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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.
ي�سعدين يا �أ�صحاب العطوفة واملعايل وقبل ذاك يا �أهلي يف اخلليل �أن �أكون بينكم
أحيي من خاللكم �أي�ضا �أهلنا يف قطاع غزة ،هذا القطاع احلبيب
اليوم يف هذا امل�ؤمتر ،ل ّ
الذي بد�أت البوادر والإ�شارات الإيجابية ت�صل لننهي حقبة �سوداء يف تاريخنا ،وهو االنق�سام
واالنف�صال ،هذا امل�ؤمتر اليوم الذي حتت�ضنه مدينة اخلليل جاءتنا دعوة من الأخ ال�سيد رئي�س
اجلامعة �إىل الأخ الرئي�س �أبو مازن ،والذي ما �إن اطلّع على فحواها حتى كلفني و�رشفني
�أن �أح�رض �شخ�صي ًا �إىل هذا امل�ؤمتر ،و�إنني �أنقل �إليكم حتياته وتقديره واحرتامه �سواء لهذه
املحافظة �أو جلامعة القد�س املفتوحة ،هذا الرجل الذي ي�صلُ الليل بالنهار ،ويجوب العامل
من �أجل الدفاع عن �أقد�س ق�ضية ،لينهي �آخر احتالل يف العامل.
وبهذه املنا�سبة -لي�س فقط كع�ضو يف جمل�س الأمناء بل كرئا�سة� -أتوجه بال�شكر لهذه
اجلامعة التي تطل علينا يف كل �شهر ويف كل �أ�سبوع ويف كل يوم بن�شاط يربط هذه اجلامعة
باملجتمع املحلي ،حتى ولو كان مو�ضوع امل�ؤمتر �أو الور�شة بعيداً ،فكم كنت م�رسوراً عندما
�شاهدت اجلامعة تعمل على ت�شجيع زراعة الزيتون واال�ستثمار بهذه ال�شجرة املباركة يف
هذه املحافظة املباركة ،لأن �شجرة الزيتون هي العنوان لهذا ال�شعب ،وبالتايل هذا التوا�صل
ما بني اجلامعة وهذا املجتمع من خالل هذه امل�ؤمترات واللقاءات يجعلنا نت�أكد ب�أن هذه
اجلامعة ت�صل �إىل كل بيت ،لي�س فقط من خالل الدار�سني بل من خالل الن�شاطات الالمنهجية
وامل�ؤمترات واللقاءات ،وهذا هو الدور الذي نريده من جامعتنا بالإ�ضافة �إىل ما عرج �إليه
الزمالء ،لي�س كثرياً �أن موازنة البحث العلمي تكون  700000دينار ،لأن العامل اليوم يتجه
نحو التكنولوجيا ،والبحث العلمي �أ�صبح معياراً �أ�سا�سي ًا لقيا�س التقدم يف املجتمع ،ولكن
�أن ترفع ميزانية البحث العلمي من  700000 - 300000هذه هو بيت الق�صيد ،فهذا
م�ؤ�رش على �سالمة املنهج الذي تنتهجه هذه اجلامعة الفتية ،ودليل �ساطع على اهتمامها
بالبحث العلمي الذي ي�شكل مف�ص ًال رئي�س ًا ومرتكزاً مهما ممن املرتكزات التي ت�ستند �إليها

م�ؤ�س�سات التعليم العايل .و�إنني لآمل من زمالئي يف جمل�س الأمناء �أن يقدموا مزيدا ً من
الدعم لهذا اجلانب احليوي ،باملزيد لأن البحث العلمي هو الأ�سا�س وهذا هو الدور الذي

يجب �أن ت�ضطلع به جامعة القد�س املفتوحة لأن كثرياً من النا�س ،وكثرياً من الفل�سطينيني
يفكرون ب�أن هذه اجلامعة جامعة انت�ساب ،بل �إن كثرياً من امل�س�ؤولني ال يدركون �أهمية
هذه اجلامعة ودورها يف البحث العلمي ودورها يف الدرا�سات العليا التي نحن ن�رص من
هنا ب�أننا �سنطبقها ب�إذن اهلل يف القريب العاجل.
�أي�ضا ي�سعدين �أن هذا امل�ؤمتر يعقد و�أهميته ت�أتي من �شقني الأول� :أنه يعقد يف اخلليل،
والثاين �أنه يعالج مو�ضوع الرتاث والثقافة واحل�ضارة التي نقول للعامل من خاللها �إننا
�أ�صحاب حق ،ولنا تراث وجذور على هذه الأر�ض ،و�أن ما َي َّدعونه لي�س لهم ،رغم كل ما
ميلكونه من قوة ،وما يقومون به من تدمري لآثارها ومعاملها خالل احلفريات التي يقومون
بها يف القد�س ال�رشيف.
�أما نحن فعلى هذه الأر�ض لنا جذور ،ولنا تاريخ ،وهذه النقطة التي وقف العامل فيها
معنا م�شكوراً عندما قبلت فل�سطني ع�ضواً يف اليون�سكو ،وحني ح�صلنا على �أ�صوات 107
دول ،فهذا رقم ممتاز ،وحني ح�صلنا على موافقة اثنتي ع�رشة دولة �أوروبية ،ومل يعار�ض
طلبنا �سوى ثالث دول ،مع امتناع ( )12دولة عن الت�صويت .فهذا كله مل يكن لي�أتي لوال
الدبلوما�سية الوا�ضحة والدبلوما�سية الهادئة لهذا الرجل الذي يقودنا ،ويقود ال�سفينة بكل
ثقة ،وبكل و�ضوح ،وعنده من الر�ؤيا الوا�ضحة ،ويعرف �إىل �أين هو ي�سري.
وعلى هذا الأ�سا�س عندما ذهبنا �إىل الأمم املتحدة ،وعندما ذهبنا �إىل جمل�س الأمن
لنيل الع�ضوية الكاملة ،مل نذهب ترف ًا فكري ًا وال لعب ًة �سيا�سية ،بل ذهبنا بعد �أن �س ّدت �أمامنا
كل املفاو�ضات ب�أ�شكالها كافة ،ونحن ذهبنا لنقول للعامل ماذا علينا �أن نعمل؟ وماذا علينا
�أن نفعل؟ لننهي �أخر احتالل موجود يف العامل ،وقد ال نوفق هذه املرة ،ولكن بتما�سكنا
وبوحدتنا التي بد�أت تظهر وتلوح يف الأفق ،وخا�صة يف االجتماع الأخري يف القاهرة من �أن
امل�صاحلة قريبة جداً ب�إذن اهلل .لننهي هذه احلقبة ال�سوداء ولنذهب �سوية �إىل العامل� ،إما �إىل
الأمم املتحدة ،و�إما �إىل املقاومة ال�سلمية �صف ًا واحداً ال �صفني ،هذه هي ر�سالتنا ،وهذا هو
املطلوب منا يف الوقت احلا�رض� ،أن نلتف حول قيادتنا ،و�أن نكون �صف ًا واحداً ،و�أن نذهب
يداً واحدة ،من �أجل نيل حقوقنا ،و�إقامة دولتنا وعا�صمتها القد�س ال�رشيف.
يف الوقت احلا�رض نحن نتوجه �إىل بناء املزيد من الأمن والأمان واال�ستقرار ،و�إن
كان هذا من متطلبات خارطة الطريق والتزام ًا علينا ،ف�إننا عندما فر�ضنا الأمن والأمان
واال�ستقرار ،فر�ضناه كمتطلب ل�شعبنا ،مل نكن لنجل�س يف هذا املكان ،ومل ن�ستطع �أن نلتقي
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين ،العدد الثالث
يناير 2013
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ونتجمع من كل املحافظات لوال ما حققنا من �أمن و�أمان يف ال�سنوات املا�ضية ،وهذا
�سينعك�س على احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية وال�صحية والتعليمية والنف�سية.
ال نقول هذا من باب االلتزام ،بل هذا متطلب �أ�سا�س ملجتمعنا الفل�سطيني.
�أي�ضا ،نحن م�ستمرون يف بناء الق�ضاء والأنظمة والقوانني ،وقد تالحظون �أن هناك
الآن رزمة من القوانني والأنظمة االقت�صادية واملالية التي قد ال يت�شجع لها كثري من رجال
الأعمال واملال ،ولكنها على املدى الطويل هي التي �ستبني االقت�صاد الفل�سطيني ،و�ستجعل
من االقت�صاد الفل�سطيني م�ستق ًال عن االقت�صاد والتبعية االقت�صادية الإ�رسائيلية ،وتودون �أن
غري ذات ال�شوكة تكون لكم،ال� ،صحيح �أن �أو�ضاعنا االقت�صادية �صعبة ،ومتى كانت �أو�ضاعنا
غري �صعبة �سيا�سي ًا واقت�صادياً ،الآن التوجه نحو اال�ستقرار االقت�صادي وامل�ؤ�س�ساتي �أي�ضا،
و�إىل اال�ستثمار يف العن�رص الب�رشي ،واجلامعات الفل�سطينية واملعاهد والدوائر احلكومية،
الآن تعمل بكل طاقاتها من �أجل رفع كفاءة الفرد الفل�سطيني يف �أدائه ،لأن هذا العن�رص هو
العن�رص الأ�سا�س الذي منلكه ،وهذا امل�صدر الوحيد من �أجل بناء اقت�صادنا ودولتنا ،وكما
�سنحت يل الفر�صة بعد �أن غادرت اخلليل �أن �أكون رئي�س ًا لديوان املوظفني ،و�ضعنا ر�ؤية
تقوم على كيفية اال�ستثمار يف العن�رص الب�رشي ،ولي�س فقط كيف ندير العن�رص الب�رشي.
والآن زمالئي يف ديوان املوظفني يطبقون هذه الر�ؤية ،لأننا �إذا �أح�سنا يف هذا املجال،
وخا�صة يف ظل ندرة املوارد االقت�صادية ،فنكون قد �سددنا ثغرة موجودة لدينا.
هذه هي املعطيات التي تعمل عليها قيادتكم الفل�سطينية املنتخبة� ،سواء يف املجال
االقت�صادي� ،أم ال�سيا�سي�،أم االجتماعي� ،أم التعليمي� ،أم ال�صحي ،من �أجل �أن نقول عندما
نذهب لنطالب بع�ضوية كاملة يف جمل�س الأمن �أو الأمم املتحدة �أو لأي جهة ،ب�أننا جاهزون
للدولة ومقومات الدولة موجودة لدينا ،وبالتايل ما على ال�رشعية الدولية �إال �أن تقدم لنا
فقط االعرتاف والقبول بهذه الع�ضوية ،وكثري من الدول املانحة نقول لهم ب�أننا �سنكفيكم
همنا �إذا ح�صلنا على اال�ستقالل ،ولن نكون عالة على �أي اقت�صاد عاملي �آخر لأن عندنا من
ّ
املقومات الب�رشية وال�سياحية وبع�ض امل�صادر الطبيعية الأخرى ،وهي كفيلة ب�أن تبني
اقت�صاداً قادراً على احلياة وتقدمي اخلدمات ملواطنينا ،هذا هو ما ن�صبو �إليه وهي لي�ست
�أماين ،بل �إن الك�أ�س مليء �أكرث من ن�صفه وهناك كثري من احلقائق التي و�ضعناها على هذه
الأر�ض ،وكثري من احلقائق الأمنية وامل�ؤ�س�ساتية واالقت�صادية التي و�ضعت يف ال�سنوات
الأربع �أو اخلم�س املا�ضية وما زلنا نبني عليها ،هذه هي الدولة ،وهذا هو املطلوب ،ويف
ومرة ثانية
اخلتام �أ�شكر جامعة القد�س املفتوحة و�أمتنى مل�ؤمتركم هذا �أن يحقق كل غاياته ّ
حتيات ال�سيد الرئي�س �أبو مازن لكم جميعاً.

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،
األخوة الطلبة ممثلني مبجالسهم وعلى رأسهم األخ زياد الوادي رئيس جملس
الطلبة القطري.
األخوة يف قطاع غزة يف قطاعات اجلامعة املختلفة وعلى رأسهم األخ الدكتور جهاد
البطش أعانه اهلل.
�أرحب بكم جميع ًا يف هذا ال�صباح اجلميل ،ونحن يف رحاب مدينة خليل الرحمن مدينة
جد الأنبياء ،مدينة �إبراهيم اخلليل ،نفتتح هذا امل�ؤمتر الثالث للرتاث ال�شعبي الفل�سطيني/
هوية وانتماء ،هذا الذي د�أبت عليه جامعة القد�س املفتوحة التي ننتهز منا�سبة ت�أ�سي�سها
با�ستنزال الرحمة على من �أ�س�سوها ،ممن ق�ضوا وممن ينتظرون من قيادتنا الفل�سطينية

وعلى ر�أ�سهم ال�شهيد اخلالد يا�رس عرفات ،فا�ستذكر اليوم كل من �أ�سهم بجهد يف ت�أ�سي�س
هذه اجلامعة التي ف�ض ًال عن �أنها تنقل العلم �إىل كل بيت فل�سطيني متحدية �إجراءات
االحتالل الإ�رسائيلي يف �إغالق اجلامعات ،واعتقال الأ�ساتذة ،و�إ�صدار القوانني التي متنعهم
من ت�أدية ر�سالتهم ،ومن منع الطلبة واعتقالهم ،ف�إنها متار�س م�س�ؤولياتها املجتمعية يف
بهويته
خدمة املجتمع الفل�سطيني والدفاع عن ق�ضاياه وتر�سيخ مقومات �صموده وت�شبته ّ
وانتمائه الوطني.
كان هدف جامعة القد�س املفتوحة بالدرجة الأوىل �إبراز ال�شخ�صية الفل�سطينية،
وتكري�س الثقافة الوطنية يف �شعبنا الفل�سطيني التي هو لي�س بحاجة لتكري�سها ،بل هو
يفهمها ويحملها يف قلبه وعلى كاهله.
�أما الرتاث فت�أتي �أهميته بالدرجة الأوىل من �شقني ،ال�شق الأول يتمثل باعتداءات
اليهود عامة و�إ�رسائيل خا�صة وامل�ستوطنني ب�شكل �أخ�ص من اخل�صو�ص على كل ما هو
وانتهاء بقر�ص الفالفل،
فل�سطيني �إما بادعائه و�إما بت�سفيهه وم�سخه بدءاً باال�سم فل�سطني
ً
وذلك ي�سري �ضمن منهج خمطط يقوم عليه خرباء الرتاث وخرباء يف الثقافة من �أهل الأدب
العربي ،وذلك بادعاء كل ما هو لنا وكل ما هو على هذه الأر�ض ب�أنه لهم� ،أو نزع الأ�صالة
عن هذا �أو ذاك مما ي�ستحيل عليهم ادعا�ؤه.
و�أما ال�شق الآخر فهو �شعبنا الفل�سطيني ،فقد ن�ش�أ جيل جديد ،هذا اجليل يحفظ ا�سم
فل�سطني وي�ؤمن به �إميان ًا مطلق ًا بعد اهلل ،وينا�ضل من �أجل حترير فل�سطني ومن �أجل ثوابت
ال�شعب الفل�سطيني ،ن�ضا ًال ال هوادة فيه ،حام ًال روحه على ك ّفه ،ما�ضي ًا يف �سبيل الن�ضال
حتى النهاية ف�إما ن�رص و�إما �شهادة ،هذا اجليل الذي نحرتمه ونكربه وجنلّه ا�ست�شهد منه،
ومن يقبع يف غياهب ال�سجون ،ومن يعاين من �إعاقات من جراء ظلم االحتالل وقهره
وممار�ساته .هذا اجليل -الن�شغاله بفل�سطني وبن�ضال فل�سطني -مل يقف بعد على جذور
ثقافته وتراثه الفل�سطيني ،و�إن كان يعلم �شيئاً ،فهو يعلم ممن تبقى من اجليل القدمي الذي
رمبا  -نظراً لتطور احلياة ومظاهرها يف ع�رصنا احلا�رض  -ن�سي �أو تنا�سى تلك املظاهر،
فمات كثريون من اجليل ال�سابق ،وقد ن�سوا كثريا من �أدواتنا ولغتنا ومن تراثنا ومن مظاهر
ثقافتنا احل�ضارية.
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نهدف يف هذا ال�شق �إىل تذكري �أولئك الذين ن�سوا ،و�إىل تثقيف اجليل اجلديد لندعم عودة
�أهله والجئيه يف �أن يكون مدعم ًا ب�سالح ،ويحمل �شهادة وجود ،فالأر�ض تعرفنا ،ونحن
نعرفها ،بل �إن الأر�ض تقاتل مع �أ�صحابها ،فكل منا يحمل هذه اللغة يف قلبه وعقله فيعبرّ
وي�ستنطق كل موجود على هذه الأر�ض في�ستجيب له ويحاوره ويناق�شه.
لذلك د�أبت هذه اجلامعة على عقد هذه امل�ؤمترات وت�شجيع البحث العلمي ،وهنا ال
يفوتني �أن �أ�سجل �شكراً خا�ص ًا ملجل�س �أمناء اجلامعة وعلى ر�أ�سه الأخ املهند�س عدنان
أ�رصوا على �أن يرفعوا موازنة البحث العلمي يف جامعة القد�س املفتوحة من
�سماره عندما � ّ
 700000 - 300000دينار ،ذلك لإدراك هذا املجل�س رئي�س ًا و�أع�ضاء �أن البحث العلمي
مهم ،ويف ر�أ�س مهمات وجود اجلامعة ور�سالتها.
ال �أريد التطرق يف هذه العجالة �إىل ما يعانيه �شعبنا املنا�ضل من هذا االحتالل الغا�شم
وما يتعر�ض له من انتهاكات ،لأن يل حما�رضة علمية خا�صة بعد االفتتاح �ستفاج�أون من
اعتداء �إ�رسائيل مب�ستوطنيها و�صهيونيها على تراثنا� ،ستفاج�أون -حقيقة -مبا هو �أخطر
من القتل والهدم والتهجري �س�أحدثكم عن ممار�سات لهم �أخطر بكثري مما ميار�سونه �ضد
�شعبنا ،فهم ميار�سون �ضد تراثنا 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�شكل الفن والرتاث ال�شعبي الركائز الأ�سا�سية للثقافة وعماده الرئي�سي يف املجتمعات،
ويف العنا�رص الرئي�سية التي ت�ساهم يف اعتزاز ال�شعوب بنف�سها ودفعها للرقي والتح�رض،
ولذلك تعمل املجتمعات على احلفاظ على ثقافتها من االندثار ،لأنها تعرب عن هوية هذه
ال�شعوب.
وال بد من الت�أكيد على �أهمية احلفاظ على الرتاث والفن الفل�سطيني ،وذلك لأهمية
هذا املو�ضوع وما تتعر�ض له ثقافتنا وتراثنا من حتريف وم�صادرة من قبل االحتالل
الإ�رسائيلي وبخا�صة يف حمافظة اخلليل.
حيت تع ّد اخلليل من املدن العربية الإ�سالمية القليلة التي حافظت على ن�سيجها
العمراين التاريخي ،والتي ما زالت مل�سات املا�ضي بكل جمالها ماثلة يف كل ركن من
�أركانها ،وتع ُّد م�صدراً مهم ًا لدرا�سة التاريخ احل�ضاري الفل�سطيني ب�شكل خا�ص ،واحل�ضارة
الإ�سالمية ب�شكل عام.
كما يجب على اجلميع تكثيف العمل على حماية املعامل الرتاثية الفل�سطينية ،واحلفاظ
عليها وبخا�صة مع اقرتاب �ضم البلدة القدمية يف مدينة اخلليل ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة (اليون�سكو) لو�ضعها على قائمة مواقع الرتاث الثقايف العاملي.
وذلك للوقوف يف وجهة �سيا�سة االحتالل الإ�رسائيلي و�سعيه لن�سبة الثقافة والفن
والرتاث الفل�سطيني لنف�سه ،ليكون عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف الدفاع عن حقه يف الوجود على
الأرا�ضي الفل�سطينية ،على �أنها جمتمعه القدمي ،وله حق الوجود فيه.

و�إننا ن�ؤكد على �أهمية تنظيم مثل هذه امل�ؤمترات املهمة على ال�ساحة الفل�سطينية،
وذلك لتعريف العامل بثقافتنا الفل�سطينية ،و�أهميتها يف الدفاع عن احلق الفل�سطيني يف
الوجود؛ لأن ن�سبة عالية ومازالوا يفتقرون ملعرفة �أبعاد هذه الثقافة و�أهميتها يف بلورة
مقوماتها.
هويتنا الوطنية التي ي�شكل الرتاث ركن ًا �أ�سا�سي ًا من ِّ
وهنا �أجد لزام ًا علينا التنويه والإ�شادة بدور جامعة القد�س املفتوحة وعلى ر�أ�سها
الأ�ستاذ الدكتور يون�س عمرو ،والتي ت�ساهم يف احلفاظ على الرتاث والفن الفل�سطيني ،وذلك
لتبنيها ملثل هذه امل�ؤمترات ،ودورها يف احلفاظ على الفن والرتاث ،وتنمية ح�سن االنتماء
لدى �أبنائنا.
ويف اخلتام ال ي�سعدنا �إال �أن نتقدم بال�شكر للدكتور ح�سني الأعرج ممثل �سيادة الرئي�س
حممود عبا�س و�إدارة اجلامعة والقائمني على �إعداد هذا امل�ؤمتر وتنظيمه.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
معالي األخ الدكتور حسني األعرج ممثل سيادة الرئيس حممود عباس أبو مازن
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
فيطيب يل بالأ�صالة عن نف�سي ،وبالنيابة عن زمالئي �أع�ضاء اللجنة التح�ضريية
للم�ؤمتر ،وبا�سم جامعتكم ،جامعة الوطن واملواطن التي جعلت من خدمة جمتمعها
الفل�سطيني هدف ًا وغاية لر�سالتها وفل�سفة وجودها ،وحتقق لها بف�ضل �إدارتها الر�شيدة
الواعية ،وعلى ر�أ�سها الأ�ستاذ الدكتور يون�س عمرو ف�ضل الريادة يف احلفاظ على ثقافتنا
املوروثة الأ�صيلة ،و�إخراجها من دائرة التحنيط والتهمي�ش ،وزيادة توهجها على اخلريطة
الثقافية العاملية رغم كل حماوالت الطم�س والت�شويه والإلغاء التي تتعر�ض لها على �أيدي
الغزاة املغت�صبني.
با�سم من ذكرت جمعي ًا �أرحب بكم �أجمل ترحيب ،و�أثمن ح�ضوركم وم�شاركتكم لنا يف
م�ؤمترنا الرتاثي الثالث الذي �إن دلَّ على �شيء فعلى حر�صكم واهتمامكم برتاثنا ال�شعبي:
عنوان هويتنا ،ورمز وجودنا ووحدتنا يف �أر�ضنا الطيبة املباركة ،وقد خ�ص�ص هذا امل�ؤمتر
لبحث الرتاث ال�شعبي يف حمافظة اخلليل ،و�سبق �أن خ�ص�صنا امل�ؤمتر الثاين لبحث �أمناط
الرتاث يف القد�س ال�رشيف واملخاطر التي تهدده و�سبل احلفاظ عليه .ويندرج هذا كلُّه �ضمن
�سعي اجلامعة لإ�صدار مو�سوعة تراثية متكاملة �أُجنز منها بف�ضل اهلل وبدعم م�شكور من �إدارة
اجلامعة ثالثة جملدات ،و�سنم�ضي بعون اهلل لك�شف معامل تراثنا ال�شعبي يف �أرجاء الوطن
حية ناب�ضة يف
دمرها االحتالل ،كيما تبقى َّ
الفل�سطيني ،وال �سيما يف القرى املدمرة التي َّ
ذاكرة الأبناء والأحفاد جي ًال بعد جيل.

أيها احلضور الكرام:
وها نحن اليوم نلتقي يف ربوع حمافظة اخلليل ،املدينة التي تلي القد�س ال�رشيف
مكان ًة وقدا�سة ،لن�ستجلي تراثها الأ�صيلَ املتج ّذ َر يف ترب ِة هذا الوطن منذ فجر التاريخ....
�أجل �أيها الأخوة الأعزاء.

هنا..نلتقي يف ربوع اخللي ْل
يف ح�رضة التاريخ واملج ِد الأثيل
ن�ستنطق الأجدا َد والأحفاد واجلَّداتِ واحلاراتِ
عن �سف ٍر من الأجماد وال�صرب اجلميل
�سفر تو�شى بالن�ضارة والقدا�س ِة
يف دروب م�سريةٍ متتد نحو ال�شم�س
جيالً بعد جي ْل
حكايات و�أحال ٌم
فيها
ُ
ونب�ض عروبةٍ
ٌ
ت�رسي دماها يف عروق مدينةٍ
نق�شت على الأجوا ِء والأنوا ِء
والغدران
واجلدران
ِ
ْ
املكان
توحد يف
ْ
َنغَماً َّ
الزمان
�أم ٍال يعانقه
ْ
روحاً من الإ�رصار ت�أبى امل�ستحي ْل
هذي العراق ُة ..كيف يطويها
وكيف ميحوها زني ٌم �أو دخي ْل

أجل أيها األحباء:

غاز �أو
�إن تاريخ هذه املحافظة وتراثَها
الو�ضىء املت� َّ
ألق عرب �آالف ال�سنني لن ميحوه ٍ
َ
ري ذاتها امل�رشوخ ِة
دخيل ،ولن تطوي �صفحاتِه النا�صع َة عن�رصي ٌة مقيت ٌة ال ترى يف املر�آة غ َ
حي ٌة
بالوهم والأراجيف والأ�ساطري واالدعاءات الزائفة؛ لأن �شواهد هذا الرتاث الأ�صيل َّ
ناب�ضة ينطق بها ال�شجر واحلجر والدار واملقام واملزار ،وت�شدو بها روابي اخلليل مدين ِة
ال�شموخ والإباء ،املدينة التي ن�سكن فيها وت�سكن فينا �أبد الدهر ،رغم كل حماوالت الطم�س
ِ
والإلغاء والت�شويه.
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين ،العدد الثالث
يناير 2013

17

18

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن
هوية وإنتماء

نلتقي اليوم يف �أح�ضان هذه املدينة ال�صابرة املرابطة( ،مدينة املواليد واحللم والر�ؤى
واملعابد) لنعي�ش مع تراثها التليد ،ونعاي�شه ون�ستلهمه روح ًا دافعة لت�أكيد حا�رضنا ،وبناء
م�ستقبلنا على الأوجه الأجمل والأجود والأبدع ،ونتمثله يف حياتنا نهج ًا و�سلوكاً ،بل
زاداً نتزود به يف م�سرية ن�ضالنا و�صمودنا وت�ضحياتنا لتحقيق �أهدافنا ،وانتزاع حريتنا
هم من الدخال ِء املغت�صبني الذين غابوا،
امل�سلوبة من خمالب الغزاة العابرين عبور من َ�سب َق ْ
بل غُ ّيبوا عن م�شهدنا الفل�سطيني مرغمني ،مل يخ َلّفوا وراءهم غري العا ِر واخليب ِة والف�شلْ،
الذي هو م�آل كل معت ٍد �أثيم ،وم�صري كل مغت�صب ذميم.

األخوة واألخوات األعزاء:
�أ�ستميحكم العذر �إن �أطلت عليكم ،وال ي�سعني يف ختام كلمتي �إىل �أن �أتوجه بال�شكر
والتقدير والثناء لكل من �أ�سهم يف �إجناح هذا امل�ؤمتر ،وبذل جهد امل�ستطيع يف الإعداد
والتح�ضري واملتابعة ،و�أخ�ص بالذكر �إدارة اجلامعة ،وعلى ر�أ�سها الأ�ستاذ الدكتور يون�س
عمرو الذي واكب فكرة امل�ؤمتر منذ بدايته ،وكذلك �أ�شكر الأخوة يف فرع اخلليل �إدارة
وعاملني وطلبة ،على ح�سن ا�ستقبالهم وجهودهم لإجناح هذا امل�ؤمتر ،كما �أتوجه بال�شكر
�إىل الأخوة يف قطاع غزة احلبيب على توا�صلهم معنا وحر�صهم على متابعة �أعمال هذا
امل�ؤمتر ،وال يفوتني �أن �أ�شكر كذلك الأخوة الباحثني الذين قدموا ع�صارة �أفكارهم وخال�صة
جتاربهم� ،آم ًال �أن يكون لأبحاثهم �صدى �إيجابي ي�سهم يف حتقيق الأهداف املرجوة للم�ؤمتر.
و�أثمن با�سمكم جميع ًا الدعم الذي قدمته �رشكة جوال التي نذرت نف�سها خلدمة جمتمعنا
الفل�سطيني وتنميته ثقافي ًا واقت�صادي ًا واجتماعياً ،وجعلت من �صلب ر�سالتها التوا�صل مع
قطاعات هذا املجتمع والتفاعل معها وم�ساعدتها على حتقيق �أهدافها وطموحاتها.

أيها احلفل الكريم:
�أ�شكركم مرة �أخرى على ح�ضوركم ،و�آمل �أن يظل التوا�صل معقوداً فيما بيننا ،داعي ًا
اهلل �أن يوفقنا وي�سدد خطانا على درب احلرية والكرامة واال�ستقالل.
ولنج�سد مع ًا �شعار هذا امل�ؤمتر وعنوانه :تراث عريق لدولة قادمة بعون اهلل ورعايته.
َّ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الغر امليامني،
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على إمام املتقني ،وقائد ِّ
حممد بن عبد اهلل ،وعلى آله وأصحابه ومن وااله ،وبعد:
السيد األستاذ الدكتور يونس عمرو ،رئيس جامعة القدس املفتوحة
حفظه اهلل ورعاه،،،،
تف�ضالًَ � ،أ�صال ًة عن نفِ�سي ،و�إنا َب ًة عنكم
ا�سمحوا يل،
�شخ�صكم الكرمي ُم ِّ
َ
الف�سيح ،وعن زمالئي
الوطن
القد�س املفتوح ِة يف هذا
رئي�س اجلامعةِ ،وعن �أ�رس ِة جامع ِة
ِ
ِ
ِ
َ
اليوم
بال�ضيوف
أرحب
ِ
الكرام الذين حلُّوا علينا يف مدين ِة اخلليل يف هذا ِ
ِ
يف فرع اخلليلِ � ،أن � َ
الثالث يف حمافظ ِة اخلليل-
الفل�سطيني
ال�شعبي
(الرتاث
فعاليات م�ؤمتر:
أغر ،حل�ضو ِر
ِ
ُ
ُ
ال ِّ
ُّ
ُّ
وانتماء).
هوي ٌة
ٌ
ديوان الرئا�س ِة
مي ،الدكتور ح�سني الأعرج ،رئي�س
ِ
أرحب بال ِأخ الكر ِ
ا�سمحوا يل �أن � َ
رئي�س دول ِة فل�سطني،،،
الرئي�س حممود عبا�س،
الفل�سطينيةِ ،ممث ًال عن فخام ِة
ِ
ِ
أرحب بال�سي ِد الأ�ستاذ كامل حميد ،حمافظِ حمافظ ِة اخلليل،،،
ا�سمحوا يل �أن � َ
االت�صاالت الفل�سطيني ِة (جوال) راعي هذا امل�ؤمتر،،،وممثلها
وبالأخو ِة يف جمموع ِة
ِ
�أ.عالء حجازي.
أرحب بالإخو ِة الأكارم� ،أع�ضا ِء اللجن ِة التح�ضريي ِة للم�ؤمتر ،الذي
كما ي�سعدين �أن � ِ
مهرجان افتتاحهِ ،وعلى ر�أ�سهم الأ�ستا ُذ الدكتور ح�سن ال�سلوادي ،عميد
اليوم يف
نتحدث
ِ
ُ
َ
القد�س املفتوحةِ.
البحث العلمي والدرا�سات العليا يف جامع ِة
ِ
أرحب -مت�رشفاً -بالأخوة ر�ؤ�ساء اجلامعات الفل�سطينية ،ومندوبيها ،جامع ِة
كما � ُ
القد�س املفتوحةِ،
رئي�س جامع ِة
نواب
ِ
ِ
اخلليل ،وجامع ِة بوليتكنك فل�سطني ،،،وكذا بالأخو ِة ِ
وعمداء الكليات ،ومديري الفروع واملراكز الدرا�سيةِ ،وممثلي امل�
ِ
ؤ�س�سات املختلفةِ ،مع حفظِ
القد�س املفتوحةِ،،،
�رشف على جامع ِة
واملقامات� ،أه ًال و�سه ًال بكم
ألقاب
ِ
�ضيوف ٍ
َ
ِ
الأ�سما ِء وال ِ
العلمي هذا.
يف م�ؤمت ِرها
ِّ
�سي�سهمون يف
الطيب ،الذي به
الرتحيب بالأخو ِة الباحثني� ،شاكرين لهم ُجه َدهم
كلُّ
َ
ِ
َ
إجناح هذا امل�ؤمتر ،،،يف جل�سا ِت ِه العلميةِ،،،
� ِ

ُ
الكريم:
احلفل
ُ
القد�س املفتوحة ،ومن ُذ ت�أ�سي�سها ،على �أن تويل ق�ضايا املجتمع
أبت جامع ُة
ِ
لقد د� ْ
و�ضع
�سهم باذل ًة �أق�صى طاقتها يف
املختلفة عناي ًة خا�صةً ،فهي
ِ
تتلم�س تلك الق�ضايا ،و ُت ُ
ُ
واملهرجانات واحت�ضانها،
وور�ش العملِ ،
والندوات،
ؤمترات،
ِ
ِ
احللولِ لها ،من خالل عق ِد امل� ِ
ِ
إمكانات
تعي�ش معه ،وحتيا واق َع ُه ،وت�ضع ك َّل ما متلكُ من �
املجتمع،
قلب
ٍ
ُ
لتكون دائم ًا يف ِ
ِ
باملجتمع واالرتقا ِء به.
النهو�ض
الدور الأبر َز يف
حتت ت�رصفه� ،إميان ًا منها ب�أن للجامع ِة
ِ
َ
ِ
َ

ُ
الكريم:
احلفل
ُ

�إن الأم َة املتقدم َة تعي�ش �أبداً مع املا�ضي ،واحلا�رض ،وامل�ستقبلُ ،مدرك ًة �أن من ال
ما�ضي له ،ال حا�رض له وال م�ستقبل ،و�سيعي�ش ُمن َب َّت ًا يف �أر�ض احلياة.
َ

نربا�س القي ِم ،بكل �ألوانِها ،و�أطيافِها ،الدينيةِ ،واالجتماعيةِ،
رص املا�ضي �ستظلُّ
وعنا� ُ
َ
والثقافيةِ ،وال�سيا�سيةِ ،واالقت�صاديةِ،،،،

ُ
الكريم:
احلفل
ُ
رب
يعك�س بال�رضور ِة ثقاف َة
الراقي
الرتاث
�إن
َ
ِ
ال�شعوب ،وهو مر�آ ٌة حقيقي ٌة لأ�صالتِها ع َ
ُ
َ
الب�رشي من
الأزمن ِة الغابرةِ ،لذا كان لزام ًا علينا ،االعتزا ُز
واالنبهار بك ِّل ما ُينتج ُه العقلُ
ُّ
ُ
أ�سا�س للمنطلقِ  ،والقاعد َة مل�سري ِة احليا ِة املعطاءةِ.
ٍ
قيم راقيةٍ مرتاكمةٍ  ،لتظ َّل ال َ

ُ
الكريم:
احلفل
ُ

االن�سجام مع ر�سال ِة اجلامع ِة ال ِّأم ،يف ك ِّل
فرع اخلليل التعليمي يف غاي ِة
لقد ظل ُ
ِ
إ�سهامات وا�ضحةٍ  ،يف
ب�صمات جليةٍ  ،و�
املجاالت ،ومما ي�ؤك ُد ذلك ،ما كان لهذه املنطق ِة من
ِ
ٍ
ٍ
امل�رشف ِة ب�إذن اهلل.
مرافق هذا امل�ؤمت ِر ،من بدايتِه امليمونةِ� ،إىل نهايتِه
بلور ِة
َ
ِّ

ُ
الكريم:
احلفل
ُ

الرتاث
�سهم يف دع ِم
خل�ص بهذا امل�ؤمت ِر �إىل
ِ
ٍ
خمرجات علميةٍ وثقافيةٍ ُ ،ت ُ
كلنا �أم ٌل �أن َن َ
�شعبي عريقٍ ،
فل�سطيني
تراث
ال�شعبي يف حمافظ ِة اخلليلِ خا�صة ،لن�سلكَ به
الطريق �إىل ٍ
َ
ٍّ
ٍّ
ِّ
الرتاث فعالً،
ليبقى
ِ،
د
والتهوي
التهديد
،
الهدم
تيارات
أمام
�
ة
خالق
ة
ح�صان
ً
ً
يحملُ
ِ
ومعاولِ
ُ
ِ
َ
وانتماء).
(هوي ٌة
ٌ
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الجذور التاريخية للتراث الشعبي في الخليل
أ.د .يونس عمرو
ال �أن�سى يف بداية كلمتي �أبداً �أن �أ�شيد باملر�أة الفل�سطينية عامة ،واملر�أة اخلليلية خا�صة،
ُّ ّ
و(ال َي َمن َِّية)( )2عند �أمي ،وال �أن�سى الثوب الفالحي الذي يع ُّد من �صميم تراثنا املعتدى عليه.

لإ�سهامها البارز يف احلفاظ على تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا ،وال �أن�سى ما حييت (الدراعه)()1

�إن من �أهم مظاهر تراثنا الوطني التطريز الفالحي الذي ي�شكل �سمة بارزة من �سمات
الثوب الفل�سطيني ب�أمناطه وت�شكيالته املختلفة ،والذي لب�سته �أمهاتنا وجداتنا ،والذي
ُي�ستهدف اليوم ب�شكل مبا�رش ،واعتداء �سافر من قبل الإ�رسائيليني ،ف�أه ًال بكن �سيداتي
و�أخواتي الن�ساء اخلليليات خا�صة ،والن�ساء الفل�سطينيات عامة.
و�إذا كنا يف �صدد احلديث عن تراثنا ال�شعبي وعراقته مكان ًا وزماناً ،ف�إن امل�س�ألة برمتها
م�س�ألة �رصاع ،وهذا ال�رصاع ح�ضاري مبعنى الكلمة بيننا وبني ه�ؤالء القوم ،فهم يزعمون،
دون �أن يكون لهم �أي �سند تاريخي �أو �شاهد �أثري� ،أن لهم جذوراً وح�ضوراً متوا�ص ًال منذ
الآف ال�سنني ،ولكي يثبتوا هذه املقولة املطعون يف �صحتها ،ف�إن علماءهم ومن ي�شايعهم
وميال�ؤهم من الغربيني� ،سعوا جاهدين �إىل تزوير تاريخ هذه املنطقة وثقافاتها ،وقد بد�أ هذا
التزوير -يف الواقع -يف اللغة العربية ،فهذه اللغة ما هي �إال لهجة �أر�ض كنعان الفل�سطينية
القدمية ،و�أخذها اليهود من خالل رحلة مو�سى عليه ال�سالم حينما خرج من �أر�ض م�رص
الجئ ًا �إىل �أر�ض كنعان عند (يرثون)( ،)3حيث كان يقيم يف منطقة �أدوم يف جنوب فل�سطني،
هذا الرجل الذي عا�ش يف الق�رص الفرعوين مل يكن يعرف اللغة الكنعانية التي واكبت �أبناء
يعقوب يف م�رص كلغة دينية ،وتعلم الهريوغلوفية.
وعندما جاء مو�سى عليه ال�سالم �إىل بالدنا هارب ًا من م�رص بعد قتله امل�رصي ،ومكوثه
ع�رش �سنني يف �أر�ض كنعان �أدى ذلك �إىل ن�سيانه اللغة الهريوغلوفية امل�رصية ،و�إتقانه اللغة
ت َّثل َها ب�شكل كامل ،ثم عاد �إىل م�رص وكلف بالر�سالة ،وقد خاطبه اهلل باللغة
الكنعانية التي َمَ َ
التي يتقنها وهي اللغة الكنعانية ،وبعدما حمل الر�سالة وب�رش بها وكلف بها ،عزم على
الذهاب �إىل فرعون الذي �أدعى الألوهية ليقول له� :أنت ل�ست �إله ًا بل �إنك عبد ،والإله �شيء
�آخر وعن�رص �آخر ،وهذا �أمر جلل يحتاج �إىل من يتقن اللغة ،وي�ستطيع �أن يتحكم يف مداركها
وم�شاربها ليعبرّ لهذا الإله املزعوم بهذه التعابري العظيمة� ،ساعتها طلب وزيراً مرتجماً،

فطلب هارون �أخاه ليكون وزيراً م�ساعداً يرتجم �أقواله �إىل الهريوغلوفية ،ليقول للم�رصيني
ما يريد قوله باللغة الكنعانية التي تعلمها ومتكَّن منها ،وهنا دخلت اللغة الكنعانية القدمية
التي عرفت بالعربية اليوم لت�صبح اللغة املقد�سة عند اليهود ،وكل ما يدعونه ب�أنها لغتهم،
و�أنها لغة اهلل ،و�أنها لغة ال�سماء ،و�أنها لغة الآخرة فهو حم�ض افرتاء متاماً ،وتعجبني فتوى
�رشعية من الإمام ابن حزم يف تف�سري قوله تعاىل} :وجعلناكم �شعوباً وقبائل لتعارفوا{.
(احلجرات )13 :حينما يقول اهلل �سبحانه وتعاىل �إنه جعل الأمم متفرقة لأ�صولها و�أل�سنتها
لكي تتعارف ،فهذا يعني �أن اللغات مقد�سة عند �أهلها والناطقني بها ،ولي�س عند اهلل �سبحانه،
واهلل له لغته وال�سماء لها لغتها ،واهلل تعاىل �أعلى و�أعلم.
من هنا نعلم �أن القدا�سة لي�ست حكراً على لغة بعينها ،و�أنه ال ف�ضل للغة على �أخرى،
ولكن اليهود زعموا غري ذلك ،فهم يقولون �إن اللغة العربية هي لغتهم ولي�ست لغة �أحد ،وقد
ثبت يف الدرا�سات والبحوث �أن اللغة العربية هي لغة كنعان �أر�ض فل�سطني التي تخاطب
بها �أجدادنا الكنعانيون الفل�سطينيون ،وتعلّمها مو�سى عليه ال�سالم منهم من خالل تردده
عليهم و�إقامته بينهم ،ثم عودته بعد ذلك �إىل م�رص ،و�أن هارون مل يكن �أخ ًا �شقيق ًا ملو�سى،
بل كان م�ساعداً ،وكلمة �أخي ال تدل على ال�شقيق �أ�صالً ،و�إمنا تدل على امل�ساعد� ،أو على
القريب املُ�ستنجد به.
�أريد هنا �أن �أتطرق قلي ًال �إىل مدلول كلمة �أخ فكلمة �أخ يف اللغات ال�سامية عامة ذات
�أ�صلني :الأول مكون من الهمزة والكاف الرخوة وهي (خ) ،وهي �صوت زجر للجمل عندما
نقول له �إخ لكي يربخ ،واخلاء هنا هي الكاف الرخوة يف علم ال�صوتيات (الفونيتيك�س)
العربي ،والكلمة عن الكاف ولي�س عن ح� ،أما الأ�صل الثاين �أو ال�صوت الثاين فينقلب عن ح
التي هي �أخ ،و�أ�صلها �أح وهو �صوت التوجع وطلب امل�ساعدة ،فحينما ي�ستنجد ال�شخ�ص حال
تعر�ضه لأمل ما ،يقول� :أح �أو �أخ فينجده من هو �أقرب �إليه .وملا كان ال�شقيق من �أقرب النا�س
�إىل الإن�سان� ،أُطلقت جمازاً على الأخ ال�شقيق .فحينما قال مو�سى :هارون �أخي� ،إمنا �أراد �أن
يقول :هارون م�ساعدي ،ومل يق�صد �أخاه ال�شقيق ،لأنه لو كان �شقيق ًا لذبح من قبل فرعون
ح�سب القا�صني واملف�رسين.
�إذاً اللغة العربية اليوم هي اللغة الكنعانية �أ�صالً ،و جذورها ماثلة وموجودة يف لهجتنا
الفل�سطينية الدارجة حتى �أيامنا هذه ،فهناك كلمات ت�ستخدم يف لهجتنا الفل�سطينية ،كلمات
ت�ستغربون �أنها توجد يف اللغة العربية ،فالفالح الفل�سطيني حني يقلع ال�شوك من حقول
القمح يقول( :القو�ص) ،القو�ص هو ال�شوك ،وبالعربية كلمة �شوك معناها (قوت�س) بال�صاد
العربية  ،وكلمة العتود التي تعني يف لهجتنا الدارجة تي�س الغنم ،هي بالعربية عتود،
وهناك �أمثلة كثرية جداً من الألفاظ التي ترجع جذورها �إىل لغة �أجدادنا الكنعانيني التي
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اُعتدي عليها ،ون�سبت �إليهم ف�صارت اللغة العربية ح�سب ادعائهم موقوفة عليهم ،بينما هي
يف الواقع لغتنا نحن ولي�ست لغتهم ،وجاءت �إليهم من هذا الطريق� ،أال وهو دعوة مو�سى
عليه ال�سالم وتكليفه بالر�سالة.
وهناك �شاهد �آخر يتعلق با�سم كنعان نف�سه فقد جاء يف التوراة �أن كنعان واحد من
�أبناء حام ،وق�سمت التوراة �أبناء �آدم �أو �سالالت �آدم �إىل ثالث� :سام وحام ويافث ،و�أبناء
يافث هم من �سكنوا �آ�سيا� ،أما �سام الذي ننتمي �إليه كما ينتمون �إليه ،فقد حاولوا احتكاره
وق�رصه عليهم ،وا�ستغلوا من �أجل ذلك اللغة ،وا�ستغلوا �شعار معاداة ال�سامية �أ�سو�أ ما يكون
اال�ستغالل ،وجلدوا النا�س بها وجيرَّ وا امل�س�ألة برمتها ل�صاحلهم ،لكتم �أي �صوت يجهر
ب�إظهار �سوءاتهم وعيوبهم وجرائمهم املتوا�صلة منذ بداية احتاللهم لأر�ضنا الفل�سطينية،
جترد كنعان من ن�سبه ال�سامي ،فقالت�( :إنه من �أبناء حام) ،و�أبناء
ولذلك حاولت التوراة �أن ّ
حام كما هو معروف هم امل�رصيون والنوبيون ،و�سكان �شمال �أفريقيا ،ف�إذا كان كنعان من
�أبناء حام فكيف يكون �أبنا�ؤه و�أحفاده موجودين يف بالد ال�ساميني؟! ولت�سويغ هذا اخلط�أ
حاول علما�ؤهم وباحثوهم مثل �إ�رسائيل ولفن�ستون ،الذي كان قبل قيام دولة �إ�رسائيل �أ�ستاذاً
للغويات يف جامعة القاهرة ،وكان له بعد الإعالن عن دولتهم برنامج �إذاعي بالعربية حتت
ا�سم (�أبو ذ�ؤيب) ،وجاء يف ت�سويغه لهذا اخلط�أ ب�أن كاتب التوراة ن�سي فجعل كنعان من �أبناء
حام ،بينما هو من �أبناء �سام ،وهذا اعرتاف ي�شكك يف م�صداقية �شجرة الأن�ساب املثبتة يف
التوراة ،كما يدح�ضها البحث اللغوي نف�سه.
فنحن حينما نبحث يف �أ�صول اللغة جند �أن كنعان لي�س ا�سم ًا لأحد �أو �شخ�ص ما من
�ساللة �أبناء نوح ،ومل يكن ابنا ال ل�سام وال حلام� ،إمنا هو ا�سم لأر�ض� ،أر�ض فل�سطني �أطلق
عليها �أر�ض كنعان ملاذا؟ لأن ال�ساميني حينما جاءوا مهاجرين �إىل بالد ال�شام والهالل
اخل�صيب من �أر�ض اجلزيرة ،تبني �أن هذه املنطقة �أكرث املناطق انخفا�ض ًا لي�س يف بالد
ال�شام فح�سب ،بل يف العامل كله (الغور) ،ف�سموها الأر�ض الكانعة �أو الأر�ض اخلانعة ،مبعنى
الأر�ض املنخف�ضة ،وحينما ن�أتي لعلم ال�صوتيات جند �أن اخلاء �أي�ض ًا هنا منقلبة عن الكاف
الرخوة ،ويف �أ�صول اللغة �أي�ض ًا الأر�ض الكانعة هي الأر�ض املنخف�ضة ،واملادة كنع وخنع
تدل على االنخفا�ض ،وحني نقول :خ�ضع فالن يعني ت�س ّفل ،وكان �ضعيف ًا لدرجة �أنه كان
مع الأر�ض ،فكنعان �إذاً لي�ست ا�سم ًا ل�شخ�ص كما ادعوا ،وللأ�سف ف�إن كثرياً من العلماء
الغربيني ي�أخذون وين�رشون ويتكلمون ويعتمدون على التوراة و�أ�صول التوراة والعهد
القدمي يف كتبهم وم�ؤلفاتهم على �أنها م�سلمات ال يعرتيها خط�أ �أو خلل ،والواقع �أن كنعان
هي �صيغة فعالن التي �أطلقت على �أر�ضنا ،وانت�سبنا �إىل هذه الأر�ض بهذه ال�صفة ،فعرفنا
بالكنعانيني.

�أما الفينيقيون فهم فرع من الكنعانيني ،ولكنهم �أخذوا ا�سم الفينيقيني و�صار علم ًا
عليهم بعدما �أطلقه عليهم االغريق حينما اكت�شفوا اللون الأرجواين فعرفهم اليونانيون به،
ف�سموا فينيقيو�س؛ ن�سبة �إىل اللون الأرجواين ،وهو اللون الذي اكت�شفه الكنعانيون.
وهكذا اعتدى �أولئك الغزاة على لغتنا ،واعتدوا كذلك على ا�سمنا الذي ن�سبت �إليه �أر�ض
فروجوا على امللأ �أن ا�سم فل�سطني
�آبائنا و�أجدادنا ،بل انهم اعتدوا على ا�سم فل�سطني نف�سهَّ ،
يرتد �إىل �أ�صول يونانية على �أنه علم على قبائل يونانية هاجرت من جزيرة كريت ،و�سكنت
القطاع اجلنوبي من �ساحل فل�سطني على البحر الأبي�ض املتو�سط ،مما ال يقوم عليه دليل
علمي �سليم ،ذلك لأن هذا اال�سم – كما ورد يف ن�صو�ص العهد القدمي -ب�صيغة فيل�شتيم بلفظ
الفاء لفظ ًا ثقي ُال مثل نطق حرف ( )Pباللغة الإجنليزية ،و�صيغة جمع املذكر ال�سامل هذه تع ُّد
امتداداً للغة الكنعانية ،لغة �أجدادنا الكنعانيني �سكان فل�سطني الأ�صليني ،ومفرد هذا اجلمع
هو ( فل�شت ) امل�شتق من املادة الكنعانية ( فل�ش ) التي ترتبط دالالتها يف اللغات ال�سامية
بعامة مبا فيها اللغة العربية بالرتاب والأر�ض من حيث عزقها وحرثها والتمرغ فيها،
ولهذا تكون داللة املفرد ( فل�شت ) مبعنى فالح� ،أو من يعمل يف الأر�ض ب�شكل عام.
ونظراً حلروب الغزاة الإ�رسائيليني القدامى مع الفل�سطينيني و�رصاعاتهم معهم يف �أنحاء
خمتلفة من �أر�ض فل�سطني ،وغالبيتها يف ال�شمال ،بل على حدود املثلث الزراعي الأو�سط يف
فل�سطني نقول� :إن اال�سم ( فل�سطني ) ا�سم كنعاين مبعنى فالحني ُعرف به الكنعانيون الزراع
الذين عا�شوا على الفالحة يف هذا املثلث الزراعي الذي ميتد بني بحرية طربيا فجبل الكرمل
�شما ًال و�أطراف �صحراء النقب عند جنوب اللد والرملة جنوباً ،وكان ال�رصاع م�ستمراً بينهم
وبني الإ�رسائيليني لل�سيطرة عليه وقت ًا طوي ًال من الزمن.
ونظراً الرتباط الفالح بالأر�ض وارتباطها به ،فقد عمم هذا اال�سم لي�س على ال�شعب
فح�سب ،بل �أطلق على الأر�ض ،حيث �أوقف عليها ،و�أ�ضحى �أهلها ينت�سبون �إليها به .فهي
�أر�ض فل�سطني كجزء من �أر�ض كنعان كما �سلفت الإ�شارة.
وهكذا يت�ضح �أن ا�سم فل�سطني هو جمع مذكر �سامل من الكلمة ال�سامية القدمية( بلي�شت)
التي توجد يف �سائر اللغات ال�سامية مبا فيها العربية والكنعانية ،ومعناها فالح واجلمع
يف اللغة الكنعانية القدمية والكنعانية اليهودية ،كما ا�صطلحنا على ت�سميتها ذات مرة هو
�صيغة جمع املذكر ال�سامل( ،بال�شتيم) فاللغة العربية �أو الكنعانية �أو الكنعانية اليهودية
ك�سائر ال�ساميات فيها جمع مذكر �سامل وفيها جمع م�ؤنث �سامل ،وجمع املذكر ال�سامل يف
اللغة الكنعانية ويف العربية هو بالياء وامليم ،ولكنه عندنا بالياء والنون �أو بالواو والنون
كما تقرره قواعد اللغة العربية.
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�أما جمع امل�ؤنث ال�سامل ،فهو عندنا بالألف والتاء ،وعندهم بالواو التاء ،فجمع كلمة
(بات) التي تعني بالعربية بنت هو بنوت ،وعندنا (بنات) ،وهذا ينطبق على ا�سم فل�سطني �أو
بالي�شتيم الذي هو جمع كلمة بال�ش بالعربية والتي تقابلها يف العربية كلمة َفل ََ�س ،ومنها
جاءت كلمة فل�سطني.
فالكلمة �إذاً �أ�صولها الأوىل كنعانية ولي�ست يونانية كما يزعم املروجون .والدليل على
ذلك �أنها ذكرت مرات عدة يف ن�صو�ص الأ�سفار اخلم�سة من التوراة باعتبارها جمع مذكر
�سامل ًا لكلمة فالح ( بالي�شت ) الكنعانية ،وهذا ي َّت�سق مع منط احلياة الذي عا�شه الكنعانيون
العرب يف بلدهم فل�سطني الذي وطنوه وعمروه منذ �آالف ال�سنني ،فمعلوم �أن الكنعانيني
عملوا يف الزراعة يف املثلث الفل�سطيني الأو�سط الذي ميتد من طربيا �إىل الكرمل يف خط �أفقي
كزراع �أقوياء من الت�صدي للهجمات العربية
ينحدر بر�أ�س مثلث حتى اللد والرملة ،ومتكنوا َّ
ومنع اليهود من �أن ي�صلوا �إىل ال�ساحل فبقيت دولتهم التي يدعون ويزعمون يف اجلبال ،مل
ت�صل �إىل ال�ساحل مطلقاً ،نظراً لقوة �أولئك الأجداد الفل�سطينيني الذين كانوا عظماء و�أقوياء،
ومنهم امللك ( جالوت �أو جوليات ) ،ونحن كم�سلمني ال نكّن له �شيئ ًا من القدا�سة لأنه حارب
نبي ًا من �أنبياء اهلل هو النبي داود وفق عقيدتنا ،ولكن داود عند اليهود لي�س نبياً ،و�إمنا هو
ملك من ملوكهم ،وقد �شنعوا عليه كثرياً يف �سفر امللوك من التوراة وعددوا مثالبه و�أخطاءه،
ون�سبوا �إليه �صفات يتنزه عنها الأنبياء.
ويبدو �أن الهدف الذي �سعى �إليه َم ْن ن�سب فل�سطني �إىل بع�ض القبائل اليونانية املهاجرة
�إىل ال�ساحل الفل�سطيني هو نزع الأ�صالة عن هذا اللفظ ،لأن هذه القبائل بق�ضها وق�ضي�ضها
لي�ست من هذه الأر�ض وال تنتمي �إىل �أهلها ،ولي�س لهم �أدنى �صلة بالوطن الفل�سطيني �سوى
�أنهم مهاجرون طارئون جاءوا �إىل هذه الأر�ض و�سكنوها ردح ًا من الزمن.
�صنعها وترويجها ب�شكل
واحلقيقة �أن هذه من جملة االدعاءات التي يح�سنون
ّ
خطري ،و�إىل �أبعد احلدود ،وي�سعفهم يف ذلك مراكز �أبحاث يتوافر لديها من الإمكانات
ما يجعلها قادرة على اخرتاق الدوائر البحثية واملعرفية على ال�صعيد العاملي ،وتعمل
هذه املراكز جاهدة لرتويج املزاعم واالدعاءات ال�صهيونية والدفاع عنها بو�سائل
و�أ�ساليب منافية لأب�سط القواعد الأخالقية املعمول بها على النطاق العاملي ،فيلج�أون
تارة للتزيف وقلب احلقائق ،وتارة �أخرى لل�سطو على تراث الآخرين ون�سبته �إليهم،
وقد كان يل يف هذا ال�صدد جتربة مع الباحث (نحميا �آلوين) �أ�ستاذ الأدب العربي يف
الع�صور الو�سطى يف جامعة بن غوريون ،وكان يعد بحث ًا عن نزعة التمرد يف الأدب
العربي يف الع�صور الو�سطى �ضد ال�شعور بالعربية.

فقد �س�ألني مرة عن قول من�سوب خط�أ للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم م�ؤداه�( :أن دين
حممد قام بال�سيف ) وطلب توثيقه وبيان درجته باعتباره حديث ًا نبوياً ،فقلت له :هذه
متت ب�صلة �إىل احلديث النبوي ،ولكنه �أ�رص على ر�أيه ،وبدا �أنه متم�سك بن�سبة
العبارة ال ُّ
العبارة �إىل النبي ( �صلى اهلل عليه و�سلم ) على �سبيل الت�شويه ،والإيحاء ب�أن الإ�سالم قام
وانت�رش بالإكراه والبط�ش والقوة امل�سلحة ،فقلت له� :أمامك معجم ت�صنيف �ألفاظ للحديث
النبوي ،كما وردت يف جماميع احلديث ال�سبعة ،وقد �ألَّفه رجل فرن�سي التيني متع�صب �إىل
�أبعد احلدود �ضد الإ�سالم ،ا�سمه (فن�سنك)  ،ف�إذا ما بحثت فيه عن هذا القول فلن جتد له ذكراً
يف جماميع احلديث املعتمدة ،فقال :لقد �س�ألت بع�ض ال�شيوخ ف�أفادوا ب�أنه حديث نبوي،
فقلت له� :إن من يقول لك ذلك ف�إمنا يخدعك ،و�أنت �أ�ستاذ وباحث ال ينبغي �أن تعول على
الأقوال ،وتغفل امل�صادر الدينية املعتربة� ،أما �إذا �أردت �أن تفهم �أ�صل هذا القول ومنا�سبته،
ف�إنه يعود �إىل فرتة احلروب ال�صليبية حني راح امل�سلمون يعاتبون �إخوانهم امل�سيحيني يف
مدن م�رص وال�شام قائلني� :إن �أهل دينكم من ال�صليبيني يذبحوننا ،وي�ستولون على بالدنا،
فما كان منهم �إىل �أن روجوا لهذا القول و�سوغوا ما قام به ال�صليبيون زاعمني �أن الإ�سالم
كذلك �إمنا قام وانت�رش بال�سيف ،فهو قول من�سوب لهم ولي�س حديثا نبوياً .وال جتوز ن�سبته
�إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وظننت �أن الرجل قد اقتنع مبا قلت له ،ولكنه ات�صل بي بعد
فرتة ،و�أخربين �أنه قد �أنهى بحثه ،وقد ن�رشه باللغة الإجنليزية يف بريطانيا ،ون�رش باللغة
العربية يف �إ�رسائيل ،وح�صلت على ن�سخة من البحث باللغة العربية وعكفت على مراجعتها،
ف�إذا به حني و�صل �إىل العبارة ال�سابقة« :دين حممد قام بال�سيف» مل ين�سبها �إىل النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم باعتبارها حديثاً ،و�إمنا ن�سبها �إىل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.
فات�صلت به على الفور ،وقلت له :ملاذا عدلت عن ن�سبة العبارة �إىل �سيدنا حممد
و�أل�صقتها باخلليفة عمر بن اخلطاب ،وهو الذي قال له �أبو بكر ال�صديق�« :شجاع يف
خوار يف الإ�سالم؟» ،كيف تن�سب له قو ًال مل ي�صدر عنه؟ و�أين مرجعك يف ذلك؟
اجلاهلية َّ
مدون و موثق ،وذهبت �إىل عمر لأن كالمه
فقال :لقد عدلت عن ن�سبتها �إىل حممد ،لأن كالمه َّ
غري موثق ،ومن ال�سهل االدعاء عليه .فلم يرد.
هذا مثال ب�سيط من جملة �أمثلة ال ح�رص لها على ما تقوم به الدوائر ومراكز البحوث
ال�صهيونية من حماوالت ممنهجة ال�ستالب تاريخنا وت�شويهه وتزوير حقائقه ،فحني يقر�أ
�شخ�ص ما ،ولو كان من امل�سلمني ب�أن هذا القول من�سوب �إىل عمر بن اخلطاب فرمبا ال
يراوده �شك يف �صحته ،ورمبا ينطلي عليه ،لأنه لي�س لديه مت�سع من الوقت للتحقق منه
والطعن يف �صحته ،وهذا هو �أ�سلوب القوم ومنهجهم يف ت�شويه تاريخنا ،وتزوير معطياته
احل�ضارية الثابتة ،مبا يخدم �أهدافهم ويحقق مزاعمهم وادعاءاتهم التي ال �سند لها وال
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�شاهد على �صحتها �سوى �أوهام وخياالت و�أ�ساطري جتانب املنطق ،وتتجنى على احلقيقة
التاريخية وت�سقطها من ح�سابها ل�صالح م�رشوع ا�ستعماري قام من �أ�سا�سه على القهر
والغلبة واالغت�صاب.
�أما �إذا عدنا �إىل مدينة خليل الرحمن التي تعقدون م�ؤمتركم حول تراثها وح�ضارتها
العريقة ،ف�سنجد �أنها اقرتنت كما يظهر من ا�سمها باحلرم الإبراهيمي املن�سوب �إىل �سيدنا
�إبراهيم اخلليل عليه ال�سالم ،ويحدثنا التاريخ �أن اليهود لي�س لهم �أدنى عالقة باحلرم ،ومل
يكونوا بناته ،بل �إن الذي بناه هو هريودوت الأدومي الذي حكم حوايل  32قبل امليالد ،والذي
ولد يف عهده �سيدنا امل�سيح عليه ال�سالم ،والذي كان يحكم املنطقة اجلنوبية من فل�سطني
مبا فيها القد�س واخلليل حتى النقب حل�ساب الرومان .وكان مقر حكمه يف تل الهريوديوم
�أو الفردي�س يف الطريق املحاذية ملنطقة التعامرة ،واليهود الآن يجرون فيه حفريات �أثرية،
هذا الرجل قامت يف عهده ثورة لليهود �ضد الرومان الذي �سموها ثورة ح�شمانوئيم وتطورت
هذه الثورة وا�ستمرت فرتة طويلة .هذا الرجل حاول �أن ير�ضي اليهود لي�سكتوا عنه ،ليحظى
بالتايل بر�ضا الرومان ،ولي�ضمن ا�ستمراره يف حكم املنطقة فاعتنق اليهودية وهو �آدومي
�أمه عربية و �أبوه من الآدوميني ،لكن اليهود مل ي�سكتوا عنه رغم اعتناقه اليهودية ،و�أقدم
على بناء هذا احلري �أو ال�سور حول املقربة بناء على �أنها قبور �إبراهيم و�أبنائه وزوجته،
وطبع ًا احلجارة التي ترونها هي من خلة النجا�صة من اخلليل ،وبني احلرم ب�أ�سلوب البناء
امل�ضغوط كما بنيت الأهرام ،ب�صقل للحجارة بدون (مونة) ،وقال لهم :ه�ؤالء �أجدادكم و�أنا
مهتم بهم ،ولكنهم مل يقتنعوا بذلك ،وا�ستمر الو�ضع على هذا املنوال �إىل �أن جاءت هيالنة
يف مطلع فرتة امليالد بعد � 350سنة تقريب ًا من امليالد ،واعتنقت امل�سيحية بعد �أن ك�شفت
عن موقع ال�صليب يف كني�سة القيامة التي ي�سمونها اجللجلة �أي اجلمجمة باللغة العربية،
ال�صلب فيه دائماً ،ولذلك كانت اجلماجم
و�سميت بذلك؛ لأن املوقع كان خارج ال�سور ،وكان ّ
ُلجلة لهذا ال�سبب ،كما هو احلال يف لغتنا الكنعانية،
كثرية يف هذا املوقع ،ف�سموه موقع اجل ُ
(جلجيثا) ح�سب اللهجة الآرامية ،و�سمي
(ج ِ
لجيلث) �أو ُ
والذين ي�ؤنثون هذه الكلمة يقولونُ :
مبوقع القيامة بعد �أن �أعلنت هيالنة �أنها عرثت على ال�صليب ،ودخلت يف امل�سيحية ،ومن
هذا املوقع قام امل�سيح على ر�أيهم طبعاً ،ف�سمي مبوقع القيامة.
هنا هذا امللك طبع ًا مل ي�ستطع �أن يخ�ضع اليهود ،وتوىل احلكم من بعده ابنه بالتيو�س،
لكن الرومان ما لبثوا �أن �أنهوا حكمه وق�ضوا على اليهود �سنة  70ميالدي يف عهد (تيط�س)
غري ا�سم القد�س من �أور�شليم �إىل �إيليا كابوتيلينا ن�سبة �إىل االمرباطور
القائد الروماين الذي َّ
ايليو�س هدربان ومعبد الكابتول ،هذه احلقائق التاريخية يقفزون عنها وال يعرتفون بها،
فالقد�س هي �أور�شليم وهذا اال�سم يف نظرهم عربي ذكرته التوراة ع�رشات املرات ،والواقع

�أنه مثلما وقع االعتداء على ا�سم فل�سطني اعتدي على �أور�شليم� ،أور�شليم ا�سم -يف احلقيقة-
ابن لألهة الكنعانيني (ع�شتار) و�إله الكنعانيني الأب ( بعل) ،وقد ولدت
�أطلق تخليداً لذكرى ٍ
ع�شتار تو�أم ًا ُ�س َّميا �شامل و�شاحار ( �سحر)� ،شاليم يتعلق بالنهار ،و�شاحار يتعلق بالليل.
فاال�سم �شاليم كنعاين يف �أ�صله اللغوي وتطوره� ،إذاً كان ا�سما للإله الكنعاين �شامل� ،إله
ال�سالم والأمن عند الكنعانيني� ،أما املقطع �أور الذي يدل يف جميع اللغات ال�سامية على النور
وال�ضياء ،فقد �أ�ضافه اليبو�سيون العرب لي�صبح مع املقطع الثاين �شامل علم ًا على املدينة
مبعنى نور ال�سالم ،تعبرياً عن مكانة هذه املدينة التي بد�أت تاريخها بالنور القد�سي ،وذلك
لقاء �إله الرعب الكنعاين �إله النار (مولك) الذي كان له ر�أ�س عجل ،وكان الكنعانيون يقدمون
له �أطفالهم قرابني� ،إذ كان الطفل الذكر خا�صة يربط على ذراعي هذا ال�صنم النحا�سي،
جراء الطبول التي
وتوقد فيه النريان حتى يحرتق الطفل البكر ،وال ي�سمع له �صوت من َّ
عال جداً ،وهذا كله كان يجري يف وادي جهنم �رشقي املدينة .وقد
كانت تقرع ب�ضجيج ٍ
�سئم اليبو�سيون من عبادة هذا الإله املرعب ،وعبدوا مكانه الإله �شامل كما �سبقت الإ�شارة،
ثم �أ�ضافوا �إليه كلمة ( �أور ) مبعنى النور والأمن ،لي�صبح ا�سم املدينة نور الإله �سامل ،وقد
عرث على حفائر لهذا الإله يف ر�أ�س �شمره يف �شمال الالذقية يف �سوريا يف مملكة �أوغريت
الكنعانية كما هو معروف.
ومل ت�سلم خليل الرحمن بدورها من هذا االفتئات على احلقيقة التاريخية ،فقد ثبت �أن
�سيدنا �إبراهيم اخلليل عليه ال�سالم الذي يحت�ضن ثرى اخلليل �رضيحه ،كان يعي�ش يف بئر
ال�سبع ،و�أقام يف هذه املنطقة املتقدمة يف ال�صحراء وحفر فيها �آباراً ،وكانت بئره البئر
ال�سابعة ،و�أن�ش�أ فيها م�ستعمرات ملقاومة الآ�شوريني و�ص ّد هجماتهم �ضد م�رص الفرعونية،
وكان يق�ضي وقته فيها �إىل �أن ي�أتي ال�صيف.
وكان له �صاحب �أموري يدعى ( ممره) �أو (ممرا) ،كان يزوره ويق�ضي ال�صيف عنده،
وي�سوي له عري�شه مثلما يفعل �سكان اخلليل ،ويف �إحدى هذه الزيارات ب�شرّ �إبراهيم عليه
ال�سالم ب�إ�سحق ويعقوب ،وابلغ بانخ�ساف قوم لوط ،وفجع يف �إحدى زياراته للخليل مبوت
زوجه �سارة التي كانت عزيزة على قلبه ،ف�أراد �أن يدفنها يف اخلليل فعر�ض الأمر على
�صديقه (ممره) الأموري الذي رف�ض �إعطاءه قرباً ،فلج�أ �إىل احلثيني الذين كانوا ي�سكنون
الربع اجلنوبي من اخلليل فقال لهم :ماتت �سارة و�أريد دفنها ،ف�أعطوه املغارة ،فقال لهم
�رشاء ،فا�شرتاها ب � 40شاق ًال من الف�ضة وهي عملة كنعانية
�إبراهيم� :أريد �أن �أ�شرتيها
ً
ملجرد ذكرها يف التوراة ،حيث قام
ولي�ست عربية ،ولكنها تعر�ضت هي الأخرى لال�ستالب
َّ
رئي�س وزراء ا�رسائيل مناحيم بيغن باعتمادها بدل اللرية الإ�رسائيلية بعد ب�ضع �سنوات من
احتاللهم لل�ضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967م ،و ُدفنت �سارة يف هذه املغارة ،وبعدها
مل يطق �إبراهيم الإقامة يف بئر ال�سبع يف البئر ال�سابعة ،بل �أقام يف اخلليل ،واتخذ منها
موقع ًا له حتى مات فيها ،ودفن فيها ،وكذلك دفن �أبنا�ؤه فيها.
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يف هذه الفرتة كان ا�سم املدينة كريات �أربعة ،لأنه �سكنتها �أربع قبائل �أو �أربعة
�أرباع؛ لأن نظام التق�سيم املدين الآ�شوري كان يقوم على تق�سيم املدن �إىل �أرباع
و�أن�صاف ،واملالحظ �أن هذا التق�سيم ما زال معتمداً يف مدننا وقرانا ،حيث نقول الربع
الفالين والن�صف الفالين.
و�أمام الهجمات الآ�شورية والفرعونية واحلروب امل�ستمرة يف بالدنا توحدت الأرباع
الأربعة ،وبدل �أن يكون ا�سمها قرية الأربع �أ�صبح ا�سمها اململكة املتحدة ،فكلمة حربا
معناها احتاد ،وهناك من ي�سميها بال�صديقة ( حابري �أو حربا ) ،ولكن حربا اليوم يف
العربية احلديثة تعني (�رشكة) ،وكلها تدل على التوحد واالحتاد ف�سميت اخلليل اململكة
املتحدة ،وكان مقر حكمها يف جبل الرميدة ،وبقي هذا اجلبل بهذا اال�سم حتى جاءت
فرتة �صالح الدين الأيوبي و�أقام حامية على ر�أ�سه لتحمي املدينة مقابل احلرم ،وعينَّ
للمدينة �أول حاكم كردي ا�سمه الأمري �رشف الدين عي�سى القيمري ،وكان مقر احلكم يف
جبل الرميدة ،لذا ن�رش �أحد علماء اليهود املحدثني ورقة علمية بعنوان :اال�سم العربي
حلربون ،ومعلوم �أن اال�سم العربي ملدينتنا هو اخلليل �أو خليل الرحمن ،وذلك تيمن ًا
وخ�صه
بقول اهلل تعاىل }واتخذ اهلل �إبراهيم خليال{ (الن�ساء� ،)125:أي جعله �صفوة له
َّ
بكراماته ،واخلليل لغة� :أقرب الأحباب �إليك الذي تخ�صه ب�ألفتك ويخ�صك مبثلها ،ويف�ضي
حترج امل�سلمون عند
�إليك ب�أ�رساره ،ولأن �إبراهيم عليه ال�سالم مدفون يف املدينة ،فقد َّ
فتحها من ا�سم حربون ،فقالوا :ال هذه مدينة اخلليل ،مدينة خليل الرحمن وهكذا كانت،
مع �أن العرب وامل�سلمني �أي�ض ًا ا�ستخدموا اال�سم حربون ،وقد وردت بلفظها يف ن�ص
الإقطاع النبوي لل�صحابي لتميم الداري ر�ضي اهلل عنه ،املرطوم وحربا وبيت عينون� ،أي
�أن اال�سم كان معروف ًا قبل الإ�سالم ،وبعد الإ�سالم ثم ن�أتي �إىل هذا الباحث لرنى االعتداء
والتزوير فماذا يقول الباحث اليهودي؟« :حينما جاء العرب املحتلون (الفتح الإ�سالمي)
�إىل هذه البالد ،واحتلوا مدينة حربون ،كان يف املدينة جالية يهودية معتربة» .ف�س�أل
اجلي�ش العربي املحتل ما ا�سم هذه املدينة؟ فقالوا :حربا ،فقالوا :ما معنى حربا؟ فقيل
لهم :معناها �صديق ،فقالوا�:إذاً ن�سميها اخلليل واخلليل هو ال�صديق .لكن هذا الباحث ن�سي
املدرك التاريخي الزمني يف الأحداث ،فعندما اعتنقت هيالنة امل�سيحية اتخذت من احلري
(ال�سور) كني�سة فبنت عليها ثالث كور (قباب) ،واتخذت من هذا املوقع كني�سة م�سيحية،
وبقي هذا الأمر �إىل  614م حينما هاجم الفر�س بالدنا �ضد الرومان ،وانت�رصوا عليهم
ودمروا كل املدن الرئي�سية واملقد�سات امل�سيحية الرومانية يف بالدنا ،ويف �سنة  618م،
�أي بعد �أربع �سنني ،قام هرقل بطرد الفر�س من بالدنا ،وتغلب عليهم يف معركة ( نينوى)
يعمرون املدن اخلربة التي
�شمال العراق ،وطرد الفر�س كلي ًا من هذه البالد ،وبد�أ الرومان ّ
دمرها الفر�س ،بد�أوا يف ال�شام ،يف �إنطاكية وحلب والقد�س وقي�سارية وطربيا.

ولكن الفتح الإ�سالمي �أدركهم �سنة  624م ،فلم يكن هناك مت�سع لتعمري مدينة اخلليل،
فال�سنوات اخلم�س التي �أعقبت هزميتهم للفر�س ،وعودتهم �إىل املدينة مل تكن كافية ،فبقيت
اخلليل قبل الفتح الإ�سالمي خربة خالية لي�س فيها �أحد ،وكان هذا مربراً لتميم الداري الذي
كان يعرفها جيداً لأن يطلب من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يقطعها له ،لأنها كانت
م�شاع ًا ال ميلكها �أحد ،ومل يكن لها �أ�صحاب ،بعدما تركها �أهلها ،وكانت الكني�سة التي تقع
يف احلري الإبراهيمي مدمرة ،وهذه ق�صة حقيقية لأن القر�آن الكرمي خلدها يف قوله تعاىل
يف �سورة الروم« :غلبت الروم يف �أدنى الأر�ض وهم من بعد غلبهم �سيغلبون يف ب�ضع �سنني»
(الروم ،)302 :ب�ضع �سنني من 618-614م ،فكان التعبري القر�آين دقيق ًا لأن م�رشكي مكة
عيرَّ وا �أ�صحاب حممد عليه ال�صالة وال�سالم قائلني لهم� :إنكم تقولون ب�أن اهلل معكم وكتابكم
من ال�سماء ،فها هم الفر�س ،وهم كفار قد غلبوا الروم وهم من �أهل الكتاب ،الكفرة غلبوكم،
فحزن امل�سلمون لذلك ،ف�أنزل اهلل هذه ال�سورة ليطيب خاطرهم .وفيها وعد �إلهي ب�أن الروم
�سيغلبون بعدما غلبوا يف ب�ضع �سنني ،وهذا ما ح�صل فعالً.
وغاب عن ذهن هذا الباحث اليهودي ا َ
مل ْد َرك التاريخي ب�أن اخلليل كانت خربة خالية
ال يوجد فيها يهود وال عرب وال م�سيحيون ،وغاب عن ذهنه �أي�ض ًا �أن العرب وامل�سلمني فيما
بعد ا�ستخدموا ا�سم حربون لأنه لي�س ا�سم ًا عرباني ًا كما يدعون ،و�إمنا هو ا�سم عربي كنعاين،
ومتيم الداري كان يعرف حربون �أي�ض ًا عندما طلبها ك�إقطاع من �سيدنا حممد عليه ال�سالم،
وغاب عن ذهنه �أي�ض ًا �أن امل�سلمني �سموها اخلليل تيمن ًا با�سم خليل اهلل تعاىل �أال وهو
�سيدنا �إبراهيم عليه ال�سالم ،كل ما يدعون به جتده للأ�سف ال�شديد افرتاء وكذب ًا ال يتحرجون
من االعتداء على �أي لون من �ألوان الرتاث ،ون�سبته �إليهم زوراً وبهتاناً ،وامتد عدوانهم ف�ض ًال
عن االفرتاء على احلقائق التاريخية وتغييبها لي�شمل العديد من مظاهر احلياة واحل�ضارة
عند ال�شعب الفل�سطيني كالعادات وامل�أكوالت ،واملالب�س والآثار وغريها.
وبالتايل ال ي�ستطيعون �أن يثبتوا �شيئ ًا �إال بالكذب واالفرتاء وهذا ما �سيثبته م�ؤمتركم
عن الرتاث؛ و�أمتنى على الأخوة الباحثني الذين �سيعر�ضون �أوراقهم العلمية �أن يركزوا على
ق�ضايا ملمو�سة ،مث ًال عندنا النقو�ش احلجرية التي اعتدى عليها امل�ستوطنون ،وحاولوا
طم�سها وتغيريها �أو حتريفها لأنها وثائق تاريخية تنق�ض �أ�ساطريهم ورواياتهم امل�رشوخة.
�أمتنى على الباحثني �أن يركزوا يف بحوثهم على هذه املوا�ضيع .متمني ًا لهذا امل�ؤمتر �أن
يحقق �أهدافه يف ت�أ�صيل تراثنا العريق؛ واحلفاظ عليه مكون ًا �أ�سا�سي ًا من مكونات هويتنا
الوطنية التي متتد بجذورها �إىل �أعمق �أعماق التاريخ.

والسالم عليكم
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اهلوامش:
1 .1ال ُّد َّراعه  :ثوب للمر�أة يف اخلليل ولونه �أزرق.

2 .2ال َي َمن َِّية  :هو غطاء الر�أ�س والوجه ،وهو من قما�ش �شفاف معرق ب�ألوان الزهر والأوراق.
3 .3يرثون  :كاهن مدين �أيام مو�سى عليه ال�سالم ح�سب العهد القدمي.

اجللسة األوىل
جذور الرتاث الشعيب الفلسطيين
وجتلياته يف حمافظة خليل الرمحن
♦ ♦القيم الرتبوية يف املثل الشعيب يف حمافظة خليل الرمحن
د .رجاء العسيلي ،د .تيسري أبو ساكور
♦ ♦من القيم اإلنسانية املتأصلة يف مدينة اخلليل من خالل استقراء
األقاصيص الشعبية
د .حسني أمحد الدراويش
♦ ♦أثر املسجداإلبراهيمي الشريف يف الرتاث الشعيب يف اخلليل
أ .حممد ذياب أبو صاحل
ً
منوذجا"
♦ ♦الزيتون يف امليثولوجيا الشعبية الفلسطينية "منطقة اخلليل
د .طالب الصوايف
♦ ♦طرق محاية الرتاث الثقايف يف حمافظة اخلليل (من خالل املواثيق الدولية
واملؤسسات اجملتمعية)
د .شامخ عالونة
♦ ♦املخاطر اليت تهدد الرتاث الشعيب يف حمافظة خليل الرمحن وسبل
احملافظة عليه
أ .مصطفى اجلبور

القيم الرتبوية يف املثل الشعيب الفلسطيين
يف حمافظة اخلليل

د .رجاء العسيلي
د .تيسري ابو ساكور
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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل القيم الرتبوية يف املثل ال�شعبي الفل�سطيني يف حمافظة
اخلليل ،والتي تع ُّد -بحق� -سج ًال حلياة �شعبنا العربي الفل�سطيني ،ولنمط تفكريه مبختلف
طبقاته واجتاهاته .وقد ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ،وحتليل امل�ضمون،
وتكون جمتمع الدرا�سة من ( )650مث ًال �شعبياً ،من حمافظة اخلليل يف فل�سطني ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )200مثل �شعبي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
1 .1قدمت الأمثال �صوراً عديدة من القيم االجتماعية والأخالقية ،واالقت�صادية،
والدينية ،وال�سيا�سية الرتبوية ،التي �ساهمت يف ت�شكيل الفكر والثقافة الفل�سطينية على مر
الزمان.
2 .2تبني من حتليل الأمثال �أنها تلخ�ص جتارب النا�س وحياتهم وم�شاعرهم النف�سية
والروحية بجملة خمت�رصه.
3 .3هناك العديد من الأمثال التي ركزت على القيم الإيجابية ،و�أخرى على القيم
ال�سلبية.
4 .4تختلف رواية الأمثال من مكان ملكان� ،أو من �شخ�ص لآخر ،ولكن املعنى واحد.
وخل�صت الدرا�سة �إىل عدد من التو�صيات من �أهمها :االهتمام بامل�أثورات ال�شعبية
وتدوينها للحفاظ عليها ،و�إدخال بع�ض عنا�رص الرتاث الفل�سطيني خا�صة يف املناهج
التعليمية ،وا�ستخدام الأمثال ال�شعبية يف الرتبية لت�أ�صيل القيم والثقافة الفل�سطينية.
الكلمات املفتاحية :الأمثال ال�شعبية ،القيم الرتبوية ،حمافظة اخلليل /فل�سطني.

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:
1. Proverbs have many pictures of social and moral, economic, religious,
and political educational values, which contributed to the formation of
the Palestinian culture and thought over time.
2. Analysis of proverbs shows the experiences of people and their lives and
feelings (psychological and spiritual) in shortcuts.
3. There are many proverbs that focused on positive values, and others on
negative values.
4. There are different sayings from place to place or from person to person
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 املثل ال�شعبي فرع ًا من �أهم فروع الفولكلور �أي (علم ال�شعب)  ،لأنه� -أي املثل -مل
يرتك يف حياة النا�س ميدان ًا من امليادين �إال وله فيه قول ،وي�ؤيد ذلك املثل لأنه ذاته عندما
يقول «ما خلَّى املثل قول �إال وقاله»� .أما الفولكلور الذي يع ُّد املثل �أحد فروعه فهو :علم
يبحث يف االعتقادات امل�أثورة ،والعادات ،والق�ص�ص ،والأغاين ،والأمثلة اال�شائعة بني الأمم،
ويدل هذا العلم على عقلية الإن�سان يف الفل�سفة ،والعلم ،والدين ،والطب ،والنظام االجتماعي،
تبع ًا ملا يتناقله ال�سلف عن اخللف يف ذلك (جمموعة من الكتاب. )2007 ،
وتعد الأمثال ال�شعبية من �أبرز عنا�رص الثقافة ال�شعبية ،فهي مر�آة لطبيعة النا�س
ومعتقداتهم ،وثقافتهم ،وهي الهوية الوا�ضحة للقيم ،واملبادئ ،والأخالق الرتبوية التي
ي�ؤمن بها ،ويعمل على ن�رشها بني �أبنائها ،وحماولة جعلها فل�سفة اجتماعية له ،وذلك
لتغلغلها يف معظم جوانب حياتهم اليوميه ،وتعك�س املواقف املختلفة ،بل تتجاوز ذلك
�أحيان ًا لتقدم لهم �أمنوذج ًا ُيقتدى به يف مواقف عديدة ،وت�سهم الأمثال يف ت�شكيل �أمنـاط
اجتاهات املجتمع وقيمته ،الأمر الذي جعلها حموراً �أ�سا�سي ًا الهتمام كثري من العلماء،
والباحثني ،املعنيني بدرا�سة الثقافة ال�شعبية .وبداية الأمثال ال�شعبية ون�ش�أتها لي�ست وليدة
ال�ساعة ،بل لكل مثل �شعبي حكاية ت�شكل �أمنوذج عي�ش ،ومتاث ًال مع التجربة التي �أحاطت
مبن �رضب به املثل .ويع ّد املثل فن ًا قدمي ًا موغ ًال يف القدم ،وهو نتيجة جتارب وخربات
عميقة لأجيال ما�ضية تناقلها النا�س ،وعملت على توحيد الوجدان ،والطباع ،والعادات،
واملثل العليا .وتعد الأمثال ال�شعبية حكمة ال�شعوب ،وينبوعها الذي ال ين�ضب عندما ن�سعى
وفعال
جادين ال�ستخال�ص الأمثال ذات احلكم والن�صائح الإيجابية ،والتي تقوم بدور ب ّناء ّ
يف دفع عجلة املجتمع �إىل الأمام ،باجتاه التطور والبناء .لذلك؛ تعد الأمثال ال�شعبية وثيقة
تاريخية واجتماعية (حممد. )2007 ،
وقد اتفق املثل مع احلكمة يف هدفهما التعليمي املبني على �أ�سا�س الوعظ وتقرير
ق�ضايا ال�سلوك ،وقواعد املعرفة ،واملعتقدات ،واملبادئ الفنية ،والذوق �إىل �آخر هذه املناحي
املختلفة من الن�شاط ال�شعبي اخلالق .فالأمثال معني ال ين�ضب للرتبية االجتماعية ،ملا
ينطوي عليه من دعوة خال�صة لف�ضائل الأخالق ،ومكارمها ،واال�ستقامة ،والعدل .فهي نداء
�إىل التوا�ضع والإيثار ،وهي حرب على الرذيلة ب�شتى �صنوفها ،وتو�صي باال�ست�شارة ،وت�شيد
بدورها يف احلياة ،وت�شري �إىل وجوب الرعاية بالن�سل واجليل ال�صاعد ،كما تو�صي بالرتبية
ال�صحيحة .فهذه الأمثال �أحكام تتناول جميع ال�ش�ؤون احلياتية ،وحتل بع�ض اخلالفات،

وتف�ض بع�ض املنازعات «كل �سكره ولها مفتاح» ،و «كل عقدة ولها �ساعة تنحل فيها»� ،أو
قولهم «كل عقدة والها ميت حالّل»( ،جمموعة من الكتاب. )2007 ،
�أما فيما يتعلق بن�شوء الأمثال ،فقد �أكد املتخ�ص�صون على �أنه ميكن القول �إنها كانت
عرب م�صدرين هما :الإن�سان العادي الذي كان كالمه يعك�س تفكريه الواقعي ،والإن�سان
املفكر ،الفيل�سوف الذي حاول تعليل الظواهر ،و�رشحها ،وتف�سريها ،وهو ما جنده يف كتب
الآداب .و�أن كثرياً من هذه الأمثال مبني حول ق�صة واقعية� ،أو حادثة معروفة يف التاريخ،
وهناك �أمثال كثرية -كما قيل -بنيت على خرافة� ،أو �أ�سطورة� ،أو حكاية من احلكايات
العامة ،وهناك من ي�صنف الأمثال وفق اللغة التي و�صلت �إلينا بها ف�صيحة� ،أو عامية� ،أو
وفق الغر�ض الذي قيلت من �أجله ،علمياً� ،أو دينياً� ،أو �سيا�سي�أ� ،أو اجتماعياً� ،أو اقت�صادياً،
�أو مبني ًا على �أخالقيات و�ضوابط اجتماعية تدفع ب�أفراد املجتمع التباعها؛ لأن فيها
احلكمة ،والنجاة ،والربح .وهي �أحد �أعظم الأ�ساليب الرتبوية املتبعة يف التعليم ،التي تر�سم
مبجموعها �صورة يف الوجدان ال�شعبي ،ويرى بع�ضهم �أن الأمثال مل تكن وليدة نظام فكري
و�سلوكي ،بل هي ر�ؤية للح�ضارة ،واملا�ضي ،وامل�ستقبل ،وقد ن�سج هذه ال�صوره �أكرث من
طرف بحيث �ساهم فيها العلماء ،واحلكماء ،والإن�سان الب�سيط .وهذه ال�صورة بقيت مهيمنة
رغم مرور الوقت (حممد. )2007 ،
وملا كان املثل ال�شعبي ميتلك من �إيجاز للفظ ،ودقة املعنى ،وح�سن الت�شبيه ،وجودة
الكناية ،وتركيز الفكرة ،و�سهوله احلفظ ،فقد ا�ستعمل يف ن�رش املفاهيم الرتبوية ال�سائدة.
و�أمثالنا ال�شعبية الفل�سطينية هي الأخرى م�ستقاة من ثقافة ال�شعب الفل�سطيني الذي
ميتلك �إرث ًا تاريخي ًا وح�ضاري ًا عميقاً ،ومع ما امتلكه من خربة ن�ش�أت من تنوعه الديني
والثقايف ،جعل مبتكر املثل ال�شعبي مدر�سة تربوية تعمل جنب ًا �إىل جنب مع قيم املجتمع
وتوجهاته ،لرت�سيخ املفاهيم الإن�سانية التي يريدها ،حتى حتولت هذه الأمثال� -سواء �أردنا
�أم مل نرد� -إىل رديف للكتاب املدر�سي ،ويد قوية للمعلم ،ول�سان بينّ للحقيقة ،فا�ستعملت
يف املنا�سبات والأحداث ف�أدت الغر�ض املطلوب منها ،يف حني عجز الآخرون عن حتقيق
املطلوب .وملا كانت الأمثال تعتمد اعتماداً كلي ًا على اجلوانب البالغية من (كناية ،و�إيجاز،
وجتان�س ،وطباق ،وت�شبيه)  ،فقد كانت �صورة مثلى للبالغة العربية التي ت�ؤكد يف جمملها
على �أن «خري الكالم ما قل ودل» ،ورمبا �إ�شارة �أبلغ من عبارة ،لهذا كان املثل �رسيع ًا
اال على املعنى املق�صود ،ومفهوم ًا من اجلميع ،قاب ًال لل�سهولة ،واحلفظ،
يف الو�صول ،د ً
واال�ستدالل (�صالح. )2011 ،
ومما ال �شك فيه� ،أن للمثل �أهمية كربى يف �إفهام النا�س ،حيث �إنه �أكرث �ألوان الأدب
تاثرياً يف ال�شعوب ،لأنه يبعث من جتاربها ،فكان له الت�أثري الكبري يف توجيه �سلوكها ،وهذا
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ما نلحظه يف الأغلبية العظمى من النا�س� ،إذ غالب ًا ما ي�ست�شهدون باملثل ،تربيراً ل�سلوكهم،
وبرهان ًا على �صحة مذهبهم ،حيث تعك�س الأمثال ال�شعبية فل�سفة ال�شعب وح�ضارته،
و�شعبنا العربي الفل�سطيني املمتدة جذوره يف �أعماق التاريخ عا�ش املعاناة ،و�سلك دروب
املقاومة ،والن�ضال عرب �سنني طويلة ،وما زال ،يدافع عن الهوية والكيان والوجود .وملا
كان املثل الفل�سطيني قد عرب عن خ�صائ�ص املجتمع الفل�سطيني مبا فيه من عادات وتقاليد،
و�أفراح ،و�أتراح ،و�سلوكيات يف جميع مناحي احلياة ،وامتلك ناحية التعبري بجالء ،وو�ضوح
عن طبيعة الأحوال املناخية ،والنباتية واحليوانية ،وزادها بالقدرة املبدعة لربط ما فيها
جميع ًا ب�إن�سان هذه الأر�ض ،فكان خري معرب عن طبيعة هذه البيئة اجلغرافية الفل�سطينية
ب�شكل �أو�ضح �سماتها وق�سماتها اخلا�صة ذات املالمح الوا�ضحة التي �أ�سبغتها عرب ال�سنني
الطويلة ،ف�إنه بذلك عك�س البيئة الفل�سطينية يف �شتى �صورها ،و�أ�شكالها .فقد �أ َّدى املوقع
اجلغرايف ل�رضب املثل دوراً بارزاً يف �صياغة املثل �شك ًال وم�ضمون ًا ليعرب عن خ�صائ�ص
املجتمع الذي �رضب فيه ،ولهذا ف�إن البيئة الفل�سطينية كانت مكان ًا خ�صب ًا للمثل الفل�سطيني،
الت�صاف �أبنائها بفكر �صاف ،و�إلهام متيز يف احلفظ والنقل (ال�صيا�صنه. )1992 ،
واعتربت الأمثال الدارجة يف فل�سطني عامة ويف اخلليل خا�صة ،تراث ًا �أ�صي ًال مل يت�أثر
بثقافات �أخرى وافدة �أو م�ستقرة ،ودون �أن يغري من طابعها ح�سن احل�ضارة وزخرفها
امل�صطنع املتمثل يف التقليد الأعمى والزائف للح�ضارة الغربية ،ولذلك ف�إن هناك خ�شية
من االن�رصاف عن تلك امل�أثورات ال�شعبية (ومنها املثل)  ،والرك�ض وراء بريق احل�ضارة
الالمع (جمموعة من الكتاب. )2007 ،
فالأمثال �رضورة تاريخية ،عا�شت يف �ضمري ال�شعب الفل�سطيني مئات ال�سنني
متوارثة ،و�ست�ستمر �إىل ما �شاء اهلل ،فهي ع�صارة جتارب ال�شعب الفل�سطيني وخرباته يف
م�سريته احلياتية الطويلة عرب الأجيال ال�سحيقة ،بل هي زبدة تاريخ طويل ،ومر�آة �صافية
ت�سجل �آثاره ت�سجي ًال �صادق ًا مل�سريته ،وانعكا�س ًا حي ًا لروحه و�ضمريه .ولها �أهمية بالغة
يف تكوين الرتاث االجتماعي ،ويف تثبيت �سلوك النا�س يف طريق احلياة �أفراداً وجماعات،
فهي قامو�س تاريخ ال�شعب الفل�سطيني بكل طبقاته وقطاعاته ،لذلك ميكن اعتبارها م�صدراً
مهم ًا للم�ؤرخ الأخالقي واالجتماعي ،ي�ستطيع كل منهما �أن يعرف كثرياً من �أخالقيات هذا
ال�شعب ،وعاداته ،وعقليته ،ونظرته �إىل احلياة .لأن الأمثال عادة وليدة البيئة التي ن�ش�أت
عنها ،وهي نتيجة منطقية للحياة يف املجتمعات الزراعية ،وال يخفي ما لفل�سطني من تاريخ
زراعي عميق اجلذور ،فهي الأر�ض التي و�صفت قدمي ًا ب�أنها تدر لبنا وع�سال .لذلك كله اعترب
املثل الدارج يف فل�سطني �سج ًال �صادق ًا لع�صور خلت ب�أحداثها ،ومفاهيمها ،وجتاربها،

و�أخالقها ،وعاداتها ،وله �أهميته التاريخية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والبيئية ،كونه ت�أثر
باحلياة ولغة التخاطب ،وباملعنى وعبرَّ عنها ب�أوجز عبارة ،و�أدق داللة ،و�أ�صدق تعبري،
متخطي ًا النظم ال�سيا�سية �أحياناً ،واملعتقدات الدينية �أحيان ًا �أخرى من غري خوف وال وجل.
وملا كان املثل �سائراً عرب ع�صور التاريخ مطبوع ًا بلغة الع�رص وعاداته ،وكان له دور يف
التعرف �إىل خ�صائ�ص البيئة الفل�سطينية ،ومقومات املجتمع الفل�سطيني ومواقفة ،من خالل
املثل الدارج الذي يك�شف عن املناخ الفكري وال�شعوري الذي تنمو فيه املواهب وامللكات،
وت�ؤ�صل مفهوم احلرية ،وتقوي ال�شعور بامل�سئولية ،وجتعل لكل مواطن �إرادة تدفع بحملة
التاريخ نحو التقدم ،لأنها الب�ضاعة املحلية اخلالية من كل غريب م�ستورد مت توارثه عن
ال�سلف دون �أن تبعث بها ظروف الأحداث وتقلبات الأيام (�شكارنه ،ب ،ت) .
و�إذا �صحت املقولة التي ت�ؤكد �أن الأمثال يف م�ضمونها متثل توجهات املجتمع
املوجودة فيه ،ف�إن �أمثالنا ال�شعبية عك�ست القيم الرتبوية للمجتمع الفل�سطيني قوالً ،وفعالً،
وكنايةً ،وتطبيقاً� .إن الثقافة الرتبوية يف فل�سطني غزيرة يف الت�أكيد على الأخالق قو ًال
وفع ًال كو�سيلة لبناء الإن�سان اجليد (�صالح. )2011 ،
لقد اعتمدت الأمثال الدارجة يف فل�سطني عامة ،واخلليل خا�صة ،على اللغة املنطوقة
(اللهجة العامية) ؛ لأنها �صيغت بلغة التخاطب اليومي ،وحديث ال�شعب يف حله وترحاله،
ولذلك ف�إن من ال�صعوبة مبكان كتابتها باللغة الف�صيحة ،لأنها قيلت باللغة املنطوقة
غري املكتوبة ،فهي �شكل ،ووعاء ،وم�ضمون يف �آن واحد ،وال ي�ستطيع �أحد �أن يرويها بغري
ما �سمعت به ،ف�إذا �سمعتهم يقولون« :على قد فرا�شك مد �إجريك» ،فال متلك �أن تغري هذه
اجلملة بالذات ،وذلك احرتام ًا ل�شكها وحجمها وقائلها ،وللأمانة العلمية التي تقت�ضي النقل
الأمني يف الرتاث من ال�سلف �إىل اخللف ،ليطلعوا على م�آثر �آبائهم و�أجدادهم كما هي دون
حتريف� ،أو تغيري� ،أو تبديل .ولكن من راحوا يجتهدون يف تدوين الن�صو�ص ال�شعبية على
�ضوء معرفتهم بطرق تدوين الن�صو�ص الف�صيحة ب�أبجديتها وقواعدها يف الإمالء واخلط،
فقد �أ�ضاعوا معظم خ�صائ�صها اجلوهرية ،لأنهم �أحالوها �إىل ن�صو�ص ف�صيحة مما �أفقدها
�سماتها املميزة لها .وكان �أوىل بهم �أن يتنازلوا عن قواعد اللغة الف�صيحة يف النحو،
وال�رصف ،وقواعد الإمالء ،واخلط يف عملية تدوينهم لها ،للإبقاء على جوهر الن�ص الدارج،
لأن اللغة العربية الف�صيحة ال تدون بطريقة �صوتية خال�صة كالدارجة .فهناك حروف تكتب
وال تلفظ «ك�أل ال�شم�سية» وغريها ،وحروف تكتب على �صورة ،وتلفظ ب�صوت �صورة �أخرى
«كالألف املق�صورة» .وهناك �أ�صوات تلفظ وال ت�سجل على هيئة حروف ،بل يكتفي بالداللة
عليها باحلركات املعروفة ،وتلك هي «�أ�صوات التنوين والألف يف بع�ض �أ�سماء الإ�شارة
وكلمة لكن وغريها» (�شكارنه ،ب ،ت) .
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وتعد درا�سة القطاعات ال�شعبية من خالل �أمثالها الدارجة خطوة جديدة يف جمال
الدرا�سات الإن�سانية .وهي �شاهد على حالة اللغة الدارجة يف فل�سطني ،فمن خالل اجلزئيات
ال�صغرية التي تعر�ضها يف توا�ضع وهدوء فيما يتعلق بالن�شاط ،وال�سلوك ،والأخالق تعطي
�صورة حية لطبيعة تلك اللغة ،وهي �صورة �صادقة كل ال�صدق ،لأنها ت�صدر عن فطرة وطبيعة
غري خادعة ،تو�ضح بجالء طبيعة اللهجات املتعددة يف فل�سطني ،ومقدار قربها �أو بعدها
عن الف�صيحة ،وما يعرتي الألفاظ من تغيري وتبديل من بيئته �إىل بيئة �أخرى ،ومن جتمع
�سكاين �إىل �آخر ،كما تو�ضح دالالت الألفاظ ومعانيها .لذلك كله؛ ميكن �أن تكون خري �شاهد
عند جمع معجم الألفاظ الدارجة يف فل�سطني .فالكلمة احللوة ،وال�صورة امل�رشقة ،والعاطفة
ال�صادقة هي اجل�رس الذي يربط املا�ضي باحلا�رض ويعد العدة للم�ستقبل .وكذلك متثل لون ًا
من �ألوان الفن الأدبي ال�شعبي الذي ظل بعيداً عن �سيطرة احلاكم و�سطوته ،بل �أنه يح�س به
وال ي�ستطيع �أن يفعل معه �شيئاً ،ملا فيه من بعد عن املجابهة الظاهرة املبا�رشة لل�سلطة.
فهي تلمح وال ت�رصح ،وميكن �أن تن�سحب على �أ�شياء ال ت�رض القائل من قريب �أو بعيد مثل
قولهم« ،بو�س الكلب من مته لتاخد غر�ضك منه» ،وهو ت�شبيه يليق باحلاكم الذي يخرج
عن �إطار �أماين �شعبه و�آماله .ومثل قولهم للغاية التي تربر الوا�سطة «الكذب ملح الرجال»
وقولهم يف النفاق والرياء «حب وداري وابغ�ض وواري» وهي متثل تفكري ال�شعب الواقعي
ال�ساذج الذي يعتمد التجربة اليومية الآنية ،ويعالج امل�شكالت احلياتية يف �صورتها الأولية
(م�ؤ�س�سة القد�س للثقافة والرتاث. )2010 ،
ومن خالل املثل الدارج يتم التعرف على خ�صائ�ص البيئة الفل�سطينية ،ومقومات
املجتمع الفل�سطيني ومواقفة ،فهو الذي يك�شف عن املناخ الفكري وال�شعوري الذي تنمو فيه
املواهب وامللكات ،وت�ؤ�صل مفهوم احلرية ،وتقوي ال�شعور بامل�سئولية ،وجتعل لكل مواطن
�إرادة تدفع بحملة التاريخ نحو التقدم ،لأنها الب�ضاعة املحلية اخلالية من كل غريب م�ستورد
توارثه عن ال�سلف دون �أن تعبث بها ظروف الأحداث وتقلبات الأيام .وتعد الأمثال الدارجة
�أ�سهل �سبيل ،وخري و�سيط لنقل تعاليم الآباء والأجداد ،و�إبالغها ب�صورة فعالة جلميع طبقات
ال�شعب ،لبناء �أخالق قومية منها ،تنطوي على ال�صدق والإح�سان ،واملعروف وح�سن ال�سلوك،
واالقت�صاد ،والكرم وال�ضيافة ،واحلزم ،والعزم ،والثبات ،والت�أين وال�صرب ،واالحرتا�س من
الأعداء ،واالعتماد على النف�س ،فهي واحلالة تلك قاعدة ال�سلوك ،ونامو�س الأدب عند عامة
ال�شعب مثل قولهم�« :صوم �شهر ت�شبع دهر» وقولهم« :ال�صرب مفتاح الفرج» «واحلركة فيها
بركة»� .إ�ضافة �إىل ما يالحظ يف تلك الأمثال من الروعة واجلمال ،و�إ�صابة الهدف ،والدقة
يف التعبري ،والأ�صالة يف التفكري مبا ال يقل عن الأمثال العربية القدمية الف�صيحة .ومن هنا
نبعت فكرة الدرا�سة احلالية لتتناول القيم الرتبوية يف املثل ال�شعبي الفل�سطيني.

