت �لتي تو�جه هذ� �لنوع من �ل�صناعات؟  ● 

ما �لتطور�ت �لتي ح�صلت على تلك �ل�صناعات؟  ● 

ما دور �ل�صناعات �لتقليدية )�ملنزلية( �لغذ�ئية يف تعزيز �لقت�صاد �لأ�رشي لالأ�رشة  ● 

�لفل�صطينية؟ 
ما دور �ملر�أة و�لرجل يف �ل�صناعات �لتقليدية �لغذ�ئية يف حمافظة �خلليل؟  ● 

وقد تو�سل الباحث اإىل اأبرز النتائج الآتية: 
�إن �ل�صناعات �لتقليدية �لأكرث رو�جًا:  1 .

)ت�صنيع  و�حليو�ين  �لنباتي  بالإنتاج  �ملتعلقة  �لتقليدية  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  هي 
�لألبان( وهي �لأكرث �نت�صار�ً يف قرى حمافظة �خلليل وبلد�تها. 

تو�جه �ل�صناعات �لتقليدية يف حمافظة �خلليل م�صكالت �لت�صويق و�إحجام �لنا�س  2 .
عنها ب�صبب تو�فر �صناعة حديثة تلبي �لغر�س حلت حملها، �إ�صافة �إىل تكلفتها �لعالية يف 

بع�س �لأحيان، وهذ� ل يلّبي طموح �مل�صتهلك. 
طر�أت تطور�ت متعددة على �ل�صناعات �لتقليدية من حيث طريقة �لت�صنيع، وتو�فر  3 .

�لأدو�ت وطرق �لتعليب و�حلفظ. 
�لبعد  بعدين.  يف  �قت�صادي  مردود  ذ�ت  �ملنزلية  �لتقليدية  �ل�صناعات  �أن  تبني  4 .
�لأول، ويتعلق بتوفري متطلبات �لأ�رشة، وهذ� يخفف من �لأعباء �لقت�صادية على �لأ�رشة 



381موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين، العدد الثالث
يناير 2013

كونها هي �ملنتجة وبتكاليف زهيده. �أما �لبعد �لثاين فيتعلق بالت�صويق. وهذ� يتم يف حدود 
�صيقة توفر دخاًل ماديًا لكثري من �لأ�رش، حيث �إن غالبية �لأ�رش يف حمافظة �خلليل ماز�لت 
ت�صتخدم هذ� �لنوع من �ل�صناعة �لتقليدية حلل كثري من م�صكالت �لت�صويق �لزر�عي وتوفري 

متطلبات �لأ�رشة �ملادية. 
تبني �أن للمر�أة دور�ً مميز�ً وكبري�ً يف �لبيت، فهي �ل�صاعد �لأمين للرجل، ومل تكن  5 .
جمرد منتجة للبنني و�لبنات، بل كان دورها يتعدى ذلك بكثري، فهي �رشيكة حياة �لرجل، 
وكان لها دور كبري يف �مل�صاركة يف توفري متطلبات �لأ�رشة )كانت �ملر�أة �آخر من ينام و�أول 

من ي�صتيقظ( . 
ويف اخلتام اأ�سار الباحث اإىل جملة من التو�سيات: 

�رشورة �لهتمام بهذ� �لنوع من �ل�صناعات �لتقليدية وتوثيقها وو�صع بر�مج دعم  1 .
و��صناد لها. 

�لرفع من م�صتوى �لت�صنيع با�صتخد�م �ملعد�ت و�لدو�ت �حلديثة.  2 .
�إقامة معار�س لهذ� �لنوع من �ل�صناعات.  3 .

�لهتمام بالعمل �لتعاوين �لن�صوي يف مناطق حمافظة �خلليل.  4 .
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مقدمة: 
��صتفاد �صكان �إقليم حمافظة �خلليل من ثمار �لأ�صجار و�صنعوها حلني �حلاجة �إليها، 
فقد �صنع من �لعنب �لدب�س و�مللنب و�لتطايل و�لزبيب، وكذلك جفف �لتني و�صنع منه ثمرة 
�لر�ئب، و�صنع من هذ� لنب جامد كما �صنع  �للنب  �لتني �ملجفف، كذلك �صنع من �حلليب 
�ل�صمن من �لزبدة، و�أ�صتخرج �لزيت من ثمار �لزيتون بو�صاطة �ملعا�رش �لتي ما ز�لت تد�ر 
�حلديثة،  �لآلت  دخلت  حينما   1970 �صنة  منذ  �إل  ��صتعمالها  يبطل  ومل  �لدو�ب،  بو�صاطة 
وحلت حمل �لآلت �لقدمية، كما �أنهم ي�صنعون �ل�صعريية من دقيق �لقمح ورب �لبندورة من 
حبوب �لبندورة، كما �أن �لبع�س يجففها حتت حر�رة �ل�صم�س و�لبع�س �لآخر يبقيها طازجة 
م، كما �أنهم ي�صنعون �ملخلالت  بو�صعها يف �أو�ٍن زجاجية بعد �أن ُتغلق �إغالقًا حمكمًا وتعقَّ

�لعديدة مثل: �خليار و�لفقو�س و�للفت و�لباذجنان وغريها. 
وهي متثل �أب�صط �ل�صناعات، حيث ت�صمل معاجلة �خلامات �لزر�عية كاخل�صار و�لفو�كه 
تهتم  منها.  �صناعية  خامات  على  �حل�صول  بغر�س  �أو  �مل�صنعة،  �لغذ�ئية  �ملو�د  لإنتاج 
م�صانع �لأغذية �أول ما تهتم به هو كيفية �حل�صول على �خلامات �لزر�عية، وتكلفة نقلها 
�إىل �مل�صانع حيث ل تت�صاوي جميع �خلامات يف تكلفة نقلها، لأنها توجد على م�صافات 
غري مت�صاوية من �مل�صنع، حيث توجد يف �أماكن متفرقة من �ملحافظة، ففي ف�صلي �ل�صيف 
و�خلريف تكرث �خل�صار و�لفو�كه يف �إقليم حمافظة �خلليل، وت�صهد �أ�صعارها �نخفا�صًا حاد�ً 
�ل�صتاء فتنعدم هذه �خل�صار  �أيام  �أما يف  �أوًل و�ملناف�صة �ل�رش�ئيلية ثانيًا،  �لإنتاج  لكرثة 
و�لفو�كه يف �لإقليم تقريبًا، فكان لبد من ت�صنيعها ل�صتعمالها وقت �حلاجة. فكانت ربة 
�للنب �جلامد،  �آنذ�ك تقوم مقام �مل�صنع بعمل �ملربيات و�لتطايل و�ملخلالت وعمل  �لبيت 

ا يحتاجه �لبيت.  وغري ذلك ممَّ
ومنذ قيام �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، ��صتهدفت �لتوجهات �لتنموية حلَّ جمموعة من 
�مل�صكالت �ل�صا�صية يف �لقت�صاد �لفل�صطيني، وتربز يف �ملقدمة م�صكلة �لبطالة و�رشورة 
توفري فر�س عمل ت�صمن �رتفاعًا يف �مل�صتوى �ملعي�صي لل�صعب �لفل�صطيني يف ظل �مكانات 
مادية حمدودة، وقد �صددت هذه �لتوجهات على تنمية �مل�صاريع �ل�صغرية وتطويرها، �لتي 

من �صاأنها حتقيق فر�س ت�صغيلية �أكرب بر�أ�صمال �أقل. 
وت�صنف �ل�صناعات �لتقليدية يف فل�صطني �إىل حو�يل �صبع ع�رشة حرفة منها �خلزف – 
�لزجاج �ليدوي �لتقليدي – �لفخار – �لتطريز �ليدوي – �لب�صط و�ل�صجاد �ليدوي – منتجات 

خ�صب �لزيتون – �ل�صدف – �خليزر�ن – �لق�س – �ل�صمع – �لف�صيف�صاء وغريها. 
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�صاعدت  �لتي  و�مليز�ت  �ل�صمات  بعدد من  �ملنظم  �لغذ�ئي غري  �لت�صنيع  يتميز قطاع 
كرب  �مليز�ت  هذه  �أهم  ومن  وتفرعاته،  فعالياته  وزيادة  منوه  بل  و��صتمر�ره،  بقائه  على 
و��صتيعابه  �لقطاع،  هذ�  فعاليات  على  معي�صتها  يف  �مل�صتندة  �لجتماعية  �ل�رشيحة  حجم 
لن�صبة كبرية من �لعمالة يف و�صع �قت�صادي تزد�د فيه ن�صبة �لبطالة، وت�صتمر ن�صب �لفقر 
وموؤ�رش�ته يف �رتفاع، حيث بلغ عدد �لفقر�ء مع نهاية �لعام 2005 حو�يل 1.3 مليون منهم 
�ألف مو�طن �صمن د�ئرة �لفقر �ملدقع )�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني  حو�يل 825 
من  �ملثيلة  �ملنتجات  عن  �أ�صعارها  بانخفا�س  �لقطاع  هذ�  منتجات  تتميز  كما   ،)2006

�لقطاع �ملنظم، �أو عن �لتوجه للماأكولت �حلديثة �أو وجبات �ملطاعم. 
من  �ملنظم  غري  �لغذ�ئي  �لت�صنيع  قطاع  يعاين  �ملنظمة،  غري  �لقطاعات  من  وكغريه 
�لتهمي�س، و�لإهمال �ملر�فق للفكرة �خلاطئة �ملوجودة لدى �لكثريين، ومنهم ذوي �لعالقة 
و�لقر�ر يف �لقطاع �لعام عن هذ� �لقطاع كظاهرة طفيلية �أو �رشطان �قت�صادي يجب �لق�صاء 
عليه و��صتئ�صاله، مربرين ذلك بعالقة منتجاته �ملبا�رشة ب�صحة �مل�صتهلك و�صالمته. لذلك 
كان لبد لهذه �لدر��صة �أن تبني مدى خطورة هذ� �ملفهوم وخطئه من خالل تو�صيح �حلجم 
�لغذ�ئي  �لأمن  �لقطاع، ومدى م�صاهمته يف حتقيق  و�لتاأثري و�لتفاعالت �لقت�صادية لهذ� 

�لفل�صطيني و�رتباطه بالعاد�ت �لغذ�ئية �لتقليدية و�ملتو�رثة لل�صعب �لفل�صطيني. 
تعدذ �صناعة �لأغذية و�حدة من �أقدم �ل�صناعات يف حمافظة �خلليل، وهي توؤدي دور�ً 
�ملو�د  من  �لعديد  توفري  يف  دورها  �إىل  بالإ�صافة  هذ�  �لفل�صطيني.  �لقت�صاد  يف  حموريًا 
�لغذ�ئية، فقد �صاهمت �ل�صناعات �لغذ�ئية ب�صكل ملحوظ يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي �لفل�صطيني، 
وب�صكل �أكرث حتديد�ً تنتج م�صانع �لأغذية �لفل�صطينية �أكرث من مائة نوع من �ل�صلع �لأ�صا�صية 
�خلفيفة،  و�مل�رشوبات  و�حللويات،  و�لزيوت،  و�لألبان،  و�للحوم،  �خلبز،  فيها منتجات  مبا 

و�لع�صائر. 
ما  اخلليل  ت�سنع يف حمافظة  التي  الأغذية  من  الرئي�سية  الأ�سناف  وتت�سمن 

ياأتي: 
�ل�صكاكر و�حللويات.  ♦ 

منتجات �حلليب �لألبان: مبا فيها �حلليب، و�جلنب �لتقليدي، و�للبنة.  ♦ 

�مل�رشوبات �خلفيفة: وتت�صمن �ل�رش�ب �ملركز لال�صتهالك �ملحلي فقط.  ♦ 

�لوجبات �خلفيفة: كرقائق �لبطاطا، و�لكعك، و�لوجبات �لأخرى.  ♦ 

�ملعكرونة ومنتجات �حلبوب �لأخرى مثل �ملفتول و�لفريكة.  ♦ 
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�لأغذية �ملعلبة: منتجات �لبندورة، و�حلم�س و�لفول و�لزيتون و�ملخلالت.  ♦ 

�لزيوت و�ل�صمن: يف �لغالب زيت �لزيتون لال�صتهالك �ملحلي.  ♦ 

�صناعة �لأعالف �حليو�نية.  ♦ 

ح�صب �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني تتكون �ل�صناعات �لغذ�ئية من 17 فرعًا 
تبعًا للمقايي�س �لعاملية للت�صنيف �ل�صناعي لل�صلع. ويوجد يف �لأر��صي �لفل�صطينية 1829 
�لقائمة  �مل�صانع  �إجمايل  من   %14.4 متثل  و�لتي  �لغذ�ئية،  �ل�صناعات  يف  تعمل  من�صاأة 

ح�صب �إح�صاء 2004 )مركز �لح�صاء �لفل�صطيني 2004( . 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تتناول هذه �لدر��صة و�حد�ً من �أبرز �لقطاعات �لقت�صادية يف حتقيق �لأمن �لقت�صادي 
�ل�صوؤ�ل  ت�صعى لالإجابة عن  �لغذ�ئية وهي  �لتقليدية  �ل�صناعات  �أل هو  �لفل�صطينية  لالأ�رشة 
تعزيز  الغذائيةيف  )املنزلية(  التقليدية  ال�سناعات  دور  »ما  �لآتي:  �لرئي�س 

القت�ساد الأ�رضي يف حمافظة اخلليل؟«
ولالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الرئي�س ينبغي اأول الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 

ما �ل�صناعات �لتقليدية �لغذ�ئية �ملنت�رشة يف حمافظة �خلليل؟  ● 

ما �مل�صكالت �لتي تو�جه هذ� �لنوع من �ل�صناعات؟  ● 

ما �لتطور�ت �لتي ح�صلت على تلك �ل�صناعات؟  ● 

ما دور �ل�صناعات �لتقليدية �لغذ�ئية يف تعزيز �لقت�صاد �لأ�رشي؟  ● 

ما دور �ملر�أة و �لرجل يف �ل�صناعات �لتقليدية �لغذ�ئية يف حمافظة �خلليل؟  ● 

أهداف الدراسة: 
تاأتي هذه �لدر��صة بهدف �لتعرف �إىل حجم هذ� �لقطاع و�صماته وبنيته �لرتكيبية من 
مع  تنظيمه  بهدف  وتقنينه  تاأطريه  خالل  من  تنميته  �إمكانات  و  م�صكالته  وحتليل  جهة، 
�ملحافظة على خ�صو�صيته �ملتمثلة بتقليديته وتر�ثية منتجاته من جهة ثانية. وللو�سول 
اإىل نظرة �ساملة عن هذا القطاع، كان لبد من حتقيق الأهداف الآتية من خالل هذه 

الدرا�سة: 
 ♦ �لتعرف �إىل و�قع قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية يف حمافظة �خلليل، ومدى م�صاهمتها 

يف تعزيز �لقت�صاد �لأ�رشي. 
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�لتقليدية  �ل�صناعات  هذه  تو�جه  �لتي  و�لعر�قيل  و�لتحديات  �ملعوقات  در��صة  ♦ 

�لغذ�ئية يف حمافظة �خلليل. 
حمافظة  �لغذ�ئيةيف  �لتقليدية  �ل�صناعات  يف  و�لرجل  �ملر�أة  دور  �إىل  �لتعرف  ♦ 

�خلليل. 
�لعمل على و�صع �صيا�صات وتو�صيات للتغلب على م�صكالت هذه �ل�صناعة.  ♦ 

منهجية الدراسة: 

البيانات وحتليلها  القائم على جمع  التحليلي  الو�سفي  الباحث املنهج  اتبع 
للح�سول على اإجابات حمددة الأ�سئلة من خالل: 

�لدر��صات  قلة  من  بالرغم  وذلك  �ملجال،  هذ�  يف  �ل�صابقة  �لأدبيات  مر�جعة  ♦ 

�ملتخ�ص�صة يف هذ� �ملجال. 
حتليل �لبيانات �لأولية �لتي جمعت ل�صالح �لدر��صة، و�لتي ح�صل عليها �لباحث من  ♦ 

قاعدة بيانات �لقطاع �لغري �ملنظم يف �لأر��صي �لفل�صطينية �لو�قع و�لآفاق، و�لتي �أعدها 
�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني مع معهد �أبحاث �ل�صيا�صات �لقت�صادية �لفل�صطيني 

)ما�س( ، �إ�صافة �إىل بيانات �جلهاز و�إح�صاء�ته �ملتعلقة باملو�صوع. 
�إجر�ء �ملقابالت مع �لأ�صخا�س و�ملوؤ�ص�صات من ذوي �لعالقة يف حمافظة �خلليل.  ♦ 

على  بناء  متت  و�لتي  �لإنتاج،  مو�قع  لبع�س  ميد�نية  وم�صاهد�ت  زيار�ت  تنظيم  ♦ 

مقابالت �صفوية موجهة، ولي�س بناء على ��صتبانات م�صبقة �لإعد�د، لختالف طبيعة هذه 
�لأعمال، وتعدد جمالت عملها. 

حدود الدراسة: 

متت هذه الدرا�سة يف احلدود الآتية: 
�حلدود �جلغر�فية: �قت�رشت �لدر��صة على �ل�صناعات �لتقليدية �لغذ�ئية يف حمافظة  1 .