مشكلة الدراسة:
�إن امل�شكلة التي تواجه الرتبية املعا�رصة ،هي تلك االتهامات املتمثلة يف ف�شلها يف
هوة ال�رصاع بني الأجيال ،والتمايز
احلفاظ على الهوية ،واجتاهها نحو التغريب ،وتو�سيع َّ
الطبقي يف الرتبية بني طبقة املي�سورين ،وتربية طبقة املقهورين ،ومع زوال احلدود
الثقافية بني ال�شعوب والأمم يف ع�رص العوملة ،برزت �أهمية العودة من جديد لهذا الرتاث
لت�أكيد الوجود احل�ضاري للأمة اال�سالمية والعربية ،والفل�سطينية خا�صة ،ملا تتعر�ض له
من نهب ،و�سلب ،وتغيري للأر�ض والثقافة ،والتاريخ ،والرتاث .ومن خالل معاي�شة الباحثني
لواقع املجتمع الفل�سطيني التعليمي ،الحظنا �أن ا�ستخدامات احلياة اجلديدة وتطورات
العلم ،والفكر ،والتكنولوجيا تقلل من ا�ستخدام املثل عند فئة كبرية من املتعلمني ،الأمر
يو�ضح معامل
الذي �شجع على درا�سة املثل ال�شعبي الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل ،كونه ّ
ال�شخ�صية الفل�سطينية من خالل التطرق �إىل ثقافتها ال�شعبية من خالل املثل ال�شعبي الذي
يع ّد جانب ًا واحداً من جوانبها .ولتو�ضيح دالالت املثل الرتبوية ،كون املثل قادراً على
�صياغة املو�ضوع الكبري بجملة �أو جملتني خمت�رصتني ،تعرب عن جتارب النا�س وحياتهم
وم�شاعرهم النف�سية والروحية ،وحفظه من االندثار �أو التالعب.

أسئلة البحث:
● ●ما الدالالت القيمية الرتبوية يف املثل ال�شعبي الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل؟
● ●ما املقرتحات والتو�صيات لن�رش الدالالت القيمية املوجودة يف املثل الفل�سطيني
بني �أطياف املجتمع الفل�سطيني كافة؟

أهداف الدراسة:
● ●التعرف �إىل اجلانب الرتبوي يف املثل ال�شعبي ،ودوره يف تعزيز القيم من خالل
تو�ضيح دالالت املثل القيمية.
● ●احلاجة �إىل تدوين الأمثال كونها �شاهداً تاريخي ًا على الأحداث التي مر بها ال�شعب
الفل�سطيني.
● ●الو�صول �إىل تو�صيات ومقرتحات منا�سبة.

أهمية الدراسة:
ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من خالل املو�ضوع الذي تتناوله وهو» القيم الرتبوية
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يف املثل ال�شعبي الفل�سطيني» حيث �إنه من خالل درا�سة الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية
يف حمافظة اخلليل ،ن�ستطيع �أن نعرف كثرياً عن �أخالق املجتمع الفل�سطيني ،وعاداته،
وتقاليده ،ونف�سيته ،ومعتقداته ،كون الأمثال هي ال�صوت املعرب عن واقع املجتمع احلقيقي
وثقافته .و�أن هذه هي الدرا�سة الأوىل –ح�سب علم الباحثني -تدور حول القيم الرتبوية يف
املثل ال�شعبي الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل ،يف وقت ت�شهد فيه املدينة معاناة حقيقية
يف املجال الدميغرايف الذي يحاول اليهود فر�ضه مبا ينعك�س على جممل حياة النا�س يف
املدينة.

منهج الدراسة:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي ب�أ�سلوب حتليل امل�ضمون ،وذلك من خالل قيام الباحثني
ب�إجراء مقابالت على عينة ق�صدية ،لتوثيق الأمثال ،وتو�ضيح دالالتها ،وا�ستخدم املنهج
التاريخي يف جمع بع�ض الأمثال ال�شعبية.

أدوات الدراسة:
املقابلة لت�سجيل الأمثال ال�شعبية من �أفواه كبار ال�سن ،وذوي اخلربة.

حدود الدراسة:
1 .1احلدود اجلغرافية للعينة :حمافظة اخلليل /فل�سطني.
2 .2احلدود الفنية :يعتمد هذا البحث على املثل ال�شعبي الفل�سطيني فقط.

تعريف مصطلحات الدراسة:
◄◄الرتبية :التعريف اللغوي :لقد َع َّرف ال ُل َغو ُّيون و�أ�صحاب املعاجم لفظة الرتبية
رباً :ول ُّيه و َت َع ُّه ُد ُه مبا ُيغ ِّذيه
ب�أنهاُ �« :
«رب الول ِد ّ
إن�شاء ال�شي ِء حا ًال فحا ًال �إىل َح ِّد التمام « ،و ُّ
و ُين ِّميه و ُي�ؤ ِّدبه� .» ..أما التعريف اال�صطالحي :فهي جمموعة العمليات التي بها ي�ستطيع
املجتمع �أن ينقل معارفه و�أهدافه املكت�سبة ليحافظ على بقائه ،وتعني يف الوقت نف�سه
التجدد امل�ستمر لهذا الرتاث وللأفراد الذين يحملونه .فهي عملية منو ولي�ست لها غاية �إال
املزيد من النمو� ،إنها احلياة نف�سها بنموها وجتددها (موقع ويكي الكتب. )2011 ،
◄◄القيم :تكوين فر�ضي ي�ستدل عليه من خالل التعبري اللفظي ،وال�سلوك ال�شخ�صي،
واالجتماعي ،وهي عبارة عن تنظيمات لأحكام عقلية انفعالية معممة نحو الأ�شخا�ص،
والأ�شياء ،واملعاين ،و�أوجه الن�شاط ،وهي مفهوم جمرد �ضمني ،غالب ًا ما يعرب عن درجة
التف�ضيل الذي يرتبط بالأ�شخا�ص ،واملعاين ،و�أوجه الن�شاط (زهران. )1984 ،

◄◄داللة املثل :تعني القيمة للمثل� ،سواء �أكانت دينيه� ،أم �أخالقية� ،أم معرفية� ،أم
نف�سية� ،أم اجتماعية� ،أم اقت�صادية ....الخ.
◄◄املثل :اختلف مفهوم املثل يف الكتابات القدمية ،ويبدو �أن ذلك راجع للت�أثر بالر�ؤى
واملرجعيات التي انطلق منها �أ�صحاب هذه التعريفات من لغويني ،وفقهاء ،وم�ؤرخني
عرف �أبو عبيد القا�سم بن �سالم (ت )242يف كتابه الأمثال ،فيقول» :هذا كتاب
وغريهم ،فقد ّ
الأمثال ،وهي حكمة العرب يف اجلاهلية والإ�سالم ،وبها كانت تعار�ض كالمها ،فتبلغ بها
ما حاولت من حاجتها يف املنطق ،بكناية غري ت�رصيح ،فيبلغ لها بذلك ثالثة� :إيجاز لفظ،
و�إ�صابة معنى ،وح�سن ت�شبيه» ،ويرى �إبراهيم النظام (ت231هـ) �أنه يجتمع يف املثل �أربعة
ال جتتمع يف غريه من الكالم ،وهي� :إيجاز اللفظ ،و�إ�صابة املعنى ،وح�سن الت�شبيه ،وجودة
الكتابة ،وقال املاوردي (ت450هـ) يف كتابه �أدب الدنيا والدين ،للأمثال من الكالم موقع
الإ�سماع ،والت�أثري يف القلوب ،فال يكاد املر�سل يبلغ مبلغها ،وال ي�ؤثر ت�أثريها ،لأن املعاين
بها الئحة ،وال�شواهد بها وا�ضحة ،والنفو�س بها وامقة ،والقلوب بها واثقة ،والعقول لها
موافقة ،فلذلك �رضب اهلل الأمثال يف كتابه العزيز وجعلها من دالئل ر�سله ،و�أو�ضح بها
احلجة على خلقه ،لأنها يف العقول معقولة ،ويف القلوب مقبولة (طه. )2002 ،
واملثل من املنظور اللغوي :هو ال�شيء الذي ي�رضب ل�شيء مث ًال فيجعل مثله (�إبن
منظور . )1997 ،ومن منظور الأدباء هو و�شي الكالم ،وجوهر اللفظ ،وحلي املعاين التي
تخريتها العرب ،ونطق بها كل زمان ،وعلى كل ل�سان؛ فهي �أبقى من ال�شعر ،و�أ�رشف من
اخلطابة ،مل ي�رس �شيء م�سريها ،وال عم عمومها( .ابن عبد ربه . )1986 ،وهي ق�صارى
ف�صاحة القوم وجوامع كلمها ،ونوادر حكمها وبالغتها التي عربت بها عن نف�سها ،ف�أوجزت
اللفظ ،و�أ�شبعت املعنى (الزخم�رشي . )1984 ،كما �أن الأمثال تو�صف ب�أنها الأنغام ال�صغرية
لل�شعوب ،ينعك�س فيها ال�شعور ،والتفكري ،والعادات والتقاليد (زولهامي . )2009 ،ويذهب
بع�ضهم �إىل �أنها خال�صة خربة ال�شعوب وجتاربها ،وهي حكم بليغة بجمل ق�صرية حتمل
معاين كثرية (ها�شم . )2010 ،وبع�ضهم جمع ذلك فيقول :الأمثال هي خال�صة خربات
وجتارب ال�شعوب عرب الزمان ،ت�ستخدم للتعبري عن الواقع� ،أو حل�ض النا�س على فعل �أو ترك
فعل .والعرب من �أكرث ال�شعوب ،و�أقدمها ا�ستخدام ًا للمثل للتعبري عن واقعها االجتماعي،
واالقت�صادي ،والنف�سي ،وال�سيا�سي� ،أو لتعليم �أبنائهم.

الفرق بني املثل واحلكمة:
احلكمة ناجتة عن خربة ودراية ،وتكون ذات م�ضمون �أعمق ،ونابعة من فل�سفة ور�ؤية
ثاقبة للأمور ،ينطق بها �شخ�ص عارف �أو عامل ،وهي يف املجمل حادث نابع من �صميم
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املجتمع وجتاربه ،ولي�س وليد ال�ساعة ،بينما املثل حادث معني يقال فيه قول نتيجة تكرار
يحدث مع �أحد الأفراد (ال�سموري. )2006 ،

مصادر املثل الشعيب:
ي�ستمد املثل ال�شعبي الفل�سطيني من م�صادر عدة وهي:
ر�ضه راكب» -ال�شيخ حامد كان قائد ف�صيل ثورة �سنة 1936
1 .1حادثة واقعيةَ « :ب ُ

يف منطقة النا�رصة ،وكان �رضيراً ،كان خمتبئ ًا يف قرية معلول حني طوق اجلي�ش الربيطاين
علية �أحد البيوت فاعتقلوه ،وملا رف�ض
القرية .ويف التم�شيط الذي �أجراه اجلنود وجدوه يف ّ
�أن مي�شي ا�ضطر �أحد اجلنود �أن يحمله على ظهره وينزل به الدرج .وعلق ال�شيخ على ذلك
قائالً« :بر�ضه راكب» ،فذهب قوله مث ًال ي�ستعمل حينما يراد الت�أكيد على عدم ا�ست�سالم
الإرادة يف �أ�شد الأوقات حرجاً.
2 .2حكاية �أو نكتة �شعبية« :مثل م�سمار جحا»« ،بني حانا ومانا �ضاعت حلانا».
وقد ي�ستعمل املثل بني النا�س ،وال يعرف كل من ي�ستعمله تفا�صيل احلكاية �أو احلادثة التي
وراءه ،و�إمنا يتعاملون مع الإيحاء العام لعبارته .مثل« :اللي بعرف بعرف واللي ما بعرف
بقول كف عد�س».
3 .3اقتب�س عن الف�صحى بن�صه �أو ب�شيء من التغيري الطفيف« :وافق �شن طبقة»،
الذلية» عن
«ودوام احلال من املحال»« ،وال�ساكت عن احلق ناطق بالباطل»� ،أو «املوت وال ّ
«املنية وال الدنية».
4 .4وما ا�ستمد من الرتاث الأدبي ال�شعبي مثل�« :سرية عنرتة « �أو «تغريبة بني
هالل» وغريهما« :عنرت �أ�سود و�صيته �أبي�ض».
5 .5الأغاين ال�شعبية« :عي�شة بالذل ما نر�ضى بها»« ،وكلمة يا ريت عمرها ما بتعمر
بيت».
6 .6مالحظة الطبيعة ،واملعرفة اجلغرافية ،املناخية ،والزراعية «�آذار �أبو الزالزل
والأمطار» ،و�آذار �أبو �سبع ثلجات كبار»« ،ويف �آب اقطع القطف وال تهاب»« ،وظل احلجر
وال ظل ال�شجر»« ،و�إن غيمت باكر احمل ع�صاتك و�سافر ،و�إن غيمت ع�شية �شوف لك مغارة
دفية».
7 .7معتقدات قدمية جدا ً ،مما ي�شري �إىل قدم هذا الرتاث الذي و�صلنا ،مثل «خطية القط
ما بتنط»� ،أو «كل بالدين وال ت�شتغل يوم االثنني».
�8 .8أو التجربة الإن�سانية العامة« :ما �شجرة �إال هزتها رياح وال �سكرة �إال قلقلها
مفتاح»« ،و�أوله دلع و�آخره ولع»« ،والقرد بعني �أمه غزال».

9 .9ومما يلحق بالأمثال تعابري �أعجب النا�س بجماليتها ،بال�صورة الكاريكاتريية
بخيط بالبنية»« ،وال �إلو وال عليه»« ،و�أعور ويغامز القمر»« ،ولبا�س
ال�ساخرة فيها« :زي اللي ّ

ماله ودكته ب�ألفني»« ،وخزقنا الدف وبطلنا الغنا».

�1010أمثاالً م�ستمدة من خالل التعامل مع �شعوب وثقافات �أخرى ،ومنها كتب
الديانات الثالثة ،وم�صادر �أخرى« :احلق مثل الفلني ما يغرق»« ،ال تكون را�س لأنه الرا�س

كثري الأوجاع» (م�ؤ�س�سة القد�س للثقافة والرتاث. )2010 ،

ومن م�صادر الأمثال ال�شعبية �أي�ض ًا ما يفرز من حكاية� ،أو نكتة �شعبية ،ومنها ما
اقتب�س عن اللغة الف�صيحة بن�صه� ،أو ب�شيء من التعديل لينا�سب اللهجة العامية ،ومنها
ما ا�ستمد من كتب الرتاث� ،أو الأغاين ال�شعبية� ،أو من الطب ال�شعبي� ،أو من املعتقدات
القدمية ،ومنها ما ا�ستخدمه النا�س وال يعرف قائله وهي كثرية جداً (ال�سموري،2006 ،
وال�شلقاين. )1977 ،

خصائص األمثال الشعبية:
جمع بع�ض الباحثني �صفات املثل يف قوله :يجتمع يف املثل �أربع ميزات ال جتتمع
يف غريه من الكالم؛ ففيه الإيجاز يف اللفظ ،والإ�صابة يف املعنى ،وح�سن الت�شبيه ،وجودة
البالغة (�أبو دف  . )2003ويتحدث اجلميع عن �إحدى اخل�صائ�ص املميزة للأمثال :وهي
�سهولة االنت�شار ،و�سري املثل ،و�رسعة التداول ،معل ًال ذلك مبيل النا�س كما هو طريق خمت�رص
ال طويل وممل ،كما امتازت بالأ�صالة وعمق اجلذور؛ لأنها نابعة من جتارب النا�س العميقة،
كما �أن املو�سيقى من �أهم خ�صائ�ص الأمثال ،وتتمثل يف تق�سيم اجلملة� ،أو ال�سجع� ،أو غري
مهمة من �سمات الأمثال ال�شعبية؛ لأنها نابعة
ذلك .وت�شري الدرا�سات �إىل �أن الواقعية �سمة َّ
من واقع ال�شعب .ولأن املثل ق�صري وموجز فهو �سهل احلفظ ،كونه يركز ب�شدة على املعنى
(�صالح. )2004 ،

ارتباط األمثال الفلسطينية باألمثال يف البيئة العربية:
للأمثال الفل�سطينية خ�صو�صية مرتبطة بالبيئة الثقافية املحلية ،وهذا يت�ضح يف
اخل�صائ�ص ال�صوتية ،وال�رصفية ،والرتكيبية ،ولكنها على الرغم من ذلك مرتبطة من
حيث الداللة بالرتاث العربي من جهة ،ومرتبطة بنظائرها من الأمثال يف البيئات العربية
الأخرى ،ومن �أمثلة ذلك املثل «�آخر العنقود �سكر معقود» فهذا مطابق للمثل امل�رصي مبنى
الكي» فهو يكاد يطابق مبنى املثل النجدي «�آخر الطب الكي»،
ومعنى� .أما املثل «�آخر الدوا ّ
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و�أما قولهم «�إبعد عن ال�رش وغني له» فهو مطابق للمثل امل�رصي ،ومثله قولهم «�إبن الوز
عوام» ،فهذا ما ت�سمعه يف م�رص وهو مثل م�رصي انت�رش حتى �أدخله اجلهيمان يف �أمثال جند
ال�شعبية .وكذا قولهم يف فل�سطني� :إبن احلرام ما خال�ش لإبن احلالل حاجة» ،فهذا ما ي�سمع
مثله يف القاهرة ،ولكن اخلالف قد يكون يف نطق اجليم ،فهي احتكاكية غارية يف فل�سطني،
طبقية �شديدة يف القاهرة خا�صة� ،أما قولهم «اتغدى وامتدى ولو دقيقتني واتع�شى وامت�شى
فيتم�شى»،
تع�شى
ّ
ولو خطوتني» فيكاد ي�رشح داللة املثل النجدي «مِ ْن تغ ّدى فِيتِم ّدى ومن ّ
ويقولون «�أجار املعروف ع�رش كفوف» ،وهو كاملثل النجدي «جزا املعروف �سبعة اكفوف»،
وهو كاملثل الفل�سطيني» ايل بقول احلق بيدفع الن�ص» .و�أما قولهم «�أجت احلزينة تفرح ما
لقتلها�ش مطرح» ك�أنه ال�صيغة الفل�سطينية للمثل امل�رصي «جت احلزينة تفرح ما لأتلها�ش
مطرح» مع ما تقت�ضيه القواعد اللهجية من تغيري ظهر يف �إقحام الهمزة يف الفعل «�أجت»،
ونطق القاف طبقية ال حنجرية كما ت�سمع يف القاهرة .و�أما املثل امل�رصي «الرجل تدب
مطرح ما حتب» ،فجرى عليه �شيء من التغيري يف الرتكيب والأ�صوات« ،الإجر ما بتدب
الرجل نطقت وفاق ًا للهجة الفل�سطينية «الإجر» وجعل اخلرب
�إال مطرح ما حتب» ،فنلحظ �أن ْ
حم�صوراَ با�ستعمال �أداة احل�رص (ما� ..إال( . )..ال�شم�سان. )2010 ،
واختلف املثل امل�رصي «لو جتري جري الوحو�ش غري رزقك ما حتو�ش» فهذه ال�صيغة
ال�رشطية املعربة عن امتناع احلدث المتناع غريه ،حتولت يف املثل الفل�سطيني �إىل �صيغة
طلبية «�إجر جري الوحو�ش غري رزقك ما حتو�ش»؛ ولكنها ال تختلف يف داللتها عن املثل
ال�سابق ،فهي تبني �أن الرزق بيد اهلل ،ولي�س بجهد الإن�سان نف�سه ،وهذا بعد ديني �أ�صيل ميتد
�إىل الثقافة العقدية التي تر�سخ الإميان باهلل وبالقدر خريه و�رشه ،وهي بهذا ترفع عن كاهل
هم التفكري يف لقمة العي�ش قبل الأوان .ون�سمع يف جند املثل «ا�رضب العري ي�ست�أدب
الإن�سان ّ
الفهد» �أو «ا�رضب الكلب ي�ستادب الفهد» وهو �أقرب ،ويقولون يف فل�سطني «ا�رضب الكلب
تاي�ستعرب الأ�سد» ،وهو يكاد يطابق ال�صيغة امل�رصية «ا�رضب الكلب يتعرب الأ�سد» ،غري �أن
املثل الفل�سطيني �أ�ضيفت عليه �أداة التعليل (تا)  ،وهي �صورة مت�آكلة من احلرف (ح ّتى) ،
و�أما (يتعرب) �أي يع ّد ،فجعل منها املزيد بال�سني والتاء (ي�ستعرب) للداللة على بلوغ الغاية
يف العربة ،فالألفاظ يف املثل خمتلفة ،ولكن بنية املثل وداللته متفقة فهو طلب لعقاب
من هان �أمره و�سهل عقابه لعل هذا يردع من هو �أقوى منه فيغني عن تكلف عقابه ،وهو
�أمر رمبا يتعذر �أو يكون فوق الطاقة ،وهذه الأمثال ب�صيغها املتقاربة حتاكي داللة املثل
العربي «ا�رضب الربيء حتى يعرتف ال�سقيم» ،ومما يطابق يف الغر�ض ،ويختلف بالألفاظ
املثل التون�سي «ا�رضب القو�سة تت�أدب العرو�سة» (ال�شم�سان. )2010 ،

أهمية الرتبية الشعبية:
يف الوقت الذي تتكئ فيه الرتبية على النظريات احلديثة ومنجزات العلم ،رمبا تبدو
الدعوة �إىل تربية ت�ستند على الرتاث ال�شعبي ،دعوة ال ت�ساير االهتمامات والتوجهات
الرتبوية احلديثة ،بتفح�ص الأمور بدقة �سوف جند �أن الدرا�سات الرتبوية املت�صلة بالقيم
والأخالق هي درا�سة يف الرتبية ال�شعبية ،لأن القيم واملعايري اخللقية ُ تعد موروث ًا �شعبياً.
و�إن ا�ستخدام املورثات ال�شعبية يف الرتبية ال يتعار�ض بال�رضورة مع مقومات العلم
وامل�ستحدثات الثقافية بل يكملها ،لأن درا�سة الرتاث بو�صفه حقيقة اجتماعية مو�ضوعية،
�إمنا هي درا�سة يف �أبعاد املا�ضي ،و�إفرازاته ،وتر�سباته يف احلا�رض الذي نعي�شه ،ولي�س لأي
جمتمع كيان �أو جت�سيد �إال من خالل تراث املا�ضي بخرباته ،وم�ؤ�س�ساته ،وتوا�صل �أجياله
عرب الزمن (مكي . )2000 ،وحيث �إن الرتاث ال�شعبي هو الأكرث انت�شاراً بني فئات ال�شعب،
و�أكرث تغلغ ًال يف ثقافاته الفرعية ،ت�صبح الرتبية ال�شعبية املرتكزة على الرتاث �إحدى
الو�سائل الفعالة يف دعم عمليات التنمية ال�شاملة ،فالرتبية ال�شعبية لي�ست معوق ًا للمدنية
احلديثة ،بل تهدف �إىل تقدمي اخلربات يف �إطار حديث ،مع احلر�ص على القيم يف الثقافة
ال�سائدة �سعي ًا للتوفيق بينها وبني املدنية احلديثة بتغرياتها ال�رسيعة (ر�ضا. )1993 ،
وت�ستمد الرتبية ال�شعبية �أهميتها من حاجة املجتمع للحفاظ على هويته ،فاملجتمع يف
حاجة �إىل �أ�صول خا�صة للرتبية ال�سائدة بعد وقت طال ،ا�ستوردت فيه امل�ؤثرات الثقافية يف
ع�رصاالنفتاح ،الأمر الذي ي�شكل خطراً داهم ًا على اخل�صو�صية احل�ضارية (رجب)1987 ،
 .وحتقق الرتبية ال�شعبية الأمن الثقايف للمجتمع ،ففي �ضوء خماطر الهيمنة الثقافية
وبراجمها ،تغدو ال�رضورة ملحة على �أجهزة الثقافة العربية وقنواتها املختلفة لالهتمام
بربامج احلفاظ على الهوية الثقافية للح�ضارة العربية الإ�سالمية ،و�إبراز قواعدها الأ�صيلة،
وقيمها الروحية ،واالجتماعية ،والعمل على جتديدها لكي تتفاعل بثقة و�إيجابية مع قيم
الثقافات الأخرى (عمار. )1995 ،

األهمية الرتبوية لألمثال الشعبية:
حتمل الأمثال ال�شعبية -رغم ب�ساطتها -عمق ًا تربوي ًا كونها تلخ�ص خربات الأجيال،
وتقدم م�ضمون هذه اخلربات للممار�سة الفعلية لأمناط الفعل االجتماعي ب�صورة مي�رسة،
وت�شتمل هذه امل�ضامني على م�ضامني �سيا�سية ،واجتماعية ،و�أخالقية ،واقت�صادية ،ت�سهم
يف العملية الرتبوية ،ومما يزيد من الأهمية الرتبوية للأمثال ال�شعبية عن غريها من
امل�أثورات ال�شعبية كونها ال�صق �أنواع الأدب ال�شعبي بالنا�س و�أقربها �إىل عقولهم ،لأنها
بالدرجة الأوىل عطاء �شعبي ،و�إنتاج �شعبي ،يت�صل باملمار�سة اليومية ،وي�صدر عن الفطرة
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الطبيعية والبداهة ،ويجمع بني امل�ألوف واملتعارف عليه ،ويتحا�شى الغمو�ض ،ويعر�ض
احلقائق والأحكام بكل و�ضوح وواقعية (نا�رض ، )1996 ،عدا عن كونها تتميز ب�أنها
تنبع من كل طبقات ال�شعب ،من خاللها ي�ستطيعون �أن يتعرفوا على كثري من �أخالق الأمة
وعاداتها ،وعقليتها ،ونظرتها �إىل احلياة ،وهي �أي�ض ًا م�صدر للرتبوي ي�صوغ منها مادته،
ويف �ضوئها يخطط للرتبية ،ومنها ي�ستقي بع�ض �أهدافه الرتبوية ،وهي م�صدر من م�صادر
الفل�سفة الرتبوية للمجتمع (املقدم. )1995 ،
وتعلمنا الأمثال ال�شعبية احلياة تعليم ًا مبا�رشاً ،لأنها تخت�رص ف�صو ًال من الفل�سفة يف
كلمة واحدة� ،ألهمتها جتربة� ،أو ترجمتها حكمة من �صوت احلياة و�أحداثها ،وتزيد عملية
تب�سيطها للخربة الإن�سانية من �أهميتها الرتبوية ،مما يجعل ا�ستخدامها يف التعليم والرتبية
�أمراً مي�سوراً (الربدوين . )1993 ،وتع ّد احلكم والأمثال حقائق اجتماعية �أخالقية قائمة يف
املجتمعات الب�رشية ي�أخذ بها الأفراد ،ويخ�ضعون لها يف معامالتهم بع�ضهم مع بع�ض.
فهي نوع من ال�سلطة الأدبية التي لها ت�أثريها يف عقلية النا�س وت�رصفاتهم ،ومن ثم متثل
�إحدى و�سائل ال�ضبط االجتماعي التي حتتاج �إليها الرتبية (املقدم . )1995 ،كما يزيد من
�أهمية الأمثال ال�شعبية يف املجتمع� ،أن الإن�سان الفل�سطيني حا�رض الفكر ،و�رسيع اخلاطر
يرجتل الأمثال بفطرة بدهية .فهي بالن�سبة حلياة النا�س كامللح للطعام تدخل يف معظم
�أحاديثهم ،وللأمثال دور يف �شئون الرتبية وتو�ضيح الأمور للإن�سان وحتذيره من كثري من
الأ�شياء (با �صديق. )1993 ،
وبرزت �أهمية الأمثال كدليل يك�شف ب�سهولة عن طبيعة ال�شعب وذكائه ،على اعتبار
�أنها جهد م�شرتك لعامة ال�شعب على اختالف ن�شاطاتهم ،و�سلوكهم يف تعاملهم ،و�أخالقهم،
وعاداتهم ،وكيف تولدت تلك العالقات؟ ومداها ودورها يف تكوين �أخالقيات النا�س .وكذلك
تع ّد وثيقة اجتماعية مهمة لر�صد اجلانب االجتماعي حلياة ال�سكان الفل�سطينيني يف حلهم
وترحالهم ،ويف مدنهم و�أريافهم وبواديهم .كما �أنها تع ّد قوانني غري مكتوبة يدينون بها
ويلتزمون مب�ضمونها ن�ص ًا وروح ًا يف الغالب عن طيب خاطر ،وذلك ملا لها من ت�أثري فعال
يرتجم عن نزعاتهم العامة ،ويك�شف عن مالمح �شخ�صيتهم من حيث التقاليد ،والقيم،
والعادات التي حر�صوا ويحر�صون على التقيد بها .ومن الأهمية مبكان �أنها ت�شري �إىل
خمتلف ال�صناعات ،واملهن ،والأحوال املعي�شية التي يحيونها .مثل ال�سخرية من احلريف
الذي يهمل و�ضعه ال�شخ�صي «باب النجار خملع ،وال�سكايف حايف ،واخلياط عريان ،وبيت
البنا مليان فريان» (جمموعة من الكتاب. )2007 ،

الدراسات السابقة:
اهتمت العديد من الدرا�سات العربية والفل�سطينية ال�سابقة يف الرتبية ال�شعبية،
ودرا�سة املثل خا�صة ومنها:
درا�سة �أبي م�صطفى وزمالئه ( ، )2009التي هدفت �إىل التعرف �إىل الدالالت

القيمية للأمثال البدوية ،والتعرف �إىل م�ضارب الأمثال البدوية الفل�سطينية ،وا�شتملت
عينة الدرا�سة التي ت�شكل جمموعة الأمثال البالغ عددها ( )124مثالً ،اختريت من ()300
مثل� .أما الطريقة التي اتبعها الباحث يف جمع الأمثال ،فقد كانت الأخذ املبا�رش عن
�أل�سنة النا�س ذوي اخلربة والتجربة .وقد ُ�ص ِّنفت �أمثال عينة الدرا�سة على �ضوء القيم
املت�ضمنة للقيم الدينية والأخالقية ،والذكائية ،والنف�سية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الدالالت القيمية للأمثال متثلت يف �أهم القيم الأخالقية الآتية:
احلياء ،واال�ستقامة ،وال�رصاحة ،وال�صدق ،وقول احلق وااللتزام ،والرجولة واجلر�أة،
والكرم ،والتو�ضع ،وكتمان ال�رس ،واالحرتام ،والرتفع عن ال�صغائر ،وال�صدقة ،وال�صرب
على �أذى االخرين ،وح�سن اجلوار.

�أما درا�سة العجمي ( ،)2009فقد تناولت دور املثل ال�شعبي يف �صناعة القيم «قيم
التخلي عن امل�س�ؤولية منوذجاً» ،حيث يدر�س هذا البحث املثل ال�شعبي يف ال�سعودية،
وما مياثله يف الوظيفة من التعبريات ال�شعبية والأقوال ال�سائرة ،يف منطقة ثقافية �شبه
متجان�سة ب�شكل عام .وي�ستعر�ض قيم ًا حمددة تتعلق بال�شعور بامل�س�ؤولية ال�سيا�سية،
واالجتماعية ،والأدبية ،والرتبوية يف جانبيها الإيجابي وال�سلبي .وترتكز على حمورين:
�أحدهما متعلق باخللقية النظرية عن �صناعة القيم من خالل العالمات اللغوية ،وما ت�سهم
به يف ح�شد القدرات الفكرية نحو االجتاهات احل�ضارية والأخالقية املختلفة .ويتناول هذا
املحور �آليات تكوين املوروث وبناء القيم ،عن طريق درا�سة العالقة بني التجربة الإن�سانية
والت�صورات الذهنية للنماذج الإن�سانية التي ت�شكل م�صادر التمثل عند تكوين معايري القيم
يف املجتمع .وي�ستعر�ض البحث عوامل الهيمنة يف املجتمع التي تقود �إىل �صناعة الأفكار
ذات الأثر البارز على الر�أي العام� ،سواء �أكانت و�سائل ن�رش عامة� ،أم توجهات �شعبية يف
جمال�س ال�سمر ذات الطبيعة اخلا�صة� .أما املحور الآخر يف هذه الدرا�سة فيتعلق باجلانب
التطبيقي املرتبط بقيم امل�س�ؤولية .ويركز هذا املحور على ت�صنيف املادة املدونة ،ودرا�سة
جوانبها الأنرثوبولوجية والنف�سية واالجتماعية ،وما يتعلق ب�صيغ الأقوال وتوظيفها ،دون
�إغفال الأبعاد الأخالقية والفل�سفية لتلك العبارات امل�ؤثرة يف حياة الفرد واملجتمع.
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وهدفت درا�سة منر (ب ،ت) � ،إىل جمع �أكرب عدد من الأمثال ال�شعبية التي لها �صلة يف
منطقة جنني ،والتي ميكن اعتبارها ممثلة لكافة مناطق فل�سطني اجلغرافية مبختلف ممار�سات
الإن�سان الفل�سطيني يف مواقعه كافة وتنوعها ،حيث تناول هذا البحث �ستة عناوين ،هي يف
الأ�صل حلقات تتو�سع حول مرمى حجر واحد يف مياه العالئق االجتماعية ،وممار�ساتها
الواقعية ،وا�سقاطاتها يف حاالت الهروب من املواقف �أو ال�سياقات ،وهذه العناوين تندرج
كالآتي :االجتاه للحركة والعمل وعالقة ذلك بال�صحة�« :صاحب العيال م�ش الزم �إنام» و
«الزيت م�سامري الركب» ،و «اجلمال ما بقيمها اخلرفي�ش» ،و «�أكل الرجال على قد �أفعالها»،
ملقمر الزم يت�شمر» .والإفرازات االقت�صادية« :بوكل لوز و�سكر» ،و «العد�س وال
واللي بوكل ّ
الفل�س» ،والرايب للن�سايب والزبدة للحبايب» ،و «العز للرز والعد�س �شنق حاله» .والقيم
االجتماعية« :كبري البطن بر�ضيه الطعام ،وقليل العقل بر�ضيه الكالم» و «ن�ص البطن بغني
عن مالته» ،و «�إذا كان حبيبك ع�سل تلح�سو�ش كله» .والآداب ،وال�سلوك« :القيني وال تغديني.
وقد�سية الطعام« :وحياة هالعي�ش»� ،أو «وحياة هالنعمة» « ،اللقم ترد النقم» .و�صورة البيئة:
«الدفا عفا» ،و «النار فاكهة ال�شتاء» ،و «يف �آب اقطع القطف وال تهاب» ،و «يف ت�رشين بغرب
العنب والتني» ،و «بيت ال�سبع ما بخلى من العظام» و «يف امل�شم�ش» .ومنحى الأو�صاف
والنعوت�« :إللي بوكل َع �رض�سه بنفع نف�سه»« ،حلوة من حالوتها ،وماحلة من عفانتها»،
«�رضب احلبيب زبيب ،وحجارته قطني» ،و
ما �شفت ي��وم تا �أبكي َع �أيامه
�إال خ��ب��ز ال�شعري وق��ل��ة �إدام���ه
و�أو�ضحت درا�سة جنم وعلي (� )2006صورة املر�أة يف الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية،
حيث هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على ال�صورة املقدمة عن املر�أة من خالل الأمثال ال�شعبية
الفل�سطينية ،والك�شف عن مدى توافق ال�صورة املقدمة عن املر�أة مع املنظور الإ�سالمي.
ومت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي وحتليل امل�ضمون ،وتكون جمتمع الدرا�سة من
( )200مثل �شعبي متداول على �أل�سنة كبار ال�سن ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )100مثل
�شعبي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك �إ�شادة بالأمثال بال�صورة املتميزة التي احتلتها
املر�أة من خالل عالقتها بالأبناء ،والزوج ،واملجتمع ،وقدمت الأمثال �صوراً متعدد ًة للمر�أة
منها (الثقافية ،واالجتماعية واالقت�صادية ،والرتبوية) التي �ساهمت يف ت�شكيل جوانب
ال�صورة العامة للمر�أة يف املجتمع الفل�سطيني .كما احتلت املر�أة مركزاً �إيجابي ًا يف عالقتها
بزوجها من خالل الأمثال ال�شعبية ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن املر�أة �أ َّدت دوراً �سلبي ًا يف
عدم م�شاركتها يف �صنع القرار ،والتقليل من �ش�أنها ،وخمالفة ر�أيها.
درا�سة مكي ( )2000التي تهدف �إىل التعرف على الرتبية ال�شعبية يف اليمن ،درا�سة

للمثل ال�شعبي يف حمافظة «�إب»� ،إحدى حمافظات اجلمهورية اليمنية .بعد حتليل بع�ض
الأمثال ال�شعبية اليمنية يف حمافظة «�إب» تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الرتبية ال�شعبية للمجتمع
اليمني �رضورية لتحافظ على قيم املجتمع وتقاليده وعاداته ،وت�سهم يف احلفاظ على الهوية
اليمنية املميزة لل�شعب اليمني يف مواجهة العوملة ،حيث ميتلك املجتمع اليمني �أمثاال
�شعبية ،ميكن ا�ستخدامها يف الرتبية االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية ،والأخالقية.
ومتتاز الأمثال ال�شعبية اليمنية بالوفرة والتنوع ،وت�سهم الرتبية ال�شعبية با�ستخدام
امل�أثورات ال�شعبية ومن بينها الأمثال يف �إيجاد ثقافة م�شرتكة بني الثقافات الفرعية،
واحلد من ال�رصاع بني الأجيال ،وحتقيق امل�شاركة الفعالة من كل �أبناء املجتمع يف التنمية
ال�شاملة ،و�أو�صت الدرا�سة باالهتمام بامل�أثورات ال�شعبية وتدوينها للحفاظ عليها.
و�أعد �أبو دف ( )1999درا�سة ا�ستهدفت الك�شف عن �أبرز القيم املت�ضمنة يف الأمثال
ال�شعبية من منظور �إ�سالمي .و�أظهرت الدرا�سة غنى الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية بالعديد من
القيم الإيجابية التي ا�ستوعبت جماالت عديدة يف حياة االن�سان ،وتوافقت مع ما جاء يف
الكتاب وال�سنه ،واحتواء الأمثال على جمموعة من القيم ال�سلبية املتعار�ضة مع ما جاء يف
الكتاب وال�سنة.

ويت�ضح لنا من عر�ضنا ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة ما ي�أتي:
 �أنها �أكدت على �أن الأمثال ال�شعبية جزء ال يتجز�أ من الأدب ال�شعبي.
 �أن املثل ال�شعبي يعد مر�آة �صادقة لثقافة ال�شعوب ،وعاداتها ،وتقاليدها.
  �أن هناك اهتمام ًا من بع�ض الباحثني بجمع الأمثال ال�شعبية.
 قلة الدرا�سات التي تناولت الأمثال ودالالتها القيمة يف الوطن العربي بوجهة عام،
ويف حمافظة اخلليل يف فل�سطني بوجه خا�ص ،وهنا تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية.

إجراءات الدراسة امليدانية:
جمتمع الدراسة وعينتها:
ت�شكل جمموعة الأمثال البالغ عددها ( )650مث ًال جمتمع الدرا�سة ،اختري منها ()200
مثل كعينة ،مت جمعها من �أفواه كبار ال�سن وذوي اخلربة والتجربة ،يف قرى ومدن حمافظة
اخلليل يف فل�سطني ،وهذه الطريقة جلمع امل�أثورات ال�شعبية ،حتقق ميزة ال�شمول والإت�ساع،
كما تتميز بخا�صية االن�ضباط والتوحيد يف موا�صفات املادة املجموعة ،حيث ُ�س ِّجلت هذه
و�س ِّجلت الأمثال باللهجة نف�سها التي
الأمثال من �شهر ني�سان حتى �شهر �آب من عام ُ ،2011
�ألقيت بها .واعتمد يف اختيار الأمثال على الأمثال الأكرث تردداً.
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نتائج الدراسة امليدانية:
◄◄�س�ؤال الدرا�سة الأول :ما الدالالت القيمية الرتبوية يف املثل ال�شعبي
الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل؟

قام الباحثان بتحليل قائمة الأمثال التي اختاراها ،لأن التحليل هو الطريقة العملية
املالئمة لتحقيق ما ترمي �إليه الدرا�سة ،وتو�صال �إىل �أن الأمثال ال�شعبية ميكن تق�سيمها

ح�سب الدور الذي ميكن �أن ت�ؤديه يف العملية الرتبوية �إىل الآتي:

 الأمثال املت�ضمنة للقيم االجتماعية :وتت�ضمن املفاهيم والقيم االجتماعية
والأخالقية ،وتنظيم العالقات بني الأفراد ،والإعداد اخللقي للأفراد ..الخ وتبلغ ( )88مث ًال
�شعبياً.
 الأمثال املت�ضمنة للقيم االقت�صادية :وتت�ضمن املفاهيم والقيم االقت�صادية ،التي
الفعالة يف التنمية االقت�صادية ،وتبلغ ( )23مث ًال �شعبياً.
ت�سهم يف �إعداد الأفراد للم�شاركة ّ
 الأمثال املت�ضمنة للقيم الدينية :وتت�ضمن املفاهيم التي ت�سهم يف تربية الفرد
تربية دينية ،مع احلر�ص على املحافظة على عدد من القيم ومنها :ال�صدق ،والت�سامح،
والتوكل على اهلل ،والإميان بالقدر ..الخ ،وتبلغ ( )55مث ًال �شعبياً.
 الأمثال املت�ضمنة للقيم ال�سيا�سية والوطنية :وتت�ضمن املفاهيم والقيم ال�سيا�سية،
مثل الوالء ،واالنتماء ،والوطنية ،واالعتزاز بالكرامة ،وتعمق هذه القيم لدى الأفراد ..الخ،
وتبلغ ( )43مث ًال �شعبياً.
♦ ♦أوالً -األمثال االجتماعية واألخالقية ودالالتها الرتبوية:
بتحليل الأمثال ال�شعبية الأكرث ات�صا ًال باحلياة االجتماعية للمجتمع ،وجد �أنه ميكن
تق�سيمها �إىل �أربع جمموعات ،كل جمموعة منها متثل حمورا ًمن حماور احلياة االجتماعية
للمجتمع يف حمافظة اخلليل ،وت�شمل الأمثال التي تتعلق بال�صداقة وهي:
«Ú Úال�صديق وقت ال�ضيق»« ،ومن القى �صحابة ن�سي �أحبابه» ،و «ال�صاحب �ساحب»،
«ورب �أخ لك مل تلده �أمك» ،تهدف �إىل الت�أكيد على �أهمية ال�صداقة ،و�أن كل قرين باملقارن
وينوه ب�أهمية ال�صديق يف الأفراح والأتراح.
يقتديِّ ،
«Ú Úاتق �رش من �أح�سنت �إليه» ،و «كرت الواجب بقل القيمه»« ،الزايد �أخو الناق�ص» ،و
«حمل ما ت�أمن خاف» و «�إذا �صاحبك بدك تبقيه ال توخذ منه وال تعطيه»« ،ورافق ال�سعيد
ت�سعد»« ،ورافق ال�سبع ولو بياكلك» .تهدف هذه الأمثال �إىل التحذير من ال�صحبة ال�سيئة،
واملحافظة على ال�صديق ال�صدوق ،مع �رضورة انتقاء الأ�صدقاء.

الدالالت الرتبوية:

يت�ضح من هذه املجموعة للأمثال ال�شعبية االجماعية �أنها تهدف �إىل حتقيق
ما ي�أتي:
 حتديد معنى ال�صداقة و�أهميتها يف حياة الإن�سان.
 توجيه الفرد نحو االختيار ال�صحيح للأ�صدقاء واجلل�ساء) .حتذير الفرد من م�صاحبة
�أهل ال�سوء) .
 عدم املغاالة يف احرتام ال�صديق ،ووجوب احلذر ب�شكل عام.
األمثال اليت تتعلق بالزواج واألعراس ،والعالقة بني أفراد األسرة:
 «�سمرة ونغ�شة ،وال بي�ضة ودف�شة» ،و «خود احللو واقعد قباله ،و�إن جعت �شاهد
تغ�سل كل يوم ،واحللو حلو لو فاق من النوم» ،و «الطويلة طالت
جماله» ،و «الب�شع ب�شع لو ّ
التينة والق�صرية ظلت حزينة» .و «يا ماخد القرد على ماله ،بروح املال ويبقى القرد على
حاله» ،و «بخت الرمامي قامي» ،و «بدلت غزالنها بقرودها» ،و «خدها بي�ضة ولو جمنونة»-
«لب�س البو�صة بت�صريعرو�سة» ،و «�سالح البنت مراية وم�شط» ،و «يا
(�أمثال �سلبية)  -و ّ
ميخذ ال�صغار يا غالب التجار» ،و «عمر الزين ما بكمل» ،و «البنت احللوة ن�صف م�صيبة».
وتهدف هذه الأمثال �إىل الت�أكيد على اجلانب اجلمايل للمر�أة ،و�أن اخلاطب يهتم يف الغالب
باجلانب اجلمايل للمر�أة ،و�صغر ال�سن ،و�أن كل امر�أة ت�ستطيع �أن تكون جميلة �إن اهتمت
بنف�سها من الداخل واخلارج.
 و «اللي بحط فلو�سه بنت ال�سلطان عرو�سه» ،و «العرو�سة للعري�س واجلري
للمتاعي�س» ،و «بدهم جنازة بي�شبعوا فيها لطم ،وبدهم عر�س بي�شبعوا فيه رق�ص» ،و «يا
ميخذ القرد على ماله بروح املال وبي�ضل القرد على حاله» وتهدف هذه الأمثال �إىل تو�ضيح
�أهمية اجلانب املايل يف الزواج ،واملغاالة يف االحتفاالت.
 و «يا بخت من وفق را�سني باحلالل»� ،أو «نيال من وفق را�سني على خمدة» ،و
«ام�شي يف جنازة وال مت�شي يف جوازة» ،و «من طني بالدك لط خدادك» ،و «زوان بلدنا وال
قمح الغريب» ،و «بيعطى احللق للي مالها�ش ودان وبيعطي الفول للي مالو�ش �أ�سنان» ،و
دخلك بيت عدوك ،قال حبيبي فيه» ،و «خذي نوري وال
«�أعزب دهر وال �أرمل �شهر» ،و «اي�ش ّ
تبوري» (مثل �سلبي)  .تهدف هذه الأمثال �إىل �أهمية احلث على الزواج ،و�أهمية امل�ساعدة
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يف البحث عن عرو�س ولكن مع احلذر ال�شديد ،واملعرفة التامة قبل الإقدام على هذه اخلطوة
املهمة يف احلياة.
ّ
دور لإبنك على
 «اخطب لبنتك قبل ما تخطب لأبنك» ،و «قبل ما تدور على مرة ّ
خال» ،و «خذ الأ�صيلة ونام على احل�صرية» ،و «بنت الرجال عانت وا�ستعانت ،وبنت الأنذال
حطت را�سها ونامت» ،و «اللي ما بدوا يزوج بنته بيغلي مهرها» ،و «بنت العم عورة» ،و
«الأ�صل بون�س» ،و «�إللي بدو املالح ببيع ال�سالح»« ،عليك بخال اخلال يا طالب العال».
تهدف هذ الأمثال �إىل االنتقاء والبحث عن الأ�صول ،فالدين حث على االختيار اجليد.
 «جيبوا بنات وال تقعدوا بطاالت» (مثل �سلبي)  ،و «هم البنات للممات» ،و «الولد
البكر بيحيي الذكر» ،و «اللي ب�سعدها زمانها بتجيب بناتها قبل �صبيانها» ،و «ال�صغار
زينه الدار» ،و «قبل ما حتبل حظّ رت الكمون وقبل ما تولد �سمتوا م�أمون»�« ،سبع عقارب
على احليط وال ثالث بنات يف البيت» (مثل �سلبي)  ،و «ابني ما بطلقني وهمه ما بفارقني».
تهدف هذه الأمثال �إىل احلث على الإجناب ،و�أن هناك فرق بني �إجناب الإناث والذكور
(�أمثال �سلبية)  ،وتو�ضح �أن للأهل م�س�ؤولية دائمة بعد زواج الأبناء.
 “�إللي ما ر�ضع�ش من درة �إمي ال هو �أخوي وال ابن عمي» ،و»�إذا طلعت ذقن ابنك
ربي حليتك» ،و» �إطعم ابنك و�أكرمه �أب�رص مني وراك يحرمه» ،و»ما �أعز من الولد غري ولد
الولد»� ،إن كرب ابنك خاويه ،ويقال �إن طلعت ذقن ابنك احلق ذقنك» ،و»اخللف خلف بنت
و ّال ولد» ،و»الولد مر�آة �أبيه» ،و»�رس البنت �أمها و�رس الولد �أبوه» ،و»الأم بتع�ش�ش والأب
بيطف�ش»� ،أو ريحة الأم بتلم» .تهدف جميعها �إىل تو�ضيح عالقة الأ�رسة ببع�ضها وخا�صة
الأم ،التي تت�أثر العملية الرتبوية لبناء الأ�رسة بها ،لأنها هي التي تن�شء الأطفال ،ولذا نرى
الأم ت�ست�أثر بهذا الإعجاب.
الدالالت الرتبوية:

ي�شري حتليل هذه الأمثال �إىل �أنها تهدف �إىل:
 احلث على تقدير قيمة اجلمال ،و�أن على كل بنت االهتمام يف اجلانب اجلمايل �سواء
الداخلي (جمال الروح) � ،أو اخلارجي (جمال املظهر) .
 بيان قيمة املال ،واهتمام النا�س باملال �أكرث من الدين والأخالق ..الخ.
 احلث على ت�سهيل �أمور الزواج ،والزواج من بنت البلد الأ�صيلة ،وعدم املغاالة يف
االحتفال وال�رصف.
 احلث على اهتمام الأب بزواج الإبنة ،وتغريب النكاح.

 احلث على �إجناب الأطفال ،و�إظهار �شعور النا�س ال�سلبي من �إجناب الإناث يف
الأمثال ال�سلبية.
 عالقة الوالدين والأبناء.
األمثال اليت تتعلق بعالقة اجلار باجلار وهي:

كرثت الأمثال التي حتث على العناية باجلار� ،أو اختيار اجلار� ،أو ذم اجلار
ال�سيء� ،أو ال�صرب على �أذى اجلار ،ومن ذلك:
 «�أ�رسارك مع جارك» ،و «مني �أدرى بحالك غري ربك وجارك» ،و «مني ي�شهد للعرو�س
غري �أمها و�أختها و�سبعة من حارتها» ،و «اجلار للجار ولو جار» ،و «دور على اجلار قبل
الدار» ،و «دار بال جار ما بت�سوى حمار» .تهدف �إىل بيان �أهمية اختيار اجلار ،والعالقة
الإيجابية معهم.
 «اللي بتتمناه جلارك بطب يف دارك»� ،أو «متنى اخلري جلارك ت�شوفه فى ديارك»،
و «اجلار جار لو رماك بحجار» ،و «كوم حجار وال هاجلار» ،و «جارك القريب �أح�سن من
�أخوك البعيد» ،و «البغ�ض يف الأهل واحل�سد فى اجلريان» �أو «احل�سد يف اجلريان والبغ�ض يف
و�صى على �سابع جار» ،و «وجه ت�صابحه كيف تقابحه» ،و «�إذا بغ�ضك
القرايب» ،و «النبي ّ
جارك حول باب دارك» ،و «جارك معلمك يا رب ت�سلمك» .تهدف �إىل احلث على العالقات
اجليدة مع اجلريان ،والن�صح بعدم خ�صام اجلار ،وال�صرب عليه.
الدالالت الرتبوية:

ي�شري حتليل هذه الأمثال �إىل �أنها تهدف �إىل:





�صياغة �شكل العالقة مع اجلار.
 مراعاة حقوق اجلار.
 عدم الإ�ساءة للجار وتقوية العالقة معه.
 ت�صوير مدى ارتباط م�صالح اجلريان مع بع�ضهم.

األمثال اليت تتعلق بكرم وأدب الضيافة:

عربت الأمثال ال�شعبية يف فل�سطني عامة ،ويف حمافظة اخلليل خا�صة عن
االهتمام بال�ضيف من حلظة و�صوله وحتى مغادرته ،ومنها:
♦

♦«القيني وال تغديني» ،و «ما جود �إال من املوجود» ،و «ال�ضيف بيجي رزقه معاه»،
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و «ال�ضيف �ضيف اهلل» ،و «من �شاور �ضيف عنده ما عزم» ،و «ال�ضيف �أ�سري املحلي» .تهدف
�إىل واجب ال�ضيف وح�سن ا�ستقباله ،و�إكرامه على �أح�سن وجه.
♦ ♦«طمع ال�ضيف ومد ايده �أجا املحلي وك�رسها» (مثل �سلبي)  ،و «�ضيف وحامل
�سيف» .تهدف �إىل وجوب االنتباه �إىل �أن هناك من ال يقدر قيمة ال�ضيافة ،وال يراعي حرمات
البيوت.
♦ ♦«�إذا �رضبت �أوجع و�إذا �أطعمت �أ�شبع» ،و «ال�ضيف فرج للمحلي» ،و «لقمه هنية
بتكفي ميه» ،و «بيت ال�ضيق ب�سع مية �صديق» ،و «كبري القوم خادمهم» ،و «عز نف�سك
جتدها» .حتث هذه الأمثال على وجوب �إكرام ال�ضيف وخدمته ،وهي من القيم االجتماعية
والدينية التي ورثتها مدينة خليل الرحمن عن �أبي الأنبياء �إبراهيم «عليه ال�سالم» ،فتكية
اخلليل ما زالت قائمة حتى يومنا هذا.
الدالالت الرتبوية:
هذه املجموعة من الأمثال تعتمد على تو�ضيح �أهمية الأ�ساليب االجتماعية للتعامل مع
الآخرين ،والتحذير من بع�ض الت�رصفات التي يرف�ضها املجتمع ،وت�شدد على ما ي�أتي:
♦ ♦�إكرام ال�ضيف ،وح�سن ا�ستقباله وخدمته.
♦ ♦عدم املغاالة يف ال�ضيافة.
♦ ♦على ال�ضيف �أن يق ّدر ح�سن ال�ضيافة ،وعدم جتاوز حدوده.
اخلالصة:

تهدف هذه الأمثال �إىل تربية الفرد تربية اجتماعية ،حيث يالحظ �أنها:
1 .1اعتمدت ب�شكل رئي�س على البعد الديني ،فامل�أثورات ال�شعبية يف الغالب تعتمد على

املعرفة الدينية ،لأنها ت�شكل م�صدراً مهم ًا ي�ستلهم منه ال�شعب م�أثوراته ال�شعبية لتوجيه
الأفراد.
2 .2اعتمد على الأمثال يف املجتمع الفل�سطيني ك�أحد �أ�ساليب الرتبية والتوجيه،
والإر�شاد التي يعتمد عليها الفرد يف غر�س القيم ،والأخالق احلميدة ،وال�صفات النبيلة
والطيبة.
3 .3ا�ستخدمت الأمثال �أ�سلوب التحذير لإبراز خطر امل�ساوئ االجتماعية ،و�أن هناك
اجلانب الإيجابي وال�سلبي ،ووجوب احلذر من املغاالة يف �أي �أمر.
4 .4ت�شكل هذه الأمثال مع ًا منوذج ًا ميكن �أن ي�سهم يف تربية الفرد تربية اجتماعية،
ويحقق له عالقة طيبة مع الآخرين ،مما ي�ؤدي �إىل التما�سك االجتماعي.

♦ ♦ثانياً -األمثال املتضمنة للقيم االقتصادية ودالالتها الرتبوية:
من �أهداف الأمثال ال�شعبية تربية الفرد تربية اقت�صادية لرت�سيخ عدد من املفاهيم
االقت�صادية لدى الأفراد كالعمل ،واالدخار ،واال�ستثمار ،والبعد عن �س�ؤال النا�س ،والبخل،
والتبذير ..الخ ومنها ما ي�أتي:
«Ú Úخبي قر�شك الأبي�ض ليومك الأ�سود» ،و «بيت ال�سبع ما بيخال من العظام» ،و
«خزين ال�صيف بينفع لل�شتاء» ،و «ن�ص البطن يغني عن مالته» ،و «الطمع �رض وما نفع»،
و «لقمة هنية بتكفي مية» ،و «الطايح رايح» ،و «اللي بر�ضى بقليله بعي�ش» ،و «يوم ع�سل
ويوم ب�صل» .حتث هذه الأمثال الفرد على االدخار وعدم الإ�رساف ،والر�ضا والقناعة بالرزق،
والبعد عن الطمع ،واحلث على العمل الد�ؤوب.
Ú Úو «التجاره �شطاره» ،و «الزملة ج ّنا واملرة ب ّنا» ،و «�أعطي اخلبز خلبازه ولو �أكل
ن�صفه» ،و «مال بجر مال وقمل بجر �سيبان» ،و «هني فلو�سك وال تهني نفو�سك» ،و «ا�رصف
الت�سعة جتي الع�رشه» .وتهدف هذه الأمثال �إىل حث الفرد على العمل ،وبخا�صة التخ�ص�ص يف
جماالت العمل املختلفة ،و�إىل �إر�شاد الفرد �إىل اال�ستثمار ،واحلث على ال�رصف الإيجابي.
«Ú Úتاجرنا بالكفان بطلت النا�س متوت» (مثل �سلبي)  ،و»درهم حظ وال خزاين مال»،
و» باع كرمه وا�شرتى مع�رصة» .يهدف �إىل البعد عن الت�شا�ؤم ،واخليبة بالعمل التجاري.
«Ú Úعلى قد فرا�شك مد رجليك» ،و «الرا�س على قد الطاقية» ،و «لو جتري جري الوحو�ش
غري ن�صيبك (�أو غري رزقك) ما بتحو�ش» .وتهدف �إىل احلث على القناعة واالكتفاء الذاتي.
ويت�ضح لنا من ال�سابق �أن الدالالت القيمية للأمثال متثلت يف �أهم القيم االقت�صادية
الآتية :الواقعية ،االدخار ،واالقت�صاد يف املعي�شة ،والقناعة ،واالكتفاء الذاتي ،واحرتام
العمل ،وال�سعي الدائم لطلب الرزق بدون كلل.
الدالالت الرتبوية:


تظهر �أهمية العمل للفرد واملجتمع ،واحرتام قيمة العمل.



تظهر �أهمية اال�ستثمار من �أجل التنمية.



حتث الفرد على االجتهاد والتخ�ص�ص يف جمال العمل.



حتذير الفرد من االتكال على الآخرين وتدعوه �إىل العمل.



حث الفرد على القناعة ،وال�رصف الإيحابي.
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اخلالصة:
يت�ضح من حتليل هذه الأمثال ال�شعبية �أنها ت�ؤدي دوراً م�ؤثراً يف الرتبية االقت�صادية
للفرد ،من خالل امل�شاركة الفعالة يف عملية التنمية االقت�صادية التي يحتاج �إليها ال�شعب
الفل�سطيني يف هذه الفرتة احلرجة من تاريخه وت�سهم يف:
 تربية روح العمل لدى الفرد.
 تظهر �أهمية العمل و�أهمية �إتقانه.
 حتذر الفرد من التكا�سل والتواكل.
♦ ♦ثالثاً -األمثال املتضمنة للقيم الدينية ودالالتها الرتبوية:
ت�شكل املعرفة الدينية م�صدراً ي�ستلهم منه الأفراد �أمثالهم ال�شعبية ،والأقوال امل�أثورة
لتوجيههم الوجهة ال�صحيحة نحو القيم الدينية ومنها :طاعة اهلل ،والتوكل على اهلل ،الإميان
بالق�ضاء والقدر ،والت�سامح ،وال�صرب على ال�شدائد ،والتعاون ،والتفكري ..الخ ،ومنها:
«Ú Úمن توكل على اهلل ما خاب ،وال ت�سكرت بوجهه الأبواب» ،و «ا�سعى يا عبدي و�أنا
ا�سعى معك» ،و»كن مع اهلل وال تبايل» ،و «ما بعد ال�ضيق اال الفرج» ،و «�إللي من اهلل حياه
اهلل» ،و «اللي نيته ال�سرتة اهلل ب�سرته» ،و «اللي اهلل معاه ال تخاف عليه» ،و «لو جتري جري
الوحو�ش غري رزقك ما بتحو�ش» ،و «يا عامل بحايل عليك اتكايل» ،و «ويا غافل �إلك اهلل».
تهدف �إىل احلث على التوكل على اهلل بعد ال�سعي الد�ؤوب لطلب الرزق احلالل ،واالميان
بالق�ضاء والقدر.
«Ú Úالعبد يف التفكري والرب يف التدبري» ،و «ال�شكوى لغري اهلل مذلة» ،و «ال تقول همي
كبري ،قول ربي كبري» ،و «�إن اهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون �أخيه» .وتهدف �إىل
احلث على التفكري ،والتعاون ،واالعتماد على النف�س.
«Ú Úاللي ما بياخذ من ملّته مبوت بعلّته» ،و «ال�سخي حبيب الرحمن والبخيل حبيب
ال�شيطان» ،و «اللقم تدفع النقم» .وتهدف جميع هذه الأمثال �إىل حث الإن�سان على التزوج
من نف�س البيئة والديانة ،وت�شجيع االفراد على الكرم ،والبعد عن البخل الذي ذمه اهلل يف
كتابه العزيز ،واحلث على ال�صدقات.
�Ú Úأهل ال�سماح مالح» ،و «ال�صلح �سيد الأحكام» ،و «العفو عند املقدرة» ،و «املعروف
�صيد» ،و «الطمع يف الأجاويد» ،و «�إذا كان �صاحبك طماع كون قليل ح�ساب» ،و «من اعرتف
بذنبه غفر له ربه» ،و «اعمل املعروف وارمي يف البحر» ،و «نام مغلوب وال تنام غالب» ،و

«الباين طالع والباح�ش نازل» .تهدف �إىل بيان ح�سنات وفوائد الت�سامح ،والبعد عن الطمع.
�«Ú Úإذا كان الكذب ينجي ال�صدق �أجنى» ،و «�صادق النا�س بت�شاركها يف �أموالها» ،و
«مثل اللي بيحكي احلق تنخزق طاقيته» ،و «قالوا يا جحا مال را�سك مطبو�ش قال من قول
احلق» ،و «عني �شافت وما �شهدت ويلك من اهلل» ،و «قلنا هيك قالوا اطلع من البلد» ،و «قول
للأعور �أعور يف عينه» ،و «الكذب حبله ق�صري» ،و «الكذب يبعد �شاهده» ،و «ما �أكذب من �شب
تغرب �إال �شايب ماتت اجياله» ،و «ما �أكذب من اخلال �إال ابن �أخته» ،و «من �أمنك ال تخونه
لو كنت خاين» ،و «قول احلق ولو على قطع رقبتك» .وتهدف هذه الأمثال للحث على قول
احلق «ال�صدق» ،ونبذ الكذب.
«Ú Úيف الت�أين ال�سالمة ويف العجلة الندامة» ،و «طول البال بهد جبال» ،و «يوم الطحان
يوم» ،و «اللي ب�صرب بنول»�« ،صربك على حالك وال �صرب النا�س عليك» ،و «ال�صرب مفتاح
الفرج» ،و «ال�صرب طيب» ،و «املكتوب على اجلبني بت�شوفه العني» ،و «من �صرب على جاره
ورثوا اهلل دياره» ،و «ابطي وال تخطي» ،و «ال�صباح رباح» ،و «خلي ال�سمن يف اجرارة ملا
تيجي ا�سعاره» ،و «�صرب �ساعة وال كل �ساعة» ،و «ا�صرب على احل�رصم بتاكله عنب»� ،أو
«اللي ب�صرب على العنب بوكل زبيب» .وتهدف هذه الأمثال �إىل احلث على الت�أين ،والتحلي
بال�صرب ،وعدم الت�رسع.
الدالالت الرتبوية:
 التوكل على اهلل.
 الإميان بالق�ضاء والقدر خريه و�رشه.
 ال�سعي لطلب الرزق ،واحلث على الكرم والبعد عن البخل.
 احلث على الت�سامح ،واالبتعاد عن احلقد وال�ضغينة.
 احلث على قول ال�صدق ،واالبتعاد عن قول الكذب.
  التحذير من عواقب الكذب.
 احلث على الت�أين وال�صرب على ال�شدائد ،والتحذير من اال�ستعجال.
اخلالصة:

يت�ضح من حتليل الأمثال ال�سابقة� ،أنها تدور يف فلك الرتبية الدينية ،وحتث
الفرد على التم�سك بالدين ،وت�شدد على الآتي:


�أن التوكل على اهلل طريق النجاة.
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االميان بالق�ضاء والقدر ،والبعد عن التواكل.



�أن ال�صدق منجاة ،وال�صرب مفتاح الفرج.

♦ ♦رابعاً -األمثال السياسية الوطنية ودالالتها الرتبوية:
تهدف هذه الأمثال ال�شعبية �إىل بناء املواطن �سيا�سياً ،فهي ت�سعى �إىل غر�س بع�ض
القيم الوطنية ومفاهيم احلكم لدى الفرد ،والوالء واالنتماء عن طريق هذه الأمثال املت�صلة
باحلياة ال�سيا�سية والوطنية وهي:
مي» ،و «ما حك جلدك مثل ظفرك»،
«Ú Úالأر�ض زي العر�ض» ،و «عمر الدم ما �صار ّ
و «ما مات حق وراه مطالب» ،وتهدف هذه الأمثال �إىل حث الأفراد على التم�سك بالأر�ض،
وعدم الثقة بالأعداء ،وال�سعي وراء احلق.
«Ú Úال�صلح �سيد الأحكام» ،و «خلي لل�صلح مطرح» ،و «اللي مالو كبري مالو تدبري»،
«من ا�ست�شار ما خاب» ،و «ما يف �شدة �إ ّال وراها فرج» ،و «دوام احلال من املحال» ،و «�إيد
�سيدك بو�سها وادعي عليها بالقطع» (مثل �سلبي)  ،و «الأر�ض طلبت �أهلها» ،و «احليط الواطي
كل النا�س بتنطه» ،و «�صدور الأحرار �صدور الأ�رسار» ،و «ال�صرب يورث الظفر» .وتهدف تلك
الأمثال �إىل احلث على قيمة اال�صالح ،وال�شورى ،واملناورة ،واملحافظة على احلدود ،وحفظ
الأ�رسار ،و�أن الأر�ض بحاجة �إىل الرجال الأقوياء للدفاع عنها.
«Ú Úعدو ج ّدك ما بودك» ،و «�أهلك وال  تهلك» ،و «عمر احلية ما �صارت خية» ،و «الدار
دار �أبونا و�أجو ال ُغ َربا يطحونا» ،و «عمرالعدو ما �صار حبيب» ،و «مطرح ما ت�أمن خاف»،
و «اللي ما بخاف ما بخوف» و «العدو عدو لو اطْ عمِيه حالوة» و «الكف ما بالطم املخرز»
(مثل �سلبي)  .وتهدف هذه الأمثال �إىل عدم الثقة بالأعداء ،والتعاون مع الأهل واملجتمع،
ودوام احلر�ص.
«Ú Úمن طلع من داره قل مقداره» ،و «الغريب بكون �أديب» ،و «املنية وال الدنية» ،و «يا
معمر بغري بلدك ما هو �إلك وال لولدك» ،و «الغربة كربة وهم للركبة» ،و «ما بحرث الأر�ض
اال عجولها» ،و «الهزمية بتحل العزمية» ،و «الهريبه تلتني املراجل» ،و «ميت جبان وال
اهلل يرحمة» ،و «اجلبان بخاف من خياله» .وتهدف هذه الأمثال �إىل احلفاظ على الأر�ض،
والرتكيز على الوالء واالنتماء ،وذم الغربة والعمل بعيداً عن الوطن ،و�أن كرامة املرء داخل
وطنه ،والتحلي بال�شجاعة ،والبعد عن اجلنب.

الدالالت الرتبوية:


غر�س الوالء واالنتماء يف نفو�س الأفراد.



احلث على ال�شورى ،وال�صلح ،واحلر�ص.



غر�س حب الوطن ،وذم الهجرة خارج الوطن.



احلث على ال�شجاعة وذم اجلنب.

اخلالصة:
بعد حتليل جمموعة الأمثال ال�سابقة ،يالحظ �أنها ركزت على عدد من القيم التي تهم
املجتمع الفل�سطيني كونه يعاين من الت�شتت ب�سبب االحتالل الإ�رسائيلي ،فالأمثال غنية
بتوجهاتها ال�سيا�سية والوطنية التي حتتم علينا �أن ننهل منها كل ما هو مفيد ،ومنها:


ت�شجيع الفرد على �إعمار بالده ،والت�شبث ب�أر�ضه مهما كانت الظروف.



ذم الغربة والهجرة ،وتفريغ الأر�ض من الكفاءات.

 توجيه الفرد �إىل حب الوطن والدفاع عنه والتم�سك برتبته وهي من �أعظم دالئل
الرتبية الوطنية.

◄◄�س�ؤال الدرا�سة الثاين :ما التو�صيات لن�رش الدالالت القيمية املوجودة يف
املثل الفل�سطيني بني �أطياف املجتمع الفل�سطيني كافة؟


االهتمام بامل�أثورات ال�شعبية وتدوينها للحفاظ عليها.



�إدخال بع�ض عنا�رص الرتاث الفل�سطيني خا�صة يف املناهج التعليمية.



ا�ستخدام الأمثال ال�شعبية يف الرتبية لت�أ�صيل القيم والثقافة الفل�سطينية.



توظيف الأمثال ال�شعبية يف دعم عملية التنمية ال�شاملة.



�أن تويل �أجهزة الإعالم اهتمام ًا كافي ًا بامل�أثورات ال�شعبية.

 �إن�شاء مركز متخ�ص�ص يف امل�أثورات ال�شعبية والرتاث ال�شعبي ب�صفة عامة يعمل
على تنقية الرتاث واحلفاظ عليه ون�رشه.
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ملخص:
� َّإن القيم الإن�سانية الإميانية لهي �أ�سمى ما يحمله الإن�سان امل�سلم ،وي�ضحي من �أجله
بالنف�س والنفي�س ،من هنا كانت هذه الدرا�سة تعالج �سبع قيم من القيم الإن�سانية املت�أ�صلة
يف مدينة اخلليل من خالل ا�ستقراء الأقا�صي�ص ال�شعبية التي يتحدث فيها النا�س عن هذه
القيم.
وقد جاءت الدرا�سة يف مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة ف�صول ،وخامتة .تعر�ض الباحث يف
وعرف كذلك بالأقا�صي�ص.
وعرف مبدينة اخلليلَّ ،
التمهيد �إىل تعريف القيم ،وبني خ�صائ�صهاَّ ،
تق�صى الباحث �سبع قيم من القيم الإن�سانية املت�أ�صلة يف مدينة اخلليل
ويف الف�صل الأولَّ :
من خالل الأقا�صي�ص ال�شعبية ،وهي« :الأمانة ،وبر الوالدين ،وال�صرب ،وال�صداقة ،وال�صدق،
والعدل ،والكرم».
ويف الف�صل الثاين� :أقام الباحث الدليل على القيم الإن�سانية ال�سابقة من ال�رشيعة
الإ�سالمية .ويف الف�صل الثالث :ك�شف الباحث عن الداللة الرتبوية للقيم الإن�سانية يف نفو�س
النا�شئني ،يف مدينة اخلليل.
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هذه القيم الإن�سانية املت�أ�صلة يف مدينة اخلليل هي �أعز
وقد َّ
ما ميلكه �أهل اخلليل ،و�أنف�س ما يتم�سكون به ،وهذه القيم وغريها جتري يف دماء النا�س،
و ُت�شكِّل عقولهم ،وهي الوجه احل�ضاري ،الدائم الإ�رشاق يف مدينة خليل الرحمن.

مقدمة:
بعد:

احلمد هلل وكفى ،و�أمت ال�صالة والت�سليم على �سيدنا حممد� ،صلى اهلل عليه و�سلم� ،أما

فالقيم الإن�سانية الدينية النابعة من القر�آن الكرمي ،وال�سنة النبوية املطهرة ،واملت�أ�صلة
يف نفو�س النا�س هي �أ�سا�س حياتنا ،يف بيت املقد�س بعامة ،ويف مدينة اخلليل بخا�صة،
وال ي�ستطيع �أحد اال�ستغناء عنها ،وهي ذات �أهمية بالغة اخلطورة يف حياة الفرد واملجتمع،
ومتتاز هذه القيم بالثبات والدميومة ،والت�أثري البالغ يف نفو�س النا�س .وهي تعمل كموجهات
للعقل �إىل عمل اخلري ،وجتنب ال�رش ،من هنا كانت هذه الدرا�سة.

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

●حماولة اكت�شاف �شيء من هذه القيم.

●

●معرفة �أدلتها من ال�رشيعة الإ�سالمية.

●

●تو�ضيح داللتها الرتبوية.

حدود الدراسة:
وملَّا كانت القيم الإن�سانية امل�ستوحاة من ال�رشيعة الإ�سالمية كثرية ومتنوعة ،وبيت
املقد�س ممتد من النهر �إىل البحر ،قام الباحث بتحديد مو�ضوع الدرا�سة ،وح�رصها يف �سبع
قيم ،كما �سبق ،ويف مدينة اخلليل فقط ،وقد قام با�ستقراء هذه القيم من الأقا�صي�ص ال�شائعة
يف مدينة اخلليل.

مناهج البحث يف الدراسة:
وقد �سلك الباحث يف هذه الدرا�سة مناهج عدة منها:
● ●منهج الرواية ال�شفوية عن �أل�سنة املواطنني يف مدينة اخلليل ،من خالل املقابالت،
وامل�شاهدات ،واملحاورات ،مع النا�س يف هذه املدينة ،وجمع الأقا�صي�ص التي وردت فيها
القيم الإن�سانية املدرو�سة.
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● ●واملنهج الربهاين يف �إقامة الأدلة على هذه القيم من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
املطهرة.
● ●واملنهج التحليلي ،يف حتليل دالالت هذه القيم الرتبوية ،و�أثرها يف املجتمع ،يف
مدينة اخلليل.

فصول الدراسة:
وهكذا جاءت الدرا�سة كما �سبق يف تلخي�ص ،ويف مقدمة ،وثالثة ف�صول ،وخامتة.
وم�رسدين الأول :للم�صادر واملراجع ،والثاين :للمو�ضوعات.
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هذه القيم الإن�سانية لها �أهمية عظمى يف مدينة اخلليل،
وقد َّ
فهي حتقق للمجتمع يف هذه املدينة �أمن ًا و�أمان ًا وطم�أنينة ،يتوارثها الأبناء عن الآباء
والأجداد ،جي ًال بعد جيل.
التمهيد:
● ●التعريف بالقيم.
● ●من خ�صائ�ص القيم.
● ●التعريف مبدينة اخلليل.
● ●التعريف بالأقا�صي�ص.

1 .1التعريف بالقيم:
القيم هي« :كل ال�صفات ذات الأهمية البالغة للنواحي النفي�سة� ،أو الأخالقية� ،أو
اجلمالية ،وتت�صف بال�صبغة اجلماعية ،وتعمل موجهات للعقل� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن
االجتاهات)1( ».
مما �سبق ي�ستنتج الباحث �أن القيم هي القواعد وال�صفات والأ�س�س النف�سية التي ترتبط
بنفو�س الب�رش ،ويف الوقت ذاته الأخالقية التي تردع النا�س عن ال�رش ،وحت�ضهم على اخلري.
والقيم واحلالة هذه ت�صبح موجهة للنا�س يف ت�رصفاتهم ،وتتخذ �صفة الإلزام والعمومية،
والثبات ،و�أي خروج عليها ،يعترب خروج ًا على قوانني اجلماعة و�أهدافها ،ومثلها ال ُعليا.

2 .2من خ�صائ�ص القيم:
للقيم خ�صائ�ص عدة منها:
♦

♦�أنها نابعة من ال�رشيعة الإ�سالمية احلنيفة.

♦
♦
♦
♦

♦الثبات :فهي دائمة احل�ضور يف نفو�س �أ�صحابها.
♦الإلزام ، :فال ي�ستطيع �أحد اخلروج عليها.
♦لها دور ف َّعال ورئي�س يف حفظ توازن املجتمع ،وبقائه ،وا�ستمراره.
♦�أنها ت�شكل ثقافة املجتمع ،وعقله اجلمعي ،ووحدته الفكرية.

3 .3التعريف مبدينة اخلليل:
ال�سالم؛ وذلك ب�رشائه
امل�ؤ�س�س الأول ملدينة اخلليل هو� :سيدنا �إبراهيم اخلليل ،عليه َّ
ذلك املو�ضوع الذي ُدفن فيه هو وذريته؛ ليكون ملن بعده مكان ًا مقد�ساً ،وموقع ًا تاريخي ًا
وح�ضاري ًا للدين احلنيف ،ولتحمل املدينة ا�سمه عليه ال�سالم ،وذكراه الطيبة �إىل يوم الدين.
وتقع مدينة اخلليل على الطريق التجاري املهم املتجه من م�رص �إىل فل�سطني،
وبالعك�س ،حيث كانت القوافل التجارية متر يف رحالتها التجارية مبدينة اخلليل� ،إىل غزة،
ف�سيناء ،فم�رص ،وكانت تلك القوافل تتخذ من مدينة اخلليل حمطة ا�سرتاحة لها ،الأمر الذي
�أعطى املدينة �أهمية اقت�صادية زيادة على �أهميتها الدينية والتاريخية واجلغرافية)2( .

4 .4التعريف بالأقا�صي�ص:
الأقا�صي�ص جمع �أق�صو�صة ،وهي «الق�صة الق�صرية» ( . )3وهي كذلك الأحاديث،
وت�سمى يف لغة �أهل مدينة اخلليل« :احل ُّدوثة» ،وهي حكاية
ومفردها« :الأحدوثة» (. )4
َّ
�شعبية ق�صرية ذات مغزى خا�ص ترمي �إليه.
وجميع الأقا�صي�ص الواردة يف هذه الدرا�سة تت�صل ات�صا ًال مبا�رشاً بالقيم الإن�سانية
الواردة يف مدينة اخلليل ،وتعززها ،وت�ساعد يف حفظها و�صيانتها من االندثار ،وهنا ت�صبح
كال�صدفة النفي�سة ،والقيمة التي فيها كاجلوهرة
الأق�صو�صة التي تت�ضمن قيمة �إن�سانية
َّ
الثمينة املكنونة داخل هذه ال�صدفة.

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

♦قيمة الأمانة.
♦قيمة بر الوالدين.
♦قيمة ال�صرب.
♦قيمة ال�صداقة.
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♦
♦
♦

♦قيمة ال�صدق.
♦قيمة العدل.
♦قيمة الكرم.

أوالً -قيمة األمانة:
للأمانة قيمة عظمى عند �أهل مدينة اخلليل ،وتظهر هذه الأمانة جلية من خالل ا�ستقراء
الأقا�صي�ص والأمثال ال�شعبية الذائعة على �أل�سنة النا�س يف هذه املدينة املباركة.
وتروي الأقا�صي�ص �أن تاجراً يف مدينة اخلليل كان ُيداين النا�س بالأمانة .وقد داين
رج ًال حمتاالً ،فم�ضت �سنوات دون �أن يعيد املال للتاجر ،ف�أر�سل التاجر ابنه ال�ستعادة املال
من املحتال ،و�أو�صى ابنه ثالث و�صايا� ،أال يجل�س يف الطريق حتت �شجرة حتتها نبعة ماء،
و�أ َّال ينام عند املحتال ،و�إذا لقي �شيخ ًا طاعن ًا يف ال�سن �أن يحمله معه و�أ َّال يع�صي له �أمراً.
فم�ضى ال�شاب ال�ستعادة مال �أبيه ،وكان املحتال ي�سكن على �شاطئ البحر ،ف�إذا جاءه من
يطالب بحقه ،يقول له :من ويف ال�صباح �أعطيك حقك ،فينام �صاحب احلق ،في�أتي املوج
في�أخذه ،ويغرق املطالب ،وينجو املحتال .وكان املحتال ينام يف الطابق الثاين من بيته
حتى ال يغرق.
فم�ضى ال�شاب ،ويف الطريق لقي �شيخ ًا كبرياً يف ال�سن ،فقال له :يا عماه �أت�سمح �أن
�أرافقك يف �سفرك ،فتذكر ال�شاب كالم �أبيه ،وقال لل�شيخ :على الرحب وال�سعة ،و�أركبه معه
وم�ضيا.
ويف الطريق تعب ال�شاب ،فوجدا ال�شجرة التي حذره �أبوه منها ،فنزل ال�شاب و�رشب
و�أ�سقى فر�سه من نبع حتتها ،و�أراد �أن ينام من �شدة التعب ،فا�ست�شار ال�شيخ فقال له ال�شاب:
�إن �أبي قد �أمرين �أ َّال �أنام حتت هذه ال�شجرة .فقال له ال�شيخ :من وال َتخف .فنام ال�شاب ،وبقي
ال�شيخ م�ستيقظاً ،فجاءت �أفعى لتلدغ ال�شاب ،فقام ال�شيخ وقتلها .فلما قام ال�شاب ،ونظر �إىل
الأفعى حمد اهلل كثرياً ،و�أثنى على ال�شيخ خرياً.
وانطلقا حتى و�صال املحتال على �شاطئ البحر ،فقال لهما :ناما ،وقال لل�شاب يف
ال�صباح �سوف �أعطيك مال �أبيك ،فا�ست�شار ال�شاب ال�شيخ ،فقال له ال�شيخ :من وال تخف وال
تخ�ش �شيئاً.
فنام ال�شاب ،وبقي ال�شيخ م�ستيقظاً ،فجاء موج البحر ليغرق ال�شاب ،ف�أ�رسع ال�شيخ
فلما �أ�صبح ال�صباح،
وحمل ال�شاب �إىل الطابق العلوي ،وو�ضع مكانه ابن التاجر املحتالَّ .
ولوحظ غرق ابن التاجر ،وجناة ال�شاب الذي �أر�سله �أبوه لأخذ املال من التاجر املحتال.

عند ذلك ندم التاجر املحتال على ما عمل وقال :هذا مبا جنته يداي .و�أعطى ال�شاب وال�شيخ
املال ،فرجعا من حيثما انطلقا.
وقبل الو�صول �إىل الرجل الأمني الذي كان يعطي الأمانة ا�ست�أذن ال�شيخ من ال�شاب
لالن�رصاف ،فقال له ال�شاب :باهلل عليك من �أنت يا عماه .فواهلل لوالك ما عاد لنا فل�س
واحد من املال ،فقال ال�شيخ� :أنا الأمانة التي كان �أبوك ُيعطي النا�س املال بها� ،أر�سلني
اهلل -تعاىل -حلرا�ستك ذهاب ًا و�إياباً .وم�ضى ال�شيخ وهو يقول لل�شاب ،بارك اهلل فيك ،ويف
�أبيك الأمني ،ويف ماله .وهذه الأق�صو�صة وغريها تدل على قيمة الأمانة يف مدينة اخلليل،
واحلر�ص عليها ،واملحافظة عليها.
ويف مقابل الأقا�صي�ص الإيجابية حول الأمانة هنالك الأقا�صي�ص ال�سلبية ،ومنها
ما قيلَّ � :إن رج ًال كان م�سافراً يف طريق بعيد ،فلقيه رجل ،وطلب منه العون وحمله ،فنزل
الرجل عن ح�صانه ،وحمل الرجل املقطوع على ح�صانه ،وكان مع �صاحب احل�صان بندقية،
طلقت
ف�شد الثاين على الأول ،وقال له :ال ح�صان لك ،وال زاد ،هذه يل ،واذهب من هنا و�إ َّال �أَ ُ
النار عليك :فذهب الأمني وهو يقول للخائن� :أطلب منك طلب ًا واحداً ،وهو �أ َّال حت َّدث �أحداً مبا
حدث.
فقال له اخلائن :ومل؟ .
فقال له الأمني :حتى ال ينقطع اخلري بني النا�س.
بر الوالدين:
 -2قيمة ِّ
ومن القيم الإن�سانية املت�أ�صلة يف مدينة اخلليل قيمة بر الوالدين واحرتامهما ،فهي قيمة
وعبادة يف الوقت ذاته ،وواجب مقد�س .ومن الأقا�صي�ص حول ذلك :مارواه يل �أحدهم قائالً:
أذى
كان هناك رجل يف مدينة اخلليل قد كرب ،وماتت زوجته وله ثالثة �أوالد ،وكانوا ي�ؤذونه � ً
�شديداً .وكان �أوالده ثالثة :واحد �أعزب واالثنان متزوجان� ،أحدهما ب�أجنبية ،والثاين بعربية،
وكان �أبوهم ال يتوقف عن الدعاء عليهم .فمات الأعزب الأول يف حادث غام�ض� .أما زوج
الأجنبية فقد عاد �إىل البيت خمموراً ،و�أراد االعتداء على زوجته الأجنبية ،ف�أطلقت النار عليه
وقتلته .و�أما املتزوج من العربية فقد ذهب هو وزوجته و�أوالده يف نزهة ،فلقيتهم �سيارة
فا�صطدمت ب�سيارتهم وماتوا جميع ًا �رش ميتة ب�سبب غ�ضب والدهم عليهم.
 -3قيمة الصرب:
وتظهر قيمة ال�صرب يف الأقا�صي�ص ال�شعبية ،ويف الواقع يف مدينة اخلليل يف �أظهر
معانيها و�أ�سماها؛ �إذ هي مت�أ�صلة يف قلوب النا�س .ومما ُيروى حول هذه القيمة ما رواه
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين ،العدد الثالث
يناير 2013

75

76

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن
هوية وإنتماء

يل �أحدهم قال :كان هنالك �شيخ �صبور وقور ،وله تلميذ عجول مت�رسع ،وكان لهذا التلميذ
قطعة �أر�ض ،فاعتدى عليه جار له ،و�أخذ من �أر�ضه ،فذهب التلميذ �إىل ال�شيخ ي�شكو املعتدي
على �أر�ضه .فقال له ال�شيخ :ا�صرب واحت�سب ،ف�صرب التلميذ ،وا�شتد طمع اجلار حتى �أخذ قطعة
�أر�ضه ،وال�شيخ ي�أمره بال�صرب والهدوء.
الطماع �إىل
ومل يتوقف جاره الطماع عن اغت�صاب قطعة �أر�ضه فح�سب ،بل جل�أ هذا َّ
الطماع الذي اغت�صب القطعتني من
جار �آخر واغت�صب �أر�ضه .فاقتتل االثنان ،ف ُقتِل الرجل َّ
الأر�ض .وعندئذ ما كان من ال�شيخ �إ َّال �أن قال لتلميذه :اذهب وخذ �أر�ضك �ساملة م�سلمة ،فهذه
يا بني ثمرة ال�صرب وعاقبته الطيبة.
ومن الأمثال التي تروي عند النا�س يف مدينة اخلليل ،حول ال�صرب ،قولهم« :ال�صرب
طيب» و «ال�صرب زين» و «عاقبة ال�صابرين على خري» و «ال�صرب ال ي�أتي �إ ًَّال باخلري» وغري
ذلك من الأمثال ال�شعبية ال�سائدة على �أل�سنة النا�س يف مدينة اخلليل ،والتي حت�ض على
ال�صرب ،والتحمل.
 -4قيمة الصداقة:
ومن القيم الإن�سانية املتجذرة يف مدينة اخلليل والتي يقدرها �أهل اخلليل �أعظم تقدير،
و ُيحافظون عليها �أ�شد حمافظة قيمة ال�صداقة وال�صديق .ومن الأقا�صي�ص التي تروى حول
ال�صداقة وال�صديق ما قيل :ب�أن رج ًال حكيم ًا �أراد �أن يربهن لولده �أن �أ�صدقاءه الكرث هم
�أ�صدقاء منفعةٍ  ،ولي�سوا ب�أ�صدقاء �أوفياء ،وال ُيفيدونه يف ال�رضاء �شيئاً .فقام هذا الرجل
بذبح �شاة ،و�أخفاها ،وقال البنه :اذهب ونادي �أ�صدقاءك حتى ي�ساعدوين يف دفن القتيل،
فذهب الولد �إىل �أ�صدقائه ،وقال لهم� :إن �أبي قتل رجالً ،فهلموا معي لدفنه .فهربوا عنه،
وتركوه و�أباه وحدهما ،ال بل �أخربوا النا�س بعمله ،فو�صل اخلرب �إىل احلاكم .عندئذ قال
الرجل احلكيم البنه .اذهب واح�رض يل �صديقي فالن ،فجاء هذا ال�صديق م�رسعاً ،وقال
للرجل احلكيم� :أين القتيل؟  ،قال احلكيم :ها هو .قال �صديقه� :ضعه على ظهري .و�أخذه،
وواراه يف الرتاب .فجاء �أعوان احلاكم يطلبون الرجل ،ويتهمونه بالقتل ،فعندئذ قال الرجل
احلكيم :ما قتلت �أحداً ،وما هي �إال �شاة؛ ذبحتها لأبرهن لولدي عدم نفع �أ�صدقائه له.
ويقولون يف اخلليل�« :إن ال�صديق هو من ين�رصك يف ال�شدة وال�ضيق ،ال يف الرخاء
وال�سعة».
ويقولون�« :أحب من ُيبكيني ال من ي�ضحكني»؛ �أي �أحب الذي ين�صحني ،ولو كان يف
الن�صيحة بكائي ،وال �أحب من ُي�ساعدين على �أخطائي وي�ضحك علي .فالأول :نا�صح �أمني.
والثاين :غ�شا�ش لئيم.

 -5قيمة الصدق:
يقولون يف اخلليل“ :ال�صدق يف �أقوالنا �أقوى لنا ،والكذب يف �أفعالنا �أفعى لنا” .ومن
الأقا�صي�ص التي ُتروى حول ال�صدق يف مدينة اخلليل� :أن رج ًال قد كان مطلوب ًا للحكومة،
وهارب ًا منها ،وكانت ال�رشطة تالحقه؛ للقب�ض عليه .فاقرتب وهو هارب من رجل ي�صنع
الرباذع للحيوانات ،فقال له :يا عماه �أدركني ف�إن ال�رشطة يريدون القب�ض علي .فقال له
الرباذعي :اختبئ حتت الربذعة .فنزل واختب�أ حتتها .فجاءت ال�رشطة ت�س�أل الرباذعي �أين
الرجل الهارب؟ فقال الرباذعي :ها هو حتت الربذعة؟! ف�ضحك منه رجال ال�رشطة ،وم�ضوا
مبتعدين عنه� .أما الرجل املختبئ فقد ارتعدت فرائ�صه من �شدة اخلوف ،وظن �أنه م�أخوذ
ال حمالة .وبعد �أن ابتعد رجال ال�رشطة :خرج من خمبئه قائالً :يا�شيخ واهلل لقد كادوا �أن
ي�أخذوين .فقال له ال�شيخ :يا بني واهلل ما �أجناك �إال ال�صدق .وهنا يعقب راوي هذه الأق�صو�صة
قائالً :ال�صدق �إن قتلك فهو وحده الذي ُيحييك� .أي �أن ال�صدق منجاة .والكذب مهلكة.
 -6قيمة العدل:
�أن قيمة العدل يف مدينة اخلليل من القيم العظمي .ويعتقد �أهل اخلليل �أن اهلل عز وجل
عادل عد ًال ُمطلقا وال يظلم �أحداً.
حدثني �أحدهم قائالً :دخلت ال�سجن يف ال�شام ،ف�إذا برجل حمكوم عليه بالإعدام ،حيث
كان متهم ًا بقتل رجل ،وهذا الرجل الذي اتهم فيه مل يقتله .يقول راوي الأق�صو�صة :فخلوت
يوم ًا مع هذا املتهم بالقتل ،فقلت له� :إن ربك ال يظلم �أحداً ،فقل يل بربك :مل احلكم عليك
بالإعدام ،و�أنت بريء؟  .فقال يل� :أقول لك ،و�أرجوك �أن ال حتدث بهذا الكالم �أحداً� ،إين مل
فاقت�ص
�أقتل هذا الرجل ،لكنني قبل ع�رش �سنوات قتلت رج ًال غريه ،ومل يعرف �أحد بذلك،
َّ
اهلل -تعاىل -مني بهذا الرجل.
ومن �أحاديث العدل �أن �أحد النا�س قال يل :لقد �س�ألت اهلل عز وجل :،مل كانت هزمية
العرب �سنة 1967م ،فال :فجاءتني الإ�شارة �أن �سبب ذلك الظلم ،وعدم وجود العدل عندنا.
وتكرث على ل�سان �أهل اخلليل هذه العبارة :هذه بالدنا مقد�سة ال يعمر فيها الظامل ،وال
الظلمة .ويروون ق�صة وين�سبونها �إىل �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،وهي �أنه ملا
جاء اجلراد �إىل املدينة املنورة ،دعا اهلل �سيدنا عمر �أن يذهب اجلراد �إىل بيت املقد�س :فقيل
له :ملاذا؟  .فقال :لأنها ال يعمر فيها الظامل!  .فذهب اجلراد �إىل بيت املقد�س ،وهلك هناك.
 -7قيمة الكرم:
ومن القيم الإن�سانية املت�أ�صلة يف مدينة اخلليل قيمة الكرم ،ومن الأمثلة الدالة على
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الكرم عندهم قولهم« :الكرمي حبيب اهلل» «والكرم يغطي م�ساوئ الرجل» وقولهم« :من يطعم
يطعمه اهلل» .ويكرهون البخل والبخالء ،فيقولون :فالن «فاط�س»� ،أي ميت �رش ميته ،كناية
عن البخل ال�شديد ،وفالن «جلدة» كناية عن �شدة البخل.
وقد حدثني �صديق يل يف مدينة اخلليل ،قائ ًال كان �أبي كرمياً ،وحدثت حرب �سنة
1948م ،وكان النا�س يف جماعة �شديدة ،فكان يطعم النا�س لوجه اهلل تعاىل ،وكانت �أمي
كرمية ولي�ست يف درجة �أبي� ،إذ كانت حتب �أن تطعم �أوالدها �أوالً ،ثم بعد ذلك تكرم النا�س،
ومات �أبي ،فر�أيته يف اجلنة فوق جبال من قمح ،ويقول لأمي« :غربلي و�أطعمي النا�س» �أي:
نقي القمح مما فيه وقدميه للنا�س نظيفاً .ويقول �أهل اخلليل �إن كرمهم ممتد �إىل كرم �سيدنا
�إبراهيم اخلليل عليه ال�سالم .ومما ا�شتهرت به مدينة اخلليل ما ي�سمى« :ب�ضيافة اخلليل� ،أو
�سماط اخلليل ،وترجع هذه الظاهرة �إىل �أيام �سيدنا �إبراهيم اخلليل عليه ال�سالم عندما كان
يكرم �ضيفه حتى �إنه كان ال ي�أكل �إال �إذا �شاركه يف طعامه الفقراء وامل�ساكني ،ويحتم على
ال�ضيف �أن يقيم يف �ضيافته خم�سة ع�رش يوماً»( . )5و ُي�سمى هذا الطعام اليوم «بالد�شي�شة �أو
�شوربة �سيدنا �إبراهيم اخلليل».
وللربكة والكرم يف مدينة اخلليل ،يقولون« :من �أراد �أن يقنع بالقليل فليع�ش يف مدينة
اخلليل».

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

♦الأدلة ال�رشعية على قيمة الأمانة.
♦الأدلة ال�رشعية على قيمة بر الوالدين.
♦الأدلة ال�رشعية على قيمة اال�صرب.
♦الأدلة ال�رشعية على قيمة ال�صداقة.
♦الأدلة ال�رشعية على قيمة ال�صدق.
♦الأدلة ال�رشعية على قيمة العدل.
♦الأدلة ال�رشعية على قيمة الكرم.

متهيد:
القيم الإن�سانية ال�سابقة يف مدينة اخلليل ،م�ستوحاة من ال�رشيعة الإ�سالمية احلنيفة،
وت�ستند يف �أدلتها �إىل القر�آن الكرمي ،وال�سنة املطهرة على النحو الآتي:

األدلة الشرعية على قيمة األمانة:
الأمانة ميزان اهلل يف الأر�ض ويف ال�سماء ،وقد �أمر اهلل تعاىل بت�أدية الأمانات �إىل
ْا�س
ني الن ِ
�أهلها ،قال تعاىل�} :إ َن اهلل َي�أ ُم ْركم � ْأن ُت�ؤَدوا الأَ ْمانْاتِ �إىل �أَ ْه ِل َها و�إذْا َح َك ْمتم َب َ
� ْأن تحَ ْ كُم ْوا ِبال َع ْدلِ �إ َن اهلل ِن ْع ًما َيعِ ظْ كُم ب ِه �إ َن اهلل كا َن َ�سميعاً ب�صريا ً{ (. )6
من ائ َتمنك ،وال َت ْخن من خانك» (. )7
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�َ « :أ ِّد الأمانة �إىل ْ
وقد ع َّد �صلى اهلل عليه و�سلم �صفة اخليانة من �صفات املنافق ،قال �صلى اهلل عليه
ذب ،و�إ ْذا َو َع َد َ�أخلف ،و�إ ْذا ائ ُتم َِن خان» (. )8
و�سلم�« :آية املنافق ثالث� :إذا َح ْد َث كَ ْ
ومن هنا ف�إن الأمانة يف مدينة اخلليل قيمة �إن�سانية ،ويف الوقت نف�سه خلق �إ�سالمي
نبيل.
األدلة الشرعية على قيمة ب ّر الوالدين:

ين �إح�ساناً،
ومن هذه الأدلة قوله تعاىل} :وق�ضى ربك �أ َّال تعبدوا �إال �إيا ُه َوبالوا ِل َد ِ
رهما َوقُل َل ُه ْما
�إ ْما َي ْبلُغ ّن عِ ْن َد َك ال ِكربُ �أَ َح ُد ُه ْما �أو كِال ُهما فال َتقُل لهما � ٍّأف وال َت ْن َه ُ
قَوالً َك ِرمياً{ ( . )9وقال تعاىل} :و�إذا �أَ َخذنا ميثاقَ َبني �إ�رسائيل ال تَع ُبدو َن �إال اهلل
ْا�س ُح�سناً َو�أَقِيموا
ني َوقولوا ل ِلن ِ
و ِبالوا ِل َد ِ
ين �إح�ساناً َوذي القُربى وال َيتَامى وامل َْ�ساك ِ
ال�صالة و�آتوا ال َزكاة ُث ْم َت َولَيتُم �إ َّال قَل ْيالً مِ نْكم َو�أ ْنتُم ُمعر�ضون{ (. )10
َ

فرب الوالدين قيمة �إن�سانية فطرية مغرو�سة يف نف�س الإن�سان ،ويف الوقت نف�سه فري�ضة
مريف �آي الذكر احلكيم.
�إلهية مقد�سة ،كما َّ
األدلة الشرعية على قيمة الصرب:
ال�صرب :هو مقاومة النف�س للهوى ،لئال تنقاد �إىل قبائح الأ�شياء� ،أو �إثبات باعث
الدين يف مقاومة باعث الهوى وهو ثالثة �أق�سام� :صرب على الطاعة ،و�صرب على ترك
املع�صية ،و�صرب على االبتالءات .وال�صرب من �أعظم القيم الدينية والف�ضائل ،فقد وردت
كلمة ال�صرب يف القر�آن الكرمي �أكرث من مائة مرة ،وجعله اهلل �سبب ًا لدخول اجلنة بال ح�ساب
قال تعاىل�} :أمنا يوفى ال�صابرون �أجرهم بغري ح�ساب{ (. )11

وقال تعاىل} :يا �أيها الذين �أمنوا ا�ستعينوا بال�صرب وال�صالة �إن اهلل مع
ال�صابرين{( .)12فال�صرب من القيم الإن�سانية النبيلة ،ومن الأخالق الإ�سالمية اجلليلة،

والتي حتقق الفوز ل�صاحبها يف الدنيا ،ويف الآخرة.
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األدلة الشرعية على قيمة الصداقة:
دعون َر َبهم
قال تعاىل خماطب ًا النبي عليه ال�صالة وال�سالم« :وا�صرب َنف�سكَ مع
الذين َي َ
َ
ريدون َوج َه ُه وال َت ْع ُد َعيناكَ َعن ُهم ُتري ُد زينة احلَيا ِة الدنيا وال ُتطع من
بال َغدا ِة والعِ�شِ ي ُي
َ
()13
أمر ُه فُرطً ا»  .ويف �سورة الفرقان ي�صور لنا
�أغفلنا َقلبه عن ذِك ِرنا َوا َت َب َع َهوا َه
َ
وكان � ُ
القر�آن ت�صويراً بديع ًا حلالة الظامل الذي يع�ض على يده يوم القيامة ،لأنه مل يتبع طريقة
الر�سول �صلى اهلل عليه ،وتبع �صديق ال�سوء الذي �أ�ضله عن الذكر ،قال تعاىل} :ويوم

يع�ض الظامل على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الر�سول �سبيال ،يا ويلتنا ليتني
َ
مل اتخذ فالناً خليالً ،لقد �أ�ضلني عن الذكر بعد �إذ جاءين وكان ال�شيطان للإن�سان
()14
خذوالً{ .

ويف احلديث عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
«املرء على دين خليله فلينظر �أحدكم من يخالل» (. )15
ُ
فال�صداقة قيمة �إن�سانية �إميانية ،وثمرة طيبة من ثمار الأخوة يف اهلل ،وعالمة خري
يف املجتمع.
األدلة الشرعية على قيمة الصدق:
ال�صدق هو الإخبار عن ال�شيء مبا هو عليه وال�صدق يعطي �صاحبه طم�أنينة ويبارك
اهلل لل�صادق يف نف�سه وماله وقوله ،وقد ورد احلث على ال�صدق يف القر�آن الكرمي ،يف �أكرث
طاع ٌة وقو ٌل َمعروف ف�إذا عزم الأمر فلو �صدقوا اهلل لكان خريا ً
من �آية ،قال تعاىلَ } :
لهم{ (. )16
دق َي ْهدي �إىل البرِ ِ  ،الرب َيهدي �إىل
ال�ص َ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ :
ِال�صدقِ َف� َإن ْ
«عليكُم ب ْ
دق حتى ُيك ُتب ع ْن َد اهلل ِ�ص ِّديقاًَ ،و�إياكُ ْم َوالكَذب
ال�ص َ
الر ُجلَ يِ�صدقٍ َو َي َ
تحرى ْ
اجلَنةِ ،وما َيزالُ َ
الر ُجلَ يكذِب َو َي ْتحرى
ُجور َي ْهدي �إىل ال ْنار وما َيزالُ َ
َف� َإن ال َكذ َِب َي ْهدي �إىل الفُجور و� ََّإن الف َ
َذب حتى ُيك ُت َب ع ْند اللهِ كَ ذاباً» (. )17
الك َ
ال�صديقيه �أما الكذب الذي يخالف فيه اخلرب
فجعل �صلى اهلل عليه و�سلم ال�صدق مفتاح
َّ
الواقع ،والظاهر الباطن ،والقول العمل ،فهو من �أقبح �شيم الإن�سان ،ويخرجه من الدين .من
هنا كانت قيمة ال�صدق من القيم العزيزة يف املجتمع.
 -6األدلة الشرعية على قيمة العدل:
العدل هو �إعطاء كل ذي حق حقه ،من غري حتيز� ،أو حماباة� ،أو تدخل لهوى النف�س� ،أو
تفرقة بني امل�ستحقني ،قال تعاىل�} :إن اهلل ي�أمر بالعدل والإح�سان و�إيتاء ذي القربى

وينهى عن الفح�شاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون{ ( . )18وقال �صلى اهلل عليه
و�سلم« :ال ق ّد�س اهلل �أم ًة ال ي�أخذ �ضعيفها حقه من قويها وهو غري م�ضطهدٍ» (. )19
ومن الأدلة العقلية على عظيم قيمة العدل ما رواه يل رجل يف مدينة اخلليل ،قال:
يف فرتة حكم الإجنليز �أطلت الع�صبية النتنة بني الفالح واملدين يف مدينة اخلليل .ويف
يوم اعتدى قوم على رجل من الفالحني ،فذهب ي�شكو �إىل العمارة ،وكان فيها موظفون
من املدينة ،فلما و�صل طردوه فعاد باكياً .و�صادف مرور القا�ضي الإجنليزي يف املحكمة
فا�ستدعى الرجل ،و�أمر ب�إلقاء القب�ض على من اعتدى عليه .وتوجه �إىل املوظفني العرب
قائالً« :واهلل لو كان عندكم عدل ي�ساوي واحداً يف املائة من عدل عمر بن اخلطاب ملا جئنا
�إىل دياركم».
 -7األدلة الشرعية على قيمة الكرم:
الكرم هو بذل العبد ماله ملن يحتاجه ح�سب ًة لوجه اهلل ،وورد يف احلديث القد�سي« :يا
ابن �آدم �أَ ْنف ِْق ُ�أ ْنف ِْق عليك» ( . )20ومن الكرم الإيثار وهو �أن جتود باملال مع حاجتك �إليه قال
تعاىل} :وي�ؤثرون على �أنف�سهم ولو كان بهم خ�صا�صة ومن يوق �شح نف�سه ف�أولئك
هم املفلحون{(. )21
وقد كان النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،من �أكرم اخللق ،وكان يعطي عطاء من ال يخاف
الفقر .كيف ال؟  ،وهو املنزل عليه قوله – تعاىل} : -الذين ينفقون �أموالهم يف �سبيل

أذى لهم �أجرُهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم
اهلل ثم ال يتبعون ما �أنفقوا منًا وال � ً
يحزنون{(. )22

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

♦الداللة الرتبوية لقيمة الأمانة.
♦الداللة الرتبوية لقيمة بر الوالدين.
♦الداللة الرتبوية لقيمة ال�صرب.
♦الداللة الرتبوية لقيمة ال�صداقة.
♦الداللة الرتبوية لقيمة ال�صدق.
♦الداللة الرتبوية لقيمة العدل.
♦الداللة الرتبوية لقيمة الكرم.
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متهيد:

القيم الإن�سانية يف مدينة اخلليل ،والتي تنبع من القيم الدينية ،لها دالالت
تربوية ،ومن هذه الدالالت:
الداللة الرتبوية لقيمة األمانة:
من �أ�س�س التمدن الإن�ساين الأمانة ،ذلك لأن بقاء الأمة منوط باحلفاظ على عقول
�أبنائها ،و�أرواحهم ،و�أموالهم ،و�أعرا�ضهم ،وممتلكاتهم ،و�أداء احلقوق مل�ستحقيها ،وعدم
حرمان النا�س من املنافع التي �أمر اهلل ب�أدائها لهم ،ويعتمد كل هذا على قيمة الأمانة،
فالأمانة من الأخالق العظيمة التي يجب �أن يغر�سها الوالدان يف نفو�س الأطفال منذ نعومة
�أظافرهم ،حتى ت�صبح عبادة لهم يف كل ت�رصفاتهم يف الكرب ،لت�سعد الأمة بالأمانة« :فلو
حرمت الأمة الأمانة لف�سدت �أحوالها ،وطمع فيها من ي�سومها خ�سفاً ،وي�ستبد بها ع�سفاً،
وي�سلط عليها الفقر والعوز والذل والعجز» ( . )23لذا ف�إن �سيادة هذه القيمة يف مدينة اخلليل
وغريها من املدن الفل�سطينية �صمام �أمان للنا�س و�سعادة وطم�أنينة.
مما �سبق ي�ستنتج الباحث �أن للأمانة قيمة تربوية �سامية ،يف بث روح الطم�أنينة يف
املجتمع يف مدينة اخلليل ،وهذه الأمانة هي من �أ�سباب بقاء وا�ستمرار املجتمع يف هذه
املدينة املقد�سة.
بر الوالدين:
الداللة الرتبوية لقيمة ِّ
جمة فهي تعزز ثقة
هذه القيمة من �أ�سمى القيم يف مدينة اخلليل ،ولها فوائد ودالالت َّ
الوالدين ب�أبنائهم ،وثقة الولد بوالديه« :وبنف�سه فتقوى �شخ�صيته من خالل التعامل الطيب
مع الوالدين ،ويف الطرف الآخر �إن مالحظة ومعاونة الوالدين للولد ،وتزويده بكل ما ينفعه
يزيد من حب الولد لأبويه» (. )24
ويرتبى الولد يف اخلليل على حب �أبويه وبرهما ،وهذه القيمة وا�شجة دينية ،ويف
الوقت ذاته رابطة �إن�سانية ،جتعل النا�س يف اخلليل حلمة واحدة ،ويداً واحدة.
الداللة الرتبوية لقيمة الصرب:
ال�صرب ب�أق�سامه الثالثة :ال�صرب على الطاعات ،وال�صرب على االبتالءات ،وال�صرب على
ترك املعا�صي واملحرمات يف الإ�سالم ،من �أعظم الأخالقيات ،وال�صرب على الأمور الثالثة
ال�سابقة لي�س من الأمور ال�سهلة الهينة؛ لذا ال بد من بذل الوالدين جهداً جهيداً يف تعليم

�أوالدهم ال�صرب ،وتعويدهم عليه ،مبتدئني ب�إقناع الطفل بفكرة ال�صرب» وهو الذي ُي�سمى عند
علماء الرتبية :بالهدف املعريف» ( . )26وتزكية نف�س الطفل باحلركة العملية نحو ال�صرب»
وهو الذي ي�سميه علماء الرتبية بالهدف ال�سلوكي» ( . )27وهكذا ي�صبح ال�صرب عند الطفل يف
كِ ربه قيمة ف�ضلى ،يتحلى بها يف كل ما ي�أتي ويذر .ولهذه القيمة داللة تربوية تظهر مدى
حتمل الإن�سان لنوائب الدهر ،و�صموده �أمام العوا�صف واملحن ،وعدم جزعه وت�ضع�ضعه
�أمام التحديات التي تواجهه.
الداللة الرتبوية لقيمة الصداقة:
�إن االختيار ال�سليم للأ�صدقاء يعترب من الأمور املهمة جداً يف حياة كل �إن�سان،
وخ�صو�ص ًا الأطفال والن�شىء امل�سلم ،ولأن ال�صديق له ت�أثري قوي على النا�شئ فال بد من
اختيار الأ�صدقاء ال�صاحلني؛ لأننا لو �أهملنا هذه الأمر واخرتنا �أ�صدقاء غري �صاحلني؛
�سيكون الت�أثري ال�سلبي علينا كبرياً؛ ذلك لأن الأ�صدقاء لهم ت�أثري كبري على طريقة
تفكرينا وت�رصفاتنا ،واللغة التي ن�ستخدمها ور�أينا يف �أمور كثرية� .إذاً ال ب َّد من اختيار
ال�صديق ال�صالح؛ لأن الإن�سان على دين �صديقه ،يتخلق ب�أخالقه ،ويت�صف ب�صفاته ،ويقلد
�أفعاله(.)28
وقيمة ال�صداقة متنت العالقات االجتماعية بني �أفراد املجتمع ،وتبث بني النا�س روح
الإخاء واملودة .وانت�شارها يف املجتمع يدل على رقي املجتمع وتطوره ،وعلى ال�صحة
النف�سية لهذا املجتمع.

الداللة الرتبوية لقيمة الصدق:
�صحت ففيها
قال العلماء يف ف�ضيلة ال�صدق�« :أجمع الفقهاء على ثالث خ�صال� ،إذا َّ
النجاة ،وال يتم بع�ضها �إال ببع�ض هي :الإ�سالم اخلال�ص عن البدعة والهوى ،وال�صدق هلل
تعاىل يف الأعمال ،وطيب املطعم» ( . )29وهذا الكالم �صحيح ،فقيمة ال�صدق الرتبوية ال
وتربي
تعدلها قيمة ورذيلة الكذب ال تعدلها رذيلة .و�إذا انت�رشت قيمة ال�صدق يف املجتمعَّ ،
النا�س على ال�صدق ،ف�إن املجتمع ي�سعد ،وترتاح نفو�س مواطنيه .و�إذا تف�شى الكذب بني
النا�س انعدمت الثقة ،و�سادت املجتمع �أنواع من الكره والبغ�ضاء؛ مما يزعزع �أركان هذا
املجتمع ويقو�ض �أركانه ،ويهدم بنيانه من قواعده.
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الداللة الرتبوية لقيمة العدل:
العدل كما �سبق ميزان اهلل يف الأر�ض ويف ال�سماء ،به حتيا البالد ،و ُي�سعد العباد « :ولو
ولعر�ضت الأمة نف�سها �إىل الزوال يف معرتك
ذهب يف الأمة العدل لذهبت الثقة ،ولق َّل النتاج َّ
ال يبقى فيه �إ َّال �أوىل العزم من الرجال» (. )30
ومن النافع �أن يدرب الأبناء على العدل داخل الأ�رسة ،فال يظلم � ٌأخ �أخاه ،ف�إذا ما كَ برِ َ
الطفل على هذه الأخالق ف�إنه يكون عاد ًال حتى يف املجتمع.
وج ُد قيمة العدل يف نفو�س من يتحلى بهذا الخُ لق الأمن والأمان والعزة ،وت�صبح
و ُت ِ
هذه القيمة نوراً يهدي �صاحبه �إىل احلق ،ويجنبه ال�ضالل و�سبيل الغواية.
الداللة الرتبوية لقيمة الكرم:
الكرم خلق عظيم ،وقيمة الكرم تغطي على جميع القيم ،وتتمثل يف معاين جميع القيم
ال�سابقة ،فمن ف�ضائل الكرم املحبة ،والتعاون ،والإيثار ،والبذل ،والعطاء ،واملروءة والعطف،
واملودة واحلنان ،وغري ذلك من الأخالق الكرمية.
ال�شح فمن يجر�ؤ على الإقدام على
وعم ُّ
وعك�س الكرم ال�شح والبخل «ف�إذا جف اخلري َّ
()31
عمت
م�رشوع خريي� ،أو م�رشوع من م�شاريع اخلدمة»  .و�صدق العالمة ال�سابق فكلما َّّ
وكلما �أجدبت �أجدب اخلري من الأمة.
قيمة الكرم َّ
عم اخلري يف الأمةَّ ،
وهذه القيمة تعلم للطفل فتكون عنده حاالً ،ف�إذا ما تعلق بها وثبت عليها ت�صبح مقام ًا
ثابت ًا يف حياته .وهكذا ُيربى الأبناء على الكرم ،مما يوجد التواد واملحبة يف املجتمع الذي
ت�سوده هذه القيمة.
ونظرة عامة �إىل القيم الإن�سانية ال�سابقة املت�أ�صلة يف مدينة اخلليل ،وامل�ستقر�أة من
الأقا�صي�ص ال�شعبية يف مدينة اخلليل وداللتها الرتبوية ،يجد الباحث �أن هذه القيم ت�ضفي
على املجتمع يف مدينة اخلليل جواً من الهدوء ،واال�ستقرار ،واملحبة ،والألفة؛ في�سعد النا�س
بها ،وحتا�رص ال�رشور ،لذا ال بد من غر�سها يف نفو�س الأبناء حتى يتحملوا الف�ضائل ،و�أال
ينزلقوا يف الرذائل؛ فالأمة بالأخالق والقيم ،ف�إذا بقيت الأخالق والقيم بقيت الأمة ،و�إن
زالت زالت الأمة ،واندثرت� ،سادتها �أمة �أخالقها �أ�سمى من �أخالق الأمة املهزومة.

خامتة:
وهكذا تنتهي هذه الدرا�سة التي ر�صدت �سبع قيم من القيم الإن�سانية املت�أ�صلة يف
مدينة اخلليل ،من خالل ا�ستقراء الأقا�صي�ص ال�شعبية .وقد الحظ الباحث �أن هذه القيم
ت�شكل قانون ًا �أخالقي ًا ينظم عالقات النا�س يف هذه املدينة املباركة .والحظ الباحث �أن
هذه القيم قد وردت يف �أقا�صي�ص �شعبية و يف لغة و�سطى بني الف�صحى والعامية ،فقام
الباحث بتف�صيحها.

والحظ الباحث �أن هذه القيم تن�سجم والعقيدة الإ�سالمية ويف نهاية هذه اخلامتة
يو�صي الباحث بالتو�صيات التالية:
1 .1ال بد من االهتمام ب�صورة �أكرث و�أكرب بجميع القيم الإن�سانية ،من الأقا�صي�ص
ال�شعبية الذائعة على �أل�سنة النا�س يف مدينة اخلليل ،وتدوينها؛ حلفظها من ال�ضياع
واالندثار.
2 .2ال بد من و�ضع خطة منهجية ،وطويلة الأمد لتعزيز القيم الإن�سانية الإيجابية يف
مدينة اخلليل ،وغر�سها يف نفو�س الأبناء؛ حتى ي�شبوا عليها ،ونبذ القيم ال�سلبية؛ لأن يف ذلك
وبقاء للمجتمع يف مدينة اخلليل التي �أ�سال اهلل – عز وجل -لها التطهري
متا�سكًا وا�ستمراراً
ً
من دن�س املحتلني.
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اهلوامش:
1 .1اجلالدي ،ح�سن قطب ،تنمية بع�ض القيم الأخالقية عند التالميذ يف مرحلة التعليم
الأ�سا�سي� ،ص .47
2 .2جملة هدى الإ�سالم ،العدد  ،6ال�سنة الأوىل1403 ،هـ1983 -م ،من مقال لعي�سى
بي�ضون ،عنوانه« :اخلليل يف امل�صادر الإ�سالمية»� ،ص  59بت�رصف.
3 .3جممع اللغة العربية امل�رصي املعجم الو�سيط مادة (ق�ص�ص) .
�ص) .
4 .4معلوف لوي�س ،املنجد ،مادة ( َق َ�ص َ
�5 .5أبو دية ،عدنان ،اخلليل عرب الع�صور �ص .286
�6 .6سورة الن�ساء ،الآية .86
7 .7مو�سوعة احلديث ال�رشيف رقم احلديث .3534
8 .8البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل� ،صحيح البخاري ،كتاب الإميان ،باب عالمات املنافق،
حديث رقم (� )33ص .5
�9 .9سورة الإ�رساء ،الآيتان .24 ،23
�1010سورة البقرة ،الآية .82
�1111سورة الزمر ،الآية .39
�1212سورة البقرة ،الآية .153
�1313سورة الكهف ،الآية .28
�1414سورة الفرقان ،الآيات من .29 -27
1515البخاري� ،صحيح البخاري ،كتاب الأدب ،باب عالمات احلب يف اهلل يقول تعاىل« :قل
�إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين يحببكم اهلل» ،حديث رقم � ،6681ص .520
�1616سورة حممد ،الآية .21
1717البخاري� ،صحيح البخاري ،كتاب الأدب ،باب قوله «يا �أيها الذين �آمنوا كونوا مع
ال�صادقني» حديث رقم � 6094ص  ،515و�صحيح م�سلم ،كتاب البرِّ باب قوله تعاىل

«يا �أيها الذين �آمنوا كونوا مع ال�صادقني» ،حديث رقم � 6637ص  6635والرتمذي،
�سنن الرتمذي ،كتاب الرب وال�صلة ،ما جاء يف ال�صدق والكذب حديث رقم .279
�1818سورة النحل ،الآية .90
1919الطرباين� ،أبو القا�سم �سليمان بن �أحمد ،املعجم الأو�سط ،حديث رقم  ،5029ج � 5ص
.187
2020م�سلم ،كتاب الزكاة ،باب احلث على النفقة وتب�شري املنفق باخللف رقم � 2308ص
.835
�2121سورة احل�رش ،الآية .9
�2222سورة البقرة ،الآية .262
عمارة ،حممود حممد ،من فقه عمر يف التعيني وامل�ساءلة والعزل ،وبني الهدية والر�شوة
َّ 2323
والأمانة� ،ص .129
2424ب�شري ،حممد ر�ضا و�آخر ،تربية النا�شئ امل�سلم بني املخاطر والآمال� ،ص .61
2525ب�شري ،حممد ر�ضا ،و�آخر ،تربية النا�شئ امل�سلم بني املخاطر والآمال� ،ص.77
2626امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص.77
2727امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص.77
2828ب�شري ،حممد ر�ضا ،تربية النا�شئ امل�سلم بني املخاطر والآمال� ،ص  52بت�رصف.
2929حوى� ،سعيد ،امل�ستخل�ص يف تزكية الأنف�س� ،ص .229
عمارة ،حممود حممد ،من فقه عمر يف التعيني وامل�ساءلة والعزل ،وبني الهدية والر�شوة
َّ 3030
والأمانة� ،ص .129
3131حوى� ،سعيد ،امل�ستخل�ص يف تزكية الأنف�س� ،ص .229
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املصادر واملراجع:
1 .1القر�آن الكرمي.
2 .2الأن�صاري ،عي�سى حممد ،القيم الأخالقية املت�ضمنة يف جمالت الأطفال الكويتية،
درا�سة حتليلية ،املجلة الرتبوية ،جامعة الكويت ،العدد ،19املجلد� ،20سنة 2006م.
3 .3البخاري� ،أبو عبداهلل حممد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم (ت 256هـ) � ،صحيح البخاري ،دار
الريا�ض ،ال�سعودية ،ط 1421 ،3هـ2000 -م.
َّ
ال�سالم للن�رش والتوزيعِّ ،


ون�سخة �أُخرى بتحقيق م�صطفى الذهبي ،دار احلديث ،القاهرة1425 ،هـ2000 -م.

4 .4ب�شري ،حممد ر�ضا ،و�آخر ،تربية النا�شئ امل�سلم بني املخاطر والآمال ،دار التوزيع والن�رش
الإ�سالمية ،بور�سعيد ،م�رص ،ط1425 ،1هـ2044 -م.
5 .5اجلالدي ،ح�سن قطب ،تنمية بع�ض القيم الأخالقية عند التالميذ يف مرحلة التعليم
الأ�سا�سي ،ر�سالة ماج�ستري ،اجلامعة الأردنية ،كلية الرتبية1988 ،م.
ال�سالم ،القاهرة ،ط1425 ،11هـ-
6 .6حوى� ،سعيد ،امل�ستخل�ص يف تزكية الأنف�س ،دار َّ
2005م.
�7 .7أبودية ،خليل عدنان ،اخلليل عرب الع�صور ،النا�رش املكتبة الأدبية ،اخلليل1432 ،هـ-
2011م.
8 .8الطرباين� ،أبو القا�سم �سليمان بن �أحمد ،املعجم الأو�سط ،دار احلرمني ،القاهرة1415 ،هـ-
1975م.
9 .9عمارة ،حممود حممد ،من فقه عمر يف التعيني ،وامل�ساءلة ،والعزل ،وبني الهدية والر�شوة
والأمانة ،دار املنار للطباعة والن�رش والتوزيع ،القاهرة ،ط1413 ،1هـ1992 -م.
1010جملة هدى الإ�سالم ،العدد ،6ال�سنة 1403هـ1983 -م.
1111جملة هدى الإ�سالم ،العدد  ،28ال�سنة1406 ،هـ1986 -م.
1212املجمع اللغوي امل�رصي ،املعجم الو�سيط ،القاهرة1392 ،هـ1972 -م.
1313مراد ،م�صطفى ،خلق امل�ؤمن ،دار الفجر للرتاث ،ط ،1القاهرة2005 ،م.

1414م�سلم� ،أبو احل�سن م�سلم بن احلجاج م�سلم الق�شريي (ت 261هـ) � ،صحيح م�سلم ،دار
ال�سالم للن�رش والتوزيع ،الريا�ض ،ط1421 ،3هـ2000 -م.
َّ


ن�سخة ثانية ،دار الفكر ،بريوت1398 ،هـ 1978م.

1515معلوف ،لوي�س ،املنجد ،ط  ،1املطبعة الكاثوليكية ،بريوت1960 ،م.
1616مو�سوعة احلديث ال�رشيف ،الكتب ال�ستة ،دار ال�سالم للن�رش والتوزيع ،الريا�ض ،ط،3
1421هـ2000 -م.
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أثر املسجد اإلبراهيمي الشريف
يف الرتاث الشعيب يف حمافظة اخلليل
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مقدمة:
لقد كان للم�سجد الإبراهيمي ال�رشيف دور بارز يف حياة �أبناء هذه املدينة املباركة
التي بارك اهلل �أر�ضها ،والتي تع ّد من �أكناف بيت املقد�س ،والتي ذكرها اهلل �سبحانه وتعاىل
يف حمكم تنزيله بقوله }وجنيناه ولوطا �إىل الأر�ض التي باركنا فيها للعاملني{()1
ومن هذا املنطلق ،ف�إن للم�سجد الإبراهيمي ال�رشيف الذي ي�ضم �أجداث الأنبياء �أثراً
وا�ضح ًا يف حياة �أبناء اخلليل وما حولها ،ف�أ َّثر يف �سلوكهم الديني واالجتماعي ت�أثرياً
وا�ضحاً ،حيث توجه �أبناء هذه املدينة �إىل التعلم الديني على مر الع�صور ،الرتباطهم بقد�سية
هذا امل�سجد ،فكان املو�رسون يبعثون �أبناءهم �إىل الأزهر ال�رشيف ،ومي�ضون ال�سنني الطوال
يف تعلم علوم الدين واللغة ،ليعودوا �أئمة ومدر�سني يف هذا امل�سجد.
كما �أن وجود هذا امل�سجد يف هذه املدينة دعا العديد من �أبناء الأمة الإ�سالمية �إىل
التوجه �إليها والإقامة فيها ،ف�أن�شئوا الزوايا والرباطات ،وقاموا بتعليم �أبناء هذا البلد علوم
الدين واللغة ،وكان الزاهد فيهم يعي�ش يف هذه الزاوية معلم ًا ومدر�س ًا �إىل �أن يتوفاه اهلل،
يدر�س فيه ،فكرثت الزوايا والرباطات التي تربو على
ثم يدفن يف املكان نف�سه الذي كان ِّ
اخلم�سني موقع ًا يف �أكناف هذا امل�سجد.
فامل�سجد الإبراهيمي ال�رشيف هبة هذه املدينة كنهر النيل الذي هو هبة م�رص.

مدينة اخلليل:
موقعها وأهميتها:
تقع مدينة اخلليل يف �أح�ضان اجلبال املطلِّة على البحر الأبي�ض املتو�سط غرب ًا والبحر
امليت �رشقاً ،وتبعد عن مدينة القد�س حوايل  36كم ،وتقع على خط عر�ض  31و 31درجة
�شماالً ،وخط طول  8و 35درجة �رشقاً.
ُتع ُد مدين ُة اخلليلِ من �أقدم مدائن الدنيا� ،سكنها العناقيون الكنعانيون الذين هاجروا
�إليها من اجلزيرة العربية� ،ضمن موجات الهجرة الأوىل عرب التاريخ « 4000 -1500ق.
م» وقد بنيت قبل مدينة �صوعن امل�رصية ب�سبع �سنوات؛ ( )2التي بنيت يف عهد الأُ�رس ِة
الفرعونية ال�ساد�سة 2625 -2475ق .م؛ �أي �أن هذه املدينة بنيت قبل حوايل � 5500سنة
تقريباً»)3( .

مسيت هذه املدينة قدمياً:
1 .1قريات �أربع -ن�سبة �إىل �أربع قبائل كنعانية �سكنت تاللها الأربع� ،أو ن�سبة �إىل �أر ُبع
العناقي الكنعاين.
(التجمع والوحدة) �أي �أن هذه القبائل كانت حتترب،
2 .2حربون -تعني يف اللغة ال�سامية ّ
تمع ًا حملي ًا موحداً من خالل نظام حكم مع على جبل الرميدة)4( .
ُ ٍ ُ ينّ
�أي جتتمع ،ف�شكلّت مجُ

�سكنها �إبراهيم اخلليل (عليه ال�سالم) يف عام 1850ق .م بعد �أن �أكمل رحلته مهاجراً
من بالد �أور يف العراق ،والذي جاء قبل ظهور الديانة اليهودية والن�رصانية مبئات ال�سنني،
بدليل قوله تعاىل } َما كَا َن �إِ ْب َراهِ ي ُم َي ُهو ِد ّياً َوالَ َن�صرْ َا ِن ّياً َو َلكِن كَا َن َحنِيفاً ُّم ْ�سلِماً َو َما
ني{ ( ،)5ثم تويف هو و�أبنا�ؤه وزوجاتهم ودفنوا يف املغارة التي تقع حتت
كَا َن مِ َن المْ ُ�شرْ ِ ِك َ
امل�سجد الإبراهيمي ال�رشيف ح�سب املعتقد الإ�سالمي ،ومن هذا املنطلق جاءت مكانة هذه
املدينة وقدا�ستها من كرام ِة الأنبياء املكرمني املدفونني يف هذه املغارة وقدا�ستهم.
�أ�شارت الأدلة العلمية والآثارية �أن الباين احلقيقي ل�سور امل�سجد الإبراهيمي ال�رشيف
«احلري» ،هو هريودو�س بن �أنتيببيتار الأدومي ملك الأدوميني« )6(،والأدوميون عرب
موطنهم على حدود ال�صحراء ال�رشقية جنوب فل�سطني ،وهم من ن�سل عي�سو» )7(،وهو عربي
عن�رصاً ووالدته فل�سطينية من ع�سقالن ،وكان تابع ًا للرومان ،وكانت فرتة حكمة ما بني
عامي  4– 37ق .م .وقد �أح�رضت حجارة هذا ال�سور ال�ضخمة التي يبلغ طول بع�ضها �سبعة
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�أمتار ون�صف وارتفاعها مرتاً ون�صف املرت من �أكناف املدينة ،ونقلت بو�ساطة الزالجات،
املكونة من جذوع النخل وال�شجر امل�ستدير ،وبنيت على طريقة بناء الأهرامات� ،أي �أنهم
كانوا ي�ضعون الأتربة ،ثم تو�ضع احلجارة� ،إىل �أن مت بناء ثالثة ع�رش مدماكاً ،و�أغلق هذا
احلري (ال�سور)  ،ومل ي�سقف تكرمي ًا للأنبياء املدفونني يف املغارة الواقعة حتته )8(،فن�ستدل
بذلك على �أن بناة هذا امل�سجد قبل الإ�سالم هم العرب ،وقد �أمرت امللكة هيالنه ملكة الرومان
الفر�س �أثناء حربهم مع الرومان ،و�أعيد �سقفه يف العهد البيزنطي
ب�سقف هذا ال�سور ،ثم َه َدم ُه
ُ
�إىل �أن دخلت هذه البالد يف الإ�سالم ،فاتخذ امل�سلمون منه م�سجداً.

املسجد اإلبراهيمي:
تبلغ م�ساحة امل�سجد الإبراهيمي 2167مرتاً مربعاً� ،أي �أنه ي�أخذ �شك ًال م�ستطي ًال
مقا�سه اخلارجي  33.87 ×59.28مرتاً مربعاً ،و�سمك جداره ( )2.68م وارتفاع جدرانه
16م مبني ب�أحجار �ضخمة على هيئة مداميك ،عددها خم�سة ع�رش مدماك ًا( .)9وبها �صفوف
و�أكتاف يتوجها كورني�ش من اخلارج( ،)10وتعلو هذا امل�سجد مئذنتان مملوكيتان مربعتان
ترتفعان 15م على �سطح امل�سجد )11(.تقع الأوىل يف الركن ال�شمايل ال�رشقي ،والثانية يف
الركن اجلنوبي الغربي.
لقد كان للم�سجد الإبراهيمي ال�رشيف �أثر وا�ضح يف حياة �أبناء هذه املدينة ،فقد �أخذوا
عن جد الأنبياء (عليه ال�سالم) ال�صفات احلميدة التي ما زالوا يتوارثونها جي ًال بعد جيل.

أثر املسجد اإلبراهيمي الشريف يف الرتاث الشعيب يف اخلليل:
ارتبط �أهايل اخلليل ارتباط ًا وثيق ًا بهذا امل�سجد ،فكان له �أكرب الأثر يف حياتهم
االجتماعية واالقت�صادية والفكرية فقد �سميت هذه املدينة باخلليل تيمنا با�سمه .وميكنني
�أن �أو�ضح فيما ي�أتي العالقة الوطيدة بني الرتاث ال�شعبي لهذه املحافظة وبني امل�سجد
الإبراهيمي ال�رشيف الذي كان له �أكرب الأثر يف حيات �أهل هذا البلد يف جميع نواحي
احلياة.
طراز البناء لألحياء احمليطة بهذا املسجد:
تع ّد مدينة اخلليل من �أقدم مدن التاريخ ،وارتباط �أهلها بها يع ُّد ارتباط ًا وثيقاَ،
فاخلليل مدينة حباها اهلل بهذا امل�سجد املبارك الذي ارتبطت حياة النا�س به ،ومن هذا
املنطلق فقد كان من �أبرز املعامل الرتاثية يف هذه املدينة �أن قام �أهلها بالبناء حول
امل�سجد وااللت�صاق به ،فكانت البيوت متال�صقة واحلارات متقاربة ،حيث �إن املدينة يف

الع�صور الو�سطى كانت تغلق ب�سبع بوابات على �أهلها ويو�ضع لها حرا�سة م�شددة خوف ًا
من الل�صو�ص والأعداء ،بحيث كانت املدينة كتلة واحدة متجان�سة يف العمران متقاربة
يف احلياة االجتماعية ،فكانت بكل �أطيافها ت�شكل ن�سيج ًا واحداً ،فهم يد على من �سواهم
يف احلرب والدفاع امل�شرتك ،وكان طابع بناء البيوت يتكون من �سكنة ت�ضم �أفراد العائلة
والأقارب بحيث تتكون من عدد من الغرف املتال�صقة ولها قبو يو�ضع فيه خمزون احلطب
وغريه وحمام م�شرتك جلميع �أهل هذا ال�سكن وبئر ماء وفرن و�أ�سفل البناية ،وباب واحد
يغلق على �سكان هذا ال�سكن ومنور ينري ال�ساحة ،يجل�س فيه الرجال ليت�سامروا ليالً ،والن�ساء
جتل�س على امل�صاطب خلف الرجال ت�ستمع �إىل الق�ص�ص والأحاديث التي تدور.
وظائف املسجد اإلبراهيمي الوراثية:
�إن الوظائف اخلدماتية يف امل�سجد الإبراهيمي تع ّد وظائف تقليدية ذات طابع فرماين
من ال�سلطان �أو احلكومة التي يكون لها الوالية على هذه البالد ،فعندما كان يتوفى ال�شخ�ص
الذي يعمل يف احلرم ،كان ي�صدر لأحد �أبنائه فرمانا �سلطانيا للقيام مبهمات والده ولو كان
طف ًال حتى يكرب.
طول الباع يف األسفار:
من املعلوم �أن �سيدنا �إبراهيم (عليه ال�سالم) قد جاب دنيا ع�رصه ،متنقال يدعو �إىل
عبادة الواحد الأحد ،حيث غادر بالد �أور يف العراق قبل حوايل �أربعة �آالف عام ،وجاء �إىل
بالد ال�شام ،ومن ثم �إىل فل�سطني ،وتنقل بينها وبني م�رص وتزوج زوجته هاجر التي �أجنبت
�إ�سماعيل (عليه ال�سالم)  ،وارحتل بابنه �إ�سماعيل و�أمه �إىل بالد احلجاز ،حيث و�ضعهما يف
رعاية اهلل ،وتنقل مرات ومرات بني فل�سطني واحلجاز.
هذه من �صفاته (عليه ال�سالم)  ،و�إننا جند �أبناء اخلليل لهم باع طويل يف الأ�سفار،
فقد و�صلوا �أ�صقاع الدنيا ،فال يكاد بلد يخلو منهم ،وقد �أك�سبتهم هذه الأ�سفار باع ًا طوي ًال
يف التجارة ،فهم جتار حاذقون تنقلوا يف الدنيا ،كما جاب دنيا ع�رصه داعي ًا �إىل عبادة
التوحيد.
كثرة النسل:
من اهلل على �سيدنا �إبراهيم بالذرية ال�صاحلة يف �أخريات حياته ،ف�أجنبت زوجته
لقد َّ
هاجر �إ�سماعيل (عليهما ال�سالم)  ،و�أجنبت �سارة �سيدنا �إ�سحق (عليهما ال�سالم)  ،وتذكر
الروايات �أنه تزوج بامر�أة �أخرى ا�سمها قطوره �أجنبت له �ستة �أبناء �آخرين تفرقوا يف
الأر�ض( )12فهم يتباهون بكرثة الأبناء وتعداد العائالت.
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التعلم الديين:
اجته العديد من �أبناء عائالت اخلليل التوجه �إىل التعليم الديني ،حيث كان املو�رسون
يبعثون �أبناءهم �إىل الأزهر ال�رشيف ،فيم�ضون ال�سنني الطوال يف التعلم الديني ليعودوا �أئمة
ومدر�سني يف امل�سجد الإبراهيمي ،ولهذا فقد غلب على �أهل هذا البلد �صفة التدين ،ون�ش�أت
بينهم احلركات الإ�سالمية.
صفة الكرم واجلود:
عرف عن جد الأنبياء �إبراهيم اخلليل (عليه ال�سالم) ب�صفة الكرم واجلود ،و�أنه كان
ال ي�أكل الطعام �إال مع ال�ضيوف ،وال يرد �سائال ،بدليل قوله تعاىل }ونبئهم عن �ضيف
�إبراهيم{( )13وقوله تعاىل }هل �أتاك حديث �ضيف �إبراهيم املكرمني� ،إذ دخلوا عليه
فقالوا �سالما ،قال �سالم قوم منكرون ،فراغ �إىل �أهله فجاء بعجل �سمني{()14
�إن �إكرام ال�ضيف وحب ال�ضيافة من العادات احلميدة التي توارثها �أبناء هذه املدينة
عن جدهم �إبراهيم اخلليل فما زالوا يتباهون بها.
التكية اإلبراهيمية وأثرها يف الرتاث الشعيب ألهالي اخلليل:
من امل�آثر احلميدة التي ذكرت ح�سن ال�ضيافة والكرم املرتبطني بج ِّد الأنبياء �إبراهيم
اخلليل عليه ال�سالم ،والتي كان لها �أكرب الأثر يف حياة �أبناء اخلليل ،وال �أدل على ذلك من
عمل التكية الإبراهيمية التي ما زالت تعمل منذ ع�صور بعيدة يف �إطعام الوافدين �إليها
�إكرام ًا جلدهم �إبراهيم اخلليل �أبي ال�ضيفان (عليه ال�سالم)  ،و�أن الزائر لهذه املدينة ال يجد
حرج ًا يف �أن ي�ست�ضيفه �أهلها فهي بلد ال يوجد بها فنادق كما هو احلال يف البلدان الأخرى،
فمن ينزل بها يجد ح�سن ال�ضيافة و�إكرام ال�ضيف ،وال �سيما يف �أيام ال�صيف حني كان
ي�أتي �إليها ال�ضيوف لزيارة جد الأنبياء حيث ي�ستقبله �أبناء هذه املدينة باحلل والرتحاب،
وي�أخذون �ضيفهم �إىل كروم العنب والتني ويكرمونه .في�صلّي يف رحاب امل�سجد الإبراهيمي
ال�رشيف ،ويزور قبور الأنبياء �إبراهيم و�إ�سحق ويعقوب و�أزواجهم �ساره ورفقه وليقا عالوة
على زيارة مقام �سيدنا يو�سف عليه ال�سالم ،وي�أخذ طعامه من التكية الإبراهيمية ،وينام يف
خان اخلليل ،ويبيت راحلته يف الطابق ال�سفلي منه وي�ستحم يف حمام خان اخلليل ،وي�أخذ
ما يحتاج لرحلته من املاء من بركة ال�سلطان .كل ذلك باملجان دون �أن يدفع �أي �شيء.
فجميع هذه اخلدمات تتوفر لزائر هذا البلد الطيب ب�أهله وبكرامة ال�ساكنني يف غاره
ال�رشيف( .كانت التكية �سابقا بجوار امل�سجد اجلاويل من جهة القبلة ،وكان ي�صنع بها
الد�شي�شة (احل�ساء) للوافدين على املدينة ولأهلها ،وتوزع على ثالثة �أوقات ،بكرة النهار،

وبعد الظهر وبعد الع�رص ،ويدق الطبل عند التوزيع .واملكان الذي ي�صنع فيه خبز ال�سماط
من الأفران والطواحني كان مت�سع ًا وي�شتمل على ثالثة �أفران ،وت�سعة �أحجار للطحن ،وتعلوه
احلوا�صل التي يو�ضع فيها القمح وال�شعري ،فال يدخل القمح يف هذه احلوا�صل �إال وقد خرج
خبزاً ،ومقدار ما كان يعمل فيه من اخلبز كل يوم �أربعة ع�رش �ألف رغيفاً ،ويبلغ خم�سة ع�رش
�ألف رغيف يف بع�ض الأحيان) ()15
ومن العادات احلميدة التي ما زال �أبناء هذا البلد يتم�سكون بها التربك بالأكل من
ريهم على حد �سواء ،فقد �أ ّثرت هذه العادة يف نفو�سهم كثرياً
غنيهم وفق ُ
التكية الإبراهيميةُّ ،
كما اعتاد املو�رسون يف �أيام رم�ضان �إر�سال الأموال من داخل البالد وخارجها ل�رشاء اللحوم
واخل�ضار والعمل على طبخها يف التكية وتوزيعها على الوافدين ،حيث ي�صنع الطبيخ على
نفقة �أحد املح�سنني يومي ًا من بداية ال�شهر حتى نهايته ،وكثرياً ما كانوا يتزاحمون على من
يطعم النا�س ليلة القدر ،وما زال طبخ القمح يقدم يومياً� ،أما الزردة التي هي من الرز بال�سكر
فتوزع كل يوم اثنني �أ�سبوعيا.
املخصصات (قمح اخلبز) :
بعد �أن مت ُح ِّررت البالد من االحتالل ال�صليبي على يدي القائد �صالح الدين الأيوبي
(رحمه اهلل) عام 587هـ (قام برتتيب البيت الداخلي ،فثبت القواد ووزع الوظائف على
م�ستحقيها ،وغر�س العديد من العائالت التي جاءت معه يف هذه البالد ،ومن �ضمنها
العائالت الع�رش التي لها �رشف ال�سدانة واخلدمة يف امل�سجد الإبراهيمي( )16كما كان من
�أعمال هذه العائالت الإ�رشاف على �صندوق العمل الذي يحوي الوثائق الوقفية اخلا�صة
بهذا امل�سجد ،وال يفتح �إال بح�ضورهم وح�ضور م�سئول الأوقاف ،وكان ي�رصف خليولهم
ال�شعري حتى يبقوا يف رباط دائم �إىل يوم القيامة ،كما قام الإمام ال�سخاوي –رحمه اهلل-
برتتيب الوظائف وتوزيعها يف امل�سجد ،بعد تقدم احلال ،حيث كانت توزع �أرغفة اخلبز على
م�ستحقيها كل بعدد �أفراد �أ�رسته عرب مدة طويلة �إىل �أن حل مكان هذه العادة توزيع النقود
على �أفراد العائالت التي ت�سكن اخلليل ممن لهم �رشف اخلدمة ،فا�ستبدل اخلبز بالنقود ،وقد
�أعدت ك�شوف ب�أ�سماء العائالت ،وبعدد �أفراد كل عائلة ،وكانت توزع عليهم النقود ح�سب
ح�ص�صهم من الأرغفة ،و�أخذت تت�سع هذه الأعداد �إىل �أن �أ�صبحت توزع النقود ب�شكل ب�سيط
يف الآونة الأخرية ،ومن الطريف يف الأمر �أن بع�ض �أفراد هذه العائالت كانت يبعث من خارج
الوطن بوكالة تكلفه كثرياً من �أجل احل�صول على قر�ش �أو قر�ش ون�صف من املخ�ص�صات،
ولي�س الهدف من ذلك املال بل الربكة بهذه النقود ال�ضئيلة كونها من �إرثه التاريخي يف
هذه الوظائف التقليدية ،حتى �أن بع�ضهم كان ي�أخذ كتاب ًا من الأوقاف من �أجل احل�صول
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على جواز �سفر �أردين ا�ستنادا ملا يح�صل عليه من خم�ص�صات ،وقد توقفت هذه املخ�ص�صات
يف الثمانينيات من القرن املن�رصم.
النذور:
ومن العادات املوروثة لزوار هذا امل�سجد �أن الن�ساء كن ينذرن �إذا �أجنبت املر�أة ذكراً �أن
ت�أتي به �إىل اخلليل ،ثم حتلق �شعره بجوار امل�سجد ،وت�ضع بع�ض ًا منه يف بئر الغار اعتقاداً
منها �أن هذا العمل يحفظ وليدها ويطيل يف عمره .وكان زوار هذا امل�سجد ي�أتون بالنذور
من ال�شمع والزيت واحلبوب واملوا�شي ويقدمونها تقرب ًا �إىل اهلل لهذا امل�سجد ،وتوزع اللحوم
على املحتاجني يف التكية الإبراهيمية ،و ُيو َدع الزيت وال�شموع يف عنابر امل�سجد لإنارته.
كما كان بع�ض الرواد يرمون �أوراق التمني �أي (�أوراق احلجبة) داخل البئر طالبني فيها
حتقيق �أمانيهم.
محل األعالم:
ومن العادات املوروثة رفع الأعالم يف املنا�سبات ودق الطبول ،وال �سيما يف املولد
النبوي ور�أ�س ال�سنة والهجرة ،واملنا�سبات كزيارات ر�ؤ�ساء الدول وكبار ال�ضيوف ووفاة
�شخ�صيات بارزة ويف الأفراح و�أمام اجلنائز ،حيث كانت ت�ؤخذ الأعالم من داخل امل�سجد
ويجوبون بها ال�شوارع يدقون الطبول ،ويرددون الأنا�شيد الدينية .وكان من �أبرز هذه
الأعالم علم �سيدنا �إ�سحق ويرفعون حربة الغيور (�سيدنا �إ�سحق) يف املنا�سبات الوطنية.
التخوف من املس مبال األوقاف:
كان لدى النا�س اعتقاد ب�أن من مي�س �شيئا من مال الوقف ي�صاب بالأذى ،وال ميدون
�أيديهم على زيتون الغيور الواقع يف اجلهة ال�رشقية يف املدينة خ�شية �أن ي�رضبهم الغيور
مي�سون �شيئا من مال الأوقاف العتقادهم ب�أن من مي�سه ي�صاب يف ماله �أو
بحربته ،وال ّ
أخرب ملكك ،قال :كيف؟
عياله ،ولدى النا�س مثل يقول� :أن ع�صفورة قالت ل�سيدنا �سليمان �س� ّ
قالت �أحمل من تراب الأوقاف و�أنرثه على ملكك فيخرب ،ولهذا كان النا�س يحجمون عن
امل�س ب�أي �شيء من مال الأوقاف خ�شية على �أنف�سهم و�أموالهم وعيالهم.
الصالة يف املسجد اإلبراهيمي:
تع ّد ال�صالة يف هذا امل�سجد من الأعمال ال�صاحلة التي يتقرب بها �إىل اهلل وي�أتي يف
الأهمية بعد امل�سجد الأق�صى املبارك ،وهناك رواية �شعبية (ا�سطورة) تقول �أن �شخ�ص ًا من
�آل عمرو كان ي�سكن ببلدة الدوامية على بعد حوايل خم�سة وع�رشين كيلو مرتا من اخلليل
غرباً ،كان ي�أتي �صباح ًا لأداء ال�صالة ،ولأن لهذا الرجل كرامة ،فقد كان يركب �ضبع ًا من
الدوامية �إىل اخلليل فيو�صله احلرم.

حلف اليمني:
من الطبيعي �أن امل�شكالت تقع بني النا�س ،وقد كان املتخا�صمون ال يثقون بالآخرين
�سوى.
�إال بعد �أن يقوموا بحلف اليمني يف امل�سجد على باب بئر الغار فتحل امل�شكالت و ُت َّ
التربك بستائر األنبياء:
يتقرب املريدون �إىل اهلل بلم�سهم ال�ستائر التي على امل�شاهد �إن تي�رس لهم الو�صول
وتلم�س باب بئر الغار الذي يعتقدون �أنه
�إليها �أو التربك باحلجارة وال�شبابيك والأبواب،
ّ
بئر الأرواح ،العتقادهم �أن �أرواح الب�رش يف هذا البئر ،وهناك اعتقاد �آخر يقول� :أن هذه البئر
تت�صل ببيت املقد�س ،و�أن �آدم وحواء مدفونون فيها.
التربك بقدم سيدنا إبراهيم اخلليل عليه السالم:
يعتقد العديد من النا�س ب�أن مو�ضع قدم �سيدنا �إبراهيم اخلليل (عليه ال�سالم) يف
املكان الذي يقع بجانب احلجرة الإبراهيمية ،فيفدون �إىل هذا املكان ،ويدخلون �أيديهم
فيه ،ومي�سحون وجوههم ،حيث �إن هذا املو�ضع تو�ضع فيه العطور فيتهي�أ لل�شخ�ص �أن هذه
الرائحة من �آثار قدم �سيدنا �إبراهيم اخلليل.
األذان:
للأذان يف امل�سجد الإبراهيمي طابع مميز ،فما �أجمل �أن ت�سمع �صوت الت�سابيح قبل
�أذان ال�صبح� ،إذ ينطلق ال�صوت من �شخ�ص واحد ،وير ّد عليه الآخرون ب�أ�صواتهم الندية،
فيخ�شع قلب امل�ؤمن لهذا ال�صوت الرخيم الذي يلج �إىل �أعماق القلب ،وبعدئذ يرتفع الأذان
ويردد امل�ؤذنون ب�أ�صواتهم الندية ،خلفه ويبد�أ امل�ستمعون من �أكناف املدينة يتوافدون على
امل�سجد لأداء فري�ضة ال�صبح الندي .كما �أن هناك تقليداً يقوم به املبلغ الذي يقف بني يدي
خطيب اجلمعة لإعالن اخلطبة وهذا التقليد ينح�رص يف عائلة م�سودي وهي �إحدى العائالت
الع�رش التي لها �رشف اخلدمة يف امل�سجد الإبراهيمي ال�رشيف.
احملاريب:
للم�سجد الإبراهيمي عدة حماريب ،واملحراب الرئي�س يقع يف الإ�سحاقية ،وقد كان
لكل مذهب �إمام ،وخري مثال على ذلك حمراب املالكية الذي ما زال قائما يف رواق املالكية
حتى اليوم� .إال �أن الإمامة قد توحدت و�أ�صبح اجلميع لهم �إمام واحد.
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األكوار:
مت �سقف امل�سجد الإبراهيمي على �شكل �أكوار ن�صف برميلي �أعالها �أو�سطها ،فمن هذه
الأكوار ما هو معروف بكور اجلعابرة وهو الكور ال�رشقي.
السقاية:
توجد �صنابري ال�سقاية يف الرواق الإبراهيمي ،وي�رشف عليها موظف خمت�ص ،وكان
�سابقا من عائلة اجلعربي ،وكان النا�س يتربكون بال�رشب من هذه امل�سقاة.
مدفع رمضان:
ومن الرتاث الديني الذي كان يجمع عليه �أبناء هذه املدينة ومن هو يف �أكنافها مدفع
رم�ضان ،وهذا املدفع كان وما زال موجوداً بجانب ال�سقواتي ،حيث كان يح�شى بال�رشائط،
ويطلق عند حلول �أذان املغرب ،حيث كان النا�س يف �أ�شد ال�شوق ل�سماع �صوته لإعالن الإفطار
اليومي وكانوا يبتهجون بهذا التقليد الذي توقف بعد دخول اليهود �إىل هذه املدينة.
املسحراتي:
كان لرم�ضان نكهة حيث يخرج امل�سحراتي لي ًال وي�سري يف �أحياء املدينة معلن ًا بدء
يتزيا بزي خا�ص ،ويلب�س طربو�ش ًا
ال�سحور ،ويدق الطبل وين�شد الأنا�شيد الدينية ،وكان َّ
ويكون معه �آخرون يحملون له فانو�سا ،ليب�رص الطريق خا�صة يف �أيام ال�شتاء ،ومن الوحل
واملطبات ،ويدعو النائمني للقيام لي ًال لتناول طعام ال�سحور.
موسم النيب موسى:
كانت االحتفاالت تخرج من �أرجاء فل�سطني يف عهد املجل�س الإ�سالمي الأعلى حتمل
الرايات وتتجه �إىل مقام النبي مو�سى يف الأغوار يف فل�سطني ،فكانت ت�سمى بريق نابل�س
وبريق جنني ويافا واخلليل ،حيث يتجمع املواطنون �أمام امل�سجد الإبراهيمي يحملون
الأعالم ويتجهون �صوب مقام النبي مو�سى يف الأغوار يدبكون ويهزجون الأنا�شيد
الدينية واحلما�سية ،وي�سريون على الأقدام ،وميكثون �أيام ًا عدة لإثارة احلما�سة يف نفو�س
الفل�سطينيني �ضد الغزاة .وهذا تقليد من عهد الأيوبيني ،حيث كان يجمع �صالح الدين
الأيوبي �أهل هذه البالد يف مواقع خمتلفة كالنبي �صالح والنبي روبني وغريها ،يدربهم
ويحثهم على اجلهاد �ضد الفرجنة الغا�صبني.

األعراس:
كان �شباب احلارة ي�أخذون العري�س بني املغرب والع�شاء يف الزفة ،وي�أتون به وهم
يدبكون ويغنون ،و�أمامهم حملة الأعالم وال�شبان الذين يلعبون بال�سيف والرت�س ويركبون
اخليول املطهمة �صوب امل�سجد الإبراهيمي وي�ؤدي �صالة الع�شاء مع امل�صلني ومن ثم
يخرجون ويزفون العري�س ثم يجل�س يف جمل�س العائلة �أو الديوان ويتوافد الأهل والأ�صدقاء
عليه ويقدمون له النقوط ،ومن العادات احلميدة �أن �أهل العري�س كانوا ال ميرون من الأحياء
التي يكون فيها منا�سبات غري �ساره كالوفيات احرتاما وتقديرا لهم.
الوفيات:
كان املتوفى ي�ؤخذ �إىل امل�سجد الإبراهيمي وي�صلى عليه ،وتتقدمه الأعالم ثم ي�ؤخذ
�إىل املقربة ويدفن ،وي�صطف ذووه على جانبي الطريق ومير بهم املعزون ،ومن العادات
احلميدة �أن �أهل املنطقة كانوا ال ي�صنعون القهوة ،ويقلبون �أدواتها ثم ي�أتي من �أهل املتوفى
ويح�رضون لهم القهوة غري املطبوخة ،ويطلبون منهم جتديد عمل القهوة يف الدواوين.
الطهور:
كان النا�س ي�أتون ب�أبنائهم من �أكناف املدينة ومن القرى املجاورة ويقومون بختان
�أي (طهور) �أبنائهم يف �أكناف امل�سجد الإبراهيمي ويح�رضون معهم الذبائح واحللوى
ويقومون بتوزيعها على احل�ضور ويقدمون النذور يف التكية الإبراهيمية.
حالقة شعر األطفال:
ومن العادات احلميدة لأهل اخلليل وقراها �أنه عندما كان يولد لهم طفل ذكر كانوا
ي�أتون به �إىل جوار امل�سجد الإبراهيمي ،فيحلقون �شعره ويوزن بالذهب ويو�ضع للم�سجد.
صاع اخلليل:
عندما كان املزارعون وال �سيما �أبناء القرى املجاورة للخليل يجنون ثمارهم �أو
يح�صدون غاللهم من احلبوب ،كانوا يقدمون مداَّ (�صاعاً) من هذه احلبوب ،ويفرزونه جانب ًا
وير�سلونه �إىل تكية �إبراهيم اخلليل (عليه ال�سالم) .
كان العديد من الن�ساء اللواتي ال ينجنب الأطفال يذهنب لال�ستحمام يف حمام اخلليل
ع ّل اهلل �سبحانه وتعاىل يرزقهن مبولود.
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التوصيات:
من املالحظ �أن هذا امل�سجد �إ�سالمي ،ولي�س لغري امل�سلمني فيه �أي �أثر ،وذلك بحكم
الواقع وعرب الع�صور املتالحقة ،ومن هذا املنطلق ،ف�إنه يجدر بنا �أن ن�ضع التو�صيات

الآتية للحفاظ على �إ�سالمية هذا املكان الإ�سالمي املقد�س.
1 .1االلتفاف العربي والإ�سالمي حول هذا امل�سجد ،و�أن �أي اعتداء عليه يع ُّد اعتداء على
مقد�سات امل�سلمني بعامة يف م�شارق الأر�ض ومغاربها.
2 .2الرتكيز على �إقامة �صلوات اجلمع واجلماعات ،والتوجه �إىل هذا امل�سجد يف كل
الأوقات وال �سيما �أبناء هذه املدينة.
3 .3العمل على �إدخال خطة منهجية درا�سية يف مناهج الرتبية والتعليم للطالب يف
املدار�س وطالب اجلامعات عن �إ�سالمية هذا امل�سجد ،و�أنه م�سجد �إ�سالمي ،وال يجوز لغري
امل�سلمني التدخل يف �ش�ؤونه.
4 .4الوقوف يف وجه االحتالل بكل �رصامة وقوة وعدم متكينه من العبث مبقد�ساتنا،
والنيل منها ،ورفع ال�شكاوى �إىل امل�ؤ�س�سات الدولية عن �أي اعتداء يقع على هذا امل�سجد.
5 .5احلفاظ على عروبة و�إ�سالمية هذا امل�سجد ،وعدم التق�صري يف �أي جمال يحتاج �إليه
من خدمة وترميم و�إ�صالح ،وعدم �إعطاء جمال لليهود للعبث فيه وتدخلهم يف �ش�ؤونه.
6 .6التم�سك بالإرث الرتاثي الفل�سطيني الذي ي�شد النا�س �إىل م�سجدهم مبا ال يخالف
ال�رشع احلنيف ،والتم�سك بالعادات والتقاليد واملوروث ال�شعبي اخلا�ص بالت�صاق النا�س
مب�سجدهم
ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يحفظ م�سجدنا وتراثنا وح�ضارتنا من كيد املعتدين؛ لأننا
�أمة جديرة بالإحرتام والتقدير ،ملا �أجنزته �أيدي �أ�سالفنا من تراث و�إرث �أثرى الب�رشية.

خامتة:
لقد �أعددت هذا البحث تكري�س ًا للأبحاث العديدة وامل�ؤلفات املتتابعة يف هذا املو�ضوع
عن امل�سجد الإبراهيمي ال�رشيف ،وكنت قد اكت�سبت خربة وا�سعة يف هذا املجال نتيجة عملي
يف جهاز الأوقاف ع�رشات ال�سنني كما �أنني �أحد مدر�سي هذا امل�سجد ،وقد ت�رشفت هذه
املدينة التي تع ّد من �أقدم مدائن الدنيا برفات جد الأنبياء �إبراهيم اخلليل و�أبنائه و�أزواجهم
تيمن ًا ب�إبراهيم اخلليل (عليه ال�سالم).
(عليهم ال�سالم) و�سميت بهذا اال�سم ُّ
وقد �أوردت يف بحثي هذا نبذة ي�سرية عن مدينة اخلليل ،وعن امل�سجد الإبراهيمي
ال�رشيف ،ثم دخلت �إىل العنوان الرئي�س الذي هو حمور هذه الورقة وهو:

�أثر امل�سجد الإبراهيمي ال�رشيف يف الرتاث ال�شعبي يف اخلليل
مت�س حياة
�أي اخلليل وما يحيط بها من جماورين ،وكتبت ثمانية وع�رشين فقرة ُّ
�أبناء هذه املنطقة ،و�أثر هذا امل�سجد يف عاداتهم وحياتهم .ومن هذه العادات التي ع�شتها
و�أعرفها وعا�شها الآخرون ،و�ساروا عليها ردح ًا من الزمن ،و�أ�صبحت جزءاً من حياتهم
وواقعهم اليومي.
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اهلوامش:
1 .1القر�آن الكرمي �سورة الأنبياء �آيه 71
�2 .2سفر العدد 25 /13
�3 .3أبو �صالح ،حممد ذياب ،اخلليل عربية �إ�سالمية ،ط ،1القد�س ،مطبعة دار الأيتام
الإ�سالمية2000 ،م �ص 8
4 .4عمرو ،يون�س ،اخلليل مدينة لها تاريخ ،من�شورات جامعة اخلليل1985 ،م� ،ص 32
5 .5قر�آن كرمي �سورة �آل عمران �آية 67
6 .6العابدي ،حممود ،جملة الفي�صل ن عدد � ،4سنة �أوىل �ص 123
�7 .7سو�سه� ،أحمد ،اليهود والعرب يف التاريخ� ،ص 587
8 .8املو�سوعة الفل�سطينية �ص 91
9 .9احلنبلي ،جمري الدين ،الأن�س اجلليل يف تاريخ القد�س واخلليل1972 ،م �ص 60
1010رقوم امل�سجد الإبراهيمي ال�رشيف ،حتقيق د يون�س عمرو ،وجناح �أبو �ساره ،م�شنورات
مركز البحث العلمي ،جامعة اخلليل ،ط1988 ،1م �ص 178
1111اخلليل عربية �إ�سالمية ،م�صدر �سبق ذكره �ص 160
1212الكتاب املقد�س� ،سفر التكوين �إ�صحاح 25
1313القر�آن الكرمي� ،سورة احلجر �آية 51
1414القر�آن الكرمي� ،سورة الداريات �آية 25
1515اخلليل عربية �إ�سالمية ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص 136
1616عائلة طهبوب ،احلموري ،زلوم ،املحت�سب� ،إمام ،البكري ،الزرو ،القيمري ،ع�سيله،
م�سودي

املصادر واملراجع:
1 .1القر�آن الكرمي
�2 .2أبو �صالح ،حممد ذباب اخلليل عربية �إ�سالمية ،ط ،1مطبعة دار الأيتام الإ�سالمية،
القد�س ن 2000م �ص 8
3 .3عمرو .يون�س ،اخلليل مدينة لها تاريخ ،من�شورات جامعة اخلليل1985 ،م� ،ص 32
�4 .4ألعابدي ،حممود ،جملة الفي�صل ن عدد � ،4سنة �أوىل �ص 123
�5 .5سو�سه� ،أحمد ،اليهود والعرب يف التاريخ� ،ص 587
6 .6املو�سوعة الفل�سطينية �ص 91
7 .7احلنبلي ،جمري الدين ،الأن�س اجلليل يف تاريخ القد�س واخلليل1972 ،م �ص 60
8 .8زقوم امل�سجد الإبراهيمي ال�رشيف ،حتقيق د يون�س عمرو ،وجناح �أبو �سارة ،من�شورات
مركز البحث العلمي ،جامعة اخلليل ،ط1988 ،1م �ص 178
9 .9جاد املوىل ،حممد �أحمد ،العوامري ،و�أحمد ،مهذب رحلة بن بطوطة ،النا�رش وزارة
املعارف امل�رصية ،املطبعة الأموية ،ببوالق� ،سنة 1358هـ 1939م �ص 45 /44
1010ملف امل�سجد الإبراهيمي ال�رشيف ،دائرة �أوقاف اخلليل
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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 الزراعة يف فل�سطني عن غريها من بقاع العامل قدمها ،فاملجتمع
الزراعي الريفي تكون منذ فجر التاريخ ،و�أرا�ضي فل�سطني هي من �أقدم الأرا�ضي الريفية
يف العامل .فجبالها وتاللها تزخر باملئات من املدن والقرى منذ �آالف ال�سنني ،وما زالت
بع�ض املدن الفل�سطينية حتتفظ بطابعها الريفي الوا�ضح كالقد�س واخلليل ونابل�س وغريها
من املدن .ومدينة اخلليل بحكم موقعها اجلبلي ت�صلح لزراعة الأ�شجار املثمرة مبختلف
�أنواعها ،وكذلك اجلبال والوديان والقرى املحيطة بها .ويع ّد الزيتون من �أهم الأ�شجار التي
ا�شتهرت بها منطقة اخلليل منذ الع�رص اليوناين والروماين ،ورمبا قبل ذلك ،فهي من الأ�شجار
املقد�سة واملباركة يف الديانات ال�سماوية ،وما زال فالحونا ومزارعونا يف منطقتنا وبقية
�أنحاء فل�سطني يحتفظون بها يف ذكراتهم و�أذهانهم ،وترتدد على �أل�سنتهم املقولة امل�شهورة
«هذه �شجرة رومية»« ،وهذا زيتون رومي» ذلك �أن �شجرة الزيتون تعمر مئات بل �آالف
ال�سنني ،ولهذا جند �سكان منطقتنا حافظوا عليها منذ �أ�ضحت الزراعة جزءاً من �أن�شطتهم
احلياتية وحموراً حلياتهم االقت�صادية.
ويف هذه الورقة ن�سلط ال�ضوء على �أهمية هذه ال�شجرة املباركة وفائدتها االقت�صادية
وا�ستمرار اهتمام الفالح يف الريف اخلليلي بها منذ القدم ،وحتى الوقت احلا�رض ملا لها من
ارتباط يف دينه وثقافته وتقاليده م�ستعر�ضني �آراء بع�ض الفالحني حول �أ�صل هذه ال�شجرة
وانت�شارها و�أ�سباب االهتمام بها.

املقدمة:
كان ال�شعب الفل�سطيني ،وما زال ميثل تركيبة ح�ضارية ذات طبقات ثقافية متميزة
بالتفاعل تراكمت بع�ضها فوق بع�ض من بدء التاريخ ،وقد �أخذ موقعه هذا من وطنه فل�سطني
التي مثلت ج�رساً وممراً ح�ضاريا تفاعلت معه معظم ثقافات ال�شعوب القدمية الغنية برتاثها
الروحي واملادي ،فا�ستوعبها ال�شعب العربي من �أجدادنا الكنعانيني.
ويتناول هذا البحث جانب ًا مهم ًا من حياة ال�شعب الفل�سطيني �أال وهو تراثه املادي
والأ�سطوري الذي هو عبارة عن بع�ض �أمناط املمار�سة احلياتية من خالل و�سائل العي�ش
والتكيف مع البيئة التي حتيط به .و�سوف ن�سلط ال�ضوء على العالقة بني الفالح الفل�سطيني
و�أر�ضه ،وعلى التفاعل الدائم بينهما ،من خالل ممار�سته ملهنة الزراعة ،وخا�صة زراعة
الزيتون التي اعتربها من الأ�شجار املقد�سة ،و�أحد �أهم موارد تراثه املادي .فالأر�ض حتورت
يف ذهنه منذ ع�صور قدمية� ،إىل هوية ح�ضارية قومية ،وبرزت يف عقلية الفالح الب�سيط
وجت�سدت كتجربة غيبية خرافية دفعته �إىل الت�ضحية حتى بذاته.
ومن هنا يتحتم على كل منا يف موقعه �أن ين�ضم �إىل حركة �إنعا�ش الرتاث واىل املبادرة
واال�ستمرار يف �سربغور تراثنا حيث الق�ص�ص ال�شعبي واملعتقدات ال�شائعة والأ�ساطري
واخلرافات ،لأن كل هذا يعك�س وجودنا و�صمودنا يف وطننا.

مفاهيم عامة:
هناك بع�ض املفاهيم وامل�صطلحات ال بد من التطرق لها ب�إيجاز قبل احلديث يف
املو�ضوع مبا�رشة ،وهي مفاهيم لها عالقة بالإرث احل�ضاري الفل�سطيني املتعمق يف
نفو�س �آبائنا و�أجدادنا حتى هذا الوقت ،ومنها على �سبيل املثال الأ�سطورة ،والرتاث ال�شعبي،
واخلرافة ال�شعبية ،والأمثال ال�شعبية وغريها ،والتي تعد جميعها من م�آثر فلكلورنا ال�شعبي
الأ�صيل املكون من جمموعة من املعارف واخلربات والفنون عبرَّ الإن�سان بو�ساطتها عن
�أحا�سي�سه ورغباته وجتربته ،وجعلها هادي ًا له يف تنظيم �أموره احلياتية واالجتماعية
واالقت�صادية ،وحافظ املجتمع على نقلها من جيل �إىل اجليل الذي يليه ( . )1و�ضمن هذا
املفهوم تدخل �أي�ض ًا املعتقدات والأ�ساطري والعادات التقليدية ال�شائعة بني العامة ،وكذلك
الآداب وال�سلوك واخلرافات والأغاين والأمثال التي ن�ش�أت يف املجتمع الفل�سطيني يف
الع�صور ال�سالفة (. )2
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فالأ�سطورة مث ًال هي يونانية الأ�صل ( )Mythosميثو�س ويف االجنليزية
ميث ،وهي تعني الكالم املنطوق �أو القول ،ولكن �أي قول؟ فيجيب الدار�سون لهذا الفن ب�أنه
القول امل�صاحب للعبادة والطقو�س الدينية ،فهي �إثبات للجانب الكالمي من احلركة يف
العبادة قبل �أن ت�صبح هي نف�سها حكاية حول هذه الطقو�س �أو منبثقة عنها ( . )3وهي بهذا
املعنى ق�صة تف�رس م�أثورات النا�س حول العامل وما وراء الطبيعة :كالآلهة والأبطال من
�أ�شباه �أو �أن�صاف الآلهة (. )4
وهناك �أ�سا�س ديني و�إن�ساين وراء الأ�سطورة يف فل�سطني منذ العهد الكنعاين الذي
متيز بتعدد الآلهة التي ارتبطت بالأ�ساطري حول ق�ص�ص بع�ض الأنبياء وحكايات احليوان
وغريها ،وقد نبتت يف فل�سطني كغريها من مناطق ح�ضارات العامل القدمي العديد من
الأ�ساطري القدمية مثل �أ�سطورة التكوين و�أ�ساطري اخلري وال�رش وغريها والتي تقد�س احليوان
والنبات وال�شجر واحلجر (. )5
�أما اخلرافة ال�شعبية فتتخذ �أ�سا�سها من الديانات البدائية التي جند عنا�رصها يف
عادات وتقاليد ال�شعوب القدمية ،وتتحدد �أ�صولها من الطوطمية (وهي تقدي�س احليوان �أو
النبات)  ،وقد ترتبط بالأحالم والعادات بقليل �أو بكثري (. )6
�أما الأمثال ال�شعبية فهي ب�شكل عام الكالم املقت�ضب احلكيم والبليغ والذي يحمل
مدلو ًال نف�سي ًا يت�سم بالقبول والتداول ،وهي ذات �إيقاع وتتقبل الكالم املوزون الذي يت�صف
باال�ستقرار والثبات .وللأمثال �أهمية كربى يف حياة املجتمع ال�شعبي لأنها تعرب عن
جتربته وتك�شف عن فل�سفته االجتماعية واخللقية ،وي�ستعني بها الإن�سان �أثناء حديثه ليدل
على حقيقة �آمنت بها الأجيال ،وال تكاد �أمة من الأمم وال �شعب من ال�شعوب يخلو من الأمثال
ال�شعبية ،فهي م�ستودع �أفكارهم ،وعاداتهم وتقاليدهم ،وحتفظه الأجيال جي ًال بعد جيل
معان وقيم ،وما تتميز به من الإيجاز والبالغة و�أحكام البناء و�سداد
نظراً ملا حتوي من
ٍ
الفكرة (. )7
�أما الرتاث ال�شعبي فهو فن ي�ضم الفنون ال�شعبية غري القولية مثل الرق�ص واملو�سيقى
ال�شعبية ،والفنون القولية :مثل الأغاين وال�شعر والق�ص�ص والأمثال ال�شعبية و�أ�ساطري الأولياء
وال�صاحلني ،والأحاجي واحلزازير والطرائف والنكت ال�شعبية ،كما ي�ضم الرتاث ال�شعبي
ال�صناعات التقليدية واحلرف اليدوية ،كما ي�ضم الطب ال�شعبي والديني ال�شعبي واملعتقدات
والتقاليد ال�شعبية (. )8
ويو�ضح الدكتور عبد اللطيف الربغوثي �أهمية تراثنا فيقول «�إن تراثنا هو دوحة
ما�ضينا الكنعاين يف جذورها ،لت�صله مبا�ضينا العربي الإ�سالمي يف جذوعها ،وحتمل ثمار
()Myth

حا�رضنا العربي الفل�سطيني على فروعها ،كما حتمل م�ستقبلنا على �أغ�صانها� ،أنها �شجرة
مباركة جذوعها يف الأر�ض وفروعها يف ال�سماء» (. )9

الزيتون يف املوروث الشعيب الفلسطيين (القدسية والرمز):
تدور العديد من املعتقدات ال�شعبية الفل�سطينية حول بع�ض الأ�شجار والنباتات وخا�صة
�شجرة الزيتون ،وال�شعب الفل�سطيني ك�شعب فالحي زراعي منذ ن�ش�أته الأوىل اندمج مع
الأر�ض وجبل عرقه بطينها ،ف�أخرجت له الأ�شجار والنبات ،ومل يرتكها و�ش�أنها ،بل جتاوب
معها وام�سك بها حتى عبدها �أجدادنا الكنعانيون ،وكونوا حولها العديد من االعتقادات
والغيبيات واخلرافات التي ترعرعت وا�ستمر العديد منها فيما عرف «باملعتقدات ال�شعبية»،
ثم حبا اهلل الإن�سان بكتبه املقد�سة ور�سله فخ�ص بها العديد من الأ�شجار والنباتات بكثري
من الو�صف وال�صفات مما مكنها يف الوجدان ال�شعبي.
وقد كانت مدن فل�سطني وخا�صة القد�س واخلليل م�رسح ًا لظهور العديد من الأنبياء
وال�صاحلني وال�شهداء والأولياء والقدي�سني الذين اقرتنت بهم احلياة النباتية ،مل ال؟ «وما
من بني �إال وقد رعي الغنم» ،كما اقرتنت العديد من الأ�شجار مبقاماتهم و�أ�رضحتهم ،ومن
ثم تغلغلت هذه الأ�شجار والنباتات يف الن�سيج الفكري الفل�سطيني ب�صورة �سيطرت على
العديد من مناحي حياته الزراعية والطبية ال�شعبية وطقو�سه ال�سحرية ،ف�أطلقت �أ�سمائها
على العديد من مناطق عمرانه املتمثلة يف قراه ومدنه ومراكز جتمعاته (. )10
ومما ال �شك فيه �أن �شجرة الزيتون على مر الع�صور احتلت مكانة مرموقة يف حياة
ال�شعب الفل�سطيني يف البالد املقد�سة ،حيث تع ّد بالفكر امليثولوجي مباركة ومقد�سة لأنها
تقدم الغذاء والظل والنور للإن�سان لأ�سباب عدة منها� :أنها ذكرت يف الكتب املقد�سة الثالثة:
التوراة ،والإجنيل ،والقر�آن ،فقد ورد يف التوراة �أن �أر�ض فل�سطني «�أر�ض الزيتون والزيت
والع�سل» ،وجاء يف �سفر التكوين ق�صة احلمامة ونبي اهلل �سيدنا نوح عليه ال�سالم حينما �أتت
�إليه يف امل�ساء ويف فمها غ�صن الزيتون لتخربه بانح�سار مياه الطوفان� ،أما العهد اجلديد
ف�أخرب ان �سكان القد�س ا�ستقبلوا ال�سيد امل�سيح ب�أغ�صان الزيتون حينما دخل املدينة،
وما زال الن�صارى يخلِّدون هذه املنا�سبة بحمل هذه الأغ�صان لالحتفال بهذه املنا�سبة
العتقادهم �أن �أبواب ال�سماء تفتح حينئذ ،كما �سمي يف م�رص با�سم عيد الزيتونة (� . )11أما
القر�آن الكرمي فقد ذكر هذه ال�شجرة يف �آيات عدة منها ق�سم اهلل تعاىل بالزيتون يف قوله:
}والتني والزيتون ،وطور �سنني� { ......إىل �آخر الآية ،حيث ذكرت بع�ض التفا�سري �أن
�شجرة الزيتون �أعطيت ل�سيدنا �آدم وزوجته حواء بعد خروجهما من اجلنة ليزرعها ولي�أخذ
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ثمرها حتى ي�شفيه من الأمرا�ض ،وهناك تف�سري �آخر لهذه الآية ب�أن املق�صود بالزيتون هو
طور زيتا وم�سجد البيت املقد�س ( ، )12و�أما الآية الأخرى فهي }اهلل نور ال�سماوات{.....
�إىل قوله تعاىل }زيتونة ال �رشقية وال غربية{ حيث تبني هذه الآية مدى �أهمية �شجرة
الزيتون ،وفوائدها للنا�س ،وهناك تف�سري لآخر الآية }ال �رشقية وال غربية{ وهو �أن
منبت �شجرة الزيتون هو ال�شام ،و�أن �أجود �أنواع الزيتون هو زيتون ال�شام ( . )13ونتيجة
لهذه الأهمية والقد�سية التي متتعت بها هذه ال�شجرة يف الديانات ال�سماوية فان الفالح
الفل�سطيني يق�سم يف بع�ض الأحيان ب�شجرة الزيتون ويقول «وحياة �شجرة النور» (�شجرة
الزيتون) وكذلك يقول «وحق من دار الزيت يف الزيتون».
كما ذكرها الأنبياء يف �أحاديثهم ومنها ما ورد عن الر�سول (�ص) من ت�شجيعه على
زراعة الأ�شجار ومنها الزيتون حينما قال« :ما من م�سلم يغر�س غر�س ًا �أو يزرع زرع ًا في�أكل
منه �إن�سان �أو بهيمة� ،إال كان له ح�سنات �إىل يوم القيامة» ( . )14ومن �أحاديثه التي تبني
مدى فائدته للإن�سان قوله (�ص) «كلوا الزيت وا ّدهنوا به ف�إن فيه �شفاء من �سبعني داء».
ومتثل �شجرة الزيتون الوثيقة املادية للتاريخ نظراً لأهميتها يف احلياة املادية
والثقافية منذ �أقدم الع�صور وحتى يومنا هذا ،والذي يتتبع تاريخ هذه ال�شجرة منذ ظهورها
الأول يف فل�سطني وانتقالها منها �إىل املناطق الأخرى يرى ب�أن �أهايل املدن والقرى
الفل�سطينية ،ومنها اخلليل والقد�س ما زالوا يقد�سونها ويهتمون بزراعتها والعناية بها،
حيث �إن كثرياً من �أهايل القرى والأرياف حتى وقت قريب كانوا يذهبون �إىل الأ�شجار
املعمرة منها ،وخا�صة القريبة من مقامات الأولياء وامل�ساجد القدمية من �أجل التربك
بها �أو اجللو�س يف ظلها ،العتقادهم ب�أن �شجرة الزيتون التي بجوار ال�صخرة امل�رشفة قد
نبتت من نواة رماها الر�سول (�ص) عندما �أ�رسي به �إىل القد�س ،كما �أنها كانت ُت َق َّدم ك ُنذُر
ل�صيانة املقامات يف فل�سطني و�إ�صالحها من قبل الفالحني ،ويف مقدمة هذه الأ�شياء الزيت
والبخور الذي يتميز بقيمة خا�صة عند ال�رشقيني القدماء ،ذلك �أن �شجرة الزيتون يف عرفهم
تع ّد من املالمح املهمة للمزارات واملقامات لأهميتها ،وهي لي�ست عادة جديدة وطارئة
لأن كثرياً من الأماكن منذ العهد القدمي كانت ذات عالقة بالأ�شجار اخل�رضاء ( . )15ويع ُّد
الزيت �أي�ضا من �أكرث املواد التي تقدم كَ ُنذُر من قبل الفالحني يف القرى واملدن �سواء كانوا
م�سلمني �أم م�سيحيني �أغنياء �أم فقراء لل�شفاء من الأمرا�ض ،و�إذا كانت نعمة الأولياء ال
تفرق �شجرة عن �شجرة يف حرم املزارات ،ف�إن الفل�سطيني يعتقد �أن �شجرة الزيتون مباركة
حيثما وجدت ،وذلك يف عرف امل�سيحيني وامل�سلمني على ال�سواء ،ففي حديثني م�أثورين عن
الر�سول (�ص) الأول« :ا ْئتدموا بالزيت وا ّدهنوا به» ،والثاين« :كلوا الزيت وا ّدهنوا به ف�أنه من
�شجرة مباركة» ،تبني لنا �صدق معتقد �أهايل فل�سطني حول تلك ال�شجرة (. )16

وعندما نفكر يف ت�أثري النباتات والأ�شجار على العقيدة الدينية للنا�س جند �أن
الفالحني يف فل�سطني ت�أثروا بجمالها وجمال �أوراقها و�أزهارها وثمارها ،وكلها ح�سب
اعتقادهم ناجتة من قوة خارقة للطبيعة ،ويروا فيها قدرة اخلالق ،وينظر الفل�سطينيون
ب�شكل عام �إىل الأ�شجار ككائنات ذات قدرة خارقة ،ف�أرواح العامل العلوي والأولياء ميكن
�أن تعي�ش وتظهر فيها ،وهذا يف�رس �أن معظم املزارات واملقامات املنت�رشة يف مدن فل�سطني
و و�أريافها وبواديها تقرتن بالأ�شجار ،ولهذا تكت�سب قدا�ستها بحيث يذهب �إليها الفالح يف
بع�ض الأحيان ويعلق عليها قطع ًا من القما�ش ،وي�ستعمل �أوراقها لل�شفاء من الأمرا�ض ،كما
�أنه ال يقطع فروع ال�شجرة ذلك �إن االعتقاد بقدا�ستها قدمي جداً ،والفالح ال يقد�س ال�شجرة
نف�سها ،بل قوتها اخلارقة امل�ستمدة من قدرة اهلل الذي ت�سكن روحه املزار �أو القرب �أو املغارة
�أو النبع امللت�صق بها ،فغالبا ما يظهر الأولياء على ال�شجرة �أو قربها ( ، )17ويتناقل ال�سكان
الرواية التي ير�سل فيها اهلل �سبحانه وتعاىل �سيدنا جربيل �إىل �سيدنا �آدم ليعطيه غر�سا من
الزيتون ليزرعه حتى ي�ستفيد من زيته يف �شفاء الأمرا�ض كعالمة على النجاح والربكة
الإلهية ( ، )18وهناك جذور لقد�سية هذه ال�شجرة وبركتها تعود �إىل الإغريق ،حيث تقول
امليثولوجيا الإغريقية �إن الآلهة �أثينا عندما �أرادت �أن تقدم هدية ملدينة �أثينا قدمت لها
�شجرة الزيتون ،كما ا�ستخدم اليونان �أغ�صان الزيتون يف لف عنق املنت�رص يف الألعاب
االوملبية التي �أوجدوها (. )19
كان اهتمام ال�سكان يف فل�سطني بهذه ال�شجرة منذ �أيام �أجدادنا العرب الكنعانيني
التي كرثت زراعتها يف فل�سطني ،ثم توارثتها ال�شعوب التي �سكنت فل�سطني �أيام اليونان
والرومان الذين كان لهم الف�ضل يف اال�ستمرار يف العناية بها وزراعتها ب�شكل �أو�سع يف
معظم مدن فل�سطني و وقراها من اجلليل �شما ًال حتى اخلليل جنوباً ،وقد وا�صل ال�سكان يف
مدينة اخلليل وريفها باملحافظة على هذا املوروث وا�ستمراره ،ولي�س �أدل على ذلك من كرثة
بقايا املعا�رص القدمية املنقورة يف ال�صخر التي �أقاموها يف تلك الفرتة ،والآبار التي كانوا
يحفرونها حتت الأر�ض لتخزين الزيت (. )20
ثم توارث ال�سكان يف املدن والقرى الفل�سطينية التي تنت�رش فيها زراعة الزيتون بكرثة
بع�ض الق�ص�ص واحلكايات ال�شعبية التي تبني �أهمية هذه ال�شجرة وارتباطها بوجدان الفالح
الفل�سطيني وذهنيته ،غنيا كان �أم فقرياً ،فخالل الفرتة العثمانية مث ًال وفدت �شقيقة نائب
القن�صل الربيطاين �إىل �إحدى القرى يف �شمال فل�سطني ملقابلة بع�ض الن�سوة فيها ،فما كان
منهن �إال �أن بادرنها ب�س�ؤالني الأول :ما عدد الإبل عند �أبيك؟ �أما الثاين فكان ،وهل
زيتونات �أبيك حديثة العهد؟ بهذين ال�س�ؤالني ا�ستف�رست ه�ؤالء الن�سوة لأنهن اعتقدن
�إنهما امل�ؤ�رشان الأ�سا�سيان للقاعدة املادية واجلهوية يف �أية عائلة� ،أما ال�س�ؤال الثاين
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فيك�شف عن مركزية �شجرة الزيتون يف احلياة االقت�صادية والثقافية يف مناطق فل�سطني
التي تكرث فيها زراعة هذه ال�شجرة ،وخا�صة املناطق الو�سطى اجلبلية نابل�س والقد�س
واخلليل ( ، )21كما ت�ؤكد هذه الرواية على �أهميتها عند معظم الفالحني الفل�سطينيني،
وت�ضاهي �أهمية اجلمل عند عرب البادية ،وكذلك ف�إن قيمة الرثوة املادية للعائلة الفالحية
–وما زالت يف كثري من الأحيان �إىل يومنا هذا -تقا�س بعدد جرار الزيت الذي تنتجه �أ�شجار
الزيتون �سنوياً ،واليوم تع ّد �شجرة الزيتون �أيقونة وطنية عند �أهل فل�سطني ،فانت�شارها
الكثيف يف اجلبال والتالل والأودية ومثله عمرها املديد يف متاديه ،يرمزان �إىل الر�سوخ
والتجذر واالنتماء والإ�رصار على البقاء على الرغم من احلرب املدمرة التي ت�شن عليها من
قبل االحتالل وم�ستوطنيه ،ذلك �أن �أ�سلوب الطم�س والتدمري الذي اتبعته �سلطات االحتالل
ال يقت�رص على املباين والرموز الدينية ،و�إمنا يتعداه �إىل ال�شجر وخا�صة �شجر الزيتون ،فقد
دمروا واقتلعوا ع�رشات الآالف من هذه ال�شجرة املباركة واملقد�سة التي تع ُّد ال�شاهد على
احلياة والثقافة والرتاث الفل�سطيني ،ومن جهة �أخرى فهي ع�صب اقت�صادي رئي�سي ،ومن
جهة ثالثة متثل رمزاً لدميومة التاريخ الفل�سطيني ،فكلما ا�شتدت املعاناة وال�صعاب على
ال�سكان ت�سمعهم يرددون دائما عبارة «نعي�ش على الزيت والزعرت ،وال نحني رقابنا ملحتل
�أو م�ستعمر» ،ومن �سخرية الأقدار �أن �أهمية �شجرة الزيتون يف الوعي ال�سيا�سي الفل�سطيني
تزايدت بن�سبة معاك�سة لأهميتها يف احلياة املادية (. )22

زراعة الزيتون يف فلسطني ومنها اخلليل:
يعتمد اقت�صاد مدينة اخلليل �أ�سا�س ًا على حرفة الزراعة ،حيث يتوافر فيها عنا�رص
قيامها ب�شكل ناجح ،وكذلك القرى املحيطة بها ،ولعل الرتاث الديني ي�شهد بتلك احلقيقة،
فكثرياً ما نقر�أ فــي كتب الرحالة الأجانب عن حقل دم�شق الذي يفي�ض بخريات من الثمار،
وكلما �أُخذ منه امتلأ من جديد ،ورغم تغلب اجلانب الأ�سطوري على هذا االعتقاد ف�إنه ي�ؤكد
على خ�صوبة ار�ض بالد اخلليل ،وهذه اخل�صوبة ارتبطت بالفكر الإ�سالمي مبباركة اهلل لهذه
الأر�ض (. )23
تع ُّد منطقة �رشق البحر الأبي�ض املتو�سط املوطن الأ�صلي لهذه ال�شجرة املباركة
وبالأخ�ص فل�سطني التي �أطلق عليها «�أر�ض الزيتون» ،وما زالت منت�رشة فيها حتى هذا
الوقت حيث زرعها �أجدادنا الكنعانيون كما ذكرنا �سابقا ،ثم توا�صل انت�شارها بعد ذلك �إىل
باقي بلدان البحر املتو�سط حيث �أدخلها الفينيقيون -الفرع الآخر للكنعانيني� -إىل مناطق
جنوب �أوروبا كاليونان و�إيطاليا ومن هناك ن�رشها الرومان يف �شمال �إفريقيا و�أ�سبانيا
والربتغال ( . )24وقد ازدادت امل�ساحات املزروعة يف فل�سطني �أيام االحتالل اليوناين ثم

الروماين لفل�سطني ،حيث غطت �أ�شجاره �سفوح اجلبال يف اجلليل والقد�س واخلليل ونابل�س،
ومما ي�ؤكد ذلك اكت�شاف العديد من معا�رص الزيتون يف معظم املدن والقرى وحتى اخلرب
ال�صغرية املحيطة بها ،كما اكت�شفت كميات كبرية من نفايات الزيتون يف عدة مواقع يف
اخلليل ،مما يدل على �أن �إنتاج زيت الزيتون ،كان ذا �ش�أن يف تلك الفرتة (. )25
وقد ا�ستخدم الفالحون الأدوات الزراعية نف�سها و�أ�ساليبها يف الزراعة واحلراثة
واحل�صاد والقطف وتقنية الت�صنيع ،ومل تختلف كثرياً عن الأدوات امل�ستخدمة يف هذه
الأيام من حماريث وف�ؤو�س ومدقات وغريها ،ولهذا اعترب الزيتون مع احلبوب والكرمة
بحق ثالوث بالد البحر املتو�سط يف الإنتاج الزراعي (. )26
ومدينة اخلليل ومنطقتها �إحدى املدن الرئي�سية التي انت�رشت فيها زراعة الزيتون منذ
الع�رص الكنعاين مروراً بالع�رص احلديدي ثم اليوناين حتى الع�رص الروماين– البيزنطي الذي
زادت فيه امل�ساحات املزروعة لي�س فقط يف املدينة و�إمنا يف ريفها وبواديها ،ويدلنا على
ذلك -كما قلنا -كرثة املعا�رص التي اكت�شفت فيها ،ي�ضاف �إىل ذلك اكت�شاف العديد من
اللقى الأثرية يف ع�رشات ،بل مئات املواقع الأثرية يف منطقة اخلليل التي تبني ا�ستخدام
مادة زيت الزيتون يف الأكل والإ�ضاءة وغريها من اال�ستخدامات ،كما بينت وجود فائ�ض
عن حاجة ال�سكان ،مما حدا بهم �إىل ت�صديرها �إىل املدن والدول املجاورة (. )27
�أما بالن�سبة لن�شاط ال�سكان يف هذه احلرفة يف الفرتات الإ�سالمية الو�سيطة فقد ا�ستمر
االهتمام بزراعة الزيتون و�إنتاج الزيت ،ومما ي�ؤكد ذلك �أنه عندما فر�ضت اجلزية على املدن
الفل�سطينية ومنها مدينة اخلليل بعد الفتوحات الإ�سالمية فر�ض على �سكانها �رضيبة عينية
من الزيت نظراً لتوافر هذا املح�صول فيها ،وا�ستمر �إنتاج هذه ال�سلعة خالل الع�رص الأموي
والعبا�سي حيث فر�ضت مبالغ كبرية على هذا املنتج ك�رضيبة عليه �أي�ض ًا ( . )28وقد زودنا
الرحالة امل�سلمون والأوروبيني الذين زاروا اخلليل وحميطها يف الع�صور الو�سطى ب�أهم
املحا�صيل الزراعية التي كانت تنتجها املدينة ،ومنهم اال�صطخري وابن حوقل واملقد�سي
ونا�رص خ�رسو ودانيال الراهب ،والإدري�سي وبور�شارد وغريهم ،حيث ذكروا جميعهم �أن
حم�صول الزيتون كان من املحا�صيل الأ�سا�سية التي زرعها ال�سكان يف املدينة بالإ�ضافة
�إىل العنب ،كما ذكروا ب�أن زراعته تركزت يف اجلبال واملنحدرات حولها ،و�أكدوا �أن املح�صول
كان يفي بحاجة ال�سكان ويفي�ض عن حاجتهم ( ، )29هذا مع العلم �أن ال�سكان يف املدينة
كانوا يقدمون لل�ضيوف وامل�سافرين واحلجاج والزوار اخلبز والزيت حيث �أخرب الرحالة
نا�رص خ�رسو الذي زار اخلليل يف منت�صف القرن اخلام�س الهجري /احلادي ع�رش امليالدي
بقوله« :ويعطون ال�ضيوف وامل�سافرين والزائرين اخلبز والزيتون ،...ويعطى من ي�صل هناك
رغيف ًا م�ستديراً وطبق ًا من العد�س املطبوخ بالزيت» (. )30
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�أما يف الفرتة العثمانية ،فقد انت�رشت ب�ساتينه بكثافة يف �أرا�ضي املدينة وريفها،
ويبدو ذلك من خالل ما زودتنا به �سجالت املحكمة ال�رشعية يف املدينة ،و�أدبيات الرحالة
العرب والأجانب ،ومل تكن توجهات �سكان الريف لزراعة الزيتون �أقل مما كانت عليه يف
املدينة ،حيث انت�رشت حقوله يف حميط القرى التي تعود بع�ضها اىل الع�رص الروماين –
البيزنطي ،مما ي�ؤكد على البعد التاريخي لزراعته يف املنطقة ،ومما ي�ؤيد تلك التوجهات �أن
�أعداد الأ�شجار يف بع�ض احلقول كان ي�صل �إىل املئات يف حقل واحد (. )31

القيمة الغذائية لثمار وزيت الزيتون واستخداماته:
الزيتون �أو ما يطلق عليه جمازاً «الذهب الأخ�رض» �إحدى �أهم املوارد الإ�سرتاتيجية
التي اعتمد عليها معظم �سكان فل�سطني منذ �أزمان طويلة ،حيث فوائده الكثرية من النواحي
ال�صحية واالقت�صادية والدينية .فثمار الزيتون لها قيمة غذائية عالية وذات �أهمية كربى،
حيث يع ُّد يف عرف �أهايل اخلليل وعموم فل�سطني «ب�شيخ الطاولة �أو ال�صفرة» على مدار
ال�سنة ،فقلما تو�ضع �أكلة على املائدة دون �أن يكون الزيتون متب ًال لها وم�شهياً ،حيث ي�ؤكل
مر�صو�صاً -الر�صي�ص� -إن كان �أخ�رض �أو �أ�سمر ،وذلك بعد عمليات جتهيزه من غ�سل ور�ص
ومتليح وتكبي�س مع �إ�ضافة �أوراق الغار واحلام�ض والفلفل والقرفة وبع�ض الثوم وغريها
مما كان ي�ستخدمه الفالحون منذ فرتات طويلة (� . )32أما قيمة الزيت ال�صحية والعالجية
فتتمثل ب�أنه ي�ساعد على فتح ال�شهية وتقوية املعدة واللثة و�أ�سنان الأطفال و�إدرار البول،
كما ي�ستخدم يف تدليك ج�سم الطفل املولود عم ًال بالقول امل�أثور «كلوا من الزيت وادهنوا
به» لأن فيه قوة للج�سم عرب �أ�سالفنا عنها بقولهم «الزيت م�سامري الركب» (. )33
كما �أنه يحتوي على العديد من الأحما�ض والربوتينات والأمالح املعدنية والفيتامينات
التي ت�ساعد على عالج بع�ض الأمرا�ض ،فقد ورد بع�ض الأقوال يف تراثنا ال�شعبي على �أنه
ي�شفي �أكرث من �سبعني داءاً منها اجلذام وبع�ض �أنواع ال�سموم وت�صلب ال�رشايني والآم ال�صدر
والر�شح واحلمى وانتفاخ البطن والكحة واجلرب والبثور واللفحة وغريها ( . )34وما زالت
فئة كبرية من ال�سكان ي�ستخدمون هذه العادات حتى هذا الوقت يف �أو�ساط معظم الطبقات
االجتماعية يف اخلليل ومدن فل�سطني الأخرى ،والتي توارثوها عن �أجدادهم ،كما �أن زيت
الزيتون كان وما زال من العنا�رص املهمة يف تغذية ال�سكان يف املدينة على اختالف
طبقاتهم ،وي�شكل �أي�ض ًا �أحد �أ�صناف الأطعمة الرئي�سية على املائدة ال�رشقية ب�شكل عام حيث
ي�ستخدم من قبل العديد من الأ�رس يف حت�ضري العديد من الطبخات ال�شعبية ( ، )35ويدخل مع
بع�ض �أ�صناف امل�أكوالت الأخرى كالفول واحلم�ص والدقة وغريها.