�خلليل. 
 . �حلدود �لزمانية: متت هذه �لدر��صة خالل �لفرتة )حزير�ن- �أيلول( للعام 2011. 2

�حلدود و�ملفاهيم: �قت�رشت على �ل�صناعات �لتقليدية �لغذ�ئية فقط.  3 .
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مصطلحات الدراسة: 

ال�سناعات التقليدية:  ◄ 
هي نتاج ح�صاري لآلف �ل�صنني من �لتفاعل �حلي بني �ملجتمعات �ملحلية مبا حتمله 
�لأخرى، وهي  �ملجتمعات  وبينها وبني  �لطبيعية،  بيئتها  وقيم ح�صارية، وبني  روؤى  من 
للخرب�ت  وخمزون  ور�صيد  �لتقني-  �صقها  يف  خا�صة  �حل�صارية-  للذ�كرة  �أ�صيل  مكون 

�حلياتية و�لإمكانات �لإنتاجية �لذ�تية �ملتاحة د�خل كل جمتمع حملي)1(. 
القت�ساد الأ�رضي:  ◄ 

من  �صوؤون �ملنزل،  لإد�رة  �لبيت  �قت�صاد ربة  �ملنزيل هو  �لقت�صاد 
وقت  خالل  �لالزمة  �مل�رشوفات  ومقد�ر  �أهل �ملنزل،  ل�صتهالك  تقومي �حلاجات �ل�رشورية 
�لبيت،  لربة  �ملتاحة  �لزمن و�ملو�رد  حدود  يف  �ملنزل  ومتطلبات  حاجات  وتوفري  معلوم، 
يف  �لتبذير،  ح�صن �ل�صتهالك وعدم  على  �لأطفال  �لقت�صاد �ملنزيل تدريب  ي�صمل  وعمومًا 

�مللب�س و�ملاأكل. 
mFa �لقت�صاد �ملنزيل مفهوم ميز�نية �لعائلة �ل�صتهالكية، )  ويندرج �صمن مفهوم
ily Budget( ، وهي عبارة عن �لتو�زن بني �لدخول �لنقدية و�لعينية للعائلة، وم�رشوفاتها 

مع بيان م�صادر �لدخل،  وبنود �مل�رشوفات بالتف�صيل، وميز�نية �لعائلة ذ�ت �أهمية بالغة، 
فهي ت�صاعد �إىل حد كبري يف �لتحقق بدقة من م�صتوى معي�صة �لأفر�د، وتعطي �لأ�صا�س لكل 

نوع من �أنو�ع ح�صابات �لتخطيط)2(. 

اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها: 

اإجابة ال�سوؤال الأول:   ● 

ما ال�سناعات التقليدية الغذائية املنت�رضة يف حمافظة اخلليل؟ 
يف  �ملنزلية  �لغذ�ئية  �لتقليدية  �ل�صناعات  �أبرز  ُح�رشت  �ل�صوؤ�ل  هذ�  عن  لالإجابة 
حمافظة �خلليل وفقًا لكل منطقة من �ملحافظة ح�صب ما ح�صل عليها �لباحث �جلدول )1( 

من خالل �ملقابالت �مل�صممة و�جلدول �لآتي )1( يبني ذلك. 
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الجدولأ)1(أ
الصناعاتأالتقليديةأفيأمحافظةأالخليل

جمال ال�سناعة الرقم
املناطق الأكرث �سهرةال�سناعة التقليديةالتقليدية

ال�سناعة الزراعية 1
التقليدية

1 – الإنتاج 2
النباتي 

1( �ملخلالت )خيار، فقو�س، زهر، لفت( 
2( �لزيتون �لأخ�رش ))�لر�صي�س(( ، �لزيتون 

�مل�رشح
�لزيتون غري �ملدقوق، مكدو�س �لزيتون، �لزيتون 

�لأ�صود. 
3( �لزيت. 

4( �صناعة �ملربى. 
5( ع�صري �لبندورة. 

6( �لزبيب. 
7( �لدب�س. 
8( �مللنب. 

9( �لقطني. 
10( �لع�صائر. 

11( �لتجفيف و�لتن�صيف )ورق �لعنب )�لدو�يل(( . 
12( جتفيف �خل�رش )�لب�صل، �مللوخية، �لبامية، 

�لبندورة( . 

1( �خلليل، دور�، حلحول. 
2( �خلليل/ �صوريف/ دور�. 

3( )دور�، �خلليل، �صوريف/ حلحول 4( بيت 
�أمر، 

حلحول، �خلليل، �صعري، دور�، �إذنا، خار��س( . 
5( �خلليل، دور�، حلحول، بيت �أمر، ترقوميا. 

6( حلحول/ بيت �أمر. 
7( دور�، حلحول، بيت �أمر، �صعري. 

8( بيت �أمر، حلحول، دور�، �خلليل. 
9( بيت �أمر، حلحول. 

10( �خلليل، بيت �أمر، حلحول، �صوريف. 
11( حلحول، بيت �أمر. 

12( بيت �أول، حلحول، �ل�صيوخ، بيت كاحل، 
�صعري. 

2 � الإنتاج 3
حلحول، �خلليل، دور�، �ل�صموع، يطا. 1( �للبنة. احليواين

حلحول، �خلليل، �ل�صموع. 2( كر�ت �للبنة بالزيت. 

�ل�صموع، 3( �جلنب �لأبي�س. 
 يطا، �لظاهرية، بني نعيم، حلحول، بيت �أمر. 

�ل�صموع، بيت �أمر، بني نعيم، 4( �جلنب �ملغلي. 
�خلليل، يطا. 

�لظاهرية، �ل�صموع، يطا، دور�. 5( �للنب �لبلدي �ملجفف )�جلميد( . 

�ل�صموع، دور�، �لظاهرية، يطا 6( �ل�صمن �لبلدي. 
بني نعيم. 

دور�، �خلليل، بني نعيم. 7( �لع�صل. 
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)�ملنزلية(  �لغذ�ئية  �لتقليدية  �ل�صناعات  �أن جميع  �أعاله  تبني من حتليل �جلدول  � 
�لزر�عي.  �لتنوع  ب�صبب  متفاوتة  ب�صوره  وقر�ها  �خلليل  موجوده يف جميع مدن حمافظة 
�لنتاج  من  )�ملنزلية(  �لتقليدية  �ل�صناعات  معظم  �أن  تبني  �جلدول  بتحليل  �لقيام  وبعد 
�لنباتي، مثل: �ملخلالت، �ملربى، �لزبيب، �لدب�س، �مللنب ترتكز يف قرى و�صط حمافظة �خلليل 

و�صمالها، ب�صبب طبيعة �لأر��صي وكميات �لأمطار. 
تبني �أن معظم �لنتاج �حليو�ين مثل: �جلنب �لأبي�س، �للنب �لبلدي، �ل�صمن �لبلدي،  � 
عليها  يغلب  مناطق  ب�صبب  �خلليل،  حمافظة  وو�صط  جنوب  منطقة  يف  �لنتاج  �أكرث  يرتكز 

�لطابع �لرعوي. 
فيها  تدخل  �أولية، ل  تعتمد على مو�د  باأنها  �ملنزلية  �لتقليدية  �ل�صناعات  تتميز  � 
�لتعقيد�ت �لعلمية �لتي تتطلب معاجلات كيمائية، وتعتمد على �لنتاج �ملحلي، وعلى �لقوى 
�لبدنية للمز�رع �أكرث من �لآلت، وتتاأثر هذه �ل�صناعات بنف�صية �ملز�رعني و �أذو�قهم. ومن 

خالل �ملقابالت تبني �أن هناك �عتز�ز�ً كبري�ً مبا ينتجه �ملز�رع. 
الإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الثاين:  ● 

ما امل�سكالت التي تواجه هذا النوع من ال�سناعات؟ 
ترتكز اأهم امل�سكالت التي تواجه هذا القطاع يف: 

ارتفاع تكاليف املواد الأ�سا�سية:  1 .
يعتمد �لقت�صاد �لفل�صطيني ب�صكل كبري على �لقت�صاد �ل�رش�ئيلي، ويظهر هذ� جليًا 
خا�صة  ب�صورة  �لغذ�ئية  �لتقليدية  �ل�صناعات  و�إنتاج  عامة،  ب�صوره  �لإنتاج  �أمناط  يف 
�لأر��صي  �لحتالل على حدود  ي�صيطر  �لتجارية، ول  �لرتتيبات  �لقائمة ويف  يف �خلدمات 
و�صع  يف  �أنهم  بل  فقط،  �حلركة  ويعوقون   A, B, C منطقة  �إىل  وتق�صيمها  �لفل�صطينية 
ميكنهم من �لتاأثري على �ل�صادر�ت و�لو�رد�ت و�مد�د�ت �لكهرباء و�ملياه و�ملحروقات �إىل 
�ل�صكان �لفل�صطينيني، وعلى جمريات حياتهم كافة، مما ي�صاعد يف �رتفاع تكاليف �لنتاج، 

وتكاليف �ملو�د �ل�صا�صية. 
الت�سويق:  2 .

�لتقليدية  �ل�صناعات  قطاع  يو�جهها  �لتي  �مل�صكالت  �أهم  من  �لت�صويق  م�صكلة  تعدُّ 
)�ملنزلية( يف حمافظة �خلليل، ويعود ذلك �إىل �صيق �ل�صوق �لد�خلية، و�صعف �لطلب �ملحلي 
على هذه �ملنتجات وعدم تو�فر مر�كز ت�صويقية حملية متخ�ص�صة، وعدم وجود خربة كافية لدى 
�ملنتجني يف جمال �ل�صناعات �لتقليدية يف �لملام باإجر�ء�ت �لإعالم و�لرتويج و�أ�صاليبهما. 
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اجلودة:  3 .
تعاين معظم منتجات �ل�صناعات �لتقليدية يف حمافظة �خلليل من عدم تو�فر عو�مل 
�جلودة يف �لإنتاج و�لتغليف، وكذلك �لعر�س، مما ي�صعف قدرتها �لتناف�صية �أمام �ملنتجات 
�إىل  �ملحلي  و�ملربى  و�لع�صل  �لألبان  منتجات  تتعر�س  �ملثال  �صبيل  وعلى  �مل�صتوردة، 
نظر�ً  �أ�صعارها  و�نخفا�س  �لعالية  �مل�صتوردةب�صبب جودتها  �ملنتجات  �صديدة من  مناف�صة 

لنخفا�س تكاليف �لنتاج يف تلك �لبلد�ن. 
توافر البدائل:  4 .