ومن ا�ستخداماته الأخرى التي توارثتها الأجيال �أنه يدخل يف العديد من ال�صناعات
الرئي�سية ،وخا�صة �صناعة ال�صابون الذي ت�شتهر به مدينة نابل�س خا�صة ،منذ ع�صور �سلفت،
هذا ف�ض ًال عن ا�ستعمال خملفات الزيتون املع�صور (اجلفت) يف توليد احلرارة� ،سواء كانت
داخل املنزل �أم خارجه ،حيث ي�ستخدم يف ال�شتاء وقوداً للمناقل و�أي�ض ًا وقوداً لطوابني
اخلبز ( . )36ويجب علينا �أن ال نن�سى ما قام به �أجدادنا منذ الع�رص الكنعاين يف ا�ستخدام
الزيت يف الإ�ضاءة داخل املنازل ،وكذلك فقد ق�ضت ال�سنة الإ�سالمية ب�إ�رساج امل�ساجد يف
الليل التي حتتاج �إىل كميات كبرية منه ،هذا عدا �أي�ض ًا عن �إ�رساج دور العبادة امل�سيحية
كالكنائ�س والأديرة ودور ال�سكن العادية ( . )37وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ومن منطلق �أن �شجرة
الزيتون مباركة ولها كرامتها لدى امل�سيحيني ،ف�إنهم مي�سحون بزيتها �أطفالهم بعد الوالدة
�ساعة تعميدهم ( ، )38وكذلك مي�سحون الكهنة ور�ؤ�ساءهم بعد جتهيزهم� .أما خ�شب الزيتون
فقد ا�ستخدم يف ت�صنيع بع�ض �أدوات الزينة التي كانت تباع للحجاج والزوار الذين كانوا
يزورون املدن املقد�سة مثل :القد�س واخلليل وبيت حلم كامل�سابح وال�صلبان البالغة الإتقان
والتحف التذكارية الرائعة اجلمال (. )39
ويجب علينا �أن ال نن�سى �أن زيت الزيتون حل ك�سيولة نقدية يف الع�صور احلديثة بد ًال
آبار للزيت حفرت عميق ًا
من املال ،وملا كان من ال�سهل تخزينه لفرتة عام على الأقل يف � ٍ
يف الأر�ض ،كان ب�إمكان الفالحني والتجار �أن ي�سحبوا من هذه احل�سابات �أو �أن ي�أخذوا بد ًال
منها نقداً ،ولهذا ف�إن زيت الزيتون باعتباره م�ؤ�رشاً �إىل الرثوة هو املعنى ال�ضمني للق�ص�ص
(خلْط)
ال�شعبية ال�شائعة عن ا�ستعمال م�شايخ النواحي والأغنياء له ،بد ًال من املاء (اجلبل) َ ،
(املالط) (الطني) الذي بنيت به جممعاتهم ال�سكنية وح�صونهم (. )40

موسم قطاف الزيتون وعصره:
املهمة يف حياة الفالح الفل�سطيني منذ �أن زرع
�إن مو�سم قطف الزيتون من املنا�سبات
ّ
يف هذه البالد ،وهو من �أكرب هذه املوا�سم و�أ�شهرها ،ومن املعروف �أن كمية الإنتاج تختلف
من �سنة لأخرى تبع ًا لتغري املناخ ال�سائد وح�سب عمليات اخلدمة املقدمة للأ�شجار من
�أ�صحابها والعناية بها ،وما زال ال�سكان يف منطقة اخلليل وفل�سطني ب�شكل عام حتى هذه
الأيام يتبعون الطريقة القدمية نف�سها يف قطف الزيتون ،حيث يخرج جميع �أفراد الأ�رسة �إىل
احلقل يف �أيلول �أو يف ت�رشين الأول من ال�سنة ،م�صطحبني معهم ال�سالمل والع�صي والأكيا�س
الوا�سعة ،ويطلق على ه�ؤالء يف تراثنا ال�شعبي با�سم «الفراطني» �أو «اجلدادين»)41( .
َّ
َّ
�أما طريقة القطف فتعود �إىل فرتة زراعته يف العهود القدمية وهي متنوعة منها التحليب
�أو املرط �أو اجلرد باليد ،وحتى تتم هذه العملية فال بد من توافر ال�سالمل لقطف الأغ�صان
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العلوية� ،أما الثمار التي على قمة ال�شجرة فيتم �رضبها بالع�صي �أو ال�شاروط �أو اجل َّدادة حتى
ت�سقط ،وقبل هذه العملية جتول (جتمع) الن�ساء والأوالد ما ت�ساقط من ثمره على االر�ض ثم
تفر�ش بع�ض الأوعية حتت ال�شجرة ليجتمع عليها الثمر املقطوف توفرياً للوقت واجلهد ()42
 .وبعد االنتهاء من جمع الثمار يقوم �أفراد العائلة يف نهاية اليوم بتذريتها يف احلقل ليزال
منها الورق والأغ�صان املتك�رسة ،ثم تنقل �إىل املنزل حمملة على الدواب حيث تقوم الن�ساء
بتنقيته وتنظيفه من احل�صى وال�شوائب وغريه.
وتع ُّد تقنية ا�ستخراج زيت الزيتون -ع�رص الزيتون -من ال�صناعات الرئي�سية يف
مدينة اخلليل منذ القدم ،والتي كانت بدورها من �أهم الأن�شطة ال�صناعية يف الأرا�ضي
املقد�سة ،وقد انت�رشت املعا�رص يف معظم املدن والقرى الفل�سطينية ومنها مدينة اخلليل
وقراها التي انت�رش فيها ع�رشات املعا�رص التي كانت تديرها البغال والثريان ،و�شجع على
قيام هذا ال�صناعة الطلب املتزايد على زيت الزيتون كغذا ٍء رئي�سي حملي ًا ودولي ًا (. )43
وبعد نقله �إىل املع�رصة ت�أتي مرحلة ع�رص الزيتون يف املع�رصة �أو (البد) �أو بابور
الع�صارة التي تتكون من حجر دائري كبري مثبت فيه ع�صا قوية ،فيو�ضع الزيتون
الزيت �أو َّ
على احلجر ،وتتحرك الع�صا بو�ساطة احليوان حركة دائرية �ضاغطة على الزيتون بوا�سطة
الثقل ،وتتكرر هذه العملية �إىل �أن يهر�س الزيتون ،ثم تنقل العجينة املهرو�سة �إىل �أوعية
م�صنوعة من اخلي�ش (ال ُق ّفه) م�ستديرة ال�شكل ،وتو�ضع فوق بع�ضها بعد ح�شوها بالزيتون
املهرو�س ،ثم ت�ضغط �إىل الأعلى بوا�سطة مكب�س حيث يخرج الزيت منها �إىل حو�ض يف
�أ�سفلها ،ويرتك لفرتة معينة ليتم الف�صل بينه وبني املاء والعنا�رص الأخرى ( . )44ومن
املعلوم �أن هذه املعا�رص ا�ستخدمها فالحونا منذ ع�صور طويلة وبقيت ت�ستخدم حتى
منت�صف القرن املا�ضي على الأقل.
�أما املرحلة الأخرية فهي مرحلة احل�صول على الزيت بعد ع�رصه ،والذي يكون خال�ص ًا
و�صافي ًا ونقياً ،حيث يقوم الفالح بو�ضعه يف جرار فخارية ليتم تخزينه يف �آبار حمفورة
يف ال�صخر ،تطلى جوانبها وقيعانها مبادة اجل�ص املعجون بزيت الزيتون لئال ير�شح منها
الزيت ،ويت�رسب �إىل الأر�ض ،وقد ا�ستمر حفظ الزيت بهذه الطريقة يف فل�سطني حتى وقت
قريب (. )45

مناذج من األمثال واألغاني الشعبية اليت قيلت يف الزيتون:
ذكرنا يف بداية هذا البحث ب�أن الأمثال ال�شعبية هي مر�آة �أمتنا ،فيها تنعك�س �أ�صدق
�أحا�سي�سها ،وفيها تبلورت حكمتها ،وملعت �أفكارها ،وبكلمات �أخرى فهي ع�صارة اخلربة
والتجربة لي�س لفرد واحد ،و�إمنا للأمة مبجموعها .وملا كانت الزراعة �أهم احلرف ال�سائدة يف

جمتمعنا الفل�سطيني ،وكانت الأر�ض م�صدر فخر واعتزاز عند �أ�صحابها ،ونحن �إذ ن�ستعر�ض
هذه احلرفة �إمنا تعمل على ا�ستجالء الأمور املتعلقة بحياة الو�سط ال�شعبي يف فل�سطني
وعمله الد�ؤوب لتوفري حياة كرمية لأفراد �أ�رسته ،وقد ا�ستطاع ال�شعب الفل�سطيني من خالل
وجوده فوق �أر�ضه منذ �آالف ال�سنني وممار�سته خمتلف الن�شاطات الفكرية واالقت�صادية
واالجتماعية ،من �أن يوثق خمتلف جوانب حياته وبيئته املحلية عن طريق الأمثال ،ومنها
ما يقال يف جمال الن�شاط الزراعي ،ومن هنا �سوف نالحظ �أثر البيئة يف ت�أليف الأمثال
الفل�سطينية ،و�سوف نركز يف هذا البحث على الأمثال التي قيلت يف الأكل وامل�أكوالت
وبخا�صة ما يتعلق بالزيت والزيتون مو�ضوع درا�ستنا ،وكان الهدف من تمَ ثُّلِ �أجدادنا بهذه
الأمثال احلث على �سلوك ما� ،أو انتقاد ت�رصف ما� ،أو حكمة اجتماعية �أو �أي هدف �آخر.
ومما ال �شك فيه �أن ال�شعب الفل�سطيني الذي هو جزء من ال�شعب العربي وارث للقيم يف
احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،ومن عنا�رص هذه احل�ضارة الدعوة �إىل العمل ،فقد دعا الإ�سالم
�إىل العمل مبختلف جوانبه و�أ�شاد به ،وندد بالبطالة ،كما �شجع الر�سول (�ص) �أ�صحابه
على البكور – التبكري -ملزاولة العمل ،و�أكد على حقيقة �أن الأر�ض هي ملن يحيي املوات
منها حيث قال�« :إن قامت ال�ساعة وبيد �أحد ف�سيلة ،ف�إن ا�ستطاع �أن ال يقوم حتى يغر�سها
فليفعل».
وكما قلنا �سابق ًا ف�إن الفالحني يف فل�سطني يقد�سون �شجرة الزيتون ويع ّدونها ذات
ف�أل ح�سن يف حياتهم لأنها مباركة من خالق ال�سماوات والأر�ض ،وهذا وا�ضح جلي يف
كل مرحلة من مراحل حياتهم ،ومل يكن الفالح يبد�أ العمل ب�أر�ضه دون الطلب �إىل خالقه �أن
ي�ساعده يف حماية حم�صوله ،و�إن�ضاج ثمره ،ومباركة زيته .وقد ا�ستطاع الفالح الفل�سطيني
ت�صور حياته مبختلف جوانبها .وما يهمنا يف هذا البحث هو
ت�أليف �آالف الأمثال التي
ّ
الأمثال والأغاين التي تتعلق بدورة حياة �أ�شجار الزيتون منذ زراعتها مروراً بالعناية بها
حتى تن�ضج �إىل �أن يتم قطف ثمارها واال�ستفادة من ناجتها من الزيت والزيتون و�إليكم

مناذج من بع�ض هذه الأمثال (: )46

أوالً :األمثال اليت تشجع على االهتمام باألرض وفالحتها:
أر�ضكْ ب ِت ْت َع ْب عليك».
 «�إتعب على � َ
 «�إكرب على �أر�ضك ب ِتكْرب عليك».
 «الزيتونة مثل ما ِب َّدك منها ،بِدها مِ َّنك».
 «الفالحة �إن ما � ْأغ َن ْت َ�سترْ َ ت».
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ثانياً :األمثال اليت تبني فوائد الزيت والزيتون من الناحية الصحية:
 «د ِْر َهم ِوقاية خري من ِق ْنطار عالج».
 «كل – �أو ِ�إ�شرْ ْب – ِز ْيت وانطح احليط».
 « ُخبز وزيتون �أح�سن ما يكون».
مل ْع َ�صب».
 «الزيت م�سامري ا ِ
 «الزيت ملك املعاجن».
ال�سمن عليك بالزيت».
 «�إن غاب ع ّنك َّ
 «عما ْد البيت ُخبز وزيت».
 «القمح والزيت بِيعني يف البيت».
 «ال َّزعرت والزيت عِ ماد البيت».
 «اجلَنايِن جنون وامللك زيتون».
�سووا -اعملوا -زالبية».
 «يا اليِّ عادمني الزيت ّ
 «�إذا كان يف البيت خبز وزيتَ ،ز َّقف ِْت و�أنا َغ ِّنيت»
 «الزيت �إن عازه البيت ،حرام على اجلامع»
 «الطحني والزيت ّ�س ْب َعينْ يف البيت».
ثالثاً :أمثال قيلت يف موعد قطف الزيتون:
ل�سن الزيتون يف �آذار هي�أوا له ال ِّزيار – اجلرار.»-
 «�إن َّ
 «�إن � ْأح�سم الزيتون يف اخلمي�س هي�أوا له الغطاطي�س (الأواين)».
 «يف �أيلول بيدور �أو بيطيح الزيت»� .أي :ين�ضج.
 «ملا ي�صلّب ال�صليب ما ترفع عن زيتونك الق�ضيب»� .أي بحاجة للقطف.
دباغ الزيتون».
 « �أيلول ّ
 «ثالثة يف الدنيا لأقطعها :الزيتون املتعلي – العايل – والتني املتويل.» ......
 «�أيلول ذيله مبلول».
 «الزيتون �إذا َدف َْع يف �آذارَ ،ح�ضرِّ وا اجلرار».

�أما الأغاين ال�شعبية التي يرددها الفالحون يف فل�سطني يف مو�سم الزيتون فهي متنوعة
وتعرب �أكرثها عن �أوقات قطاف الثمر ،ذلك �أن مو�سم قطف الزيتون من �أكرث املوا�سم حيوية
ون�شاطاً ،فهو منا�سبة للتعا�ضد والتكاتف والت�ضامن بني �أفراد الأ�رس والعائالت يف القرى
واملدن ،فت�شعر وك�أن ال�سكان فيها عبارة عن خلية نحل يف عز ن�شاطها ،هذا يذهب اىل
احلقل �صباحاً ،وذاك ينقل احلب و�أخر يجلب الطعام ،و�أنا�س يذهبون اىل املعا�رص ،وهكذا
والكل فرحون رغم الكد والتعب.
و�أثناء قطف الزيتون يردد الفالحون بع�ض الأغاين والأ�شعار لت�سلِّيهم وت�شحذ هممهم
على العمل ،وهي �إما �أن تكون عامة وتتعلق ب�أمور الزراعة ،و�إما خا�صة مبح�صول الزيتون،
ومعظم هذه الأ�شعار والأغاين تبني فوائد الزيت �أو مميزات الزيت يف بع�ض املدن والقرى يف
فل�سطني ،ومن هذه النماذج (: )47
ي���ا زيت���ون الـح��� ّواري
ـ���ح ْج���دا َدكْ �س���اري
�ص َّب ْ
ي���ا زيت���ون ال َعـما ِي���ر
لجِ ْــ���دادكْ �أن���ا �سـاي���ر
ي���ا زيت���ون الل���ي بالْ���واد
َجـ ِّد ْيتَك و�أن���ا اجلـ َ َّدادخروف
ي���ا زيت���ون ِبدن���ا زي���ت
تا ِي ْع َم��� ْل ْم َ�سخَّ ْن يف البيت
ي���اهلل جيب���و اجل��� ّدادي
نُخْ ���رُط زيتـ���ون الـ���وادي

ومن النماذج الأخرى (: )48
�Ú Úأوالً:

���ي وقطرون���ه
زي���ت و َم ْ
بنغ�س���ل فيه���ا �أَواعين���ا
َز ْيتون���ك يــ���ا َوطنَّ���ا
اهلل بدمي���ه لنـ���ا �آم�ي�ن

Ú

بن ْع َم���ل منه���ا �صابون���ة
ِو ْبن ِْجل���ى فيه���ا ل ِْ�صحون���ه
مـ���ن َق ْب���ل الرومـاني�ي�ن
قول���وا َف ْل َي ْح َي���ا الزّيتـ���ون

Úثانياً :ومما كتب من هذه الأ�شعار يف زيت الرامة وزيتونها:
كله���ا �شجـ���ر زيت���وين
َد ْرب ال َّرام���ة ْم ِن ْع ِرفْهـ���ا
ومِ ن ُْحطّ���ة يف الربامي���ل
ْم ِنكْب����س زيتونه���ا لكبيـ���ر
ومِ ن َْ�سمي���ه زي���ت املُون���ه
و ِن ْد ُر����س زيتونه���ا ال�صغري
م���ا يف من���ه َع َهال��� َد ْرب
زيته���ا وزيتونه���ا ْب ِين َْح���طْ
َ���ب
يـ���ا رب تخَ لّ���ي يـ���ا رب
وتك�ث�ر مـ���ن ه���ذا احل ْ
لُقم���ة واحـ���دة بتكفين���ي
م���ن زيتهـ���ا وزيتونه���ا
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ومنها �أي�ضاً:
ُحطْ م���ن زيته عل���ى الفول
ا َ
وامل�سـ َّب���ح
مل ْر�صو����ص
َ
�أ ّم���ا الأ�ســ���ود ا ُ
مل َملَّ���ح

ِبتْالقي���ه �أطي���ب م�أك���ول
م�أك���ول ال��� ُك ّل وال َف�َّل�اَّ ح
ط ِّي���ب م���ن خب���ز ال َّت ُّن���ور

آراء بعض كبار السن حول أصل شجرة الزيتون:
ن�سمع فالحينا ومزارعينا يف الوقت احلا�رض يرددون عبارة «هذا زيتون رومي» «وهذه
عمر مئات بل �آالف ال�سنني ،وخالل قيام الباحث
�شجرة رومية» ،ذلك �أن �شجرة الزيتون ُت ِّ
بجوالت عدة يف بع�ض القرى يف منطقة اخلليل التي ت�شتهر بزراعة الزيتون توجه ب�س�ؤال
ملجموعة من الرجال كبار ال�سن من الفالحني عن �أ�صل هذه املقولة ومعناها ،وكانت العديد
من الإجابات مت�شابهة وبع�ضها الآخر خمتلفة حيث �أجاب كثري منهم ب�أن هذه ال�شجرة قد
جلبها الرومان معهم �إىل بالدنا ،وقاموا بزراعتها يف الفرتة التي حكموا فيها فل�سطني،
لأنهم –�أي الرومان– كما قالوا ،كانوا يهتمون بالزراعة اهتمام ًا كبرياً ،وقد دلل على ذلك
�أحدهم قائال« :انظروا �إىل الأرا�ضي واجلبال كيف هي منظمة ومزروعة بالزيتون ،وانظروا
�إىل طريقة زراعتها ،وامل�سافة بني كل �شجرة و�أخرى ع�رشة �أمتار» .ومن الآراء التي دعمت
هذا االجتاه �أن �أحد امل�سنني الآخرين قال يل« :عندما جاء الرومان �إىل بالدنا ،ور�أوا �أن ن�سبة
الزيت يف زيتون بالدنا قليلة ،جلبوا �شجرة الزيتون اخلا�صة بهم ،وزرعوها يف �أر�ضنا ،لأن
ن�سبة الزيت فيها �أعلى ،كما �أن الزيتون الرومي حني نزرعه يف الأر�ض ف�إن جذوره تبقى
حتت ال�شجرة مبا�رشة يف املوقع نف�سه ،بعك�س زيتون بالدنا الذي متتد جذوره �إىل مرتين
�أو �أكرث من حوله ،ويف نهاية احلديث �أو�صاين بن�صيحة قال فيها« :لو َخيرَّ ْ َتني بني الزيتون
الرومي والزيتون النبايل – البلدي -ف�إنني �أف�ضل الرومي ولو �أنه يت�أخر يف الإثمار ،لأنني
�إذا مل �آكل منه يف حياتي ،ف�إنه �سي�أكل من بعدي �أوالدي و�أوالد �أوالدي».
وعندما توجهنا �إىل �شخ�ص �آخر بال�س�ؤال نف�سه �أجاب�« :أنه ومنذ �أن ولد وهو يرى �شجر
الزيتون كما هو ،وي�سمع من الكبار (اخلتيارية) انه كان على زمن الرومان» .ومن غريب ما
�سمعته -وي�ؤيد هذا االجتاه� -إن بع�ض النا�س يف بلدة �إذنا يطلقون على الرجل الهرم الكبري
ال�سن (بالرجل الرومي)  .وقد �أخربين �آخر عنها قائالً�« :إن �شجرة الزيتون يا بني موجودة
برية فل�سطني منذ زمن بعيد مثل �أي �شجرة برية ،وملا جاء الرومان وحكمونا عملوا على
يف ِّ
حت�سني هذه ال�شجرة ،ولهذا ال�سبب يقولون �شجرة رومية»� .أما �أحد الكبار يف بلدة يطا فقد

�أرجع �سبب ت�سمية �شجرة الزيتون بالرومي اىل �شخ�ص من عائلة رومي – التي هي �أحد
عوائل يطا – كان يزرع تلك ال�شجرة ويعتني بها منذ القدم ،وال يزرع غري تلك النوعية،
وب�سبب جناح ذلك النوع �أطلق عليه (الزيتون الرومي) ن�سبة لذلك ال�شخ�ص.
�إال �أن هناك من نفى �أن تكون لهذه ال�شجرة �أية عالقة بالرومان� ،أو تن�سب �إليهم ،بل
هي من الأنواع التي ال عالقة لهم بها ،مثلما يقال ،زيتون نبايل وغريه ،فالت�سمية هنا
تدل على ال�صفة والنوع ،وال متت للرومان ب�صلة �سوى �أنه �سمي بالزيتون الرومي ،ومن
الروايات الأخرى التي نفت �أن تكون هذه ال�شجرة قد جلبها الرومان معهم �إىل فل�سطني� ،أن
�أحد الأ�شخا�ص من قرية بيت �أوال روى يل قائالً�« :إن مت�رصف لواء اخلليل حمدي كنعان
زار البلدة يف العام 1965م ،والتقى �شيوخها ،وخالل جتواله معهم يف �أنحائها �سمع بع�ض
كبار ال�سن يتحدثون ،ويقولون ب�أن �أ�شجار الزيتون هذه رومية ،فا�ست�شاط املت�رصف غ�ضب ًا
وقال�« :إن هذه الأ�شجار لي�ست رومية و�إمنا هي عربية زرعت ب�أي ٍد عربية زمن الرومان».
وهناك بع�ض الآراء التي �أرجعت ت�سمية �شجرة الزيتون �إىل ما قبل الرومان ،منها �أن
الزيتون روماين ولكنه كان وقف ًا منذ زمن �سيدنا �إبراهيم ،حيث �إن كل قطعة من الأر�ض
املزروعة بالزيتون يف منطقة اخلليل كانت وقف ًا على �سيدنا �إبراهيم .وهناك رواية �أخرى
من �أحد امل�سنني قال فيها�« :إن الرومان مل يجلبوا الزيتون �إىل فل�سطني و�إمنا كان موجوداً
قبل جميئهم ،وعندما جاءوا كغريهم من ال�شعوب و�ضعوا �أيديهم على الأر�ض ،و�أكرثوا من
زراعته من �أجل تزويد جي�شهم بالإنارة والزيت ،وعملوا لذلك معا�رص خا�صة له� ،أما النا�س
العاديون فلم ميلكوا �أ�شجاراً خا�صة بهم ،بل حاولوا احل�صول عليه ،وعندما كانوا ي�رسقون
ّ
منه وي�س�ألهم �أحد من �أين �أتيتم به؟ فيجيبون :من زيتون الرومان ،ولهذا �سمي بالزيتون
الرومي.
وهناك من قال :قبل جميء الرومان �إىل بالدنا كان النا�س ي�سمون �شجر الزيتون
(بال�شجر العتم) � ،أي �أنه �شجر حرجي �أو بري موجود يف الغابات مثله مثل الأ�شجار الأخرى،
ومل يكن النا�س يهتمون بثمره ،وعندما جاء الرومان لفت انتباههم هذا ال�شجر فنقلوه من
اجلبال ،وعملوا على تدجينه وزراعته يف كل مكان يف اجلبال ويف اخلالت ،وخري �شاهد على
اهتمامهم بزراعته �أنه ال تكاد تخلو منطقة من فل�سطني بدون �أن يكون فيها زيتون ،حيث
�إن معظم مناطقها معمرة ،وقد َي ْرجع �سبب اهتمامهم بزراعته؛ لأنه يعطيهم الزيت للإنارة
والوقود ،والدليل على ذلك كرثة املعا�رص الرومانية يف كل مكان من بالدنا.
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عكا :دار الأ�سوار ،ط2000 ،1م� ،ص.16
9 .9عبد اللطيف الربغوثي ،الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،جذور وحتديات ،الطيبة :مركز �إحياء
الرتاث1991 ،م� ،ص.46
�1010سليم املبي�ض ،مالمح ال�شخ�صية الفل�سطينية يف �أمثالها ال�شعبية ،القاهرة :الهيئة
عراف �أكرث من ()70
امل�رصية للكتاب2006 ،م� ،ص ،180وقد �أح�صى الدكتور �شكري ّ
موقع ًا �سمي ب�أحد م�شتقات ومنتوجات �شجرة الزيتون يف فل�سطني� ،أنظر� :شكري عراف،
م�صادر التاريخ االقت�صادي من �أقدم الع�صور حتى عام 1948م ،تر�شيحا :مطبعة
خمول1997 ،م� ،ص.78
�1111سورة التني الآية (� ، )2+1شكري عراف ،الأر�ض ،الإن�سان ،اجلهد ،تر�شيحا :مطبعة
خمول1993 ،م� ،ص ،46م�صطفى الدباغ ،بالدنا فل�سطني ،كفر قرع :دار الهدى ،ج،1
ق2003 ،1م� ،ص ،59منر �رسحان ،املرجع ال�سابق ،ج� ،1ص ،31 -30ج� ، ،3ص،743
�آدم متز ،احل�ضارة الإ�سالمية يف القرن 4ﻫ10 /م ،ترجمة :حممد �أبو ريده ،بريوت :دار
الكتاب العربي ،ط ،1مج1967 ،2م� ،ص.310
1212احلنبلي ،جمري الدين عبد الرحمن بن حممد العليمي (ت927ﻫ1520 -م)  ،الأن�س اجلليل
بتاريخ القد�س واخلليل ،حتقيق :حممود الكعابنة ،اخلليل :مكتبة دندي�س1999 ،م ،ج،2
�ص ،117توفيق كنعان ،الأولياء واملزارات الإ�سالمية يف فل�سطني ،ترجمة :منر �رسحان،
رام اهلل :وزارة الثقافة1998 ،م� ،ص .157
�1313آدم متز ،املرجع ال�سابق� ،ص.284
1414ابن احلاج� ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد العبدري الفا�سي( ،ت737ﻫ1336 -م) املدخل،
القاهرة :دار الفكر ،د .ت ،ج� ،4ص.3
1515توفيق كنعان ،الأولياء واملزارات ،املرجع ال�سابق ،ال�صفحات ،156 ،56 ،فكتور �سحاب،
احلياة ال�شعبية ،املرجع ال�سابق� ،ص ،664منر �رسحان ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص،341
ج� ،3ص.743
1616فيكتور �سحاب ،التقاليد واملعتقدات واحلرف ال�شعبية يف فل�سطني قبل 1948م ،بريوت:
دار احلمراء للطباعة والن�رش ،ط1993 ،1م� ،ص ،98منر �رسحان ،املرجع ال�سابق ،ج،3
�ص.743
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1717توفيق كنعان ،الكتابات الفولكلورية ،ترجمة :مو�سى علو�ش ،رام اهلل :دار علو�ش للن�رش،
ط ،1ج1998 ،1م� ،ص.99 -98
1818جمموعة م�ؤلفني ،قامو�س الكتاب املقد�س ،حترير :بطر�س عبد امللك و�آخرين ،القاهرة:
دار الثقافة ،ط2000 ،9م� ،ص ،440 ،438توفيق كنعان ،الأولياء واملزارات ،املرجع
ال�سابق.157 ،
1919عبد احلميد يون�س ،املرجع ال�سابق� ،ص.68
�2020إبراهيم نريوز ،رام اهلل ،جغرافيا وتاريخ وح�ضارة ،رام اهلل :دار ال�رشوق ،ط2004 ،1م،
�ص ،237طالب ال�صوايف�« ،أمناط اال�ستيطان واحلياة االقت�صادية يف جبال فل�سطني
الو�سطى يف الفرتة الرومانية – البيزنطية» ،بحث مقدم يف ور�شة عمل بعنوان :تاريخ
و�آثار حو�ض نهر الأردن الأدنى ،رام اهلل2004 ،م� ،ص� ،22أنظر �أي�ضاً :قامو�س الكتاب
املقد�س ،املرجع ال�سابق� ،ص ،439م�صطفى الدباغ ،املرجع ال�سابق ،ج� ،5ص-311
 ،318حيث �إن العديد من اخلرب واملغاور املحيطة باملدينة حتتوي على معا�رص
للزيتون.
2121ب�شارة دوماين� ،إعادة اكت�شاف فل�سطني «�أهايل جبل نابل�س» 1900 – 1700م ،ترجمة:
ح�سن زينة ،بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ط1998 ،1م� ،ص.161
2222ب�شارة دوماين ،املرجع ال�سابق� ،ص� ،161إبراهيم نريوز ،املرجع ال�سابق� ،ص،237
نبيل علقم« ،العدوان الإ�رسائيلي على الرتاث الفل�سطيني» �ضمن كتاب :امل�ؤمتر الأول
للرتاث ال�شعبي الفل�سطيني «هوية وانتماء» ،جامعة القد�س املفتوحة ،رام اهلل ،حترير :د.
ح�سن ال�سلوادي2007 ،م� ،ص.190
2323علي ال�سيد �أحمد ،اخلليل واحلرم الإبراهيمي ع�رص احلروب ال�صليبية ،القاهرة :دار الفكر،
ط� ،1998 ،1ص.334
2424م�صطفى الدباغ ،املرجع ال�سابق ،ج ،1ق� ،1ص ،463فيليب حتي ،تاريخ �سوريا ولبنان
وفل�سطني ،ترجمة :جورج حداد وعبد الكرمي رافق ،بريوت :دار الثقافة ،ج1958 ،1م،
�ص.53
2525فيليب حتي ،املرجع ال�سابق� ،ص.226

2626املرجع نف�سه� ،ص.93
2727دائرة �آثار اخلليل ،نتائج جمموعة من احلفريات التي جرت يف املدينة والقرى واخلرب
حولها يف ال�سنوات من 2010 -1997م ،قامو�س الكتاب املقد�س ،املرجع ال�سابق،
�ص� ،438شكري عراف ،م�صادر التاريخ ،املرجع ال�سابق� ،ص ،78يل �سرتاجن ،فل�سطني
يف العهد الإ�سالمي ،ترجمة :حممود عمايرة ،عمان :وزارة الثقافة ،ط1970 ،1م،
�ص.262
2828خليل عثامنة ،فل�سطني يف خم�سة قرون ،بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ط،1
� ،1998ص.334
�2929سعيد البي�شاوي« ،الأرا�ضي الزراعية ومنتجاتها يف اخلليل يف الع�رص الفرجني»،
املجلة الفل�سطينية للدرا�سات التاريخية ،مج ،1ع  ،2بريزيت2000 ،م� ،ص� ،117سعيد
�أبو �صايف ،مدينة اخلليل يف الع�رص اململوكي ،اخلليل :مكتبة دندي�س ،ط،2002 ،1
�ص،76
3030نا�رص خ�رسو� ،أبو معني الدين العلوي املروزي( ،ت480ﻫ1088 /م)� .سفرنامة،
ترجمة وتعليق :يحيى اخل�شاب ،القاهرة :الهيئة العامة للكتاب ،ط1992 ،2م� ،ص.73
واملق�صود هنا ال�سماط (ال�ضيافة)  ،وهو الطعام الذي كان يقدم لتلك الفئات حيث كان
الزيت �إحدى املواد الأ�سا�سية التي تدخل يف �صناعة ال�سماط ،وللمزيد من التفا�صيل
�أنظر طالب ال�صوايف�« ،سماط اخلليل ودوره يف مدينة اخلليل يف الع�رص اململوكي وقد
قدم للم�ؤمتر الدويل لتنمية مراكز املدن التاريخية الذي عقد يف اخلليل يف الفرتة الواقعة
ما بني  21 -19متوز من العام 2011م.
�3131أمني �أبو بكر ،ق�ضاء اخلليل «1918 -1864م» ،عمان :اجلامعة الأردنية،1994 ،
�ص ،215 -214انظر �أي�ضاً :فالح ح�سني ،احلياة الزراعية يف بالد ال�شام يف الع�رص
الأموي ،عمان :اجلامعة الأردنية1987 ،م� ،ص،126 -125
Hulteroth, w. , and ABDUL- Fattah, k,: Historical Geography of Palestine,
Trans Jordan and Southern Syrian in the Late 16th Century, Erlanger, 1977,
p84.

�3232شكري عراف ،الأر�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص ،51منر �رسحان ،املرجع ال�سابق ،ج،2
�ص.407
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3333ابن القف الكركي� ،أمني الدولة �أبو الفرج بن موفق الدين( ،ت685ﻫ1286 -م)  ،جامع
الغر�ض يف حفظ ال�صحة ودفع املر�ض ،حتقيق� :سامي حمارنة ،عمان :اجلامعة الأردنية،
� ،1989ص ،342منر �رسحان ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص ،341عبد اللطيف الربغوثي،
العادات واملوا�سم ال�شعبية الفل�سطينية ،حيفا :جملة احلياة1996 ،م� ،ص.90
3434ابن القف الكركي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص� ،401أمني �أبو دمعة ،احلياة االقت�صادية يف
بالد ال�شام ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،دم�شق1988 :م� ،ص ،109طه ال�شيخ ح�سن،
الزيتون :زراعته ،خدمته� ،أ�صنافه ،دم�شق :دار عالء الدين1999 ،م ،ال�صفحات ،137
 ،166 -165فكتور �سحاب ،احلياة ال�شعبية ،املرجع ال�سابق.665 -664 ،
�3535شكري عراف ،الأر�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص� ،51أر�شيبالد فوردر ،احلياة اليومية يف
فل�سطني يف ظل احلكم الرتكي ،ترجمة� :إبراهيم العلم ،القد�س :مركز الأبحاث الإ�سالمية،
ط� ،1992 ،1ص ،54قامو�س الكتاب املقد�س ،املرجع ال�سابق� ،ص.438
3636ب�شارة دوماين ،املرجع ال�سابق� ،ص� ،45أر�شيبالد فورد ،املرجع ال�سابق� ،ص ،57عبد
اللطيف الربغوثي ،العادات ،املرجع ال�سابق� ،ص.88
3737خليل عثامنة ،املرجع ال�سابق� ،ص ،291قامو�س الكتاب املقد�س ،املرجع ال�سابق،
�ص.438
�3838أحمد احل�سن« ،التقانة يف فل�سطني يف القرنني 13 ،12م»� .ضمن كتاب« :ال�رصاع
الإ�سالمي -الفرجني على فل�سطني يف الع�صور الو�سطى» .حترير :هادية وبرهان
الدجاين ،بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ط� ،1994 ،1ص ،540قامو�س الكتاب
املقد�س ،املرجع ال�سابق ،ال�صفحات .439 ،438
3939زياد املدين ،مدينة القد�س وجوارها خالل الفرتة 1830 -1800م .عمان :من�شورات
بنك الأعمال ،ط� ،1996 ،1ص� ،83إبراهيم نريوز ،املرجع ال�سابق� ،ص.237
4040ب�شارة دوماين ،املرجع ال�سابق� ،ص.45
4141حممد القا�سمي و�آخرون ،قامو�س ال�صناعات ال�شامية ،حتقيق :ظافر القا�سمي ،دم�شق:
دار طال�س للدرا�سات والن�رش ،ط1988 ،1م ،ج� ،1ص ،338عبد اللطيف الربغوثي،
العادات ،املرجع ال�سابق� ،ص.78 -77
�4242شكري عراف ،الأر�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص� ،49أر�شيبالد فورد ،املرجع ال�سابق� ،ص،57
�سعيد �أبو �صايف ،املرجع ال�سابق� ،ص ،89عبد اللطيف الربغوثي ،العادات ،املرجع
ال�سابق� ،ص.79

4343طالب ال�صوايف ،الأو�ضاع احل�ضارية يف القد�س منذ �صلح الرملة حتى خروج ال�صليبيني
من فل�سطني 690 -588ﻫ1291 -1192 /م .ر�سالة دكتوراة غري من�شورة ،جامعة
الإ�سكندرية ،م� ،2009ص� ،191أمني �أبو بكر ،املرجع ال�سابق� ،ص ،247يل �سرتاجن،
املرجع ال�سابق� ،ص.262
�4444سعيد �أبو �صايف ،املرجع ال�سابق� ،ص ،96طالب ال�صوايف ،الأو�ضاع احل�ضارية ،املرجع
ال�سابق� ،ص� ،192أمني �أبو بكر ،املرجع ال�سابق� ،ص ،248عبد اللطيف الربغوثي،
العادات ،املرجع ال�سابق� ،ص.87 -86
4545طالب ال�صوايف ،الأو�ضاع احل�ضارية ،املرجع ال�سابق� ،ص ،192منر �رسحان ،املرجع
ال�سابق ،ج� ،2ص.407
4646ا�ستخرجت هذه الأمثال من كتاب :ف�ؤاد �إبراهيم عبا�س و�أحمد عمر �شاهني ،معجم
الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية .عمان :دار اجلليل للن�رش والأبحاث الفل�سطينية ،ط،1
1989م ،ال�صفحات� ،191 ،170 ،138 ،131 ،127 ،105 ،82 ،سليم املبي�ض ،املرجع
ال�سابق� ،ص ،291 -290فيكتور �سحاب ،احلياة ال�شعبية ،املرجع ال�سابق ،ال�صفحات،
 ،669 ،664التقاليد واملعتقدات ،املرجع ال�سابق� ،ص ،170عي�سى عطا اهلل ،قالوا يف
املثل ،القد�س :جمعية الدرا�سات العربية ،ج1985 ،1م ،ال�صفحات،117 ،89 ،75 ،
 ،176 -175مازن ال�شوا و�سمري ال�شاعر ،مو�سوعة الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية« ،الكتاب
الأول» .القاهرة :دار �سلمي للن�رش ،ط1996 ،1م� ،ص.342
4747ح�سني العطاري ،الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية ،رام اهلل :بيت ال�شعر الفل�سطيني ،ط،1
� ،2008ص.159 -158
4848حممد بدارنة ،الأمثال ال�شعبية ،حيفا :جملة احلياة1997 ،م ،ال�صفحات،103 ،60 ،
.108 -107 ،104
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املصادر واملراجع:
أوالً -الكتب املقدسة:
1 .1القر�آن الكرمي.
2 .2العهد القدمي واجلديد.

ثانياً -املصادر:
1 .1احلنبلي ،جمري الدين عبد الرحمن بن حممد العليمي (ت 927ﻫ1520 /م)  ،الأن�س
اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل ،حتقيق :حممود الكعابنة ،اخلليل :مكتبة دندي�س ،ج،2
1999م.
2 .2نا�رصو خ�رسو� ،أبو معني الدين العلوي املروزي (ت480ﻫ1088 /م) � ،سفرنامة،
ترجمة وتعليق :يحيى اخل�شاب ،القاهرة :الهيئة العامة للكتاب ،ط1992 ،2م.
3 .3ابن القف الكركي� ،أمني الدولة �أبو الفرج بن موفق الدين (ت685ﻫ1286 /م)  ،جامع
الغر�ض يف حفظ ال�صحة ودفع املر�ض ،حتقيق� :سامي حمارنه ،عمان :اجلامعة الأردنية،
1989م.
4 .4ابن احلاج� ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد العبدري الفا�سي (737ﻫ1336 /م)  ،املدخل،
القاهرة :دار الفكر� )4( ،أجزاء ،د .ت.
5 .5حممد القا�سمي ،و�آخرون .قامو�س ال�صناعات ال�شامية ،حتقيق :ظافر القا�سمي ،دم�شق:
دار طال�س للدرا�سات والن�رش ،جز�آن ،ط1988 ،1م.

ثالثاً -املراجع العربية واملرتمجة:
�1 .1إبراهيم نريوز ،رام اهلل ،جغرافيا وتاريخ وح�ضارة ،رام اهلل :دار ال�رشوق ،ط،1
2004م.
�2 .2أحمد احل�سن« ،التقانة يف فل�سطني يف القرنني 13 ،12م»� ،ضمن كتاب :ال�رصاع
الإ�سالمي الفرجني على فل�سطني يف الع�صور الو�سطى ،حترير :هادية وبرهان الدجاين،
بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ط1994 ،1م.

�3 .3آدم متز ،احل�ضارة الإ�سالمية يف القرن 4ﻫ10 /م .ترجمة :حممد �أبو ريده ،بريوت :دار
الكتاب العربي ،ط ،1جملدان1967 ،م.
�4 .4أر�شيبالد فوردر ،احلياة اليومية يف فل�سطني يف ظل احلكم الرتكي ،ترجمة� :إبراهيم
العلم ،القد�س :مركز الأبحاث الإ�سالمية ،ط1992 ،1م.
�5 .5أمني �أبو بكر ،ق�ضاء اخلليل 1918 -1864م ،عمان :اجلامعة الأردنية1994 ،م.
�6 .6أمني �أبو دمعة ،احلياة االقت�صادية يف بالد ال�شام ،ر�سالة ماج�سيرت غري من�شورة ،دم�شق،
1988م.
7 .7ب�شارة دوماين� ،إعادة اكت�شاف فل�سطني «�أهايل جبل نابل�س» 1900 -1700م ،ترجمة:
ح�سن زينة ،بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ط1998 ،1م.
8 .8توفيق كنعان ،الأولياء واملزارات الإ�سالمية يف فل�سطني ،ترجمة :منر �رسحان ،رام اهلل:
وزارة الثقافة1998 ،م.
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مقدمة:
يع ُّد الرتاث الثقايف يف فل�سطني جزءاً من الرتاث الإن�ساين العاملي؛ باعتباره للب�رشية
جمعاء ،ويتمحور الفهم احلديث للرتاث الثقايف يف فل�سطني حول هويته الثقافية ،ويف هذا
ال�سياق ال بد من بناء الهوية الثقافية الفل�سطينية على �أ�س�س علمية �سليمة ،و ذلك لتوحيد
جهود املجتمع الفل�سطيني من �أجل تطوير التفاعل االيجابي مع قطاعات املجتمع املختلفة،
وذلك للحفاظ على موروث فل�سطني احل�ضاري والإن�ساين يف فل�سطني ب�شكل عام ،ومدينة
اخلليل ب�شكل خا�ص.
الرتاث الثقايف مبكوناته املادية وغري املادية �أحد موارد التنمية امل�ستدامة للمجتمع
الفل�سطيني ،مما يتطلب احلفاظ عليه وتنميته وتطويره .لذلك ت�شكل ق�ضية حماية الرتاث �أحد
املهمة التي تواجه املجتمع الفل�سطيني .وذلك مع ت�صاعد وترية التدمري الناجتة
التحديات
َّ
عن �سيا�سة االحتالل .واملتمثلة يف التدمري املتعمد والتنقيب غري القانوين ،واالجتار غري
امل�رشوع بالرتاث الثقايف وبناء اجلدران العازلة.
لقد ازدادت عمليات التدمري يف ال�سنوات املا�ضية ،وعانت مواقع الرتاث الثقايف من
�آثار الق�صف والتفجري مت�سببة يف �أ�رضار كبرية منذ �إعادة اجتياح الأرا�ضي الفل�سطينية
�سنة  .2002وجرى ا�ستهداف مق�صود ملواقع الرتاث الثقايف يف املدن التاريخية يف غزه
ورفح وخانيون�س واخلليل وبيت حلم وبيت جاال ورام اهلل ونابل�س وجنني وطولكرم و�سلفيت
وقلقيلية وعابود .وتعر�ضت املدن القدمية يف اخلليل وبيت حلم ونابل�س لعمليات تدمري
وا�سعة طالت املباين الأثرية والتاريخية والدينية.
كما �أدى بناء اجلدار الفا�صل يف عمق الأرا�ضي الفل�سطينية �إىل ال�سيطرة على امل�صادر
الثقافية لل�شعب الفل�سطيني ،و�إحلاق ال�رضر الفادح بالرتاث الثقايف الفل�سطيني ،متثلت
بتدمري ع�رشات املواقع واملعامل التاريخية يف م�سار بناء اجلدار نف�سه ،وف�صل مئات املواقع
الأثرية يف املنطقة العازلة الواقعة بني اخلط الأخ�رض وم�سار اجلدار �إىل جانب ف�صل مدينة
القد�س عن حميطها العربي .كما �أدى بناء هذا اجلدار �إىل تدمري كارثي للم�شهد الثقايف
والطبيعي الفل�سطيني وتكامليته.
تكمن �أهمية الدرا�سة يف �إحياء الرتاث الثقايف واحلفاظ على خ�صائ�صه الفنية و�إبراز
�أ�صالته يع ُّد تخليدا حل�ضارة عريقة .فالفن مث ًال يظهر مدى ثقافة ال�شعوب من حيث الزمان
واملكان .وهناك طرق كثرية لت�سجيل اخلطى التي مرت بها الإن�سانية ،فبينما تنق�ش بع�ض

احل�ضارات تاريخها على ال�صخور �إذا بح�ضارات �أخرى ت�سجل �أجمادها يف �أ�ساطري و�أ�شعار
يرتمن بها النا�س .واملا�ضي قد يحيا يف احلا�رض ،ولكنه قد يفنى فيه �أي�ضا ،على قدر
وعي النا�س به �أو �إعرا�ضهم عنه .حيث �إن �رشط الإفادة هي التوا�صل يف توريث الرتاث،
واال�ستمرار يف احلفاظ والإحياء .وحتى ي�صبح الرتاث حي ًا موجوداً بالفعل يحتاج �إىل جهود
للك�شف عنه وحمايته و�إبرازه ،حتى ي�رسي يف الوعي اجلماعي للنا�س ،وميكنهم من فتح
�آفاق جديدة لهم.
تناولت الدرا�سة البحث يف �أهمية الرتاث الثقايف يف حمافظة اخلليل؛ وتطرقت �إىل
املعيقات احلقيقة للمحافظة على الرتاث الثقايف املادي والفكري يف املحافظة ،ركزت
الدرا�سة على االتفاقيات الدولية التي تن�ص على املحافظة على املوروث احل�ضاري وقت
احلرب واالحتالل ،ودور امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف املحافظة على الرتاث الثقايف الفل�سطيني
ب�شكل عام .كما عاجلت الدرا�سة بع�ض جوانب الرتاث املادي خا�صة الرتاث املعماري يف
البلدة القدمية يف مدينة اخلليل و�آليات املحافظة عليها ،وبينت الدرا�سة بع�ض ال�صناعات
التقليدية ك�صناعة الزجاج والفخار يف املحافظة وو�سائل دعمها وتطويرها.

معوقات احملافظة على الرتاث الثقايف يف حمافظة اخلليل:
املحافظة على الرتاث الثقايف يف مدينة اخلليل م�س�ؤولية وطنية �صعبة و�شاقة ،وذلك
ب�سبب مرورنا بظروف غري عادية يفر�ضها االحتالل على �أكرب املدن الفل�سطينية� ،سكان ًا
وم�ساح ًة ( ، )1كما �أنها ُتع ُّد ثاين �أقد�س مدينة يف فل�سطني بعد مدينة القد�س حيث مقام
�سيدنا �إبراهيم اخلليل يف املدينة ( ، )2حيث تواجه هذه العملية م�شكالت متعددة منها ما
هو يعود للجانب التقني والفني والتدريبي ونق�ص اخلربات ،والن�شاطات الإن�سانية املختلفة
التي تالم�س الرتاث خا�صة املادي يف املدينة ،هذا بالإ�ضافة �إىل عملية الهدم واال�ستيالء
املنظم لبع�ض املمتلكات الثقافية يف املدينة من قبل االحتالل الإ�رسائيلي منذ عام1967
ولغاية الآن (. )3
كما ي�ضاف لهذه املعوقات ال�سابقة النقاط اال�ستيطانية بحد ذاتها ،فهي ُتع ُّد عملية
ت�شويه للمنظر العام والطابع الإ�سالمي للمدينة من خالل ب�ؤرهم اال�ستيطانية امل�ضافة يف
املدينة ،والتي ت�ؤثر �سلب ًا على الطابع الإ�سالمي املميز والعريق لهذه املدينة التاريخية،
املكعبات الإ�سمنتية واحلواجز التي تتخلل طرقات البلدة القدمية ت�ؤثر ب�شكل �سلبي ،وت�ؤذي
وتفرغها من حيث اجلوهر والطابع العام ،كما �أن القوانني اجلائرة التي
طابع املدينة
ّ
تفر�ضها �سلطات االحتالل بحق املمتلكات الثقافية املادية واملعنوية ت�ؤثر على املوروث
احل�ضاري يف املدينة (. )4
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والعدوان الإ�رسائيلي ال يقت�رص على املوروث احل�ضاري ب�شكل عفوي فح�سب ،بل يعتمد
هذا العدوان على خطة مربجمة وذات نهج وا�ضح ،وهي �سيا�سة متار�سها �إ�رسائيل بحق
ابتداء من الهوية الفل�سطينية وحتى البيت الفل�سطيني وال�شعر والأدب
كل ما هو فل�سطيني
ً
وامل�أكوالت ال�شعبية الفل�سطينية ،وكل ما هو يندرج حتت املوروث الثقايف واحل�ضاري
لل�شعب الفل�سطيني .وبالتايل عجز القوانني الدولية عن املحافظة على ممتلكاتنا الثقافية
ب�صورتها الأ�صيلة والطبيعية ،وبقائها را�سخ ًة لإي�صال ر�سالتها التاريخية والثقافية (. )5

مسوّغات إسرائيل لالعتداء على الرتاث احلضاري الفلسطيين:
م�سوغات وتعليل لأ�سباب ما تقوم به بحق الرتاث
لي�ست �إ�رسائيل بحاجة �إىل �رسد ّ
الثقايف الفل�سطيني ،وهي تقوم بذلك من منطلق القوة والغطر�سة ،وهذا لي�س قا�رصاً على
حمافظة اخلليل ،بل على فل�سطني التاريخية ب�شكل عام ،ولكن الرتكيز على مدينتي القد�س
واخلليل من منطلق توراتي كما يدعون .منذ العام  1948بد�أت �إ�رسائيل وما زالت تعمل على
تدمري الرتاث الفل�سطيني ب�شكل وا�سع حيث قامت بتدمري املدن والقرى الفل�سطينية كافة مبا
حتتويه من تراث مادي وثقايف بطرق و�أ�ساليب عدة (. )6
تهدف �إ�رسائيل من خالل االعتداء على الرتاث الثقايف الفل�سطيني �إىل �إلغاء الهوية
الثقافية الفل�سطينية املت�أ�صلة بجذور تاريخية ،قدمها قدم �إن�سان جبال الكرمل ووادي
الناطوف بالقد�س ( ، )7ومن �أجل هذا الهدف �أن�ش�أت احلكومات الإ�رسائيلية وج َندت ع�رشات
امل�ؤ�س�سات التي تقوم بالأعمال والأن�شطة لتحقيق هذا الهدف ،ومن بني هذه امل�ؤ�س�سات
دائرة الآثار الإ�رسائيلية و�سلطة حماية الطبيعة وجمعية الفلكلور اليهودي ،و�صندوق جمعية
ا�ستك�شاف فل�سطني ،ودائرة املتاحف الإ�رسائيلية ،ومعاهد الآثار يف عدد من اجلامعات
العربية ،وغريها من امل�ؤ�س�سات التي ال تتواين عن حتقيق هذا الهدف (. )8
�إلغاء الهوية الثقافية الفل�سطينية يقابله �إحالل و�إعطاء ال�صفة القانونية وال�رشعية
للهوية الثقافية الإ�رسائيلية ،هذا �إن وجد لليهود هوية ثقافية يف الأ�صل ،وهذا يعني �إنكار
احلق التاريخي الفل�سطيني والعربي والإ�سالمي للثقافة ال�سائدة يف فل�سطني ،وعليه تثبيت
النظريات والأ�ساطري التوراتية بخ�صو�ص احلق التاريخي والأر�ض املوعودة ،حتى و�صل
احلال عند كبار فال�سفة اليهود و�أحبارهم بالقول �أن �سكان فل�سطني �أي الفل�سطينيني الذين
يعي�شون الآن على هذه الأر�ض هم من �أ�صول يهودية تن�رصوا �أو �أ�سلموا فيما بعد للحفاظ
على �أرا�ضيهم الزراعية من خالل الغزوات املتكررة لهذه البالد ،وبالتايل ما دام �أ�صل
الفل�سطينيني يهوداً فما امل�شكلة يف عودة الدولة اليهودية �إىل فل�سطني كنظام حكم �سيا�سي
�أو ديني ،وكذلك ثقايف وح�ضاري (. )9

أغان
وهذا يعني �أن الثقافة احل�ضارية ال�سائدة هنا يف فل�سطني من فلكلور وتراث و� ٍ
وقيم ثقافية ودينية وغريها تعود �إىل �أ�صول يهودية ،وهذا بالطبع غري �صحيح ا�ستناداً �إىل
كم هائل من الدرا�سات حول احل�ضارة الفل�سطينية والكنعانية مروراً بالع�صور التاريخية
املختلفة ،و�صو ًال �إىل الفرتات الإ�سالمية املختلفة التي تعاقبت على حكم فل�سطني ولغاية
الآن.
وبالتايل تقوم �إ�رسائيل حالي ًا ب�أكرب حملة تهويد يف بع�ض املدن الفل�سطينية خا�صة
القد�س واخلليل ،واعتبارها من قائمة الرتاث الثقايف الإ�رسائيلي ،على الرغم من �صدور
قرارات من اليون�سكو ترف�ض هذا ال�ضم ،وت�ؤكد �أن املواقع عربية �إ�سالمية ،وبالتايل تخ�ص
الرتاث الثقايف املعماري الفل�سطيني ،وكذلك تقوم بحفريات متوا�صلة يف عدد من املواقع
التاريخية يف حمافظة اخلليل للعثور على بع�ض الدالئل التاريخية التي تثبت �إدعاءاتها
التوراتية والثقافية يف فل�سطني.

وسائل إلغاء الرتاث الثقايف يف حمافظة اخلليل:
التدمري والتغيري:
قامت �إ�رسائيل وما زالت بتدمري الرتاث الثقايف الفل�سطيني خا�صة اجلزء الذي يتعلق
بالرتاث املادي ،وخري دليل على ذلك ما قامت به �إ�رسائيل من هدم للم�ساجد والأبنية
التاريخية يف املدن الفل�سطينية ،مثل :عكا وحيفا ويافا وطربيا ،وغريها من املدن
الفل�سطينية كالقد�س واخلليل ،وحتويل هذه امل�ساجد �إىل متاحف وحوانيت جتارية ومن�ش�آت
عامة ،ونذكر هنا مثالني للتدمري الذي متار�سه �إ�رسائيل ،فقد قامت بتدمري حارة املغاربة
يف القد�س يف اليوم التايل الحتاللها املدينة ،وكذلك يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ما
ومبان تراثية تقليدية
قامت به من تدمري للمباين التاريخية يف مدينة نابل�س من ق�صور
ٍ
متنوعة(.)10
السرقة:
منذ العام 1948م و�إ�رسائيل تقوم ب�رسقة الآثار الفل�سطينية ،وتقوم بو�ضعها يف
املتاحف الإ�رسائيلية وتدعى �أنها من الرتاث احل�ضاري الإ�رسائيلي ،ولغاية الآن ال يوجد
�إح�صائيات حمددة حول عدد احلفريات التي قامت بها �إ�رسائيل يف فل�سطني منذ ت�أ�سيها،
وقد تكون هذه الإح�صائيات متوافرة لدى دائرة الآثار الإ�رسائيلية ،حيث يوجد يف كل مدينة
�إ�رسائيلية متحف تاريخي �إ�ضافة �إىل �أربعة متاحف يف مدينة القد�س متتلئ رفوفها وقاعات
العر�ض فيها بالرتاث الثقايف لهذه البالد ولي�س لليهود ،ومع هذا كله القوانني الدولية تن�ص
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على املحافظة على الرتاث الثقايف وقت احلرب وكذلك االحتالل ،فهذه البالد حمتلة من
�إ�رسائيل من الناقورة �إىل �إيالت ومن غزة حتى �أريحا وبالتايل ال �رشعية لهذه احلفريات،
وعليه ميكن ا�ستعادة هذا الرتاث املنهوب� ،إذا طبقت القوانني الدولية على �إ�رسائيل (. )11
التزوير والتحريف:
يف العام املا�ضي �أعلنت �إ�رسائيل قائمة باملواقع املعمارية الفل�سطينية �ضمن املواقع
الرتاثية الإ�رسائيلية ،وهي :م�سجد بالل بن رباح يف بيت حلم ،ومقام يو�سف ال�صديق يف
نابل�س ،واحلرم الإبراهيمي يف مدينة اخلليل ،و�أ�سوار مدينة القد�س ،والق�صور الأموية جنوب
احلرم القد�سي ال�رشيف يف مدينة القد�س ،وقائمة طويلة يطول �رسدها يف هذا البحث ،ولكن
وجدنا من واجبنا التعليق على القائمة املذكورة ،حيث �إن هذه املواقع ال متت ب�صلة للتاريخ
اليهودي يف فل�سطني فيعود تاريخ م�سجد بالل بن رباح للع�رص اململوكي ،وقرب يو�سف
للع�رص العثماين (. )12
�أما احلرم الإبراهيمي فيعود تاريخي ًا للفرتة الإ�سالمية مبراحلها املختلفة حيث
الكتابات والنقو�ش التاريخية التي تبني مراحل �إن�شاء البناء والإ�ضافات والتعمريات التي
ح�صلت على امل�سجد يف �أكرث من فرتة تاريخية ،وكذلك النمط املعماري الوا�ضح الذي ال
يقبل ال�شك �أو الت�أويل ب�أنه �أثر ومعلم �إ�سالمي خا�صة جدار القبلة واملحراب واملئذنة وغريها
من العنا�رص املعمارية الإ�سالمية الطابع والتخطيط (� . )13أما �أ�سوار مدينة القد�س ،فتعود
لفرتات كال�سيكية و�إ�سالمية خمتلفة و�أخر الإ�ضافات و�أعمال التعمري التي حدثت على هذه
الأ�سوار تعود لفرتات عثمانية خمتلفة ،وبالتحديد فرتة ال�سلطان �سليمان القانوين ،وخا�صة
اجلزء ال�شمايل من �أ�سوار املدينة ،ولي�س لليهود ال من قريب وال من بعيد عالقة بهذه الأ�سوار
وبوابات القد�س (. )14

أهمية احلفاظ على الرتاث احلضاري يف منطقة اخلليل:
يع ُّد الرتاث العمراين م�صدراً من �أهم امل�صادر املادية عن الن�شاطات الإن�سانية
االجتماعية والثقافية املختلفة ،وهو م�صدر للمعلومات مينحنا القدرة على ا�سرتجاع الفاقد
من املعلومات و�إيجاد حلول و�إجابات للم�شكالت اجلديدة ،وهو امل�صدر الوحيد للمعلومات
عن �أنا�س عا�شوا ومار�سوا الن�شاطات يف عهود �سابقة ،وذلك من خالل تتبع احلياة الإن�سانية
و االجتماعية وتطوراتها.
وبالتايل ،ف�إن الرتاث العمراين م�صدر غري متجدد ،مما يدعونا �إىل احلفاظ على هذه
العنا�رص الثمينة ،والت�أكد من �أنها تدار بطريقة تظهر التقدير واالحرتام له�ؤالء الذين عا�شوا

قبلنا ،وتظهر احلر�ص واالعتبار للذين �سي�أتون من بعدنا .كذلك فهو م�صدر للإح�سا�س
باجلمال وال�سلوكيات الإن�سانية ،ويعطينا م�صداقي ًة للتعريف باحلا�رض ،و�إ�شباع للعاطفة
يف ربط احلا�رض باملا�ضي ،ويعطي م�صداقية للتفكري والتحكم.
كما يوفر الرتاث العمراين القيم العملية والفائدة من حيث اخلربة العملية يف التعرف
على املخزون التكنولوجي واخلربات الفنية والتقنية العلمية وتطوراتها ،وللرتاث العمراين
قيم اقت�صادية وعملية كم�ساكن ومواقع و�أماكن للن�شاطات الرتفيهية وك�أ�سا�س للن�شاطات
االقت�صادية ،وي�ساهم الرتاث العمراين يف القيمة املكانية للبيئة التي يتواجد بها يف �إيجاد
بيئة تاريخية متثل مرحلة من املراحل التاريخية ،وت�ساهم يف �إ�ضافة عن�رص الزمن لعنا�رص
التخطيط احل�رضي ليولد الإح�سا�س بروح املكان .كما يرتبط كل مثل من الأمثال ال�شعبية
والأ�ساطري والرويات والق�ص�ص التاريخية بحدث ومنطقة حمددة يف فل�سطني ،فالثوب
املطرز اخلا�ص مبنطقة جبل اخلليل يختلف عن الثوب يف منطقة رام اهلل ونابل�س؛ �إذ �إن كل
ما يندرج حتت املوروث الثقايف الفل�سطيني مرتبط بزمان ومكان حمدد يف فل�سطني ويع ُّد
ذاكرة وفلكلور وتاريخ املنطقة التي ينتمي �إليها.

املواثيق الدولية اليت تنص على محاية الرتاث الثقايف:
◄◄بروتوكول الهاي وقت احلرب �أو االحتالل للحفاظ على املمتلكات الثقافية
تن�ص االتفاقيات الدولية على احلفاظ على املوروث الثقايف لل�شعوب التي تقع حتت
االحتالل� ،أو يف حالة نزاع م�سلح ،وخا�صة بروتوكول الهاي  14مايو� /أيار لعام 1952م،

ويت�ضمن الربوتوكول البنود الآتية:
1 .1يتعهد كل من الأطراف ال�سامية املتعاقدة مبنع ت�صدير املمتلكات الثقافية

املوجودة على الأرا�ضي التي يحتلها خالل نزاع م�سلح .ويق�صد باملمتلكات الثقافية تلك
التي ن�صت عليها املادة الأوىل من االتفاقية اخلا�صة بحماية املمتلكات الثقافية يف حال
نزاع م�سلح ،واملوقعة بالهاي يف  14مايو� /أيار .1954
2 .2يتعهد كل من الأطراف ال�سامية املتعاقدة ب�أن ي�ضع حتت احلرا�سة املمتلكات
الثقافية التي ا�ستوردت �إىل �أرا�ضيه� ،سواء بطريق مبا�رش �أم غري مبا�رش عن �أية �أرا�ض واقعة
فبناء
حتت االحتالل .وتو�ضع تلك املمتلكات حتت احلرا�سة� ،سواء تلقائي ًا عند اال�سترياد و�إال،
ً
على طلب ال�سلطات املخت�صة للأرا�ضي املذكورة.
3 .3يتعهد كل من الأطراف ال�سامية املتعاقدة ب�أن ي�سلم عند انتهاء العمليات احلربية
املمتلكات الثقافية املوجودة على �أرا�ضيه �إىل ال�سلطات املخت�صة للأرا�ضي التي كانت
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حتت االحتالل� ،إذا كانت هذه املمتلكات قد ا�ستوردت �إليها مبا يخالف مبد�أ الفقرة الأوىل.
وال يجوز بحال من الأحوال حجز تلك املمتلكات ب�صفة تعوي�ضات حرب.
4 .4على الطرف ال�سامي املتعاقد الذي يقع على عاتقه منع ت�صدير املمتلكات الثقافية
املوجودة على الأرا�ضي التي يحتلها �أن يعو�ض كل من يحوز بح�سن نية ممتلكات ثقافية
يجب ت�سليمها وفق ًا لأحكام الفقرة ال�سابقة.
�5 .5إذا �أودع �أحد الأطراف ال�سامية املتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف �آخر حلمايتها
من �أخطار نزاع م�سلح ،فعلى هذا الطرف الأخري �أن ي�سلم عند انتهاء العمليات احلربية
املمتلكات املودعة �إىل ال�سلطات املخت�صة للأرا �ضي التي وردت منها (. )15

◄◄الربوتوكول الثاين لإتفاقية الهاي � 26آذار لعام 1999
تت�ضمن االتفاقية مواد �إ�ضافية للحفاظ على املمتلكات احل�ضارية حال ن�شوب حرب
�أو احتالل ،وعليه فقد ت�ضمنت املادة ال�ساد�سة النقاط الآتية:

● ●احرتام املمتلكات الثقافية
بهدف كفالة احرتام املمتلكات الثقافية وفقاً للمادة  4من االتفاقية:
 .أال يجوز التذرع بال�رضورات الع�سكرية القهرية للتخلي عن االلتزامات عم ًال بالفقرة
 2من املادة  4من االتفاقية من �أجل توجيه عمل عدائي �ضد ممتلكات ثقافية �إال �إذا كانت،
وما دامت:
1 .1تلك املمتلكات الثقافية قد حولت من حيث وظيفتها� ،إىل هدف ع�سكري.
2 .2ومل يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة ع�سكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه
عمل عدائي �ضد ذلك الهدف.
.بال يجوز التذرع بال�رضورات الع�سكرية القهرية للتخلي عن االلتزامات عم ًال بالفقرة
 2من املادة  4من االتفاقية من �أجل ا�ستخدام ممتلكات ثقافية لأغرا�ض يرجح �أن تعر�ضها
لتدمري �أو �رضر �إال �إذا مل يوجد ،ومادام مل يوجد ،خيار ممكن بني ذلك اال�ستخدام للممتلكات
الثقافية ،وبني �أ�سلوب �آخر ميكن اتباعه لتحقيق ميزة ع�سكرية مماثلة (. )16
هذا بالإ�ضافة �إىل غياب الت�رشيعات الفل�سطينية اخلا�صة بالرتاث الثقايف الفل�سطيني؛
وما زال الرتاث الثقايف يف فل�سطني يتبع قانون جمل�س الوزراء الأردين ،1966/6/27
والذي ا�ستبدل بقانون الآثار امل�ؤقت حتت رقم  . )17( 1976\12مع العلم بوجود قانون
للآثار الفل�سطينية ال�صادر بتاريخ  31كانون الأول 1929م رقم  51حتت �سلطة االنتداب
الربيطاين؛ والذي ين�ص يف املادة  19من الف�صل اخلام�س على العناية بالأبنية واملواقع
التاريخية الفل�سطينية (. )18

االتفاقية الدولية حلماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي:
يف امل�ؤمتر املنعقد بتاريخ � 17أكتوبر من عام  1972من قبل امل�ؤمتر العام لليون�سكو
قرت اتفاقية دولية تهدف �إىل احلفاظ على الرتاث
يف دورته ال�سابعة ع�رشة يف باري�س� ،أُ ّ
الثقايف والطبيعي ،حيث جاء يف مقدمة االتفاقية النقاط الآتية:
«�إذ يالحظ �أن الرتاث الثقايف والطبيعي مهددان بتدمري متزايد ،ال بالأ�سباب التقليدية
لالندثار فح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا بالأحوال االجتماعية واالقت�صادية املتغرية التي تزيد من
خطورة املوقف مبا حتمله من عوامل الإتالف والتدمري ،ونظراً لأن اندثار �أو زوال �أي بند
من الرتاث الثقايف والطبيعي ي�ؤلفان �إفقاراً �ضاراً لرتاث جميع �شعوب العامل» (. )19
ونظراً لأن حماية الرتاث على امل�ستوى الوطني ناق�صة يف غالب الأحيان ،ب�سبب
حجم املوارد التي تتطلبها هذه احلماية ،ونق�صان املوارد الطبيعية واالقت�صادية والعلمية
والتقنية يف البلد الذي يقوم يف �أر�ضه الرتاث الواجب �إنقاذه ،و�إذ يذكر ب�أن ميثاق املنظمة
الت�أ�سي�سي ين�ص على �أنها ت�ساعد على بقاء املعرفة وتقدمها وتعميمها عن طريق ال�سهر على
�صون الرتاث العاملي ،وحمايته وتو�صية الدول املعنية باعتماد االتفاقيات الدولية لهذا
الغر�ض ،ونظراً لأن االتفاقيات والتو�صيات ،والقرارات الدولية القائمة باملمتلكات الثقافية
والطبيعية تبني الأهمية التي متثلها ل�شعوب العامل كافة ،و�رضورة �إنقاذ هذه املمتلكات
الفريدة التي ال تعو�ض ،مهما كانت تابعة لأي �شعب ،لأن بع�ض ممتلكات الرتاث الثقايف
والطبيعي متثل �أهمية ا�ستثنائية توجب حمايتها باعتبارها عن�رصاً من الرتاث العاملي
للب�رشية جمعاء ،ونظراً لأنه يتعني على املجتمع الدويل� ،أمام ات�ساع ا�شتداد الأخطار اجلديدة،
الإ�سهام يف حماية الرتاث الثقايف والطبيعي ذي القيمة العالية اال�ستثنائية ،عن طريق بذل
العون اجلماعي الذي يتمم ب�شكل جمد عمل الدولة املعنية دون �أن يحل حمله .ونظراً لأنه ال
بد من �إ�صدار �أحكام جديدة يف �شكل اتفاقية لإقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للرتاث
الثقايف والطبيعي ذي القيمة العالية ب�شكل دائم ،ووفق ًا للطرق العلمية احلديثة (. )20
املادة الرابعة:
تعرتف كل دولة من الدول الأطراف يف االتفاقية ال�سابقة ب�أن واجب القيام بتعيني
الرتاث الثقايف والطبيعي يف �إقليمها واملحافظة عليه ،وحمايته ،و�إ�صالحه ،ونقله للأجيال
املقبلة ،يقع بالدرجة الأوىل على عاتقها ،و�سوف تبذل كل دولة �أق�صى طاقتها لتحقيق
هذا الغر�ض ،وت�ستعني عند احلاجة بالعون والتعاون الدوليني اللذين ميكن �أن حتظى بهما،
خا�صة على امل�ستويات املالية ،والفنية والعلمية والتقنية (. )21
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املادة اخلامسة:
لت�أمني اتخاذ تدابري فعالة ون�شطة حلماية الرتاث الثقايف والطبيعي الواقع يف �إقليمها
واملحافظة عليه وعر�ضه ،تعمل الدول الأطراف يف هذه االتفاقية كل بح�سب ظروفها،

ويف حدود �إمكاناتها على ما ي�أتي:
1 .1اتخاذ �سيا�سة عامة ت�ستهدف جعل الرتاث الثقايف والطبيعي ي�ؤدي وظيفة يف حياة

اجلماعة ،واندماج حماية هذا الرتاث يف مناهج التخطيط العام.
2 .2ت�أ�سي�س دائرة �أو دوائر عدة ،حيث ال يوجد مثل هذه الدوائر يف �إقليمها ،حلماية
الرتاث الثقايف والطبيعي واملحافظة عليه وعر�ضه ،وتزويد هذه الدائرة باملوظفني الأكفاء،
ومتكينها من الو�سائل التي ت�سمح لها ب�أداء الواجبات املرتتبة عليها.
3 .3تنمية الأبحاث والدرا�سات العلمية والتقنية ،وو�ضع و�سائل العمل التي ت�سمح
للدولة ب�أن جتابه الأخطار املهددة للرتاث الثقايف والطبيعي.
4 .4اتخاذ التدابري القانونية والعلمية والتقنية والإدارية ،واملالية املنا�سبة لتعيني هذا
الرتاث ،وحمايته ،واملحافظة عليه وعر�ضه ،و�إحيائه.
5 .5دعم �إن�شاء �أو تنمية مراكز التدريب الوطنية والإقليمية ،يف م�ضمار حماية الرتاث
الثقايف والطبيعي ،واملحافظة عليه وعر�ضه ،وت�شجيع البحث العلمي يف هذا امل�ضمار(.)22

إعالن القاهرة بشأن محاية املمتلكات الثقافية:
ن�ص �إعالن القاهرة ال�صادر يف ال�ساد�س ع�رش من فرباير� /شباط  2004على
�رضورة حماية املمتلكات الثقافية:
1 .1حماية املمتلكات الثقافية يف زمن النزاعات امل�سلحة�« :إن الأ�رضار التي تلحق

مبمتلكات ثقافية ميلكها �أي �شعب مت�س الرتاث الثقايف الذي متلكه الإن�سانية جمعاء ،فكل
�شعب ي�ساهم بن�صيبه يف الثقافة العاملية».
2 .2وتذكرياً مبا ت�ضمنته اتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن الو�سائل التي ت�ستخدم حلظر ومنع
ا�سترياد وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�رشوعة التي دخلت حيز النفاذ
يف  24ابريل  ،1972والتي تقرر واجب كل دولة يف حماية الرتاث الذي متثله املمتلكات
الثقافية املوجودة يف �أرا�ضيها من �أخطار النهب و�أعمال التنقيب ال�رسية والت�صدير غري
امل�رشوع ،كما تقرر التزاما مبكافحة هذه املمار�سات بكل و�سيلة ممكنة ،وخا�صة فيما
يتعلق ب�إيقافها �أثناء حدوثها ،والق�ضاء على �أ�سبابها ،وتقدمي امل�ساعدة الالزمة لكفالة
�إعادة املمتلكات املعنية.

3 .3وبالإ�شارة �إىل املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف لل�شعوب
املوروث يف �شكل ممتلكات منقولة من حيث كونها و�سيلة ملنع هذا النوع من اجلرائم
وكفالة �إعادة املمتلكات التي نقلت بطرق غري م�رشوعة.
4 .4وا�ستعادة ملا ت�ضمنه �إعالن اليون�سكو العاملي لعام  2001ب�ش�أن التنوع الثقايف،
والذي ت�ضمن االعرتاف بالتنوع الثقايف باعتباره «تراث ًا م�شرتك ًا للإن�سانية» تعد حمايته
�رضورة �أخالقية ملمو�سة ال تنف�صم عراها عن �رضورة احرتام كرامة الكائن الب�رشى ذاته.
5 .5وت�أكيداً ملا ت�ضمنه �إعالن اليون�سكو لعام  2003ب�ش�أن التدمري املتعمد للرتاث
الثقايف من االعرتاف ب�أهمية الرتاث الثقايف وااللتزام مبكافحة تدمريه املتعمد ب�أي �صورة
من ال�صور حتى ميكن نقل هذا الرتاث �إىل الأجيال القادمة ،ووجوب �أن تتخذ الدول جميع
التدابري املالئمة �أثناء النزاعات امل�سلحة و فى زمن االحتالل على نحو يكفل حماية الرتاث
الثقايف وفق ًا للقانون الدويل ،وتو�صيات اليون�سكو ومبادئ االتفاقيات الدولية و�أهدافها
املتعلقة بحماية ذلك الرتاث.
6 .6وتنفيذاً للإعالن ال�صادر عن امل�ؤمتر الثامن والع�رشين لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر يف ال�ساد�س من دي�سمرب  2003من منا�شدة �أطراف النزاعات امل�سلحة ب�أن تب�سط
احلماية ال�رضورية للممتلكات الثقافية ،واحليلولة دون تدمريها �أو العبث بها �أو نهبها،
وكفالة االحرتام الواجب لأحكام القانون الدويل الإن�ساين يف هذا ال�ش�أن عن قناعة ب�أن
احرتام املمتلكات الثقافية لل�شعوب يعك�س احرتام التنوع الثقايف واحل�ضاري للب�رش ،ويقف
�سداً منيع ًا �أمام نوازع الكراهية والأطماع التي ا�ست�رشت يف النزاعات الع�سكرية احلديثة،
وتتطلب تعاون ًا دولي ًا لإجها�ضها (. )23

الرتاث الثقايف املادي:
تت�صدر مدينة اخلليل قائمة املواقع احل�ضارية امل�ستوفاة لكي تكون �ضمن مواقع
الرتاث العاملي ،ففي املقام الأولُ :يظهر الرتاث الثقايف املوجود يف مدينة اخلليل تباد ًال
مهم ًا للقيم الإن�سانية ،ي�شهد على ذلك وجود ثقافات عرب الع�صور املتعددة انعك�ست يف
الهند�سة املعمارية للمدينة ،ويف تخطيطها ،ويف املواقع الأثرية القائمة عند �أطراف
املدينة ،وف�ض ًال عن املباين اململوكية والعثمانية ،املرتبطة بامل�سجد الإبراهيمي وقبور
الأنبياء ،والتي متثل معلم ًا تاريخي ًا وروحي ًا ا�ستثنائي ًا وفريداً ،ف�إن املدينة تظهر تطور
ن�سيج ح�رضي معقد جاء نتيجة لتحوالت متوا�صلة وت�أقلم مع امل�شهد الطبيعي (. )24
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�أما املعيار الثاين :ف�إن املدينة القدمية مثال متميز للهند�سة املعمارية الكلية املتكاملة
التي يرجع تاريخها �إىل احلقبة اململوكية والعثمانية� ،أما بنيتها امل�ؤلفة من وحدات �سكنية
جمتمعة حول م�ساحة مفتوحة ت�سمى احلو�ش ،فهي حمافظة يف روحها رغم بع�ض الق�صات
املفتوحة ب�شكل م�صطنع يف الن�سيج احل�رضي .بينما املعيار الثالث فهو �أن مدينة اخلليل
تق ّدم مثاال وا�ضحا للمكان الذي يرتبط ارتباط ًا مبا�رشاً وملمو�س ًا وحقيقي ًا بالأحداث
والتقاليد املعي�شية ،وبخا�صة بالأفكار واملعتقدات املرتبطة بالقيم العاملية املتميزة� .إن
�أهميتها كمكان للعبادة وموقع ي�ضم مدافن الآنبباء �إبراهيم و�إ�سحق ويعقوب ،والأمهات
�سارة وربيكا وليا يرتبط ما بني الزمان واملكان .وي�ضع مدينة اخلليل يف مرتبة الأهمية
الأوىل بالن�سبة للإن�سانية (. )25

دور املؤسسات اجملتمعية والرمسية يف محاية الرتاث الثقايف:
املؤسسات واملراكز املعمارية:
يتلخ�ص دور امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف �صيانة الرتاث الفل�سطيني وحفظه يف فل�سطني
عامة ويف حمافظة اخلليل خا�صة بو�سائل وطرق عدة ،ومنها ما يخ�ص اجلانب املادي الذي
يتعلق بالعمارة التقليدية الإ�سالمية يف مدينة اخلليل ،حيث قامت جلنة �إعمار اخلليل -وما
زالت -برتميم اجلزء الأكرب من البلدة القدمية و�إعادة ولو جزء ب�سيط للحياة فيها ،وذلك لكي
ال ت�صبح جميعها بيد امل�ستوطنني اليهود بعد ع�رشات ال�سنني.
كما �أن�شئت جلنة �إعمار اخلليل الأكادميية الإ�سبانية للتدريب املهني التي خرجت
الفوج الأول من املتدربني على �صيانة وترميم الرتاث املعماري واملحافظة عليه ،ونحن يف
املجتمع الفل�سطيني بحاجة ما�سة وملحة ملثل هذه امل�ؤ�س�سات التي تفتقر �إليها م�ؤ�س�ساتنا
الر�سمية ،ففي غالبية املدن الفل�سطينية والقرى بحاجة لإعادة ت�أهيل وترميم املباين
املعمارية القدمية واال�ستفادة منها� ،أما بال�سكن �أو مراكز تراثية �أو ثقافية �أو عامة كما هو
الآن يف عدد من القرى الفل�سطينية التي عملت دائرة الآثار والرتاث الثقايف على ترميم عدد
من مراكز املدن والقرى يف عدد من املحافظات املختلفة ( . )26ومن بني تلك امل�ؤ�س�سات
التي تقوم بدور مهم يف هذا املجال م�ؤ�س�سة رواق التي عملت -وما زالت -على توثيق
الأبنية الرتاثية املعمارية كافة ودرا�سة �أمناطها التقليدية يف املدن والقرى الفل�سطينية
كافة ومن �ضمنها مدينة اخلليل (. )27

مراكز األحباث والدراسات:
بع�ض املراكز الثقافية تقوم بدور جيد على امل�ستوى املحلي باملحافظة وتوثيق
ودرا�سة الرتاث ال�شعبي مبختلفة �أ�شكاله ،وخا�صة مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي
يف �سعري حيث قام هذا املركز بت�أ�سي�س نواة متحف للآثار مرخ�ص من قبل ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،كما يقوم املركز بعدد من الدرا�سات على م�ستوى الوطن ذات �أهمية
ابتداء من
خا�صة فيما يتعلق بتوثيق �سجل �أر�شيفي وطني خا�ص بكافة �شهداء فل�سطني
ً
العام  1936لغاية الآن ،كما يقوم بتوثيق ال�شعارات ال�شعبية الن�ضالية كافة على م�ستوى
الوطن للتنظيمات الفل�سطينية كافة ،ودرا�سة جذورها وم�سمياته التاريخية ،وم�رشوع جلمع
الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية ،وعليه يجب �أن يكون يف كل مدينة وقرية وخميم مراكز ثقافية
تخ�ص املوروث احل�ضاري الفل�سطيني ،و�أن تعمل على �إ�صدار حولية �أو مو�سوعة �أو جملة
خا�صة تعنى بالرتاث الثقايف الفل�سطيني (. )28
املعارض الثابتة واملتنقلة:
هناك �رضورة يف غاية الأهمية لإقامة نوعني من املعار�ض الثقافية الثابتة واملتنقلة
ح�سب طبيعة كل منطقة وظروفها االقت�صادية ،ميكن حتديد نوع املعر�ض الذي ميكن �أن
يقام يف املدار�س واملراكز الثقافية ،وهناك �أنواع متعددة للمعار�ض الثقافية ،فعلى �سبيل
املثال ميكن �إقامة معر�ض �صور للأمناط املعمارية يف اخلليل من بيت املدينة والبيت
التقليدي الب�سيط والأمناط الزخرفيه واملعمارية التي تخ�ص هذا اجلانب املهم من تراثنا
املعماري العريق.
كما ميكن �إقامة معار�ض للمقتنيات ال�شعبية الرتاثية وتوثيقها يف املحافظة خا�صة
التي تتعلق بالزي ال�شعبي يف حمافظ اخلليل وبقية �أرجاء الوطن الفل�سطيني ،حيث يتعر�ض
هذا اجلزء من الزي ال�شعبي لأكرب عملية �رسقة وتهويد ،فقد قامت �إ�رسائيل يف الآونة الأخرية
باعتماد هذا الزي كلبا�س ر�سمي مل�ضيفات �رشكة العال الإ�رسائيلية ،وبالطبع هذا لي�س
غريب ًا على �إ�رسائيل فهو �شعب بدون ح�ضارة كما يقول امل�ؤرخ جو�ساف لوبون حيث ي�صفهم
بقوله «مل يكن لليهود فنون ،وال علوم ،وال �صناعة ،وال �أي �شيء تقوم به ح�ضارة ،واليهود
مل ي�أتوا قط ب�أية م�ساعدة مهما� -صغرت يف ت�شييد املعارف الب�رشية -واليهود مل يجاوزوا
قط مرحلة الأمم �شبه املتوح�شة ،التي لي�س لها تاريخ ...وكلما مروا ببلد �أو دخلوه �رسقوا
و�أخذوا من ح�ضارته» (. )29
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كذلك يجب التعريف واملحافظة على �صناعة الزجاج يف مدينة اخلليل ل�سبب اقت�صادي
�أوالً ،ول�سبب تراثي تقليدي ثانياً ،بالإ�ضافة �إىل ال�صناعات التقليدية امل�صنوعة من الق�ش
ب�أ�شكالها املختلفة وا�ستخداماتها املختلفة ،كما يجب املحافظة على الطاحونة التقليدية
احلجرية التي كانت تدار بوا�سطة احليوانات وامل�صغرة منها اليدوية ،لأننا جندها اليوم يف
املعار�ض الإ�رسائيلية ،ويتم التعريف بها على �أنها طاحونة يهودية تعود للتاريخ القدمي
لبني �إ�رسائيل.
ولأدوات احلراثة والزراعة يجب �أن يكون هناك اهتمام ال يقل عن الأدوات التقليدية
الأخرى ،والعمل على عر�ضها وتبيان وظيفة كل منها ،وجعل هذه املعار�ض متنقلة يف
�أرجاء املحافظة كافة من بلديات ومدار�س ومراكز ثقافية جمتمعية خمتلفة ،والهدف منها
ب�شكل ب�سيط التعريف بجوانب خمتلفة من احلياة ال�شعبية الفل�سطينية و�أدواتها وفنونها
املادية التقليدية التي رافقت الإن�سان الفل�سطيني يف حياته الزراعية واليومية يف الفرتات
املختلفة على مر الع�صور.
املتاحف واملسارح:
وهي من الو�سائل املهمة حلفظ الرتاث الثقايف ،فاملتاحف يجب �أن تعنى بالت�سل�سل
التاريخي واحل�ضاري للتاريخ الفل�سطيني ،حيث يجب حفظ املقتنيات التقليدية من الزي
ال�شعبي والفخار ،فقد كانت القرى الفل�سطينية تعج مبثل هذه املقتنيات ،ولكن احلاجة
والهجرة الق�رسية الفل�سطينية �أو�صلت تراثنا لليهود و�أ�صبح اليهود يدعون �أنها تعود
لتاريخهم وثقافتهم وقيمهم التاريخية.
كما يجب حفظ الأواين الزجاجية التاريخية وتدوينها فهي تعرب عن ذوق الإن�سان
القدمي وف ّنه� ،سواء يف حمافظة اخلليل �أم غريها ،ومن اجلدير بالذكر �أن بع�ض اجلهود بذلت
لإحياء هذه ال�صناعة وتوثيقها ،وخا�صة يف مدينة اخلليل التي ما زالت �إحدى ال�صناعات
التقليدية للأغرا�ض ال�سياحية يف الوقت احلا�رض ،ويجب ت�شجيع هذه ال�صناعة ودعمها من
�أجل �إدامتها للأغرا�ض االقت�صادية ،ملا لها �أهمية من الناحيتني ال�سابقتني (. )30
�أما امل�سارح فيجب �أن تكون منرباً لعقد اللقاءات الثقافية يف املحافظة ،وهي رمبا ال
تذكر� ،سوى م�رسح مركز �إ�سعاد الطفولة ،ويقع على عاتق هذه امل�ؤ�س�سات تفعيل املهرجانات
ال�سنوية التقليدية الفلكلورية من �شعر وفن ومتثيل هادف له عالقة بربط تاريخ ال�شعب
الفل�سطيني وواقعه ،وثقافته ،خا�صة يف مدينة اخلليل التي تتعر�ض ملخطط منهجي مل�سح
ثقافة هذا اجليل يف املحافظة.

دور املؤسسات الرمسية:
يقع على امل�ؤ�س�سات الر�سمية الفل�سطينية احلكومية �أو التابعة ملنظمة التحرير
الفل�سطينية واجب احلفاظ على املوروث الثقايف ب�شتى الطرق والو�سائل ،و�أهم هذه الطرق:
الو�سائل التعليمية املقررة يف مناهج الرتبية والتعليم ،وكذلك يف املقررات اجلامعية من
�أجل ربط ما�ضي هذه الأمة وحا�رضها بذاكرة الإن�سان الفل�سطيني على الدوام ،فقليل ما
جند هذه املادة يف املقررات املدر�سية مبا ت�ستحق هذا من جانب ،كما يجب تفعيل الأن�شطة
الالمنهجية يف املدار�س الفل�سطينية التي تعنى بالرتاث احل�ضاري الفل�سطيني.
من �أجل مواجهة الأ�رسلة ملقتنياتنا الثقافية ،يجب تن�شيط فعاليات يوم الرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني يف امل�ؤ�س�سات الوطنية كافة يف الثالث من متوز من كل عام ،والذي
�أحتفل به لأول مرة يف عمان  ،1983بحيث تف َّعل االحتفاالت الفلكلورية يف �شتى �أماكن
الوجود الفل�سطيني. )31( ،
ومع التطور التكنولوجي ،وتطور و�سائل االت�صال ،يجب �إن�شاء �صفحة الكرتونية خا�صة
بالرتاث الثقايف الفل�سطيني وت�ؤ�س�س بلغات العامل كافة ف�أعتقد انه ال م�شكلة �أن نكتب باللغة
ال�صينية �أو الرو�سية �أو الإ�سبانية مع التعريف ب�ألوان الطيف الثقايف وال�شعبي الفل�سطيني
كافة وحماربة ال�رسقة والتزوير الإ�رسائيلي لرتاثنا الثقايف بكل الو�سائل والطرق.
على امل�ؤ�س�سات احلكومية كوزارة الثقافة الفل�سطينية والرتبية والتعليم البدء بعمل
م�سح ميداين للمقتنيات الثقافية كافة ،وت�أ�سي�س �سجل وطني ل�شتى �أنواع املوروث احل�ضاري
الفل�سطيني ،وبيان خ�صائ�ص كل منطقة بزيها وتراثها وامل�أكوالت ال�شعبية فيها ،والتي
تتميز بها كل حمافظة يف فل�سطني ب�شكل عام وحمافظة اخلليل ب�شكل خا�ص.
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توصيات ومقرتحات:
1 .1ت�أ�سي�س موقع الكرتوين بلغات متعددة يعنى بالرتاث الثقايف واملادي الفل�سطيني،
و�إظهار جذوره التاريخية يف فل�سطني ،حتى ال يكون هذا الرتاث مثار �شك �أو ت�أويل من قبل
االحتالل الإ�رسائيلي.
2 .2تعزيز قيم الرتاث الثقايف يف املقررات التعليمية يف املدار�س واجلامعات
الفل�سطينية ،ومن خالل مراكز الأبحاث الفل�سطينية املنت�رشة داخل الوطن وخارجه.
3 .3تفعيل االحتفاالت الفل�سطينية بيوم الرتاث الثقايف الفل�سطيني يف الوطن وال�شتات
من خالل االحتفاالت املتنوعة بالفلكلور والزي ال�شعبي والرق�صات والأغنية ال�شعبية
وغريها من مكونات املوروث احل�ضاري الفل�سطيني.
�4 .4إحياء املنا�سبات الوطنية من خالل تعزيز القيم الثقافية يف املنا�سبات الوطنية
الإ�سالمية منها كالأعياد الوطنية والر�سمية من خالل االحتفاالت الثقافية.
�5 .5إدخال م�رشوع ال�سجل الوطني الرتاثي الفل�سطيني حيز التنفيذ ،وذلك مب�شاركة
الباحثني وامل�ؤ�س�سات املجتمعية واحلكومية يف �إن�شاء وت�أ�سي�س هذا ال�سجل املهم.
6 .6الرتويج لل�سياحة الثقافية الفل�سطينية من خالل وكاالت ال�سياحة العاملية ،وهذا
الدور يناط بامل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية.
7 .7املطالبة بحماية املمتلكات الثقافية من خالل امل�ؤ�س�سات الدولية ،وتطبيق قرارات
الهاي بخ�صو�ص الرتاث الثقايف الفل�سطيني.
�8 .8إدراج ال�صناعية التقليدية ك�صناعة الزجاج والفخار والق�ش واخلزف والألب�سة
التقليدية �ضمن �أولويات امل�ؤ�س�سات املختلفة.
9 .9رعاية املواقع الرتاثية والأثرية واملعمارية ،وطلب حمايتها من منظمة اليون�سكو
وحتت رعايتها.
1010رفع ق�ضايا على احلكومة الإ�رسائيلية ال�سرتجاع ما قامت �إ�رسائيل ب�رسقته من
خالل حفرياتها يف املواقع الفل�سطينية منذ عام .1948

اهلوامش:
1 .1اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،التعداد ال�سكاين وامل�ساكن واملن�ش�آت،2007 ،
�ص .59
2 .2اجلعبة ،نظمي و�أخرون .اخلليل القدمية� -سحر مدينة وعمارة تاريخية ،2008 .جلنة
�إعمار اخلليل .اخلليل� ،ص.61
�3 .3أبو الرب� ،صالح .اال�ستيطان ال�صهيوين يف منطقة اخلليل  .2000 -1967ر�سالة
ماج�ستري ،جامعة النجاح الوطنية .2005 ،كذلك �أنظر حول اال�ستيطان واالنتهاكات
الثقافية والإن�سانية واحلياة اليومية ل�سكان اخلليل .م�ؤ�س�سة بيت�سليم ،ملف اال�ستيطان
واالنتهاكات الإ�رسائيلية وم�صادرة الأرا�ضي يف اخلليل.
4 .4املرجع ال�سابق� .ص .53
5 .5الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم ،االتفاقيات والتو�صيات التي �أقرتها اليون�سكو
ب�ش�أن الرتاث الثقايف ،باري�س.1995 ،
6 .6كناعنة� ،رشيف .القرى الفل�سطينية املدمرة ،1987 .مركز الوثائق والأبحاث جامعة
بريزيت؛ كذلك �أنظر ،كناعنة� ،رشيف .من ن�سي قدميه تاه -درا�سات يف الرتاث ال�شعبي
والهوية الفل�سطينية ،2000 ،عكا ،م�ؤ�س�سة الأ�سوار .كذلك �أنظر :طه ،لبيب .املدن والقرى
الفل�سطينية املدمرة ،2005 ،رام اهلل ،مركز يافا للن�رش والتوزيع ،ط� ،1ص.11
7 .7وهو �أقدم �إن�سان عا�ش يف فل�سطني� .أنظر :الأحمد� ،سامي �سعيد .تاريخ فل�سطني القدمي،
 .1979مركز الدرا�سات الفل�سطينية ،جامعة بغداد ،3 ،كذلك �أنظر :احلمد جواد و�آخرون،
املدخل �إىل الق�ضية الفل�سطينية ،1997 ،مركز درا�سات ال�رشق الأو�سط ،ط� ،1ص .31
8 .8حداد ،منعم .الرتاث الفل�سطيني بني الطم�س والإحياء ،1986 ،الطيبة ،مركز �إحياء
الرتاث� .ص .98
9 .9املرجع ال�سابق� ،ص 102
1010حمدان� ،أ�سامة .عوامل الدمار وال�رضر التي ت�ؤثر على املمتلكات الثقافية الناجتة عن
الن�شاط الإن�سانية� .2004 ،ضمن كتاب مقاالت �أثرية باملنا�سبة الع�رشيةـ حترير مروان
�أبو خلف و�صالح الهودلية ،اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم� ،ص98
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1111احلديثي ،على خليل �إ�سماعيل .حماية املمتلكات الثقافية يف القانون الدويل،1999 .
عمان ،مكتبة دار الثقافة للن�رش والتوزيع ،ط� ،1ص.45 .
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 ،1998جامعة طنطا.175 ،
1313اجلعبة ،نظمي و�آخرون .اخلليل القدمية� -سحر مدينة وعمارة تاريخية ،2008 .جلنة
اعمار اخلليل .اخلليل� ،ص.61
1414العارف ،عارف .املف�صل يف تاريخ القد�س ،2007 ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش،
ط ،4بريوت� ،ص.636
1515بروتوكول مدينة الهاي الأول يف  14مايو� /أيار .1954
1616بروتوكول مدينة الهاي الثاين يف  26مار�س� /آذار .1999
1717قانون دائرة الآثار الأردين1976 ،
1818قانون الآثار الفل�سطيني لعام  ،1929من�شورات احلملة الوطنية للحفاظ على الآثار
والرتاث الثقايف� ،أيار � ،199ص .15
1919امل�ؤمتر العام ملنظمة اليون�سكو يف دورته ال�سابعة ع�رش ،باري�س  16ت�رشين الثاين،
� ،1972ص.5
2020بندق ،وائل �أنور .مو�سوعة القانون الدويل للحرب ،2004 .دار الفكر اجلامعي،
الإ�سكندرية ،وثيقة بروتوكول حماية املمتلكات الثقافية يف حالة احلرب �أو االحتالل،
وثيقة الهاي� .ص.95
2121املرجع ال�سابق� ،ص .95
2222املرجع ال�سابق� ،ص .95
�2323إعالن القاهرة ب�ش�أن حماية املمتلكات الثقافية ال�صادر يف ال�ساد�س ع�رش من فرباير/
�شباط .2004
2424قائمة مواقع الرتاث الثقايف والطبيعي ذات القيمة العالية املتميزة يف فل�سطني2006 ،
من�شورات وزارة ال�سياحة والآثار الفل�سطينية و املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،ط� ،1ص .27

2525املرجع ال�سابق� ،ص 28
�2626أنظر ملزيد من املعلومات حول �أعمال ون�شاطات جلنة �إعمار اخلليل (http: // www. .
)hebronrc. org
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�3131أبو هدبا ،عبد العزيز .الرتاث الفل�سطيني جذور وحتديات .مركز �إحياء الرتاث العربي،
الطيبة ،1991 ،ط� ،1ص.155
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مقدمة:
حتتل مدينة خليل الرحمن املرتبة الثانية من حيث ا لأهمية والقدا�سة بعد
مدينة القد�س ،وهي من �أقدم مدن العامل ،ويعود تاريخها �إىل  5500عام .تعر�ضت
حمافظة اخلليل وما حتويه من مقد�سات �أ�سالمية وعربية خالل �سنوات النكبة
ال�صهيونية –وما زالت تتعر�ض– ملجموعة من املخططات وال�سيا�سات ا لإ�رسائيلية
التي ا�ستهدفت تهويد البلدة القدمية ،وحتويلها �إىل حي يهودي ،وال�سيطرة على احلرم
ا لإبراهيمي ،وحتويله �إىل كني�س يهودي ،وتهجري �أبنائهم من �أرا�ضيهم وديارهم،

وبذلك حتتوي الدرا�سة على مو�ضوعني:

املوضوع األول :املخاطر اليت تهدد الرتاث الشعيب يف حمافظة اخلليل:
تعددت املخاطر ال�صهيونية على حمافظة خليل الرحمن باعتبارها الثقل الثاين من
ناحية قد�سيتها بعد مدينة القد�س ،وذلك ب�سبب احتوائها على التاريخ والرتاث والرموز
املادية والب�رشية واملعنوية ،وهكذا تعر�ضت حمافظة اخلليل – �شانها �شان مدينة القد�س-
لال�ستيطان الإ�رسائيلي وما حولها على �أ�سا�س تطويقها وحما�رصتها لتنفيذ خمططاتها
الرامية لل�سيطرة عليها ،وتتمثل �أبرز االعتداءات ال�صهيونية على حمافظة خليل الرحمن،

مما ي�أتي:

أوال -التهويد:
تع ّد مدينة اخلليل ،بعد القد�س ،من �أقدم املناطق التي ا�ستهدفها اال�ستيطان اليهودي بعد
االحتالل الإ�رسائيلي لل�ضفة الغربية وقطاع غزة عام  .1967وقد كانت البدايات منذ العام
1968م ،عندما نزل فريق يفرت�ض �أنه من «ال�سياح ال�سوي�رسيني» يقودهم احلاخام مو�شيه
ليفنجر يف فندق بارك يف اخلليل .فكان هذا بداية التهويد اليهودي داخل املدينة(.)1
ت�أ�س�ست الفكرة ال�صهيونية على �أ�سا�س طرد ال�شعب العربي الفل�سطيني من �أرا�ضيه
ووطنه ،و�إحالل امل�ستوطنني اليهود ال�صهاينة مكانهم ،وذلك كمقدمة لإقامة وطن قوم
وخال من �أي جن�سيات �أخرى .وللأ�سف
لليهود على ار�ض فل�سطني العربية ،وطن نظيف
ٍ
قام هذا الكيان امل�صطنع على غفلة من الزمان واملكان والتاريخ ،وعرف فيما بعد بدولة
و�رشد ال�شعب العربي
«�إ�رسائيل» ،ومنذ ذلك التاريخ اغت�صبت فل�سطني العربية �أر�ض ًا و�شعباًِّ ،
الفل�سطيني يف املنايف ،و�أ�صبح يف متناول احلركة ال�صهيونية ومن بعدها احلكومات
ال�صهيونية املتعاقبة ،العمل على حتقيق هذا احللم على ار�ض الواقع.
والتهويد يف مدينة اخلليل بعدان ،البعد الأول تاريخي ،والبعد الثاين ديني ،وال
نن�سى قول �شارون ال�شهري «ب�أن اخلليل هي الورقة الرابحة بيد �إ�رسائيل» ،لندرك �أن
هناك �سيا�سة مميزة يف التعامل مع هذه املدينة ،يف �أعطائها �أولوية على �صعيد احلكومات
الإ�رسائيلية املتعاقبة ،بل على �صعيد املنظمات ال�صهيونية التي تقوم بتطوير الأحياء
اليهودية ،وتعمل على تهويد املدينة من خالل خمططات مدرو�سة وممولة ومدعومة ر�سمياً،
لتطوير هذه الب�ؤر اال�ستيطانية ال�رسطانية وتو�سيعها ،وطرد ال�سكان العرب الأ�صليني ،وجلب
م�ستوطنني جدد مكانهم.
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وبرزت نقطة التحول يف عملية تهويد اخلليل يف �شباط  1980حني قررت احلكومة
الإ�رسائيلية مبدئي ًا �إ�سكان اليهود يف قلب املدينة دون �أن تقر خطة زمنية لهذا الغر�ض (. )2
يرافق �إ�رصار امل�ستوطنني على تهويد مدينة اخلليل عداء �سافر للعرب .لقد �أكدت �إحدى
جمالت امل�ستوطنني (نكوده) يف عددها رقم  47ذلك فقالت« :عندما تفكر بردود فعل على
الفعاليات العدائية لل�سكان العرب ...ف�إن االعتبارات يجب �أن تكون هل هي جمدية� ،أم غري
جمدية وال مكان للأخذ ب�أية اعتبارات �إن�سانية» (. )3
يقود احلاخام ليفنغر جماعات م�ستوطني اخلليل معترباً ال�سكان العرب �سكان ًا من
الدرجة الثانية ،وال ميلكون احلقوق ال�سيا�سية ،وهو يف�رس القوانني ح�سب �أهوائه و�أهدافه.
ومنذ البدايات الأوىل �سلك امل�ستوطنون الإ�رسائيليون ومب�ساعدة احلكومات الإ�رسائيلية
املتعاقبة كل الطرق للو�صول بالتهويد يف و�سط اخلليل �إىل مرحلة يطالبون فيها بتثبيته
كواقع دائم� ،إن توطينهم �سيفر�ض على اخلليل ت�سوية ظاملة ونهائية .وذلك يكون عن طريق
املخادعة والقمع تارة ،وباملذابح وحماالت التهجري لأهايل املدينة تارة �أخرى (. )4
و�شهدت حمافظة اخلليل منذ عام  1967عدداً من املراحل يف ا�سرتاتيجية التهويد،
هدفت �إىل خلق واقع جغرايف يهودي يف مدينة اخلليل و�ضواحيها ،ومن مراحل التهويد

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

يع ّد امل�سجد الإبراهيمي ،ثاين �أثر �إ�سالمي ،يف فل�سطني ،بعد امل�سجد الأق�صى ،وامل�سجد
املهمة عند امل�سلمني .هو من بقايا بناء �أقامه «هريودو�س
الإبراهيمي من الأماكن املقد�سة
ّ
الأدومي» يف فرتة حكمه للمدينة ( 37ق .م)  ،و�شيد ال�سور فوق مغارة املكفيلة التي ا�شرتاها
�إبراهيم عليه ال�سالم من «عفرون بن �صوحر احلثي» .ب�أربعمائة �شاقل كنعاين (. )5
والنبي �إبراهيم عليه ال�سالم ،بعد �أن انطلق من رحلته التاريخية تلك من �أرا�ضي (�أور)
يف العراق وو�صل �أر�ض كنعان يف فل�سطني ،حل يف مدينة اخلليل التي حملت ا�سمه ،وعندما
توفيت زوجته الأوىل �سارة دفنها يف مغارة «املكفيلة» ،وفيما بعد دفن النبي �إبراهيم
نف�سه وولده ا�سحق وزوجته «رفقه» يف املغارة ،وكذلك دفن فيها النبي يعقوب وزوجته
«الئقة»(.)6
ولهذا ال�سبب ،اكت�سبت املغارة ،التي ت�ضم رفات العائلة الإبراهيمية ،والتي �شكلت
الأ�سا�س للأديان التوحيدية الثالثة� ،أهمية كبرية على مدى الع�صور .ي�شري علماء الآثار �إىل
�أن ال�سور ال�ضخم ،الرائع بتكوينه الأثري ،الذي يحيط �أالن باحلرم الإبراهيمي ال�رشيف ،يعود

لهريود�س الأدومي –ابن فل�سطني -ويقال �أن ا�سمه حرد بن �صالح ،الذي حكم فل�سطني،
�أبان حكم الإمرباطورية الرومانية ،وارتبط بالأحداث زمن النبي عي�سى عليه ال�سالم.
وا�ستدل الأثريون من طريق بناء ال�سور ،من دون نوافذ �أو �أبواب� ،أنه �أقيم حلماية املقربة من
العابثني والل�صو�ص وقطاع الطرق (. )7
ويف فرتة االحتالل الإ�رسائيلي للمدينة عام 1967م ركزت �إ�رسائيل كل جهودها
لتحويل امل�سجد الإبراهيمي �إىل كني�س ،واعتدت على حقوق امل�سلمني يف م�سجدهم ،لأنها
ترى فيه رمزاً ديني ًا يزيد من مت�سك عرب اخلليل للأر�ض بدون �أهلها .وخططوا لل�سيطرة
عليهما وتهويدهما واقتالعهما من جذورهما العربية والإ�سالمية ،حتى ال يظل للم�سلمني
روابط دينية تربطهم .وقد تعر�ض امل�سجد الإبراهيمي للعديد من االعتداءات الإ�رسائيلية �سواء
للم�سجد نف�سه �أم للم�صليني القادمني لل�صالة فيها ،وذلك �أما عن طريق �إغالق امل�سجد �أو عن
طريق احلواجز وعمليات التفتي�ش .ومن �أبرز تلك االعتداءات التي قام بها امل�ستوطنون على
امل�سجد ،املجزرة التي وقعت عام  1994والتي ت�سمى با�سم جمزرة امل�سجد الإبراهيمي(.)8
ت�أتي املجزرة من �ضمن �سل�سلة املجازر التي ارتكبتها �إ�رسائيل بحق الفل�سطينيني،
ومن املعروف �أن جميع امل�ستوطنني جنود يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ،مبن فيهم الأكادمييون
والأطباء ،فقد ُد ِّربوا ع�سكرياً ،وجميعهم م�سلحون ،و�إن امل�ستوطنني ال يقومون ب�أي عمل
�إال �ضمن خطة مقررة من احلكومة ،و�إنهم يقومون ب�أعمالهم غري القانونية ،حتت حرا�سة
اجلي�ش الإ�رسائيلي والتن�سيق معه (. )9
وي�صف الربوفي�سور؛ «ميرمان» �أ�ستاذ تاريخ النازية يف اجلامعة العربية امل�ستوطنني
الإ�رسائيليني ويقول« :انظروا �أبناء امل�ستوطنني اليهود يف اخلليل� ،أنهم ي�شبهون ال�شبيبة
الهتلرية �شبه ًا تاماً .نزرع يف ر�ؤو�سهم منذ الوالدة �أن كل عربي �سيء و�رشير ،و�أن كل غري
يهودي هو �ضدنا نزرع فيهم جنون العظمة وع�صاب الهو�س ،جنعلهم يخالون �أنهم عرق
متفوق ،متام ًا كما كانت تخال نف�سها ال�شبيهة الهتلرية» (. )10
وقعت تلك املجزرة يف �شهر رم�ضان عندما دخل املجرم باروخ جولد �شتاين – طبيب
من �أ�صل �أمريكي يقيم يف م�ستوطنة كريات �أربع -وهو يحمل ر�شا�ش ًا وم�سد�س ًا و�شنطة
ذخرية ،امل�سجد الإبراهيمي ال�رشيف ،رغم حرا�سة ال�ضباط واجلنود ،وذلك قبيل فجر يوم
اجلمعة 1944 /2 /25م .وفاج�أ امل�صلني ال�ساجدين يف �صالتهم يف امل�سجد ،من ورائهم
و�أطلق النار عليهم من ر�شا�شه .وحاول احلار�س العربي اال�ستنجاد بال�ضباط واجلنود
الإ�رسائيليني خارج امل�سجد� ،أال �أنهم رف�ضوا م�ساعدته ،و�أطلقوا النار باجتاهه.
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وهكذا منع اجلي�ش الإ�رسائيلي النجدة ،وقتل وجرح العديد من امل�صليني ،ومل يتوقف
الآمر عند هذا احلد قاموا مبنع و�إعاقة �سيارات الإ�سعاف من الو�صول و�إنقاذ اجلرحى يف
الوقت املنا�سب .ومما يزيد من ب�شاعة املجزرة �أنها حدثت داخل م�سجد مقد�س� ،أثناء �شهر
رم�ضان �شهر العبادة لدى امل�سلمني ليالً ،وامل�سلمون ي�سجدون هلل تعاىل يف �صالة الفجر.
وو�صفت حركة ال�سالم الإ�رسائيلية يف الذكرى اخلام�سة ملجزرة امل�سجد الإبراهيمي ،جاء
فيها« :هذه املجزرة التي راح �ضحيتها  29من امل�صلني امل�سلمني ،يف واحد من �أقد�س
مقد�ساتهم ،كان من الواجب �أن تعني �إنهاء اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف اخلليل» (. )11
وبدال من معاقبة امل�ستوطنني وجتريدهم من ال�سالح و�إجالئهم عن املدينة ،قامت
�إ�رسائيل مبعاقبة مدينة وحمافظة اخلليل ،بعقوبات عديدة كان منها� ،إغالق امل�سجد يف وجه
امل�سلمني ملدة تزيد على ع�رشة �أ�شهر ،ور�سخت تق�سيم امل�سجد بني امل�سلمني واليهود رغم
�أنه م�سجد �إ�سالمي منذ قرون عديدة .وفر�ضت نظام منع التجول على املدينة ملدة تزيد على
�شهر ،وهو الأمر الذي احلق �أ�رضاراً اقت�صادية واجتماعية فادحة ب�أهايل املحافظة .و�أغلقت
�شوارع املدينة باحلواجز الإ�سمنتية والبوابات احلديدية ،والغريب يف الأمر �أن �إ�رسائيل مل
تقم مبحاكمة اجلنود الذين ت�أمروا مع املجرم ،ومل تفر�ض احل�صار على امل�ستوطنني يف
كريات �أربع وبد ًال من �أن�صاف العرب و�إخراج امل�ستوطنني من و�سط املدينة ،قامت باملزيد
من عمليات التهويد مب�صادرة الأرا�ضي والأبنية واال�ستيطان داخل املدينة (. )12
وبعد هذه احلادثة زاد الأمر �سوءا بزيارة امل�ستوطنني امل�ستمرة للم�سجد الإبراهيمي
وعملوا على الإ�رصار على حتويل جزء من امل�سجد �إىل غرفة �صالة .وعلى �أثر ذلك احتج
�سكان املدينة على هذا الت�رصف املهني .ويف �أيلول � 1968أيد وزير الأديان فكرة �أقامة
كني�س مقابل امل�سجد حتى ميكن امل�ستوطنني من ت�أدية ال�صالة متى ي�شاءون .هذا القرار
يع ّد �أول خطوة خللق واقع جغرايف يهودي داخل مركز املدينة (. )13
♦

♦تهويد قريات �أربع:

�سميت بهذا اال�سم ن�سبة �إىل امللك �أربع بانيه ،وهو كنعاين الأ�صل من قبيلة العناقيني
وتعني اجلبابرة �أو اجلبارين ،وقد �أطلق اليهود على هذه املنطقة ا�سم كريات �أربع يف �سنة
 1970كنواة ا�ستيطانية خارج املدينة -تقع مبا�رشة �إىل ال�رشق من مدينة خليل الرحمن-
كامتداد «للخليل اليهودية» ح�سب املخطط الإ�رسائيلي ،وهي م�ستوطنة امتدت وكربت على
ح�ساب الأرا�ضي الفل�سطينية� .صمم فكرة �أقامة هذه امل�ستوطنة نائب رئي�س احلكومة يغئال
الون كمدينة تو�أم للخليل على نف�س فكرة �أقامة النا�رصة العليا التي بنيت �إىل جوار النا�رصة
العربية عام  .1956تع ّد كريات �أربع �أول خطوة حكومية ر�سمية جللب ال�سكان اليهود �إىل
منطقة اخلليل (. )14

وقد �أ�شئت على يد جماعة من امل�ستوطنني قيل �أنها �سوي�رسية �أو�سكنوا يف فندق النهر
اخلالد الذي متتلكه عائلة القوا�سمي الذي �سمي فيما بعد با�سم «فندق بارك» ويقع يف قلب
مدينة اخلليل ،وتنب فيما بعد �أنها عائالت يهودية يقودها احلاخام «مو�شيه لفنجر» ()15
 ،ويبلغ عددها  73عائلة ،يف يوم  1968 /5 /10ع�شية عيد الف�صح �أعلنوا عن نيتهم
االحتفال بهذا العيد يف مدينة الآباء .ويف �صبيحة العيد ك�شفوا عن خطتهم ب�أنهم قدموا
لكي يعيدوا �إ�سكان الطائفة اليهودية يف اخلليل ،و�أنهم �سوف يعار�ضون �أي قرار حكومي
لإخالئهم منها ،و�أنهم باقون يف مكانهم احلايل (. )16
مكثت هذه املجموعة مدة �أربعني يوم ًا يف الفندق ،ومل تعمل احلكومة الإ�رسائيلية على
�أخالئهم ،حتى �إن نائب رئي�س احلكومة الوزير �ألون زارهم مبارك ًا عملهم ب�أنهم �أول من
حاول �إعادة التواجد اليهودي يف مدينة الآباء (. )17
وبعد �أربعني يوما من املماطالت وجدت ال�سلطات الإ�رسائيلية ح ًال و�سطاً ،فنقل
امل�ستوطنون من الفندق �إىل مقر احلاكم الع�سكري على تله خارج نطاق مركز املدينة.
مبوجب هذا احلل بقي امل�ستوطنون يف اخلليل ،ولكنهم حتت حرا�سة ال�سلطات الع�سكرية� .أما
امل�ستوطنون �أنف�سهم فقد نظروا �إىل هذا احلل كاعرتاف ر�سمي بحقهم يف البقاء يف اخلليل.
بينما نظر ال�سكان العرب املحليون �إىل الأمور مبنظار �آخر ،فقد ر�أوا فيها بداية عملية
ا�ستعمار اخلليل� ،إذ ما زال امل�ستوطنون متواجدين يف براكيات اجلي�ش داخل منطقة اخلليل،
ويقومون يوميا بزيارات �إىل مركز املدينة ،وي�صلون يف بع�ض مواقعها املقد�سة(.)18
بدا امل�ستوطنون ميهدون للخروج من نطاق احلاكمية الع�سكرية ويطلبون �أقامة بع�ض
الفعاليات التجارية واالقت�صادية يف داخل مدينة اخلليل وخا�صة يف منطقة امل�سجد
الإبراهيمي حيث توجد �أي�ضا مغارة املكيفلة ،فطلبوا �أقامة مطعم طاهر -كا�شري -للزائرين
اليهود وحوانيت للأدوات الدينية والتذكار.
وقد �أقرت احلكومة يف �شهر �آب � 1968أقامة مدر�سة دينية يف اخلليل لت�ستوعب 103
طالب .ثم حدث عقب هذا القرار حادث خرق امل�ستوطنون به القانون ف�أقاموا كيو�سكا،
غري مرخ�ص يف داخل املدينة وكتبوا عليه الفتة( :م�ستوطنو اخلليل)  .ف�أقام احلاكم
الع�سكري ب�إنذار املبادرين ومت �إزاحة الكيو�سك و�إلغاء رخ�ص �أقامة لثالثة م�ستوطنني يف
املقر الع�سكري .وعلى الرغم من وقوع عملية خرق القانون ب�صورة متعمدة ف�إن �أوامر �إلغاء
ترخي�صات البقاء� ،أبطلت مقابل اعتذار �شفهي من املتهمني عن هذا الت�رصف .وهنا تظهر
بو�ضوح �سيا�سة الت�ساهل والت�سامح جتاه امل�ستوطنني (. )19
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يف التا�سع ع�رش من �شهر ت�رشين الأول � 1968أعلن نائب رئي�س احلكومة �ألون عن
قرار احلكومة ب�إقامة مدينة اخلليل العليا «كريات �أربع» ،حيث �رصح ب�أنه يجب على العرب
تفهم �أهمية اخلليل الدينية لل�شعب اليهودي .من اجلدير بالذكر الإ�شارة �إىل �أن حادث القنبلة
اليدوية مل يكن العامل املبا�رش لقرار احلكومة �أقامة �ضاحية كريات �أربع بل �إنه كانت نقطة
حتول يف عملية التهويد التي بد�أت منذ �شهر ني�سان عند قدوم احلاخام لفنجر وجماعته �إىل
فندق «النهر اخلالد» .ال �شك يف �أن خلق احلقائق املتجمعة وتواجد امل�ستوطنني اجل�سماين
يف مدينة اخلليل كان له االعتبار الأكرب يف اتخاذ احلكومة لهذا القرار .من منطق مفاهيم
�أمنية �إ�رسائيلية تتوارد �أحيانا �أهمية �إ�سرتاتيجية التحكم مبجمعات ال�سكان العرب عن
طريق تواجد �سكان يهود مماثل بينهم ،هذه الإ�سرتاتيجية مل ت�ضمن عملية ا�ستقرار وامن
بن�سبة %100بل تع ّد من وجهة نظر ال�سكان العرب ك�أحد �أ�شكال التهويد .حتاول احلكومة
تطبيق هذه الفكرة يف اخلليل .وهي هنا تعمل على مناف�سة العرب املحليني يف ال�سيطرة على
�أر�ضهم وبيوتهم امل�ستعملة .وبعبارة �أخرى ت�ساهم احلكومة الإ�رسائيلية بطريقة مبا�رشة �أو
غري مبا�رشة على خلق عالقات توتر بني امل�ستوطنني اليهود وال�سكان املحليني ،ويف �سبيل
اتخاذ احلكومة قرارات احتاجت �إىل مربرات �أمنية ،مثل حادث القنبلة اليدوية وجرح 47
يهودياً.
ومن هنا – تقوم م�ستوطنة كريات �أربع بدورها الأمني لكونها �أقيمت و�سط جممع
�سكاين عربي مكثف .ويف الوقت نف�سه ت�أخذ كريات �أربع دورها الإيديولوجي على الأقل
من وجهة نظر بع�ض الأو�ساط الإ�رسائيلية وي�ضمنهم امل�ستوطنون �أنف�سهم ،م�ستندين
باعتباراتهم هذه على نظرية �إ�رسائيل الكربى وحق اليهود يف ال�سكن يف كل مكان يختارونه.
وبالرغم من اختالف ر�ؤية دور كريات �أربع الوظيفي ،ف�إن حكومة التجمع العمايل �ساهمت
يف �إجناز اخلطوة الأوىل يف �سيا�سة تهويد اخلليل �أال وهي �إن�شاء �ضاحية �سكنية يف منطقة
مدينة اخلليل ،وفيها تواجد يهودي م�ستقر .وعلى الرغم من ان هذه امل�ستعمره قد خططت
ب�شكل وحدة �إدارية وعمرانية منفردة عن املدينة العربية ف�إن امل�ستوطنني اليهود اعتربوا
املدينتني –روحانياً– كمكان واحد و�إن كريات �أربع هي نقطة انطالق نحو اال�ستيالء
املقبل على مدينة اخلليل القدمية (. )20
♦

♦تهويد البلدة القدمية:

�ساهمت م�ستوطنة كريات �أربع يف زيادة حدة االحتكاك بني �أهايل مدينة اخلليل
واليهود يف منطقة امل�سجد الإبراهيمي� ،إذ ا�ستمر امل�ستوطنون يف �إبراز تواجدهم يف املدينة
ويف امل�سجد الإبراهيمي يومياً ،وكذلك يف عقد االحتفاالت الدينية يف مواقع مركزية مثل
مبنى الدبويا «بالعربية بيت هدا�سا» وقد عرقلت هذه الفعاليات مراراً النظام العام .ويف

�إحدى احلاالت ا�صدر احلاكم الع�سكري يف � 23أيلول � ،1976أوامر �أقامة جربية على احلاخام
ليفنجر .ومل تنفذ هذه الأوامر (. )21
�أما نقطة التحول يف �سيا�سة التهويد ظهرت يف �شباط  ،1980عندما �أقرت احلكومة
الإ�رسائيلية مبد�أ �إ�سكان اليهود يف قلب البلدة القدمية .وجاء هذا القرار عقب مقتل الطالب
واجلندي يهو�شوع �سلومو من كريات �أربع ،هناك من ر�أى مقتله كرد فعل ملقتل �شابني من
بلدة حلحول املجاورة قبل ذلك بب�ضعة �أ�شهر ،ومهما يكن من �أمر فقد اتخذ هذا احلادث
كمحفز مهم لتغريات جغرافية يف مالمح املدينة.
فقد طالب م�ستوطنو كريات �أربع احلكومة الإ�رسائيلية باملوافقة على مطالبهم – كرد
فعل منا�سب – والتي منها م�صادرة خم�سة �آالف دومن لتو�سيع رقعة كريات �أربع .واال�ستيالء
على خم�سة بنايات وب�ضمنها مبنى الدبويا وذلك لتهيئة  54غرفة لل�سكن ،بالإ�ضافة �إىل ذلك
طالب امل�ستوطنون ا�ستخدام �سيا�سة (اليد احلديدية) يف التعامل مع ال�سكان العرب(.)22
وجاء قرار حكومة التكتل �إ�سكان اليهود يف مدينة اخلليل ح ًال و�سط ًا بني ر�أيني
خمتلفني نوق�شا �أثر حادث اغتيال جندي من كريات �أربع .فكان هناك من طالب بحملة
�إ�سكان م�ستعجلة داخل املدينة على الرغم من الت�شكيالت الأمنية التي �سوف تتخذ للحرا�سة
عند تنفيذ هذه الفكرة ،ورف�ض �آخرون هذه الفكرة االنتقامية ،ونادوا بتكثيف عملية
اال�ستيطان داخل كريات �أربع (. )23
ويبدو �أن تردد احلكومة الإ�رسائيلية يف تبنى الر�أي الأول كان مقرونا ب�أ�سباب �سيا�سة
زمنية ،مثل حمادثات احلكم الذاتي يف ال�ضفة والقطاع ،وكذلك الق�ضايا الدبلوما�سية بني
�إ�رسائيل وم�رص� .أما رئي�س احلكومة نف�سه فقد دعا �إىل �أقامة مدر�سة دينية �شبه ع�سكرية تكون
يف الوقت نف�سه نواة مدينة .هذا وقد حظيت هذه الفكرة بت�أييد وا�سع من �أع�ضاء احلكومة،
واحلقيقة �أن هذه الفكرة كانت قد وردت يف عام  .1968رافق قرار احلكومة منع جتول يف
املدينة طوال �أ�سابيع مما �سبب �أ�رضارا كثرية باملدينة واقت�صادها� .أما م�ستوطنو كريات
�أربع فلم ت�رس عليهم هذه الأوامر ،حيث كانوا يجوبون �شوارع املدينة بحرية مطلقة(. )24
وعلى �أثر ذلك احتج رئي�س بلدية اخلليل على قرار احلكومة التع�سفي وعقد
م�ؤمترين احتجاجيني يف �آذار ويف �أيار  .1980حيث حاول فهد القوا�سمة �أبراز ق�ضية
اخلليل كق�ضية كل ال�ضفة الغربية ونا�شد باملقاطعة االقت�صادية بني ال�سكان العرب
وم�ستوطني كريات �أربع.
بعد �أربعة �أيام من هذا احلادث عقدت احلكومة الإ�رسائيلية جل�سة خا�صة ملناق�شة
الإمكانيات املتعددة لتهويد اخلليل .فاقرتح �شارون ت�سليم كل من ال�سوق وحمطة البا�صات
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املركزية �إىل �أيدي م�ستوطني كريات �أربع ،ثم �شق طريق عري�ضة للم�سجد الإبراهيمي هكذا
حتولت النقاط الثالث «مبنى الدبويا ومنطقة كني�س �أبينا �إبراهيم ومدر�سة �أ�سامة بن
املنقذ» �إىل �أيدي امل�ستوطنني ،ومل يبق �سوى حتويلها �إىل �أحياء �سكنية والإي�صال اجلغرايف
بينها(. )25
♦

♦تهويد مبنى الدبويا:

اتخذ تهويد قلب املدينة طابع ا�ستيالء على عدد من الأبنية ومن ثم حتويلها �إىل
نواة �سكنية ،ففي التا�سع ع�رش من �أيار  ،1979قامت جماعة من ن�ساء كريات �أربع بقيادة
زوجة احلاخام ليفنجر باال�ستيالء على مبنى الدبويا ،الذي يقع يف و�سط مدينة اخلليل،
وطرد �سكانها العرب ،ورغم انتقاد رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي يف حينه « مناحم بيغن» لهذا
تطردهم منها ،وبعد ذلك بقليل ،وعلى
اال�ستيالء وانتزاع البيوت بالقوة ،ف�إن ال�سلطات مل
ْ
قر َر جمل�س الوزراء القيام برد �صهيوين مالئم،
�ضوء مقتل �ستة يهود يف مبنى «بيت هدا�سا»َّ ،
لإحياء املجتمع اليهودي يف املدينة ،فعمل على طرد رئي�س بلدية اخلليل فهد القوا�سمه
و�أبعاده(. )26
�أما احلكومة الإ�رسائيلية فقد �أعلنت هي �أي�ضا رف�ضها لهذه العملية با�ستثناء وزرين
احدهما وزير الزراعة �شارون وهو احد كبار م�ؤيدي �أ�سكان اليهود يف اخلليل .قام فورا
بزيارة الن�ساء امل�ستوطنات مقدما لهن ت�أييده .وهذا �أدى بدوره �إىل ازدياد قلق العرب
املحليني ب�سبب االن�سجام يف العالقات بني اجلنود الإ�رسائيليني وامل�ستوطنني وما وراء
ذلك من عمليات مرتب�صة بهم (. )27
ظل التوتر ي�سود املدينة اثر قرار احلكومة ال�سماح لليهود بال�سكن يف قلب اخلليل حتى
جاءت عملية الدبويا امل�شهورة التي نفذها �أربعة من الفدائيني الفل�سطينيني يف الثاين من
�أيار  ،1980حيث قتل �ستة �أ�شخا�ص وجرح �ستة ع�رش �آخرون ،يقول دروي�ش نا�رص يف
كتابه :بان التخطيط لهذه العملية بدا يف ني�سان  1979حيث كان الهدف الأ�سا�سي هو
كريات �أربع نف�سها (. )28
وهنا مل ترتد احلكومة الع�سكرية يف �إ�صدار �أوامر �أجالء لثالث من �شخ�صيات املنطقة
�إىل لبنان بعد �ساعات معدودة من احلادث ،وهم رئي�س بلدية اخلليل فهد القوا�سمي ،ورئي�س
بلدية حلحول حممد ملحم ،والقا�ضي ال�شيخ رجب التميمي .وحتول مبنى الدبويا فوراً �إىل
قاعدة ع�سكرية و�أخذت اجلرافات – ك�إعادة – تهدم �أبنية حول نقطة احلادث م�ستغلة غياب
ورعب ال�سكان املحليني من الت�صدي لهم يف مثل هذه املنا�سبات.

لقد ك�شفت عملية الدبويا �أمورا كثرية بينها مثال �أن املبنى املجاور الذي تطلق عليه
ال�سلطة ا�سم (بيت روكيع) كانا يهودي ًا بينما كان الظن بان اجلي�ش هو املقيم يف هذا
املبنى .واحلقيقة �أن هذه التن�سيق بني اجلي�ش وم�ستوطني كريات �أربع مل يغب عن �أذهان
�أهايل اخلليل (. )29
اجتمع احلاخام ليفنجر برئي�س احلكومة بيغن ،وح�صل على موافقته على حتويل مبنى
الدبويا ر�سمي ًا �إىل م�ساكن لعائالت يهودية ،وق�سم منه �إىل مدر�سة دينية حيث �أر�سل الطالب
�إىل هذه املدر�سة من مدر�ستني دينيتني من القد�س وكريات �أربع .كما ح�صل على ميزانية
ترميم كني�س «�أبينا �إبراهيم» وبالإ�ضافة �إىل ذلك �أن�ش�أ امل�ستوطنون مطعم ًا و�صالة عر�ض
وكذلك ا�ستعملوا املقربة اليهودية القدمية (. )30
وهكذا –وح�سب هذه الإ�سرتاتيجية -حتول مبنى الدبويا ومنطقته �إىل �أول نواة �سكنية
يهودية يف مركز مدينة اخلليل.
♦

♦تهويد مدر�سة �أ�سامة بن منقذة وحمطة البا�صات املركزية:

تع ّد مدر�سة �أ�سامة بن املنقذ النقطة الثالثة بعد منطقتي مبنى الدبويا وكني�س «�أبينا
�إبراهيم» التي ا�ستويل عليها لغر�ض حتويلها �إىل نواة �سكنية يهودية يف مركز املدينة .وقد

�أطلق عليها الإ�رسائيليون بيت رومانو ،وهي بناية يف و�سط مدينة اخلليل كانت
ت�ستخدم كمدر�سة �أبتدائية للطلبة العرب .و�سيطر عليها امل�ستوطنون يف بداية عام
وح ِّولت فيما بعد ملعهد ديني.
1980م ،وا�ستخدمت لل�سكن ُ

�أما بخ�صو�ص ق�صة �إغالق مدر�سة �أ�سامة بن املنقذ وحمطة البا�صات املركزية املجاور
يف ال�سابع من متوز  1983هي �أي�ضا م�شابهة لغريها من عمليات �إغالق وحتويل ا�ستعماالت
ار�ض �سابقة .هذه املرة �أي�ضا كرد فعل ملقتل احد م�ستوطني كريات �أربع يدعى اهرون كروز
�إذ اعترب مقتل امل�ستوطن كروز �سبب ًا مقنع ًا لإغالق املدر�سة واملنطقة املجاورة(. )31
مل تقت�رص ردود فعل مقتل اهارون كروز على �إغالق منطقة �أ�سامة بن املنقذ واال�ستيالء
عليها ،بل �سلم قائد املنطقة الو�سطى يف اجلي�ش الإ�رسائيلي رئي�س بلدية اخلليل ،بالوكالة
م�صطفى النت�شة امر�أ ع�سكريا يق�ضي بعزله وحل املجل�س البلدي يف يوم احلادث نف�سه.
كذلك عينت ال�سلطة زامري �شيم�ش الذي كان ي�شغل من�صب حار�س �أمالك الغائبني رئي�سا
للبلدية .وتعينه له �أبعاد �إ�سرتاتيجية تخدم �سيا�سة تهويد املدينة ،فكما ذكر النت�شة�« :أن
حار�س �أمالك الغائبني �أ�صبح ميلك الآن �سلطتني الأوىل تتعلق مبعرفته ب�أمالك الغائبني
واحلا�رضين يف املدينة ،وبذلك ي�ستطيع �أن يتدخل يف �أي ملك من الأمالك املوجودة،
وال�سلطة الثانية ب�صفته رئي�سا للبلدية �إذ ي�ستطيع �أن يهدم ما ي�شاء من البيوت العربية.
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وهكذا مل تعد هناك حاجة �إىل انتظار �أو الت�سبب يف �أعمال العنف وحوادث القتل لتربير
عمليات الهدم واال�ستيالء على الأبنية العربية بل ي�ستطيع رئي�س البلدية اجلديد :املوافقة
مل�ستوطني كريات �أربع على العديد من طلباتهم» (. )32
لقد عقب النت�شة على �أحداث ال�سابع من متوز  ،1983وعزله من من�صبه بعر�ض الئحة
طويلة من �أعمال عنف وتخريب قام بها امل�ستوطنون �ضد ال�سكان العرب منها :و�ضع
القنابل يف �ساحات املدار�س وقلع الأعمدة الكهربائية وهدم خم�سة بيوت يف منطقة الق�صبه
و�إحراق �سيارات با�صات وال�سوق املركزي والأ�شد خطورة ،تتمثل يف حادثة قتل ثالثة طالب
جامعيني يف اجلامعة الإ�سالمية يف اخلليل حيث تبني بان مدبري هذه العملية ينتمون �إىل
خلية تخريبية يهودية تعمل منذ �سنوات �ضد ال�سكان العرب يف املناطق املحتلة(. )33
وجتدر الإ�شارة �أن مدر�سة �أ�سامة بن منقذ وحمطة البا�صات ما زالتا معلنتني كمنطقتني
ع�سكريتني حماطتني بالأ�سالك ال�شائكة يقيم فيها اجلنود وامل�ستوطنون.
♦

♦تهويد بناية الدبويا:

تقع يف قلب مدينة اخلليل( ،بيت هدا�سا) وتعود للعهد الرتكي ،وحتولت مل�شفى يف عهد
االنتداب ،ثم مدر�سة لوكالة الغوث الدولية يف العهد الأردين عام  ،1965ويف عام 1975
قامت زوجة ليفنجر باال�ستيالء على املبنى (. )34
♦

♦تهويد تل الرميدة:

تع ّد منطقة تل الرميدة الواقعة يف اجلزء اجلنوبي من البلدة القدمية احد املناطق
الأثرية واملقد�سة حيث يتواجد بها ثالث مقابر يهودية لطوائف اال�شكناز والكراتيني (.)35
واعترب امل�ستوطنون �أن اخلليل القدمية كانت تقوم بالقرب من املدينة احلالية على تلة
الرميدة املغطاة ب�أ�شجار الزيتون ،وكانت ت�ضم بركتني هما بركة القزازين ،وبركة ال�سلطان
وذلك يف جنوبها الغربي (. )36
♦

♦تهويد م�سجد م�شهد الأربعني:

ا�ستوىل اليهود على  12دومن ًا يف حميط امل�سجد ومنعوا جلنة الأعمار من ترميم
امل�سجد ،متهيداً لال�ستيالء عليه بحكم قربه من م�ستعمرة «تل الرميدة» (. )37
♦

♦تهويد منطقة خار�صينا:

�أقيمت م�ستوطنة غفعات خار�صينا يف العام � ،1982إىل ال�شمال من م�ستوطنة كريات
�أربع ،ومب�سافة ال تبعد عنها �أربعة كيلومرتات على �أرا�ضي مدينة اخلليل ،ويف منطقة ال تبعد
�سوى �أمتار عدة عن مواقع البيوت حغاي �إىل اجلهة اجلنوبية من مدينة اخلليل ومب�سافة ال
تبعد �سوى ع�رشات الأمتار عن البيوت العربية يف املدينة (. )38

وال يقت�رص الأمر عند هذا احلد فقد ُه ِّودت م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي حول املدينة
لإقامة حزام ا�ستيطاين كما جرت يف عام  1981م�صادرة م�ساحات وا�سعة من �أرا�ضي
القرى املحيطة باخلليل ،لإقامة حزام ثان من امل�ستعمرات على دائرة �أو�سع من احلزام الأول
ومن ذلك� ،إقامة م�ستعمرة كرمئيل على �أرا�ضي بلدة يطة ،وم�ستعمرة مت�سف�س جربين على
�أرا�ضي قرية ترقوميا ،وم�ستعمرة ت�شيغوت على �أرا�ضي قرية �صوريف وبيت امر .وم�ستعمرة
كرمي ،ت�سور ،بني ،خفري ،كراميل ،ماعون� ،سو�سيا ،بيت حجاي ،عتانئيل� ،شيمعة ،ظانا،
ا�شكو لوت ،نيغوهوت ،تيلم� ،أدوره ( . )39حيث بلغ عدد امل�ستوطنات يف املحافظة ()27
م�ستوطنة و ( )17ب�ؤرة ا�ستيطانية.
ثانيا -هدم البيوت والقرى:
تنطلق دولة �إ�رسائيل من مفاهيم توراتية (�أو بالأ�صح يزعم �أنها توراتية) بان الأر�ض
ملك لها وحدها ،وال حق لغري اليهود يف الإقامة فيها ،وبناء على هذه املفاهيم ،وب�سبب
ال�شهوة اجلاحمة لالمربيالية ال�صهيونية يف التو�سع فقد جل�أت �إ�رسائيل منذ عام 1948م �إىل
هدم البيوت والقرى العربية وطرد �سكانها حتى ت�ضمن الأر�ض لليهود وحدهم .ويذكر تقرير
حقوق الإن�سان الذي �أعده الربوفي�سور �شاحاك رئي�س جمعية حقوق الإن�سان يف �إ�رسائيل� ،أن
�إ�رسائيل هدمت ( )385قرية عربية يف فل�سطني من �أ�صل ( )475قرية (. )40
ويف عام  1967هدمت �إ�رسائيل يف حمافظة اخلليل قرى بيت عوا وبيت مر�سم ،وذكر
يف تقارير حقوق الإن�سان �أن �إ�رسائيل هدمت يف ال�ضفة وقطاع غزة (ومن �ضمنها القد�س)
يف املدة الواقعة بني عامي  )16312( 1971 -1967بيت ًا عربي ًا كانت ح�صة حمافظة
اخلليل منها (� )605إذ ال يعرف العدد احلقيقي للبيوت العربية التي هدمتها �إ�رسائيل �سواء
داخل الأر�ض املحتلة عام 1984م ،التي �أقيمت عليها �إ�رسائيل� ،أو يف الأرا�ضي املحتلة منذ
عام 1967 ،لأن �إ�رسائيل م�ستمرة يف عمليات الهدم ،رغم عملية ال�سالم ،ورغم خمالفة ذلك
لكل الأعراف الدولية والقوانني املحلية (. )41
يف كل مرة كان ي�ستغل امل�ستوطنون �أي حادث �ضدهم ،و�أحيان ًا بدون حوادث �ضدهم،
حتى يقوموا بخطوة حتقق لهم تعزيز اال�ستيطان يف البلدة القدمية من اخلليل ،واال�ستيالء
على البيوت واملمتلكات العربية ،هذا �إ�ضافة �إىل �سعيهم املتوا�صل لإعطاء بع�ض القانونية
ل�سلوكهم اال�ستيطاين خا�صة فيما يتعلق بعملية البناء يف و�سط املدينة التي تخ�ضع ل�سلطة
البلدية وجلنة التنظيم املحلي فيها.
هدم االحتالل الإ�رسائيلي العديد من املنازل والأبنية التاريخية و�سط مدينة اخلليل
يرجع تاريخ بنائها �إىل الع�رص اململوكي والعثماين ،و�إ�ضافة �إىل اال�ستيالء على بع�ض
الأبنية يف داخل املدينة وحتويلها �إىل �أحياء �سكنية.
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ثالثا -جدار الفصل العنصري:
هو جدار �سيا�سي هدفه فر�ض وقائع جديدة على الأر�ض عرب �إزاحة حدود عام 1967
�إىل داخل الأرا�ضي الفل�سطينية ،و�ضم �أكرب م�ساحات ممكنة من الأرا�ضي مع �أقل عدد من
ال�سكان .والذي مير ب�أرا�ضي املحافظة ،ويبلغ طوله �أكرث من ( )186كم ،ويلتهم �أكرث من
 %60من م�ساحة الأرا�ضي الزراعية ،و % 15من الأرا�ضي املروية ،وما م�ساحته (� )565آلف
دومن من الأرا�ضي ب�شكل عام ،و�ضمها للم�ستوطنات التي ُو ِّ�سع معظمها ،ويقتلع اجلدار �أكرث
من (� )250آلف �شتلة زيتون ،ويقتطع م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي الرعوية ،ويدمر بنية
الإنتاج الزراعي ب�شقيه النباتي واحليواين ،وي�سيطر على م�صادر املياه ،حيث �شكل �رضبة
قاتلة لالقت�صاد يف املحافظة ،و�سي�ؤدي هذا اجلدار �إىل حما�رصة حوايل (� )40آلف مواطن،
يقيمون داخل البلدة القدمية من اخلليل ،وهذا ي�شكل كارثة حقيقية ل�سكان حمافظة اخلليل.
وق�سم اجلدار العن�رصي والطرق االلتفافية املحافظة �إىل ( )6مناطق مقطوعة ومعزولة
عن بع�ضها بع�ضاً ،ويحا�رص املحافظة ويعزلها عن بقية حمافظات فل�سطني .والتغريات
اجلديدة يف م�سار اجلدار يف ال�ضفة الغربية من جنوب حمافظة اخلليل باجتاه ال�شمال
ال�رشقي والذي على �أثره مت �إ�ضافة ( )5 .53كيلومرت على طول اجلدار ،وعزل على �آثرها
(� )780 .153آلف دومن ما بني امتداد اجلدار اجلديد واخلط الأخ�رض على جانب البحر
امليت.
ويف �أعقاب اتفاقية اخلليل يف عام  1997مت تق�سيم املدينة جغرافيا وب�رشيا �إىل
ق�سمي ( )H1و ( ، )H2وازدادت خطوات االحتالل �رضاوة ،يف �إجراءات تهويد املدينة،
التي �أخذت �أ�شكا ًال و�أ�ساليب عديدة ،منها هدم البيوت ،وت�رشيد ال�سكان ،و�إغالق املحالت
التجارية ب�أوامر ع�سكرية ،واالعتداء على املواطنني بدم بارد و�إحراق املنازل واملمتلكات
وتدمري منازل ومن�شة ومداهمات البيوت ال�سكنية ليل نهار ،واعتقاالت باجلملة ،و�أدى بناء
جدار ال�ضم والف�صل العن�رصي حول الب�ؤر اال�ستيطانية ،وارتكاب �أعمال تدمري وجتريف
للأر�ض والأ�شجار ،وو�ضع ال�سكان يف �سجن كبري ،وحواجز حديدية و�أ�سمنتية ،و ( )7بوابات
الكرتونية ،و ( )5بوابات مغلقة ،ونقاط التفتي�ش الع�سكرية يف كل الطرقات ،وعلى �أ�سطح
املنازل.
وجاء بناء جدار العزل هذا ليعمق امل�شكلة ،وليزيد الطني بلة على بلة ،وليف�صل املئات
من العائالت العربية داخل البلدة القدمية ،واملنطقة التي ت�سمى ( )H1و ( ، )H2و�سيتم
تدمري مئات املنازل التاريخية امل�أهولة ،وبخا�صة مناطق متا�س مزدحمة بال�سكان ،كما

ودمرت املزيد من الأرا�ضي الإ�ضافية ،و�إن هذه الإجراءات �سببت
�شرُ ِّدت مئات العائالتّ ،
خ�سائر فادحة ،مما يزيد الإجراءات وال�ضغوطات على املواطنني لإرغامهم على الهجرة
الق�رصية ،وهذه هو الهدف الأ�سا�س ل�سلطات االحتالل ال�صهيونية ،بالإ�ضافة �إىل اجلدار
الداخلي حول امل�ستوطنات التي تقع داخل املدينة ،واجلدار اخلارجي الذي بد�أ من م�ستوطنة
جمدال عوز بالقرب من بيت �أمر ،مروراً ب�صوريف ،وخارا�س ،ونوبا ،وبيت �أوال ،وترقوميا،
وبلدة �إذنا ،ودير �سامت ،وبيت عوا ،والربج ،وعرب الرما�ضني ،وال�سموع جنوبا ،و�إىل منطقة
�أم الدرج �رشق بلدة يطا ،و�إىل �أن ي�صل �إىل بلدة بني نعيم يف ال�سفوح ال�رشقية ملحافظة
اخلليل ،حيث ي�ضم بذلك م�ستوطنات عدة من بينها كرمئيل ،وماعون ،و�سو�سيا ،وبني حيفر،
ومن املعروف �أن اجلدار يبقي ( )7جتمعات �سكانية بدوية خارج اجلدار ،و ( )68قرية
وخربة �صغرية تابعة لعدة بلدات يف هذه املنطقة (. )42
رحلت �إ�رسائيل �أكرث من ( )33عائلة فل�سطينية من
وبتاريخ  2007 /10 /30قامت َّ
خربة ق�صة القريبة من بلدة �إذنا وقامت هذه القوات بهدم البيوت واملغر وتدمري خمزون
احلبوب والأعالف وطُ ردوا من �أرا�ضيهم �إىل اجلهة ال�رشقية جلدار الف�صل العن�رصي .و�إ�ضافة
�إىل املنطقة الأمنية العازلة التي �أقامتها قوات جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي على الطرق
اجلانبية ،والتي تبد�أ من منطقة الظاهرية ،وحتديداً من منطقة عرب الفريجات ،وحتى
م�ستوطنة الكرمل يف اجلنوب ال�رشقي لبلدة يطا ،وتقع على الطريق رقم ( )317املخ�ص�ص
للم�ستوطنات ال�صهيونية يف حمافظة اخلليل ،وتعزل هذه املنطقة الأمنية �أكرث من ()500
مواطن ،ي�سكنون يف العديد من القرى والتجمعات واخلرب العربية ال�صغرية ،ومن الوا�ضح
�أن هذا املخطط �سيح�رص بلدات الظاهرية وال�سموع ويطا ،بني منطقة الطريق اجلديد املنوي
�أقامته ،وبني م�سار اجلدار املبني حاليا ،حيث �أن �سكان هذه البلدات ممنوعون من املرور
عرب الطريق رقم ( ، )317والطريق رقم ( ، )60للو�صول �إىل �أرا�ضيهم ،وزيارة �أقاربهم
املحا�رصين يف هذه املنطقة ،التي تقدر ب�آالف الدنومات من الأرا�ضي الزراعية اخل�صبة،
واملناطق الرعوية ،والتي �ستت�رضر جراء ذلك العديد من العائالت التي تعتمد كلي ًا على
الزراعة والفالحة وتربية املوا�شي� ،إ�ضافة �إىل �إخطار ع�رشات املنازل بوقف البناء والهدم،
حيث خلق م�شكلة اجتماعية ت�ضاف �إىل امل�شكالت القائمة� ،إ�ضافة �إىل الناحية الأمنية
اخلطرية ،املتمثلة يف �أن كل مواطن يقرتب من هذه املناطق� ،سيكون عر�ضة �إىل �أطالق النار
واملوت� ،أ�ضف �إىل ذلك �أ�رضار ال حت�صى حلقت باملواطنني يف النواحي ال�صحية والنف�سية
والتعليمية ،هذه الفظائع واجلرائم اخلطرية واملمنهجة تهدف وبكل و�ضوح �إىل خنق
املواطنني اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا ووجودياً ،و�إرغامهم على الت�رشيد والتهجري والرتحيل(. )43
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رابعا -التزوير وسرقة الرتاث والتاريخ:
مل يكتف الكيان ال�صهيوين ب�رسقة الأرا�ضي ،بل �سعوا عرب و�سائل عديدة لنهب الرتاث
والتاريخ ون�سبه �إليهم ،ال يقت�رص الآمر عند هذا احلد بل� ،رسقة الزي ال�شعبي وما حتت�ضنه
الأر�ض من �آثار وكنوز .ويف كثري من الأحيان تغري امل�سمات العربية للعديد من املناطق
وت�ستبدل مب�سميات �صهيونية يف ظل خمطط متكامل احللقات ل�رسقة هوية وتراث الأمة ،وهو
ما ي�سري جنب ًا �إىل جنب مع ما يجري على الأر�ض من تهويد وا�ستيطان وتغري ملعاملها.
�أما بالن�سبة لالعتداءات التي يتعر�ض لها الرتاث الفل�سطيني منذ �سنوات طويلة على
�أيدي �آلة االحتالل ال�صهيونية ،التي ال ترحم ،ففي ال�ضفة الغربية تنت�رش العديد من املعار�ض
واملحالت املتخ�ص�صة يف بيع الأدوات الفخارية والزجاجية امل�ستوحاة من التاريخ والرتاث
الفل�سطيني ور�سمتها �أيد فل�سطينية ،لكنها ت�سوق لل�سياح الأجانب على �أنها تراث �صهيوين.
وبح�سب عدد من باحثي التاريخ الفل�سطينيني فان م�صنوعات الفخار التي يعر�ضها
ال�صهاينة يف متاحفهم ومتاجرهم ،هي من �أنتاج عربي وب�أيد فل�سطينية انتقلت �إليهم من
�أجدادهم الكنعانيني ،ونتيجة ل�صعوبة الأو�ضاع االقت�صادية ي�ضطر بع�ضهم لبيعها لتجار
�صهاينة ،ويف �أحيان �أخرى يح�صل بع�ض �أ�صحاب م�صانع على ر�سومات معينة من التجار
ال�صهاينة ،ويقومون بت�صنيعها لهم.
�إن �رسقة الرتاث الفل�سطيني ال تقف عند حد م�صنوعات الفخار ،فهناك جتار عرب
متجولون ي�شرتون املالب�س القدمية والنحا�سيات وال�صكوك املعدنية من ال�سكان املحليني،
ثم يقومون بيعها لتجار متخ�ص�صني لتعر�ض بالتايل يف املتاحف ال�صهيونية.
و�صلت م�ساعي ال�صهاينة ل�رسقة الرتاث الفل�سطيني �إىل حد قيامهم ب�إ�ضفاء ال�صبغة
اليهودية على حجارة البيوت الفل�سطينية القدمية ،حيث ي�رسق ال�صهاينة احلجارة التاريخية
التي �شيدت بها البيوت العربية يف القرى والق�صور التاريخية ،ويف الوقت نف�سه يقومون
بالت�شكيك بالوجود احل�ضاري الفل�سطيني.
وت�شري املعلومات �إىل �أن بع�ض املواطنني الفل�سطينيني تدفعهم ظروفهم االقت�صادية
ال�صعبة� ،إىل التنقيب عن الآثار وبيعها للتجار ال�صهاينة والذين ي�سارعون على الفور �إىل
االدعاء ب�أنها مقتنيات �صهيونية يف م�سعى �صهيوين لطم�س الهوية العربية والإ�سالمية،
وت�أكيد احلق التاريخي املزعوم لليهود يف فل�سطني.
وال يقت�رص الأمر عند هذا احلد حتى الكوفية الفل�سطينية هي الأخرى و�صلت �إىل مربع
ال�صهيونيان جابي بن حاييم ،وموكي هرئيل
ال�رسقة حيث قام م�ؤخرا قام �أخريا امل�صممان
َّ

بت�صميم الكوفية .املعروفة ب�ألوان علم الكيان وجنمة داوود .يف حماولة لال�ستيالء على
الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،وقال بن حاييم وهرئيل :ان خطوط الكوفية التي �صمماها
�ستكون بالأزرق ،على خلفية بي�ضاء.
ك�شفت �صحيفة يديعوت احرونوت �أن وزير املوا�صالت الإ�رسائيلي ي�رسائيل كات�س
املعروف بتوجهاته اليمينية املتطرفة� ،آمر بتهويد �أ�سماء البلدات واملدن املكتوبة على
الإ�شارات والالفتات املنت�رشة على ال�شوارع والطرقات الرئي�سة ،ويق�ضي قرار التهويد ب�شطب
الأ�سماء العربية والإجنليزية لأكرث من �ألفي مدينة وبلدة ،والإبقاء على �أ�سمائها العربية
فقط ،مع كتابتها بالأحرف العربية واالجنليزية ،وبعد تطبيق القرار �سي�شطب ا�سم القد�س
وي�ستبدل به ا�سم «يرو�شالمي» وبينها مدينة اخلليل التي �سي�صبح ا�سمها «حيفرون» ،وقريات
�أربع وبيت هدا�سا وا�سمها « بناية الدبويا» ،وغفعات خار�صينا ،والنهر اخلالد ...الخ (. )44
واعترب خرباء يف ال�ش�أن الفل�سطيني قرار الكيان ال�صهيوين بتغيري �أ�سماء العربية �إىل
�أ�سماء عربية و�صهيونية ،جاء لطم�س هويتها ،ا�ستمراراً مل�سل�سل تهويد املدينة ،والوقوف
�ضد ملفات حق العودة التي يطالب بها الفل�سطينيون يف اخلارج.
وذكرت كثري من الدرا�سات �أن الدولة العربية قبيل �إعالن قيام الدولة مل يكن لها تراث
على الإطالق ،لذلك اعتمدت يف تكوين ثقافتها على اليهود الذين جا�ؤوا من خمتلف بقاع
الأر�ض ليحملوا ثقافة وح�ضارة �شعوبهم ودولهم حيث �أعيد ت�شكيل هذه الثقافات مع و�ضع
�أهداف حمددة لها �إىل جانب �صياغتها يهودي ًا لت�صبح تراث ًا يهودي ًا يف واحد من كربى
عمليات اخلداع ال�صهيونية ،وا�ستغلت الدولة العربية هذه الأفكار يف ال�سيطرة على الأرا�ضي
العربية ،بو�ضع جمموعة �أفكار ومفاهيم تاريخية متتد جذورها لآالف ال�سنني لت�ؤكد �أن لها
تاريخ ًا مزعوما على هذه الأر�ض ،و�أن لها بالتايل حق ًا يف الوجود عليها.

ممارسات املستوطنني واعتداءاتهم:
هناك اعتداءات �شبه يومية من قبل امل�ستوطنني على �سكان حمافظة اخلليل
وممتلكاتهم ،وتعري�ض حياتهم للخطر ،وهذه بع�ض الأمثلة على املمار�سات واالنتهاكات

من قبل امل�ستوطنني:
�1 .1إحراق املنازل واملمتلكات :على �أثر مقتل �أحد امل�ستوطنني يف منطقة قريبة من

احلرم الإبراهيمي بتاريخ  ،1993\5\28فر�ضت قوات اجلي�ش منع التجول على مدينة
اخلليل ب�أكملها ،بعدها �أخذ امل�ستوطنون يتجولون يف ال�شوارع ،ويقومون بالتحطيم
والتك�سري للممتلكات العربية واالعتداء على كل من ي�صادفهم ،واقتحام املنازل واالعتداء
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على �سكانها ،و�إتالف حمتوياتها و�أحيانا �إحراقها ،وغالبية املمار�سات كانت تتم على
مر�أى من اجلنود الذين كانوا بالقرب منهم �أو يرافقونهم يف حتركاتهم ،وقد تركزت عمليات
حرق املنازل يف البيوت القريبة من مكان احلادث ،حيث مت �أحرقت �أربعة منازل وثالثة
حمالت جتارية ،وقد �أتت على جميع حمتويات املنازل.
2 .2عمليات القتل و�إطالق النار :نتيجة ل�سماح حكومة رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
يت�سحاق رابيني للم�ستوطنني اليهود بالت�سلح وبدون حاجة �إىل الرتخي�ص� ،أدى وجود
ال�سالح بني �أيدي امل�ستوطنني الأثر يف ا�ستخدام الوا�سع له ما ينتج عنه من عمليات قتل
و�إ�صابة للمواطنني العرب ،وهذا ي�شجع عمليات القتل الذين يلج�أون �إىل ا�ستخدام �سالحهم
ب�شكل �شبه دائم ،ويف كثري من الأحيان وقعت عمليات القتل ( ، )45ويف غالبية حاالت القتل
التي قام بها امل�ستوطنون� -إن مل يكن جميعها -مل تكن حياتهم معر�ضة للخطر ،ومل تقع
حتت بند الدفاع عن النف�س ،ويف بع�ض هذه احلاالت كانت حتركهم للقتل م�شاعر الكراهية
واحلقد فقط ،ولعل حادثة جمزرة احلرم الإبراهيمي ال�رشيف �أكرب دليل على ذلك.
3 .3م�ضايقة ال�سكان العرب والتحر�ش بهم :تتمثل هذه امل�ضايقات ب�إلقاء القاذورات
باجتاه املنازل القريبة من امل�ستوطنات ،و�إلقاء احلجارة باجتاه البيوت املجاورة وحتطيم
زجاجها ،و�إغالق الطريق امل�ؤدية �إىل هذه البيوت بحاجز ع�سكري ،والتدقيق يف هوية
ال�سكان املتوجهني �إىل منازلهم القريبة من امل�ستوطنة ،بالإ�ضافة �إىل قطع املياه التي
تزود تلك البيوت ،حيث �إنه ويف عام  1991قام امل�ستوطن «باروخ مرزيل (�سكرتري عام
حركة كاخ العن�رصية) ب�إلقاء احلجارة من باحة منزله باجتاه بيت �إ�سحاق خليل �أبو �ساكور
ابو عي�شة القريب من م�ستوطنة رامات ي�شاي» مما �أدى �إىل حتطيم الزجاج و�إ�صابة الطفلة
رميا وعمرها � 6سنوات بجروح يف ر�أ�سها بطول � 6سنتيمرت (. )46
4 .4اقتالع الأ�شجار و�أتالف املزروعات :يتعر�ض املزارع يف حمافظة اخلليل يومي ًا
تقريب ًا خللع املزروعات وقلع الأ�شجار من قبل امل�ستوطنني ،وخا�صة يف املناطق الريفية
والزراعية القريبة من امل�ستوطنات التي حتيط بالقرى الواقعة يف حمافظة اخلليل ،وتعرب
هذه املمار�سات عن �سيا�سة دائمة ،وذلك بهدف اال�ستيالء على الأرا�ضي وتو�سيع حدود
امل�ستوطنات ،كما يحدث �أحيانا يف م�ستوطنة �سو�سيا القريبة من بلدة يطا وغريها من
امل�ستوطنات ،وتهدف ممار�ساتهم �إىل التو�سع و�إجبار �أ�صحابها �إىل ترك �أرا�ضيهم ،وقد �أقدم
م�ستوطنو �سو�سيا بتاريخ  1993 /6 /14على �إحراق � 40شجرة زيتون مثمرة� ،إ�ضافة �إىل
�إحراق خم�سة �آالف �شجرة رعوية.

املوضوع الثاني :سبل احملافظة على الرتاث الشعيب يف حمافظة خليل
الرمحن:
يع ّد الرتاث ال�شعبي من الدرا�سات التي ت�أخر االهتمام بها يف العامل العربي ،على الرغم
من غنى هذا الرتاث و�أهميته بالن�سبة لنا ،وبدا االهتمام بدرا�سة الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
جمعا ودرا�ست بعد نكبة عام 1948م� ،أال �أن هذا االهتمام ازداد بعد النكبة الثانية يف
عام 1967م ،عندما �أح�س املهتمون بخطورة ما �آلت �أليه الأمور يف فل�سطني عامة واخلليل
خا�صة (. )47
وبالرغم من اجلهود الفل�سطينية املتوا�ضعة ،ف�إنها متكنت من حتريك الطاقات ،وخلق
�أجيال من املهتمني الذين د�أبوا على اجلمع والتميز والدرا�سة واحلفاظ عليه ،فظهرت بع�ض
الدرا�سات املبكرة يف منهاجها ونتائجها.
ونتيجة اخلوف املتزايد عل الرتاث ال�شعبي من االندثار �أو التحريف �أو ال�سطو عليه كما
فعل ال�صهاينة ،الأمر الذي ا�ستدعى االهتمام بهذا الرتاث وتدوينه وحفظه؛ لأنه ميثل حياة
ال�شعب وتقاليده من جهة ،ومن جهة ثانية يكون عن�رصاً فاع ًال يف احلفاظ على �شخ�صيتها،
وعلى بعث الإح�سا�س القومي ال�صاخب فينا الذي ي�شكل حتدي ًا حا�سم ًا لكل عمليات الإبادة
والتهويد� .إن «التعرف عل ثقافتنا والت�شبث بكل لوحة وكل ر�سم وكل موال وحلن يربطنا
بالأر�ض التي اقتلعنا منها» (. )48
والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني مل يكن جمرد درا�سة تقبع يف كتاب ،و�إمنا كان موجه ًا
خلدمة �أغرا�ضه القومية والوطنية ،وخلدمة ثقافة �شعب نهبت �أر�ضه ،و�رسق تراثه ال�شعبي
وغري ال�شعبي ،وكان من �أ�سباب جناح املهتمني بالرتاث وانطالقه من املحلية �إىل العاملية،
�أن دار�سي هذا الرتاث قد عملوا على االرتقاء بالعمل امليداين ،واختيار النماذج التي ت�صلح
للظروف املتجددة ،عندما انتقلت درا�سة الرتاث �إىل �آفاق مل ت�صل �إليها من قبل (. )49
�إن �ضياع تراثنا ال�شعبي ،يعني �ضياع بع�ض معامل هويتنا ،وحرمان �أجيالنا الالحقة
من التعرف �إىل هذا الرتاث ،وحرمان الدار�سني والباحثني من الوثائق واملواد الالزمة
لدرا�ستها و�أبحاثهم يف العلوم الإن�سانية .و�إن االهتمام بالرتاث ال�شعبي مل يكن وليد
ال�صدفة ،وال ثمرة اجتهاد �شخ�صي �أو باحث فرد ،بل �إن الواجب القومي والوطني يلزمنا �أن
نقوم بتدوين تراثنا ونقله ودرا�سته درا�سة علمية وغربلته وا�ستئ�صال الغث املد�سو�س فيه
من الثقافات الأخرى ،والتم�سك بالإيجابي ،الن الرتاث هو الهوية ونحن �شعب يقاتل من
�أجل الهوية� .أما ذا كان اهتمامنا بالرتاث يقوم على �أ�سا�س التدوين واملتحفة فقط ،فهذا هو
العقم احل�ضاري والفكري بعينه (. )50
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�إن املخاوف املتزايدة على الرتاث ال�شعبي من االندثار وال�ضياع ب�سبب الهجمة
ال�صهيونية ،وب�سبب زوال اجليل القدمي الذي يدخر هذا الرتاث ،دفعت الباحثني �إىل تدوينه
ودرا�سته بغية �أحيائه وا�ستلهامه ونقله �إىل الأجيال القادمة ،ويف �ضوء ذلك ت�أتي �أهمية

الأدوار التي حتافظ على الرتاث ال�شعبي وحمايته من ال�ضياع ،وهي على النحو
الآتي:

 -1دور املؤسسات الشعبية:
اهتمت امل�ؤ�س�سات ال�شعبية يف حمافظة اخلليل ب�أهمية احلفاظ على الرتاث نتيجة
للأو�ضاع ال�سائدة يف املنطقة ،وخا�صة االحتالل ال�صهيوين للأرا�ضي الفل�سطينية ،ومن
هذه امل�ؤ�س�سات ،اجلمعيات ،املعار�ض ،املتاحف.
♦

♦اجلمعيات:

نتيجة للأو�ضاع ال�سائدة يف حمافظة اخلليل ب�سبب االحتالل ال�صهيوين لأرا�ضيه،
�أدى �إىل تزايد ال�شعور بالإح�سا�س باخلطر الذي يهدد تراثهم ال�شعبي ويهدد وجودهم على
ار�ض وطنهم ،وت�ضافرت العديد من اجلهود للوقوف �أمام كل �أ�ساليب العنف والطم�س من
االحتالل الإ�رسائيلي .وظهرت العديد من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات يف حمافظة اخلليل كان
حمور ر�سالتها احلفاظ على الرتاث وحمايته ،ومن بني هذه امل�ؤ�س�سات:
♦

♦جلنة �أعمار اخلليل:

انطالقا من احلر�ص على احلفاظ على اخلليل و�صيانة تراثها احل�ضاري والثقايف،
ولإنقاذ البلدة القدمية من �أطماع امل�ستوطنني اليهود� ،أ�صدر الرئي�س يا�رس عرفات قراراً
رئا�سي ًا يف الثاين ع�رش من �شهر �آب لعام  1996يق�ضي بت�شكيل جلنة �إعمار اخلليل من
�شخ�صيات وم�ؤ�س�سات وفعاليات حمافظة اخلليل ( . )51وكان من �ضمن �أهدافها منذ بداية
ت�أ�سي�سها حماية الرتاث اخلليلي ،ومن �أبرز هذه الأهداف:
 مواجهة اال�ستيطان اليهودي وحما�رصته داخل البلدة القدمية ،من خالل تطويق
الب�ؤر اال�ستيطانية بحلقات من املباين امل�أهولة ملنع تو�سعها �أفقياً ،ومنع التوا�صل العمراين
لهذه الب�ؤر بزيادة الكثافة ال�سكانية العربية بينها.
 احلفاظ على الرتاث الثقايف ،من خالل احلفاظ على عنا�رص الوحدة التكوينية
للمبنى القدمي ،و�صو ًال للحفاظ على الن�سيج العمراين ب�أكمله.
 �إحياء البلدة القدمية ،من خالل تعزيز ارتباط ال�سكان بها ،و�إعادة ا�ستخدام املباين
املهجورة ،وت�أهيل البنية التحتية ،وربط البلدة القدمية بباقي �أجزاء املدينة.

�أما بالن�سبة لأهم الأعمال التي تقوم بها جلنة �أعمار اخلليل ،والتي �ساهمت يف
حماية الرتاث من االحتالل الإ�رسائيلي:
 ترميم املباين التاريخية - :حيث تعمل جلنة �إعمار اخلليل على ترميم املباين
ال�سكنية القدمية من �أجل احلفاظ على ثقافة البلدة العتيقة وتراثها وا�ستقطاب عائالت
جديدة لل�سكن واحلفاظ على العائالت ال�ساكنة من خالل تقدمي خدمات متنوعة مثل:
اخلدمات االجتماعية وال�صحية واالقت�صادية وتقدمي الدعم املايل وعقد الفعاليات ثقافيه
والرتفيه.
 �إعادة ت�أهيل البنية التحتية :تعمل اللجنة على �إعادة ت�أهيل البنية التحتية
ل�شوارع البلدة القدمية ،بالإ�ضافة �إىل �إعادة ت�أهيل احلدائق واملالعب بحيث تكون تنف�سات
لل�سكان.
 توعية املجتمع املحلي  :توعية يف جمال البيئة والرتاث الثقايف واالندماج
االجتماعي .ويركز الربنامج على البلدة القدمية ،وي�ستهدف جميع الفئات العمرية الرجال
وربات البيوت ،الأطفال.
 احلفاظ على امل�سجد الإبراهيمي ال�رشيف :تقوم جلنة �إعمار اخلليل وبالتعاون مع
دائرة الأوقاف الإ�سالمية برتميم احلرم كامالً ،و�إظهار جماليات املبنى و�إعادة الألوان
املختلفة داخله �إىل �سابق عهدها.
 الوحدة القانونية :حيث تقوم بر�صد االنتهاكات الإ�رسائيلية �ضد ال�ساكنني
وتوثيقها وتقدمي ال�شكاوي للمحاكم الإ�رسائيلية ،وكذلك توعية املواطنني بحقوقهم
الإن�سانية واملدنية من خالل ور�ش العمل واللقاءات املتكررة.
 ق�سم الن�شاطات والفعاليات :الزيارات واجلوالت امليدانية ،حيث تعمل جلنة
�أعمار اخلليل على تن�شيط احلركة ال�سياحية وا�ستقطاب املواطنني والزوار �إىل البلدة
القدمية وقد و�ضعت م�ساراً �سياحي ًا للجوالت والزيارات يف البلدة القدمية  ،بحيث ت�شمل
هذه اجلوالت املواقع التاريخية وامل�شي يف احلارات والأ�سواق القدمية ،وكذلك �إظهار
الو�ضع ال�سيا�سي العام للمدينة .من خالل املحا�رضات ،والعرو�ض ،ومعار�ض ال�صور
الفوتوغرافية ،والأفالم الوثائقية و املحادثات امليدانية ،والتي تهدف جميعها �إىل ترويج
البلدة القدمية من اخلليل .كما تعمل اللجنة على عقد العديد من الفعاليات والأن�شطة على
مدار العام تختلف وتتنوع ح�سب كل مو�سم .مثل مهرجان امل�أكوالت ال�شعبية ،ومعر�ض
احلرف التقليدية واملطرزات.
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♦

♦مركز ال�سنابل للرتاث ال�شعبي الفل�سطيني:

ت�أ�س�س مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي يف بلدة �سعري – التي تقع �شمال
�رشقي مدينة خليل الرحمن والتي تع ّد من البلدات العريقة والقدمية يف التاريخ الإن�ساين-
�سنة 1996م ،ومن الأهداف التي حققها املركز يف املحافظة على الرتاث اخلليلي ،هي:
 جمع املواد النظرية املتعلقة بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني وتوثيقها.
 �إجراء الدرا�سات الرتبوية واالجتماعية وعمل امل�سوحات الأكادميية وا�ستطالعات
الر�أي واجلدوى االقت�صادية.
 جمع املواد الالزمة لإقامة متحف الرتاث ال�شعبي.
 ا�ستكمال �إجراء ون�رش حلقات �سل�سلة « لكي ال تن�سى « يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
و�إ�صدار الكتب.
 �إقامة املعار�ض الرتاثية واملهرجانات والندوات وامل�ؤمترات واملحا�رضات وور�ش
العمل.
 �إ�صدار قامو�س الأمثال ال�شعبية وترجمتها �إىل لغات �أجنبية.
 التن�سيق مع املراكز الرتاثية والبحثية املحلية والعربية والعاملية لتحقيق التعاون
والأهداف امل�شرتكة.
 �إنتاج الأفالم التوثيقية للرتاث ال�شعبي وتوزيعها.
♦

♦املتاحف:

�ساهمت املتاحف -ومازالت -ت�ساهم يف املحافظة على الرتاث الفل�سطيني ،وذلك
عن طريق حماية �أدواتنا وفنوننا ومالب�سنا ال�شعبية ،ومن الأدوات التي حتفظها هذه
املتاحف مثال الفخار ،وهي من الأدوات الفخارية الفل�سطينية التي يهددها اخلطر ،ومعظم
هذه الأدوات وجدت طريقها �إىل الأ�سواق الإ�رسائيلية� ،إذ تهافت الإ�رسائيليون على �رشائها
حتى �أفرغوا املحافظة منها ،وهم يحتفظون بها يف متاحفهم ،ويزينون بها مداخل بيوتهم
و�ساحاتهم .بينما نحن �أ�صحاب هذا الرتاث نفقده ،ونفقد معه جزءاً من ثقافتنا ال�شعبية
حوله (. )52
�إن املتاحف الن�شطة هي الو�سيلة املالئمة حلماية مثل هذه الأدوات املادية ،وعلينا
تق�صي مظاهر ال�سلوك املتعلقة بها ودرا�ستها� ،إذ ال يكفي االحتفاظ بهذه الأدوات اجلامدة.
فاملعاين والرموز والوظائف املتعلقة بهذه الأدوات ،هي الر�سالة املطلوبة من املتحف

�أن ي�ؤديه ،ومن هذه املتاحف ،متحف ال�سنابل الذي عكف منذ ت�أ�سي�سه على جمع املواد
العينية لإقامة متحف �شعبي �ضمن الإمكانات املتاحة بهدف ن�رش املعرفة خلدمة املجتمع،
واملحافظة على تراثه وما�ضيه لتطويره من �أجل امل�ساهمة يف بناء م�ستقبل �أف�ضل لفتح
�آفاق املعرفة واالت�صال والعر�ض والدرا�سة والتعليم والرتفيه.
♦

♦املعار�ض:

ومن الو�سائل الأخرى للمحافظة على الرتاث ال�شعبي يف حمافظة اخلليل �إقامة
طياتها �أدوات مادية من مطرزات تتعلق باملالب�س وقطع
املعار�ض امل�ؤقتة التي ت�ضم يف َّ
الزينة والفنون ال�شعبية ،وبادرت العديد من م�ؤ�س�سات حمافظة اخلليل �إىل �إقامة مثل هذه
املعار�ض كن�شاط م�ستقل� ،أو على هام�ش ن�شاطات �أخرى تقيمها ،وتهدف هذه املعار�ض
�إىل التعريف بجوانب من احلياة ال�شعبية الفل�سطينية ب�أدواتها وفنونها التقليدية ،ومن
هذه املعار�ض التي �ساهمت يف حماية الرتاث جلنة �أعمار اخلليل ،وقد �أقامت العديد من
املعار�ض مثل معر�ض لل�صور ،ومعر�ض للمطرزات واحلرف التقليدية ،ومعر�ض الف�سيف�ساء،
والأم�سيات الثقافية والفلكلورية والأغاين الفل�سطينية وفرق الدبكة ،ومهرجان امل�أكوالت
ال�شعبية.
♦

♦املجالت:

�ساهمت املجالت وال�صحف الوطنية يف حماية الرتاث ال�شعبي ،من خالل فتح
�صفحاتها لأبحاث ومقاالت وتعليقات الكتاب والباحثني ،وت�شجعهم على الكتابة يف
هذا املجال ،و�إجراء اللقاءات مع املهتمني بالرتاث ال�شعبي من �أجل ا�ستمرارية االهتمام
به وتعميقه ،ومن املجالت التي اهتمت بالرتاث يف حمافظة اخلليل ،جملة ال�سنابل التي
ت�صدر عن املركز ال�سنابل ،وهي جملة ف�صلية متخ�ص�صة يف الدرا�سات االجتماعية والرتاث
ال�شعبي ،ويحررها �إدري�س جرادات ،ولها هيئة حترير ا�ست�شارية.
�صدر منها �أعداد عدة ،كما �أ�صدرت وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية تعميما ي�سمح
باقتناء املجلة يف مكتبات املدار�س احلكومية واخلا�صة .ومن الن�شاطات الفاعلة لهذه
املجلة ور�ش العمل واللقاءات الرتاثية والندوات واملهرجانات وامل�ؤمترات ،حيث �أقام
املركز م�ؤمتر الق�ضاء الع�شائري يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية برعاية الأخ الرئي�س
املرحوم يا�رس عرفات .كما �شارك املركز يف مهرجان ليايل رم�ضان الذي نظمته وزارة
الثقافة الفل�سطينية ،و�شارك يف مهرجان �أرطا�س للثقافة والفنون يف بيت حلم ومهرجان
التوجيه الوطني وال�سيا�سي يف ترقوميا ،وح�صل املركز على �شهادات تكرمي وتقدير عدة.
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ومن الإ�صدارات التي �صدرت عن جملة ال�سنابل:








الطب العربي ال�شعبي يف فل�سطني.
الدار قفرا واملزار بعيد.
نهج الرتديد يف نغم الأنا�شيد.
ال�صلح الع�شائري وحل النزاعات يف فل�سطني.
نفحات عطرية من الق�ص�ص الرتاثية.
الأغنية ال�شعبية الن�سائية.
من مطبخ جدتي� -أكالت �شعبية فل�سطينية.

 -2دور األفراد والباحثني:
الرتاث ال�شعبي يع ّد من الدرا�سات التي ت�أخر االهتمام بها ،وبد�أ االهتمام بدرا�سة
الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني جمعا ودرا�سة ،بعد نكبة عام 1948م� ،إال �أن هذا االهتمام ازداد
بعد النكبة الثانية يف عام 1967م ،عندما �أح�س املهتمون بخطورة ما �آلت �أليه الأمور
يف فل�سطني ،و�أدركوا �أن االهتمام بالق�ضية الفل�سطينية ال يبد�أ بالن�ضال الر�سمي وحمل
ال�سالح ،و�إمنا ال بد ان يبد�أ من القوا�سم امل�شرتكة التي جتمع النا�س على نظرة واحدة �إىل
الق�ضية ،وهكذا ا�ستطاعت اجل�سور الرائدة �أن تخلق حركة دافعة �إىل االهتمام بالرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني (. )53
لقد اهتم العديد من الباحثني ب�أهمية احلفاظ على الرتاث اخلليلي يف كتاباتهم
ومقالتهم الذين كتبوها عن حمافظة اخلليل .ومن الذين اهتموا بالرتاث ال�شعبي يف حمافظة
اخلليل الدكتور ر�شيد الأ�شهب الذي ن�رش �أطروحته التي ح�صل بها على درجة الدكتوراه وهي
احلكايات والأ�ساطري ال�شعبية يف منطقة اخلليل ،والأ�ستاذ حممود منوره ،وحممد ذياب ابو
�صالح ...الخ.
ولقد تعر�ض العديد من الكتاب والباحثني يف ميدان الرتاث ال�شعبي �إىل ق�ضايا الطم�س
واالنتحال ،وق�ضايا ال�ضغط والإرهاب �ضد كل العاملني يف الرتاث ال�شعبي ،وقد ظهرت
كتاباتهم هذه على �صفحات اجلرائد واملجالت يف بع�ض كتب الرتاث (. )54
 -3دور املؤسسات التعليمية والرتبوية:
للم�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية دور كبري يف حماية الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،وذلك
من خالل املقررات املطروحة يف تلك امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية ،ونخ�ص بالذكر

اجلامعات ومن اجلامعات التي تعنى بالرتاث الفل�سطيني بوجه عام والرتاث يف حمافظة
اخلليل بوجه خا�ص جامعة بولتكنك فل�سطني وجامعة اخلليل ،وجامعة القد�س املفتوحة،
وهما من امل�ؤ�س�سات الرائدة يف تلك املجاالت يف حمافظة اخلليل.
وت�ضم تلك امل�ؤ�س�سات نخبة من الباحثني املجيدين يف �شتى املجاالت الرتاثية ،ومن
اجلدير بالذكر الإ�شارة �إىل �أن الفرق امل�رسحية حتاول �أحياء هذا الفولكلور عرب م�رسحياتها
من حيث �إدخال الرق�صات والدبكات والأغاين والأمثال ال�شعبية ،وكذلك الفنانون الت�شكيليون
الذين ي�ستقون الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يف لوحاتهم (. )55

وقد �أقامت هذه امل�ؤ�س�سات العديد من املهرجانات هدف جميعها �إىل �أحياء
الرتاث يف حمافظة اخلليل بهدف حمايته من االحتالل الإ�رسائيلي ،وذلك عن طريق
�أقامة املعار�ض ،مثل:
♦ ♦معر�ض الرتاث الفل�سطيني الأول يف جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة
اخلليل التعليمية:
افتتحه رئي�س جامعة القد�س املفتوحة �أ .د .يون�س عمرو وعطوفة حمافظ اخلليل كامل
حميد وع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح عبا�س زكي ورئي�س بلدية اخلليل خالد الع�سيلي،
جاء ذلك خالل احتفال نظمته اجلامعة يف اخلليل مبنا�سبة مرور ع�رشين عام ًا على ت�أ�سي�سها
عملت اجلامعة على تنظيم معر�ض الرتاث الفل�سطيني الأول يف منطقة اخلليل التعليمية،
وحمل املعر�ض يف زواياه مل�سات تراثية ذات مدلول تاريخي عميق يعزز الهوية الفل�سطينية،
ويج�سد تاريخها الفل�سطيني العريق ،فعر�ضت ت�صاميم للزي الفل�سطيني للمدن الفل�سطينية
كافة ،و�أ�شكال العمالت والزينة والأواين واملعدات الزراعية التقليدية القدمية وغريها من
الأدوات واملطرزات التي حتمل مل�سات تاريخية موثقة .كما �شمل املعر�ض خيمة تراثية
�ضمت ق�ص�ص ًا وحكاوي تراثية �سرُ ِ دت على اجلمهور والزوار ،وت�ضمنت �أي�ض ًا �صناعة اخلبز
البلدي (اخلبز على ال�صاج)  ،والذي ُو ِّزع على الزوار ليعي�ش الزائر �أجواء املا�ضي وي�ستعيد
ذاكرة التاريخ ،ويقف عند �صور الأجداد والقدامى يف حياتهم وتعامالتهم اليومية ،وي�شتد
فيه احلنني �إىل تلك الأيام ،فيتعمق لديه االنتماء ال�صادق والإح�سا�س املتنامي ب�أهمية
الرتاث يف تعزيز الهوية الفل�سطينية.
ويف هذا ال�سياق ،قال الدكتور نعمان عمرو مدير منطقة اخلليل التعليمية�« :إن جامعة
القد�س املفتوحة ت�سعى دائم ًا �إىل تعزيز الهوية الفل�سطينية لدورها املكمل مل�سرية ن�ضال
�شعبنا ،فهي ت�شجع على تعميق الهوية الفل�سطينية من خالل ن�شاطاتها وفعالياتها ،وها
هي منطقة اخلليل التعليمية اليوم تنظم معر�ض الرتاث الفل�سطيني الأول يف حمافظة اخلليل
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ليكون عنوان ًا للمحافظة على تراثنا الفل�سطيني من ال�رسقة والتحريف ليبقى تراثنا تاريخنا
وهويتنا وم�ستقبلنا».
♦

♦معار�ض جلنة �أعمار اخلليل الرتاثية:

�ضمن فعاليات االحتفال مبرور  15عاما على ت�أ�سي�س جلنة �أعمار اخلليل ،افتتح رئي�س
الوزراء الدكتور �سالم فيا�ض اليوم احتفالية اللجنة بهذه املنا�سبة ،والتي ت�ضم جمموعة
من املعار�ض الرتاثية والفنية واحلرفية والف�سفي�سائية ،الذي ت�ضمن العديد من املقتنيات
واملواد التي تعك�س �إجنازات جلنة الأعمار على مدار  15عاما من العطاء ،وذلك يف �ساحة
جلنة �أعمار.
كما افتتح يف �سوق اللنب معر�ض لل�صور واللوحات الفنية ،التي ت�ضمنت لوحات
فنية ت�شكيلية للفنانة الفل�سطينية �سناء طهبوب ،عربت من خاللها عن الق�ضية الفل�سطينية
وهويتها التاريخية ،كما �شاركت وزارة الثقافة يف عر�ض باقة من ال�صور الرتاثية
والتاريخية والفنية حتكي عن مدينة خليل ،وعر�ضت �أي�ضا جمموعة من ال�صور التي قدمتها
اجلمعية الفل�سطينية لثقافة وفنون الطفل وم�ؤ�س�سة املجدل للثقافة والفنون ،كما عر�ضت
الفنانة الفل�سطينية �أحالم حجازي باقة من ال�صور التي �أثارت �أعجاب امل�شاهدين.
ومن املهرجانات الأخرى معر�ض الأر�ض والكرامة الذي �أقيم يف جامعة القد�س
املفتوحة مركز يطا الدرا�سي الذي �أقيم يف  ،2007 /4 /22وقد ا�ستمر ملدة �أ�سبوع عر�ضت
فيه �إجنازات �شعبنا على �صعيد الفن والثقافة والفكر ،وقد كان هذا املعر�ض مبثابة رد
مبا�رش على الدعايات التي ت�شن �ضد �شعبنا ،وذلك من خالل الكلمات التي احتوتها فقرات
احلفل ،كما �شمل معر�ض ًا للكتاب واللوحات ،ومعر�ض ًا للم�صنوعات الوطنية ،ومعر�ض ًا لآثار
والأعمال الفخارية ،ومعر�ض ًا للرتاث الت�شكيلي ،ومعر�ض ًا خليمة البدو ،وحفالت غنائية.
دور البلديات:
ت�ضم حمافظة اخلليل العديد من البلديات ،وهي من امل�ؤ�س�سات التي �ساهمت يف
حماية الرتاث ،وذلك عن طريق تزويد البيوت واملواقع الرتاثية باخلدمات الأزمة لها ،وذلك
�إما عن طريق تزويدها باملياه والكهرباء وكل ما يلزم تلك املواقع ،بالإ�ضافة �إىل ذلك دعم
ال�سكان الذين ي�سكنون يف تلك املواقع من عدم هدم تلك البيوت ،وبالإ�ضافة �إىل ترميم
تلك املواقع و�صيانتها ،كذلك �إ�صدار القوانني التي �ساهمت يف حمايتها من عبث العابثني
وال�سارقني الذين ي�رسقون احلجارة والأقوا�س والأعمدة ،ويبعونها �إىل االحتالل ال�صهيوين،
والذين يدعون ب�أنها تراثهم وتاريخهم ،ومن هذه البلديات بلدية اخلليل وبلدية دورا وبلدية
حلحول وبلدية يطا وغريها من البلديات.

وتع ّد بلدية اخلليل من �أبرز البلديات التي �ساهمت يف حماية الرتاث من خالل امل�شاريع
التي قامت بان�شائها يف البلدة القدمية يف مدينة اخلليل :وقد تركزت جهود الأعمار منذ

البداية لتحقيق الأهداف الآتية:

 املحافظ على املوروث الثقايف يف البلدة القدمية و�إظهار طابعه العربي الإ�سالمي،
ونقله بحالة �آمنة للأجيال القادمة.
 �إعادة احلياة الطبيعية والتوازن الدميغرايف يف البلدة القدمية ،وذلك من خالل
وقف هجرة ال�سكان منها ،وتثبيتهم فيها وت�شجيع ونقل �سكان جدد �إليها.
 حما�رصة وتطويق الب�ؤر اال�ستيطانية وعدم �إعطائها فر�صة االمتداد والتو�سع،
وذلك من خالل ت�شكيل حلقات من املباين امل�أهولة يف حميطها.


تعزيز ارتباط �سكان املدينة ببلدتهم القدمية.

و قد انطلقت عملية �إعادة الإعمار و الت�أهيل من مفهوم احلفاظ على القيم التاريخية
والأثرية للمباين القدمية ،كما هي لتكون �سكن ًا منا�سب ًا يتوافق مع متطلبات حياة الأ�رسة
الع�رصية .واعتمدت فل�سفة الرتميم على �إعادة ا�ستخدام املباين ال�سكنية الكبرية ك�شقق
�سكنية لأ�رس نووية �صغرية تتوافر فيها اخلدمات الالزمة ،وتفي باالحتياجات ال�رضورية
املعا�رصة للأ�رسة ،وذلك من خالل �إجراء التعديالت ال�رضورية وباحلد الأدنى املمكن من
التغيري يف العنا�رص املعمارية و الإن�شائية ،من �أجل املحافظة على �أهمية هذه املباين
و قيمتها التاريخية والأثرية� .إ�ضافة لذلك كان هناك حر�ص على توفري اخل�صو�صية و
الظروف البيئية املالئمة ،و كذلك حرية احلركة و�سهولة االنتقال .و مل يقت�رص العمل على
مبان عامة ،وتوفري خدمات بنية
مبان �سكنية وت�أهيلها ،بل تعداه لي�شمل ترميم
ترميم
ٍ
ٍ
حتتية ملناطق ب�أكملها.
وحوفظ على طابعها املعماري
وقد ِ�صني الن�سيج العمراين التقليدي للبلدة القدميةُ ،
الأ�صيل دون �أية �إ�ضافات �أو تغيريات تذكر .كما �أن الن�شاط التجاري قد حت�سن ب�شكل كبري،
وعادت احلياة تنب�ض من جديد يف بيئة كانت تعاين من التدهور ال�رسيع ،مادي ًا واجتماعياً.
لقد توقفت هجرة ال�سكان من البلدة القدمية وعادت كثري من الأ�رس للعي�ش والإقامة فيها.
وقد �أعطيت الأولوية يف الرتميم و�إعادة الت�أهيل لتلك املباين التي حتيط بالب�ؤر و التجمعات
اال�ستيطانية رغم ال�صعوبات و امل�شكالت التي تعوق ذلك� .أما تعاون ال�سكان و م�شاركتهم و
ت�ضافر اجلهود يف مواجهة الإخطار و التحديات القائمة فهو م�ؤ�رش وا�ضح على مدى ارتباط
�سكان املدينة ببلدتهم القدمية.
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بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد �أُ�رشك املجتمع املحلي ب�شكل فعلي ،و مب�ساعدته حتولت
البيئة �شبه املدمرة �إىل فراغ اجتماعي جميل ،و �أ�صبحت ممار�سة العمارة عبارة عن عمل
اجتماعي وعقائدي .و كان البد من مواجهة موا�ضيع ح�سا�سة عدة مثل :الأر�ض ،امللكية،
الهوية والوعي الثقايف والتاريخي.
و قد مت التعامل مع هذه املوا�ضيع بطريقة عملية و فعالة دون الإخالل بالرتكيبة
االجتماعية للمدينة و بدون نزع ملكية املباين من ال�سكان الأ�صليني� .إن �أهمية �سيا�سة
الرتميم املتبعة للمباين ال�سكنية ال تكمن يف �إعادة الت�أهيل فقط ،بل يف �إعادة هذه املباين
لأ�صحابها و�إعطائهم حق الت�رصف يف كيفية ا�ستخدامها �ضمن نظام حمدد للت�أجري ل�ضبط
ن�سبة امل�ست�أجرين للمالكني
وكما ورد يف تقرير اللجنة املحكمة ملنح جائزة الأغا خان ملدينة اخلليل ،وت�سجيل
البلدة القدمية من مدينة اخلليل على قائمة الرتاث العاملي .ف�إن مدينة اخلليل تع ّد ا�ستثنائية
من حيث �أنها متثل مغادرة للأ�ساليب التوجهات العادية يف �إعادة الإحياء ،و يف القدرة
على ا�ست�صالح فراغ اجتماعي �ضمن بيئة متدهورة ،و بجهود و م�شاركة جمتمع يعي�ش حتت
احل�صار .كما عربت اللجنة عن تقديرها ملهارات املجتمع وكفاءته و�شجاعته ،بالإ�ضافة
�إىل الإعمال املعمارية املالئمة ،والدور امل�ستقبلي الواعد للمدينة املعمرة.

�أما بالن�سبة للعوامل التي �ساعدت بلدية اخلليل يف جناحها يف م�شاريعها:
 التعامل مبا�رشة مع الواقع و التعرف على امل�شكالت ،واقرتاح حلول مبنية على هذا
الواقع و لي�ست مبنية على نظريات و درا�سات بعيدة عن الواقع� ،إ�ضافة �إىل املتابعة و�إعادة
بناء على البحث االجتماعي.
التقومي ً
 فهم وا�ضح الحتياجات ال�سكن املعا�رص ،و�أدراك لطبيعة البيوت التقليدية القدمية،
والتعامل معها بح�سا�سية ،مما �ساهم يف و�ضع حلول منا�سبة تعطي الأولوية لتوفري
احتياجات ال�سكان و �إحياء الرتاث با�ستعماله ولي�س جتميده والنظر �إليه.
 الفئة امل�ستهدفة يف �إعادة الإعمار هم بالدرجة الأوىل �سكان البلدة القدمية،
وانطالق �إعادة الإعمار من التعامل مع الفراغات اخلا�صة داخل البيوت ولي�س العك�س.
ولذلك كان االهتمام و الرتكيز من�صبا ب�شكل رئي�س على التغيريات الداخلية يف البيوت،
ولي�س على املظهر اخلارجي
 خطر متزايد و تو�سع �رسيع للب�ؤر اال�ستيطانية يتطلب ت�صدي ًا �رسيعاً.
 و�ضع حلول عملية لواحدة من �أهم امل�شاكل التي تواجه �إعادة الإعمار وهي م�شكلة
امللكية ،بحيث تت�ضمن هذه احللول بقاء امللكية لل�سكان واملالكني الأ�صليني قدر الإمكان.

 االعتماد ب�شكل �أ�سا�سي على اخلربة املحلية ،وبناء هذه اخلربة وتطويرها من خالل
التجارب العملية.
 اجلزء الأكرب من البيوت مهجور ،وهذا ال يعوق �أعمال الرتميم ،واال�ضطرار لنقل
ال�ساكنني ب�شكل م�ؤقت.
 دعم حكومي وتوافر دعم مادي.
 هيئة م�ستقلة منف�صلة �إداريا عن البلدية ،وحتظى بدعم ر�سمي وجماهريي.
 حتقيق فائدة اقت�صادية وتوفري فر�ص عمل.
دور اجمللس التشريعي:
من الأدوار املهمة التي حافظت على حماية الرتاث ،وعدم تهريبه �إىل االحتالل
الإ�رسائيلي ،وذلك بعد دخول جزء من هذه املدينة حتت ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
عملت هذه ال�سلطة عن طريق املجل�س الت�رشيعي وبالتعاون مع بلدية اخلليل ووزارة الأوقاف
على حماية البلدة القدمية يف املدينة عن طريق �سن قوانني حتافظ عليها ،وعدم �رسقة
�أثارها مع تزايد التحديات التي تواجهها املدينة على ال�صعيد ال�سيا�سي ،والرغبة الإ�رسائيلية
املحمومة يف تو�سيع اال�ستيطان داخل املدينة ،ومن قرارات املجل�س الت�رشيعي ،تتعلق

مبحافظة على الرتاث الفل�سطيني:

 الطلب من ال�سلطة التنفيذية و�ضع خطة وطنية �شاملة تعنى بالآثار الفل�سطينية
حلمايتها وترميمها و�إبرازها.
 مراجعة الت�رشيعات لتطويرها واالتفاقات التي تربمها ال�سلطة التنفيذية للم�صادقة
عليها.
 ف�صل الآثار عن وزارة ال�سياحة ،واعتبارها م�ؤ�س�سة تابعة لوزارة الثقافة العتبارات
�أبعادها الثقافية واحل�ضارية.
 مراقبة دائرة الآثار وم�ساءلتها وتطويرها وتفعيل دورها يف التنقيب عن الآثار.
 املراقبة واحلفاظ على الرثوة الأثرية املنقولة و�إن�شاء املتاحف الوطنية للحفاظ
عليها وا�ستعادتها من احليازة ال�شخ�صية �إىل احليازة الوطنية حتى ال تت�رسب �إىل اخلارج.
 متابعة العملية التفاو�ضية فيما يتعلق بالآثار والعمل على ا�سرتداد ما �رسق
منها.
 النظر يف ال�شكاوى املحالة �إليها ورفع التو�صيات ب�ش�أنها.
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دور التوثيق واملسح امليداني:
�أما التوثيق فنق�صد به حفظ ما نريد حفظه على �شكل وثيقة مكتوبة �أو م�سجلة بال�صوت
�أو ال�صورة .وي�ساعد على ذلك التقدم التكنولوجي يف ت�سجيل كل ما نريد حفظه ،عن طريق
امليكروفيلم و�أ�رشطة الكا�ست ،و�أفالم الفيديو ،واحلا�سوب الذي ميكن �أن ُيحدث ثورة يف
جمال حفظ املواد القولية من تراثنا ال�شعبي الذي مل ن�ستعمله حتى الآن يف هذا املجال
احليوي ،وت�ساعدنا �أفالم الفيديو باالحتفاظ مبعامل احلياة ال�شعبية التقليدية ،كما �أننا عن
نعرف العامل برتاثنا ال�شعبي وحياتنا ال�شعبية �أي�ضا فيما لو ا�ستثمرنا
طريقها ن�ستطيع �أن ّ
هذه الإمكانية (. )56
�أما بالن�سبة للم�سح امليداين فهي م�س�ؤولية وطنية تقع على عاتق املهتمني بالرتاث
ال�شعبي ،وبخا�صة امل�ؤ�س�سات ،وميكن �أن يكون لكل مواطن دور يف عملية امل�سح وبخا�صة
طلبة اجلامعات ،و�إذا حتقق م�رشوع امل�سح امليداين للرتاث ال�شعبي ،ف�سيتحقق البدء يف بناء
�أر�شيف للرتاث ،نحتفظ فيه باملواد التي جتمع من امليدان ،وميكن لهذا الأر�شيف �أن ي�ضم
ومناهجه
�أر�شيف ًا �صوتياً ،و�آخر للمواد القولية ،وثالث ًا لل�صور والأفالم .وللت�صنيف �أ�صولُه
ُ
املتعارف عليها عاملي ًا يف بع�ض �أنواع الرتاث ال�شعبي مثل ت�صنيف طوم�سون للحكاية
ال�شعبية ،و�إن مثل هذا الت�صنيف يتيح لنا نقل االهتمام بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ب�صفه
عامه وبالرتاث اخلليلي ب�صفه خا�صة من امل�ستوى املحلي �إىل امل�ستوى العاملي.
والباب ما زال مفتوح ًا �أمام �أقالم اخلري يف ميدان جمع البحوث الرتاثية يف حمافظة
اخلليل ودرا�ستها ون�رشها ،والتي تعد خطوط دفاع �صلبة �أمام كل من تخول له نف�سه
ان يقرتب من هذا الرتاث منتح ًال �أو �سارق ًا �أو طام�س ًا له ،وبخا�صة االحتالل الإ�رسائيلي
ملحافظة اخلليل ب�صفة خا�صة وفل�سطني ب�صفة عامه .و�إن اجلهود املتوا�صلة من قبل
الباحثني حلفظ الرتاث تزداد يوم ًا بعد يوم ،وهذا ما يدخل الطم�أنينة �إىل قلوب �أ�صحاب هذا
الرتاث احلري�صني عليه يف حمافظة اخلليل (. )57
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ملخص:
املجد قرية من مائة قرية حتيط مبدينة دورا يف حمافظة اخلليل ،وهي تبعد عن مركز
مدينة اخلليل �إىل اجلنوب الغربي منها حوايل  38كم .ويهدف هذا البحث �إىل ت�سجيل توثيقي
ملو�ضوعات تراثية ملجتمع هذه القرية متتد �إىل خم�سني عاما ونيف� ،أي منذ عام 1950
من القرن املا�ضي .ولأن الباحث من املجد ف�إنه �سيعمد �إىل ت�سجيل هذه املو�ضوعات من
ذاكرته وجتاربه اخلا�صة م�ستعينا ببع�ض الرواة من كبار ال�سن من املجد ،وببع�ض الدرا�سات
املرتبطة بهذه البيئة .وقد عالج البحث بعدين :بعد الأدب ال�شعبي وبعد الرتاث ال�شعبي.
فمن الأدب ال�شعبي :احلكاية ال�شعبية (كالغول ،وال�شاطر حممد وغريهما) ،والتمثيلية
ال�شعبية (كتمثيلية البيك) ،والأمثال ،والأغاين يف املنا�سبات املختلفة :كالأعرا�س و�أيام
احل�صيدة والطهور وغريها .ومما احتواه البحث يف املجال الرتاثي :مو�ضوع املالب�س
اخلا�صة بالرجال والن�ساء ،ف�أ�شهر املالب�س للرجال ال�رصتية والقمباز والعباة واحلطة
والعقال والكفية (كالعمامة) والوطا �أو ال�رصماية ،و�أ�شهر املالب�س للن�ساء ال�شقة والغدفة
والعريقية والبدلة للعرو�س خا�صة .ومن املو�ضوعات الرتاثية يف البحث� :آالت الفرا�ش
كاجلودل والغطا والي�ستك والب�ساط ،وتقاليد الأعرا�س من اخلطبة �إىل �إح�ضار العرو�س �إىل
بيت الزوجية .وكذلك تقاليد امل�آمت وتقاليد الطهور ،و�أمناط الأطعمة التي ت�صنع يف البيوت،
و �أنواع امل�رشوبات ،وال�صناعات اليدوية ،والألعاب ،والعادات اجلربية .وانتهى البحث
باخلامتة والهوام�ش واملراجع.

مقدمة:
املجد قرية من قرى مدينة دورا يف حمافظة اخلليل ،وتقع يف اجلنوب الغربي منها.
وال يختلف �أهلها يف �أ�سلوب حت�صيل رزقهم عن �سائر القرى القريبة منها ،مثل قرى� :سكا
و بيت عوا ودير الع�سل وبيت مر�سم وبيت الرو�ش والربج وغريها ،ف�أهل هذه القرى جميعا
كانوا يرتزقون من الزراعة ال�شتوية وال�صيفية� ،أي الفالحة بعامة ،وتربية املوا�شي ،وجتارة
البقالة املحدودة ،والوظائف التي يح�صل عليها بع�ض �أبنائها يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
داخل املنطقة� ،أو خارجها ،كالرتبية وال�صحة وغريها ،ومن العمل اليدوي يف ور�شات البناء
و�إ�صالح الطرق ،وغري ذلك من �أ�سباب الرزق املتعددة واملتنامية وفق تطور حياة املجتمع
الذي يتدرج من الب�ساطة �إىل التعقيد احل�رضي .ويف هذه الأيام حظيت هذه القرى ب�شبكة
موا�صالت جيدة تربطها ببع�ضها ،ومبدينتي دورا واخلليل ،وبغريهما من مدن فل�سطني
كلها ،بعد �أن كان الذهاب �إىل �إحداها �أو اخلروج منها� ،أيام طفولتنا ،يورث من ي�صطلي
بنريان هذه التجربة �صعوبة وم�شقة ال يح�سد عليها �أبدا.
ومل تزل مرارة هذه التجربة عالقة ب�أذهاننا منذ �أن كنا �صغاراً ،عندما كان �أحدنا
ي�ضطر لل�سفر من هذه القرى �إىل خارجها ،عندئذ ال بد للمرء �أن يح�سب ح�ساب هذا ال�سفر
طوال الليل ،وال بد �أن يبكر يف اخلروج من بيته النتظار �إحدى ال�سيارات العاملة على خطوط
املوا�صالت يف هذه القرى ،ليظفر مبقعد يتكوم فيه ،لعله يحظى ب�سِ نَةٍ كانت قد طارت من
عينيه وهو يرقب الفجر ،وعندما يخرج من بيته� ،آمال �أن يكون الأول يف ال�سرُّ ى (ال�سرّ ْ وة) ،
يجد ح�شداً من النا�س ينتظرون ،وك�أن القرية كلها قد خرجت من بيوتها لت�سافر ،فالطالب
�إىل مدر�سته ،واملوظف �إىل وظيفته ،والعامل �إىل ور�شته ،واملري�ض �إىل عيادة طبيب ...الخ.
وعندما ي�سمع النا�س هدير احلافلة �أو ال�سيارة ي�أخذ كل منتظر يفكر يف الو�سيلة التي
يح�صل بها مقعداً من مقاعد هذه احلافلة �أو ال�سيارة ،في�رشع النا�س بامل َْور واحلركة والتحفز،
ِّ
حتى �إذا اقرتبت ال�سيارة �أخذ النا�س يرتاك�ضون جتاه ال�سيارة ،و يتدافعون نحوها ،فيم�سك
�أحدهم ببابها ومي�سك �آخر بال�شباك ،ويقفز ثالث �إىل ظهرها من �سلم خلفي حتى ي�ضع ما
يحمل من �أغرا�ض على ظهرها ،ف�إذا و�صلت ال�سيارة �إىل املوقف املخ�ص�ص لها� ،أخذ النا�س
يتدافعون على �أبوابها ،فرتى �أحدهم يقذف بنف�سه داخلها كما تقذف الكرة �إىل هدف من
�أهداف ملعب لكرة القدم من �شدة االزدحام ،وال تتحرك ال�سيارة �إال بعد �أن متتلئ مقاعدها
امتالء بطن احلامل بالتوائم الثنائية �أو الثالثية �أو الرباعية ،وال يكاد الهواء يجد منفذاً �إىل
داخل ال�سيارة لكرثة ما يقف يف ممر ال�سيارة من ركاب ،ثم مت�ضي احلافلة على بركة اهلل يف
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طريق طويل متخففة من بع�ض ركابها حيناً ،وحا�شية جوفها ببع�ض �آخر من حمطات متر
بها ،حتى حتط رحالها يف موقفها النهائي يف حمطة البا�صات املركزية باخلليل .ف�إذا نزل
الراكب من احلافلة فال منا�ص له من �أن يرتاح قلي ًال من دوار عبث بعقله ،بعد هذه الرحلة
ال�شاقة ،من ناحية ،و�إذا مل تختل ال�سيارة فرتميك على قارعة الطريق حينا من الوقت من
ناحية �أخرى.
ويف هذه الورقة� ،سي�سجل الباحث لوحات من الرتاث ال�شعبي والأدب ال�شعبي الذي
ر�سمتها ذاكرته منذ �صباه يف ربوع قرية املجد ( )1خمافة �أن ميحو الزمن والن�سيان هذه
الر�سوم ،ووفاء لتلك الربوع اجلميلة �شك ًال وم�ضموناً ،مهما انتقد املنتقدون ،وحاولوا القفز
عنها �إىل فتات ا�ستعرناه من هنا وهناك ،لأنها الك�أ�س الأوىل التي �رشب منها مدون هذه
ال�سطور .وترتاوح هذه اللوحات من الرتاث ال�شعبي والأدب ال�شعبي بني احلكاية ال�شعبية،
واملثل ال�شعبي ،وامل�رسح ال�شعبي ،واملالب�س والأزياء ،والعادات والتقاليد ،كا�ستقبال
ال�ضيف وغريه ،والعالقات االجتماعية ،والأفراح وامل�آمت ،و�أ�سباب الرزق ،وال�صناعات
التقليدية ،والأغاين ال�شعبية ،والألعاب ،وغري هذا من العادات االجتماعية اجلربية التي ال
يجر�ؤ �أي فرد ينتمي �إىل هذه البيئة على ك�رس قوانينها �أو التمرد عليها �أو جتاوزها .لقد
حاولت يف هذه الدرا�سة �أن �أب�سط بني يدي القارئ الكرمي �صورة هذه القرية يف البعدين
املخ�ص�صني للدرا�سة كما هي ،وكما ر�سمتها ذاكرتي �أيام ال�صبا ال�شباب ،ما ا�ستطعت �إىل
هذا �سبيالً .و�إن �أجمل ما يف املجد �أنها بع�ض فل�سطني ،و�إن �أجمل ما يف فل�سطني �أنها �أر�ض
الرباط ،و�أنها الأر�ض املقد�سة والأر�ض املباركة ،فهنيئا للفل�سطينيني بهذا كله!!