وهذا  تبني من �صلوك �مل�صتهلكني يف حمافظة �خلليل ميلهم نحو كل ما هو �جنبي، 
يعك�س امرين مهمني: 

الأول: رو�ج �ل�صلع �لغذ�ئية �لجنبية �أكرث من �لنتاج �ملحلي، اأما المر الثاين: فيتمثل 
بعدم ثقة �مل�صتهلك �ملحلي باملنتجات �ملحلية لعدم جودتها، �أو ب�صبب غالئها. 

قلة تدريب اجليل احلايل وتاأهيله.  5 .
عدم وجود معايري لت�سعري املنتجات الغذائية ال�رضية.  6 .

عدم اهتمام املوؤ�س�سات الجتماعية والقت�سادية بتكري�س كثري من ال�سناعات  7 .
على اعتبار اأنها متثل احد مقومات الرتاث والهوية الفل�سطينية. 

التغري يف الأمناط ال�ستهالكية لالأ�رضة:  8 .

اأما اليوم فماذا حدث؟ 
ل �صك يف �أن لتطور و�صائل �لت�صال و�ملو��صالت �أثر�ً كبري�ً يف دخول كثري من �لطرق 
�جلديدة لإعد�د �لطعام ف�صال عن حت�صن حالة �ل�صكان �لقت�صادية، فاأ�صبحت طريقة �عد�د 
�لطعام يف �ل�صني �و �مريكا تعر�س على �صا�صة �لتلفاز، وي�صاهدها كل �صكان �لأر�س ومن 
رغب يف تطبيق ما �صاهده، فان له ذلك، ونظر�ً لهذه �لعو�مل وعو�مل �أخرى مثل: تدري�س 
فن �لطهي يف �ملد�ر�س، ووجود م�صانع �أغذية، كل هذ� �صاهم يف وجود �أطعمة جديدة يف 
حمافظة �خلليل وقر�ها، ورمبا تكون هذه �ملو�ئد تطوير�ً للمو�ئد �لقدمية، �أو جديدة، مما �أدى 

�إىل تغري يف �لأمناط �ل�صتهالكية. 
الإجابة عن ال�سوؤال الثالث:  ● 

ما التطورات التي ح�سلت على تلك ال�سناعات؟ 
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التغيري يف الرتاكيب:  1 .
�أيام  ومنذ   ، )�ملنزلية(  �لتقليدية  �ل�صناعات  يف  لتبارى  �صهرة  �خلليل  وملحافظة 
�لكنعانيني �لعرب، ومع مرور �لزمن وتقدم �حل�صارة، دخلت �لآلة لتحل حمل �لن�صان يف 

مثل هذه �ل�صناعة حيث بد�أت هذه �ل�صناعة يف �لزدهار 
وتعاين هذه �ل�صناعات �لتقليدية مثل ما تعانيه بقية �ل�صناعات �لأخرى يف �خلليل من 
�ل�رش�ئب �لباهظة و�ملناف�صة �ل�رش�ئيلية �ملدعومة و�ملنظمة �لهادفة �إىل حتطيم �لقت�صاد 

�لفل�صطيني. 
ا�ستخدام اأدوات غري تقليدية.  2 .

زيادة الوعي لدى املزارعني مبو�سوع اجلودة )املحا�رضات عن طريق اللجان  3 .
الزراعية( . 

�سمان �سحة و�سالمة املنتج ب�سكل اأكرب )ب�سبب الن�رضات والر�سادات( .  4 .
انح�سار بع�س ال�سناعات وتراجعها.  5 .

الإجابة على �سوؤال الدرا�سة الرابع:  ● 

ما دور ال�سناعات التقليدية يف تعزيز القت�ساد الأ�رضي؟ 
م�سدر اأ�سا�سي لالأمن الغذائي لالأ�رضة:  1 .

�خلليل وم�صاهمتها  �ملنزلية يف حمافظة  �لتقليدية  �ل�صناعات  �أهمية  ل ميكن جتاهل 
ودورها يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي، وخا�صة ملحدودي �لدخل، حيث ي�صم هذ� �لقطاع فئات و��صعة 
من �ملجتمع تعمل عادة مع معظم �أفر�د �لأ�رشة �لفل�صطينية لتوفري م�صدر دخل لكامل �لأ�رشة 
من خالل هذ� �لن�صاط، وعادة ما ت�صارك �لن�صاء ب�صكل كبري فيه، �صو�ء يف عمليات �لت�صنيع �أم يف 

عمليات �إنتاج �ملو�د �خلام وحت�صريها كما هو �حلال يف منتجات �لألبان �لتقليدية. 
توفري مبالغ مالية ت�ساهم يف توفري التعليم وال�سحة )متطلبات الأ�رضة( .  2 .

احلفاظ على هوية الأ�رضة الفل�سطينية وثقافتها وتراثها.  3 .
تبادل املنفعة/ تبادل �سلع مقابل �سلع.  4 .

قلة تكاليف الإنتاج مقابل امل�سنوعات احلديثة مما يوفر على كاهل الأ�رضة  5 .
مبالغ كبرية. 

الإجابة على �سوؤال الدرا�سة اخلام�س:  ● 

ما دور املراأة والرجل يف ال�سناعات التقليدية يف حمافظة اخلليل؟ 
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للمر�أة دور مميز يف �لبيت، فهي �ل�صاعد �لأمين للرجل، ومل تكن جمرد منتجة للبنني 
و�لبنات، بل كان دورها يتعدى ذلك بكثري، فهي �رشيكة حياة �لرجل. كانت �ملر�أة �آخر من 
ينام و�أول من ي�صتيقظ، فعند بزوغ �لفجر كانت تنه�س من فر��صها وحتلب �أغنامها و�أبقارها، 
ثم تخبز �لعجني يف �لطابون لتطعم عائلتها، ولتزود بها �لرعيان و�لعمال قبل خروجهم من 
�لبيت. وبعد ذلك تذهب �إىل �لبئر وحت�رش �ملاء يف »قربتها« �أو »ع�صليتها« وتقوم بتنظيف 
بيتها. وبعد ذلك قد تلحق باحلر�ثني �أو �حل�صادين وهي حتمل معها �خلبز و�ل�صمن و�للنب، 

وت�صاركهم يف بع�س �لأعمال كما تقوم بت�صجيعهم. 
حمافظة  �صكان  ياأكلها  كان  �لتي  �لأطعمة  �أنو�ع  بع�س  معكم  ��صتعر�س  و�صوف 
�خلليل وقر�ها خالل ع�رش �لأتر�ك و�لنتد�ب �لربيطاين و�لعهد و�لأردين ويف ظل �لحتالل 
�ل�رش�ئيلي، ورمبا �لكثري منها ما ز�ل يطبخ ليومنا هذ�، ولكن قبل �لدخول يف �حلديث عن 
هذ� �ملو�صوع يجب �أن ن�صري �إىل �أن �لظروف �لقت�صادية �ل�صعبة و�لفقر �ملدقع �لذي مرت 
�خلبيزة  مثل  �لأع�صاب  بع�س  حتى  ي�صتعملون  �لنا�س  جعل  �خلليل،  حمافظة  يف  قر�نا  به 
�لطعام  �لعائلة من  �لثور و�لقو�س و�ملر�ر يف غذ�ئهم، ويف كثري من �ملر�ت تاأكل  ول�صان 
نف�صه لأكرث من �أ�صبوع �أو �أ�صهر عدة فمثال: يف مو�صم �لقيظ ياأكل �لعنب طو�ل �ملو�صم كغذ�ء 
رئي�س، وبعد �أن ينتهي �لعنب يوؤكل )�لدب�س و �لعنب طبيخ و�لزبيب و�مللنب( – مو�د غذ�ئية 
معدة من �لعنب – يف �لف�صول �لأخرى حتى ياأتي مو�صم �لعنب يف �ل�صنة �لثانية، حيث ل 

يوجد خيار �أخر ب�صبب حالة �لفقر. 
قبل  بها  تقوم  الريفية  املراأة  كانت  التي  الأعمال  اأبرز  ياأتي  فيما  ونقدم 

 .1948 نكبة عام 
اخلبز، الغربلة، الطحن، الطابون  1 .