احلكاية الشعبية (: )2
مل تخل بيئة املجد من هذا النمط التعبريي الذي تزخر به البيئات الإن�سانية املختلفة،
وما �أذكره عن احلكاية ال�شعبية ،يف املجد� ،أن روايتها ،للفتيان والفتيات ،كانت تن�شط على
�أل�سنة اجلدات �أو اجلدود من كبار ال�سن� ،إما يف حتلقنا لي ًال حول مواقد احلطب ،وقبل الذهاب
�إىل النوم بقليل ،و�إما يف الأماكن التي كانت تقام ل�سهر الع�شرية �أو احلارة ،وكان يطلق
عليها ا�سم (اجلوامع)  .و�إين لأذكر ،بقوة� ،أن جدتي �آمنة ،رحمها اهلل ،كانت جتذبنا �إىل هذه
(موقدة) ال�شتاء الذي كنا نن�صبه يف و�سط ال�سقيفة
احلكايات جذباً ،ونحن نتحلَّق حول موقد ُ
�أو الطور الذي كنا نعي�ش فيه ،وكان جمرها املتوهج ي�ستدرجنا لالقرتاب منها ما ا�ستطعنا
للح�صول على الدفء� ،أو اللتقاط حبات من البلوط �أو البيلبو�س امل�شوي على جمرها .ف�إذا
كان وقت ال�سهر �سيطول قمنا برفد اجلمرات ب�شيء من احلطب الذي كان عندما يحرتق
ميلأ �أنوفنا وعيوننا بدخان مزعج ُيدمِ ع �أعيننا ويثري �سعالنا ،ورمبا �أ�سال خماطنا ،ورمبا

ا�ضطرنا �إىل الهرب من املكان حتى يتكون اجلمر الأحمر .ف�إذا �أخذت اجلدة تق�ص علينا
َّ
حكاية من احلكايات ،كحكاية الغول� ،أو حممد ال�شاطر� ،أو اطراد� ،أو غري ذلك من احلكايات
ر�أيت فينا جداً وانتباها ومتابعة ال مثيل لها ،و�إذا قاطع �أحدنا الق�ص �أو زارنا زائر �أدى �إىل
هذا التوقف ،ا ْنهالت عليه لعناتنا املهلكات ،و�أ�سكتنا املقاطع منا حتى ت�ستمر احلكاية �إىل
منتهاها .وما كان �أ�رسعنا �إىل �إمطار اجلدة بالأ�سئلة التي ت�ستف�رس عن م�صري بطل احلكاية،
�أو عن النقطة التالية للنقطة التي و�صل ال�رسد �إليها� ،أو عندما ت�صل الق�صة �إىل ذروتها .لقد
كانت هذه احلكايات تنهب منا الوقت حتى يغلبنا النعا�س فننام ،وقد يغلب النعا�س اجلدة
فتطلب منا القيام �إىل النوم .ويف اليوم التايل ،وعندما ي�أتي وقت احلكاية ،وبعد �أن نتحلَّق
حول املوقد ،ت�س�ألنا اجلدة� :أين و�صلنا يف الق�ص؟ فنجيب معا� :إىل كذا وكذا ...ثم ت�رشع يف
�إمتام احلكاية ،وقد تبد�أ لنا حكاية جديدة ،وهكذا ...ومن املحتمل �أن هذه احلكايات كانت
من اخرتاع اجلدة� ،أو مما حفظته عمن �سبقها ،غري �أن امل�ؤكد �أنها كانت ت�ضيف �إليها الكثري
�إذا خانتها الذاكرة� ،أو �أرادت �أن تثرينا �إثارة معينة �أو تدغدغ عواطفنا مبزاح ما.
�أذكر مث ًال �أن حممد ال�شاطر كان فتى �شابا ،وكان دائم ًا راعي ًا للغنم ،وكانت غنمه
تتعر�ض دائما ملهاجمة الذئاب ،وكان يظهر براعة نادرة يف طرد الذئاب وحماية غنمه
منها .وكان �أحيانا كثرية يتعر�ض هو لتجارب قا�سية مع ال�ضباع ،ولكنه كان دائما يفلت
منها بذكاء ودهاء ال مثيل له ،على الرغم من مطاردة ال�ضبع له م�سافات طويلة ،وكانت لديه
مهارات فائقة يف احل�صول على الطعام وال�رشاب ،والإم�ساك بالع�صا والتلويح بها ،وكان
أمان ،وكان دائما يتحرك يف مناطق جبلية ووديان
يح�صل على كل ما يخطر بباله من � ٍ
�سحيقة تك�سوها الأ�شجار العالية.
و�أما ق�ص�ص الغول فهي كثرية ،وكان غول جدتي �أو غولتها يفعالن �أفعاال خارقة،
فقد يوقظان املرء من النوم ،ويحا�سبانه على فعل اقرتفه يف النهار ،وقد ينقذان �شخ�ص ًا
له معهما �صحبة من �أخطر املواقف و�أ�صعبها ،والغريب �أن وجود الغول ال يكون غالب ًا �إال
ليالً ،وللغول �أو الغولة َ�ش ْعر خمتلف عن �شعور النا�س العاديني ،ولهما عيون خمتلفة كذلك،
وهما حاذقان يف الإب�صار ليالً ،وميكنهما ر�ؤية الأ�شياء من وراء احلائط ،ولهما قدرات
خارقة متكنهما من دخول الآبار واخلروج منها بي�رس و�سهولة ،ولهما قدرة فائقة يف ت�سلق
الأ�شجار العالية واجلبال ال�شاهقة ،وميكنهما التحليق يف اجلو ،وهما ي�سمعان كل �شيء دون
�أن نرى �أيا منهما ....وهكذا.
واملالحظ على هذه احلكايات ال�شعبية �أنها تتحدث عن خملوقات عجيبة خارقة ك�أنها
لي�س لها وجود على وجه الأر�ض� ،أو لعلها موجودة ولكننا ال نراها ،وال ميكننا موازنتها
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بالآدميني الذين نراهم ونتحدث معهم ،بل �إن �صورتيهما تتطابقان مع �صور اجلن .ومعروف
�أن هذا الت�صوير يتنا�سب مع خيال الطفل ورغبته يف اال�ستماع �إىل الأحاديث عن اخلوارق
والأعاجيب ،ويبدو �أن وظيفتها كانت �أهم كثريا من م�ضمونها ،فامل�ضمون لي�س موجها،
و�إن كان كذلك ف�إن اجلدة ال تعلم �شيئا من هذا التوجيه ،ولكنه م�صطنع وفق خيال الراوي،
ولذلك ال مانع من �أن حت�شى احلكاية بالألفاظ ال�شعبية املحرجة املتداولة لإدخال ال�رسور
على نفو�س امل�ستمعني ولإ�ضحاكهم ،فوظيفتها التي �صيغت من �أجلها هي ت�سلية الأطفال
و�إعدادهم للنوم.
و�أما م�صدر احلكاية ال�شعبية غري البيتية فهو ديوان القوم �أي جامعهم .ويف هذا
اجلامع الذي بني اللتقاء �أفراد الع�شرية لي ًال غالباً� ،أو نهاراً ،وفق الأحداث واملنا�سبات� ،أو
اللتقاء حتالف من الع�شائر لل�سمر وجتاذب �أطراف الأحاديث العامة �أو اخلا�صة ،وا�ستقبال
ال�ضيوف و�إكرامهم� ،أو الجتماعات امل�آمت والأفراح والأعياد� ،أو حلل امل�شكالت االجتماعية
ولف�ض اخلالفات الفردية .وغالب ًا ما يت�صدر هذا اجلامع رجل كبري ال�سن ،فكبار ال�سن لهم
احرتامهم وهيبتهم عند �أهل القرية ،وهو ُي ْحرتم من اجلميع ،و ُيدمي قعوده يف اجلامع فرتات
طويلة ،ف�إذا جئت �إىل املكان ،يف �أغلب الأوقات ،فلن جتد غريه هناك .وغالب ًا ما يكون هذا
الكبري لَ�سِ نا يتقن فن ال�رسد ،ويحفظ �ألوانا من احلكايات املوروثة وغري املوروثة ،و�إذا مل
يجد ق�صة معروفة ف�إنه يلج�أ �إىل رواية جتاربه مع النا�س ،ومع رفقائه من �أهل اجلامع،
الراوي الأول يف املجل�س .وقد يحدث �أن يكون الراوي
ويغلب �أن يكون هذا الرجل الكبري
َ
�شاعراً جلبه �أحد َم ْن عنده منا�سبة فرح ،في�رسد على احلا�رضين حكايات �شعبية كحكاية
الزير �سامل �أو عنرتة �أو �أبي زيد الهاليل ،وال بد �أن ينغم بني احلني والآخر �أبياتا من ال�شعر
ال�شعبي على �أحلان ربابته التي كان قد �سخنها قليال على موقد النار القريب منه ،و�شد
�أوتارها جيداً ،حتى يكون �صوته و�صوتها رنان ًا وجذاباً .وكانت طريقة ال�شاعر يف �رسده
هذه احلكايات تت�ألف من مقدمة يروي فيها �أحداثا معينة من الق�صة يهيئ فيها الأذهان
لأحداث قادمة ،حتى �إذا و�صلت الأحداث �إىل موقف حزين فجع فيه البطل بحدث ما� ،أو �إىل
زوج فيه ولدا من �أوالده ،انطلق ل�سان ال�شاعر،
موقف مفرح حقق فيه ن�رصا على �أعدائه� ،أو ّ
وانطلقت معه ربابته ب�أحلان ين�شد فيها �أ�شعاراً ين�سبها �إىل هذا البطل ،وكلما �أن�شد بيتا �أخذ
يرجع الأحلان مع �صوت الربابة ترجيعا مطربا تارة �أو م�شجيا تارة �أخرى ،وذلك وفق
املوقف واحتياجاته.
ومل �أعد �أذكر الكثري مما كان يرويه لنا �أبو حممد املرحوم عبد الفتاح حممد �شديد �سوى
حكاية الكلبني� :شياح ورياح اللذين كانا يفعالن �أفعا ًال خارقة ك�أنهما جنيان �أو قريبان

من ذلك .وكان الراوي ي�ستعني بهما كلما دهمه خطب وهو يرعى الغنم ،ف�إذا انطلق �صوته
بذكرهما ليقول ب�أعلى �صوته� :شياااااااااح ....رياااااااااااح كانا �أمامه حاالً ،فيوجههما لي�صدا
تعر�ض الغنم ملهاجمة ذئب �أو حماولة
عنه اخلطب الذي حل به .وغالب ًا ما كان هذا اخلطب
ُ
�رسقة .وكان الراوي يلون حكايته حول �أي مو�ضوع مبواقف معقدة وخميفة ،وهو يطمح �إىل
حل �رسيع خارق فال يجد من ينقذه من هذا املوقف �إال الكلبني.
وما �أكرث ما تروى احلكايات ،يف �أي جمل�س من جمال�س النا�س الليلية! وال نعلم على
وجه الدقة ،هل كانت هذه احلكايات من �صنع راويها� ،أو من حمفوظه ال�شعبي .فعندما
يجل�س النا�س يف اجلامع م�ساء ،وقد تثار م�س�ألة من امل�سائل احلا�صلة يف القرية ،كم�شاجرة
بني اثنني على حدود �أر�ض� ،أو رعي زرع� ،أو اعتداء �أحدهم على ولد �آخر ،وغري هذه من
مي�سيك باخلري يا �أبو فالن (هكذا
امل�شكالت ،ف�إن امل�شتكي يتجه �إىل كبري املجل�س قائال :اهلل ّ
يقولون بغري �إعراب)  ،في�سمي اال�سم ثم يروي ق�صته �أمام اجلميع ،ثم يختم الرواية بالتهديد
�إن مل يكف امل�شتكى عليه عن هذا الفعل ،في�سكته النا�س بقولهم :وحد اهلل يا ابن احلالل،
ف�إذا كان اخل�صم موجوداً طلب من كبري املجل�س �أن ي�رسد موقفه من ادعاء الرجل ،حتى �إذا
تبينت له الأمور ،وات�ضح له موقف احلق� ،أخذ القا�ضي ميطر اجلال�سني الذين يكونون م�صغني
متام ًا لأحداث هذه املحكمة بحكاية تتلوها حكاية ممهداً اجلو لل�صلح� ،أو �إ�صدار احلكم على
املذنب ،وطالب ًا احلق للم�شتكي .واحلكايات التي ت�رسد يف هذا املوقف قد تكون مزيج ًا من
التجارب التي مر بها قا�ضي املجل�س� ،أو من املوروث املتعارف عليه بني النا�س ،ولكن
الق�ص�ص املختارة تكون موجهة توجيه ًا دقيق ًا لتنا�سب احلدث ،وت�ساعد على الو�صول �إىل
حل بني اخل�صمني .فمثال :يبد�أ الراوي حديثه فيقول�« :صلوا على النبي ،هذا كان زمان زمله
�شهم وعنده ح�صان ...فيوم كان ما�شي يف الطريق وراكب ح�صانه ...لقي زمله يف الطريق
واخليال �شافه
اخليال
حالته على اهلل ...الزملة تعبان ّ
ّ
وجعان وعط�شان ....فلما الزملة �شاف ّ
فحن عليه
حن عليه ...فقال الزمله للخيال يا خوي ركبني معاك� ...أنت �شايف حالتيّ ...
اخليال ،فقال له :تف�ضل ..اركب و�أنا مب�شي معاك ..فركب الزمله على احل�صان وم�شوا االثنني
(الإثنان) مع بع�ض ..فلـَـ ّد (نظر) اخليال ،و�إذا هالزملة بركب احل�صان ،وب�سوق فيه ب�رسعة،
و�أثريته مفكر يهرب باحل�صان ،وي�سيب اخليال ...فجرى اخليال وراه ،ولكن ما قدر مي�سكه
�أبدا ...وحاول يقنعه ب�أنه اللي عمله غلط ...وما يف فايدة �أبدا ...ثم هرب الزملة باحل�صان،
وامل�سافة بينهما بعدت �أكرث و�أكرث ...فقال اخليال للزملة :ا�سمع ،اهلل ي�ساحمك يف احل�صان
واللي عليه ،ب�س ا�سمعني بدي �أقلك كلمتني� :أرجوك �إنك ما حتكي لأحد عن اللي �صار بيني
وبينك من خوف تنقطع ال�شومة والنخوة بني النا�س ...واهلل ي�سهل عليك»...
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و�إليك جمموعة من ن�صو�ص احلكايات الذائعة بني �أهل املجد:
أ  -قصص حُتكى يف تسلية األطفال:
♦

♦العنزة العنيزية:

كان لعنزة تدعى العنزة العنيزية ولدان -حمحم وزمزم .-ويف �أحد الأيام قالت
لهما� :أريد اخلروج جللب الطعام ،وال تفتحوا لأي كان قبل قدومي ،ف�سمع بذلك الذئب ،وبعد
خروجها جاء طارقا الباب و قائال ب�صوت ناعم :افتحوا الباب.
ف�صدق اجلديان �صوته ،وفتحوا له الباب ،فقام بالتهامهما ،وبعد عودة الأم وجدت
الباب مفتوحاً ،و�صغارها غري موجودين ،فعرفت �أن الذئب قام ب�أكلهما… ذهبت العنزة
الثكلى �إىل بيت الذئب ،ورددت قائلة� :أنا العنزة العنيزية �إللي قروين حديدية� ،إللي �أكل حمحم
وزمزم يالقيني ع الربية .فرد الذئب م�ستهزئا :مني �إللي دلك على عري�شتي ،و�أنا باكل يف
جري�شتي؟ فرددت العنزة ما قالت له ،فقاما �إىل الربية ،وهناك بد�أت املعركة واملنازلة
وانتهت املعركة بانت�صارالعنزة لأنها مظلومة.
ب  -قصص حتكى يف اجملالس:
♦

♦حممد ال�شاطر:

يحكى �أن امر�أة كان لها �أوالد ،ولي�س لها بنات .يف يوم من الأيام كانت ت�سري بالطريق،
ف�شاهدت �س ّناً ،فحملته وقالت :ربي ارزقني مثل هذا ال�سن ،وكان هذا ال�سن لغولة ،فرزقها اهلل
ببنت حتمل �صفات الغولة ،وكان للمر�أة مزرعة �أغنام ،كل يوم تنق�ص �إحدى هذه الأغنام،
فالحظ �أحد �إخوتها �أن الغنمات تنق�ص ،ف�صمم �أن يعرف ال�سبب ،فجلب قربة مثقوبة فيها
ماء ،وو�ضعها يف مرتفع ،وكانت النقط تنزل يف كل برهة من الزمن ،فنام حتتها حتى
يبقى م�ستيقظا طوال الليل ،فعرف �أن �أخته الغولة هي التي ت�أكل الأغنام ،فقال لإخوته:
�أختكم غولة ،وهي التي �أكلت الأغنام ،فكذبوه ،و�سخروا منه .فقال لهم� :إين ذاهب ،فرحل
حمذرا من �أمر �أخته الغولة .وبينما هو �سائر يف الطريق ،ر�أى عجوزا ترعى الغنم ،فقال
لها� :أريد املكوث بجواركِ  ،فهل ت�سمحني يل؟ فوافقت العجوز ،وقالت له� :أنت مبثابة ابن
يل ،ف�أ�صبح يرعى لها الغنم .وقالت له :ارع يف كل الوديان ،وحذرته من ثالثة �أودية ،هي:
وادي ال�سباع ووادي احليات ووادي ال�ضباع .ثم ذهب يرعى الغنم ،وذهب �إىل وادي ال�سباع،
فر�أى لب�ؤة تلد ،ف�ساعدها يف الوالدة ،و�أعطته �أحد �أ�شبالها ،و�رسق �آخر منها ،فلما ذهب �إىل
العجوز تركهما عندها ،ثم رجع للوادي ،فقال كبري ال�سباع :من الذي يف وادي؟ فقال ب�صوت
جهوري �أنا حممد ال�شاطر غريب البالد.

قال له :اذهب ،وال تعد .فذهب ورجع يف اليوم التايل ،فقال له ال�سبع :من الذي يف
وادي؟ فرد عليه� :أنا حممد ال�شاطر غريب البالد.
فقال له� :أمل �أحذرك من العودة للوادي؟ فوثب عليه حممد ال�شاطر م�ستال �سكينه ،وقام
ب�رصعه.
وقال لأهل القرية :اذهبوا لرتعوا يف وادي ال�سباع.
وبعدها ذهب لوادي ال�ضباع ،فقال له ال�ضبع :انو �إللي يف الوادي؟ فقال له� :أنا حممد
ال�شاطر غريب لِبالدي .فقال له ال�ضبع :اذهب وال تعد .فعاد يف اليوم التايل ،وقال له :من
الذي يف وادي؟ فقال� :أنا حممد ال�شاطر غريب لبالدي ،فهجم عليه حممد ال�شاطر وقتله.
وقال لأهل القرية :اذهبوا وارعوا يف وادي ال�ضباع .وذهب بعد ذلك لوادي احليات،
وفعل معهن مثل ما فعل مع ال�ضباع وال�سباع .ثم ذهب �إىل العجوز ،وقال لها� :أريد الذهاب
�إىل �أهلي قائال :البالد طلبت �أهلها .ثم حاولت العجوز مرارا وتكرارا لثنيه عن قراره ،فرف�ض،
و�أو�صاها بال�سبعني خريا ،وقال لها� :إذا مترغا بالطحني فاربطيهما ،و�إذا مترغا يف ال�سكن
فحليهما ،وذهب .وعندما و�صل �إىل قريته مل يجد �أحدا بالقرية �سوى ديك واحد كانت �أخته
الغولة ترك�ض خلفه لت�أكله ،فلما ر�أته ،وكانت قد �أكلت رجل فر�سه بعد ربطها ،قالت له :يا
�أخي ،ملاذا فر�سك بثالثة �أرجل؟ فقال لها :كارنا يف بالدنا .ويف اليوم التايل ،قالت له:
ملاذا يا �أخي فر�سك برجلني فقط؟ فقال لها :كارنا يف بالدنا .ثم قالت له :يا �أخي ،ملاذا
فر�سك برجل واحدة؟ فقال لها :كارنا يف بالدنا .ثم �أكلت الفر�س كله ،فعرف حممد ال�شاطر
�أن الدور عليه.
فو�ضع ع�صا ،وو�ضع عليها عباءة ،و�إبريقا ينقط ماء حتى ُيتخيل �أنه يتو�ض�أ ،وهرب،
فانتظرت قليال ،ثم همت على العباءة لت�أكله ،فعرفت �أنه هرب ،فلحقته ،ثم �صعد على �شجرة
وهو يقول :يا �شجرة اطويل ومل�سي واخملي ،ثم قال لأخته الغولة� :أنت �ست�أكلينني ،ولكن
اتركيني �أنادي مرتني :تعوو رياح تعوو �شياح تعوو حممد ال�شاطر �أخوكن راح ،تعالنلي
مثل الهوا اللفاح ،فجاء ال�سبعان يرك�ضان ،فقال لهما حممد ال�شاطر :كال الغولة وزوجها،
وخلني م�رصانني ،فجعل يكلم امل�رصانني ،وترد عليه بنف�س الكالم ،وبهذا �أ�صبح �أغنى
�أغنياء العامل.
♦

♦بقرة اليتامى:

كان يا ما كان هناك رجل وزوجته و�أوالده ،ثم توفيت الزوجة ،وبقي الأوالد ،فتزوج
الأب امر�أة �رشيرة كانت تكره �أوالد زوجها .كانت تطعم �أوالدها القمح و�أوالد زوجها ق�رش
القمح ،وكان له بقرة في�أخذ �أوالد الزوج البقرة لريعوا بها ،ويقوم الأوالد ب�إطعام البقرة
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين ،العدد الثالث
يناير 2013

203

204

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن
هوية وإنتماء

ور ّزي ،فت�صنع لهم حلما
ق�رش القمح ،ويقولون لها :يا بقرتنا ،ارتزي ارتزي ،وحطيلنا حلم ُ
ورزا ،في�أكلون ،ف�أ�صبح �أوالدها �ضعيفني ،و�صحة �أوالد زوجها ح�سنة .فقالت المر�أة يف
احلارة :ملاذا �صحة �أوالد زوجي �أف�ضل من �صحة �أوالدي ،و�أنا �أطعمهم القمح ،و�أطعم �أوالد
زوجي ق�رش القمح؟ فقالت لها :ابعثي ابنك معهم ليعرف ماذا ي�أكلون .فذهب معهم وقالوا
له :نريك ماذا ن�أكل ،وال تقل لأمك ،فقال لهم :نعم .ف�أطعموا البقرة ق�رش القمح ،وقالوا لها :يا
بقرتنا ،ارتزي ارتزي وحطيلنا حلم ورزي،
ف�أكلوا ،و�أكل معهم ،فقالت له �أمه :ماذا ي�أكل �إخوتك؟ فقال :ال ي�أكلون �إال ق�رش القمح
الذي تبعثينه معهم .فقالت ل�صديقتها :بعثت ابني ،وقال :ال ي�أكلون �شيئا �إال ق�رش القمح.
فقالت لها :ابعثي ابنتك .فذهبت البنت معهم �إىل الرعي ،فقالوا لها :يا �أختنا ،نطعمك معنا،
وال تقويل ماذا ن�أكل.
فقالت :نعم .ف�أطعموا البقرة ق�رش القمح ،ثم قالوا لها :يا بقرتنا ،ارتزي ارتزي ،وحطيلنا
حلم ورزي.
ف�أكلت معهم .وبينما هم ي�أكلون كانت تقول لهم� :شوفوا الطري الأخ�رض ،ثم ت�ضع اللحم
يف جيوبها ،ثم تقول لهم� :شوفوا الطري الأزرق ثم ت�ضع الأرز يف جيوبها .فلما رجعت �إىل
�أمها ،قالت لها :انظري ماذا ي�أكلون ،وو�ضعت لها اللحم والأرز ،فتظاهرت الزوجة باملر�ض،
وقالت لزوجها� :أنا مري�ضة ،ولن �أ�شفى �إال �إذا �أكلت من حلم بقرة اليتامى ،فبكى الأوالد،
ورجوا �أباهم بعدم ذبحها .فقالت لهم البقرة :ال حتزنوا �إن ذبحوين ،اجمعوا عظمي وجلدي
و�ضعوين يف �رصة حتت حجرة ،و�سوف �أ�صبح ذهبا.
فلم ير�ض �أبوهم رجاءهم ،ثم ذبح البقرة ،فجمع الأوالد عظام البقرة ،وجلدها ،وو�ضعوه
يف �صرُ ّ ة حتت حجرة ،وبعد مدة ،ذهبوا �إىل ال�رصة ،فوجدوها ذهبا ف�أخذوه الأوالد ،وبنوا
ق�رصاً بعيداً عن ال�رضة و�رشها.
 - 3متثيلية البيك الشعبية:
يتدرج التعبري ال�شعبي من العبارة والأغنية �إىل احلكاية والتمثيلية ،ويبدو �أن التمثيل
�أ�سلوب تعبريي ينمو مع الإن�سان يف خطواته الأوىل ،فنحن نلمح توظيفه يف احلديث
اليومي ،فاال�ستعارات والت�شابيه والأمثال والألغاز �ألوان من الأدب ال�شعبي يغلب عليها
التخييل والت�صوير واحلركة .و�إذا كان الفن التمثيلي يت�ألف من عدة �أبعاد منها اللغة
والق�صة واملمثل وامل�رسح ،فهل تتوافر هذه جميعا يف متثيلية البيك ال�شعبية؟ والإجابة عن
هذا الت�سا�ؤل :نعم� ،إنها موجودة ،بل �إن وجودها يلفت النظر �إىل �سهولة هذه الأبعاد وي�رس
ا�ستخدامها ،وك�أن هذه التمثيلية جاهزة للأداء يف �أي وقت ،و�أي مكان ،لأنها �آلة التعبري
ال�رسيع احلاد الذي ال يحتاج �إىل �أي بهرج �أو تكلف.

ومتثيلية البيك خا�صة بليايل ال�سمر يف الأعرا�س� ،إذ متتاز مرا�سيم االحتفال بالزواج،
يف الريف الفل�سطيني ،وخا�صة ما ر�أيته يف قرية املجد ،بن�صب بيت من ال�شعر يجتمع فيه
النا�س من �أهل العري�س واملهنئني ،ثم مي�ضون �أ�سبوع ًا �أو �أقل �أو �أكرث وهم ي�سمرون ويلعبون
قبل يوم الزفاف� ،أو ليلة ال ُّدخلة كما ي�سمونها .وقد يكون بيت ال�شعر وا�سع ًا ممتداً ،وقد
يكون حمدود امل�ساحة ،ولكنهم يحر�صون على اختيار املكان الأو�سع حتى يت�سع لأكرب عدد
من النا�س .وغالبا ما يفر�ش املكان باجلوادل (الفر�شات) ال�صوفية �أو القطنية ،ومتدد هذه
الفر�شات على م�ساحة كبرية مبحاذاة تديل بيت ال�شعر نحو الأر�ض ،بحيث يكون على �شكل
حرف ( )Uبالإجنليزية ،وعندما ي�أتي ال�ضيوف ف�إنهم ُيجل�سون عليها ،ويكون يف و�سط
البيت موقد حطبي �ضخم �إذا كان الوقت �شتاء �أو �صيفا ل�ضمان الدفء وا�ستمرار �سخونة
القهوة �أو ال�شاي .وعندما يقطعون �شوطا من الليل� ،إىل ما بعد �صالة الع�شاء قليال ،يبد�أ
الإعداد لإخراج متثيلية البيك على امل�رسح الذي و�صفت لك قبل قليل.
وميكننا تلخي�ص متثيلية البيك ( )3على النحو الآتي :بعد �صالة الع�شاء بقليل ،يتنادى
جمموعة من ال�شباب للإعداد لهذه التمثيلية ،وبينما يكون النا�س من�شغلني بالأحاديث،
وال�شباب يوزعون القهوة وال�شاي على ال�ضيوف اجلال�سني على الفر�شات ،يك�رس هذا الهدوء
فج�أة ب�إعالن البيك نف�سه حاكما مت�سلطا �أمام اجلال�سني ،ويعود �سبب املفاج�أة �إىل حر�ص
البيك وزبانيته على حماكمة بع�ض الأ�شخا�ص الذين يريدون �إ�ضحاك اجلمهور عليهم .تبد�أ
التمثيلية ب�إح�ضار البيك حمموال على �أيدي حرا�سه الق�ساة ،وذوي الب�أ�س ال�شديد ،ثم يجل�س
على كر�سي �ضخم ،وقبل �أن ي�ضع ج�سمه ال�ضخم على هذا الكر�سي ي�سحب �أحد النا�س الكر�سي
من حتته ،فيتكوم البيك على الأر�ض ،وي�صبح منظره م�ضحكا ،ومن هنا يثور ويغ�ضب
غ�ضبا �شديداً ،وي�أخذ يف �رضب النا�س �رضب ًا ع�شوائي ًا بكرباجه الطويل ،وقد ال ي�سلم من
هذا حرا�سه كذلك ،ثم ي�سرت�ضيه �أحد حرا�سه فيجل�س على الكر�سي بعد �أن تهد�أ موجة ال�ضحك
ال�صاخب .ويف مرحلة تالية يبد�أ مبحاكمة املتهمني مبخالفة القوانني ،وغالبا ما ُينتقى
ه�ؤالء املتهمون انتقاء ذكياً ،فقد يكونون من �أهل الي�سار (الأغنياء) يف البلدة ،ك�صاحب
حانوت يتهم برفع الأ�سعار على النا�س ،وقد يكون �أ�ستاذا يتهم بعدم تعليم التالميذ ،وقد
يكون خمتاراً ،وقد يكون بخي ًال يف ر�أي �أهل القرية ،فاملهم �أن املتهم ال بد �أن يكون ذا منزلة
اجتماعية ،وقد يكون والد العرو�س �أحد املتهمني لأنه طلب مهراً كبرياً ،وقد يخرب �أحد النا�س
البيك مبحاولة �أحدهم الثورة على حكمه ،وهكذا يبد�أ البيك مبناداة املتهم الأول ،ثم يذهب
احلرا�س لإح�ضاره عنوة ،ف�إذا �أراد �أن يتقي �رشهم ف�إنه يح�رض دون �إبداء �أي مقاومة ،و�إذا
�أظهر مقاومة ف�إنهم يذيقونه من العذاب �أ�شده ،وعندما يجلب املتهم �أمام البيك ،يبد�أ البيك
با�ستجوابه ،بينما تنهال عليه ال�رضبات من احلرا�س ،وبعد �إنهاء املحاكمة ي�صدر احلكم
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عليه ،ف�إذا قدم �شيئا من الر�شوة للبيك خفف عنه احلكم .ولذلك ف�إن من يح�س �أنه �سيكون
فري�سة لهذا البيك ،ف�إنه ين�سحب من ال�سهرة بخفة وهدوء ،دون �أن يعلم بذلك �أحد .وعلى الرغم
من هذا ،فقد يتمادى احلرا�س فيذهبون �إىل بيته لإح�ضاره �أمام البيك .وهكذا تتكرر الأحداث
مبناداة املتهمني ومعاقبتهم ،لأنهم متهمون بارتكاب جنايات خمتلفة .وعلى الرغم من
هذا اجلربوت الذي يظهره البيك وحرا�سه �أمام ال�شعب ،ف�إنه ال ينجو من مقالب النا�س التي
يدبرونها له ،فقد ي�صيبه من هذا الكثري ،ولكنه ال يتزحزح قيد �أمنلة عن برناجمه الذي بد�أه
معهم ،وال يتنازل عن ال�سلطة مطلقا ،وت�شكل هذه املقالب ال�شعبية �ضد البيك �إحدى املعامل
املهمة يف جوهر التمثيلية ،لأن �أبرز �أهدافها يتمثل يف ال�سخرية الالذعة من ال�سلطة التي
ميثلها البيك.
�أما عن �شخ�صيات التمثيلية ف�إن �أبرزها هي �شخ�صية البيك .فهو رجل ذو �شخ�صية
مت�سلطة متلك بيديها وبيدي حرا�سها كل زمام ال�سلطة واجلربوت ،ولها �صفات ج�سدية
متميزة ،فهو ذو كر�ش ناتئ كبري ،وال بد �أن يكون طويال ،وله لبا�س متميز ،فقد يلب�س بنطاال
�أو قمبازا �أو طربو�شا وي�ضع على عينيه نظارات ،وقد ميزج بني هذه الألب�سة جميعا ،بحيث
يبدو منظره م�ضحكا م�ستفزا مثرياً .ومكياج اللبا�س بكامله يظهر �شخ�صية غريبة ال تتفق
مع ال�شعب يف لبا�س �أو مظهر �أو ب�ساطة وت�سامح ،بل هي �أقرب ما يكون �إىل الفوقية وال ُع ْجب
والتعجرف.
وما مييز البيك ،كذلك ،كرباجه الطويل ،والعجيب �أنه ي�ستخدم هذا الكرباج يف �إهانة
النا�س بحق �أو بغري حق� ،أي �أنه يت�سلى بذلك كيفما ي�شاء ،ويطاوعه يف ذلك زبانيته بدون
�أي تردد ،فهو ي�رضب كلما هاجت نف�سه بال�رضب� ،إنه ي�رضب عند التفاهم ،وي�رضب عند
التحدث ،وي�رضب عند التحقيق ،وك�أنه يتنف�س �رضب الآخرين من �أبناء ال�شعب الذي يحكمه.
وال يتوقف عن ال�رضب ،وال حت�س نف�سه ب�شيء من الهدوء �إال عندما تقدم له الر�شوة .وعلى
الرغم من هذا ،ف�إنه �إذا انف�ضح �رس الر�شوة ،ف�إنه يرف�ضها عالنية (�أنا ما باخذ�ش ر�شوة) ،
وقد ُينزل العقوبة القا�سية بالرا�شي� ،أو قد ي�صفح عنه �إذا كانت الر�شوة كبرية� ،أو وعده بر�شوة
�أخرى بال�رسية .وميتاز البيك ببطء الفهم ،وقلة اال�ستيعاب ،والأمية ،والأعمال البهلوانية
غري املالئمة ل�شخ�صية القائد القدوة ،وميتاز باحلمق يف كثري من �أعماله وت�رصفاته.
�إن غرابة مظهر البيك يف لبا�سه وت�رصفاته ،وحبه ال�شديد للر�شوة ،و�إهانته امل�ستمرة
لل�شعب ،و�أحكامه التي ال يقبلها �أي قانون ،واتخاذ زبانية ق�ساة ينفذون �أوامره بدون �أي
تردد� ،أو �شفقة� ،أو حما�سبة �ضمري ،وطريقة احل�صول على املعلومات عن النا�س املتهمني
باجلنايات والأخطاء حيث جتلبها له خمابراته املخفية عن العيون� ،أو عن طريق الو�شاية
املعلنة ،وحماولة توريط عدد كبري من النا�س يف التهم الكاذبة ،تر�سم �أمام امل�شاهد

�صورة خمزية مقززة لل�شخ�صية التي حتكم النا�س .والعجيب �أن هذه ال�شخ�صية قد تنقد
الذين يرتكبون �أخطاء يف حق املجتمع ،وقد تنبه �ضمائرهم على �رضورة انتهاج ال�سلوك
امل�ستقيم ،ولكنها ،عندما ترى قائد امل�سرية �شخ�صية متناق�ضة تثري ال�سخرية واال�ستهزاء ،ال
يلبثون �أن يكت�شفوا �أن �أي دعوة لل�سلوك امل�ستقيم تبدو مهزلة ال ُت�ص َّدق �أبدا.
�أما ال�شخ�صيات الأخرى فهم احلرا�س الذين يت�صفون بالفتوة وال�شدة والطاعة العمياء
للبيك� .إنهم ينفذون �أوامر البيك ،ويقومون بذلك ب�إخال�ص ون�شاط وحيوية ،فهم كقطع
ال�شطرجن يحركهم كما ي�شاء .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنه ال يرتدد يف �إهانة �أي منهم� ،أو
�رضبه �أمام اجلمهور ،ويتلقى ذلك من البيك بدون �أي تذمر �أو اعرتا�ض .ولئن فعل �أي منهم
غري هذا ف�إنه قد يطرد من عمله الذي يح�سده عليه النا�س ،لأن له �صلة بالبيك� .أما ال�شخ�صية
املتغرية فهو املتهم الذي ،كما ذكرنا �سابقاُ ،يختار بعناية ل�سلوك اجتماعي مقبوح ُعرف
به ،وقد يختار ملجرد متثيل الدور ويتهم بتهم باطلة.
�أما زمن امل�رسحية فقد ي�ستمر �ساعة �أو �ساعتني �أو �أكرث من هذا �أو �أقل ،وذلك وفق
ن�شاط البيك وجماعته ،وجناحهم يف �إمتاع اجلمهور و�إ�ضحاكهم .ثم ُت ْنهى التمثيلية مبناداة
البيك من خارج بيت ال�شعر ،و ُيهرب تهريبا خمافة �أن ي�صب الذين كانوا فري�سة ل�سياطه
وق�سوته عليه جام غ�ضبهم فيلحقه الأذى منهم.
�إن هذه التمثيلية لوحة من الأدب ال�شعبي الفل�سطيني كان ي�ستمتع بها جمهورها
ا�ستمتاعا يغرقهم يف ال�ضحك والتوتر واالجنذاب ،ولكنهم ال يدرون معانيها العميقة املختزنة
يف ال�شعورهم ورمبا يدرون� .إنها �رصخة تعبريية �ضد الظلم واحلكم الت�سلطي اجلربي ،وهي
تر�سم ذلك كله ب�سخرية �شعبية ب�سيطة الذعة تتمثل يف �شخ�صية البيك املزرية امل�ضحكة
املبكية .ورمبا كان لهذه ال�شخ�صية جذور تاريخية واجتماعية اختزنها ال�شعب يف ذاكرته،
وعرب عن ذلك بهذه اللوحة .واملتتبع للتمثيلية ولغتها و�إيحاءاتها وديكورها ومالب�سها
ي�ستخل�ص املعاين العميقة من كل حرف ُيقال ،وخا�صة عندما ميزج البيك �أحاديثه باللهجة
العامية والف�صيحة� ،أو ي�ستعري بع�ض الكلمات الإجنليزية �أو الرتكية �أو العربية ،وال ريب يف
�أن هذا يج�سد �أمام امل�شاهد حموراً من حماور الظلم الذي جترعه الفل�سطينيون على مدار قرن
و نيف من الزمن .وهو ،بتعبريه هذا ،يتطلع �إىل جت�سيد حريته يف �شخ�صية غري �شخ�صية البيك
التي �أذاقته بحمقها وعبثها �ألوانا من الهوان والعذاب� .إنها رمز لل�شخ�صيات القذرة الهمجية
الظاملة ،وعلى الرغم من هذا ،ف�إنها يركع لها الراكعون ،وي�صرب على ظلمها املظلومون .وقد
تذكرنا هذه ال�شخ�صية ب�شخ�صية احلاكم امل�شهور (قرقو�ش) الذي بني عليها �أحد �أمثالنا
ال�شعبية تعبريا عن عدم الر�ضا عن حكم �أو عمل فيقولون( :حكمك حكم قرقو�ش).
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�إن هذه التمثيلية ال�شعبية ذات ف�صل واحد ،وت�سري حركتها الت�شخي�صية على وترية
واحدة ،وقد يدفع الناقد �إىل القول� :إنها قد تبعث على امللل .غري �أن هذا يعتمد اعتماداً
كبرياً على �شخ�صية البيك وبراعته يف �إدارة حركة التمثيل ،وجناحه يف اختيار ال�شخو�ص
املعاونني له� ،سواء �أكان هذا من احلرا�س �أم كان من املتهمني .وعلى الرغم من هذا ،ف�إن
متثيلية البيك تبقى تعبرياً �شعبي ًا ناجح ًا يف بيئة مل تتدرب على التمثيل و�آالته ،بل هي
�رصخة يف وجه الظلم واجلربوت الذي يلقاه ال�شعب من الظلمة.
 - 4املثل الشعيب:
�سيحاول الباحث يف هذا اجلزء من الدرا�سة �أن يدر�س ثالث دوائر من مو�ضوع املثل
ال�شعبي يف املجد ،وهي :دائرة املثل يف اللغة وموازنة هذا مبا ورد يف اللغات ال�سامية ،و
دائرة املثل يف اال�صطالح ،و�أخريا املثل ال�شعبي يف املجد ومزاياه اللغوية والفنية.
♦

♦�أوال -املثل يف اللغة:



وردت مادة (م ث ل) ( )4يف اللغة العربية مبعان متعددة منها:

املماثلة وامل�شابهة ،فاملَثل واملِثل واملثال كلها مبعنى الت�سوية �أو املماثلة.
وال�صفة ،فمثل ال�شيء �صفته ومنها يف القر�آن الكرمي( :ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم
يف الإجنيل) ( )5والعربة ،فقد ورد يف القر�آن الكرمي( :فجعلناهم �سلفا ومثال للآخرين)
واملثول واالنت�صاب ،فمثل الرجل قائماً ،انت�صب .والت�صوير ،فالتمثال ال�صورة ،ومثل له
�صوره حتى ك�أنه ينظر �إليه .واالقت�صا�ص ،ف� ْأمثلَ الرجلَ َق َتلَه ب َق َود ،وامتثل منه
ال�شيء َ
فمثِّلَ بالرجل ومثل به ،نكل به ،ف�إذا �شنع يف
اقت�ص منه ،واملثال الق�صا�ص .والتنكيلُ ،
عقوبته جعله مثال وعلما .واملفا�ضلة ،فمثُل الرجل �صار فا�ضال ،والأمثل تعني الأف�ضل،
والطريقة املثلى التي هي �أ�شبه باحلق.
()6

 ووردت مادة (م ث ل) يف اللغة العربية مبعنى احلكم وال�سيادة مطلقا ( ، )7ومبعنى
ا ُ
مل ْثلة والتنكيل ( ، )8ومبعنى امل�شابهة يف الن�صو�ص احلديثة ( . )9وجند يف الأ�شورية البابلية
كلمة م�شالو  Masa’luمبعنى اللمعان وال�سطوع ( ، )10ويف احلب�شية جند كلمة م�سل mesl
و م�سايل  messaleو�أم�سال  amsalمبعنى ال�شيء امل�صور ( ، )11ويف الآرامية جند كلمة
مثالً ،ويف الأكادية م�شلوم ،meslum ،وكلها مبعنى امل�شابهة وامل�شاكلة ( . )12وكذلك
يف ال�رسيانية جند كلمة فعلية هي متال  ،metalويف احلب�شية م�ساال  masalaمبعنى
امل�شابهة (. )13

 وعندما نوازن بني دالالت مادة (م ث ل) يف العربية ،وبني دالالتها يف اللغات
ال�سامية ،جند كل لغة من اللغات ال�سامية خ�صت هذه املادة مبعنى حمدد ،ثم ا�ستعملتها مبعان
�أخرى غري املعنى الرئي�س ،وجماع هذه املعاين يف العربية و�شقيقاتها ال�سامية مثال هي:
Ú Úاحلكم وال�سيادة يف العربية.
Ú Úوال�سطوع والت�صوير وامل�شابهة يف باقي اللغات.
وتكاد العربية جتمع معظم هذه املعاين وتزيد عليها �إال معنى واحدا مل يرد يف
ا�ستعماالتها ب�شكل �رصيح وهو معنى احلكم وال�سيادة .ومن املالحظ �أن معنى امل�شابهة
واملماثلة ي�شكل حموراً م�شرتك ًا بني معاين املادة يف اللغات ال�سامية واللغة العربية .و
عندما نقرن معنى احلكم وال�سيادة مبعنى ال�سطوع يف الأكادية ومبعنى املفا�ضلة يف
العربية واالقت�صا�ص كذلك فيها ،نقيم ن�سب ًا �آخر بني معاين هذه املادة يف اللغات ال�سامية،
وهو معنى االرتفاع والعلو.
ومل �أعرث يف العربية على ن�ص ي�ستخدم هذه املادة مبعنى الإذعان والطاعة �سوى
عبارة امتثل لأمره ،وال ندري تاريخ هذه العبارة �أو زمن ا�ستخدامها على وجه الدقة
بالتحديد ،على �أن هذا القرب ال ينعدم فقد جنده يف معنى االقت�صا�ص واملفا�ضلة.
♦

♦ثانيا -املثل يف اال�صطالح:

 تعريفات قدمية:
عرف �أبو عبيد القا�سم بن �سالم الأمثال ب�أنها ...« :حكمة العرب يف اجلاهلية والإ�سالم،
وبها كانت تعار�ض كالمها فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها يف املنطق بكناية غري
ت�رصيح ،فيجمع لها بذلك ثالث خالل� :إيجاز اللفظ ،و�إ�صابة املعنى ،وح�سن الت�شبيه»..
(.)14
وقال املرزوقي يف �رشح الف�صيح« :املثل جملة من القول مقت�ضبة من �أ�صلها� ،أو مر�سلة
بذاتها فتت�سم بالقبول وت�شتهر بالتداول ،فتنقل عما وردت فيه� ،إىل كل ما ي�صح ق�صده بها،
من غري تغيري يلحقها يف لفظها وعما يوجبه الظاهر �إىل �أ�شباهه من املعاين فلذلك ت�رضب
�إن جهلت �أ�سبابها التي خرجت عليها وا�ستجيز من احلذف ،وم�ضارع �رضورات ال�شعر فيها
ما ال ي�ستجاز يف �سائر الكالم» (. )15
وقال الفارابي يف ديوان الأدب« :املثل ما تر�ضاه العامة واخلا�صة يف لفظه ومعناه
حتى ابتذلوه فيما بينهم ،وقاموا به يف ال�رساء وال�رضاء ،وا�ستدروا به املمتنع من الدر ،وو�صلوا
به �إىل املطالب الق�صية ،وتفرجوا به عن الكرب واملكربة ،وهو من �أبلغ احلكمة.)16(»...
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وقال املربد عن املثل ...« :وهو قول �سائر ي�شبه به حال الثاين بالأول ،والأ�صل فيه
الت�شبيه ،فقولهم :مثل بني يديه� ،إذا انت�صب ،معناه �أ�شبه ال�صورة املنت�صبة ..فحقيقة املثل
ما جعل كالعلم للت�شبيه بحال الأول .كقول كعب بن زهري:

كانت مواعيد عرقوب لها مثال :وما مواعيدها �إال الأباطيل
فمواعيد عرقوب علم لكل ماال ي�صح من املواعيد. )17( »....
ال�سـكِّيت« :املثل لفظ يخالف امل�رضوب له .ويوافق معناه معنى ذلك
وقال ابن ِّ
اللفظ . )18(»...فما هي خال�صة هذه التعريفات جميعاً؟ تتفق هذه التعريفات فيما بينها
على �أن :احلكمة ،والبالغة �أي الت�شبيه والكناية ،والإيجاز ،وال�شيوع بني خمتلف الطبقات،
والثبات الرتكيبي ،جميعا ت�شكل املواد الأ�سا�سية ملعمارية املثل.
وعلى هذا ميكن تعريف املثل على النحو الآتي :املثل جملة موجزة بليغة متداولة
حمددة البنية فيها حكمة .ووا�ضح �أن هذا التعريف ين�صب على �شكل املثل دون
م�ضمونه.
غري �أن هذا املفهوم هو �أحد املفاهيم التي ا�ستخدم اال�صطالح فيها كلمة (املثل)
للداللة عليها يف اللغة العربية ،فقد ا�ستخدمت للداللة على الق�ص�ص اخلرافية كما هو
معروف يف حكايات كليلة ودمنة وكتب الأمثال القدمية ( . )19كما ا�ستخدمت للداللة على
بع�ض الأنا�شيد التي تقال للعربة والعظة ،وورد عن العرب القدماء �أ�سماء م�ؤلفات بعناوين
مثل :الأبيات ال�سائرة والأمثال ال�سائرة يف �شعر فالن ...الخ ( . )20ثم �أطلقت على الق�ص�ص �أو
الأو�صاف التي يق�صد بها تو�ضيح فكرة باملوازنة والقيا�س والتمثيل (. )21
 �أما الآداب ال�سامية القدمية فقد �أدخلت يف مدلول املثل �أ�شكاال متعددة ،ك�أحالم
النائم وتهي�ؤات الكاهن وتنب�ؤات النبي ( . )22وورد لفظ املثل مقرتنا باللغز يف ن�صو�ص
العهد القدمي ( . )23كما �أطلقوه على احلكاية �أو الو�صف الذي يق�صد به تو�ضيح فكرة
باملوازنة والقيا�س ( . )24و�أطلق على اخلرافة ذات املغزى اخللقي ( ، )25وعلى الأن�شودة
والرتنيمة والأغنية ( . )26ثم �أطلق على العبارة املوجزة املعربة عن ر�أي ال�شعب ( . )27كما
�أطلق على العبارة املوجزة التي يغلب عليها التنميق وال�صنعة من حكيم �أو رجل دين ذي
عقل واع وت�أمل بعيد (. )28
 يت�ضح مما �سبق �أن ال�ساميني والعرب قد اتخذوا لفظ (املثل) م�صطلح ًا للداللة على
�أ�شكال فنية قولية كثرية �أهمها:
Ú Úالقول ال�سائر املوجز الذي ينطقه ال�شعب فال يعرف قائله� ،أو ينطقه حكيم معروف.

Ú

Úاحلكاية اخلرافية التي يتمثل بها للعربة والعظة.

Ú

Úالق�صة �أو الو�صف الذي يق�صد به تو�ضيح فكرة باملوازنة والقيا�س والتمثيل.

وال نعرف بال�ضبط كيف انتقلت هذه املادة من معناها اللغوي �إىل معناها اال�صطالحي.
وكل ما نلمحه �أن معنى امل�شابهة �أو املماثلة هو اخليط الذي يربط املعنى اللغوي باملعنى
اال�صطالحي ،كما �أنه املعنى امل�شرتك بني اللغات ال�سامية جميعا ،وقد بقيت هذه املعاين
الثالثة متجاورة يف حياة اللغة العربية منذ اجلاهلية حتى يومنا هذا .ولكن املعنى الأول،
�أي القول ال�سائر املوجز ،قد اكت�سب ذيوعا و�شهرة �أكرث من املعاين الأخرى .وت�أكدت هذه
ال�شهرة بت�أليف عدة كتب جتمع هذه الأقوال املوجزة حتت ا�سم الأمثال ،وهذا ما عر�ضنا له
�سابقا.
و�س ُتعنى هذه الدرا�سة بال�شكل الأول من الأ�شكال التي �شاعت بني العرب وال�ساميني،
�أي �ستعنى بدرا�سة :القول املوجز الذي تر�ضاه العامة واخلا�صة ،و�شاع على �أل�سنتهم
عبارات جاهزة ،للتعبري بها عن مواقف ومعان متجددة ،دون �أن يعرف املتكلم بها الأ�صل
الذي انحدرت منه� ،أو املنا�سبة التي قيلت فيها �أ�صال ،ولكنه تعلمها فطرة كما يتعلم لغته
وطباعه وعاداته.
وهذا ال�شكل هو الذي ق�صده العرب يف تعريفاتهم للمثل ،ويف م�ؤلفاتهم املو�سوعية
ككتاب الأمثال للمف�ضل ال�ضبي وكالفاخر للمف�ضل بن �سلمة ،وجمهرة الأمثال للع�سكري،
وجممع الأمثال للميداين ،وامل�ستق�صى يف �أمثال العرب للزخم�رشي ،وغريها من امل�ؤلفات
يف هذا املجال.
ويتفق هذا ال�شكل الأدبي مع �شكل مطابق له عند الأمم ال�سامية كما �أ�سلفنا ،كما يتفق
مع ال�شكل الذي يعتربه الأوروبيون جن�سا من �أجنا�س الأدب ال�شعبي (( )29الفلكلور) ويعرفونه
ب�أنه :العبارة التي تت�صف بال�شيوع والإيجاز وحِ ّدة املعنى و�صحته ( . )30وعلى الرغم من
و�ضوح هذا التعريف وب�ساطته عندهم ،ف�إننا جند من الباحثني املتخ�ص�صني يف الفلكلور
واملثل من ي�ست�صعب تعريفه ويحجم عن ذلك لأنه يعتربه م�ستحيال.
وبعد ،ف�إن ال�شكل الذي نعاجله يف هذه الدرا�سة �شكل �إن�ساين الق�سمات ،يف عامل
الأدب ال�شعبي واحلديث العادي ،وتكاد ال تخلو لغة من لغات الب�رش من هذا ال�شكل الأدبي
املنطوق.
وقد حاول بع�ض الباحثني �إلقاء ال�ضوء على املثل العربي حماوال و�صف طبيعته
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين ،العدد الثالث
يناير 2013

211

212

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن
هوية وإنتماء

لعله يتمكن من فك �ألغازه و�سرب �أغواره والوقوف على معانيه و�أ�رساره .فمنهم من
ق�سمه ثالثة �أق�سام هي (: )31
● ●املثل ال�شعبي الأ�صلي وهو الذي يتميز بالألفة ال�شعبية واملا�ضي العريق.
● ●املثل الكتابي وهو الذي تظهر فيه �صنعة الرتكيب وروية الكاتب وت�أمل املفكر.
● ●املثل املولد وهو نوعان:
 نوع قي�س على ما ورد عن العرب.
 ونوع جديد ال�صياغة واملعنى.
ومنهم من ر�أى �أنه يقابل بالأملانية �أربعة �أنواع من العبارات املوجزة ( )32هي :املثل،
والتعبري املثلي ،واحلكمة ،والعبارة التقليدية� .أما املثل فيتحقق مفهومه ،يف اعتبار خربات
احلياة التي حتدث يف �أجيال متكررة ،وهو يقر�أ ويتذوق يف حميط �أدبي حمدد بل يجري على
كل ل�سان .ومن �أمثلته يف الأمثال العربية الف�صيحة:
Ú Úع�شب وال بعري( .ي�رضب للمو�رس ال ينفق من ماله)
رس( .ي�رضب للذليل الذي يعز بعي�شه يف قوم �أعزاء)
�Ú Úإن البغاث ب�أر�ضنا َي�س َتن� ُ
Ú Úع�صا اجلبان �أطول( .ي�رضب ملن ي�شهر ال�سالح قبل دنو اخل�صم)
و�أما التعبري املثلي فيفرتق عن املثل يف �أنه ال يعر�ض �أخباراً معينة عن طريق حالة
بعينها ،ولكنه يربز �أحوال احلياة املتكررة ،والعالقات الإن�سانية يف �صورة ميكن �أن تكون
جزءاً من جملة ،ومع ذلك فهي تعبريات قائمة بذاتها ،ومن �أمثلتها يف الأمثال الف�صيحة:
Ú Úجاء ت�ضب لثته( .ي�رضب يف احلر�ص)
�Ú Úأفلت وانح�ص الذنب( .ي�رضب ملن �أفلت عن ال�شدة)
�Ú Úأظلم من حية( .ي�رضب ملن ظَ لم)
وجتمع احلكمة كل ما يت�صل بالعادات والتقاليد والأقوال ال�سائرة ،والعبارات النادرة.
فهي تعرب عن خربات احلياة مبا�رشة يف �صيغة جتريدية .و نظرا للتجريد الذي يغلب عليها
ن�سبها جماع الأمثال �إىل احلكماء والفال�سفة ،بينما هي من التعبريات املثلية التي ال يعرف
قائلها.
ومن �أمثلتها :ال�رس �أمانة( .ي�رضب حلفظ ال�رس)  ،ان�رص �أخاك ظاملا �أو مظلوما( .ي�رضب
للح�ض على ن�رصة قرابة الدم)
وتوجد العبارة التقليدية ،يف الدعاء واللعن ،ويف التحية واخلطاب ،ويف ال�صالة ،وما
�أ�شبه ذلك.

ومن �أمثلتها :بلغ اهلل بك �أكلأ العمر( .ي�رضب دعاء بطول العمر)  ،على بدء اخلري واليمن.
(ي�رضب يف دعاء اخلري)
وعلى الرغم مما يف هذا التق�سيم الأخري من جودة وطرافة ودقة ،ف�إن الدار�س يح�س
بعدم و�ضوح احلدود بني املثل والتعبري املثلي وحتى احلكمة ،وهو ينطبق فع ًال على
حمتويات كتب الأمثال العربية ،فهي حتتوي على :املثل :و�أهم مميزاته �أنه خال�صة حادثة
�أو جتربة جماعية خل�صها �شخ�ص واحد بعبارة موجزة ،ف�شاعت هذه العبارة عنوانا على
تلك احلادثة وما ي�شبهها ،وميتاز بالغمو�ض ،ولذلك يلج�أ حفاظ الأمثال �إىل اخرتاع ق�ص�ص
تو�ضحه .واحلكمة :و�أهم مميزاتها التجريد العقلي يف معناها وال�صنعة املتزنة املنمقة يف
�أ�سلوبها .والعبارة التقليدية :وهي عبارات التحية والدعاء واللعن.
♦

♦ثالثا -املثل يف املجد:

وال يختلف املثل ال�شعبي يف املجد عن هذا الو�صف الذي ب�سطناه ،فهو قول موجز
ي�ستح�رضه املتحدث لي�ساعده يف التعبري عن فكرة ما .ويت�صف بالإيجاز والإلغاز والت�صوير،
وميكن القول� :إنه عملة لغوية �رضبت يف دار اجلماعة الإن�سانية ورمبا �صاغها �أحد �أبنائها
�أو ا�ستعاره من �آخرين ،ورمبا مل يلق لهذا الذي �صاغه باال ،غري �أن ال�سامعني �أعجبوا بهذه
العبارات املوجزة ووظفوها يف حياتهم االجتماعية و�سلوكهم اللغوي التعبريي ،وبعد حني
من الدهر �أ�صبحت ملكا للمجتمع يتناقلها النا�س جيال وراء جيل ،وال ي�ستطيع �أي منهم �أن
يدعي امتالك �أي مثل ،بل �إنك �إذا �س�ألته عن معناه ،ومن �أين ا�ستقاه ،ف�إنه ال ميلك جوابا
وا�ضحا عن هذا.
جمعت باقة من الأمثال التي �شاعت على �أل�سن �أهل املجد ،ثم بوبتها تبويبا
وقد
ُ
�ألفبائيا حتى يت�سنى للدار�سني �إلقاء ال�ضوء عليها والغو�ص يف �أعماقها ،لعلهم يفيدون منها
يف الدرا�سات املوازنة واالجتماعية والفولكلورية ،و�ستن�رش يف الوقت املنا�سب �إن �شاء اهلل.

وعند النظر يف هذه املجموعة من ناحية ال�شكل حينا ،ومن ناحية امل�ضمون
حينا �آخر ،جند �أن �أ�شكالها تت�سم بال�صفات الآتية:
 �إنها عبارات موجزة ت�شكل جملة مفيدة قد تكون ا�سمية �أو فعلية �أو �رشطية� ،أو
غريها ،وت�صلح �أن تقام عليها درا�سة لغوية يف هذا اجلانب.


يكرث فيها اللحن والأخطاء النحوية.

 تغري فيها �صياغة املفردات لتتوافق مع اللهجة املحلية وقد تتفق �أحيانا مع
الف�صحى.
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 �إنها مقبولة عند العامة واخلا�صة من �أبناء البيئة.
 �إنه� ،أي املثل ،ي�ستح�رض فقط عندما تكون احلالة الواقعة م�شبهة لتلك احلالة التي
�رضب فيها املثل �أ�صال.
 �إنها ت�شبيه ي�شبه به حال الثاين بالأول �أي احلالة الواقعة باحلالة املثلية.
 �إنه ذائع �شائع متعارف عليه بني �أهل املنطقة.
 قد يكون له �صياغات خمتلفة ،فقد يزيد املتحدث عليه لفظا يف بدايته ،وقد يحذف
منه لفظا معينا.

و�أما دالالتها فتت�سم كذلك مبا ي�أتي:










الرجال.


تـُعرف.

معظمها يعك�س جتربة اجتماعية �أو عالقة اجتماعية معينة.
معظمها مي�س �أحوال النا�س العاديني.
قد جند فيها حكمة �إن�سانية عامة.
قد تختزن نقدا لتجارب غري مقبولة يف املجتمع.
قد ت�ؤخذ من ن�ص ديني كالقر�آن �أو احلديث.
قد تعك�س مفاهيم �سلبية ال يقبلها العقل �أحيانا وال الفكر امل�ستقيم.
قد تعرب عن معنى ال يدل عليها لفظها وال يفهمها �إال ابن املنطقة.
قد ت�ستخدم �ألفاظا ينفر منها الذوق ال�سليم وتخد�ش احلياء.
قد تعرب �أحيانا عن معان عامة ،و�أحيانا �أخرى عن معان خا�صة بالن�ساء �أو
قد يكون وراء كل قول من هذه الأقوال حكاية فردية �أو جماعية قد تـُعرف وقد ال

 ال ميكن لأحد �أن ي�ؤكد وقوع احلكايات املثلية ،ولذلك يكرث فيها اال�صطناع والت�أويل
لإعطاء �رشح معني عن كيفية ح�صول املثل.
 قد ت�شبه هذه الأمثال ما يرتدد من �أمثال يف مناطق كثرية من فل�سطني �أو بع�ض
البالد العربية.

ومن هذه الأمثال امل�ستخدمة يف قرية املجد:


اتبدلت غزالنها بقرودها :ي�رضب لذم من ال يعجبونك




نف�سه له


يخ�صك




حبل الكذب ق�صري :يقال للح�ض على ال�صدق وت�شنيع الكذب
خذ هالقبع بهالربع :يقال ملن ي�شرتي �شيئا ب�أ�سلوب املبادلة
د�رش �شغلك وتع تقلك :يقال لل�سخرية ممن يلهي ال�شخ�ص عن �إمتام عمله
ذنبك على جنبك :يقال للتحذير من �إمتام عمل غري جيد
زي حية التنب بقر�ص وبلبد :يقال ملن يتقن املخادعة
�سمك يف بحر :يقال ملن ي�شرتي �شيئا غري وا�ضح املعامل
�شو بريحك من اليتيم طالق �أمه :ي�رضب يف التخل�ص مما يزعجك
�صربك على نف�سك وال �صرب النا�س عليك :يقال للح�ض على �سداد ال ّد ْين
طلع على فا�شو�ش :ي�رضب ملن طمع يف حتقيق �أمر ما فلم يح�صل �شيئا بعد طول



عند البطون غابت الذهون :ي�رضب ملن ين�شغل بالأكل عن القيام ب�أمر مهم
فرخ البط عوام :ي�رضب للداللة على طيب الأ�صل
قا�ضي الأوالد �شنق حاله :ي�رضب يف من يورط نف�سه يف ق�ضاء غري نافذ
كرث ال�شد برخي :يقال للت�شجيع على املعاملة احلكيمة واللطيفة
القيني وال تغديني :يقال يف الت�شجيع على املالقاة املبهجة فهي �أهم من تقدمي












عناء

القرد يف عني �أمه غزالُ :ي�رضب ملن ُيثني على قريب له �أو للطعن يف مدحك من
ب ُِر ْ�ش ع املوت �سكر :يقال ملن يحاول الت�رسية عن امل�صاب
مت�سكن ملا متكن :يقال للح�ض على �إظهار اللطف حتى حتقق مرادك
ثلثني الولد خلاله :يقال ملن كانت �صفاته قريبة من �أهل �أمه
جاجة حفرت على را�سها عفرت :يقال ملن فعل فعال يريد �إيذاء غريه فارتد الفعل



عليه

اعمل خري وارم يف البحر :ي�رضب للح�ض على عمل اخلري
جمال بو�سع باب داره :ي�رضب ملن يرت�أ�س �أمرا ما ولكنه ال يح�رض
اللي بدو ي�صري ّ








الطعام
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 ما بجيب الرطل �إال رطل ووقية :يقال يف احل�ض على ا�ستح�ضار القوة للرد على
املعتدين
 ن�ص البطن بغني عن ماله :يقال للح�ض على القناعة
 هم البنات للممات :يقال لت�أكيد م�سئولية الأهل عن بناتهم طوال العمر
 يا ما ك�رس اجلمل بطيخ :يقال للتهوين مما حدث للإن�سان من مكروه
 - 5األغاني الشعبية (: )33
مل يخل الرتاث ال�شعبي يف قرية املجد من الأغاين ال�شعبية كما ال يخلو �أي تراث من
هذا الفن ال�شعبي .ف�إذا ُقدر لك �أن تراقب هذا الغناء فقد جتد حناجر النا�س من رجال �أو ن�ساء
�أو �أطفال ت�صدح به يف منا�سبات عديدة .وقد جتد هذه الأغاين يف الأفراح والأعرا�س ،وقد
جتدها يف �أيام احل�صاد �أو (احل�صيدة) كما ي�سمون هذا املو�سم� ،أو على �أل�سنة الرعاة� ،أو
على �أل�سنة من يعدون قهوة الديوان (اجلامع) � ،أو على �أل�سنة الفتيان وهم يركبون الدواب
(كاحلمري) مثال ،لبيع اخل�ضار يف ح�سبة مدينة اخلليل �أو غري ذلك.
فمما �أحفظه ونحن نح�صد املزروعات (القمح وال�شعري والعد�س والكر�سنة) :
كان زرعي تبددا
والندى لوال الندى
والندى طاب الندى
احل�صادين وهم يح�صدون الزرع.
وتتكرر هذه اجلمل على �أل�سنة ّ
وعلى �أل�سنة الرعاة كانوا يقولون:
ع��ل��ى دل��ع��ون��ا ع��ل��ى دلعونا
ه����وا ال�����ش��م��ايل غ�ي�ر ال��ل��ون��ا
ع��ل��ى دل��ع��ون��ا ع��ل��ى دلعونا
راح����وا احل��ب��اي��ب وم���ا �شافونا
واهلل ل��ه��واه��ا واهلل ل��ه��واه��ا
وم��ا خلي غ�يري مي�شي بهواها
ومما كنت �أ�سمعه من الن�ساء:
بارودته بيد الدالل �أريتها بارودته
ال عا�ش قلبي لي�ش ما �رشيتها ال عا�ش
وكان ن�سج الأغنية يبد�أ ببيت وي�ستطيع النا�سج �أن ي�صنع ،على هواه ووفق املوقف،
�أي كالم يتنا�سب مع الفكرة التي يريد التعبري عنها .ومما �أحفظه عن �صانع قهوة الديوان
(اجلامع) قوله:

ِو ْن �صبها ال�صبيب يا دم الرعايف
ون ذاقها الكييف ما قال يا حيف
وكنا نحفظ كثريا من الأغاين املاجنة ،ولكننا ال نحبذ ذكرها الآن ملا يف هذا من
خد�ش للحياء ،وم�س بالأخالق .ومن الطريف مرة �أنني �صدحت بواحدة من هذه الأغاين على
م�سمع من عمي ،رحمه اهلل ،فما كان منه �إال �أن ا�ستجوبني ممن تعلمت هذه الأغنية ،ثم طلب
مني �أن ال �أتفوه بها �أبدا ،فان�صعت لأمره.
ومما �أحفظه عن الن�ساء يف حفالت العر�س ،وخا�صة عندما تذهب الن�ساء مع اجلاهة
لإح�ضار العرو�س من بيت �أهلها:
ب���اهلل ي��ا خ��ي��ي ال��ع��رو���س باهلل
ب�����اهلل ت���ر����ض���ي ع��ل��ي��ن��ا ب���اهلل
وهكذا مع الأب والعم .......الخ
ومما �أحفظه كذلك:
�أوف م�شعل �أوف م�شعالين
حبيبي زع��ل وراح وم��ا �أج��اين

وهذه باقة من الأغاين املتداولة يف منا�سبات متعددة يف قرية املجد:
◄◄يف احل�صيدة

ي���ا م���ار����س ج����اك ع���ط���اره �أع�����رج راك����ب ع���ا ح��م��ارة
يف �إي������دو ق��ط��ع��ت�ين م��ن��ج��ل ي���ه���رج ه����رج ال�����س��ن��ارة
ي��ا م��ار���س واه��ل��ك غ��ي��اب م��ا ح����ضروا ق��ط��ع الن�شاب
ل�������و ح�����������ض���روا ك�������ان�������وا م���������س����د ال����غ����ي����اب
م���ا ح���دا منك���م ب���دا
ي���ا ع�صاف�ي�ر الن���دى
م���ا ح���دا منك���م بحوم
ي���ا ع�صاف�ي�ر ال�سم���وم
ب���زول عن���ي تعب���ي
كل م���ا بط���ري النب���ي
التع���ب عن���ي ب���زول
كل م���ا بط���ري الر�سول
ما دام ال�شاقوق ب�شق ما على جحا�شه مالم
بالقالو�ش بظل �أهو�ش باملنجل ماين ح�صاد
متنيت احل�صيدة كلها كر�سنه ما �أرى القالو�ش وال املنجل يراين
متنيت احل�صيدة كلها قطانه ما �أرى القالو�ش وال املنجل يراين
يا مغمر يا حزين ما دفنا لك دفني
�شوك مرار وعذره وقر�صه عني ما تلني (�أنواع ال�شوك)
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◄◄عند طهور الولد
طهره يا مطاه���ر و�أعطوا ال �إ ُّم ْه
طهره يا مطاهر على ظهر الفر�س
طهره يا مطاهر حتت ظل اخلوخ

عند نوم الطفل

ي���ا دمع���ة ح�س���ن بلل���ت كمو
حب العد�س
ي���ا دمعة ح�سن زي ّ
يا دمع���ة ح�سن بلل���ت اجلوخ

نام يا حمام  /عيني ما بتنام  /حتت حرم ال�صخرة ن�صبوا اخليام
عرق هالبديو م�رش�ش العقال /قلنا يا بديوي �أنت من �أي عربان
�أنا من ربع النبي عليه و�آله ال�سالم

◄◄عند الذهاب ملنا�سك احلج والعمرة

�شدي يف عباتو يا فاطمة /يا مدللة بودع يف خواتو /بدو يزور النبي
�شدي يف حطتو يا فاطمة /يا مدللة بودع يف �أهل قريتو /بدو يزور النبي
�شدي على البكرة يا فاطمة /يا مدللة �أنا م�سافر بكره /ودعوين يا حلباب
يا �أبو الواليا يا حنون /كرث الهدايا من بلد الر�سول
خذونا معاكم لو نويتو ال�سفر /ما بنقعد وراكوا وال بنطيق الفراق
هللت مكة وقالت يا مرحبا بالزايرين /بال�شيخ منهم حتى ال�شباب التايبني

◄◄عند حنا العرو�س

فاطمة مليحة وعلى �إيديها نق�ش حنا
حممد يا خيي حلق الطلب عنا
فاطمة وعلى ايديها نقاري�ش /حممد يا خالها دق املحابي�س
على فاطمة وعلى الذرعان مدقوقة� /شوية مرية عرب على التلة مربوطة
يا جالب الزيت حط الزيت يف الكا�سة
ف����اط����م����ة م���ل���ي���ح���ة و����س�ل�اي���ل���ه���ا ع�����ا را�����س����ي
م�������س���ي���ك ب�����اخل��ي��ر م�������س���ي اه�����ل�����ك وج��ي��ران�����ك
ي�����ا ����س���م�������س���م اخ�������ض�ر وب����ت����ت����اك����ل ب���ع���ي���دان���ك
م�سيك باخلري يا ثوب البنوتيه  /يا ملب�س العزة يا مقعد االفندية

◄◄عند الذهاب جللب العرو�س

�أول م���ا نب���دي �صلوا عل���ى النبي
ثال���ث مديح���ي يف الأجاويد كلهم
�أجيناك يا �أبو العرو�س نهز الركايب

ثاين مديح���ي يف حمم���د �أو علي
الأجاويد ال غاب���وا وال غاب ذكرهم
لقين���اك حا�رض ما لقين���اك غايب

القيناك تقطع يف حلوم الغ�صايب
�إحنا ال�صبايا ي���ا محَ ْ ال ملقانا
�إحنا ال�صبايا ي���ا محَ ْ ال لَقيتنا
يا �شم�س ال تطلعي من رو�س اجلبالِ
يا �شم�س ال تطلعي من فوق َع َل َّيه
وحن���ا م�شينا من ح���ارة حلارة
وحن���ا م�شين���ا م���ن بل���د لبلد
�شو هالوقفة �إللي �أوجعت رجلينا
يا بي م�شعل ال تكون عبو�ســـي
يا بي م�شع���ل ال تكوين طماعي

ي���ا �أبو حمم���د عج���ل بع�شانا
ي���ا �أبو حمم���د عج���ل بقهوتنا
وحنا الن�سب عندنا زي الذهب غايل
وحنا الن�سب عندنا زي الذهب غ ّيه
وحنا خذين���ا بنت �شيخ الإماره
وحن���ا �أخذنا بنت كب���ار البلد
يا �أبو العرو�س باهلل حتن علينا
وافرد بوجهك و�أعطينا العرو�س
وامل���ال يفنى والن�س���ب نفاعي

◄◄عندما ت�أتي العرو�س لبيت الزوجية
يا ريته���ا مباركة على ال�سلف وال�سلفة
ي���ا ريته���ا مبارك���ة علين���ا
ي���ا ريتها مباركة عل���ى اجلار واجلارة

وتبك���ر بال�صب���ي وتك�ث�ر اخللف���ة
وتبك���ر بال�صب���ي يلع���ب حوالين���ا
وتبك���ر بال�صب���ي وتك�ث�ر احل���ارة

◄◄عند حمام العري�س
احلق يا حالق وم�س يف كمامو
احلق ي���ا حــالق وم�س بردانـــو
احلق يا ح�ل�اق مبو�س الذهـــب

ا�ستنى يا حالق تاييجي عمامو
ا�ستنى يا حالق تا ييجي خوالو
ا�ستنى يا حالق تاييجو االهليه

وبع ُد ،فما حكمنا على هذا الأدب ال�شعبي امل َْجد ِّي الذي متثل يف احلكاية والتمثيلية
واملثل والأغنية؟ �إن هذا الأدب يدل على طاقة تعبريية كبرية م�ستلهمة من الرتاث الذي
تبناه جمتمع املجد وانبثق عنه يف حياته ،ولذلك وجدنا هذا الأدب يتوزع على �أجنا�س
�أدبية يعرفها تاريخ الأدب العربي ،ففي الأدب العربي الق�صة واملقامة ،وهما لون �أدبي
من جن�س احلكاية التي �أثبتناها لأهل املجد ،وفيه امل�رسحية التي �أقبل عليها �أدبنا حديثا،
لكن البعد التمثيلي موجود مع وجود الإن�سان �أينما حل و�أقام ،وهذا يتفق مع التمثيلية
املوجودة يف الرتاث الأدبي للمجد ،وفيه كذلك املثل ،واملثل العربي الف�صيح ذائع م�شهور،
ولهذا كان املثل جزءا من الإنتاج الأدبي ملجتمع املجد .ويف الأدب العربي املوروث ال�شعر
الغنائي الذي ما كان �إال ِل ُي َغ ّنى ،كما فعلت اجلارية التي غنت �شعر النابغة الذبياين �أمامه
لتنبهه على الإقواء الذي وقع يف �شعره ،ولهذا كذلك كانت الأغنية جزءا من الإنتاج الأدبي
ال�شعبي لهذا املجتمع� .أر�أيت �إىل هذا التطابق مع الأجنا�س الأدبية العربية املوروثة عن
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�أجدادنا؟ ولي�س �أمامنا تف�سري لهذا التطابق �إال م�س�ألة االنتماء �إىل هذه الثقافة واحل�ضارة،
وما دام االنتماء م�سئولية فال منا�ص لالحق �إال �أن يرت�سم خطى ال�سابق ،ولهذا ما كان لأهل
املجد �أن يخرجوا عن امل�سار احل�ضاري الذي خطته لهم ري�شة انتمائهم.
 - 6املالبس واألزياء وآالت النوم (: )34
املالب�س املعروفة عند �أهل املجد منها ما يخ�ص الرجال ،ومنها ما يخ�ص الن�ساء،
ومنها ما يخ�ص الأوالد والبنات� :أما مالب�س الرجال فمنها (القمباز) الذي كانوا ي�سمونه
(ال�صرُّ َّتية) ،وال�رسوال الطويل واحلطة والعقال والثوب والعباية والفروة والكفية وهذه ت�شبه
العمامة والوطا �أو ال�رصماية والكندرة� .أما ال�رصتية فكانت قمبازا مقلما ،وهي تختلف
قليال عن القمباز الذي يطلق على اللبا�س ال�صويف والذي هو ذو هيئة خا�صة ال يلب�سها �إال
الأغنياء �أو الذين يعنون بهيئتهم وترتيبها ،وحزام ال�رصتية من قما�شها نف�سه �أما القمباز
فال بد �أن يكون له حزام جلدي فخم ،وقد يلب�س مع جاكيت �أو عباءة ،وكان كل رجل يحلم
�أن يكون له قمباز مرتب حتى �إذا ح�صل عليه انهالت عليه التعليقات ،وما عليه هو �إال �أن
ي�صرب ويبت�سم .ومل يكن �أحد ي�ستطيع الظهور �أمام النا�س� ،أو امل�شي يف ال�شارع� ،أو ا�ستقبال
ال�ضيوف� ،أو ال�سفر �إىل املدينة� ،إال بلب�س ال�رصتية �أو القمباز.
وعندما �أخذ النا�س يلتحقون بالع�سكرية يف اجلي�ش الأردين واحلر�س الوطني ،و�أخذ
الطالب يذهبون �إىل املدار�س ويفر�ض عليهم �أزياء خا�صة ،مل يعد �أحد يلب�س هذا اللبا�س �إال
الذين لي�س لهم ارتباط ما بعمل ر�سمي ،وهم عادة كبار ال�سن .و�أما ال�رساويل فال بد �أن ت�صمم
على نحو خا�ص لتكون وا�سعة ،وله زمة بداخلها حبل من القما�ش نف�سه لربطه و�شده من
الطرفني على و�سط الب�سه� ،إىل �أن جاء املغيط فحل حمل هذا احلبل ،وال بد �أن يلب�س ال�رسوال
حتت القمباز� .أما حزام القمباز فال بد �أن يكون من اجللد العري�ض ،وله �إبزمي حديدي �صلب.
و�أما احلطة فهي الكوفية ب�ألوانها ال�سوداء والبي�ضاء �أواحلمراء التي ت�سمى ال�شماغ ،وكان
ال يلب�س احلطة البي�ضاء �إال الأغنياء وي�سمونها (حطة بوال)  .وكان يلب�س فوق احلطة عقال
املق�صب ،وهذا يعترب
�أ�سود ،وهو على م�ستويات ،فمنه العقال العادي الأ�سود ومنه العقال
ّ
فاخرا .ونادرا ما كنت ترى رجال ال ي�ضع على ر�أ�سه حطة وعقاال ،وكان �إنزال احلطة عن
الر�أ�س من رجل �آخر يعترب �إهانة كبرية ،وقد ي�ؤدي هذا الفعل �إىل م�شاجرة حامية.
و�أما �أزياء الن�ساء ف�أذكر منها ما ي�سمونه ُّ
(ال�شقة)  ،وهي ثوب طويل �أ�سود من قما�ش
ال�ش َّقة باحلرير الأ�صلي (دي �إ م �سي)  .ويكون التطريز ب�ألوان
طرز ُّ
خا�ص ي�سمى (الحْ َ برَ )  .وتـُ َّ
منوعة و�أ�شكال هند�سية بديعة وبع�ضها كالأ�شجار �أو الورود ،ومل نكن نرى فتاة يف البيت
�أو خارجه ال تلب�س هذا اللبا�س ،ومل نكن نراها �إال من�شغلة بالتطريز �سواء �أكان ذلك يف البيت

وفنائه �أم كان عند ت�رسيح الدواب يف اجلبل .وقد يح�صل �أن جتد فتاة ال تفعل هذا الفعل
ف�ستجد �أمها �أو �أختها تطرز لها ،فقد كانت كل فتاة تعد �أثوابها وخمداتها و�رشا�شفها املطرزة
ا�ستعدادا لليوم املوعود ،وهو الزواج .ومن املالب�س (ال ُغ ْدفة) ،وهي قطعة قما�ش بي�ضاء
ثقيلة مطرزة كذلك ،وت�ضعها املر�أة على ر�أ�سها عندما تخرج من بيتها� ،أما �إذا ا�ستخدمتها
يف البيت فال بد من لفها على الرقبة بطريقة خا�صة� ،أو تربطها بحزامها الذي يطوى على
و�سطها� ،أو تخفف منها .ثم تطورت الغدفة �إىل ال�شا�شية التي هي غطاء للر�أ�س من القما�ش
اخلفيف ميكن �أن ت�شف قليال عندما ت�ضعها املر�أة على ج�سدها فوق الثوب .ومن �ألب�سة
املر�أة (ا ِل ْعريقية)  ،وهي طاقية ت�ضعها املر�أة على ر�أ�سها ،وهي �سميكة وقما�شها كقما�ش
الطربو�ش ،وقد تكون مطرزة ،ومي�سك توازنها مع الر�أ�س حبل ناعم ُي�شد من خلف الأذنني
�إىل ما حتت الذقن خمافة �أن تنح�رس عن الر�أ�س ،وقد يتدىل على نا�صية املر�أة من العريقية
قطع من الف�ضة تطلق عليها الن�ساء (جميدية وجمعها جميديات)  ،وقد يتدىل �شيء كهذا
على جانبي الوجه من حتت الأذنني ،وكنت �أالحظ �أنها تخلع عند النوم لثقلها و�سماكتها،
ومما كنت �أالحظه كذلك �أن لها ر�أ�سا خمروطيا .ومن �ألب�سة املر�أة احلزام ال�صويف ذو اللون
الزهري الذي كنت �أراه مطويا على و�سط املر�أة بعر�ض �15سم �20سم ،وت�ش ُّده على و�سطها،
وتربطه من اخللف من عند �آخر الظهر .ومن الأحزمة الن�سائية امل�شهورة ،وكانت كل امر�أة
تتوق �إىل اقتناء واحد منه ،احلزام التلحمي ،وهو ي�شبه املنديل الوا�سع ،وله �شرب على �أطرافه،
وهو �أخف من احلزام ال�صويف الزهري الذي و�صفته �سابقا ،وهو ذو �ألوان جذابة يغلب عليها
اللون البني الغامق والأحمر والأخ�رض ،وكانت الفتاة �إذا �أرادت �أن تبدو جذابة �أمام النا�س
تلب�س هذا احلزام وهي مارة يف ال�شارع� ،أو يف الأعرا�س .ومل يت�سن اقتناء مثل هذا احلزام �إال
لن�ساء مرتفات وهن قليالت ،ف�إذا ح�صلت املر�أة الفقرية حزاما كهذا ادخرته للمباهاة ،وال
تلب�سه �إال نادرا وقت املنا�سبات اخلا�صة.
�أما �أزياء الأوالد فلم يكن يزيد على الثوب املن�صوري الأبي�ض العادي� ،أو ال�رسوال
املن�صوري كذلك .وعندما فر�ض على طالب املدار�س �ألب�سة خا�صة طغت هذه الألب�سة على
كل زي �آخر .وقد كنت ترى بع�ض الأوالد يلب�س ال�رصتية املقلمة (القمباز) ولكن هذا قليل
جدا ،ومل يكن يح�صل على هذه ال�رصتية �إال املدللون منهم ،وكان بع�ضهم ي�ضع على ر�أ�سه
طاقية �سميكة من ال�صوف على الر�أ�س .وقد جتد بع�ضهم ي�ضع حطة وعقاال ولكن هذا نادر
جدا.
�أما الفرا�ش و�آالت اجللو�س والقعود والنوم فهي :اجلودل واللحاف والي�ساتك
(املخدات)  .وعندما يجل�س النا�س مل يكونوا ي�ستخدمون �شيئا من هذه �إال �إذا زارهم زائر
�أو عند النوم ،و�أما جلو�سهم العادي فكان على الأر�ض .وقد يو�ضع حتت الفرا�ش ح�صري من
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الق�ش �أو ب�ساط من ال�صوف املقلم بالأحمر والأ�سود والأبي�ض تن�سجه ن�ساء القرية ،وهن
يغزلن �صوفه على مغزل يدوي ب�سيط من اخل�شب ،وقد كنا نرى الن�ساء ين�صنب مغازلهن
�أمام البيوت ،ويعملن ذلك �صباحا وم�ساء دون كلل �أو ملل .ومل يكن الفرا�ش يختلف �صيفا
�أو �شتاء ،وال بد لكل �أ�رسة �أن يكون لديها فائ�ض من اجلوادل �أو الفر�شات ل�ضيوف البيت �أو
ل�ضيوف اجلامع ،وكذلك فائ�ض من الي�ساتك واللحافات .ومل يكن عند النا�س �أ�سرِ َّ ة �أو مقاعد
كما يفعلون اليوم ،بل كان النوم والقعود على الأر�ض ،وهكذا كان الأمر يف اجلوامع ،و�إذا
جاء �ضيف له مكانة ر�سمية �أو اجتماعية كانوا ي�ضعون حتته جودلني ملزيد من الراحة
والتقدير .وكانت الي�ساتك والفر�شات واللحافات حت�شى بال�صوف الطبيعي� ،أو بالقطن ذي
الفتيلة الطويلة الذي كانوا يجلبونه من اخلليل ،وتقوم املر�أة بتنجيد كل هذه الآالت ،وقد
ت�ساعدها يف هذا العمل جاراتها .وكانت الن�ساء يحر�صن على تطريز الي�ساتك من �أطرافها،
وقد يطرزن يف �أو�ساطها وردة �أو ع�صفورا �أو جملة لطيفة.
 - 7تقاليد األعراس واملآمت والطهور (: )35
قد كان اختيار ال�شاب الذي يريد الزواج عرو�س ًا معينة بواحد من �أ�سلوبني� :أن تختار
له �أمه عرو�س ًا ال يعرفها ،ويطمئن يف هذا االختيار لأمه ،ثم ي�سلم بهذا الأمر دون نقا�ش �أو
جدال� ،أو �أن تقع عينه مرة على فتاة ر�آها عن بعد �أو عن قرب ،ورمبا حدثها حديث ًا عابراً،
فيعجب بها ،ثم يحدث �أهله فيها ،ثم يكون الن�صيب يف زواجها .وغالب ًا ال يكون للخطيب
�رشوط ي�رشطها يف خطيبته ،ولكنه كان يطمح �إىل �أن تكون بنت �أ�رسة حمرتمة وجميلة،
وبارعة يف احل�صيدة ،ومنجبة وتتقن واجبات ال�ضيف ،بل ح�سبه �أنه قرر الزواج فا�ستجاب
�أهله لرغبته .ومل تكن فرتة اخلطوبة تطول �إال �إذا كان هناك مانع مايل ،ونادراً ما كانت
زيارات بني اخلطيبني ،ف�إذا كان هذا فال بد من حت�ضري �شنطة مليئة بالهدايا للعرو�س ،ثم
يحمل اخلاطب نف�سه م�صطحب ًا �أمه لزيارة اخلطيبة يف بيت �أهلها حتت جنح الظالم .ويف
�أثناء الزيارة ال جتل�س العرو�س يف اجلل�سة الأ�رسية ،بل تكون من�شغلة ب�إعداد �أطايب ال�رشاب
والطعام لتقدم لل�ضيوف الأعزاء .ومل تكن تخلو الزيارة من اختال�س النظرات بني العرو�سني،
فتكاد تطري العرو�س فرحا ال�صطيادها نظرة منه ،ثم تذهب حتدث �أترابها عن تلك النظرة،
وكانت هذه النظرات تغني عن كثري .وقد كانت الفتاة �إذا خطبت مت�ضي جل وقتها وهي
تعد نف�سها لليوم املوعود ،فتبد�أ بالتطريز والتح�ضري حيث ت�شرتي ما يلزمها من احلاجات،
وتكرث من زيارة اخلياطة لتف�صيل املالب�س الالزمة .ومل تكن ت�شرتط العرو�س �شيئا مما
تطلبه العرائ�س هذه الأيام ،فمثال مل يكن هناك غرفة نوم ،و�إذا �أ�شيع يف البلد �أن فالنة طلبت
غرفة نوم ،ف�إنها تبقى �سريتها يف �أفواه النا�س حينا من الدهر ،وقد ت�صبح م�رضب املثل
يف ما طلبت.

وقد يتفق على املهر يوم اخلطبة� ،أو يف ما بني �أهل العرو�سني .وال بد للعري�س �أن يفي
بذلك املهر قبل الزواج ،وال بد من تعيني يوم ي�سمى يوم الك�سوة ،فيذهب �أهل العرو�سني معاً،
ويحر�ص �أهل العرو�س على انتداب واحدة من البلد لها مهارة ممتازة يف القما�ش والبدالت
لتذهب معهم يف هذا اليوم .وال بد للعري�س من دفع �أجرة ال�سيارة ،والتوجه �إىل دكان م�شهور
من مدينة اخلليل ل�رشاء متطلبات الك�سوة ،وكان ي�شتهر بني �أهل املجد تاجر يدعى احلاج
�أ�سعد �شاور (رحمه اهلل)  ،فيجدون عنده متطلبات ك�سوة العرو�س ،ومل يكن ب�إمكان العري�س
�أو �أهله االعرتا�ض على �أي طلب تطلبه املر�أة املنتدبة للم�ساعدة .وبعد �إنهاء �صفقة الك�سوة
ال بد �أن يدعى جميع من �شاركوا يف رحلة الك�سوة لتناول طعام الغداء يف �أحد املطاعم ،ثم
يجهز العري�س ال�سيارة للعودة �إىل املجد ،وعندما ت�صل ال�سيارة يكون �أهل العري�س ينتظرون
عودتهم �إىل البيت لتبد�أ املهاهاة والزغاريد ،ف�إذا كان املبلغ الذي دفع يف الك�سوة قا�صما
للظهر ،فغالبا ما ي�سيطر الغم والهم على العري�س و�أهله ،و�إن كان املبلغ معقوال �أو كان الرجل
مي�سورا ف�إنهم يحتفلون ب�رشب ال�شاي ،ويزورهم اجلريان للمباركة والتهنئة ،وقد حتدث هذه
املباركة رغم �صعوبة الو�ضع ،ولكن �أهل العري�س يحتملون هذا الأمر يف نفو�سهم.
مل يكن املهر غاليا فقد ي�صل �إىل خم�سني ديناراً �أو �أقل �أو �أكرث ،ولكن هذا ال يهم ،بل �إن
الأهم ما يطلبه والد العرو�س يوم خروجها من البيت� ،أو ما يطلبه خال العرو�س �أو عمها من
نقود كانوا ي�سمونها ( َبل َْ�صة)  .ف�إذا كانت املطالب النقدية كبرية فغالبا ما ينتهي العر�س
�إىل �شجار وجدال بني اجلاهة و�أهل العري�س من جهة ،وبني �أهل العرو�س من جهة �أخرى،
و�إذا كان الطلب خفيفا فيتقدم الو�سطاء للم�ساومة لتخفيف املطالب ،ثم يتفقون على مبالغ
حمددة .وقد كان بع�ض النا�س ال يطلبون �شيئا ،ولكن العري�س البد �أن يح�سب احل�ساب لهذا
الأمر ،وقد متر امل�س�ألة بي�رس و�سهولة ،وقد ال متر �إال ب�صعوبة.
وعندما يقرتب يوم العر�س الذي ال بد �أن ت�سبقه ليلة احلناء ،ي�أخذ �أهل العري�س يح�رضون
�أنف�سهم لهذه املنا�سبة الكبرية ،وي�شمل التح�ضري الأمور الآتية :بيت ال�شعر والطعام ولوازمه
والدعوات ودفرت النقوط ،ولعل الذروة يف احلدث كله �ساعة �إح�ضار العرو�س من بيت �أهلها.
�أما البيت ولوازمه فال بد من حت�ضري بيت �شعر جيد �إن تي�رس ذلك ،و�إن مل يتي�رس ذلك
فقد كانوا يغطون البيت ب�أكيا�س من اخلي�ش كانوا يجلبونها من حوانيت القرية ،حيث كان
الباعة يحفظونها لبيعها بعد �إفراغها من �سكرها �أو طحينها ،ويف �ساعة ن�صب البيت يتنادى
النا�س للم�ساعدة يف ذلك ،ف�إذا نظرت تلك ال�ساعة �إىل هذه العملية �ستجد من يدق الأوتاد
يف الأر�ض� ،أو من يربط احلبال وي�شدها� ،أو من ي�سرت جوانب من البيت مل يغطها الرواق
املمدود على الأعمدة املن�صوبة� ،أو من يح�رض موقد النار� ،أو من يجلب احلجارة لو�ضعها
على �أطراف البيت من اخلارج حلفظ الأوتاد من العبث بها �أو تك�سريها� ،أو من يح�رض املياه
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يف براميل �ضخمة ،وهكذا ف�إنك �ستجد ور�شة متعاونة لتحقيق هدف واحد هو �إمتام الفرح
على �أكمل وجه ،لأن كل فرد من القرية ي�شعر �أن الفرح فرحه هو .وقد يفكر �أهل العري�س
يف �إح�ضار �شاعر لت�سلية النا�س على ربابته ،ويق�ص عليهم ق�ص�صا �شعبية مثل ق�ص�ص
الزير �سامل �أو عنرتة �أو �أبي زيد الهاليل ،ويف فرتة ما كان ال�شاعر يح�رض تطوع ًا ثم حتولت
العادة �إىل �أن ُيدفع له �شيء من املال .وقد ي�ستغرق االحتفال �سبع ليال بتمامها �أو �أقل من
ذلك ،وقد �سمعت من كبار ال�سن يف القرية �أن بع�ض النا�س من القرية كان� ،إذا �أراد �أن يكون
احتفاله مميزاً كان يطيل �أيام االحتفال �إىل �شهر ،ولكنني مل �أر ذلك �أبدا .وعندما يذيع بني
النا�س �أن هناك عر�س ًا لفالن من النا�س ي�أخذ �أهل القرية �أو القرى املجاورة ،يتوافدون �إىل
البيت ،ف�إذا ح�رض الزائر املهنئ فال منا�ص من �أن ي�أتي ويف يده �شيء من ال�سكر ،قد يكون
رطال �أو ن�صف رطل �أو �أكرث من هذا ،ثم يو�ضع يف مكان معني من البيت يتناوله منه �أهل
العري�س ،ثم ي�سجل �أحدهم �أ�سماء من �أح�رضوا �سكراً ،حتى �إذا ح�صلت عند �أي منهم منا�سبة
يبادرون �إىل �سداد هذا الدين ،وحتفظ هذه الورقة يف وثائق الأ�رسة املهمة.
وقبل الغروب بقليل ت�شعل النار ،وحت�رض �أواين �صنع ال�شاي والقهوة ،فما �أن يحل
�أذان املغرب �إال وقد �أ�صبح ال�شاي والقهوة جاهزين لتقدميهما للوافدين .ثم يبد�أ النا�س
بالتوافد �إىل البيت بعد �صالة املغرب ،في�أخذ ال�شباب يف تقدمي ال�شاي �أو القهوة لكل من
ح�رض ،وال يجوز �أن ين�سى �أحد من تقدمي القهوة �أو ال�شاي له ،وقد يتابع �إمتام هذا الواجب
واحد من �أهل العري�س لئال ين�سى �أحد من الوافدين ،وقد يكرم �أحدهم بتقدميهما له مرتني
�أو ثالثا ،وال بد ل�ضبط هذه العملية كلها من م�سئول جدير بهذه املهمة ،وغالبا ما يكون من
�أحد املجربني من �أهل القرية من �أقارب العري�س �أو من غري الأقارب .وبعد �صالة الع�شاء
بقليل ،تبد�أ االحتفاالت �إما بال َّد ْبكة �أو ال ِّد ِّح َّية التي تت�ألف من �رسب من الرجال يقفون
�صف ًا واحداً ،ويقف �أمامهم مالعب ماهر ،فهم يتقدمون نحوه متمايلني مرددين عبارة
مثرية ،وهو يردهم �إىل الوراء قائال لهم :هعي ..هعي ،وت�ستمر العملية حتى يتعب الفريق ثم
ي�سرتيحون� ،أو ربابة ال�شاعر وحكاياته اجلذابة �أو بتمثيلية البيك ،وقد يكون ال�شاعر �أحيانا
عك�س ما يعلن عنه فال يكون �شاعراً وال جذاباً ،لكن املهم �أن النا�س �سيقولون :واهلل دار فالن
جابوا �شاعر� ،إذا فاحلكم على عر�س دار فالن �إنه ممتاز .وعندما ي�سرتيح ال�شاعر يبد�أ احتفال
ال�شباب مبا �أعدوا ،فقد يكون دبكة و�أرغوال و�أغاين يلعلع بها �صوت �أحدهم الذي ال ي�سكت وال
يتوقف ،وعيناه حتومان على احليطان املجاورة �إن كان عليها متفرجات من ن�ساء احلارة،
ف�إذا كان الأمر كذلك ،ازداد ن�شاط ًا وحما�سة و�إبداعاً ،وعال �صوته �أكرث ف�أكرث .وقد ي�سفر
هذا اجلمع عن م�شاجرة� ،أو قد ينتهي ب�إعداد رغيف من اخلبز ي�شوى يف النار التي جتمعت
من حطب القهوة وال�شاي ،وكانوا ي�سمونها (كعكة)  .وقد يطول �سهر ال�شباب �إىل قريب من
ال�صبح ،وقد ينامون يف البيت مع نفر من ال�ضيوف� ،أو ين�رصف كل واحد �إىل بيته.

وبعد انتهاء الليايل املر�سومة لالحتفال ،ي�رشع �أهل العري�س يرتبون البيت لآخر يوم
وهو يوم اخلمي�س ،لأن عدد املهنئني يزداد ،وعندئذ ال بد من زيادة عدد الفر�شات ،واللحافات،
والي�ساتك لتن�ضيدها يف زاوية من البيت .ويف �صباح يوم اجلمعة ينهمك النا�س يف ذبح
الذبائح و�سلخها وتقطيعها ،و�إعداد �أكيا�س الأرز ،ون�صب القدور ،وجلب املياه ،وحت�ضري
احلطب ،ون�صب املواقد لطبخ اللحم والأرز ،فما �أن ت�صل ال�ساعة �إىل العا�رشة قبل الظهر يبد�أ
�أهل العري�س بدعوة النا�س لتناول طعام الغداء .ومل تكن الدعوات مكتوبة بل كانت �شفهية،
�أما من ي�سكنون خارج القرية فقد كانوا ير�سلون �إليهم من يدعوهم يف م�ستقرهم ،ثم ي�أخذ
النا�س يف التوافد على البيت من كل حدب و�صوب ،لتناول طعام الغداء وتنقيط العري�س،
وقد ت�ستمر العملية حتى ع�رص اجلمعة ،ثم ينف�ض النا�س ،ويبد�أ ال�شباب بهدم البيت وترتيب
الو�ضع العام للمكان.
وال بد �أن ُي�سبق هذا كله بليلة احلناء ،وتكون م�ساء اخلمي�س� ،أي ليلة اجلمعة ،حيث
يذهب �أهل العري�س يطلبون من �أهل العرو�س ال�سماح لهم باحلناء ،ف�إذا ا�ستجابوا لذلك� ،أتت
ن�ساء �أهل العري�س �إىل بيت �أهل العرو�س ،فيحتفل بالأمر احتفاال غنائيا ،وقد يتطلب الأمر
من العرو�س �أن تنتف عانتها لو�ضع احلناء مكانها ،وحتنى كذلك رجالها ويداها ،على
مر�أى من عدد من ن�ساء القرية القريبات �أو غري القريبات.
�أما جلب العرو�س �إىل بيت العري�س فله احتفال خا�ص كذلك ومرا�سيم دقيقة ،وتبد�أ
ب�أخذ جاهة كبرية من النا�س لطلب العرو�س من ويل �أمرها الذي يكون هو و�أهله منتظرين
قدوم �أهل العري�س لهذا الأمر ،ثم يتكلم كبري اجلاهة فيطلب الإذن ب�أخذ العرو�س ،وهنا
يت�صدى ويل �أمر العرو�س ،ف�إما �أن متر امل�س�ألة بي�رس ،في�ستجيب لهم يف طلبهم ،و�إما �أن
يطلب مبلغا من املال قبل �إخراج العرو�س ،ويكون ذلك املبلغ لأن العري�س ق�رص يف �أمر ما،
فادخره �أب العرو�س لهذا اليوم ،ثم تبد�أ اجلاهة بتدبري املبلغ الذي طلبه� ،أو انتهى �إليه احلوار
معه� ،أو �إىل �إلغائه �أو تقلي�صه.
وبعد مرور هذه املرحلة ب�سالم ،تخرج العرو�س بعد �أن ينقطها �أهلها ويودعونها،
العرو�س
في�صاحب الوداع بكاء من الأهل والزغاريد واملهاهاة من �أهل العري�س ،ثم يقود
َ
والدها �أو �أخوها ،ثم ي�سلمها �إىل كبري اجلاهة �أو والد العري�س ،ثم ُتركب العرو�س على جمل
�أعد لهذه الغاية ،ثم تكلف امر�أة مرتبة �إما �أخت العري�س �أو عمته �أو زوجة �أخيه بقيادة اجلمل،
وبينما مي�شي اجلمل توزع الن�ساء �أنف�سهن على جماعات على �شكل �أ�سطر متتالية ،ويعد لهذه
الغاية �رشا�شف كبرية ومت�سعة ومطرزة ،ل�ضم كل جمموعة حتت هذا ال�رش�شف ،ثم يبد�أن
بالغناء وراء اجلمل ،وتلك �أ�سعد حلظة عند اجلميع .ف�إذا �سلمت الأمور ،ومل حتدث م�شاجرات
ي�سري الركب حتى بيت العري�س ،فتنزل العرو�س �إىل بيتها الذي قد يكون غرفة �أو �سقيفة �أو
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زاوية من البيت ،فتجل�س على كر�سي ُيجلب لها ،ويبد�أون الغناء حولها حتى حلظة النقوط،
في�أتي �أهلها م�ساء فينقطونها ويودعونها ،ثم يكون دور العري�س يف النقوط ،ومما �أذكره �أن
العري�س كان يح�ضرّ جمموعة كبرية من الربايز (والربيزة قطعة نقد �أردنية بع�رشة قرو�ش)
 ،وعندما يبد�أ العري�س نقوطه يرفع التـُّل الذي على وجه العرو�س ثم يبد�أ بر�صع الربايز على
نا�صيتها ،وتكون قريبة من قريباتها تتلقف الربايز بعد �أن ير�صعها على اجلبهة .ثم يبقى
جمع من الن�ساء معها حتى وقت الدخلة ،حيث يدخر لها وللعري�س ع�شاء جيد ليبد�آ حياتهما
الزوجية .وقبل جميء العري�س تلح بع�ض الن�ساء على عدم التحرك من املكان ،فعندئذ تقوم
�إحدى قريبات العري�س بطردهن طردا ملطَّ فا حتى يتهي�أ اجلو للعرو�سني.
�أما امل�آمت فمرا�سيمها �أي�رس كثرياً من مرا�سيم الأعرا�س ،فامل�أمت يقت�رص على �إعداد
املكان ال�ستقبال املعزين ،وغالبا ما يكون مكان التعزية هو اجلامع .وال بد من تن�ضيد
ق�سم منه بالفر�شات واملخدات لالتكاء عليها ،وهذا ال يكون �إال للوافدين من خارج البلد،
ويقت�رص الأمر على تقدمي القهوة املرة فقط .وبعد �أن يوارى امليت الرثى يت�سابق النا�س على
�أهل امليت ي�ست�أذنونهم يف �إعداد الطعام لأهل امليت ،وملن جاء من النا�س لتعزيتهم ،وعادة
يتبارى يف اال�ستئذان ب�إعداد الطعام �أ�صهار امليت �أو �أخواله �أو جريانه ،ف�إذا �أعطي �أحدهم
الفر�صة لإعداد الطعام يبد�أ يف جمع اخلراف �أو اجلديان ،ويعد الطعام ليقدم بعد �صالة
الظهر �أو عندما ين�ضج .ويكون �إطعام النا�س كذلك يف اجلامع� ،أو ديوان الع�شرية� ،إذا كان
لهم �شيء كهذا ،ثم ي�ستمر النا�س يف التعزية �أياما �أقلها ثالثة ،وقد تزيد عن هذا الرقم.
و�أما الطهور فهو �أحد املنا�سبات املهمة يف قرية املجد ،وقد يطهر الولد وهو حدث �أي
عند �سن ال�سابعة �أو العا�رشة ،وقد يطهر بع�ضهم وهو كبري� ،أي بعد الع�رشين �أو الأربعني،
ولكن هذا نادر .وكان يتفق مع �أحد املطهرين الذين ي�أتون �إىل القرية من �أماكن بعيدة
كالفوار �أو اخلليل ،فقد كانوا يتجولون يف القرى كالباعة املتجولني ،ينادون ب�أعلى
�صوتهم :مطهر �أوالد ...مطهر �أوالد ،وهو يتجول يف �أزقة البلد واحلارات .ف�إذا مر هذا املطهر
بالبلد نودي الأوالد الذين �سيطهرون من اجلبل وهم يقومون ببع�ض الأعمال املنوطة بهم،
حتى �إذا ح�رضوا �أخربوا باملو�ضوع ،فبع�ضهم قد ال يعجبه الأمر فيهرب ،وقد مي�سك عنوة،
وقد ي�ست�سلم بع�ضهم لهذا الأمر ،ثم جترى له عملية الطهور التي قد ت�ستغرق دقائق يف بيت
والده ،و�إن من �أخرب من الأوالد ب�أن املو�ضوع �سهل ،وغري م�ؤمل ،يبد�أ يح�س بغري ما �أخرب به
بعد حني من الوقت .وبعد �إمتام الأمر ي�أخذ النا�س يف التدفق على بيت الأهل مهنئني ،وقد
تقام الوالئم فرحا بهذه املنا�سبة ،ول�ست �أن�سى حتى هذه اللحظة لذة حلم احلب�ش البلدي
الذي �صنع طعاما لنا بعد عملية طهورنا.