جلب املاء بالقربة واجلرة  2 .
مل يكن لدى �ملر�أة �لريفية �آنذ�ك ثالجة ولغ�صالة ول م�صاحيق تنظيف، وغالبًا مل يكن 
�ملالب�س بخفة  به  ت�صتعني بحجر �صغري ت�رشب  ما كانت  �ل�صابون، وكثري�  لديها  يتو�فر 
»تدق« لتخل�صها من �لأو�صاخ �لعالقة بها. وكانت ت�صنع �جلرة �لتي حتفظ فيها �ملاء يف 

بيتها من طني من نوع خا�س، وجتففها ثم ت�صويها بالنار. 
القن« العناية بالدواجن، »اخلم« و ». 3

»�لقن«  �أو يف  �لبيت  �لذي يبنى بجو�ر جدر�ن  �لدجاج يف »�خلم«  �ملر�أة تربي  كانت 
�لذي ي�صنع من �لطني لف�صل �ل�صتاء �أو من �أغ�صان �لأ�صجار لف�صل �ل�صيف. وكانت �ملر�أة 
ت�صتفيد من �لدجاج و�حلمام و�لديك �لرومي »�حلب�س« وذلك لتوفري حاجة �لعائلة و�ل�صيوف 

من �للحوم و�لبي�س. 
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العناية بالأنعام وت�سنيع احلليب )ال�سكوة(  4 .
كانت �ملر�أة تعتني باأنعامها وت�صتفيد من حلومها و�ألبانها لأ�رشتها ويف �أطباق �لطعام 
وروثها  �ملختلفة،  �ملن�صوجات  �صعرها و�صوفها يف  ت�صتعمل  ل�صيوفها، كما كانت  �ل�صهي 
»زبال« للطابون. وكما �أ�صلفنا ت�صتخدم »�ل�صكوة« �جللدية يف خ�س �حلليب و��صتخر�ج �لزبدة 

منه، وذلك بتعليق �ل�صكوة على »ركابة« ذ�ت ثالثة �أرجل خ�صيبة. 
الطبخ والأكالت ال�سعبية:  5 .

فيها،  ترعى  �لتي  و�لأنعام  ومنتجاتها،  �لأر�س  على  تعتمد  �لفل�صطينية  �ملر�أة  كانت 
وذلك لتغذية عائلتها. ومل يكن يتوفر للغالبية �لعظمى بابور »�برميو�س«، �منا كانت تطبخ 
»َلدّية«  منها  �لو�حد  ي�صمى  حجارة  ثالثة  على  �أو  خا�س،  من�صب  على  �لنار  على  �لطبيخ 

وجمعها »لد�يا«. 
الطبيخ والأكالت ال�سعبية:  6 .

�لعجوز  وم�صّلة  و�ملّر�ر  �لقري�س  مثل:  �لربية  �لنباتات  بكثري من  يتغذى  �لفالح  كان 
و�لربّيد و�جللثون و�ل�ّصعي�صعة و�لدريهمة وبرطع �جلمل و�ل�صحيم و�لبيلبو�س و�جلزر �لربي 

و�لزعرور و�لقيقب و�حلويرنة و�حلّمي�صة و�لكعوب ول�صان �لثور وكذلك »�لفقع« )�لفطر( . 
واأ�سجارها  اأر�سها  من  منتجاتها  على  حياتها  يف  تعتمد  الأ�رضة  كانت 
انقر�ست  التي  ال�سعبية  الأكالت  ياأتي بع�س  فيما  دواجنها، ونقدم  و  ونباتاتها 

وهي:  تنقر�س  كادت  اأو 
أ�جلري�صة.  .	
	.أ�لرقاقة. 

ت.أذنني قطاط )�ص�صربك( . 
	.أ�ملفتوتة. 

أ�ل�صمبو�صك.  ج.
أ�مللتوت.  .	
أ�ملطبق.  .	
أ�ملقلى.  د.

أحرق �إ�صبع.  .	
أكر�دي�س �لذرة.  ر.
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أ�ملدقوقة.  .	
	.أ�خلبيزة. 
	.أ�ملقلية. 
	.أ�ملفتلة. 

	.أ�ل�صختورة. 
3- �ملقيقة. 

ومن �لأكالت �ل�صعبية �لأخرى �ليخنية، �ل�صوية، مثومة، �لفريكة، �لفت. 
6- تاأثيث �ملنزل: 

أ�ل�صومعة.  .	
	.أ�لقوطية. 

ت.أم�صقط �لفر�صات »�ل�صدة«. 
	.أ�لقور. 

أ�لرف وجورة �لإبريق.  ج.
7- ن�صيج �ل�صوف: 

أ�ل�صجاد و�ملز�ود.  .	
	.أبيوت �ل�صعر. 

ت.أ�لفردة. 
	.أ�ملخالة. 

أ�لكنف.  ج.
أ�حلذل.  .	

�خلرج. 
�مل�صمرة. 

8- ن�صيج �لق�س: 
أ�لطبق.  .	
	.أ�لقدح. 
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ت.أ�لقبعة. 
	.أ�لقوطة. 

9- �أ. ع�رش �لزيت: 
كانت �ملر�أة تقوم بع�رش �لزيت يف حفرة من �ل�صخر �لأمل�س با�صتخد�م �صخرة كبرية 

ت�صمى �جللجل. وغالبًا ما كانت تتعاون �مر�أتان يف دفع �حلجر ل�صحق حبوب �لزيتون. 

النتائج والتوصيات: 
�ل�صناعات  بقطاع  للنهو�س  �لتحرك  �إنه ل ميكن  نقرر:  �أن  �صبق ميكننا  �نطالقا مما 
�لتقليدية غري �ملنظم دون حترك جماعي على �مل�صتوى �لوطني للجهات و�ملوؤ�ص�صات ذ�ت 
�لعالقة كافة. ومن ثم �لبدء باإيجاد �لأطر، و�آليات �لتحرك �جلماعي �ملن�صق بني �لأطر�ف 
�لتنظيم  نحو  به  و�لتوجه  �لقطاع،  بهذ�  للنهو�س  وطنية  ��صرت�تيجية  �إىل  م�صتندة  كافة 
و�لتحول من مهن وحرف متناثرة �إىل �صناعات �صغرية منظمة قابلة للنمو و�لتطور، لكي 
�لقت�صادي  �لبناء  يف  فاعل  بدور  وت�صاهم  �لفل�صطيني،  �لغذ�ئي  �لأمن  حتقيق  يف  ت�صاهم 

�لفل�صطيني. 
هذا التحرك يجب اأن ياأخذ بعني العتبار النقاط الرئي�سية الآتية: 

توفري �ملعلومات و�لبيانات �لكاملة عن هذ� �لقطاع بتفرعاته �ملختلفة.  1 .
�إيجاد �لأطر و�لحتاد�ت و�لنقابات لأ�صحاب هذه �حلرف و�ل�صناعات �لغذ�ئية.  2 .

توفري �لبيئة �لقانونية و�لت�رشيعية �ملرجعية �ملالئمة للتنمية و�لرقابة و�ملتابعة  3 .
�صمن منظور حماية �مل�صتهلك. 

تطوير نظام رقابي مدرب وموؤهل للمتابعة و�لرقابة و�لتفتي�س.  4 .
�إيجاد مركز �أو موؤ�ص�صة متخ�ص�صة للتدريب و�لتاأهيل، وتوفري �لتكنولوجيا و�ملعرفة  5 .

لتوفري �لتدريب و�ل�صت�صار�ت �لفنية على �مل�صتويات كافة. 
وذلك  و�لحتاد�ت،  �لأطر  مع  �لتن�صيق  �ملالئمة من خالل  �لت�صويقية  �لبنى  �إيجاد  6 .

بالتن�صيق مع �لهيئات �أو �جلهات �لوطنية ذ�ت �لعالقة. 
�لعمل على جتنيد �لتمويل �لالزم من خالل �لتن�صيق مع �جلهات �لدولية و�ملنظمات  7 .

غري �حلكومية. 
�لرتكيز على �جلمعيات �لتعاونية يف هذ� �ملجال )�جلمعيات �لن�صوية( .  8 .
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اهلوامش:
http: // www. biblioislam. net/ ar/ Elibrary/ FullText. aspx?tblid=1. 2&id 
=22874

http: // ar. wikipedia. org/ wiki/ %D8%A7%D9%82%D8%AA2. %D8%B5
%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A
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املصادر واملراجع:

�لتقرير �ل�صنوي  �ل�صندوق �ل�صعودي للتنمية– �إد�رة �لبحوث و�لدر��صات �لقت�صادية– . 1
1416/ 1417هـ )1996( –مر�مر للطباعة �لإلكرتونية – �لريا�س. 

دور �لقطاع �خلا�س يف �لمن �لغذ�ئي �لعربي، جريدة �آفاق جتارية، جعفر ر�صول  2 .

دور �لقطاعني �لعام و�خلا�س يف حتقيق �لمن �لغذ�ئي.  3 .

( / مركز �لعمل �لتنموي  مناذج من �لزر�عة �لفل�صطينية/ �صل�صلة �لن�رش�ت �لتنموية )10. 4
معًا/ �عد�د جورج كرزم/ �آيار 1997. 