 - 8األطعمة واملشروبات (: )36
كان الطعام الأ�سا�سي يت�ألف مما تنتجه �أيدي النا�س ،فالقمح من زراعتهم ،وال�شعري
كذلك ،والذرة البي�ضاء� ،أما البقول كالعد�س واحلم�ص والفا�صولياء وغريها فهو كذلك .وكذلك
كانت اخل�رضوات والألبان والزيوت وال�سمن البلدي� .أما اخلبز فال بد �أن ي�سبق بعدة مراحل
حتى ي�صبح خبزا ،و�أول هذه املراحل �إخراج �أحد �أكيا�س القمح املخزون يف خمزن الأ�رسة،
وغالبا ما يكون املخزن كهفا قريبا من الدار �أو غرفة من بيت قدمي �أو جزءا من ال�سقيفة
�أو حتت بيت الدرج ،ثم يغربل بالغربال ثم ينقى احلب من احلجارة �أو البذور الأخرى غري
املرغوبة ،كال�شعري والعد�س والكر�سنة ومن �أنواع �أخرى ،ثم يعب�أ ثانية يف كي�س ليحمل على
احلمار �أو اجلمل �أو البغل �إىل املطحنة التي غالبا ما كانت يف بلدة �إذنـــا� ،أو بيت عـــوا� ،أو
ديرالعـ�سل� ،أو الظاهرية� ،إذ مل يكن يف املجد مطحنة للحبوب يف ذلك الزمان.
ال�صومعة ،ت�صبح م�س�ألة ا�ستخراج الطحني من ال�صومعة
وبعد جلب الطحني وخزنه يف ُّ
وعجنه وتخمريه بو�ضع قطعة من العجني املخمر من عجنة �سابقة �أمرا متكررا وعاديا.
فاخلمرية من م�ستلزمات العجنة املهمة ،و�إذا مل يكن لدى املر�أة قطعة من العجني املخمر
ف�إنها تطلب من جريانها قطعة خمرية ،ولذلك كانت املر�أة �إذا خرجت �إىل الطابون خلبز
اخلبز �أو�صتها حماتها ب�أن ال تن�سى اخلمرية� ،أي :اتركي قطعة من العجني للخمرية .ثم يرتك
العجني حتى يخمر ،ثم يقطع �إىل كرات ي�سهل على اخلابزة معاجلتها بني يديها ل�صناعة
الأرغفة ،وو�ضعها يف الطابون حتى تن�ضج .وطوال فرتة اخلبز التي قد ت�ستغرق �ساعة �أو
�أقل �أو �أكرث ،وذلك وفق كمية العجني ،ف�إن املر�أة تكون من�شغلة متاما بهذه العملية ،كما �أنها
مت�ضي معظم وقتها داخل الطابون �أو �أنها تروح وجتيء حتى يتم اخلبز .وال بد للمر�أة �أن
حتمل معها طبقا من الق�ش لو�ضع اخلبز النا�ضج عليه ،وعندما تفرغ من الأمر حتمل الطبق
املليء باخلبز على ر�أ�سها ،ما�ضية �إىل البيت حتى يجتمع النا�س في�أكلون جمتمعني ،ف�إذا
كنت حمظوظا تلك ال�ساعة ف�إنك �ست�سعد ب�شم رائحة اخلبز اللذيذة من مكان بعيد ،و�إذا كان
�أحد الأوالد حمظوظا بوجوده يف البيت قبل جميء �إخوانه ف�إن الأم تتناول قطعة من الزبد
البلدي ،ثم ت�ضعها على وجه الرغيف ،فيم�سك الولد الرغيف بيديه ،ثم يبد�أ بق�ضم الرغيف
ح�سب اجتاه تدفق الزبد املذاب .ف�إذا و�صل �إىل و�سط الرغيف وجده مرنخا بالزبد اللذيذ،
في�ستمر يف ق�ضم اخلبز ،والزبد يتمدد على طريف فمه ،ورمبا �سال �شيء منه على خده ،ورمبا
�سال �شيء منه على �ساعديه حتى يفرغ من تناول هذه الوجبة اللذيذة.
�أما الع�شاء فال بد �أن يكون وفق املوا�سم .فالأكلة امل�شهورة يف مو�سم الربيع (مفتلة
اخلبيزة)  ،والعجيب �أنك �إذا فح�صت بيوت القرية يف تلك الليلة اخلبيزية �ستجد �أن معظمها
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يتناول اخلبيزة يف ذلك املو�سم .وكانت اخلبيزة جتلب من اجلبال حيث تتفق جمموعات
من الن�ساء على الذهاب جماعة �إىل تلك املناطق ،فيجمعن اخلبيزة ورقة ورقة ،وينطلقن
لهذه املهمة من ال�صباح ،وال يعدن �إال بعد الظهر ،ومع كل واحدة ما جمعت من اخلبيزة،
ثم تبد�أ مرحلة �إعداد ال�صيد الثمني للطبخ على نار احلطب قبل الغروب بقليل .وغالبا ما
كانت �أكلة اخلبيزة فتـًّا� ،أي يق�سم اخلبز �إىل قطع �صغرية ،ثم تو�ضع هذه القطع يف �صحن
وا�سع من اخلزف يكون جموفا ،كنا ن�سميه امل�صحان ،وبعد �أن تت�شبع قطع اخلبز ب�شوربة
اخلبيزة ،يو�ضع عليها الليمون والزيت البلدي وال�شطة� ،إن وجدت ،ثم يبد�أ الق�صف .وقد يكون
من �أكالت هذا املو�سم لنب املخي�ض والب�صل الأخ�رض� ،أو �شوربة العد�س� ،أو البيبي ،وهي
طبخ بذور ال�شعري اخل�رضاء املق�شورة باللنب ،وما �أكرث ما جتد جمموعة من الن�سوة يف هذا
املو�سم ،يجل�سن معا ،وهن يف�صف�صن بذور ال�شعري الأخ�رض حت�ضريا لطبخة البيبي ،و قد
تكون الطبخة من لف ورق القرنبيط� ،أو من الرقاق باللنب �أو البندورة� ،أو اذنني اقطاط ،وهذا
كله ينتج حملياً .فمثال عندما كانت املر�أة حتتاج �إىل الرقاق كانت تعجن العجني ،ثم ترقه
بامل ََر ّق ،ثم تقطعه للرقاق قطعا طولية كعيدان املعكرونة ،ثم تطبخه مع اللنب �أو البندورة.
�أما �أكالت ال�صيف فغالب ًا ما كانت من الإنتاج املحلي ،كذلك ،يف هذا املو�سم ،وكانوا
يزرعون يف هذا املو�سم البندورة والكو�سا والقرع والباميا والبطيخ واخليار والفقو�س
وال�شمام ودوار ال�شم�س (وكانوا ي�سمونه عباد ال�شم�س) و الذرة ال�صفراء والب�صل والثوم
واحلرو�ش .ففي ال�صيف يطبخون يخني البندورة والكو�سا� ،أو البندورة وحدها� ،أو البندورة
مع الباميا ،وقد يكون الغداء كو�سا م�شوية مع اللنب ،وكنا ن�سمي هذه الأكلة (�شوية)  ،التي
يقدح على وجهها الثوم ،ويو�ضع عليها الزيت البلدي �أو ال�سمن البلدي .وقد يتناول املرء ما
تي�رس من الأكل ،فقد يكتفي بقطعة خبز مع حثلة ،وهي قطعة من لنب اجلميد ،وقد ي�أكل خبزا
مع قطعة بطيخ �أو حبة تني �أو قطف عنب .وقد يكون الأكل املح�شي مع اللنب �أو البندورة،
�أو بهما معا ،وقد يكون املح�شي بالأرز ،ف�إذا كان كذلك ،طرنا فرحا لأنه غالبا ما يكون
باجلري�ش �أو الفريك .ويندر متاما �أن يكون يف املح�شي حلم ،ف�إذا كان فيه حلم فرح الآكلون
فرحا �شديدا ،وعدوا هذه الأكلة مميزة.
�أما �أكل اللحم فلم يكن يت�سنى لنا تناوله �إال قليال� ،أو يف منا�سبة من املنا�سبات،
فرمبا يف ال�شهر مرة ،ورمبا يف ال�شهرين ،غري �أن وجود اللحم مرتبط بوجود ال�ضيف� ،أو
املنا�سبة كالعيد مثال ،ولذلك كنا نفرح كثرياً لقدوم ال�ضيف �أو قدوم العيد .وقد كان ال�صيد،
(الرقطي) م�صدراً �آخر من م�صادر تناول اللحم،
�صيد الع�صافري وال�شنانري واحلمام الربي ُّ
وكذلك �صيد الني�صة والغزالن ،وما يذبح ا�ضطراراً من املوا�شي ،كالأغنام والأبقار .وقد

كان الواحد منا ،يف ف�صل ال�صيف ،يخرج يف ال�صباح الباكر �إىل اجلبل� ،أو كروم التني
والعنب ،فين�صب �رشاكه (�أفخاخه) يف ال�سهول والوديان ،ال�صطياد الربارق واجلعدات ،بعد
�أن يطاردها من مكان �إىل مكان� ،أو قل من جبل �إىل جبل ،لعلها تقرتب من ال�رشك املن�صوب
لل�صيد حتت �شجرة زعرور� ،أو خروب �أو بلوط .وكان الفخ قطعة من حديد لها فم وا�سع يفتح
على عر�ضه عند ن�صب ال�رشك ،وله كرزم (عود من احلديد الرفيع طوله �15سم) ُي�شبك بخرزة
�صغرية تكون يف ر�أ�س خيط رفيع مثنى ،وتربط يف هذا اخليط دودة كنا جنمعها من نبات
ي�سمى العليق� ،أو ق�صب الذرة البي�ضاء ،ونربيها يف قنينة فيها طحني ،حتى �إذا عزمنا ال�صيد
وجدنا الذخرية الدودية جاهزة .ف�إذا �أردت ربط الدودة �أنزلت اخلرزة قليال ،ثم �أدخلت طرف
الدودة يف اخليط املثنى ،ثم رفعت اخلرزة �إىل فوق فت�شدها على الدودة ،فتـُم�سك باخلرزة وال
تفلتها ،وي�صبح للدودة ن�شاط كبري بعد ربطها باخلرزة ،لعلها حتاول الإفالت من هذا القيد
الذي قيدت به ،ثم يدفن الفخ يف الرتاب ،وال يبقى منه �إال الدودة تروح وجتيء يف مكانها،
ف�إذا جاء الع�صفور فوقف على ال�شجرة التي ن�صب حتتها ال�رشك مل ير �إال الدودة ،ثم ينزل
�إىل الأر�ض فينظر مينة وي�رسة ،فيقف �أمام الدودة لينقرها ،ونحن ،يف هذه احلالة ،نرقب
كل حركة للع�صفور ،ونكون من�شدين �إىل احلدث ان�شداداً ي�شغلنا عن �أي �أمر ،ثم يهوي على
الدودة لينقرها ،ثم ينقرها فيفعط الفخ ،هكذا كنا نقول ،فيغلق فمه على رقبة الع�صفور �أو
جناحه �أو رجله ،مم�سكا به �إم�ساك ًا �شديداً ،ثم يخرج غبار املعركة لندرك �أن الع�صفور قد
وقع يف ال�رشك ،فنطلق �سيقاننا للريح لذبح الع�صفور قبل �أن ميوت ،ثم ن�سمي با�سم اهلل،
فنف�صل الر�أ�س عن اجل�سد ،ثم نن�صب الفخ مرة �أخرى ،ويف مكان بعيد عن الفخ ،جنل�س بعد �أن
توقف ج�سم الع�صفور عن احلركة ،فننتف ري�شه ،ونفتح بطنه ،لإخراج املعدة وامل�صارين ،ثم
نربطه على جنبنا الأمين �أو الأي�رس ا�ستعدادا جلولة �أخرى من ال�صيد .ف�إذا انتهى وقت ال�صيد،
رجعنا �إىل القرية مزهوين فرحني ،والع�صافري امل�صطادة جمندلة على خ�صورنا ،ثم يح�رض
لنا طبق �شهي من الع�صافري مع البندورة لنتغدى �أو نتع�شى.
�أما امل�رشوبات فلم نكن ن�رشب �إال املاء وال�شاي واللنب املخي�ض واحلليب وع�صري قمر
الدين وع�صري التمر و مري�سة اللنب اجلميد واملريمية واجلعدة.

ومن �أ�شهر الطبخات املعروفة يف هذه القرية:
ال�ش�شربك ،والك�سك�سون ،وال�سمبو�سك ،ور�شتاية العد�س ،وامللتوت بال�سمن البلدي،
�أو الزيت البلدي ،واملطبق ،والزالبية ،واملقلى ،والدجاج امل�شوي بالطابون ،والبي�ض
امل�شوي بالطابون ،وال�شعريية ،واملقيقة ،وال�شوية ،وحليب اللبا ،وفتة اللنب مع الزيت �أو
ال�سمن البلدي ،وفتة �رشاك مع مرق الدجاج البلدي وال�سمن البلدي ،واملح�شي ب�أنواعه حتى
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البطيخ ال�صغري كان يح�شى ،وامللفوف ،وورق العنب ،وملولية البلوط ،والكعكة يف املوقدة،
واليخني ،ومفتلة اخلبيزة ،و�شوربة العد�س ،والرقاقة بال�سماق� ،أو بالبندورة �أو باللنب،
واملن�سف ،وحارق �أ�صبعه ،واجلري�شة مبرق اللحم واللنب ،وغالبا ما ت�ستخدم يف النذور
وامل�أدبات ،وقد تطبخ اجلري�شة يف البيت بالبندورة .ومل نكن نعرف �شيئا من احللويات �إال
و�ضع ال�سكر على املطبق �أو ال�شعريية وكنا ن�أكل التمر كثريا �إما حبا و�إما �رشابا.
 - 9الصناعات التقليدية (: )37

مل يكن يف املجد �صناعة ت�صدر منتجات �إىل الأ�سواق ،ولكن كان فيها �صناعات
حملية خلدمة حياة النا�س ،ومن هذه ال�صناعات:
♦ ♦�صناعة الطوابني واملواقد وال�صوامع وم�صايف الك�سك�سون:
(ال�س َمقـَة
هذه جميعا تقوم على �صناعتها الن�ساء ،ومادتها الأ�سا�سية الطني الأحمر َّ
احلمراء) والتنب الأبي�ض .فقد كانت تتفق جمموعة من الن�ساء على يوم معني يجبلن فيه
جبلة الطني مع التنب ،ثم ت�أخذ �إحداهن لديها مهارة يف هذا املجال ت�شكل هذه الأدوات
بيديها بدقة ومهارة وت�أنق ،حتى يخرج لديك �شكل جميل و�صلب ،ثم ترتك حينا من الوقت
حتى جتف ،ثم تكون �صاحلة لال�ستعمال� .أما الطابون فهو للخبز ،و�أما املوقد فهو لإيقاد
النريان خارج البيت ،ثم يكون �إدخالها �إىل البيت ،و�أما ال�صوامع فهي خلزن الطحني ،و�أما
م�صفاة الك�سك�سون فلطبخه على النار (احلطب) .
♦

♦�صناعة الع�صي والعكازات واملحاريث واملذاري وامل�سبحات:

ال�سويد ،وكان �صنع الع�صا
�أما الع�صي والعكازات فكانت ت�ؤخذ من �شجر البلوط �أو ّ
ي�ستغرق يوما كامال ،فيبحث عنها �أوال يف الأ�شجار ،ثم تنظف وحتم�ص على النار ،حتى
تلني ثم تو�ضع حتت حجر �ضخم �أو �صخرة كبرية �أياما ،لت�ستقيم وتنعدل .و�أما املحاريث
فال بد �أن يعتمد يف �صناعتها على جنار ،ولذلك �أذكر �أن الرجل كان ي�أخذ معه اخل�شب
الذي قطعه من �شجرة ما ثم يتجه �إىل جنار يف اخلليل ،لي�صنع له املحراث واملذاري� .أما
امل�سابح �أو ال�سبحات فقد كانت ت�صنع من عجم (�أنوية) الزيتون� ،أو من نبات �آخر ي�سميه
�أهل املجد العبهر كان ينبت يف املجد ،ويثمر ثمرا على هيئة كرات بنية اللون و�صلبة ،وكان
لدى ال�صانع �سلك يحمى على النار ،ثم يدخله يف العجمة �أو كرات العبهر ،ثم تنظم احلبات
املثقبات يف خيط فتكون لديه م�سبحة جميلة جدا.
♦

♦�صناعة اللحافات والفر�شات واملخدات:

كان النا�س ال ي�شرتون �أبدا الفر�شات اجلاهزة ،وال اللحافات اجلاهزة ،وكذلك املخدات.
فقد كانوا يبتاعون القطن من �سوق مدينة اخلليل ،ل�صناعة هذه الأ�شياء وتنجيدها يف البيت.

و�إذا كانت من ال�صوف ف�إنه عندئذ ال داعي ل�رشاء القطن ،لأن ال�صوف ي�سد م�سده بل هو �أفخر
عند النا�س .وكان بع�ض النا�س يبيعون ال�صوف لأنه كان غاليا ،ثم ي�شرتون بدال منه القطن
لأنه �أرخ�ص.
♦

♦�صناعة �شطانيات التنب واملخايل والأكناف وال�سجاد:

كانت �شطانيات التنب ،وهي �أكيا�س �ضخمة لتعبئة التنب ،وحمله على اجلمال� .أما
املخايل ومفردها (خمالة) فت�صنع من خيوط ال�صوف املربوم على املغزل اليدوي ،وكان
لون املخالة خمططا باللون الأحمر والأ�سود والأبي�ض حتى تكون جميلة جذابة ،وكانت
الن�ساء تغزل هذه اخليوط وتلفها على قطعة من اخل�شب حلني اال�ستعمال ،وت�ستعمل املخالة
جلمع عراني�س الذرة البي�ضاء� .أما الكنف فقد كان ي�ستخدم حلفظ اخلبز ،وكانت كل عرو�س
حتر�ص على �أن تكون املخالة والكنف من ك�سوتها.
♦

♦�صناعة الأقداح والأطباق وال�سالل والقرطالت:

وكانت هذه جميعا ت�صنع من ق�ش القمح الطويل ،وتن�سجه الن�ساء كذلك ،وكم كنا من�ضي
�ساعات يف بيدر القمح ،ونحن جنمع �سيقان القمح لأمهاتنا ل�صناعة هذه الأدوات ،وعندما
نح�رض هذه ال�سيقان تنقع يف املاء وتلون ،ثم تن�سج با�ستعمال خمرز و�سيقان خا�صة من
القمح .ومن �أ�شهر هذه الأواين ما كنا ن�سميه القرطلة ،وال �أدري كيف �صيغت هذه الكلمة ،وما
م�صدرها ،وكنا ن�ستخدمها جللب التني من الكروم� .أما القدح فكان ي�ستخدم لو�ضع اخلبز
فيه ،ويكون جموفا قليال ،ويكون الطبق منب�سطا غري جموف لو�ضع �صحون الأكل عليه،
و�أما ال�سالل فلجني البندورة والكو�سا.
♦

♦�صناعة الظواية:

وهي قطعة خمروطية ال�شكل من التنك لها فتحة يف ر�أ�سها ،ولها غطاء مثقوب من
و�سطه ،وكان النا�س يح�رضون هذه القطعة من التنك من اخلليل ،وي�ضعون فيها حبال قطنيا
من القما�ش ميتد �إىل قعرها وي�سمى (افتيلة)  ،ويخرج من فتحة الغطاء ،ثم يو�ضع فيها
الكاز ،وترتك حينا من الزمن حتى يت�رشب الكا َز احلبلُ املدىل فيها ،ثم تولع بعود كربيت
فتنري لك امل�ساحة املوجودة .كانت هذه الظواية �سيئة جدا ،لأنها كانت تخرج �سنا �أ�سود
ميلأ �أنوفنا بال�سواد ،وعندما ننظف �أنوفنا باملحرمة �أو بقطعة قما�ش بي�ضاء �أو ب�أ�صابعنا
ت�صبح هذه �سوداء ،وبقي احلال هكذا حتى وجدت الالمظة ذات الزجاجة املخروطية وت�سمى
البنورة ،ثم اللوك�س ذو الهدير القوي والإ�ضاءة ال�ساطعة النا�صعة القوية ،وقد كان له كي�س
�صغري يربط داخل اللوك�س ،ثم يحرق ،ثم يولع اللوك�س فيعطيك �إنارة قوية.
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 - 10األلعاب (: )38
كانت ت�شيع بني �أهل املجد �ألعاب كثرية منها ما يخت�ص بال�صبيان ومنها ما يخ�ص
الرجال والن�ساء.
�أما �ألعاب ال�صغار والفتيان فهي :البك والغماية و�شفت القمر واجلاجة والقال وحاكم/
جالد وكرة القدم واحل َْبلة والرقاية والبنانري ور�رش�ش وال�سباق.
♦

♦لعبة البكّ:

♦

♦لعبة الغماية:

♦

♦لعبة (�شفت القمر) :

♦

♦لعبة اجلاجة:

ويلعب ال�صبيان هذه اللعبة يف ال�شتاء عندما تكون الأر�ض طرية ،و�آلتها الوحيدة
ع�صا قوية بطول مرت �أو �أقل قليال ،ي�رضبها الالعب يف الأر�ض الطرية بحيث تنغرز فيها
انغرازا عموديا بزاوية قائمة ،ويتفق الالعبون على عدد املرات التي ي�رضبها كل العب،
ويكون الفوز ملن غرزها عموديا �أكرث من غريه .وحتتاج هذه اللعبة �إىل ذكاء ومهارة يف
كيفية م�سك الع�صا وكيفية ت�سديدها وقوة ع�ضالت.
ويلعبها ال�صبيان �أو البنات �أو كالهما اختالطا ،وتكون يف الليل �أو النهار ،وقوامها
�أن يغم�ض �أحد الأوالد عينيه ليختبئ بقية الالعبني ،ثم يبد�أ من �أغم�ض عينيه يبحث عنهم
واحدا واحدا ،وكلما �أم�سك واحدا �أجل�سه يف املكان الذي تنطلق منه التخبئة ،ف�إذا مل مي�سك
بواحد منهم يكون قد خ�رس اللعبة .ثم ي�أتي دور �آخر وهكذا.
وتلعب يف الليل على �ضوء القمر ،وقوامها �أن ي�ضع املتالعب ظهره على ظهر زميله
وقوفا ،ثم يحمل �أحدهما الآخر على ظهره قائال له� :شفت القمر! فيقول له الآخر� :شفته خذ لك
هال�شقلة!!  ،ثم يفعل الثاين ما فعله به الأول ،وهكذا ي�ستمر اللعب على �صورة ريا�ضة حتى
يتعب �أحدهما فتتوقف اللعبة .ويلعب هذه اللعبة الأوالد والبنات.
وتكون بني اثنني فقط من الأوالد والبنات ،وتقوم على جمع كومة من احلجارة ،ثم
يبد�أ �صاحب الدور يف اللعب برفع حجر بيمناه �إىل �أعلى الكومة قليال ،ويف اللحظة نف�سها
يرفع حجرا من الكومة ،وي�ضعه على جانبها قبل �سقوط احلجر الذي رفعه فوق الكومة بيده
اليمنى ،ويكون م�ستعدا اللتقاط احلجر الذي رفعه �إىل الأعلى بيمناه ،وهكذا ي�ستمر اللعب حتى
ينقل الكومة كلها ،وهذه عالمة الفوز .ويتبع ذلك �أن ي�ضع املهزوم يده ممدودة على الكومة،
في�رضبها املنت�رص بيده بالعدد الذي يريده .ف�إذا مل ي�ستطع ذلك فلم يلتقط احلجر الذي رفعه
بيمناه ف�إن الالعب املقابل ي�أخذ الدور ..وهكذا حتى ينجح �أحدهما فيعاقب الآخر.

♦

♦لعبة القال:

وهي لعبة تتكون من خم�سة �أحجار �صغرية بحجم بعرة اجلمل �أو حبة التني ال�صغرية،
ويحر�ص الالعب �أن تكون �أحجاره ذات �شكل �سدا�سي� ،أي كقطعة ال�سكر امل�سد�سة الأ�ضالع،
ثم يبد�أ الالعب برمي القاالت على الأر�ض ،ويرفع �أحدها عاليا وي�أخذ يف التقاطها واحدة
بعد �أخرى ،ويف كل مرة يرفع �أحدها بيمناه �إىل �أعلى ،وعليه �أن يلتقط كل حجر من التي
على الأر�ض قبل �أن ي�سقط الذي رفعه �إىل �أعلى يف يده ،فهذا هو ال�شوط الأول من اللعبة .ثم
يكرر اللعب بالتقاط اثنني اثنني من على الأر�ض ،وهذا هو ال�شوط الثاين .ثم ثالثة �أحجار
وواحد ،وهذا هو ال�شوط الثالث .وهكذا ت�ستمر اللعبة حتى يفوز الفائز �إذا مل يقع يف �أي خط�أ
كعدم التقاطه احلجر الذي قذفه �إىل �أعلى� ،أو �أن يخفق يف التقاط �أحد الأحجار التي على
الأر�ض ،ثم ي�أخذ الالعب الآخر دوره ..وهكذا .وتكون هذه اللعبة للفتيان والفتيات من جن�س
واحد �أو من اجلن�سني.
♦

♦لعبة احلاكم واجلالد:

�إذا اتفق جمموعة من ال�شباب على لعب هذه اللعبة ف�إنهم يح�رضون �أربع ورقات كتب
على كل واحدة كلمة معينة من الكلمات الآتية :حاكم ،جالد ،مفت�ش ،ل�ص .ثم يقرتع على من
يبد�أ اللعب ،في�ضع الذي ح�صل على الدور الأول الأوراق الأربع يف يده وهي مطوية بحيث
ال يظهر ما كتب فيها ،ثم يخبئها ويخ�ضها يف يده ،ويرمي بها على الأر�ض ،فيلتقط كل
واحد ورقة ويخبئها ،وال يظهر �أحد ما عنده �إال الذي لديه لفظ :حاكم ،فيتنحنح ،ويهز ج�سمه
ويبت�سم ،وهم جميعا قعود ،ثم يقول� :أين مفت�شي؟ فيقول املفت�ش� :أنا املفت�ش .ثم يقول
احلاكم للمفت�ش� :أين الل�ص؟ وهنا يبد�أ املفت�ش بالتخمي�س والت�سدي�س ليكت�شف الل�ص!! لأنه
�إذا �أخفق ف�سي�رضب على يده عددا من ال�رضبات� ،أما �إذا عرفه فيحكم احلاكم عليه بعدد من
الع�صي اخلفيفة ،وينفذ ذلك اجلالد .وهكذا ت�ستمر اللعبة حتى يقرر اجلميع التوقف.
♦

♦كرة القدم:

وهي لعبة معروفة كانت جترى على بيادر القرية الت�ساعها وبعدها عن البلد ،وكانت
الكرة التي يلعب بها م�صنوعة من اخلرق والقما�ش امللفوف على هيئة كرة ،وكنا ن�سميها
الطجة.
َّ
♦

حل ْبلة:
♦ا َ

وهي اللعبة املعروفة بني الفتيات ،وذلك بالقفز يف الهواء على حبلة يلوح بها الالعب
من فوق ر�أ�سه وحتت قدميه ،والفائز فيها هو الذي ال يتعرث باحلبلة عند القفز واال�ستقرار
على الأر�ض� ،أو الذي ي�ستمر باللعب �أطول مدة ممكنة .وقد يلعبها الالعب منفردا.
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♦

♦الرقاية:

وتقوم هذه اللعبة على ربط حبل طويل ومتني ب�أعلى جذع يف �شجرة با�سقة ،وغالب ًا
ما كانت من اخلروب �أو البلوط �أو الزيتون ،ثم يقوم املت�سلق بالرقاية على احلبل املمتد �إىل
�أعلى ،حتى ي�صل �إىل �أعلى ال�شجرة با�ستخدام يديه ورجليه ،ثم ينزل ويكرر الأمر مرات .وقد
يربط احلبل على بئر عميقة فت�ؤدى اللعبة فيها ،وهي لعبة خطرة ومنهكة .وال يفعل هذه
اللعبة �إال الفتيان الأ�شداء ال�شجعان.
♦

♦البنانري:

وهي لعبة مادتها الأ�سا�سية كرات من الزجاج الأمل�س ،وحفرة �صغرية يف الأر�ض
لإ�سقاط البنانري فيها عن بعد ،وحجر �صغري ي�ضع الالعب يده عليه عندما ي�صوب البنور
نحو احلفرة .يبد�أ الالعب بو�ضع يده على احلجر ،بعد �أن يح�صل على الدور يف اللعب بالقرعة،
وكانت القرعة بقر�ش ،فيقول القائل للمقرتع الآخر :عربي وال اجنليزي ،ثم يرمي قطعة
النقود على الأر�ض ،فالفائز هو من ظهر الوجه الذي طلبه .يبد�أ �صاحب الدور في�صوب
البنور الذي بيده نحو احلفرة ف�إذا ا�ستقر البنور فيها ،ا�ستمر يف اللعب و�أخذ ي�صوب نحو
بنور �رشيكه يف اللعب ،ف�إذا �أ�صابه ك�سب بنورا منه ،و�إذا مل ي�صبه ي�أخذ زميله الدور ،وهكذا
ي�ستمر اللعب حتى يتوقفا عنه� ،إما باختالف �أو م�شاجرة �أو بغ�ضب ،لأن الفائز كما يقولون
ق�شطه ما عنده من البنانري .وهي ت�شبه املقامرة لأن البنانري كانت ت�شرتى من احلوانيت،
َّ
و�إذا خ�رس الالعب ف�إنه ي�شعر ب�أمل قوي ،ثم يبد�أ يخطط للث�أر من الذي قهره يف اللعب ،وال
يهد�أ للخا�رس بال حتى ي�سرتد ما خ�رس ،وال يلعبها �إال الأوالد.
♦

♦لعبة َر�شرْ �ش:

♦

♦ال�سباق:

وتكون بني اثنني بحيث ميد كل فريق يديه �أمام الآخر ،وال بد �أن يحدد من الذي يبد�أ
اللعب عن طريق االتفاق �أو القرعة� ،أما �صاحب الدور فيظهر كفيه ،والآخر يقلب يديه على
الظهر ،ثم يغافل �صاحب الدور الآخر في�رضبه بيده على ظهر يد ال�رشيك يف اللعب ،ف�إن
�أ�صابه ا�ستمر دوره و�إن مل ي�صبه �أخذ الدور الالعب الآخر .وهكذا ت�ستمر اللعبة حتى يتفقا
على التوقف .وتكون هذه اللعبة بني الأوالد �أو بني اجلن�سني.
وهي لعبة ال�سباق العادي بني عدد من املت�سابقني يف مكان وا�سع �سهل ،وال بد لهذه
اللعبة من حكم يحكمها حتى يقرر من الفائز ،وغالبا ما كانت جترى هذه اللعبة �أيام العطل،
�أو بعد انتهاء الدوام املدر�سي ،يف بيدر البلد �أو �سهولها.

و�أما �ألعاب الكبار فهي ثالثة �أنواع:
♦ ♦ال ُّنقدة:
وهي لون من �ألوان لعبة ال�شطرجن ،وتقوم على بناء مربع على الأر�ض ثم عمل حفر
�صغرية داخل هذا املربع بحجم  ،8*8وت�صنع ب�أ�صبع اليد على تراب ناعم ،ويقوم الالعبان
بو�ضع كالبهما ،كما كانوا ي�سمونها ،من نوعني خمتلفني من احلجارة �أو البعر واحلجارة� ،أي
احلجارة ال�صغرية لأحد الالعبني وبعر غنم جاف لالعب الآخر .وال بد من حتديد من البادئ
باللعب عن طريق القرعة ،ثم يبد�أ اللعب على طريقة ال�شطرجن لأن كل واحد ي�ضع كالبه يف
�صفني �أمامه ،وت�ستمر اللعبة حتى ي�صفي �أحدهما كالب الآخر ،وبهذا ي�صبح الفائز.
♦

♦ال�شارات:

وتقوم هذه اللعبة بني فريقني ،وقد يكون كل فريق عددا من الرجال ،ويقوم كل فريق
بن�صب ثالث �شارات من احلجارة رقيقة وم�ستطيلة ر�أ�سيا ،و ي�ضعون �أمامها حجرا �صغريا
على �شكل ر�أ�سي ي�سمونه ناقو�سا ،وتكون امل�سافة بني الفريقني ال تقل عن مائتي مرت تقريبا،
ويقرر من يبد�أ اللعب بالقرعة ،ثم يبد�أ اللعب برمي احلجارة وت�صويبها نحو الناقو�س ،ف�إذا
�أ�صيب الناقو�س ا�ستمر لعب الفريق برمي احلجارة وت�صويبها نحو بقية ال�شارات حتى
�إ�سقاطها جميعا �إن ا�ستطاعوا ،و�إذا مل يفلح �صاحب الدور يف �إ�سقاط الناقو�س ف�إن الفريق
الآخر ي�أخذ الدور .وهكذا ي�ستمر اللعب حتى ي�سقط فريق �شارات الفريق الآخر فيكون الفائز.
وقد كانت هذه اللعبة جتذب معظم �شباب القرية في�شاهدونها ويتحم�سون لها حما�سة
منقطعة النظري ،وك�أن الأمر بني فريقي كرة قدم .وكانت جترى هذه اللعبة يف �أماكن جبلية
بعيدة عن �أنظار النا�س وحركتهم لئال ي�صاب �أحد املارة بحجر من احلجارة التي تتطاير
كالقذائف .وغالبا ما كان ينربي لهذه اللعبة رعاة البقر �أو رعاة الغنم الأ�شداء ،ف�إذا ربح
�أحدهم هذه اللعبة طار �صيته يف القرية و�أخذ كل واحد يتمنى �أن يكون من جمموعته يف
لعبة قادمة.
♦

♦ال�شدة:

وهي لعبة الورق املعروفة بـ (الهاند) �أو (البا�رصة) .
 - 11عادات شعبية جربية (: )39
من العادات اجلربية التي ال ي�ستطيع �أحد من �أهل املجد الفكاك منها ،و�إال اعتربه
النا�س �شاذا �أو خمالفا للقوانني ال�شعبية ال�صارمة ،و�أ�صبح حلمه مباحا للآكلني ،وقد يتجر�أ
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين ،العدد الثالث
يناير 2013

235

236

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن
هوية وإنتماء

على اهلل و�رشيعته ولكنه ال يجر�ؤ �أبدا على جتاوز هذه العادات:
♦ ♦زيارة الواجب:
وهي زيارة املري�ض يف امل�ست�شفى �أو البيت� ،أو زيارة الغائب العائد بعد طول غياب
كعودة ال�سفر �أو احلج �أو املر�ض .ف�إذا دخل �أحد النا�س امل�ست�شفى فال بد من زيارته هناك ،حتى
ولو كان يف �آخر الدنيا ،وتكون الزيارة عادة يوم اجلمعة .و�إذا قدر لك �أن تكون �صباح يوم
اجلمعة يف املجد ور�أيت النا�س يت�سابقون على ركوب ال�سيارات وعباءات الرجال مطويات
على �أكتافهم ،فاعرف �أن هناك منا�سبة ما تدعو �إىل هذا النفري ،وعلى الأغلب �أن تكون زيارة
مري�ض يف م�شفى باخلليل� ،أو ببيت حلم� ،أو بالقد�س .ف�إذا خرج املري�ض من م�شفاه معافى
�أ�صبحت زيارته يف البيت واجبة ،و�إذا مل ي�ستطع �أحد النا�س زيارته يف امل�شفى ف�إنه ي�أتي
�إىل بيته مهنئا وملحا يف االعتذار ،لأنه مل يزره يف امل�شفى .ثم ي�أخذ النا�س يف التوافد
على بيت املري�ض ُم َ�سلّمني ومهنئني ،وغالبا ما تكون الزيارة ،بدون ا�ستئذان ،ع�رصاً �أو
بعد املغرب �أو بعد الع�شاء ،ويكون �أهل املري�ض جاهزين ال�ستقبال النا�س ،لأنهم يتوقعون
زيارتهم .ف�إذا اجتمع عدد من الرجال انعقد يف اللحظة نف�سها جمل�س ق�ضاء لرتتيب واجب
�إكرام املعافى بغداء �أو ع�شاء �أو فطور ،ويحاول كل رجل التمل�ص من كونه قا�ضياً ،لأن
القا�ضي ال ينال �رشف �إعداد الطعام ،ف�إذا اتفقوا على قا�ض معني �أخذ كل واحد مكانه من
املجل�س ،حتى �إذا جاء دوره م ّد حجته (هكذا يقولون) �أو مرافعته �أمام القا�ضي طالبا حقه
يف �إكرام ال�ضيف .ثم يعني القا�ضي من �سيعد الفطور ومن �سيعد الغداء ومن �سيعد الع�شاء ،ثم
ممن من �سيعدون
ينطلق الآخرون نحو من خلّف عليهم القا�ضي �أدوار الطعام يرجو كل واحد َّ
الطعام �أن يتنازلوا عن �إعداد الطعام ملن يرجوهم ،فال يقبل �أي منهم ذلك بتاتا .وقد يقبل
الرجل املُزار �أن ُيع َّد له الطعام وقد ال يقبل ،ف�إذا قبل كان هذا دين ًا عليه ،ال بد �أن يت�أهب
ل�سداده عند ح�صول �أي منا�سبة ملن �أعد له طعاماً.
♦

♦ال ُعونة:

وتعني عندهم التعاون على �إجناز عمل ما ال ميكن لفرد �أن ينجزه وحده يف مدة
ق�صرية .ف�إذا كان عند �أحدهم منا�سبة عقد بيت �أو درا�سة بيدر قمح �أو�شعري� ،أو غريهما،
�أو ت�أخر يف جمع الق�ش ،هب فريق من جريانه و�أقاربه مل�ساعدته يف �إمتام �أمره .وقد يعلن
عن ذلك يف ديوان القوم م�ساء ،فيقول املتحدث :يف عونة بكرة يا �شباب حول كذا وكذا...
فيتنادى ال�شباب لإمتام الأمر �إال من كان عنده ظرف ي�ؤخره عن ذلك فيعتذر .ويف هذه
احلالة (العونة) البد ل�صاحب ال�ش�أن �أن يعد للمعاونني طعام ًا طيباً.

♦

♦الطعام يف رم�ضان:

وي�سمون تقدمي الطعام يف رم�ضان بـ (اخلروج)  .ويكون ذلك باجتماع الرجال طوال
�شهر رم�ضان على �إفطار جماعي يف الديوان .فعند كل م�ساء رم�ضاين ،وقبل �أذان املغرب
بقليل ،يحمل كل رب �أ�رسة طعاما �أعد لهذا الأمر متجها �صوب جامع (ديوان) حارته ،ثم
ي�ضع الطعام ويجل�س بجانبه منتظرا �أذان الإفطار ،وهكذا يفعل كل م�شارك يف هذه اجلل�سة،
ف�إذا نظرت �إىل هذه احللقة اجلميلة وهم ينتظرون �إعالن النداء ،ثم ر�أيت �أ�صناف ال�صحون
ب�أطعمتها ولذائذها ،ور�أيت احلا�رضين بع�ضهم يتمتم بذكر اهلل وت�سبيحه ،وبع�ض �آخر يروي
روايات الدنيا وم�شاغلها ،والآخرون منهم من ي�صغي لأحاديث الرواة ،ومنهم من هو �شارد
الذهن يفكر يف هم ركب ر�أ�سه� ،أو يف �صحن يف تلك الزاوية يتمنى �أن ينال �شيئا منه� ،رسك
اجتماع ه�ؤالء النا�س يف اهلل.
♦

♦واجب طبخة اليوم:

�إذا كانت هناك طبخة مميزة �أو عادية عند الأ�رسة ،وخا�صة �إذا كانت لها رائحة ت�صل
�إىل اجلريان ،فال بد �أن تبادر ربة البيت �إىل حت�ضري جمموعة من ال�صحون ،لتملأها من هذه
الطبخة قبل �أن ي�أكلوا منها ،ثم تنادي �أوالدها فتطلب من كل واحد �أن مي�سك �صحنا ،ثم
ت�أمره ب�إر�ساله �إىل دار فالن �أو فالنة من اجلريان �أو الأقارب.
♦

♦توحيد الطبخة:

كانت ن�ساء كل حارة� ،أغلب �أوقات ال�سنة ،يتفقن كل ليلة على نوع الطبخة التي �ستعد
تلك الليلة .وقد تتحكم املوا�سم يف حتديد نوع الأكلة ،فمثال �إذا كان مو�سم اخلبيزة فال بد �أن
جتد احلارة كلها من�شغلة يف �إعداد �أكلة (مفتلة اخلبيزة)  .وقد كانوا يف�رسون ذلك (برد عيون
الأوالد عن �أكل اجلريان) .
♦

♦�إكرام ال�ضيف:

ال ميكن �أن يحل �ضيف يف �أي جامع (ديوان) من جوامع املجد �إال يهب احلا�رضون يف
اجلامع لإعداد طعام له ،وال يكون �إعداد الطعام �إال بعد ت�شاور وجمل�س ق�ضاء ،حتى يحكم
القا�ضي من يعد الطعام ،وغالبا ال يكون طعام ال�ضيف �إال اللحم والأرز .وافر�ض �أن �ضيفا
حل ،ومل يكن يف اجلامع �إال �شخ�ص واحد ،فالأغلب �أن يقوم هذا الرجل بواجب ال�ضيف وفق
همته �أو قدرته� ،أو توفر الطعام ونوعه .وال بد �أن يه�ش و يب�ش احلا�رض يف وجه ال�ضيف ،وال
بد �أن يح�رض له فرا�شا يجل�س عليه.
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♦

♦ال�صرب والتظاهر بعدم احلاجة:

�إذا نزل �أحد �أهل املجد بقوم وكان جائعاً ،فوجدهم ي�أكلون ،ثم ُدعي �إىل تناول الطعام،
فغالبا ما ميتنع عن م�شاركتهم يف الزاد زاعم ًا �أنه �أكل قبل قليل ،و�إمنا كان هذا تعفف ًا
وخمافة اتهامه بالهلع وبالهلفتة ،وقد ي�ستجيب �إىل امل�شاركة لأنه مل يحتمل اجلوع.
♦

♦�إعداد قهوة اجلامع:

البد من وجود قهوة ُم ّرة ،عند امل�ساء ،يف كل جامع .وكان الرتتيب �أن ت ِع َّد القهوة،
كل ليلة� ،أ�رسة من �أ�رس اجلامع .فهذه الأ�رسة جتلب احلطب ،وتوقد النار ،وحتم�ص القهوة
وتطحنها بالهاون ،ثم تطبخها �أو تغليها حتى تكون جاهزة لل�رشب .و�إذا تخلفت �إحدى الأ�رس
عن �إعداد قهوة اجلامع ف�إن هذا يعد منق�صة يف حقها ،وعندئذ ال بد �أن تبادر فتعدها يف يوم
�آخر .و�إذا �أ�رصت الأ�رسة على التهرب من �إعداد القهوة ف�إن هذا يعد مترداً �أو مقاطعة للجامع،
في�سعى �أحد النا�س الكت�شاف احلقيقة ثم �إ�صالح الأمر حتى تعود املياه �إىل جماريها.
♦

♦الرعي امل�شرتك:

كانت كل حارة تخ�ص�ص لها منطقة معينة من �أرا�ضيها لرعي املوا�شي ،ومل يكن �أحد
يرعي موا�شيه ،لكن هذا �أ�صبح عرفا متفقا عليه بني
يمُ نع من التوجه �إىل �أي مكان عندما ّ
النا�س ،ولهذا كان �أبناء الع�شرية يتنادون للخروج معا �إىل تلك املنطقة املخ�ص�صة للرعي،
وكان من عادة القوم �أن يتعاونوا جلمع الع�شب الأخ�رض يف مو�سمه لتجفيفه وخزنه لأيام
ال�صيف.
♦

♦الغيبة والتعليق على الآخرين واحل�سد:

كان من �آفات هذا املجتمع �شيوع الغيبة ،ومل يكونوا يتناهون عن هذه الرذيلة بل
ي�صغي كل �إىل الآخر ،وقد يرددون هذه الأخبار التي ي�سمعونها دون ترو .وكانوا ينقدون
بع�ضهم نقدا الذعا ،خا�صة �إذا ت�رصف �أحدهم ت�رصفا �أو اتخذ لبا�س ًا يخالف الذوق امل�ألوف.
وقد يكون الواحد فقريا ،ف�إذا اغتنى غريه ف�إنه �سيكون هدفا ل�سهام النقد واحل�سد.
♦

♦�سياج البيت:

كان من عادة النا�س �إحاطة بيوتهم ب�سياج من احلطب ،وغالبا ما يكون احلطب من
�أ�شجار النت�ش �أو ال َعذَق �أو البلوط واخلروب ،ولأن البلوط واخلروب يفقد �أوراقه عندما يجف
كان االقت�صار على النت�ش �أكرث من غريه .وكانت الن�ساء جتمع هذا النت�ش من املواطن التي
يوجد فيها ،وهي اجلبال ،ثم ي�ضعنه فوق ال�سياج طبقة فوق �أخرى حتى يكون �ساترا .وكان
بع�ض النا�س يحر�ص على غر�س زير ماء يف هذا ال�سياج ،وكانوا ي�ضعون بجانبه قدحا من

الألومنيوم (طا�سة) حتى ي�رشب امل�ضطر ،ويغاث امللهوف ،وهم يفعلون ذلك حر�صا على
نيل الأجر من اهلل.
♦ ♦متفرقات:

ونذكر يف ما ي�أتي جملة من العادات ال�سائدة يف هذا املجتمع �أكرثها غري جيد
وقليل منه املقبول:
 فمن العادات الرديئة :القتل على �أتفه الأ�سباب ،فقد يحدث �شجار بني اثنني يقود

�إىل �أن يقتل �أحدهما الآخر لأن بقرة �أحدهما �أكلت عود زرع من �أر�ض الآخر ،وقد يقدر
وقوع حادث زنى� ،أو لواط ،فيت�سبب عن ذلك قتل اجلاين �أو ترحيله عن البلد ليذوق وبال
ما فعلت يداه .ومن ذلك امل�شاجرات على �أتفه الأ�سباب ،والرغبة يف تقدمي الهدايا للمتنفذين
الر�سميني ،والتباهي ب�إقامة عالقات خا�صة معهم ،والإميان العميق بالو�ساطة �إىل درجة
التباهي بذلك ،والع�صبية الدموية القبلية ،والإميان باخلرافات وال�سحر وال�شعوذة ،ف�إذا
�ساءت �صحة �أحدهم ف�إن الت�شخي�ص ال�رسيع املتداول (هذا معمول له عمل �أي �سحر) ؛ ومن
ذلك �أي�ضا :عدم وجود مراحي�ض عند الأكرثية من النا�س ،وانت�شار �آفة �رضب الن�ساء �إذ يحق
للرجل �رضب زوجته �إذا ر�أى �أنها ت�ستحق ذلك ،وقد يكون ظاملاً ،و�إمنا جتر�أ على �رضبها
لأنها امر�أة ،وقد حترد عندئذ� ،أي تذهب �إىل بيت �أهلها احتجاج ًا على فعلته ،وقد حتتمل
الأمر وت�سامح ،وما �أكرث ما يقود هذا الفعل �إىل ا�ستمرار احلرد ثم �إىل الطالق ،و�إذا عرف عن
�إن�سان �أنه ي�شاور زوجته �أو يطيعها يف بع�ض الأمور ف�إنه ي�صبح م�رضب املثل عندهم يف
اخل�ضوع للن�ساء ،فيقولون عنه� :إنه حمكوم ،كما ي�صبح مادة للتندر عندهم .ومن �أعجب هذه
املمار�سات االجتماعية (ف�ص اجلامع)  ،ف�إذا �أح�رض �أحدهم ولدا له �إىل اجلامع ف�أحدث الولد
حدثا ف�إن على والده عمل بكرج �شاي �أي �إبريق �شاي .ف�إذا حدث هذا من رجل كبري ف�إن هذا
ي�صبح عارا يلحق به �أبد الدهر ،وجتد النا�س يتداولون الأمر بينهم فيتندرون وي�سخرون
وي�ضحكون على احلدث ،وقد ي�شيع بني النا�س لقب له بعنوان (دار �أبو ف�ص)  .ومن هذه
العادات �أن ال�صالة واحلج للكبار فقط� ،أما ال�صغار فال حاجة بهم �إىل �أداء هذه الطاعات.
والهبة مل�ساعدته ،ومنها التطبب
 ومن العادات اجليدة العطف على الغريب
َّ
بالأع�شاب فـَ َ�ش ُّي لوح من ال�صرب يف الطابون ملداواة وجع الظهر ال يدانيه عندهم �أي و�صفة
طبية ،وغلي املريمية واجلعدة دواء لكثري من الأمرا�ض ،ومن مظاهر ال�سلوك الطاغي على
الفرد املجدي �شدة احلياء واخلجل .ورمبا كان هذا جمزيا ملجتمع يقتات مما تزرع يداه ،فكل
غذاء له طبيعي مائة باملائة ،ومنها النقاء �أو ال�سذاجة وت�صديق الآخرين ،ومنها احلر�ص
على حفر الآبار ،ومنها منع الأوالد من التدخني.
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والآن ما تقومينا لهذا املحور الثاين من تراث �أهل املجد ،وهو حمور املالب�س و�آالت
النوم والطعام وال�صناعات املحلية والألعاب والعادات االجتماعية؟ �أما املالب�س ف�إن من
ينعم النظر فيها يجد �أنها حتفظ للإن�سان جمال مظهره وجماله اخللقي ،ومتنح الب�سها
هيبة و�إجالال ،ويكون هذا يف �ألب�سة الرجل و�ألب�سة املر�أة ،كما �أنها تريح الناظر �إليها ،وهي
ال جت�سد البدن وال ت�شف وال تدعو �إىل الإثارة كما هو احلال يف املالب�س املتفرجنة .ومن
امل�ؤكد �أن هذه املالب�س لها دور كبري يف احلفاظ على الهوية الوطنية ،ولي�س عبثا �إ�رصار
كثري من القادة على التزيي باللبا�س الوطني يف �أي مكان من العامل كما يفعل الهنود مثال.
و�أما �آالت النوم فلم تكن تو�ضع �إال على الأر�ض ،وكذلك ال�ضيف ف�إنه يكرم بو�ضع فرا�ش
ا�ستقباله على الأر�ض ،وال يخفى ما يف هذا من راحة و�صحة وب�ساطة .و�أما الأطعمة فمما
يلفت النظر فيها ب�ساطتها وقلة كلفتها ،لأنها مما تي�رس وجوده يف البيت ،فال تعقيد وال
مبالغة يف �إعدادها �أو نوعيتها ،وغالبا ما تكون مما تنبت �أر�ض املجد ،ومما يح�صلون عليه
من موا�شيهم .و�إذا �أنعمت النظر يف م�أكوالتهم ف�ستجد �أنها من �صنع �أياديهم ،وهي �صحية
ال تقود �إىل ال�سمنة امل�ؤذية .و�أما ال�صناعات التي ينتجونها فمعظمها ي�ؤخذ من الأر�ض،
ومما يعده الرجل �أو املر�أة باليدين ،بالإ�ضافة �إىل فوائدها ال�صحية .و�أما الألعاب التي
و�صفناها فهي ريا�ضية ،وت�شجع على احلركة والن�شاط ،ومما ال �شك فيه �أنها ت�ساعد على
بناء ج�سم قوي .و�أما العادات التي حتدثنا عنها فتدل على الرتابط االجتماعي وقوة نفوذه
على ت�رصفات الإن�سان يف جمتمع املجد.
وبعد،
فهذا غي�ض من في�ض ميكن �أن يقال يف هذا املجتمع القروي ال�صغري ،و�إنك� ،إذا �أنعمت
النظر يف تركيبة هذا املجتمع ،ميكنك احلكم عليه ب�أنه جمتمع ي�أتلف فيه اخلري وال�رش،
ولكنه م�ؤهل �أن يغلب خريه على �رشه �أو �رشه على خريه ،وفق القيادة التي تدير دفة حياته.
كما �أن هذه اللوحات تدل على جمتمع عميق اجلذور له ارتباط باملكان والزمان ،ولذلك فهو
ي�ستع�صي على الذوبان والطم�س واالحتواء.

 - 12اخلامتة:
�أما بعد ،فقد عر�ضت ،يف هذا البحث ،لوحات �أو مذكرات �أو �أوراق ًا �أو �صفحات من
ريف قرية املجد ،هذه القرية اجلميلة الوادعة التي كانت يوما ما م�سقط ر�أ�س الباحث �أو
من�ش�أ تربيته ،ثم تركها حينا من الدهر م�ضطرا �إىل الغربة عنها �إما لدرا�سة �أو عمل .وما
زالت النف�س حتن �إليها ،و�إىل ربوعها ،وهوائها و�سمائها ،وليلها ونهارها ،و�شم�سها وقمرها،
و�سويدها ،وقمحها و�شعريها وذرتها ،وبطيخها و�شمامها،
و�سهولها وجبالها ،و�إىل خروبها ُ
وتينها ورمانها ،وعذقها وبلوطها ،وبيادرها ،و�إىل كل ما فيها من حجر و�شجر وب�رش .وما
زالت يف الأذهان خياالت ترتاق�ص فت�صور يل �أياما ذقت فيها احللو واملر ،وذقت فيها
الفرح واحلزن ،ول�سعت فيها باحلر والقر ،وكان فيها �صيد الع�صافري ومطاردة ال�شنانري....
وكان ...وكان ...كان عامل ًا جمي ًال الذاً ماتعاً ...ما �أروعه! وما �أجمله! و�صدق من قال:
امل�شيب
أخ�ب�ره مبا فع���ل
�أال لي���ت ال�شباب يعود يوماً
ف� ُ
ُ
�إن ما عر�ض يف هذا البحث �صورة ملقطع من حياة ع�شناها بحلوها ومرها ،لكننا ال
ميكن لنا �أن نن�ساها ،لأن هذا العي�ش �أو قل ذاك العي�ش!! الذي نتحدث عنه امتزج بالأر�ض
والثقافة والإن�سان ،و�أ�صبح ي�شكل مقطعا �أو مدماكا من مقاطع �أو مداميك بنياننا النف�سي
واحل�ضاري وال�شعوري والتاريخي .ولئن حافظنا على هذا املقطع يف الكتاب �أو الذاكرة �أو
الفيلم ،ثم �أحتنا له الفر�صة �أن يروى للأبناء والأحفاد والأ�صدقاء والنا�س �أجمعني ،ف�إن
هذا طابو وتوثيق ال ميكن لأي كان �أن ميحوه من النف�س والذاكرة والتاريخ وامل�صداقية
الإن�سانية.
وما دام الوجود الفل�سطيني ك ًال متكام ًال من جنوبه �إىل �شماله �إىل و�سطه ،ومن �رشقه
�إىل غربه ...من اخلليل �إىل غزة ...من القد�س �إىل يافا ...من نابل�س �إىل عكا ...من �أريحا �إىل
ع�سقالن ...ف�إن ما يكتب فيه عن �أي بقعة من هذه البقاع فك�أمنا يكتب عن الوطن كله ،لأن
الهم واحد ،واجلرح واحد ،واملا�ضي واحد ،وامل�ستقبل واحد� ،إن �شاء اهلل ،فما الغرابة يف هذا
َّ
عندما تتحدث عن ج�سد واحد؟ غري �أن الكتابة عن بقعة واحدة فقط ،وترك البقاع الأخرى
تقزمي للم�ساحة النف�سية الفل�سطينية التي يجب علينا رفع ر�أ�سمالها للم�ستقبل ،وت�سجيلها يف
نفو�س �أبنائنا و�أوالدنا و�أحفادنا� .إن مثل هذا النكو�ص يقلل احل�صون التي ينبغي �أن ُت�شاد،
ويقلل القالع التي ينبغي �أن تبنى ،لأن الرتب�ص بنا ما زال قائما ،فالطابو احلقيقي لي�س
الورق ،و�إن كان الورق و�سيلة مطلوبة ،ولكن الطابو احلقيقي هو ما نذخره يف ذكريات ه�ؤالء
الأحفاد والأبناء ،لأن امل�ستقبل هو م�ستقبلهم ،ولأن حماية الوطن وتوريث هذه احلماية من
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مهماتهم وواجباتهم .فكيف نطلب من �شاب �أن يحمي قرية له وهو ال يعرفها ،ومل يقر�أ عنها،
نلومن �إال �أنف�سنا� .إن ما يدور الآن
ومل ُي َح َّد ْث عنها؟ �إذا كان هذا ف�إنه �رضب من اخليال ،وال
َّ
هو �أننا خ�رسنا معركة ،ولكننا مل نخ�رس احلرب الفا�صلة التي هي قادمة ال حمالة ما دام
الظلم والإحالل والإق�صاء لوجودنا ووجود �شعبنا هو املهيمن .ولهذا ال بد من الإعداد اجليد
الآن للم�ستقبل القريب وامل�ستقبل البعيد .فهيا يا �شباب هذا الوطن اجلريح� ،أقبلوا على زراعة
كل قرية �أو خربة �أو مدينة� ،أو �أي مكان درج على ثراه جمتمع فل�سطيني باحل�صون النف�سية
التاريخية التي ال ميكن لأي قوة يف الأر�ض �أن تدكها �أو تخلخل بنيانها.
ليهب كل فرد من �أي قرية �أو خربة �أو مدينة في�سجل طابوها النف�سي والفكري والثقايف
والأدبي ال�شعبي ،حتى نزرع �أر�ض فل�سطني من جديد يف نفو�س �أبنائنا ح�صونا وقالعا
ت�أبى على كل الغزاة واملحتلني وامل�ستعمرين الذين مل يبقوا ب�صي�ص �أمل للخلق الإن�ساين
ال�رشيف ،واحلقوق امل�رشوعة.
لي�س كثريا عليك� ،أخي احلبيب� ،أمام زحمة الأ�شغال اليومية واملتطلبات احلياتية� ،أن
جتل�س مع نف�سك �ساعة �أو �ساعتني من نهار �أو ليل فت�سجل ما ترويه لأوالدك عن حكايات
جدتك وبلوطها امل�شوي� ،أو ت�سجل ما روته لك �أمك عن الأمثال ال�شعبية التي ا�ستقرت يف
قامو�سك اللغوي ال�شعبي ،و�أ�صبحت رافدا من روافد ثقافتك اخلا�صة والوطنية� ،أو �أن ت�سجل
ما ترويه لأحفادك بعد ( ...كنا)  ،وكانت تقول يل الوالدة� ،أي جدتكم �أو اجلدة �أو اجلد� ،إننا
كنا ن�أكل كذا ون�رشب كذا ونلب�س كذا� ...إن هذا الذي ي�أتي يف ظالل كانوا وكنا هو الذكريات
التي ت�شكل دوحة نف�سية مهمة ي�ستظل بها الأجيال لأنها دوحة تاريخهم النف�سي وال�شعوري
والوجودي ،وهو مهم �أهمية كيان الإن�سان ووجوده لأنه الرتبية التي بنيت على تربتها
نف�سيتك ووجودك.
ما �أروع �أن نطمح جميع ًا �إىل بناء �أطل�سنا النف�سي والثقايف واحل�ضاري وال�شعوري
املوثق عندما يدون كل فرد منا عن هذه الأمور التي هي بل�سم الوجود ال�شعبي اجلميل! وما
�أجمل �أن يتحد هذا باجلغرافيا والتاريخ والثقافة! عندئذ �سيكون كل منا قادرا على جت�سيد
قلعة قادرة على ال�صمود وال�صد لأي جمرم يريد �أن يجرب �أ�سلحته الفتاكة يف حلومنا
ودمائنا و�أرواح �أبنائنا وزيتوننا وكرومنا .واملعركة مل تنته ،لقد كان فيها جوالت وجوالت،
ولكن احلائط النف�سي الذي �سيتك�رس على �أ�سواره كل غاز �أو طامع يف وجودنا و�أر�ضنا �سوف
يكون الأمل الواعد للن�رص واندحار املعتدين ،وهذا ما ميكننا �أن ن�صنعه ب�أيدينا وتوثيقنا
وت�سجيلنا و�أدبنا ال�شعبي� .إن هذا البحث املتوا�ضع �إعالن عن م�رشوع كبري� ،أو قل� :إنه دعوة

مفتوحة لكل �صاحب قلم من �أبناء فل�سطني� ،أن يبادر للكتابة عن تراث البقعة التي ح�ضنته،
�أو ح�ضنت �أجداده ،حتى حتيا يف نفو�س الأجيال القادمة ،ويتوارثها جيل وراء جيل �إىل
الأبد بحول اهلل وقوته.
�إن من يدر�س الأدب ال�شعبي الذي در�سناه يجد فيه �إن�سانا عاديا يعر�ض نف�سه على
الآخرين بخريه و�رشه ،فهو �أدب واقعي ي�صور لنا حياة هذا الإن�سان يف تفاعله مع الآخرين
ومع نف�سه ،ويعر�ض علينا جتاربه وجتارب من �شاركه هذه احلياة ي�أخذ منهم ويعطيهم ثم
ي�صبح هذا العطاء املتبادل منهاجا م�شرتكا ير�ضاه جميع ال�شعب د�ستوراً حلياته ولعالقاته
وتربية �أبنائه ،وك�أنهم ي�صممون م�ستقبل املجتمع على نحو معني ،لي�صبح هذا املنهاج
الذي ر�سموه معا �أقوى من القانون والت�رشيع واملرا�سيم اجلربية لأنه �صدر عنهم ،فهم الذين
�صاغوه واتفقوا عليه وقرروا �أن يكون �أ�سا�سا خلط حياتهم.
وهذا الأدب يدل على �أن الإن�سان عندما يرخي العنان ل�سجيته ال تقيده قيود يف املعنى
والفكر واللغة ،فهو ي�سري بال قيود .ولو �أن كثريا من هذا الأدب قد حوكم يف حمكمة البعد
جمتمع املجد ،وهو الفكرة الإ�سالمية
الفل�سفي الذي انطلق منه ويبني عليه وجوده وثقافته
ُ
لو�صم كثري منه باخلروج على ال�رشع ،واخللق والأ�صول املرعية واللغة التي تخد�ش احلياء،
ُ
لكن هذا كله بدافع احلرية واالنطالق العفوي و�إطالق الذات على �سجيتها الإن�سانية؟؟؟
عندما يكتب الكاتب عن الأدب ال�شعبي يف منطقة ما ف�إنه يحاول �أن ينقل �أو ي�صور
هذا املجتمع كما هو ،بق�ضه وق�ضي�ضه ،باعتبار �أن هذه جتربة �إن�سانية حرة منطلقة من
كل املعايري املفرو�ضة �أو القيود التي تقيدها ،وجاءت بكذا وكذا من �صنوف الأدب ال�شعبي.
ومن املمكن لأحد �أن يحكم على هذا النتاج بالقبح واحل�سن ،و�أن يجرب فيه معايري النقد
اجلاد ،على �أال ين�سى هذا الناقد �أن �أي جمتمع �إن�ساين ال يكون كله خريا وال يكون كله �رشا،
حتى يف ع�صور الأنبياء ،فقد كان اخلري وال�رش مظهرين من مظاهر ال�رصاع الذي قاد �إىل
انت�صار �أحدهما على الآخر .وكذلك ف�إن احلكم من نتاج هذا املجتمع ،فمن هذا املجتمع
املجدي ال�صغري كان ال�شهيد والعامل واملهند�س واملعلم والطبيب وجميع مظاهر احلياة
الإيجابية النامية ،ومنه غري ذلك ان�سجام ًا مع �سنن املجتمعات الب�رشية عامة.
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اهلوامش:
1 .1م�صطفى الدباغ ،بالدنا فل�سطني ج� ،9ص194
تعريف موجز لقرية املجد :هي قرية �صغرية من قرى حمافظة اخلليل ،وهي �إحدى قرى
مدينة دورا التى تزيد على مائة قرية ،وتقع يف اجلنوب الغربي ملدينة دورا ،وتبعد عنها
حوايل 25كم تقريبا .ويبلغ عدد �سكانها حوايل  4000ن�سمة تقريبا .ومل �أقف على �أي رواية
يف �أي مرجع تف�رس �سبب ت�سميتها بهذا اال�سم ،كما �أين مل �أ�سمع من �أهل املجد تف�سريا لذلك.
ومن املحتمل �أن لهذا اال�سم ارتباطا مبقام مقد�س لأحد ال�صاحلني ا�سمه (مقام ال�شيخ ماجد)
الذي ما زال موجودا على هيئة بناء �صغري ذي قبة ،ومما �أذكره يف طفولتي �أن النا�س كانوا
يحلفون الأميان املغلظة ببابه .ويف املجد اليوم ثالث مدار�س للذكور والإناث بني ثانوية
ومتو�سطة ،كما يوجد فيها عدد من ريا�ض الأطفال .وتزدهر كل يوم بالبنايات ال�شاهقة
والبيوت احلديثة .ويف املجد حارتان كبريتان هما احلارة ال�شمالية ال�رشقية ،ويقطنها
ع�شائر ال�شحاتيت (دار �أبو ح�سن والزبدي وبزيز وعقودة)  ،وامل�شارقة (دار �شديد و�أبو
عري�ضة وال�شعار وعياد)  ،واجلنادية (املالح والأطر�ش)  ،ودار�أبو �رشار ،وقد �صاهروا ال�سيد
ح�سن ح�سني ال�شعار فتزوج �أبنا�ؤهم بناته جميعا ،وهم �أ�صال من قرية الدوامية ،واجلواعدة
(دار �أبو جويعد)  ،ودار �أبو عرقوب ،ودار �أبو ا�صبيح ،وهم من �أم ال�شقف .و�أما احلارة الثانية
فهي احلارة اجلنوبية الغربية ويقطنها �آل عمرو �أو ع�شرية العمايرة ويتفرع منها �أفخاذ (دار
عي�سى علي ومنهم دار خليل حممد وولده �أحمد خليل الذي كان خمتارا و�آخرون ودار حممد
علي ال�صغري ومنهم ال�سيد ح�سن حممود (�أبو عي�سى) وال�سيد حممد حممود �شقيقه ودار حممد
علي الكبري ومنهم دار عبد احلليم ودار �سالمة ومنهم بيت حممد �سالمة وبيت مر�شد �سالمة
الذين تركوا املجد و�سكنوا اخلليل منطقة املن�رش) والتالبي�ش (دار �ضيف اهلل ودار بعلط)
ودار �أوالد حممد ومنهم (دار �صالح و�أوالد �أحمد �سامل :حممد �أحمد ويو�سف �أحمد و�إخوانهم)
 .ومن الأ�رس التي �سكنت املجد ،ثم رحلت عنها متاما �إال ما بقي منها بامل�صاهرة :دار
الب�ستنجي (عبد الفتاح و�إبراهيم وحممد وعبد الوهاب وغريهم)  ،ودار �أبوكتة (الدراوي�ش)
واملغربي .ونبغ من �أبناء املجد �أعداد من الأ�ساتذة واملهند�سني والأطباء والعلماء ،ومن
�أبنائها �أعداد مغرتبة يف خمتلف بقاع الأر�ض .وللمجد موقع متو�سط من اخلطوط الأمامية،
فهي تتو�سط قرى مثل بيت عوا ودير الع�سل ،والذاهب �إىل عدد من القرى جنوب املجد
(مثل قرى :دير الع�سل التحتا والفوقا وبيت الرو�ش التحتا والفوقا والبرية والربج ثم �إىل
الظاهرية) �أو �شمالها (مثل قرى� :سكا وبيت عوا ودير �سامت ثم �إىل �إذنا وترقوميا) ال بد

�أن مير باملجد .وت�شمل جغرافيتها اجلبال والوديان وال�سهول ،وميكن ت�صورها على النحو
الآتي :قرية مرتفعة يح�ضنها واديان :وادي الطني من ال�شمال ووادي النجيل من اجلنوب
ويق�سم هذه القرية خط �إ�سفلتي ي�صنع منها حارتني هما :احلارة ال�شمالية ال�رشقية واحلارة
اجلنوبية الغربية ،ومناخها معتدل :ف�صيفها حار قليال ،و�شتا�ؤها متو�سط الربودة ،ونادرا
ما ينزل فيها الثلج.
ُ 2 .2ينظر حول احلكاية ال�شعبية:

نبيلة �إبراهيم� ،أ�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي� ،ص �ص99 -91
ر�شدي الأ�شهب ،احلكايات والأ�ساطري ال�شعبية يف منطقة اخلليل� ،ص 81وما بعدها

حممود النمورة ،الفلكلور يف الريف الفل�سطيني� ،ص �ص257 -248
3 .3يا�رس املالح ،جملة الرتاث واملجتمع ،العدد � ،1980 /13ص �ص( ،71 -66جمعية
�إنعا�ش الأ�رسة ،البرية) .
4 .4انظر :ل�سان العرب ،مادة (مثل)
�5 .5سورة الفتح ،الآية 29
�6 .6سورة الزخرف ،الآية 56
7 .7الكتاب املقد�س� ،سفر التكوين 18 -1 :16
8 .8املرجع ال�سابق نف�سه� :سفر �أيوب  17 :6و�سفر التثنية 28 :37
9 .9القامو�س العربي املركز (مادة :مثل)
1010عبد املجيد عابدين ،الأمثال يف النرث العربي القدمي� ،ص �ص6 -2
1111املرجع ال�سابق نف�سه �ص 5
1212زلهامي ،الأمثال العربية القدمية ،ترجمة رم�ضان عبد التواب� ،ص21
1313الأمثال يف النرث العربي القدمي (مرجع �سبق ذكره) �ص �ص 6 -2
�1414أبو عبيد القا�سم بن �سالم ،ف�صل املقال يف �رشح كتاب الأمثال� ،ص 5
1515ال�سيوطي ،املزهر يف علوم اللغة486 /1 ،
1616املرجع ال�سابق نف�سه واملكان نف�سه.
1717انظر :مقدمة جممع الأمثال للميداين (حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد)
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1818املرجع ال�سابق نف�سه واملكان نف�سه.
1919يرد كثريا يف كتاب (كليلة ودمنة) قوله :ا�رضب يل مثال ...ثم يحكي حكاية...
2020ابن الندمي ،الفهر�ست� ،ص  123وغريها
2121القر�آن الكرمي حيث جند �آيات ت�رضب للتمثيل والقيا�س :البقرة  17و الفتح  29و ي�س
13
2222الكتاب املقد�س :نبوءة حزقيال 2 :17
2323املرجع ال�سابق نف�سه واملكان نف�سه.
2424الأمثال يف النرث العربي القدمي �ص 11
2525املرجع ال�سابق نف�سه �ص 12
2626املرجع ال�سابق نف�سه �ص 14
2727املرجع ال�سابق نف�سه واملكان نف�سه.
2828الكتاب املقد�س� :سفر الأمثال :الف�صول  2و 3و 5و ....6الخ
Dan Ben Amos, Folklore Genres,P. 1162929

3030الأمثال يف النرث العربي القدمي �ص 9
3131املرجع ال�سابق نف�سه �ص �ص  124 -26وغريها
3232الأمثال العربية القدمية �ص �ص 35 -26
3333انظر حول الأغاين ال�شعبية :حممود النمورة (مرجع �سبق ذكره) �ص 98
3434املرجع ال�سابق نف�سه �ص 74وما بعدها
3535املرجع ال�سابق نف�سه �ص 144 -98
3636املرجع ال�سابق نف�سه �ص 64 -61
3737املرجع ال�سابق نف�سه �ص -56
3838من ذكريات الباحث يف قرية املجد
3939من ذكريات الباحث يف قرية املجد

املصادر واملراجع:
1 .1ر�شدي الأ�شهب ،احلكايات والأ�ساطري ال�شعبية يف منطقة اخلليل ،جمعية الدرا�سات
العربية ،القد�س1983 ،
2 .2رودلف زلهامي ،الأمثال العربية القدمية ،ترجمة د .رم�ضان عبد التواب ،دار الأمانة
وم�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1391 ،هـ1971 /م
3 .3ال�سيوطي ،املزهر يف علوم اللغة ،حتقيق حممد جاد املوىل ورفيقه ،دار �إحياء الكتب
العربية ،القاهرة ،د .ت.
4 .4عبد املجيد عابدين ،الأمثال يف النرث العربي القدمي ،مكتبة م�رص ،دار م�رص للطباعة،
ط1956 ،1
5 .5علي حممد �أبو فخيذة وزميله ،احلكاية يف املثل ال�شعبي الفل�سطيني ،دار الأ�سوار ،عكا،
1990
6 .6القا�سم بن �سال ّم ،ف�صل املقال يف �رشح كتاب الأمثال ،حتقيق �إح�سان عبا�س وزميله،
دار الأمانة وم�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1391 ،هـ1971 /م
7 .7حممود النمورة ،الفلكلور يف الريف الفل�سطيني ،مطبعة الأمل ،القد�س1998 ،م
8 .8م�صطفى مراد الدباغ ،بالدنا فل�سطني ج ،9دار الطليعة ،بريوت1988 ،م
9 .9ابن منظور ،ل�سان العرب ،دار الفكر ،بريوت1410 ،هـ1990 -م
1010امليداين ،جممع الأمثال ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر ،بريوت،
1972م
1111نبيلة �إبراهيم� ،أ�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي ،دار نه�ضة م�رص للطبع والن�رش ،القاهرة،
1974م
1212ابن الندمي ،الفهـــر�ست ،دار املعرفة ،بريوت ،د .ت.
1313يا�رس املالح ،الرتكيب اللغوي يف الأمثال العربية القدمية ،دار الطيب ،بيت حلم،
1430هــ2009 /م
هوية وانتماء ،الإ�رشاف والتحرير:
1414جامعة القد�س املفتوحة ،الرتاث ال�شعبي الفل�سطينيّ :
ا .د .ح�سن ال�سلوادي و�أ .د .يا�رساملالح ،رام اهلل1430 ،هـ2009 /
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مقدمة:
يع ُّد الزي خري ل�سـان يعرب عـن حـال الأمة وعاداتها وتقاليدها وتراثها ،وال نبالغ
�إذا قلنا �إن الأزياء واملالب�س من �أكرث �شواهد امل�أثور ال�شعبي تعقيداً� ،إذ تع ُّد من احلاجات
والطقو�س املمتدة عرب حياة الإن�سان التي ي�ستدل بها على كثري من امل�ؤ�رشات االجتماعية
واالقت�صادية والثقافية ،وي�ستدل غالب ًا من خالل الب�سها على انتمائه الطبقي ومنزلته
االجتماعية وعمله وجن�سه وعمره .كما �أن الأزياء ال�شعبية من �أهم الو�سائل امل�ستخدمة يف
الك�شف عن تراث ال�شعوب عرب �أجيال خمتلفة ،وهي �إن اختلفت يف �أ�شكالها و�ألوانها ف�إمنـا
تعبـر بذلك عـن مراحـل تاريخية خمتلفة مرت بهـا الأمـة ،و�سجلت على القما�ش �أفراحهـا
وعاداتهـا و�أ�ساليب حياتهـا املختلفـة.
وملّا كان االهتمام بالرتاث ال�شعبي من الأمور الطبيعية لدى معظم ال�شعوب واحلكومات،
ف�إن لالهتمام برتاثنا ال�شعبي الفل�سطيني ميزة خا�صة وبعداً �إ�ضافياً ،ب�سبب واقع االحتالل
الذي نعاين منه يومياً ،وما تقوم به من حماوالت انتحال لرتاثنا ،وتذويب ملقومات
�شخ�صيتنا ،وف�صل حلا�رضنا عن ما�ضينا ،بهدف تفريغ الأر�ض من الوجود الفل�سطيني.
يهدف هذا البحث �إىل درا�سة املالب�س-الأزياء -ال�شعبية للمر�أة يف حمافظة اخلليل،
وتنبع �أهمية هذا املو�ضوع كون اخلليل تتعر�ض لهجمة �إ�رسائيلية على تراثها وحماولة
طم�س كل ما له عالقة برتاثنا الفل�سطيني العريق وتهويده؛ بهدف تهمي�ش الهوية الفل�سطينية
و�إ�ضعافها .وقد تعددت �أ�شكال تهويد الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني منها انتحال املالب�س
ال�شعبية واالدعاء ب�أنها مالب�س يهودية –�إ�رسائيلية -فال�شعب الفل�سطيني يتعر�ض منذ
عقود ملحاولة طم�سه وتدمري هويته العربية ،وكل ما يربطه باملا�ضي.
ومن هنا ي�صبح من واجبنا الوطني والقومي احلفاظ على تراثنا ال�شعبي ،و�رضورة
�إبرازه ،والت�أكيد على التم�سك بهويتنا الفل�سطيني من خالل الرجوع �إىل مالب�سنا ال�شعبية
و�رضورة لب�سها يف كل فر�صة ت�سنح لنا .وذلك لأن حفظ الرتاث وا�ستلهامه عملية يق�صد بها
الإبقاء على ال�سمات القومية ،واحلفاظ على الثقافة وال�شخ�صية الوطنية الفل�سطينية.
وال �أزعم �إنني ابتكرت يف هذا البحث �شيئا مل يكن معروفاً ،و�إمنا �أ�ستطيع �أن �أقول
�إنني �أ�ضع بني �أيدي الباحثني نبذة متوا�ضعة يف جمال ما زال يحتاج �إىل كثري من اجلهد
لإيفائه حقه من الدرا�سة .ولن �أتطرق يف بحثي �إىل مالب�س الرجل الرتاثية ،على �أن �أ�ستكمله
م�ستقبال.

وقد اقت�ضت طبيعة البحث �أن ي�أتي يف ق�سمني:
●
●

املدينة.

●الق�سم الأول ميثل تعريف املالب�س ال�شعبية ،و�أهميتها ووظيفتها.
●الق�سم الثاين يتناول املالب�س ال�شعبية للمر�أة يف حمافظة اخلليل ،يف الريف ويف

أوالً -األزياء الشعبية مفهومها وأهميتها:
مفهومها:
الثوب �أَ ْل َب�س،
املالب�س يف اللغة م�أخوذة من لب�س :الل ُّْب ُ�س ،بال�ضم :م�صدر قولك َلب ِْ�س ُت
َ
ِّبا�س :ما ُي ْل َب�س ،وكذلك
والل َّْب�س ،بالفتح :م�صدر قولك َل َب ْ�ست عليه الأَمر �أَ ْلب ُِ�س َخلَطْ ت .والل ُ
ا َ
مل ْل َب�س والل ِّْب ُ�س ،بالك�رس ،مثلُه.
وال َّلبو�س :ما يلب�س؛ وال َّلبو�س :الثياب وال�سالح .ذكَّ ر ،ف�إن ذهبت به �إىل الدرع �أَنثت)1( .
ِ
ِ
ِّ ْ َّ ْ َ
ُ
ُ
ُ
ِّ ُ
احلي العظيم يت�شعب من
ال�شعبّ ،
�أما لفظة ال�شعب فهي من ّ
وال�شعب القبيلة العظيمة ،وقيل ُّ
القبيلة ،وقيل هو القبيلة نف�سها ،واجلمع �شعوب ،وال�شعب �أبو القبائل الذي ين�سبون �إليه �أي
يجمعهم وي�ضمهم ( . )2وال�شعب اجلماعة الكبرية ترجع لأب واحد ،وهو �أو�سع من القبيلة
واجلماعة من النا�س تخ�ضع لنظام اجتماعي واحد ( . )3وقد تطورت داللة لفظة ال�شعب
لت�شمل اجلماعة من النا�س الذي يعي�شون يف رقعة جغرافية ما ،وتربطهم روابط معينة منها
اللغة والعادات والتقاليد والرتاث بكل حمتوياته.
�أما ا�صطالح ًا فقد تتبعها كثريون فقيل «الأزياء ال�شعبية هي كلمة تعني االنتماء �إىل
بلد ما وعادة ما يوجد زي خمتلف لكل منطقة من مناطق البلد الواحد ،والأزياء ال�شعبية فن
يبدعه العامة من النا�س وتتوارثه الأجيال جي ًال بعد جيل ويطوعها مبا يالئم خ�صائ�صه
وظروف بيئته ويعك�س يف كثري من �سماتها �آثار من تاريخ البلد الذي تن�ش�أ فيه)4( » .
وعرفها �آخرون ب�أنها «املالب�س التي تعرب عن هوية جماعة حملية من النا�س ،وتعرب
عن عالقات الفرد مع باقي �أفراد اجلماعة ،وعن موقعه �ضمن تلك اجلماعة ،و�إذا �شبهنا
نظام املالب�س باللغة ،جاز لنا �أن نقول �إن املالب�س ال�شعبية هي «اللهجة» املحلية الدارجة
للمالب�س ،ذلك �أن اللهجة واملالب�س ال�شعبية تت�صف كل منهما باملحلية �أو الإقليمية ،ولكن
لكل منهما انتماء ثقايف .وتكون مميزات املالب�س ال�شعبية املحلية ادة ظاهرة بارزة ،بحيث
تعرف الآخرين ب�سهولة على اجلماعة ال�شعبية التي ينتمي مرتديها �إليها ،وتعرف �أفراد
ّ
اجلماعة نف�سها �أنه ينتمي �إليهم )5(.ويرى بع�ضهم �أن الأزياء ال�شعبية بعد �أن تظهر ك�سمة
من ال�سمات احل�ضارية للمجتمع وتتطور بني طبقات املجتمع كغريها من مظاهر الرتاث
االجتماعي ال تلبث �أن ت�صل �إىل حالة اال�ستقرار والثبات)6( .
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 -2نشأتها وأهميتها ووظيفتها:
نشأتها:
�إن الأزياء ال�شعبية الفل�سطينية التي ما زلنا ن�شاهد �أ�شكالها و�ألوانها املختلفة واجلميلة
داخل فل�سطني وخارج فل�سطني ما هي � اّإل بقايا �أزياء قدمية توارثها النا�س جي ًال عن جيل
وطائفة عن طائفة ،والزي ال�شعبي الفل�سطيني كان معروف ًا على �أر�ض فل�سطني منذ �أقدم
الأزمنة وكان التطريز يف املا�ضي يخدم �أغرا�ض الطبقات احلاكمة والكهنة والنبالء والتي
كانت مالب�سهم تطريز بخيوط الذهب والف�ضة ،وكانت مهنة التطريز بعيدة عن متناول
الفئات ال�شعبية التي كان فوق طاقتها احل�صول على خيوط الذهب والف�ضة وبد ًال من هذه
اخليوط كانت تلك الفئات الفقرية ت�ستعمل الإبرة واخليوط القطنية واحلريرية لتطريز ثيابها،
وتر�سم موتيفات تعرب عن معتقداتها ال�شعبية وتقاليدها مع بيئتها)7( .
 -2أهميتها ووظيفتها:
يعد الزي ال�شعبي «جزءاً من الرتاث وعنوانا له؛ الرتباطه على نحو وثيق بالعادات
مر الزمن ،لذا ،كان الزي
والتقاليد وامل�ؤثرات البيئية واالقت�صادية واالجتماعية على ّ
ال�شعبي هو الإطار الأكرث جاذبية يف عملية التمايز بني ال�شعوب ،وميثل �صورة عن املجتمع
واحلياة يف هذا البلد �أو ذاك ،وي�شكل مرجع ًا وطني ًا لأهل البلد)8( » .
الزي ال�شعبي الفل�سطيني هي
ولعل من �أول امل�ؤثرات التي �ساعدت يف ت�شكيل مالمح ّ
تلك الوظيفة االجتماعية التي تقوم بها الأزياء ،فهذه الأزياء عبارة عن لغة �صامتة تعرب
عن جن�س الب�سها وفئته االجتماعية وانتمائه الطبقي ووجهة نظره للحياة ،كما �أنها تف�رس
لنا امل�شاعر الإن�سانية الداخلية التي تنمو يف نف�سه والتي يحاول �أن يعرب عنها .وف�ض ًال عن
ذلك ف�إن طبيعية الزي و�أ�سلوب زخرفته �أو جمرد مظهره الب�سيط ،كل ذلك يعرب عن الظروف
املعي�شية واملوقع الذي يحتله الفرد يف املجتمع �أو هو تعبري عن وجهة نظر املجتمع يف
ذلك ال�شخ�ص)9( .
وهي تنقل لنا معاين رمزية خمتبئة وراء الزخارف والتطريز حلياة الإن�سان
وبيئته»()10
ويع ُّدها البع�ض مر�آة لوجوده الإن�ساين يف مكان ما .ويعد ملب�س الأمة مفتاح ًا من
مفاتيح �شخ�صيتها ،ودلي ًال على ح�ضارتها ،ولعل امللب�س هو �أول مفتاح لهذه ال�شخ�صية
و�أ�سبق دليل عليها؛ لأن العني تقع عليه قبل �أن ت�صغي الأذن �إىل لغة الأمة ،وقبل �أن يتفهم
العقل ثقافتها وح�ضارتها» ()11

وميكننا القول �إن املالب�س «حتتوي» �أو «جت�سد» كثرياً من املعاين الثقافية ،وميكنها
�أن «تتحدث» �أي ميكن ترجمتها وفهمها عن طريق معارف خا�صة بتلك الثقافة ،وتتحول
هذه اال�ستجابات بالتدريج �إىل رموز اعتباطية تقليدية كما هو احلال مع اللغة املنطوقة �أو
املحكية ،وبذلك تكون املالب�س نظام ات�صال �أو تبادل معان وو�سائل على م�ستوى اجلماعات
ذات الثقافة امل�شرتكة ،ولي�س على م�ستوى الفرد� ،أو على م�ستوى بني الإن�سان ككل ،ويكون
جزءا من املعارف امل�شرتكة ،املكت�سبة بالتطبيع االجتماعي،
نظام الرتميز �أو االت�صال هذاً ،
�أو «بالوراثة االجتماعية» بني �أفراد اجلماعة الواحدة التي يجمع بني �أفرادها ُبعد واحد �أو
�أكرث كالعرق ،والدين ،والطبقة ،واملهنة ...الخ)12( .
وعلى ذلك ،ف�إن املالب�س –بني �أفراد اجلماعة ذات الثقافة امل�شرتكة ،وال �سيما اجلماعة
نظاما ،ولي�س جمرد قطع خمتلفة ،ويكون لدى كل جماعة كهذه
ال�شعبية املحلية– ت�ساوي
ً
قوانني تقرر من ميكن �أو يتوقع �أو يجب �أو يلب�س �أية قطع ،وما موا�صفاتها ،ويف �أية منا�سبات
تلب�س وحتت �أية ظروف ،وبذلك تكون موا�صفات القطع املختلفة و�أنواعها ،واملجموعات
ومعان خمتلفة ،فهنالك
املختلفة منها ،نظام ًا �أو �شيفرة ميكن من خاللها �إر�سال ر�سائل
ٍ
عدد كبري من ال�صفات للقطعة الواحدة مثل :نوع القما�ش ،ولونه ،وملم�سه ،و�سمكه ،وت�صميم
القطعة ،وكمية التطريز ،و�أمناط الزخرفة ،وطول القطعة ،وحجمها ،وغري ذلك من ال�صفات.
وكل قطعة مثل القمي�ص �أو الف�ستان �أو ال�رسوال �أو احلطة �أو غريها ميكن اعتبارها جتمع ًا
جتمع ال�صفات هذا ال ي�أتي بال�صدفة وال يكون
لعدد كبري من هذه ال�صفات �أو الأبعاد ،ولكن ّ
عفوياً ،بل يحكمه منطق معني ،ومتطلبات وتوقعات حملية معينة ،ومعايري �سائدة يف
املجتمع لكيفية تال�ؤم ال�صفات يف القطعة الواحدة وتنا�سقها ،فيمكن �أن يلب�س ال�شخ�ص
على ر�أ�سه كوفية (حطة) �أو طاقية �أو طربو�شا �أو برنيطة �أو عمامة� ،أو قلن�سوة) لرجال الدين
امل�سيحيني ( ،ولكن القطع ال تلب�س على �أجزاء اجل�سم املختلفة ب�شكل ع�شوائي ،بل يكون لها
يف كل جمتمع �أعراف وقوانني لكيفية تنا�سقها .فمن املقبول يف جمتمعنا مث ًال �أن يلب�س
ال�شخ�ص عمامة �أو طربو�ش ًا �أو حطة وعقا ًال على ر�أ�سه ،مع «قمباز» وعباءة ،على باقي
اجل�سم ،لكن �أن يلب�س «برنيطة» مع قمباز وعباءة ف�إن ذلك �سيظهره غريب ًا وم�ضحكًا �إن
مل يع ُّد جنوناً ،وهذه املمار�سة ال ت�أتي بال�صدفة ،بل يتحكم بها منطق معني يختلف من
جمتمع �إىل جمتمع ،كذلك عندما يجتمع عدد من الأفراد من املجتمع نف�سه يف منا�سبة
معينة ،ف�إن من الطبيعي �أن تكون مالب�س كل منهم متم�شية مع تلك املنا�سبة ،و�أن يكون
هنالك تنا�سق بني مالب�س جميع احلا�رضين يف تلك املنا�سبة ،فال يعقل �أن يذهب �شخ�ص
أي�ضا �إذا نزل �إىل بركة ال�سباحة
�إىل جنازة مبالب�س ال�سباحة ،كما �أن منظره يكون م�ستغرب ًا � ً
وهو يلب�س «�رشواال» و «قمبازا» وعباءة ()13
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ثانياً -األزياء الشعبية للمرأة يف حمافظة اخلليل:

مدخل:
لكل �شعب زيه اخلا�ص الذي مييزه عن غريه من ال�شعوب ،ويعتز املرء بزيه ال�شعبي
ويتفاخر به ،وهذا الزي تراث �شعبي تتناقله الأجيال عن بع�ضها بع�ض ًا حيث ي�ستطيع الفرد
معرفة هوية الفرد الآخر من خالل زيه ال�شعبي الذي يرتديه.
وفل�سطني قطر عربي عريق ،له تراثه ال�ضارب يف �أعماق التاريخ ،وله �أزيا�ؤه التي
متيزه عن غريه من الأقطار العربية ،بالقدر ذاته الذي توحده معها .ولكل منطقة يف فل�سطني
�أزيا�ؤها التي توحي بطبيعتها اجلغرافية واملناخية ،وب�شكل عام ،ف�إننا ميكن �أن نالحظ
تقارب «الأزياء الرتاثية لن�ساء فل�سطني يف املناطق املختلفة من حيث ال�شكل والتف�صيل،
فجميعها ذات �أكمام طويلة� ،ضيقة �أو ذات �أردان «ردون» يختلف ات�ساعها من ثوب �إىل
�آخر» ()14
ويع ُّد الثوب الفل�سطيني ب�صمة تراثية تتباهى به املر�أة الفل�سطينية ،فهي التي ابتكرته
بيديها لي�صبح زي ًا من �أجمل الأزياء الرتاثية .ولعل �أهم ما مييز الثوب الفل�سطيني التطريز
الذي يعد عن�رصاً �أ�سا�سي ًا من عنا�رصه ،ويعك�س املوهبة والذوق العام.

وجند �أن ثوب املر�أة الفل�سطينية ميتاز بكرثة الزخارف ،ويعود �سبب ذلك �إىل م�ؤثرات
نف�سية وف�سيولوجية ،ف�ض ًال عن م�ؤثرات اجتماعية عديدة جعلت زي املر�أة زي ًا يف غاية
اجلمال والزخرفة يف حني اقت�رص زي الرجل على مظهر عادي ب�سيط ،وميكن �أن نف�رس
ذلك يف وجهة نظر املجتمع نحو املر�أة ،ويف املركز الذي اختاره ذلك املجتمع جلماهري
الن�ساء()15
وميكننا القول �إن الزي ال�شعبي للمر�أة الفل�سطينية لي�س واحداً ،حتى داخل املنطقة
الواحدة ،وهذا طبيعي لغنى الثوب بالتطريزات ،وحلفظ املر�أة ونقلها تطريزات جديدة
تتالءم مع تطويرها الذهني واحل�ضاري ،ولهذا عالقة �أي�ض ًا بالتميز اجلغرايف ،ففي منطقة
رام اهلل مث ًال وحدها توجد �أ�سماء لأثواب عدة ،وكل ثوب يختلف تطريزه عن الآخر ،كثوب
()16
طرز ثياب الفتيات
طرز مثلما ُت ّ
اخللق وامللك والرهباين  .وثياب امل�س ّنات من الن�ساء ال ُت ّ
التي تزخر بالزخرف فيما تت�سم ثياب امل�س ّنات بالوقار ،فالقما�شة �سميكة ولونها قامت
ووحداتها الزخرفية متيل �ألوانها �إىل القتامة ،فهي �ألوان احل�شمة التي ينبغي �أن يت�صف
فيعو�ضن بغنى زخرفة ثيابهن من االمتناع عن التربج .وثياب
بها امل�سنون .و�أما الفتيات ّ
العمل ال ُتزخرف مثلما تزخرف ثياب الأعياد واملوا�سم .والثوب الأ�سود يغلب يف الأحزان
واحلداد)17( .
�سمى
وللتطريز �أماكن على م�ساحة الثوب ،فثمة تطريز �ضمن مربع على ال�صدر ُي ّ
ويطرزون
وي�سمى البنايق �أو املناجل.
وي�سمى الزوائد ،وعلى اجلانبني
القبة ،وعلى الأكمام
ّ
ّ
ّ
يطرزون الثوب من �أمام� ،إال �أثواب الزفاف،
�أي�ض ًا �أ�سفل الظهر يف م�ساحات خمتلفة .وقلّما ّ
اال برتقايل اللون �أو
فيكرثون تطريزها �أو ي�شقون الثوب من �أمام ،وتلب�س العرو�س حتته �رشو ً
�أخ�رض ،وثمة قرى يخيطون فيها قما�شة من املخمل وراء القبة ويطرزونها.
و�أهم الوحدات التطريزية التي ا�ستخدمت يف الزي الفل�سطيني هي �صورة «النماذج»
وخا�صة على �أزياء مناطق رام اهلل والرملة ويافا ،وبع�ض املناطق يف قطاع غزة ،و�ضواحي
اخلليل وبئر ال�سبع .وظهر التطريز على �شكل زهور و�أ�شجار ومبان وطيور منها ،الع�صافري،
الديك الرومي� .أما احليوانات فكان ن�صيبها قليل يف فنون التطريز ما عدا الأ�سد واحل�صان،
حيث انت�رش الأول على الثاين ،حيث ظهرت ب�شكل خرايف على الأزياء وخا�صة يف منطقة القد�س.
ومن �أهم الوحدات الزخرفية للأزياء ال�شعبية وت�سمى (العروق) :والأم�شاط ،واالحجابات،
و�سكة احلديد ،والدرج ،وال�سلم ،والتويف ،وفلقات ال�صابون ،وعني اجلمل ،وعني البقرة،
وقدم اجلمل ،وال�رسو ،و�شجرة احلياة ،والنخل العايل ،و�سعف النخيل ،وعناقيد العنب،
والتفاح ،وال�سنابل ،و�شجرة الزيتون ،وقوارير الورد ،وقدرة الفاكهة ،والبندورة ،واخلبيزة،
والزهور ،والورد ،وخيام البا�شا ،و�شبابيك عكا ،وعلب الكربيت ،واملكحلية ،واحلية ،واحلية
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والعربيد ،والعلقة ،و�شجرة العمدان ،والقمر املري�ش ،والنجمة الثمانية ،والأقمار ،وقمر بيت
حلم ،والفنانري ،والقاليد ،والري�ش ،والفاكهة ،واحلنون ،والقرنفل ،واحللوى ،وقاع الفنجان،
ومفتاح اخلليل ،وطريق حيفا ،وطريق التبان ،وطريق النبي �صالح ،وطريق يافا ،وطريق
القد�س ،واحلمام والديوك.
وتظهر �شجرة ال�رسو ب�شكل حجابات كما هو يف �أكمام «دورا» والأثواب البدوية يف
النقب و�شمال فل�سطني .وجند كذلك �شجرة العنب وعناقيدها .ويع ُّد العنب من الأ�شجار
الرئي�سة يف منطقة اخلليل وبع�ض قرى غزة ،وقد ورث �أهل اخلليل زراعة العنب عن �أجدادهم
الكنعانيني .وقد اهتمت الفنانات ال�شعبيات الفل�سطينيات ب�شجرة العنب وعربن عنها
بابتكارات وحدات زخرفية لعناقيد العنب)18( .
ومتيز التطريز بانت�شاره على معظم �أجزاء الثوب ،ال�صدر ،الأكمام ،اجلوانب ،الأمام ،اخللف.
وكان لكل جهة وحداتها اخلا�صة به فال يجوز تطريز ما هو على ال�صدر مثال على منطقة
الأكمام �أو اخللف مثال ،لأن ذلك يخل ب�رشط �أ�سا�سي وهو اخلروج عن تراث الأجداد يف هذا
املجال الذي يعود �إىل �آالف ال�سنني ،ويف الوقت نف�سه للمحافظة على التقاليد املتبعة لنقلها
�إىل اخللف بطريقة �صحيحة دون مغالطات فنية قد تفقد الثوب والتطريز عموما م�صداقيته
الرتاثية والفنية.
ولو تتبعنا �أ�سماء هذه الوحدات لوجدنا �أنها ترتبط ارتباطا وثيق ًا باحلياة الواقعية
للمر�أة الفل�سطينية ،وبالبيئة الفل�سطينية ،ويف فل�سطني خريطة تطريز دقيقة ،فجميع القرى
ت�شرتك يف تطريز بع�ض القطب وتختلف يف و�ضعها على الثوب .ويف بع�ض القرى ُيكرثون
ا�ستعمال قطب بعينها ف ُت َّتخذ كرث ُتها دلي ًال على انت�ساب الثوب �إىل املنطقة .فالقطبتان
يف�ضلون قطبة النخلة واللونني
ال�شائعتان يف ق�ضاء غزة هما القالدة وال�رسوة .ويف رام اهلل ّ
الأحمر والأ�سود .والتطريز متقارب يف بيت دجن ،ويظهر فيه تتابع الغرز التقليدي .ومتتاز
ويطرزون الثوب من خلفه ،على
اخلليل بقطبة ال�سبعات املتتالية ،وتكرث فيها قطبة ال�شيخ.
ّ
�رشيحة عري�ضة يف �أ�سفله ،وهذا من �أثر بدوي يظهر �أي�ض ًا يف بي�سان �شما ًال وبري ال�سبع
جنوباً .وثمة غرزة منت�رشة بني اجلبل وال�ساحل ُت�سمى امليزان
وت�ستوحي الأثواب الفل�سطينية �ألوانها من الطبيعة التي كانت ت�ستخرج من النباتات
الطبيعية فاللون الأ�صفر كان ي�ستخرج من الزعفران ،واللون الأزرق من نبات «النيلة» التي
كانت تزرع يف مدينة �أريحا ،واللون البني من حلاء ال�شجر ،والأخ�رض من ورق ال�شجر،
والأحمر من حيوانات «املورك�س» ال�صدفية التي كانت جتلب من �ساحل البحر املتو�سط،
حيث كان ي�ستخرج دم احليوان ويو�ضع عليه امللح ،ثم يغلى ،ويغم�س فيه ال�صوف� ،أو

اخليوط ،من � 5إىل � 6ساعات ،ثم يجفف ويغزل ويطرز ،وت�ستبدل الآن ال�صبغة الطبيعية
مبواد كيماوية �أرخ�ص ثمناً)19( .
�أما القما�ش فكان ي�صنع من الكتان والقطن الذي كان يزرع يف فل�سطني ،وكان احلرير
ين�سج من دودة القز التي زرع الفل�سطينيون لها �شجر التوت خ�صي�صا .وكان ال�صوف يجز من
الأغنام ،ويظهر بع�ض االختالف بني �أثواب املناطق ال�ساحلية عن تلك التي كانت ترتديها
املر�أة يف املناطق اجلبلية �أو ال�صحراوية.
ولدرا�سة ثوب ما ال بد من معرفة جغرافية املكان ،وزمان �صنع الثوب �أو خياطته،
ومعرفة مدى ثقافة �صانعته ،التي هي رمز وجزء من الثقافة ال�شعبية ال�سائدة ،لأن املر�أة
الفل�سطينية متتلك ثقافة متوارثة منذ مئات ال�سنني ،تنقلها الأم البنتها وهكذا ،فاملر�أة التي
تر�سم ،وت�صور على ثوبها ،تنقل ما يتنا�سب مع وعيها وثقافتها وتقاليدها)20( .

مالبس النساء يف مدينة اخلليل وقراها:
أوالً -مالبس النساء يف الريف وتقسم إىل:
♦

♦الثوب:

املجتمع الريفي
هو جمتمع زراعي ،لذا
جند �أن الزى الريفي
مرتبط بالزراعة ،وهو
الزي ال�سائد يف فل�سطني،
وتختلف تزييناته ما بني
منطقة و�أخرى الختالف
البيئة ما بني �سهل �أو
جبل �أو �ساحل ،ولتمايز
ولو ب�سيط بالثقافة
ال�سائدة ،وهذه الأزياء
تتميز بتكرار الأ�شكال
الهند�سية ،وبغنى الثوب بالتطريز وتنوعه ،وبع�ض هذه التطريزات تدل على ما يف الطبيعة
غري املعزولة عن البيئة كالنجمة والزهرة وال�شجرة ،لأن الفولكلور ال�سائد يف فل�سطني هو
فلولكلور زراعي مرتبط بحياة اال�ستقرار ،وهذا ناجت عن طبيعة املجتمع الفل�سطيني والطبقة
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين ،العدد الثالث
يناير 2013

257

258

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن
هوية وإنتماء

التي كانت تتحكم بالإنتاج .وجند �أن مناطق تزيني الثوب هي �أ�سفله وجانباه و�أكمامه وقبته،
وهذا نابع من اعتقاد �شعبي ب�أن الأرواح ال�رشيرة ميكن �أن تت�سلل من الفتحات املوجودة
يف ج�سم الإن�سان ،لذا ت�ضطر املر�أة �إىل تطريز فتحات ونهايات الثوب ،وتطريز الثياب لغة
حتكي عالقة الزمان واملكان وذهنية املر�أة التي خلقت تعبرياتها املت�صلة بتلوينات البيئة
وت�ضاري�سها)21( .
التطريز
ومن
الفل�سطيني اجلميل ما
كان يعمل يف القرى
�شمال جنوب اخلليل
مثل حلحول ،وبني
نعيم ،والظاهرية ،ويطا،
ودورا وال�سموع ،وهو
ثوب الكتان �أو القطن
الأزرق وب�أكمام طويلة
وذات نهايات رفيعة،
وهو مطرز على معظم
التنورة وعلى الأكمام وعلى ال�صدر ،ويتم التطريز بغرزة ال�صليب الأحمر غالب ًا مع
مل�سات من �ألوان �أخرى لتعطي مالمح الت�صميمات ،ومعظم املوثيقات م�شهورة يف البالد
كافة مثل :النجمة العثمانية ،ولكن عدداً منها ينتمي بالتحديد ملنطقة اخلليل .ورمبا كانت
اجلالية من �أكرثالأزياء التي لب�ستها املر�أة الفل�سطينية يف قرى حمافظة اخلليل)22( .