 - 5 .1995 �لأ�رشة/  و��صتهالك  �نفاق  م�صح  �لفل�صطينية/  �ملركزية  �لح�صاء  د�ئرة 
 .1997

 . �جلغر�فيا �لقليمية ملحافظة �خلليل/ تاأليف عبد �حلافظ عو�د/ 1997. 6
 . �لفلكور يف �لريف �لفل�صطيني/ تاأليف حممود �لنمورة/ 1998. 7

 . دور� وقر�ها/ تاأليف وليد �لعمايرة/ 1984. 8
حممد  �لطريق �ملنري �إىل تاريخ �صعري: 1987 – جامعة �خلليل – مركز �لبحث �لعلمي – . 9

�قطي�س م�صطفى عو�د، �دري�س جر�د�ت. 
مو�صى  �ملوؤلف   / 10 .1987 �جلامعيني  ر�بطة  �أبحاث  مركز  ميد�نية/  در��صة  �صعري:  قرية 

جر�د�ت. 
�عد�د: تي�صري م�صودي، �صليمان  قرية بني نعيم/ ر�بطة �جلامعيني/ �خلليل/ 1987 – . 11

منا�رشة. 
�إعمار  جلنة  �جلعبة/  نظمي  �ملحرر:  تاريخية/  وعمارة  مدينة  �صحر  �لقدمية/  �خلليل  12 .

�خلليل 2008. 
/ حممد �أبو ريان.  حلحول بني �ملا�صي و�حلا�رش/ ر�بطة �جلامعيني- 1993. 13
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http: // colleges. ksu. edu. sa1. / FoodsAndAgriculture/ ARC/ Documents/ 
P170. pdf

جملة بال تريد، 2004. 2
http3. : // www. biblioislam. net/ ar/ Elibrary/ FullText. 
aspx?tblid=2&id=22874

 4. http: // ar. wikipedia. org/ wiki

http: // www. pal- econ. org/ Newsite/ sites/ default/ files/ Executive%5. 20
Summary. pdf

http: // www. palecon. org/ Newsite/ sites/ default/ file6. s

http: // www. wafainfo. ps/ atemplate. aspx?id=3087. 8
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املالحق

ملحق رقم )1( 

مقابلة يف مزرعة منوذجية: 

بلدة  �إىل  عرجت  عامًا،   52 �لعمر  من  يبلغ  �لذي  �حلارث  لبي  �لطويلة  زيارتي  بعد 
�ذ لي�س فقط  �أمر لزيارة مزرعته، وتعد هذه �ملزرعة بحق مزرعة منوذجية متكاملة.  بيت 
�ن لعائلة �أبي �حلارث �كتفاء ذ�تيًا يف جميع �أ�صناف �خل�صار و�لفاكهة و�للحوم �حلمر�ء 
بع�س  �ي�صا  ت�صوق  �إنها  بل  و�صتاء،  �صيفا  و�خلبز،  �لبلديني  و�حلليب  و�لبي�س  و�لبي�صاء 
�لتعليم  )خا�صة  �لغذ�ئية  �لبيت غري  لتغطية م�صاريف  �لدخل  لتح�صيل مزيد من  �لفائ�س 
�أن ي�صرتي �صيئا من  �أم �حلارث »حر�م على �لفالح �حلقيقي  . وكما تقول  و�لعالج �لطبي( 

�ل�صوق«. 
وعلى م�صاحة حو�يل �صتة وع�رشين دومنا خ�رش�ء جتد تنويعا كبري� يف �ملحا�صيل 
�ل�صتوية: �لفجل، �لفول �حلم�س، �لبازلء، �لب�صل، �لثوم، �لقرنبيط، �مللفوف، �لزهرة، �خل�س، 
�ل�صبانخ، �لبطاطا، �لعد�س، �لقمح ف�صال عن �لكر�صنة و�ل�صعري للحيو�نات. ناهيك عن ب�صاتني 
وبيار�ت �لزيتون و�للوزيات )�للوز و�خلوخ �لبي�س و�لحمر و�مل�صم�س( و�لكرز و�لتفاح. كما 
�أن عائلة �أبي �حلارث تزرع يف �ل�صيف �خليار و�لبندورة و�لفا�صوليا )�لأر�صية و�ملعر�صة( 

و�لباميا و�للوبيا و�لفلفل و�لباذجنان و�لكو�صا و�ليقطني و�لفقو�س. 
ويف �صياق تعليقه على �ملز�رعني �لذين حتولو� �إىل �لزر�عة �لأحادية يقول �أبو �حلارث: 
�أو نوعني من �ملحا�صيل يبقون معلقني يف �لهو�ء  »�ملز�رعون �لذين يكتفون بزر�عة نوع 
لأنهم يعي�صون حتت رحمة �لظروف و�لطق�س و�ل�صوق، فاذ� مل ي�صاعدهم �لطق�س على �لزر�عة 
�و �ن�رشب �ل�صوق فانهم �صيدمرون. �أما نحن فال يهمنا ماذ� يحدث يف �ل�صوق �أو �إذ� ت�رشر 

�صنفان �أو �أكرث من �ملحا�صيل، فاإن �ملحا�صيل �لأخرى تعو�صنا«. 
�أبي �حلارث توجد بركة لتجميع مياه �لينابيع و�ل�صتاء  �أن يف مزرعة  و�جلدير ذكره 
�صعتها حو�يل 5000م3 ف�صاًل عن بركة �خرى �أ�صغر وبئر ماء لال�صتخد�م �ملنزيل ول�صقاية 

�حليو�نات. 
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�لزر�عة هنا معظمها من �لبذور �لبلدية، كما �أن �لت�صميد فقط با�صتخد�م �ل�صماد �لبلدي، 
�أي زبل �لغنم و�لدجاج و�حلمام بعد تخمريه مع �ملاء. و�آلت �حلر�ثة هي �لبغلة و�لفاأ�س “ 
لأنها �أف�صل من �لرت�كتور �لذي يقتلع جذور �لأ�صجار �كرث من �للزوم ويرتك م�صاحات بني 

�أبو �حلارث �لذي تابع يقول:  �لأ�صجار بدون حر�ثة” كما يقول 
»كما �أننا ل نحتاج للرت�كتور لأن �لزر�عة عندنا متو��صلة طو�ل �ل�صنة، وقطع �لأر�س 
�لتي يجب حر�ثتها تكون �صغرية بحيث تزرع �لأر�س مرة �أخرى«. �أما �لرثوة �حليو�نية يف 
�لنعاج  وبع�س  حمام  زوج  وع�رشين  دجاجة   400 حو�يل  عن  عبارة  �حلارث  �أبي  مزرعة 
و�ملاعز وطعامها فقط عن علف �ملزرعة )�لكر�صنة و�ل�صعري وغريه( . وبعك�س حلوم �حليو�نات 
�لتي تاأكل �لأعالف �ل�صطناعية، و�لتي تخلو من �لنكهة، ور�ئحتها �رشعان ما تتال�صى، فاإن 
»نكهة حلوم �حليو�نات �لتي تاأكل �لعلف �لبلدي مميزة ور�ئحتها تدوم لفرتة طويلة، وهي 
�صحية �أكرث« كما توؤكد �أم �حلارث بحما�س. وبخ�صو�س �أمر��س �لنبات و�حليو�ن تقول �أم 
�حلارث باأنها قليلة جد� لأنها وزوجها يقدمان »خدمة جيدة وخمل�صة لالأر�س و�ملحا�صيل 

و�حليو�نات«. 
وكما �حلال لدى عائلة �أبي �حلارث تقوم �أي�صا بحفظ وتخزين وتخليل �أ�صناف كثرية 

من خ�صار �ملزرعة، ف�صاًل عن ت�صنيع �حللوى و�ملربيات من ت�صكيلة �لفاكهة �لغنية. 

استنتاجات: 

اأهم ال�ستنتاجات التي ميكن ا�ستخال�سها من املقابالت ال�سابقة ما ياأتي: 
يعتمد بع�س �ملز�رعني يف بيت �أمر �عتماد�ً كليًا على �ملو�رد �ملحلية �ملتو�فرة  اأول:  ●
�أو �لقرية كالأر�س و�ملياه، ف�صاًل عن �ملخلفات �ملختلفة �لتي يعاد  على م�صتوى �ملنزل، 

تدويرها و��صتخد�مها. 
ل يوجد تقريبًا تبعية للمدخالت و�مل�صتلزمات �لزر�عية من خارج �لوحد�ت  ثانيا:  ●

�لإنتاجية )لدى �ملز�رعني �لذين مت زيارتهم( . 
هنالك درجة عالية من �لعتماد على �لذ�ت و�ل�صتقالل �لقت�صادي �لزر�عي  ثالثا:  ●

و�لغذ�ئي. 
عًا زر�عيا يتمتعون با�صتقر�ر �قت�صادي و��صح.  رابعا: �ملز�رعون �لذين لديهم تنوي ●
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ملحق رقم )2( 

اإنفاق الأ�رضة يف حمافظة اخلليل
( دينار�ً، منها  �لفل�صطينية )592 ♦ �لأر��صي  �ل�صهري يف  �لأ�رشة  �إنفاق  بلغ متو�صط 

)229( دينار�ً على �لطعام. 
دينار�ً،   ) ♦ 628( �لغربية  �ل�صفة  حمافظات  يف  �ل�صهري  �لأ�رشة  �إنفاق  متو�صط  بلغ 

منها )243( دينار�ً على �لطعام. 
�لأر��صي  يف  �ل�صكاين  �لتجمع  م�صتوى  على  �ل�صهري  �لأ�رشة  �إنفاق  متو�صط  بلغ  ♦ 

�لفل�صطينية: 
( دينار�ً على �لطعام.  مدينة )635( دينار�ً، منها )236 �
( دينار�ً على �لطعام.  قرية )589( دينار�ً، منها )233 �

( دينار�ً على �لطعام.  خميم لجئني )488( دينار�ً، منها )200 �
على  دينار�ً   ) ♦ 39( �لفل�صطينية  �لأر��صي  يف  �ل�صهري  �لأ�رشة  �إنفاق  متو�صط  بلغ 
 )39( �لك�صاء،  على  دينار�ً   )50( و�لت�صالت،  �لنقل  و�صائل  على  دينار�ً   )64( �مل�صكن، 
دينار�ً على �لتجهيز�ت �ملنزلية، )21( دينار�ً على �لرعاية �لطبية، )39( دينار�ً على �لتعليم 
و�لثقافة، )73( دينار�ً على �صلع �أخرى »زكاة، هد�يا، �رش�ئب......... �لخ، )13( دينار�ً على 

�لعناية �ل�صخ�صية، و )26( دينار�ً على �لتبغ و�ل�صجائر. 
ا�ستهالك الأ�رضة يف حمافظة اخلليل: 

( دينار�ً، منها  بلغ متو�صط ��صتهالك �لأ�رشة �ل�صهري يف �لأر��صي �لفل�صطينية )637 ♦
)239( دينار�ً على �لطعام. 

( دينار�ً،  بلغ متو�صط ��صتهالك �لأ�رشة �ل�صهري يف حمافظات �ل�صفة �لغربية )675 ♦
منها )256( دينار�ً على �لطعام. 

�لأر��صي  �ل�صكاين يف  �لتجمع  �ل�صهري على م�صتوى  �لأ�رشة  ��صتهالك  بلغ متو�صط  ♦ 

�لفل�صطينية: 
( دينار�ً على �لطعام.  مدينة )680( دينار�ً، منها )240 �
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( دينار�ً على �لطعام.  قرية )639( دينار�ً، منها )251 �
( دينار�ً على �لطعام.  خميم لجئني )519( دينار�ً، منها )202 �

( دينار�ً على �مل�صكن،  بلغ متو�صط ��صتهالك �ل�صهري يف �لأر��صي �لفل�صطينية )125 ♦
على  �لك�صاء، )39( دينار�ً  على  �لنقل و�لت�صالت، )50( دينار�ً  على و�صائل  )64( دينار�ً 
�لتجهيز�ت �ملنزلية، )21( دينار�ً على �لرعاية �لطبية، )39( دينار�ً على �لتعليم و�لثقافة، 
)13( دينار�ً على �لعناية �ل�صخ�صية، )26( دينار�ً على �لتبغ و�ل�صجائر و )21( دينار�ً على 

�ل�صلع �لأخرى. 
�لأر��صي  يف  �لطعام  جمموعات  من  �ل�صهري  �لأ�رشة  ��صتهالك  متو�صط  بلغ  ♦ 

 )4( و�لدو�جن،  �للحوم  على  دينار�ً   )56( و�حلبوب،  �خلبز  على  دينار�ً   )43( �لفل�صطينية 
دنانري على �لأ�صماك ومنتجات �لبحر، )20( دينار�ً على �لألبان ومنتجات �لألبان و�لبي�س، 
)10( دنانري على �لزيوت و�لدهون، )22( دينار�ً على �لفو�كه و�ملك�رش�ت، )30( دينار�ً على 
 )21( �ل�صكرية،  و�ملنتجات  �ل�صكر  على  دينار�ً   )14( و�لدرنيات،  و�لبقوليات  �خل�رش�و�ت 
دينار�ً �أطعمة �أخرى، )10( دنانري وجبات جاهزة من �ملطعم و )10( دنانري على جمموعات 

�لطعام �ملنتجة ذ�تيا. 

الجدولأ)2(أ

متوسطأاستهالكأاألسرةأالشهريأبالدينارأفيأمحافظةأالخليلأحسبأمجموعاتأاالستهالكأوالمحافظة

جمموعات ال�سلع واخلدمات املحافظة/ اخلليل

عدد �أ�رش �لعينة 
متو�صط حجم �لأ�رشة 

674
7.4

�لنفاق �لنقدي على جمموعات �لطعام 238.26
�خلبز و�حلبوب 46.41

�للحوم و�لدو�جن 65.38
�ل�صماك ومنتجات �لبحر 3.84

�للبان ومنتجات �للبان و�لبي�س 18.60
�لزيوت و�لدهون 11.35

�لفو�كه و�ملك�رش�ت  19.55
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جمموعات ال�سلع واخلدمات املحافظة/ اخلليل

�خل�رش�و�ت و�لبقوليات و�لدرنيات 32.81
�ل�صكر و�ملنتجات �ل�صكرية 14.55
�مل�رشوبات غري �لكحولية 8.87

�مللح و�لتو�بل و�أطعمة �أخرى 9.02
وجبات جاهزة من خارج �ملنزل/ د�خل �ملطعم 7.88

جمموعات �لطعام �ملنتجة ذ�تيًا 12.55
�ل�صتهالك �لكلي من �لطعام 250.81

�لتفاق �لنقدي على غري �لطعام 284.36
�ملالب�س و�لحذية 49.39

�مل�صكن 32.95
�لثاث و�لو�ين �ملنزلية 25.76

الجدولأ)3(

متوسطأاستهالكأاالسرةأالشهريأبالدينارأفيأمحافظةأالخليلأحسبأمجموعاتأاالستهالكأوالمحافظة.أ

جمموعات ال�سلع واخلدمات املحافظة اخلليل

عدد �أ�رش �لعينة/ متو�صط حجم �لأ�رشة 674
7.4

لو�زم و�عمال منزلية 7.35
�لرعاية �لطبية 26.81

و�صائل �لنقل و�ملو��صالت 63.26
�لتعليم 15.85

�لن�صاطات �لرتفيهية و�لثقافية 9.04
�لعناية �ل�صخ�صية 12.88

�لتبغ و�ل�صجاير 24.68
�لنفاق على �صلع وخدمات �أخرى غري �لطعام 16.39

�ل�صلع و�خلدمات �ملنتجة ذ�تيًا من غري �لطعام 63.55
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جمموعات ال�سلع واخلدمات املحافظة اخلليل

�أخرى من غري �لطعام 1.96
�ليجار �ملقدر 61.59

�ل�صتهالك �لكلي من غري �لطعام 347.91
�ل�صتهالك �لكلي 598.72

�لنتاج �لذ�تي من �لطعام 12.55
�لنتاج �لذ�تي من غري �لطعام 63.55

�لتحويالت �لنقدية �ملدفوعة 13.69
�ل�رش�ئب 0.96

نفقات غري ��صتهالكية �أخرى 12.93
�لنفاق �لنقدي �لكلي 550.20
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ملحق )3( 

ال�سناعات التقليدية القدمية يف حمافظة اخلليل
ال�سناعات التقليدية القدمية:  ♦ 

كان معظم �صكان حمافظة �خلليل �أقرب �إىل �لبد�وة منهم �إىل �حل�صارة، وخا�صة �صكان 
�لهام�س وبرية �خلليل. حيث مل تكن هناك كهرباء ول متديد�ت مائية د�خل ريف �لإقليم، 
وكان �ل�صكان فقر�ء يعانون من �صظف �لعي�س، فاإذ� جادت �ل�صماء باملطر عا�س �لنا�س يف 
بحبوحة و�صعة من �لعي�س، و�إذ� �نحب�س �ملطر �أ�صبح �لنا�س يعانون من ق�صوة �حلياة و�صيق 
�إما  �أو كليهما معًا، فكانو�  �أو مو��صيهم  �أر��صيهم  �آخر �صوى  �إذ مل يكن لهم مورد  ذ�ت �ليد، 

يعملون مز�رعني يف �لأر�س، �أو رعاة مع �لأغنام و�ملو��صي. 
ويف �لوقت �حلا�رش حتتل �ل�صناعات �لتقليدية �لفل�صطينية مكانة خا�صة بني فروع 
�ل�صناعة،  �للذْين حتملهما هذه  �لرت�ثي و�لقت�صادي  للبعدين  �ل�صناعة يف فل�صطني، نظر� 
�لفل�صطيني  �لوجود  �لفل�صطيني، حيث جت�صد  �ل�صعب  فهي من جهة تعرب عن تاريخ وثقافة 
لتنمية  حقيقيًا  م�صدر�ً  �ل�صناعات  هذه  ت�صكل  كما  متو��صلة،  ح�صار�ت  عرب  �أر�صه  على 
�لدخل �لوطني �ذ� ما �ُ�صتغلت وُطورت بال�صكل �ملطلوب، ففل�صطني مل حتظ بو�فر من �لرثو�ت 
�لطبيعية �لثمينة كالذهب و �لبرتول، �ل �أن كونها مهد�ً للديانات �ل�صماوية، وعلى �أر�صها 
منت وترعرعت �لعديد من �حل�صار�ت �لتي تركت �آثارها حتى يومنا هذ�، جعلها قبلة لل�صياح 

و�حلجاج على �ختالف مذ�هبهم وطو�ئفهم. 
ال�سناعات احلديثة:  ♦ 

متثل �لتنمية �ل�صناعية عن�رش�ً مهمًا من عنا�رش �لتطور يف �أية دولة من �لدول، وقد 
�زد�دت �أهمية �ل�صناعة يف �لع�رش �حلايل، وخا�صة بالن�صبة للدول �لنامية �لتي تعمل جاهدة 
لتعوي�س ما فاتها وتقلي�س �لفجوة �لكبرية بينها وبني �لدول �ملتطورة. �إذ �إنها تعلق �آماًل 

كبرية يف �إنهاء تخلفها �ملزمن، ومن ثم �للحاق بركب �ملدينة �ملعا�رش. 
ولل�صناعة �أي�صًا �أهمية خا�صة بالن�صبة ل�صكان �إقليم حمافظة �خلليل، حيث �إن معركة 
�لإنتاج تعد �لتحدي �حلقيقي لقيا�س قدرة هذ� �لإن�صان �لعربي �لفل�صطيني على �إثبات وجوده 
على �أر�صه �صد �ملوؤ�مر�ت للو�صول �إىل بناء �لدولة �حلديثة �لتي ل ميكن �أن تقوم �إل على 
�أ�صا�س �قت�صادي �صناعي متعدد �جلو�نب يفي بالحتياجات �لأ�صا�صية لالأمة، وميكنها من 

�أن توؤدي دورها �لفعال، وتوؤدي ر�صالتها �خلالدة �جتاه �لإن�صانية. 
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توصيات املؤمتر

يوم  �ملفتوحة،  �لقد�س  جامعة  يف  �لعليا  و�لدر��صات  �لعلمي  �لبحث  عمادة  �ختتمت 
�لرئي�س حممود  �لذي عقدته حتت رعاية  �لثالثاء وفق  28-29/ 11/ 2012، موؤمترها 
عبا�س يف مدينة �خلليل بعنو�ن: “الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني الثالث يف حمافظة خليل 
و�إخر�جه  �لفل�صطيني  للرت�ث  وطني  �صجل  �إيجاد  �إىل  بالدعوة  وانتماء”،  هوية  الرحمن 
و�أو�صى  و�حلكومية،  �ملجتمعية  و�ملوؤ�ص�صات  �لباحثني  مب�صاركة  وذلك  �لتنفيذ،  حيز  �إىل 
�ملوؤمترون ب�رشورة رفع ق�صايا على �حلكومة �لإ�رش�ئيلية ب�صفتها حكومة �حتالل، لإقد�مها 
على �رشقة �لرت�ث وطم�صه وحتريفه وتزيفه وذلك ل�صرتجاع ما �رشقته �إ�رش�ئيل من خالل 

حفرياتها يف �ملو�قع �لوطنية منذ عام 1948.
كما �أو�صى �مل�صاركون يف ختام �أعمال �ملوؤمتر �لذي ��صتمر على مد�ر يومني، وعقد يف 
قاعة �إ�صعاد �لطفولة، ويف مبنى “�لقد�س �ملفتوحة”، بالعمل على �إدخال �لرت�ث �ل�صعبي يف 
�ملناهج �ملدر�صية كمقرر يدر�س يف �ملد�ر�س و�جلامعات �لوطنية، من �أجل غر�س قيمة حب 

�لرت�ث �ل�صعبي، و�رشورة �لتم�صك به ليبقى هوية هذ� �ل�صعب ويعزز �لنتماء �إىل �لوطن.
ر�ئدة يف  �ملفتوحة -باعتبارها  �لقد�س  �ملوؤمتر على جامعة  �مل�صاركون يف  ومتنَّى 
�حلفاظ على �لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني- �أن تبادر �إىل تاأ�صي�س مركز بحثي للرت�ث �ل�صعبي 

يقوم باأر�صفة �لأغنية �لوطنية �لتقليدية، و�أر�صفة تاريخ �ل�صعب �لفل�صطيني وتر�ثه.
وطالب �مل�صاركون بتعزيز �لقيم �لثقافية يف �ملنا�صبات �لوطنية و�لإ�صالمية و�لأعياد 
�لوطنية و�لر�صمية و�لعمل على ترويج �ل�صياحة �لثقافية، من خالل وكالت �ل�صياحة �ملحلية 

و�لعاملية، وهذ� منوط باملوؤ�ص�صات �حلكومية وغري �حلكومية.
يف  ن�رشه  على  و�لعمل  �لفل�صطيني  �ل�صفوي  �لرت�ث  جمع  �إىل  �مل�صاركون  دعا  كما 
�لدوريات و�ملجالت و�ل�صحف �ملختلفة، �صو�ء �أكان ذلك �لأغاين كاأغاين �لأفر�ح و�لأتر�ح 
و�خلتان و�ملولد �لنبوية وغريها، �أم �لق�ص�س و�حلكايات �ل�صعبية و�لأ�صاطري �أو غري ذلك من 

�لرت�ث �ل�صفوي ليت�صنى للجميع �لطالع عليه وقر�ءته و�لهتمام و�لتم�صك به.
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منه  �ملادي  �لرت�ث  جلمع  ومتاحف  معار�س  �إيجاد  �أهمية  على  �مل�صاركون  و�صدد 
حتى  للجميع  و�ملتاحف  �ملعار�س  تلك  �أبو�ب  فتح  على  و�لعمل  عليه،  للحفاظ  و�ملعنوي 

يتمكن �أبناء �ملجتمع �صغار�ً وكبار�ً من �لطالع عليه، و�لتعرف �إىل �أنو�عه و�أ�صوله.
�ل�صعبي  بالرت�ث  �ملرتبطة  و�لتقاليد  �لعاد�ت  وتعزيز  �لقيم  غر�س  �إىل  �ملوؤمتر  ودعا 
و�تباعها وعدم  �أجل �حلفاظ عليها  �أبناء �ملجتمع من  �ملنا�صبات �ملختلفة يف نفو�س  يف 
��صتبد�لها مبا تو�صلت �إليه �لتكنولوجيا �ملعا�رشة و�ل�صناعات �ملتطورة، بل يبقى �حلفاظ 
و�لتكنولوجي  و�ل�صناعي  �حل�صاري  �لتطور  مع  جنب  �إىل  جنبًا  ي�صري  و�تباعها  عليها 

�ملعا�رش.
و�إحيائه  تر�ثها  وتوثيق  �ملدمرة  بالقرى  �لهتمام  �رشورة  على  �مل�صاركون  و�صدد 
�لهتمام  �إىل  ودعو�  �لأذهان،  يف  حية  تبقى  حتى  �أبنائها  قبل  من  و�ملمار�صة  بالفعل 
�لبعدين  و�إبر�ز  ودعمها،  و�ملاأكولت  �ل�صعبية  و�لأزياء  و�ملطرز�ت  �لتقليدية  بال�صناعات 

�لرت�ثي و�حل�صاري جت�صيد�ً لوجود �ل�صعب �لفل�صطيني على �أر�س �آبائه و�أجد�ده..
و�أكد �مل�صاركون على �أهمية تخ�صي�س حلقات وبر�مج �إذ�عية وتلفازية و�صفحات يف 
تو�صح جو�نب  وثائقية  �أفالم  �إنتاج  على  و�لعمل  �لرت�ث،  للحديث عن  و�ملجالت  �ل�صحف 

خمتلفة من �لرت�ث، وبخا�صة ما يقال يف �ملنا�صبات �ملختلفة كالأفر�ح وغريها.
حكومية  ر�صمية  جهة  �إيجاد  على  �لعمل  �أهمية  �إىل  �ملوؤمتر،  يف  �مل�صاركون  ولفت 
تتبنى �ملحافظة على �لرت�ث بطريقة ر�صمية ولها �صالحياتها، على �أن تتعاون يف ذلك مع 

موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، و�ملهتمني بالرت�ث كافة.
�ملوؤمتر�ت  عقد  يف  �ل�صتمر�ر  �رشورة  على  �مل�صاركون  �صدد  �لتو�صيات،  ختام  ويف 
موؤمترين  عقدت  �لتي  �ملفتوحة،  �لقد�س  جامعة  فعلت  كما  بالرت�ث  تهتم  �لتي  و�لندو�ت 
يف  �لقادمة  �ل�صنو�ت  يف  �ملوؤمتر�ت  عقد  يف  متو��صلة  وهي  �لوطني،  �لرت�ث  عن  �صابقني 

حمافظات �لوطن كي تاأخذ كل حمافظة حقها من �لهتمام بالرت�ث �ل�صعبي.
�أثنى �مل�صاركون يف �ملوؤمتر على �جلهد �لذي تبذله عمادة �لبحث �لعلمي يف جامعة 
�لقد�س �ملفتوحة ل�صد�ر مو�صوعة �لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني �لتي �صدر منها عدد�ن، ومتنو� 
�أن تو��صل �جلامعة حتقيق هذ� �لهدف و��صتكماله حتى يكون لدى �ل�صعب �لفل�صطيني مو�صوعة 
�أن  �جلامعة  على  ومتنو�  كافة،  �لوطن  �أرجاء  يف  و�أمناطه  �ل�صعبي  �لرت�ث  ل�صنوف  �صاملة 

تو��صل جهودها �ملبدعة يف هذ� �ل�صدد.