ولقد لب�ست املر�أة يف قرى اخلليل الأثواب الآتية:
 ثوب اجلالية:
وهو منت�رش يف معظم املناطق الفل�سطينية ،وخا�صة يف منطقة اخلليل وغزة وبئر
ال�سبع .ويتميز با�ستخدام الفنانة ال�شعبية مل�ساحات زخرفية ال�شكل من قما�ش احلرير �أو
ال�ستان مع الوحدات الزخرفية املطرزة على الثوب وا�ستطاعتها اجلمع بينهما على م�ساحة
واحدة ،وخلق تنا�سق وان�سجام لوين بينهما .وثوب «اجلالية» ،يتميز عن غريه بالتطريز
الكثيف ،وغطاء النجمة الكنعانية« ،ور�أ�س احل�صان» ،و «عرف العنب والزهور» ()23
وهو م�صنوع من القما�ش الكحلي ال�سميك وحبات وخيوط ن�سيجه وا�ضحة مما ي�سهل
عملية التطريز عليه ،وله فتحة دائرية ال�شكل يت�صل بها فتحة متتد على ال�صدر .ويزين

فتحة الرقبة تطريز مت بغرزة الت�سنني
(بالبتني) �أما الفتحة التي متتد على
ال�صدر ،فقد زينت باخليوط احلريرية
ذات «البتني» ونفذت بالغرزة
الفالحية الكاملة .وعلى الأكتاف
قطع من القما�ش احلريري �أو ال�ستان
لونها �أحمر نبيتي ،وعليه زخارف من
الن�سيج نف�سه وهي �أ�رشطة �أر�ضيتها
�صفراء ومربوزة ،وحم�صورة بني
خطني �أ�سودين وبداخلها زخارف
هند�سية متت باللون الأ�سود
والأبي�ض والنبيتي ،وتعرف قطع
ال�ستان �أو احلرير هذه با�سم �شعبي
هو «البلتاجي» .وتثبت قطع ال�ستان
على الأكتاف بوا�سطة غرزة الزكزاك �أو
احلبكة املثلثة ،وبخيط حريري نبيتي
اللون)24( .
�أما �صدر الثوب فقد كان يطرز باخليوط احلريرية»اخلال�صة» ذات الألوان اجلميلة
املتنا�سقة ،وتتكون من الأحمر الغامق -البني -الوردي الفاحت -البنف�سجي -الأزرق
اجلنزاري الفاحت اللون .ويزين ال�صدر برواز حريري نفذ بغرزة الزكزاك .وذراعيي الثوب
من النوع الوا�سع املعروف با�سم الردن �أو الردان ،وهي ق�صرية نوعاً� ،أي �أعلى من قب�ضة
ال�ساعد بقليل ،والذراعان ال يوجد عليهما تطريز ،بل زينت الفنانة ال�شعبية اجلزء اخلارجي
لكل ذراع ب�رشيط من القما�ش احلريري النبيتي اللون ،وال يوجد عليه زخارف ،وميتد على
الذراع ابتداء من الكتف حتى فتحة الذراع)25( .
ً


امللجة (امللقة) :

�أ�شهر الثياب التي لب�ستها املر�أة يف قرى اخلليل «امللقة» ،ويقال �إنه من�سوب �إىل مالقه
«ملقه» يف الأندل�س لت�شابه البيئات وطراز اللبا�س قدمي ًا وهو من احلرير املو�شى بحرير
خمالف يف اللون وال�شكل وت�أتي الألوان زاهية ،وكان �أغلى الثياب ،وي�شرتى ويلب�س عادة
عند الن�ساء الرثيات والعرائ�س عند الزفاف ويتم لبا�سه يف املنا�سبات الهامة على الأغلب()26
ولون قما�شه كحلي ،وفتحة الرقبة دائرية ،ولها فتحة متتد على ال�صدر خيط مثل فتحة كم
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القمي�ص ،وحمبوكة
بخيط حريري نفِّذ
الت�سنني.
بغرزة
وذراع ثوب امللقة
مثل ذراع اجلالية
بدون تطريز ،يزينه
بدل التطريز �رشيط
من القما�ش املزخرف
بالورود ،وميتد من
�أعلى الكتف حتى
فتحة الذراع.
�أما الأكتاف ،فهي مزينة بقطعة من القطيفة ال�سوداء اللون ،وعليها زخارف م�ؤداة
باخليوط املق�صبة ال�صفراء اللون وقد نفذت بالغرزة التحريري .وفتحة ال�صدر قد زينت
باخليوط احلريرية بوا�سطة الغرزة الفالحية الن�صفية .وال�صدر مطرز باحلرير «الأ�صلي»
وبوحدات زخرافية يغلب عليها �شكل الثمانية ،وقد �أديت باخليوط احلريرية وبو�ساطة
الغرزة الفالحية الكاملة)27( .
وقد انت�رشت يف منطقة اخلليل (يطا) (ملكة �أم �سيفني) ،وا�ستخدم يف �صناعتها القما�ش
املرب�سم� ،أي مزهر بنف�س الن�سيج ،وتعلو القبة قطعة من القطيفة ،ثم ت�أتي القبة وهي تربيعة
كبرية من الهرمز مطرزة بالتحريري وقطبة ال�سبلة والر�سمة متثل ال�ساعات� ،أما الأردان
والذيل فقد خليا من التطريز ،واكتفي بالق�صب الذي يزين الن�سيج)28( .
والذي نالحظه يف الأثواب املطرزة قطبة التحريري وجود قطبة ال�سبلة ،وهذا ي�شري
�إىل اهتمام املجتمع الفل�سطيني بزراعة القمح الذي هو عي�شه ،حتى املر�أة كر�ست �سنبلة
القمح يف تطريزها ،وعلى ثيابها م�شرية بذلك �إىل تعلقها بالأر�ض التي درجت عليها،
و�أن القبة هي قبة بيت حلم ،وقد انت�رشت يف منطقة اخلليل وبع�ض القرى يف منطقة غزة،
وذلك يعود للتجار املتجولني الذين كانوا يجولون تلك القرى لبيع القبات املطرزة ب�أيدي
التلحميات()29
وجند �أن كان ي�ضاف �إىل ج�سم الثوب الذي كانت تلب�سه الن�ساء يف دورا ويطا ومعظم
القرى يف منطقة اخلليل ما يعرف بالبنيقة ،وهي قطعة ت�ضاف جل�سم الثوب �أو البدن وتكون
رفيعة من الأعلى ،وتت�سع كلما انحدرت �إىل �أ�سفل لتعطي الثوب ات�ساع ًا والتطريز يكون على

هذه البنائق �أما التطريز فيمثل عرق ال�شبابيك ،ال�رسو ،ري�ش مغلق ،وتت�صل البنائق مع
بع�ضها بقطبة املناجل)30( .
 النوع الثالث الذي كان �سائدا ً «ال�شنرب» وي�سوده احلرير ويناف�س امللقه ،وقد
يكون الأغلى مبقدار ما يطرز عليه من حرير وتلب�سه املقتدرات �أي�ضاً ،و�أكرث ما يظهر ال�شنرب
وامللقة يف املنا�سبات والأعياد ،ومو�سم النبي مو�سى وزفاف العرائ�س)31( .


ثوب اجلنة والنار وثوب �أبو قطبة:

من �أثواب منطقة اخلليل «دورا ،ال�سموع ،الظاهرية ،مغل�س»� ،أثواب «الورد» و«اجلنة
والنار» و «�أبو قطبة».
وقد ا�شتهرت ن�ساء
مغل�س بزيهن التقليدي،
وهو الثوب الفالحي
امل�صنوع من قما�ش
احلرب �أو اجللجلي,
وكانت ن�ساء مغل�س
ت�شرتك يف زي ن�ساء
ق�ضاء الرملة واخلليل
ونالحظ �أ�سماء الثياب امل�شهورة موجودة يف القرية ،وكانت ن�ساء مغل�س
والقد�س,
يخرتن طرازاً معين ًا من الزخارف والألوان والر�سومات لتظهر قدرتها على االبتكار والتقليد
وخ�صو�صا لأمها� ,آملة بذلك احلفاظ على الزي اجلميل الأ�صيل املطرز باحلرير ،ومن �أ�سماء
الثياب امل�شهورة الأخرى التي لب�ستها الن�ساء يف منطقة اخلليل امللك واملندوب والأطل�س.....
الخ)32( .


ثوب احلرب �أو املل�س:

هذا الزي الزاهي الألوان يحتوي على ثوب حرب مل�س وطاقية (اعراقية) وكردان و�أ�ساور
وحزام .ثوب احلرب �أو املل�س �أخذ ا�سمه من قما�شه الناعم الذي هو م�صنوع منه القما�ش
خليط مزيج من احلرير والقطن غالب ًا يكون �أ�سود اللون مطرزاً بقطبة ال�صليب الفالحية
ب�ألوان احلرير املختلفة بعروق ورد ،وعروق الورق على القبة والأمام واخللف ،كان الثوب
يلب�س يف بلدة الظاهرية وبع�ض القرى الأخرى التي حولها مثل ال�سموع()33
 وهناك ثوب ي�سمى «القرمندي» ومل يعرف �سبب الت�سمية ،ولكنه يو�شى �أي�ض ًا
باحلرير والقز من القما�ش «التوبيت الأ�سود» ،ويف كل هذه املالب�س تبدو املر�أة حمافظة
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حمت�شمة وغاية يف الأناقة ،وكان الزنار
(�شداد) من احلرير ذو اللون الفو�شي �أو
البطيخ.
ولكن اللون يختلف �إذا �أ�صيبت
العائلة بفقيد ،فكان الثوب ال�سائد «ثوب
احلداد» من اللون الأ�سود واحلرير من
اللون الأخ�رض والأزرق ،وهو قليل العروق
«وال�شداد» من اللون الأزرق والغدفة
مغ�سولة بالنيلة الزرقاء)34( .


الثوب االخ�ضاري:

ظهر هذا الثوب يف قرى منطقة
اخلليل ،وهو �شبيه بثوب «الزم �أو العروق»
الذي لب�سته الن�ساء يف بع�ض قرى الرملة.
وهو م�صنوع من احلرير الأ�سود ،له فتحة
رقبة دائرية ال�شكل ،ويزين فتحة الرقبة
الدائرية وال�صدر تطريز ا�ستخدمت فيه اخليوط احلريرية بوا�سطة غرزة الت�سنني .وزخارف
ال�صدر حتتوي على وحدات زخرفية متعددة م�ستمدة من البيئة الفل�سطينية .وهي :الع�صافري،
وقوارير الورد،
والأزهار املتعددة.
وتتميز زخارف
بقوة
ال�صدر
التعبري عن ف�صل
الربيع حيث تكون
الأر�ض خم�رضة
ومزدانة بالزهور
املتعددة الألوان.
والطيور التي تطري
من �شجرة �إىل �شجرة)35( .

وقد جرى ت�سابق الن�ساء يف التطريز ،فرمبا �صنعت �إحداهن قبل زواجها خم�سة
ع�رش ثوباً كل ثوب يحمل نوعاً خا�صاُ من التطريز والنوع ي�سمى «عرق» وله �أ�شكال
و�ألوان نذكر:
منها:
Ú Úعرق البط				
Ú Úعرق احلب�ش
				
Ú Úعرق الديك
Ú Úعرق الطاوو�س
				
Ú Úعرق القلوب
Ú Úعرق ال�رسو
Ú Úعرق العري�ض				
Ú Úعرق الدالية
			
Ú Úعرق وردتني ووردة
Ú Úعرق النعامة
				
Ú Úعرق بطن احلية
Ú Úعرق احلية املري�شة
Ú Úعرق الترن				
Ú Úعرق احلماة وكنتها
Ú Úعرق الع�صافري)36( .
ون�ستطيع القول بعد ا�ستعرا�ضنا للأثواب التي لب�ستها املر�أة الفل�سطينية يف قرى اخلليل
�إن بع�ض الن�ساء يف بع�ض القرى -ومنها على �سبيل املثال قرية نوبا -كن يرتدين �أثواب
القما�ش غري املطرزة ،وكانت كبريات ال�سن يلب�سن الثياب امل�صنوعة من القما�ش الدرزي،
�أما ال�صغريات فكن يلب�سن من قما�ش املقاطع ذي الألوان الزاهية ،فلم تكن تطرز الن�ساء يف
املا�ضي �سوى ثوب العرو�س (اجلالية)  ،وغالب ًا ما كان لونها �أزرق ،وتطرز بحرير �أحمر ،ثم
لب�ست الن�ساء الثوب املطرز باحلرير وامل�صنوع من قما�ش التوبيت واحلرب ،ويتكون هذا الثوب
من القبة املربعة على ال�صدر وباقي البدن املطرز بعروق طويلة ممتدة من و�سط الثوب حتى
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�أ�سفله ،وكان عر�ض العرق يرتاوح ما بني الواحد �إىل ع�رشة ال�سنتمرتات ،وذلك ح�سب عمر
مرتديه ،ف�صغرية ال�سن كان عرق ثوبها يتميز بزيادة عر�ضه وزهاء لون حريره� ،أما العجوز
فكان عرق ثوبها ال
يتجاوز عر�ضه من
واحد �إىل �سنتمرتين
اثنني وب�ألوان قامتة.
ويطلق على العروق
�أ�سماء ح�سب �شكلها،
مثل عرق الدالية
واحلمام والبط والوز
واحلب�ش والنخلة
واحلا�رض وغريه
من الأ�سماء ،وتطرز
�أي�ض ًا م�ؤخرة الثوب
(الذيال) بعروق ت�أخذ
�شكل م�ستطيل .وكان للثوب ردانان يربطان خلف الظهر ،وتعطي املر�أة ذراعيها من الر�سغ
وحتى الإبط ،فتلب�س (الزعابيط) ذات الألوان الزاهية والقما�ش اخلفيف ،ثم ا�ستعي�ض عن
الردانات والزعابيط بالأكمام الطويلة املطرزة باحلرير واملت�صلة بالثوب ،كما لب�ست الن�ساء
التق�صرية ،وهي جاكيت ق�صرية مطرزة بالق�صب)37( .
وقد متيز الثوب الفل�سطيني اخلليلي يف �أرياف اخلليل مبيزة فريدة من حيث اجلودة
والتنوع ،وخرج حتفة فنية رائعة ا�ست�ساغه الآخرون فلب�سوه �أو قلدوه .وبالرجوع �إىل الرتاث
فقد لب�ست جداتنا و�أمهاتنا الثياب املطرزة باحلرير على قما�ش التوبيت واحلرب الأ�سود،
وو�شينه باحلرير املخيط بالإبرة واليد دون تدخل املاكينات يف العمل ،وهو ثوب ي�سرت
جميع اجل�سم واليدين ،وغطني ر�ؤو�سهن ،بالغطاء الأبي�ض امل�سمى «غدفة» ،وغالب ًا ما كانت
مطرزة الأطراف)38( .
وقد �أدخلت ن�ساء قرى اخلليل على �أثوابهن �أي�ضا فن الرتقيع �أي �إ�ضافة قطع من احلرير
ال�سوري ب�أ�شكال هند�سية على الأكمام والقطعة الأمامية من الثوب .كما عرفت بت�صاميمها
املبتكرة للو�سائد)39( .



لبا�س الر�أ�س:

Ú Úكانت املر�أة يف قرى اخلليل تغطي ر�أ�سها ب «العراقية» وت�سمى ال�شكة �أو العرقية
�إذا كانت النقود �صف ًا
واحداً .وت�صف من خلف
�أربع قطع من النقود
�أكرب حجم ًا من النقود
التي ُت�صف من �أمام.
وهي عبارة عن طاقية
مطرزة بقطبة الفالحي،
العراقية
وتزين
بالرياالت الف�ضية ثم
ي�ضاف لها الوزري
وهذه القطع ت�شكل
حزاما ف�ضيا للعراقية ،وتثبت العراقية على الر�أ�س بزناق ف�ضي من اجلانب الأمين حتى
اجلانب الأي�رس مارا ب�أ�سفل الذقن
وعند �أ�سفل الذقن تتدىل املحنكة الف�ضية �أو الذهبية وهي عبارة عن ريال ذهبي �أو
ف�ضي )40( .وهناك غطاء �آخر للخليل وبلدة بيت جربين ،يدعى طاقية «وقاة الطراهم» .وهذه
الطاقية القدمية (وقاية الدراهم املهر) م�صنوعة من قما�ش القطن مطرزة باحلرير ،ومغطاة
ب�شكل كامل بقطع نقدية عثمانية ،والطاقية ذو تركيبة غريبة ال�شكل حيث ينزل من اخللف
قطعة مطرزة مغطاة بالقطع النقدية وودع ،وينزل منها دنا دي�ش ،ميتد من جوانب الطاقية
�سال�سل ف�ضية ق�صرية مع تعاليق ،وينزل منها �أي�ض ًا خرز عقيق م�صفوف)41( .
Ú Úاتخذت الن�ساء الغدفة (الغطفة) غطاء الر�أ�س ،وهي من ال�شا�ش الثقيل الذي يغطي
الر�أ�س ويتدىل حتى �أ�سفل الظهر ،و�أطرافها مهدبة وعليها بع�ض التطريزات احلريرية اخلفيفة
خا�صة مبنطقة اخلليل (عرق عنب ،وعرق �شجر �رسو ،ومربعات �أقمار ،جنوم ،و�أ�شكال �أزهار)
 ،وتلب�س ال�صفة حتت الغدفة وهي طاقية مطرزة باحلرير ،م�شكوك عليها قطع من الرياالت
والوزريات ،وتثبت بزناق وهو حبل ف�ضي تتدىل منه حمنكة ،وهي ريال ف�ضي �أو ذهبي،
وكانت ال�صفة واملحنكة متيز الن�ساء املتزوجات� ،أما غري املتزوجات فكن يلب�سن (وقاة)
حتت الغدفة وهي طاقية �صغرية م�شكوكة بالرياالت وتثبتها رفرافة ،وهي قطعة من
القما�ش الأبي�ض يتدىل منها على اجلبني ريال ي�سمونه �أبو ري�شه �أو �أبو عامود ،مو�صولة من
اخللف بقراميل ،وهي قما�ش �أحمر م�صول مع جدائل ال�شعر التي تنتهي برياالت يف �آخرها،
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واتخذت الن�ساء ال�شمرب غطاء �آخر للر�أ�س
وكان لونه �أ�سود و�أطرافه مطرزة باحلرير
الأحمر()42
Ú Úبع�ض الن�ساء لب�سن على ر�ؤو�سهن
املالية احلريرية امل�صنوعة من احلرير
الناعم امل�ستورد ،وتغطي الر�أ�س مع باقي
اجل�سم ،وتلفها الن�ساء من الأمام)43( .
وكان من املحظور و�ضع غطاء الر�أ�س
جانباً ،ونك�ش ال�شعر ،فمن املتبع والأ�صول
�أن مت�شط املر�أة �شعرها بعد �أن ترفقه
وجتدله ،وتقوم بلف اجلدايل يف م�ؤخرة
الر�أ�س ،وتلب�س �أ�شكا ًال من الطواقي لتحافظ
على �أن يبقى ال�شعر من�سدال ،وعدم انتفاخه
حتت اخلرقة �أو الغطاء ،وت�ساهم الوقاة
ال�شطوة العراقية الطاقية التي تو�ضع حتت اخلرقة يف تثبيتها على الر�أ�س وي�شيع اليوم
ا�ستعمال ال�شبكة التي تن�سجها املر�أة بيدها وجتمع فيها ال�شعر ،كما �أنها ت�ساعد على تثبيت
اخلرقة على الر�أ�س �أي�ضا)44( .


حزام الثوب:

حتزمت الن�ساء يف قرى اخلليل بحزام �صويف ي�سمى (ق�شمري)  ،ثم بال�شملة التي �صنعت
من قما�ش حريري ،ولها �رشا�شيب من طرفيها .وبع�ض الن�ساء لب�سن ال�رساويل املطرزة
باحلرير من الأ�سفل.
ويتو�سط الن�ساء
«ال�شداد» وهو من
ْ
ال�صوف ،ولونه �أ�شهب
يطوى طبقات ع ّدة
ومنه الأزرق للن�ساء
الكبريات يف ال�سن.
وبع�ضهن يتو�سطن ما
ي�سمى «بال�شملة» :من

قما�ش ال�ساتان �أو احلرير بطية واحدة وعقدة �إىل الأمام يف الوقت الذي تكون عقدة ال�شداد
�إىل اخللف)45( .


احللي:

لب�ست الن�ساء �أ�شكا ًال متعددة من احللي ،فزينت الواحدة منهن مع�صميها بالأ�ساور
الف�ضية (احليدري والعزيات)  ،ويتدىل من جيدها عقد الكردان الذي يتكون من �أعمدة
ف�ضية تتدلىَّ منها �سال�سل مربوط يف نهايتها الرياالت �أو الوزريات وغريها من قطع العملة
العثمانية ،ويف و�سط الكردان هالالن �أحدهما �أكرب من الأخري .ولب�سن �أي�ض ًا على �صدورهن
(البغمة) وهي قالدة من الوزريات والرياالت ،ولب�سن على ظهورهن البنود وهي �أي�ض ًا
تتكون من الوزريات وقطع العملة الف�ضية)46( .
َّ
وقد لب�ست الن�ساء �أي�ضا يف منطقة اخلليل ،وبخا�صة (العرو�س) الكردان امل�صنوع من
الف�ضة مع القطع النقدية التي تكون على الطاقية ،ويحتوي هذا الكردان على قطع نقدية مع
تعاليق ب�سال�سل ف�ضية مركبة على قطعة قما�ش �سوداء ويف و�سط الكردان واحد �أو �أكرث من
تعليقة �أكرب ،مركب عليها �أحجار �أو زجاج ملون)47( .


احلذاء:

�أما حذاء الن�ساء فكان (الوطا) بقاعدة من الكوت�شوك ،وباقي ج�سمه كان من اجللد
الطويل ويزم على بطن الرجل .وغالب ًا ما كانت الن�ساء مي�شني حافيات وال ي�ستعملن الوطا
�إال يف �أوقات احل�صيدة �أو التحطيب ،وكانت بع�ض الن�ساء اللواتي مل يعتدن انتعال الوطا
و�أردن الأ�رساع يف م�شيتهن يخلعنه وي�ضعنه حتت �إبطهن وي�رسن حافيات ،فانتعال الوطا
كن يعدونه معوق ًا لهن يف م�سريهن)48( .
ّ

و�أخذت هذه الألب�سة باالختفاء ،ولكن ميكن �أن جند يف هذه الأيام بع�ض الن�ساء خا�صة
الكبريات يف ال�سن ما زلن متم�سكات باملالب�س الرتاثية ،وجند يف بع�ض الأحيان �أن الفتيات
يلب�سن املالب�س ال�شعبية يف بع�ض املنا�سبات خا�صة املنا�سبات الوطنية.
ثانيا -مالبس املرأة يف مدينة اخلليل:

كانت تغلب على املالب�س التقليدية للمر�أة الفل�سطينية يف املدينة مظاهر الت�شابه،
�سواء لدى مقارنتها بني مدينتني خمتلفتني� ،أو بني فئتني اجتماعيتني يف املدينة الواحدة.
وفيما ي�أتي مناذج من الثياب التقليدية يف املدن التي كانت موجودة منذ مطلع القرن
الع�رشين �أو التي انت�رشت بعد ذلك.
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♦ ♦«الدراعة» يف مدينة اخلليل هو
ا�سم قطعة اللبا�س امل�شابهة لل�سبلة يف
مدينة اللد ،ولكن الدراعة ما زالت موجودة
حتى اليوم لدى بع�ض الن�ساء امل�سنات ،وقد
كانت تعمل من �أقم�شة متعددة و�أف�ضلها
ما كان من احلرير� ،أما لونها فهو الكحلي
�أو الأزرق ،وت�شبه يف تف�صيلها وهيكلها
العام ال�سبلة ،عدا �أن فتحة ال�صدر فيها �أكرث
طوالً� ،إذ يبلغ طولها حوايل � 37سم ،وعلى
فتحتي الكمني عند اليدين تطريز ب�أ�سنان
املن�شار ،وكذلك يوجد نوع التطريز نف�سه
(بالإبرة اليدوية)  ،و�شكله (�أ�سنان املن�شار)
على فتحة ال�صدر وحفرة الطوق ،والبنايق
عددها �أربعة ،اثنتان منها على كل جانب،
والبنيقة على �شكل �شب منحرف .وللدراعة
ديارة بعر�ض � 3سنتمرتات وتلب�س الدراعة فوق الف�ستان املنزيل)49( .
وال يكتمل لبا�س الدراعة دون لبا�س الر�أ�س ،وهو هنا قطعتان :اليمنية وهي منديل
من ال�شا�ش امل�شجر .م�ستطيلة ال�شكل طولها � 140سم ،وعر�ضها � 70سم ،وتثبت على الر�أ�س
من منت�صفها ،بحيث يتوازن جانبا عر�ضها من جهتي الر�أ�س �إىل الأمام فوق اجلبهة� ،إذا
كانت املر�أة يف داخل البيت� ،أي �أنها ال تغطي الوجه لكن �إذا �أرادت املر�أة اخلروج من البيت
فت�سحبها على وجهها بحيث تغطية مثبتة �شعرها وت�ضع فوقها املن�شفة.
واملن�شفة قطعة م�ستطيلة من القما�ش الأبي�ض ت�شبه «الغطوة» تثنى ،ويلقط طرفا
�ضلعيها ليكونا متطابقني على �شكل مربع �أو م�ستطيل ،وبذلك فهي ت�سد م�سد «العقدة» يف
الغطوة ،وتلب�س كما تلب�س الغطوة وتثبتها املر�أة على ر�أ�سها بيدها �أو بكلْتي يديها ،وتظهر
الدرزة املربعة �أو «العقدة» فوق م�ستوى كعبي املر�أة بقليل ،تاركة ف�سحة ميكن ر�ؤية لون
الدراعة الأزرق ،ويتيح طول املن�شفة �إمكانية للف ج�سمها بها ،وم�سكها بيدها من الداخل
حتت ذقنها� ،أو حتت �إبطها يف هذين املكانني� ،أو �إنها ترتكها �سائبة فوق ظهرها دون �أن
تلف ج�سمها بها بل تكتفي بتثبيتها فوق ر�أ�سها ،ب�أن مت�سكها بيديها على �صدرها)50( .

♦

♦املالية:

تخاط املالية من خمتلف �أنواع الأقم�شة و�ألوانها ولكنها غالب ًا ما تكون من القما�ش
الأبي�ض للعرو�س ،ومن القما�ش امللون لل�صبايا ،ومن القما�ش الأ�سود لكبار ال�سن ،واملالية
�أحدث من ال�سبلة والدراعة ،وميكن م�شاهدتها حتى اليوم يف بع�ض املدن الفل�سطينية ،و�إن

كان ذلك نادرا ً ،واملالية ب�سيطة يف تف�صيلها وخياطتها ،فهي تتكون من قطعتني
مت�صلتني معاً على النحو الآتي:

 التنورة :قطعة م�ستطيلة طولها � 190سم عر�ضها � 90سم ،تثنى القطعة من
منت�صفي طوليها ويلقط عر�ضاها ،فت�صبح كالكي�س مفتوحة من اجلهتني ،ي�شكل عر�ضها
ارتفاع التنورة �أو طولها من اخل�رص �إىل ما فوق الكاحل.
 الغطوة :قطعة �أخرى ملقا�سات التنورة نف�سها ،ولكن تظل مفتوحة ال يخاط طرفاها
جتمع مع التنورة عند اخل�رص بخياطتها مع ًا عدا م�سافة � 2سم من اجلهة الأمامية.
وللمالية ثالثة �أربطة ،والرباط هو قطعة رفيعة مثنية وخميطة من القما�ش بعر�ض
� 2 -1سم ،و�أحد هذه الأربطة على خ�رص التنورة حتت طرفها الدائري املثني ليخفي الرباط
الذي هو «تكة» �أو «دكة» ت�شبه «دكة» ال�رسوال والرباطان الآخران طول كل منهما �25سم
وهما على الطرف ال�سائب للغطوة تبعد بداية كل منهما عن طرفهما مبقدار �80سم وامل�سافة
املتبقية بينهما هي � 25سم� 30 -سم وهي امل�سافة املتو�سطة يف طرف الغطوة ال�سائبة.
ويتم ب�أن تدخل املر�أة ج�سدها يف التنورة ثم تربط و�سطها بالرباط املزموم على
اخل�رص ،ثم ترد الغطوة من اخللف على ر�أ�سها ،بعد �أن ت�ضع على ر�أ�سها مندي ًال خفيف ًا ي�شبه
اليمنية ،وقد يكون (م�شغو ًال بالأويا)  ،ثم تربط الغطوة بالرباطني العلويني خلف الر�أ�س
وفوق الأذنني ،مثبته املنديل على وجهها ور�أ�سها .وحينما تخرج تديل املنديل ومت�سك
بالغطوة حتت الذقن واملنديل الذي تغطي به وجهها كان �سميك ًا ثم تغيرّ �إىل منديل خفيف
�شفاف ميكن من خالله ر�ؤية معامل وجه ال�سيدة بعد �أن كان �سميك ًا ال ي�سمح بذلك .ومثل هذا
املنديل اخلفيف انت�رش يف املدن الفل�سطينية يف العقد الرابع من هذا القرن)51( .
♦

♦الكاب:

انت�رش الكاب يف خمتلف املدن الفل�سطينية ،وحل حمل املالب�س ال�سابقة مثل ال�سبلة
واملالية ،حيث �أ�صبح اللبا�س التقليدي الذي يلب�س فوق الف�ستان احلديث يف املدينة ،وما
زال بالإمكان م�شاهدة هذا اللبا�س يف �أ�سواق املدن املختلفة حتى الآن ،والكاب يخاط من
القما�ش الأ�سود ،ويتكون هذا النمط من ثالث قطع هي :الكاب والربن�س والربقع ،كالأمناط
ال�سابقة �إال �أنه ميكن مالحظة التغريات التي ح�صلت يف الكاب ،حيث �أق�رص من الأمناط
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ال�سابقة ،و�إن قطع الر�أ�س الوا�سعة قد اختفت كما �أنها �أ�صبحت �أقل �سمك ًا منها يف ال�سابق،

وفيما ي�أتي و�صف لأجزاء هذا النمط:

()52

 الكاب :وهو ي�شبه املعطف الطويل وهو مفتوح من الأمام وهو على �شكلني ،ف�إما
�أن يكون «بردة» �أي ُتر ُّد اجلهة اليمنى فوق الي�رسى ،و ُتثبت فوقها بزر �أو �أكرث عند اخل�رص
�أو «بدون ردة» وهو ما كان طرفاه الأمامني ال ُيردان و�إمنا يغلقان مع ًا كاجلاكيت احلديث
ب�أزرار عدة فيما بني اخل�رص ومنت�صف ال�صدر.
ويتكون الكاب من عدد من القطع الطولية ترتاوح بني  11 -5قطعة ،لكنها فردية
العدد لتكون القطعة الو�سطى على الظهر ،وكلما كان (الكاب) �أكرث حداثة ،كلما قلَّت عدد
القطع التي تكونه ،فهي يف الكاب القدمي �إحدى ع�رشة قطعة ،واحدة منها متتد على منت�صف
طول الظهر حتى منت�صف ال�ساقني ،وع�رش قطع ت�شكل اجلوانب والبدنني الأمامي واخللفي،
ولكن ق َّل عدد القطع بعد ذلك ف�أ�صبحت خم�س قطع ،واحدة للظهر وقطعتان للجوانب لل�صدر،
و�أطوال هذه القطع مت�ساوية ،حيث ميتد طول الكاب من الكتف حتى منت�صف ال�ساق،
ويتفاوت عر�ضها ح�سب عدد هذه القطع؛ �إذ يقلُّ �أقل عر�ضها حينما تكون كثرية العدد،
ولكن حميطها من الأ�سفل يبلغ  1و � 5أمتار ،مع مالحظة الفروق الب�سيطة يف حجم الرماة،
وللكاب القدمي قبة ب�سيطة هي قطعة من القما�ش ُتثبت على فتحة الطوق� ،أما الكاب احلديث
فال يخلو من قبة ت�شبه قبة اجلاكيت ،ال يقل عر�ضها عن � 10سم ،تظهر خلف العنق وحول
ال�صدر ،وتتعدد �أ�شكالها يف الكاب احلديث ،كما �أن الكاب قد يثبت به عند اخل�رص «قيطان»
كقيطان ال�سبلة بغر�ض تثبيته عند اللبا�س� ،أو ليف�صل ال�صدر عن اجلزء ال�سفلي منه ،كما يف
الأ�شكال ال�سابقة من اللبا�س.
وانت�رش حديث ًا �شكل جديد للكاب ي�سمى «الرتواق» ويتكون من ثالث قطع فقط هي
الظهر والردتان اجلانبيتان ،وال ي�شرتط فيه �أن يكون من القما�ش الأ�سود ،بل �أخذت تنت�رش
«ترواقات» من خمتلف �ألوان الأقم�شة ال�سادة (ذات اللون الواحد) .
 الربن�س :هو ال�شكل الأكرث حداثة للغطوة ال�سابقة وهو قطعة من القما�ش الأ�سود
ق�ص ب�شكل �شبه خمروطي لكن دون �أن يكون الر�أ�س مدبباً ،و�إمنا
الذي يخاط منه الكابُ ،ي ُّ
هو م�ستقيم طوله � 30سم ،والطرف ال�سفلي يبدو م�ستديراً حميطه � 160سم ،وارتفاعه � 80سم
وعر�ضه من اجلوانب � 60سم ،ويت�صل بطرفيه العلويني رباط بعر�ض � 3سم وطول � 40سم.
 الربقع :منديل من قما�ش احلرب الأ�سود (حرير نباتي �شفاف)  ،وقد يكون من القما�ش
امل�شجر والقطعة ،م�ستطيلة ال�شكل �أطوالها  90و � 60سمُ .يطوى من منت�صفه ،و ُيلقط �ضلعاه
املتطابقان عند نهايتيهما غرز عدة ،لت�سهيل تثبيته على الر�أ�س.

ُيلب�س الكاب فوق الف�ستان ثم ُي�ش ُّد القيطان حول اخل�رص ،و ُيعقد ليثبته من جهة
وليعطيه منظراً �أكرث جما ًال من جهة �أخرى ،ثم ُيو�ضع الربقع �أو املنديل على الر�أ�س بحيث
تكون القطبة من اجلهة اخللفية وطرفه العلوى يحيط بالر�أ�س على م�ستوى اجلبهة ،وتتدىل
من الأمام على طبقتني بوجود املنديل من طبقتني على الوجه ،ميكن املر�أة من رفع الطبقة
العليا منه وردها على الر�أ�س �إىل اخللف ،لتظل طبقة واحدة متكن املر�أة من ر�ؤية ما حولها
�أن لزم الأمر ،وقد ُترد الطبقتان �إىل اخللف حينما تكون يف البيت �أو يف جمل�س ن�سائي ال
يح�رضه الرجال ،والعادة �أن ت�سدل الطبقات مع ًا حني تخرج املر�أة وتتواجد خارج املنزل،
وقد ال يكون املنديل مثبت ًا بعروة ،و�إمنا منديل عادي من «احلرب» �أو «جلورجيت» على �شكل
م�ستطيل ُيطوي من منت�صفه ويو�ضع املحور الذي طوي عنده على اجلبهة من الأعلى ويلف
�إىل خلف الر�أ�س ويربط طرفاه فيتكون الربقع من طبقتني ،مبكن �أن يقلَّ�ص �إىل طبقة واحدة
حمرم
فقط كما بينا من قبل ،وفيما بعد اُ�ستعي�ض عن هذا املنديل ذي الطبقتني مبنديل ّ
خفيف ي�سمى مبنديل «املوخل» و�أطلق عليه �أي�ض ًا ا�سم منديل «البونية» �أو «الأبونية» وهو
�شفاف يظهر منه وجه املر�أة ،كما لو �أنها مل تكن ت�ضعه على وجهها ،وكان هذا املنديل
ال�شفاف هو الأكرث انت�شاراً بني ال�صبايا يف �سنوات العقدين الرابع واخلام�س� .أما الربن�س
فيو�ضع على الر�أ�س ،ويتهدل على ال�صدر والظهر ب�شكل خمروطي �أو �شبه دائري.
و�أخذت هذه الألب�سة باالختفاء ،ولكن ميكن �أن جند يف هذه الأيام كثرياً من الن�ساء
تلب�س الكاب واملنديل وحده تلف به ر�أ�سها ووجهها بد ًال من الربن�س والربقع مع ًا وتربط
�أطرافه من اجلهة اخللفية �أو الأمامية للعنق ،كما �أننا ميكن �أن جند الكاب دون غطاء للر�أ�س
والوجه ،بل تكتفي املر�أة بو�ضع منديل على ر�أ�سها كا�شف ًة وجهها ،وتلب�سه بعد �أن ُيطوى
�أحد قطريه ،في�صبح على �شكل مثلث و�ضع عند �ضلعه الذي تثنى منديل على اجلبهة للر�أ�س
تاركة بقية املنديل على ر�أ�سها وظهرها ،ثم مت�سك بها وتوازنه ،وتربط طرفيه حتت الذقن �أو
خلف العنق ،وهكذا تغطي �شعرها ور�أ�سها دون �أن تغطي وجهها)53( .
ون�ستطيع القول �إنه كانت تغلب على املالب�س التقليدية للمر�أة الفل�سطينية يف املدينة
مظاهر الت�شابه ،لكن مظاهر االختالف والتنوع �أخذت تظهر بو�ضوح كبري بني مالب�س
الأجيال املتعاقبة ،وبخا�صة يف العقود الأخرية .وقد متثل التغري يف املالب�س الن�سائية يف
كل من غطاء الر�أ�س ولبا�س البدن على حد �سواء ،فغطاء الر�أ�س مبا فيه غطاء الوجه كان
�سميك ًا تغري �إىل غطاء �أقل كثافة ،ثم ا�ستبدل بغطاء خفيف قبل التخل�ص منه نهائي ًا لدى
بع�ض الفئات� .أما لبا�س البدن فقد تعر�ض للتغيري �أي�ضا يف نوع قما�شه ولونه ،وكيفية
تف�صيله و�شكل فتحاته وطوله وات�ساعه ،وكل التغيريات فيه كانت تتجه �إىل تقليد الف�ستان
الإفرجني)54( .
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وقد �شمل التغيري ن�ساء القرية� ،أي�ضا خا�صة بعد النكبة ممن �أجربن على ترك قراهن ،وهذا
�أدى �إىل انقطاع مفاجئ يف ارتداء املالب�س ال�شعبية وا�ستبدالها باملالب�س الإفرجنية احلديثة.
ويف النهاية ن�ستطيع القول �إن لكل قرية ومدينة فل�سطينية لبا�س ًا ن�سائي ًا خا�ص ًا مييزها
عن القرى واملدن الأخرى ،ومع هذا اللبا�س �أو الثوب كماليات تختلف من منطقة �إىل منطقة،
ورغم هذا التنويع يف املالب�س ،هناك عوامل م�شرتكة يف املالب�س ترتكز يف نوعية القما�ش
وحياكته ،يف �أنواع اخليطان امل�ستعملة للتطريز ،ويف بع�ض الر�سومات وحتويرها يف َق َّ�صة
ر�سم
الثوب وتركيبه .فالر�سومات والوحدات امل�ستعملة يف التطريز تت�شابه ،فمثال هناك ُ
�شجرة ال�رسو املعروفة يف منطقة بيت دجن ك�رسوة طويلة مع قاعدة� ،أما يف رام اهلل فرنى
ال�شجرة نف�سها م�صغرة بدون ر�أ�س وبدون قاعدة ،ونرى ال�شجرة نف�سها على الأثواب يف
منطقة اخلليل ومنطقة بئر ال�سبع ولكن ب�شكل خمتلف .وهناك �أي�ضا جنمة بيت حلم وت�سمى
القمر يف رام اهلل ور�سمة العمار يف اخلليل)55( .

خامتة:
واجه الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني كثري من التحديات واملحاوالت امل�ستمرة من
قبل اليهود لتهويده وحماولة طم�سه ،لكن حماوالتهم باءت بالف�شل نتيجة وعي �شعبنا
الفل�سطيني ،ووقوفه يف وجه هذه املحاوالت.
ون�ستطيع القول �إنه على الرغم من ات�صاف املالب�س ال�شعبية ب�صفات التقليدية و
الوراثة واملحلية �أو الإقليمية ،فذلك ال يعني �أن املالب�س تبقى على ما هي عليه دون تغيرّ �أو
تب ّدل ،بل �إن التغري والتطور امل�ستمرين الدائمني �صفتان من �صفاتها ،وهذا ما الحظناه يف
املالب�س ال�شعبية يف اخلليل ،فاليوم نرى �أن ارتداء املالب�س ال�شعبية يكاد يقت�رص على الن�ساء
كبريات ال�سن ،وهذا ي�شمل املدينة والقرية� ،أما الفتيات فقد �سارعن �إىل التخلي عن مالب�سنا
ال�شعبية ل�صالح املالب�س الأوروبية� ،أو الف�ساتني الطويلة للفتيات املحافظات .ويف هذا تخ ٍّل
عن عاداتنا وتقاليدنا ،لذا ال بد من و�ضع خطط تربوية تتبناها وزارة الرتبية والتعليم من
�أجل غر�س قيمة حب الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،و�رضورة التم�سك مبالب�سنا ال�شعبية التي
هي عنوان تراثنا الذي نفتخر به .وكذلك ال بد من ت�شجيع الن�ساء على لب�س املالب�س ال�شعبية
يف املنا�سبات اخلا�صة والعامة حتى نثبت للعامل اعتزازنا برتاثنا ومت�سكنا به يف وجه
االدعاءات الإ�رسائيلية،
وكما يعلم اجلميع ،ف�إن هذه ال�صناعة التقليدية املتوارثة تتعر�ض يف ظل االحتالل
ال�صهيوين� ،إىل ا�ستغالل ب�شع� ،إذ تقوم دور الأزياء الإ�رسائيلية با�ستخدام الأيدي املاهرة
الرخي�صة للمر�أة الفل�سطينية يف تطريز مالب�س خا�صة بها ،ثم ت�صدرها �إىل اخلارج على �أنها
�أزياء �إ�رسائيلية �شعبية ،فتجني بذلك الأرباح املعنوية واملادية الطائلة.
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جملة الرتاث واملجتمع .البرية ،جمعية انعا�ش الأ�رسة .العدد  ،22ني�سان � .1993ص
.32
4545الوحو�ش ،حممد �شحدة .حلحول -الأر�ض وال�شعب� .ص .326
4646ال�صقور ،جمال .نوبا ،اطاللة على الريف الفل�سطيني� .ص .190
�4747أبو عمر ،عبد ال�سميع .الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني تطريز وحلي� .ص .53
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4848ال�صقور ،جمال .نوبا ،اطاللة على الريف الفل�سطيني� .ص .190
انظر �أي�ضاً:
الوحو�ش ،حممد �شحدة .حلحول -الأر�ض وال�شعب� .ص .325
4949كناعنة� ،رشيف و�آخرون .املالب�س ال�شعبية الفل�سطينية .البرية ،جمعية انعا�ش الأ�رسة.
� .982ص .193
5050امل�صدر نف�سه� .ص .193
5151امل�صدر نف�سه .194
5252امل�صدر نف�سه .194
5353امل�صدر نف�سه .195 ،194
5454امل�صدر نف�سه.191 ،
5555جودي ،حممد ح�سن .تاريخ الأزياء احلديث .عمان ،دار �صفاء للطباعة والن�رش .الطبعة
الأوىل  .1997اجلزء الثاين� .ص .63 ،61

املصادر واملراجع:
1 .1ابن منظور .ل�سان العرب .بريوت ،دار �صادر للن�رش.1968 ،
2 .2م�صطفى ،ابراهيم و�آخرون .املعجم الو�سيط .ا�ستانبول ،دار الدعوة.1989 ،
3 .3م�ؤمن ،جنوى �شكري ،وجرج�س� ،سلوى .الرتاث ال�شعبي للأزياء يف الوطن العربي.
القاهرة ،عامل الكتب .الطبعة الأوىل .2004
4 .4كناعنة� ،رشيف� .أنواع الثقافة والفنون ال�شعبية املادية ومناذج منها .جملة الرتاث
واملجتمع .العدد� 48شتاء .2008
5 .5هارون ،عبد ال�سالم .الرتاث اال�سالمي .القاهرة ،دار املعارف.1978 .
� 6 .6رسحان ،منر .مو�سوعة الفولكلور الفل�سطيني .عمان البيادر الطبعة الثانية .1989
7 .7اخلادم� ،سعد .تاريخ الأزياء ال�شعبية يف م�رص .دار املعارف ،القاهرة .1959
 8 .8م�صطفى ،فوزية ح�سني .الأزياء ال�شعبية للمر�أة امل�رصية يف حمافظة اجليزة واالبتكار
منها لأزياء ع�رصية .ر�سالة دكتوراة غري من�شورة جامعة حلوان .1979

.9

http: // www. alqudslana. com/ index. php?action=article&id=14689

1010املزين ،عبد الرحمن .مو�سوعة الرتاث الفل�سطيني .بريوت ،م�ؤ�س�سة �صامد .الطبعة الأوىل،
.1981
1111الوحو�ش ،حممد �شحدة .حلحول -الأر�ض وال�شعب .عمان ،دار ال�صباح للن�رش .الطبعة
الأوىل .1992
1212منر ،عبا�س .كي ال نن�سى .من القرى املدمرة( ...مغل�س) ق�ضاء اخلليل .جريدة القد�س
.2010 -5 -29
�1313أبو عمر ،عبد ال�سميع .الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني تطريز وحلي .القد�س ،مطبعة ال�رشف.
الطبعة الثانية .1987
1414ال�صقور ،جمال .نوبا� ،إطاللة على الريف الفل�سطيني .مركز حمو للطباعة .الطبعة الأوىل
.1999
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1515قعوار ،وداد و�آخرون .التطريز الفل�سطيني .بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش.
الطبعة الأوىل .1996
1616البطمة ،ناديا .الأبعاد النف�سية واجلمالية واالجتماعية واالقت�صادية للثوب الفل�سطيني.
جملة الرتاث واملجتمع .البرية ،جمعية �إنعا�ش الأ�رسة .العدد  ،22ني�سان .1993
1717كناعنة� ،رشيف و�آخرون .املالب�س ال�شعبية الفل�سطينية .البرية ،جمعية انعا�ش الأ�رسة.
.1982
 1818جودي ،حممد ح�سن .تاريخ الأزياء احلديث .عمان ،دار �صفاء للطباعة والن�رش .الطبعة
الأوىل .1997

الز ّي وعادات األفراح واألتراح
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أ .إبراهيم خمارزة
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مقدمة:
خمطوطة «الرو�ضة النعمانية يف �سياحة فل�سطني وبع�ض البلدان ال�شامية» �أو «مر�آة
م�سميات
فل�سطني و�سورية» �أو «ال�سياحة النعمانية» �أو «الرحلة النعمانية» -وجميعها ّ
للمخطوطة نف�سها� -صاحبها هو :نعمان بن عبده بن يو�سف بن نقوال الق�ساطلي (الق�سطلي،
ق�ساطلي ،ق�سطلي) الكرباين الدم�شقي .من طائفة امل�سيحيني امللكيني .املولود �سنة /1855
 56يف دم�شق واملتوفى بها �سنة .1920
وقد كَ تب املخطوطة املكونة يف �سنتي  ،1875 -1874خالل فرتة عمله مع �صندوق
ا�ستك�شاف فل�سطني؛ والتي حددها ( )2قائالً…« :كان �أول بدايتها يوم �سبت يف � 26أيلول
غربي �سنة 1874 /9 /26( 74م) حيث خرجت من مدينتي دم�شق ال�شام ،قا�صداً هذه
البالد عن طريق بريوت» .حيث �شارك خالل ثالث �سنوات يف عمليات امل�سح الأثري امليداين
حتى نهايته �سنة 1877م ،والذي ُن ّفذت فيه عمليات م�سح وا�سعة �شملت ثلثي م�ساحة
فل�سطني احلالية تقريباً .وكان عمله الر�سمي هو تثبيت الأ�سماء العربية جيدا عند ترجمتها
للأنكليزية ( - )Native scribeوهذا وا�ضح حتى من ت�شكيله لبع�ض الأ�سماء -والإ�رشاف
على ترجمتها من قبل الفريق �إىل الإنكليزية.
واملخطوطة ق�سمان ،الأول :عن جبل اخلليل وهو الق�سم الأكرب .والثاين :عن بالد
غزة وبع�ض مواقع تابعة للرملة ،وعن مدينة القد�س وبع�ض املواقع التابعة لها من الغرب
وال�رشق وال�شمال ،ثم بع�ض املواقع التابعة ملدينة نابل�س على الطريق بينها وبني القد�س،
ثم املدينة نف�سها.
وكانت املعلومات الأثرية امليدانية ،وال�سكان هم امل�صدر الأ�سا�س ملعلوماته الأثرية
و�سباق ًا يف �أخرى؛ وما
وغري الأثرية التي ذكرها .وكان جريئ ًا يف بع�ض جماالت كتاباتهّ ،
كان ذلك ليتم لوال تفاعله مع النا�س ،حيث رووا له ،وعاي�ش حالتهم احلقيقية من حيث:
الأمور االجتماعية :والعائالت وتق�سيماتها ،وعن زيهم و�أفراحهم و�أتراحهم ،والإقت�صادية:
الزراعية والتجارية ،والتعليمية وغريها.
وهي مهمة جدا ،خا�صة خالل هذا القرن؛ ال�ضعيف يف الت�أريخ املكتوب ،والذي �أغلبه
روايات �شفوية .فقد نقل من �أفواه ال�سكان ،ورمبا تكون املعلومات من ال�سكان� ،أو الأدالء
الذين رافقوا الفريق كمر�شدين� ،أو حرا�س �أو عمال معهم ،ومل ي�سمعها �أع�ضاء الفريق.

كتب الق�ساطلي عن زي جبل اخلليل� ،ضمن �أمور �أخرى من حياة �سكان اجلبل ،ثم كتب
زي �سكان مدينة بيت حلم امل�سلمني والن�صارى ،ثم عاد �إىل مدينة اخلليل فكتب عن
عن ّ
الزي ل�سكانها امل�سلمني ،وعن زي الأقلية اليهودية فيها ،وعن عادات امل�سلمني يف الأفراح
والطهورات.
زي �سكانها امل�سلمني،
وبعد مغادرته جبل اخلليل و�صل �إىل مدينة املجدل ،فكتب عن ّ
ثم غادرها اىل مدينة غزة ،فكتب عن زي امل�سلمني والن�صارى يف املدينة وعن عادات
الزواج ل�سكانها .وهذه املواقع اخلم�سة التي كتب عنها �ضمن رحلته يف جبل اخلليل ،وبالد
غزة ومدينة القد�س ومدينة نابل�س.

أوالً -جبل اخلليل:
 .1الز ّي (اللباس) :
حتت عنوان م�ستقل «بع�ض �أخبار عن جبل اخلليل ( ،»)3ويق�صد قرى اجلبل ،يف
ال�صفحات  ،78 -76تناول جوانب كثرية ،منها الزي (املالب�س)  ،وعاداتهم يف الأفراح
والأتراح.

فقد و�صف مالب�س رجال اجلبل:
«� ...إن مالب�س �سكان هذا اجلبل كالعرب متاماً ،ف�إن الرجال يلب�سون ثوب ًا �أبي�ض ذا
�أردان طويلة وفوقه عباءة ،والن�ساء يلب�سن ثوب ًا �أزرق وفوقه عباءة �أي�ضا زنارية( )4يلب�سنها
يف �أيام ال�شتاء وال يقتنى الرجل منهم غري ثوب واح ٍد وعباءة واحدة وان كان غني ًا فيكون
عنده ثوبان وعباءة �سوداء �شغل بالد َغ ّز َة ام م�رص والذي لي�س بغني فعبائته زرقا ام بي�ضاء
بغدادية ام �شامية بي�ضاء مدققة( )5وعندما يغ�سل ثوب ُه يت�شح بعبائت ِه غري ان املر�أة وقت
عر�سها تقنى ثوبا مقلم ًا من ال�شقف ال�سلطانية( )6التي ت�شغل يف ال�شام وكربا اي�ضا من اخلام
و�سوف ياتي اي�ضاح ذلك يف حمله (تنبيه ان بع�ض امل�شايخ يلب�سون اكبارا وبع�ضهم قنابيز
غري ان ال�شيخ ال يقنى �أكرث من كِ برْ �أبي�ض �أو كِ برْ ين وقنبازين �أو ثالثة وال بد �أن يكون واحد
منهما �أبي�ض وزنار( )7اجلميع رجاال ون�ساء من جلد يعملونه اق�شطة و�أكرثه يرد من ال�شام،
وعلى ر�ؤو�سهم يلب�سون طربو�ش ًا فرن�ساوي ًا له طرة زرقاء ،وكل خيط منها يف ر�أ�سه �رشابة
�صغرية ،ويلفون فوقه كفية كبرية بغدادية ،والبع�ض يلفون �شا�شية بي�ضاء كبرية».

وعن لبا�س الر�أ�س عند الن�ساء كتب:
قما�ش �أزرق لها زناق (زنار) ،يربط حتت العنق ويعلق
« ...والن�ساء يلب�سن طاقية من
ٍ
()9
()8
يف �أطرافه قطعة من العملة ،و�أكرث ذلك الريال العمود �أو ريال �أبو �شو�شة ».
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين ،العدد الثالث
يناير 2013

281

282

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن
هوية وإنتماء

وعن �أحذيتهن يقول:
« ...و�أما الن�ساء فجميعهن حفاة ،وال تلب�س الواحدة منهن برجليها �شيئ ًا �سوى مدا�س
يوم عر�سها ،والعزيزة على قلب رجلها تلب�س �أحيانا مدا�س ًا والرجال يوجد كثريون بينهم
مي�شون حفاة �أي�ضا.» ...

ويو�ضح م�صدر هذه الأزياء فيذكرها:
« ...وواردات هذا اجلبل �أكرثها �شامية ف�إن العبي التي هي جانب عظيم من ك�سوتهم
ترد لهم منها ،وكذلك الكفايف ترد لهم عن طريق ال�شام ،وان كان بع�ضها �شامية ،وبع�ضها
�شغل بغداد ...وكذلك مالب�س ن�سائهم و�أما ما يرد من �أوروبا لهم فهو اخلام والطرابي�ش
وجميع ذلك يرد ملدينة خليل الرحمن ،ومنها يتفرق يف القرايا».
ثانيا -مدينة بيت حلم:

حتدث عن حال ن�سائها ورجالها من امل�سلمني والن�صارى ،وعن زيهم �صيفاً
و�شتا ًء يف ال�صفحات  ،87 -86فيذكر:

�رشاء وال يلب�سوهن �سوى الثوب،
«� ...أنهم ي�ستخدمون ن�ساءهم كالعبيد وي�شرتونهم
ً
و�شتاء وعليهن
ويف �أيام ال�شتاء عباءة زنارية فوقه ويوجد كثريات منهن بغري �أحذية �صيف ًا
ً
�أن يقمن ب�أعمال نظري �أعمال ن�ساء جبل اخلليل الذين تقدم ذكرهن ...ومن عادات الن�ساء يف
هذه البلدة �أن يلب�سن على ر�ؤو�سهن �شك ًال من الذهب �أو الف�ضة (�إن هذا ال�شكل ال ي�سوغ �أن
�صف اجزاءه
تكون من العملة و�أكرثه ي�ستعمل من الريال ال�شو�شة �أو الب�شلة( ،)10وهذا ال�شكل ُت ُّ
متال�صقة بع�ضها بجانب الآخر وحينما ت�ضعه احلرمة (املر�أة) على ر�أ�سها ي�ضحى حروفه
على ر�أ�سها واجلميع من ع�صائب واقفة(.»)11

ولعله �شعر ب�أنه مل ي�صف جيدا ً� ،أو مل ي�س ِم هذا ال�شيء با�سمه املتعارف عليه،
فتدارك الأمر ،ووعد بتو�ضيح �صورة له:
«وال بد من �أن ن�ضع �صورة لإحدى ن�سائهم �إذ منها يقرب كل �شي على الفهم �أكرث».

ويتابع متحدثا عن املو�ضة احلديثة حينها:
« ...ثم �إن رجال هذه البلدة قد �أخذوا ب�أن ير ّتبوا مالب�سهم ترتيب ًا يوافق ا�صطالح
املدن ،ومن عادتهم �أن يلب�سوا على ر�ؤو�سهم طربو�ش ًا كالذي يلب�سه �أهايل اخلليل ،ويلفون
فوقه كفية مثلهم».

ويعود ويذكّر مب�صدر هذه امللبو�سات ،واملحالت التي تبيعها:
« ...و�أكرث واردات هذه البلدة التجارية من �أ�شغال ال�شام ...ويوجد يف هذه املدينة نحو
خم�سة ع�رش دكان ًا لبيع الب�ضايع ودكاكني خالفها ل�شغل (الكنادر وال�رسامي) وبيع بع�ض
الأ�شياء العطرية».
ثالثا -مدينة اخلليل:
♦

الزي (اللبا�س) :
♦ ّ

وبعد ذلك يعود �إىل مدينة اخلليل يف ال�صفحات  ،114 -110حيث ي�رسد بع�ض املهن
للعبي التي يلب�سها معظم الرجال،
التي ميار�سها �أهل املدينة ،وبالذات امل�سلمون .وبالن�سبة
ّ
في�ؤكد �أن �صناعة �أغلبها حملية وبجودة عالية:
العبي الريفية و�أ�شغالهم
«ثم �إنه يوجد يف هذه املدينة نحو خم�سني نو ًال ونيف لن�سج
ّ
جيدة بهذه ال�صنعة كالدم�شقيني ورمبا �أح�سن منها وقد ا�شرتيت عندما �شاهدت تلك الأنوال
لأنني مل �أ�شاهد يف كل هذه البالد �سوى نولني يف مدينة القد�س ال�رشيف لن�سج العبي
�أي�ضاً».

فيف�صل يف اللبا�س العام �سواء للم�سلمني� ،أم للأقلية اليهودية التي
ثم يعود
ّ
ت�سكن يف املدينة:
«فامل�سلمون يبلغون نحو ع�رشة حمائل �أما مالب�سهم فاليهود كغريهم من ال�سكناج
وامل�سلمني فيلب�س الرجال منهم ثوب ًا وفوقه �أنبازاً( )12وفوقه عباءة والن�ساء يلب�سون
�سن فوق مالب�سهن ثوبا �أ�سود ،ويتقنعن برقعةٍ بي�ضاء
يلب َ
كمالب�س ن�ساء ال�شمال غري َّ
انهن ْ
وجوههن ويحتجنب كثرياً غري �أنه يف البيوت ال حجاب ،عندهن ومل
وي�ضعن منادي ًال على
َّ
احللي
�سن قر�ص طربو�ش ف�ضة وعبيدية و�صغاء( ،)13وما �شاكل ذلك من
يزلن للآن يل َب َ
َ
ّ
الثمينة القدمية».
♦


♦الأفراح:
الزواج:

مف�صل
حتدث الق�ساطلي عن عادات �أهل مدينة اخلليل ،وبالذات الزواج والطهور ،ب�شكل ّ
تدل على ح�ضوره هذه املنا�سبات .فيذكر �صفات ن�ساء املدينة ،و�أن الرجال جموازون:
«و�أكرث ن�ساء هذه املدينة طوال القامة ومن عادة الرجال �أن يتزوجوا من االثنني فما
فوق وال جتد بينهم من عنده امر�أة واحدة �إال ما ندر».
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وعن املهور يذكر« :ومن عادتهم �أن ي�شرتوا الن�ساء �رشاء ك�أهايل اجلبل والثمن عندهم
من الثالثة الآف فما فوق بح�سب هذه الب�ضاعة وال يتزوج االن�سان بدون �أن يدفع الثمن على
�آخر بارة(.»)14

وعن فرتة الأفراح:
« ....والعر�س يقوم عندهم مدة ثمانية �أيام؛ �أي ،من يوم اجلمعة �إىل يوم اجلمعة».

وي�رسد الق�ساطلي تفا�صيل العر�س والوالئم والنقوط ،فذكر:
لوحدهن والرجال لوحدهم بدون
«فكل ليلة تقوم الأفراح يف بيت العري�س الن�ساء
ّ
وليمة ،وبعد �أن يقطعوا جانب ًا من الليل ،ين�رصف كل منهم �إىل حمله مع حرمهِ ،وال يدخل
العري�س عندهم �إال يوم اجلمعة م�ساء .ويوم الزفاف ( )15يذبح العري�س الذبايح بح�سب
قدرته وتقوم الوالمي من الع�رص ،فياتي النا�س للطعام وهو الأرز واللحم ،و�إذا كان �آذان()16
يكن �أتني
ي�ضعون عنب ًا بعد الع�شاء ،وبعد �أن يتناول الطعام الرجال تتناوله الن�ساء بعد �أن ّ
بالعرو�س من بيت �أهلها ،ورق�صن ما �سمحت لهن الفر�صة به .ومن بعد الغروب بوقت قليل
يذهب العري�س حماط ًا بقوم من رجال عائلته وخالفهم لإقامت ال�صالة يف احلرم ال�رشيف
وبعد �أن تنتهي �صالة الع�شاء ي�سري ملحله حماط ًا بقوم متقدمني بال�سن �إىل �أن ي�صل �إىل باب
بيته فت�ستلمه الن�ساء وي�أخذن بالرق�ص �أمامه وهو بنظره �إىل الأر�ض ،ويف ال�ساعة الثالثة
�أو الرابعة يخلونه مع عرو�سته ،فيجل�س هو بزاوية وهي بزاوية �أخرى برهة من الزمان ،ف�إن
كان العري�س يريد �أن تكون امر�أته دونه ال يتقدم �إليها فتتقدم هي ،و�إن مل يتقدم �أحد منهما
�إىل الآخر ت�أتي �أمه �أو خالته �أو عمته �أو امر�أة متقدمة يف الأيام من عائلته وجتمعهما مع ًا
وتخرج و�أما الن�ساء فيمار�سن ال�رضب على الدربكة والنقارة( )17ويرق�صن وين�شدن الأغاين
حتى مي�ضي معظم الليل فين�رصفن �أو ين�رصف بع�ضهن ،ويف ثاين يوم �صباح ًا يعمل العري�س
وليمة لأهل العرو�س و�أهله و�أ�صحابه ،وبعد مناولة الطعام يفر�شون مندي ًال بني الرجال يف
و�سط املحفل ،في�صري كل واحد منهم يلقي من الدراهم من الن�صف ب�شلك �إىل الب�شلك عدد 2
كل بقدر ا�ستطاعته ،ومن يدفع �أكرث من ذلك نادر جداً ،وكذلك يعملون هذه العملية نف�سها
بني الن�ساء و�أخريا يجمعون ما ي�صري التكرم به من الرجال والن�ساء ،وي�شرتون للعرو�س
به م�ساغ ًا( )18وبع�ضه خالفه ك�أر�ض �أو عقار وما ي�شبه ذلك وهذا نادر ال يوجد �إال بني
الأغنياء كثرياً ،وعندما يقب�ض �أبو الفتاة ثمنها ي�شرتي لها ببع�ضه م�ساغ ًا وبع�ض مالب�س
وي�أخذ الباقي ،وقليل من ال يطمع ب�شيء من ثمن ابنته وعلى العري�س ب�أن يقدم خلع ًا النفار
معلومة ي�صري ال�رشط عليها يوم البازار ،وعليه �أي�ض ًا ب�أن يك�سو بع�ض ن�ساء عائلته ك�سوة
العر�س وهي مالب�س خ�صو�صية ،ومعلومة عنهم ،وكم يجري من اخل�صومات لأجل عدم قيام

العري�س مبا �أوعد به من اخللع �أو ما يجب عليه تقدميه لن�سا ٍء معلومة من �أقاربهِ ،وبعد �أن
إن�سان
يكمل جميع الدراهم املار ذكرها الذي ي�سمونه نقوطاً ،تنتهي الأفراح ،ويذهب كل � ٍ
لبيته ب�سالم».

 الطهورات:
ذكر الق�ساطلي يف الن�ص ال�سابق �أن الطهور يتم بطريقتني:
Ú Úالأوىل� :أثناء الأعرا�س« :ومن عادتهم �أن يطهروا يوم زفاف العري�س �أوالداً من
عائلته»(.)19
ف�صل املنا�سبة ب�شكل
Ú Úالثانية :ب�إقامة فرح م�ستقل للطهور ،منفرد عن العر�س ،وقد ّ
كامل:
«اما الطهورات فتح�سب عندهم من الأفراح املعتربة وخ�صو�ص ًا �إذا جرت لوحدها
منفردة عن الأعرا�س ف�إن مدة فرح الطهور تختلف بح�سب ميل �أهل املزمع تطهريه ،فهي
من اليوم �إىل ال�سبعة و�أما يوم الطهور فال يكون �إال يوم اجلمعة بعد �صالة الظهر �أو قبلها
في�أخذون الولد راكب ًا على فر�س مزينة ،وملا ي�صلو �إىل قرب احلرم اخلليلي ،يرفعه �أحد
�أقاربه ال�شبان بني يديه وي�سري به �إىل �أن ي�صل ويقف على الدرجة العليا من درجات باب
اجلراح ،ويقطع غلنته ،وحينئ ٍذ ت�شتغل الرجال بالرتويد والهويرات ،وبعد ذلك
احلرم في�أتي ّ
ي�سريون به راكب ًا على فر�س �إىل البيت وعند و�صولهن لهناك ت�أخذ الن�ساء يف الهيهات والغنا
والرق�ص ،الرجال ين�رصف كل منهم �إىل حمله ،و�إذا كان الطهور قبل الظهر يقدم �أهل املطهر
ع�شاء ،وبعده ين�رصف اجلميع �إىل
يف ال�صباح طعام ًا للجمهور ،و�إن جرى بعده يقدموا
ً
بيوتهم غري �أن بع�ض الن�ساء الأ�شد قرابة يبقون يف البيت مقيمات ب�أفراح وغناء ورق�ص،
منازلهن».
وثاين يوم ين�رصفن �إىل
َّ

 �أفراح �أخرى:
حتدث الق�ساطلي عن منا�سبات فرح �أخرى ،منها :العودة من الع�سكرية �أو عند
الوالدة (ذكر) :
«ويوجد عندهم بع�ض �أفراح خالف هذه كالتي يقيمونها عندما ي�أتي رجل من
الع�سكرية �أو عند الوالدة ،وما �شاكل ذلك فلم نذكرها لعدم �رسيانها نوع واحدٍ».

♦ ♦الأحزان:
فقد ذكر �أنها ك�أحزان ال�سوريني ،ومل يو�ضحها:
«واما �أحزانهم فمثل بقية �أحزان ال�سوريني ومن عادة ن�سائهم لب�س �أثواب احلداد مدة
طويلة عند وفاة عزيز عندهم».
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وبعد مغادرة بيت جربين حد جبل اخلليل الغربي ،دخلوا بالد غزة .فتحدث يف
زي �أهل املجدل ب�إيجاز ،واعداً العودة لذلك� ،أما
ال�صفحات  – 22 -21الق�سم الثاين -عن ّ
ف�صل يف ال�صفحات  ،38 -30يف موا�ضيعها املختلفة يف ال�صفحات.
مدينة غزة فقد ّ
رابعا -مدينة اجملدل:

♦ ♦الزي و�صناعته:
		
حتدث عن املجدل ،م�شيدا ً باجتهادهم ،و�صنائعهم:
«و�أهل هذه البلدة عندهم من اجلد واالجتهاد يف الأعمال ويوجد بينهم من يحيكون
الكتان وهم ي�ستعملون منه �أثواب ًا وعدد الأنوال ينوف عن املاية».

وقارب بني مالب�سهم ومالب�س �أهل جبل اخلليل ،مع فرق ب�سيط:
«ومالب�سهم تقارب مالب�س �سكان جبل اخلليل غري �أن العمامة بي�ضاء على الغالب
وال�شبان يتعممون
بكوفية �صغرية ويلب�سون الأنابيز( )20وال�رساويل و�أما يف ال�صيف فال يكونون كذلك،
و�أما الن�ساء فلب�سهن الأثواب ال�سوداء واملخططة من �أبي�ض و�أحمر ويتغطون برقعة بي�ضاء
ذات �رشاريب �صغرية من طرفيها وعوايدهم يف الأفراح والوالمي وترتيب الزواج �سياتي
الكالم فيما ي�أتي �إن �شاء اهلل».
خامساً -مدينة غزة:
ف�صل الق�ساطلي يف زي �أهل غزة وعاداتهم يف الأفراح والأتراح ،و�إرث الن�ساء ،و�صناعة
ّ
امللبو�سات والذهب� ،سواء للم�سلمني �أو جماوريهم من الن�صارى.

♦ ♦اللبا�س و�أ�سواقه و�صناعته:
فيذكر �أ�سواق غزة:
« ....ويف غزة �سوق به من �أنواع الب�ضايع يحتوي على مائة وخم�سني دكانا ونيف...
نحو ع�رشة دكاكني َ�صياغ وفرع �آخر يخت�ص باخلياطني وبه نحو ثمانية دكاكني واالثنني
بجانب اجلامع».

إناث من الإرثِ  ،و�أغلب ن�سائهم
فيتحدث عن امل�سلمني ،فيذكر �أنهم يحرمون ال َ
وبناتهم متحجبة:
«ومن عاداتهم �أن يقطعن ن�صيب الإناث من كل �شي واالحتجاب كثري جداً ف�إن املر�أة
�أو البنت

و�إن كانت �صغرية تلب�س ثوب ًا �أو قمي�ص ًا طوي ًال من خام �أو حرير بح�سب االقتدار ي�سمونه
�سبلة( )21وت�ضع على وجهها غطاء من حرير �أ�سود من �أ�شغال ال�شام ي�سمونه
وتلب�س يف �أرجلها �رصمة �صفراء �أو
خفا كالذي كان يلب�سه ن�ساء دم�شق من نحو �أربعة ع�رش �سنة ،وبالكاد جتد امراءة
خارجة للتنزه ،و�سبب ذلك منعهن عن ذلك من الرجال ...ومالب�س الن�ساء م�شرتكة بني
مالب�س �سكان املدن والفالحني ،ف�إن بع�ضهن يلب�سن ثوب ًا غري �أنهن يلب�سن حتته �رسواالً».

بال�شنري()22

�أما الن�صارى ،فن�سا�ؤهم �أجمل و�أح�سن حاالً ،وكذلك الرجال كما يقول:
«ون�ساء الن�صارى بوجه العموم �أح�سن مالب�س من ن�ساء امل�سلمني بوجه العموم وكذلك
جوخ وطرابي�ش
يقال يف الرجال ،وقد يوجد كثريون بني رجال الن�صارى يلب�سون بدالت ٍ
مقرنة وبع�ض املتقدمني يف ال�سن مل يزالوا للآن يتعممون بعمامة �سوداء كبرية ومالب�س
من نوع القنباز عري�ضة ال ا�سم لها».

�أما عمامات امل�سلمني:
«وامل�سلمني يتعممون بعمامة بي�ضاء وال�شباب بكفية وروح التربج حلد االن مل ي�رس
بينهم مطلقاً».

ويتحدث عن حارة ال�شجاعية ،الواقعة يف �رشق املدينة ،على م�سافة قريبة،
ويبدو �أن �سكانها من الفالحني والبدو ،تختلف مالب�سهم عن �سكان املدينة نف�سها:
«اما حارة ال�شجاعية فهي ق�سم كبري من غزة واقع جلهة ال�رشق منها على بعد خم�سة
دقايق و�أكرث �سكانه من الفالحني ومالب�سهم ثوب ًا (للن�ساء( ))23له �أردان طويلة ك�أثواب
العرب ويتغطني برقعة بي�ضاء وي�ضعون على وجوههم �شيئ ًا كالربقع عند امل�رصيني غري �أن
يف �أ�سفله حقة من عملة متال�صقة ويتمنطقون مبنطقة
من جلد( ،)24وبع�ضهم بقما�ش �أبي�ض �أو �أزرق وحالتهم دنية كالفالحني».

وعن �أ�سواقها:
«ويوجد يف هذا احلي �سوق ًا كبرياً رحب ًا
به نحو ماية وخم�سني دكان ًا يباع بها �أ�شياء خمتلفة ،ومنها نحو ع�رشين دكان ًا لل�صياغ».

ويعود ويجمل �صناعة املالب�س الغزية ،الأكرب يف فل�سطني:
نول لن�سجها...
«�أما م�صنوعات غزة فهي ال�صياغة والعبي ف�إنه يوجد بها نحو مائتي ٍ
وي�شتغلون بها
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ماليا غزلية جميلة خمططة ،وكذلك ين�سجون الكتان الذي ي�ستعمله بع�ض الفالحني
�أثواب ًا �أما ال�صياغة والنحا�سة فمن مهن الن�صارى اخل�صو�صية ،والن�سيج فمهنة للم�سلمني،
وبها قليل من الن�صارى».
♦


♦الأفراح:
الأعرا�س وترتيبات الزواج:

«�إن هذه املدينة ذات عوايد خمتلطة بني املدن والفالحون من جهة الأفراح و�أعظم
الأفراح عندهم الأعرا�س والطهورات ومبا �أننا نريد �أن نتكلم عن الأعرا�س فيجب �أن نتكلم
�أو ًال عن عن ترتيب اخلطبة ،فنقول �إنه عندما يريد الإن�سان �أن يخطب ابنة ليقرتن بها
تذهب بع�ض ن�ساء عجائز من �أقاربه ويفح�صون له عن عرو�س وكل بيت يدخلونه ال
يظهرون مقا�صدهم ،بل ي�سرتونها حتت خيال النحيل والأكاذيب ،وبعد �أن يجولوا حمالت
كثرية ب�أيام متتابعة يقر قرارهم على واحد فيخربون مر�سلهم ب�صفاتها وحما�سنها ،وما
�شاكل كل ذلك ،ويوافقهم على ر�أيهم بدون �أن يرى خطيبته بعينه ،وكم ي�صري مراعاة
نب يف تنفيق ب�ضاعتهن ،ولو على كيفية
خواطر بهذا الأمر؛ لأن من عادة الن�ساء �أن يرغ َ
ال يعقبها راحة ،فتغري هذه املعتوهة م�سلك لتلك اخلرافات ،وبالعك�س لتتمكن كل منهما
من الو�صول �إىل مقا�صدها ،قاطعني النظر عما يعقبها من �أمور نظري هذه من الأ�رضار
واخل�صومات والأتعاب وامل�شاجرات التي جترى بكرثة يف هذه املدينة وخالفها بني
الرجال والن�ساء من قبل هذا الأمر ،ويا حبذا لو تخل�صوا من حجاب العفاف املوهوم الذي
أوهام ك�أوهام
ال ي�سرت غري الرو�ؤ�س فقط ودخلوا حدايق التمدن ال�صحيح معر�ضني عن � ٍ
الرهبنة لينجوا من ذلك الديكور املتعب ،ودخلوا جلنان الراحة من هذا القبيل وبعد �أن
يقبل العري�س بالأو�صاف التي �أعددنها له �أولئك العجايز ،ف�إن م�سيحي ًا ير�سل الق�س
ليطلبها له ر�سمي ًا فاذا قبلوا �أل العرو�س بذلك يقر�أوا ال�رشوط( )25املقت�ضية ف�إذا �صار
االتفاق عليها تر�سل خطيبة العري�س �صحبة اخلوري ،ومن ثم ي�رشعون يف جتهيز الآنية
حللول املدة املتفق عليها ،وحينئ ٍذ يجرون احتفال الزفاف (ويف كل ذلك ال ي�ستهرتون+
()26
أكم رجل من �أن�سباء العري�س ويطلبون االبنة من �أبيها
) واذا كانوا م�سلمني يتوجه � ْ
ف�إذا قبل ،يت�شارطون على املهر ،وبعد ذلك يكتبون الكتاب بوا�سطة خطيب كالعادة ()27
اجلارية يف خالف ،مدن وبعد �أن يدفع العري�س املهر املعني الذي يكون �أحيان ًا ع�رشة
�آالف �رشك( )28فما دون ي�رشع �أهل العرو�س يف جتهيزها� ،أما جهازها فيكون مالب�س
و�صيغة لها ،ومن �أهل العرو�س الأغنياء من يزيدون على مهر زوجها مبال منهم ي�ساويه

�أو يزيد عنه �أو �أقل منه بح�سب االقتدار) � ،أما الأعرا�س (فامل�سلمني( ))29فتقوم عندهم
م�ساء يجتمع الرجال يف حمل ،ويقومون مبا
�سبعة �أيام متوالية قبل العر�س ،وكل ليلة
ً
يطربهم من غناء ولعب ،وما �شاكل ذلك ،وكذلك الن�ساء يعملون مثل ذلك يف حمل �آخر،
وهذا جميعه يف بيت العري�س ،ويف اليوم ال�سابع بعد الظهر
يذهب جمع من ن�ساء العري�س لياتوا بالعرو�س ،وهم يغنون �أغاين ب�أ�صوات واطية
على الطريق ،وحينما ي�أتون بها بعد �ساعتني يفعلون مثل ذلك وم�سا ٍء يعمل العري�س وليمة،
ويدعوا اليها كثريون في�أكلون وي�رشبون (�إن الطعام غالب ًا يكون رز وحلم فقط وبع�ضهم
يزيدون ذلك بع�ض اخل�رض) ي�أخذون العري�س بزفة ،ويدورون به يف �شوارع املدينة وغالب ًا
يبتدئون بذلك بعد الغروب ب�ساعة ون�صف ووراءه �أو �أمامه طبل ي�رضب و�صوج وناي
وبع�ضهم يعملون يف تلك الليلة قعدية ذِكر وبعد �أن ينتهوا من هذه العملية ي�أتون به �إىل
بيته فيدخل على عرو�سته (ثم من حني ي�أخذون يف زفته ي�ضعون خنجراً طوي ًال يف زنار ِة
عر�ضه ،يقولون ب�أنه يفعل ذلك
فوق �شورة مطرزة ،فلما يدخل على عرو�سته ي�رضبها يف ِ
لتهابه العرو�س دامي ًا
ويف اليوم الثاين؛ �أي �صباح العر�س يعمل العري�س وليمة لكل �أ�صدقائه والذين ي�أتونه
بالهدايا ،ومن ثم بعد الأكل يفردون �شورة ،وي�ضع كل منهم نقوطاً ،وبعد انتهاء هذه العملية
يجمعون اجلميع ،وي�سلمونه للعرو�س ،ومن ذلك الوقت ينتهى العر�س ،غري �أن العري�س يبقى
�سبعة �أيام �شاكل ذلك اخلنجر الطويل
يف منطقتهِ».

وعن �أعرا�س الن�صارى امل�شابهة لأعرا�س امل�سلم�سن ،كتب:
«و�أما الن�صارى ف�أعرا�سهم ك�أعرا�س الإ�سالم تقريب ًا غري �أنهم ي�أتون بالعري�س والعرو�س
�إىل الكني�سة ،وبعد �إجراء الفراي�ض الدينية يذهبون �إىل بيت العري�س ،والن�ساء ال ي�سمح لهن
باخلروج� ،أمام الرجال مطلقاً ،واذا خرجت �إحداهن يجب �أن ت�أتزر».

 الطهورات:
يذكر الق�ساطلي عن عادة الطهور يف غزة ،كما ذكر ذلك عن مدينة اخلليل:
«ومن �أفراحهم الطهورات �أي�ض ًا والعادات يف الطهور عند امل�سلمني ،فابتدا�ؤه يكون
بالأفراح قبل يوم �أو �أكرث �أو �أقل بح�سب الإرادة ،وعندما يطهرون الطفل يركبونه على فر�س
مزين ،وت�أخذ الطبول وال�صوافري �أن ت�رضب �أمامه ووراءه ،وهم يجوبون به يف �شوارع غزة
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و�أزقتها والن�ساء بحذائه تغني كما يف الأعرا�س �إىل ما قبل الظهر ب�ساعة فحينئ ٍذ ي�صلون
ملحله ويطهرونه ،وبعد ذلك يبد�أون يف مناولة الطعام و�أحيانا ي�سري مع زفة الطهور �إن�سان ًا
يرق�ص فينقطه النا�س ،وبع�ضهم يزينون جم ًال وي�ضعون عليه متثال امر�أة من ال�شجاعية
يركب وراءها رجل يرق�صها و�أغلب طهوراتهم ت�صري يف الربيع».

وعن تعميد �أبناء الن�صارى ،يذكر:
يعمدون الطفل
«اما العمادة فغالبا ت�صري يف �أيام الأعياد والآحاد ،وبعد الظهر� ،إذ ِّ
بالكني�سة وي�أتون ب ِه �إىل البيت وحينئ ٍذ ي�شتغلون بالتدخني وقرب الغروب ي�ضعون الع�شاء،
وهم يف الأغنية واالفراح وبعد ُه ين�رصف كل ملحله والبع�ض يعملون �سهرية ،والبع�ض ال
يعملون ع�شاء وال �سهرة».

اهلوامش:
1 .1هذا العمل جزء من بحث ق ّدم لنيل درجة الدكتوراة يف الآثار لكاتب ال�سطور.
2 .2الرحلة ،ق� ،2ص .92
3 .3انظر ،ر�سالتنا �ص �ص .36 -404
4 .4يق�صد من جلد ،مثل احلزام.
5 .5يق�صد مزخرفة.
6 .6ن�سميه :الأطل�س .وهو خمطط (مقلّم) ب�ألوان وزخارف ب�سيطة.
7 .7احلزام.
8 .8لعله اراد املحمود :ن�سبة لل�سلطان حممود الثاين ( )1839 -1785م� .أو امليدي الذي
�رضبه نابليون يف م�رص.
9 .9الريال ال�شو�شة� :أبو �شو�شة :ريال من�ساوي �سكته ماريا ثري�سا �إمرباطورة هاب�سربج
النم�ساوية التي توفيت عام  .1780تظهر �صورة الإمرباطورة على الدوالر وقد جدلت
�ضفائرها وربطتها �إىل �أعلى على هامة الر�أ�س ،ومن هنا اتخذ الدوالر ا�سمه ال�شائع
عند العامة «ابو �شو�شه» �أو «ال�شو�شي» (وجمعها «�شوا�شا»)  .وعلى الوجه الآخر تظهر
�شارة ال�سلطة النم�ساوية املتمثلة بالتاج ون�رس بر�أ�سني ،ومن هنا �أي�ضا جاءت الأ�سماء
الأخرى للدوالر مثل �أبو ري�ش و�أبو طري و�أبو را�سني .ومن �أ�سمائه الأخرى «�أبو نقطه»
لأن دبو�س التاج الذي تلب�سه الإمرباطورة منقو�ش بت�سع نقط .وقد ظل الدوالر النم�ساوي
هو = العملة النقدية ال�سائدة يف جزيرة العرب وبالد ال�شام والعراق وم�رص وعموم
منطقة ال�رشق الأو�سط ملدة مائتي عام ،منذ نهاية القرن ال�سابع ع�رش ،وحتى بداية
القرن الع�رشين ،مع ظهور الدول الع�رصية يف املنطقة ،مناف�س ًا بذلك الدوالر الأ�سباين
واملجيدي العثماين لأنه ،بخالف هاتني العملتني ،مل تكن قيمته رمزية ميكن �أن
تنزل مبجرد �سحب الغطاء عنه ،بل كانت قيمته �أ�سا�س ًا يف ذاته� ،أي يف ما يحتويه
من الف�ضة ،كما لو كان �سبيكة من الف�ضة اخلال�صة .ويعد الدوالر النم�ساوي من �أجمل
القطع النقدية ،له بريق وملعان يخطفان الب�رص� ،إ�ضافة �إىل النقو�ش الدقيقة وال�صورة
املهيبة للإمرباطورة على الوجه ،والتاج النم�ساوي على الوجه الآخر ،مع �صورة الن�رس
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بر�أ�سيه وجناحيه املفردين .لذا مل تقت�رص ا�ستخداماته على وظيفته كعملة نقدية،
بل لقد ا�ستخدمه ال�صاغة يف �صناعة احللي الن�سائية والرجالية ،فزينوا به مقاب�ض
اخلناجر مثلما �صنعوا منه القالدات والعقود والأحزمة ،ورمبا �أذابوه لي�صنعوا منه
�أنواعا �أخرى من احللي والأقراط .ولأن الإمرباطورة التي تزين �صورتها الدوالر �أجنبت
�ستة ع�رش طفالً ،فقد لب�سته الن�ساء يف ال�رشق كرمز للخ�صوبة ،واعتقاداً منهن �أنه يجلب
احلظ وي�ساعدهن على احلمل .ولب�سه البع�ض اعتقاداً منهم بالقوى ال�سحرية للن�رس ذي
الر�أ�سني الذي تزين �صورته الوجه الآخر من الدوالر ،كما ا�ستخدموه كحرز �أو حجاب
لدرء العني ،لأن بريقه الباهر ي�رصف نظر احل�سود �إىل الريال ،بدال من الب�سه .وا�ستعمل
كثرياً يف احللي البدوية ،لأن الف�ضة �أ�صلب من الذهب و�أكرث مقاومة للثني والطعج ،لذا
فهي �أكرث مالءمة حلياة البدو التي تقوم على احلل والرتحال .ولأن الف�ضة �أرخ�ص من
الذهب ،ف�إنه من املمكن عمل حلي حجمها �أكرب من احللي الذهبية ،مما يعطي جما ًال
�أرحب لعمل النقو�ش والزخارف .و�إذا ا�ستخدم الريال النم�ساوي كحلية ،ف�إنه عادة يعلق
باملقلوب بحيث يكون ر�أ�س الإمرباطورة للأ�سفل مت�شيا مع تعاليم الدين التي حترم
ال�صور ،والبع�ض يف�ضل �أن يعلقه بحيث يكون اجلانب الظاهر هو اجلانب الذي تظهر
فيه �صورة الن�رس بر�أ�سيه وجناحيه والتاج.
1010الب�شلة :لعله اراد الب�شلك :وهو كان ي�ساوي  5قرو�ش ذهب .لعلها من ب�شل الرتكية وتعني
خم�سة.
وع َر َقة.
1111هي ال َع َر ُق :كل
ٍ
م�ضفور ُم ْ�صطَ ّف ،واحدتها َع َر َقةٌ :وكل �شيء م�ضفور فهو َع َر ٌق َ
وال َع َرق :ال�سطر من اخليلِ والطري ،الواحد منها َعر َقة وهو ال�صف (ابن منظور،1992
ج� ،10ص �ص  . )46 -245وبلهجتنا :ال َعراقية.
1212يق�صد قمباز .وهذا من لطيف الكالم :حيث كتبها بلهجة �أهل املدينة ،فهم يلفظون القاف
�ألفا ،فمثالً :قوم :يلفظونها� :أوم ،قمباز� :أنباز ،وقيامة� :إيامة وهكذا.
1313من ال�صاغة :عمل الذهب.
1414البارة� :أ�صغر وحدة نقدية ،حيث ي�ساوي القر�ش  40بارة .والثمن الذي يق�صده الكاتب
هو املهر ال�رشعي فلي�س الأمر �أمر بيع �أو �رشاء كما توحي كلماته و�إمنا هو مهر وحق
للزوجة على زوجها.

�1515شطب يف الن�ص.
1616ال�صحيح الآذان� -آذان �صالة الع�شاء.
1717الدربكة والنقارة :انواع طبول ،وهي ح�سب احلجم وو�سيلة ال�رضب عليها �سواء بالأيدي
او عيدان خ�شبية �أو غريها
1818ال�صحيح :م�صاغ.
1919الق�ساطلي ،ق� ،1ص.111
جمع قنباز.
2020االنابيز :لهجة لطيفة لأهل املدن ،وال�صحيح» القنابيزْ ،
2121من جذر �سبل :وامل ُْ�سبل :الذي يطول ثوبه وير�سله اىل الأر�ض (ابن منظور  ،1992ج،11
�ص  . )321و�سميت بذلك لأنها تغطي اجل�سم حتى القدمني.
2222اخل َِمار� .أو البرُ ُقع عند البدو.
2323م�ضافة.
2424احلزام.
�2525شطب يف الن�ص.
2626اجلملة م�ضافة .ثم �أ�ضاف يف نهاية ال�صفحة تعقيبا للإ�شارة  :+باالبنة ب�شيء مطلق ًا
وبعد ان تخطب ال ي�سمح لها باخلروج من البيت مطلقاً».
�2727شطب يف الن�ص.
2828رمبا يق�صد غر�ش.
�2929شطب وت�صحيح.
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املصادر واملراجع:
1 .1ابن منظور� ،أبو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم االفريقي امل�رصي :1992
ل�سان العرب (ج  ، )11 ،10ط ،1دار �صادر -بريوت.
2 .2الق�ساطلي ،نعمان بن عبده بن يو�سف بن نقوال الكرباين الدم�شقي :75 /1874
خمطوطة «الرو�ضة النعمانية يف �سياحة فل�سطني وبع�ض البلدان ال�شامية» (2ق) ،
مكتبة اال�سد الوطنية ،رقم ،4920 ،4919 :دم�شق.
3 .3املخارزة ،ابراهيم مو�سى حممد عثمان :2011
�آثار جبل اخلليل يف خمطوطة نعمان الق�ساطلي ،املجلد الأول = ر�سالة دكتوراة غري
من�شورة (جامعة وادي النيل -ال�سودان) .

األغنية الشعبية يف مدينة اخلليل

د .مسرية ستوم
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مقدمة:
الرتاث ال�شعبي هو �أداة ات�صال وجداين عند العرب يف كل البيئات ،وكل الع�صور،
وهو تعبري عن ال�شعب بكل طبقاته االجتماعية والثقافية ،والرتاث ال�شعبي هو الثقافة �أو
العنا�رص الثقافية التي يتلقاها جيل من جيل� ،أو التي انتقلت من جيل �إىل �آخر ( . )1والرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني يعرب عن ال�شخ�صية الفل�سطينية� ،إن�سانيتها وعروبتها وهويتها وانتمائها
وثقافتها بالعودة.
وتعد فل�سطني من �أقدم الدول اهتماما بالرتاث ،حيث بد�أ االهتمام به عن طريق اجلمعية
الفل�سطينية ال�رشعية ،وهي �أقدم جملة فلوكلورية يف العامل �صدرت 1920م وا�ستمرت
يف �صدورها حتى حزيران 1948م ،يف حني بد�أ االهتمام بالرتاث ال�شعبي يف م�رص يف
ثالثينيات القرن الع�رشين ،ويف الكويت يف �أوائل اخلم�سينيات ،ويف العراق بعد ثورة 14
متوز 1958م ،ويف �سوريا عام 1958م ،ويف الأردن يف ال�ستينيات (. )2
والرتاث الأدبي ال�شعبي يت�ضمن فروع ًا كثرية منها :احلكاية والأ�ساطري واخلرافات
واملعتقدات والأغاين ال�شعبية والأمثال والأقوال واحلكم والهتافات وال�شعارات.
ونظر الفل�سطينيون �إىل الرتاث ال�شعبي ب�أنه مت�سك بالهوية ،الوطنية ومت�سك بالأر�ض
زياد يف
وعرفوا �أن الرتاث هو اعرتاف بال�شعب ك�شعب وهوية ووطن وواقع ،يقول توفيق َّ
كتابه�« :إننا ننظر �إىل الأدب ال�شعبي من وجهة نظر احلا�رض وامل�ستقبل ،ففي م�سريتنا نحو
احلرية ال�سيا�سية واالجتماعية ،نحن ب�أم�س احلاجة �أن ن�شحذ ذلك ال�سالح الأ�صيل� ،إنه الزم
لنا ،لنعقل به نف�سيتنا حتى يزدهر كل ما هو خري وطيب فيها» ()3
ويف هذا الدرا�سة تناولت الأغنية ال�شعبية ب�شكل ي�سري ،ونرجو من اهلل التوفيق.
الغناء ال�شعبي �أو الأغنية ال�شعبية من �أهم فنون الأدب ال�شعبي و�أكرثها �شيوعاً ،مع
احلكاية واملثل ال�شعبي ،فالأغنية ال�شعبية هي تعبري �شفوي ميار�سه الأفراد واجلماعات
عما يف نفو�سهم من معان وعواطف وانفعاالت
منذ قدمي الزمان �إىل �أيامنا هذه ،ليعربوا َّ
حتدث للإن�سان ،وتولد لديه �ضغطا انفعالي ًا دخلياً .فمن خالل الأغنية يخفف من انفعاالته
من ناحية ،ويو�صل �أفكاره للآخرين من ناحية �أخرى ،حيث تتفاعل الأغنية مع امل�شاعر
والأحا�سي�س الإن�سانية.
الأغنية ال�شعبية هي تعبري عن اجلوانب املختلفة منذ والدة الإن�سان �إىل مماته �سواء
�أغاين الأفراح �أو �أغاين الأحزان ،وهي تعبري �صادق عن وجدان ال�شعب .ويعرفها الدكتور
�أحمد مر�سي« :الأغنية ال�شعبية ت�ؤلفها اجلماعة ال�شعبية كلها ب�شكل عفوي �أو تلقائي» (.)4

الأغنية ال�شعبية هي التي �أن�ش�أها ال�شعب ،وع َّدلها وفق رغباته ،ولها ارتباط مادي
وعقلي وروحي باملجتمع ،وهي �إبداع تلقائي �صادر عن فكر �أبناء املجتمع الواحد
ووجدانهم ،وميار�سه املجتمع يف �إطار عاداته وتقاليده ،الأغنية ال�شعبية تختلف عن غريها
من �سائر �أ�شكال التعبري ال�شعبي يف كونها ت�ؤدى عن طريق الكلمة واللحن معاً ،ال عن طريق
الكلمة وحدها ( . )5وتنبثق الأغنية ال�شعبية عن الأمم من �أ�صل واحد ذي مو�ضوع م�شرتك
ي�صور البيئة واحلالة النف�سية ،والعادات املالزمة لتلك ال�شعوب (. )6
والأغنية ال�شعبية الفل�سطينية «هي مقطوعة �شعرية �شعبية مغناة ،جمهولة الأ�صل،
�شائعة يف املجتمع الفل�سطيني ،وي�شرتك يف نظمها و�أدائها عدد كبري من �أبناء ال�شعب،
وتتناقلها الأجيال عن طريق الرواية ال�شعبية معربة عن وجدان ال�شعب ( . )7والأغنية
ال�شعبية يف �أب�سط معانيها :هي ق�صيدة غنائية ملحنة جمهولة الن�ش�أة؛ �أي �أنها ن�ش�أت بني
عامة النا�س يف �أزمنة ما�ضية ،وما زالت متداولة ،حيث �إنه غري معروف م�ؤلفها وملحنها،
وهي مقاطع �صغرية يعاد تكرارها مرة بعد مرة.

خصائص األغنية الشعبية:
♦ ♦االنت�شار :معظم الأغاين ال�شعبية الفل�سطينية منت�رشة يف جميع �أنحاء فل�سطني.
♦ ♦املرونة :الأغنية ال�شعبية مرنة ،وهذا ي�ساعدها على �أن تبقى حمفورة يف ذاكرة
النا�س تتالءم مع املتغريات التي حتدث.
♦ ♦اال�ستمرار �أو الدوام :الأغنية ال�شعبية م�ستقرة ،وتنتقل عرب الأجيال ،و�إن طر�أ تغيري
ب�سيط نتيجة االنتقال ال�شفاهي.
♦ ♦تلتزم الأغنية ال�شعبية من حيث بنيتها الفنية ببحور ال�شعر العربية املعروفة ،فمثال
العتابا منطوقة على البحر الوافر ،والتحداية على البحر الكامل ،وال�رشوقي تنظم على البحر
الب�سيط �أو الرجز �أو الوافر (. )8

�أهم العوامل التي �ساعدت على انت�شار الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية:
♦ ♦الظروف التي عا�شها الفل�سطيني من �أمل و�شتات وغربة ومعاناة.
♦ ♦�أ�صبحت الأغنية ال�شعبية �شكل من �أ�شكال املقاومة الفل�سطينية.
♦ ♦�سهولة الأغنية ال�شعبية وعفويتها.
♦ ♦تنوعها الفلكلوري وثباتها.
هذه ال�صفات جعلت الأغنية ال�شعبية �سج ًال حاف ًال للأحداث والظواهر البارزة ،كما �أن
الأغنية تف�رس الأحداث والظواهر ،فتبدو بها االعقلية ال�شعبية يف مواقفها �إزاء الأحداث.
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مميزات اللحن يف األغنية الشعبية:
وقد و�ضحت د /ي�رسي جوهرية غرنيطة يف كتابها «الفنون ال�شعبية يف فل�سطني»

مميزات اللحن يف الأغنية ال�شعبية بالأمور الآتية:
1 .1ق�رص اجلمل� :إن اجلمل املو�سيقية يف �أغلب الأغاين ق�صرية جداً ،ال تتجاوز مازوراتها

الثمانية وتتكرر هذه اجلمل مراراً وتكراراً ،والغريب �أن هذا التكرار رغم رتابته يزيد من
حالوة اللحن ومرونته ،كما يزيد يف جذب ال�سامع �إليه« ،ويرجع التكرار يف الأ�سلوب الفني
�إىل �أن فنون الأدب ال�شعبي جميعها ترتكز قواعدها على �أغاين العمل ،وتلك �أن�شئت لتوجد
ات�ساقا بني املراكز اجل�سمية املتكررة ،وما ي�صاحبها من نغم ولفظ (. )9
�2 .2أبعاد اللحن :البعد هو م�سافة ما بني ال�صوتني� ،أحد ال�صوتني يكون احلد الأعلى
للبعد الأخر واحلد الأدنى له.
3 .3الطابع املقامي� :أغانينا ال�شعبية مبنية على املقامات العربية.
4 .4اجلاذبية اللحنية� :إن جاذبية اللحن يف �أغانينا ال�شعبية تكون غالب ًا يف اجتاه
منخف�ض وت�شاطرنا بذلك ال�شعوب الرتكية والهنغارية ،حيث يت�ساوى فيها �سري اللحن
ال�صعودي واالنخفا�ضي.
5 .5الزخرفة اللحنية :هي الزواية والتح�سينات التي ي�ستعملها ،بل يرجتلها املغني
�أو العازف ال�شعبي ،و�أ�صبحت هذه الزخرفة اللحنية من م�ستلزمات املو�سيقى العربية حتى
الكال�سيكية منها �إىل يومنا ،وهذا يعطي اللحن مزيداً من اجلمال.
6 .6الإيقاع :والإيقاع يف غالبية �أغانينا ب�سيط لأنه ذو حيوية ومرونة (. )10

وظيفة األغنية الشعبية:
●
●
●

●وظيفة نف�سية عاطفية �سواء يف الأفراح �أو الأتراح.
●وظيفة تربوية.
●وظيفة الت�أكيد على الهوية الوطنية واالنتماء للوطن.

وميكننا �أن نق�سم الأغنية ال�شعبية وفقاً للوظيفة التي ت�ؤديها اىل الأق�سام
الآتية:
●
●

●�أغاين الطفولة.
●�أغاين الأفراح (اخلطبة والزواج واخلتان) .

●
●
●

●الأغاين الدينية.
●البكائيات.
●�أغاين العمل.

◄◄�أوالً� -أغاين الطفولة:
 ترتبط الأغاين ال�شعبية الفل�سطينية مبيالد الأطفال وبالذات �إذا كان الطفل مولوداً
لأهله بعد فرتة طويلة .واملنا�سبة الثانية هي طهور الأطفال ،وحفلة اخلتان تقف الن�ساء
متال�صقات ،ويبد�أ الغناء وتوزع احللوى ويلب�س الأطفال مالب�س جديدة تقول:
ي���ا دم���وع حمم���د بلل���ت كمه
طه���رو ي���ا مطه���ر وناول���ه لأمه
ي���ا دم���وع حمم���د بلل���ت را�سه
طه���رو يا مطه���ر وناول���و ل�سيده
حممد بع���ده زغري خل���ي للربيع
طه���رو يا �شلب���ي باملو�س الرفيع
يا �أمه فرحانه وخواته مب�سوطني
طه���رو يل حمم���د ب�ي�ن احلرمني
ف�ص��� َل له ي���ا ب َّيه بدل���ة الكا�شف
طهروا يل خليل على الق�ش النا�شف
ّ
و�أي�ضا:
باهلل ي���ا �شلب���ي ب���اهلل علي ْك
باهلل ي���ا �شلب���ي ب���اهلل عليك

()11

مظّي موا�س���ك وخففْ �إيدي ْك
� ْإن وجع���ت حمم���د لأزعل علي ْك

 هدهدة الأم �أو التنموميات ،وكثرياً ما يحلو للأم �أو اجلدة �أن تهدهد طفلها ،فتغني
له �أغاين تنا�سب عمره مثل:
ريحك���ن �سك���ر نب���ات
ي���ا بن���ات ي���ا بن���ات
يف ح�ض���ون الغرب���ات
وي���ن نقي���ل وب�ي�ن نب���ات
فتلت�ي�ن حمم���د لي����ش
ي���ا بن���ات احلوي����ش
غوي����ش
ول� ِرسقِلكُ���ن
بن َّي���ة
ل� ِرسقلكُ���ن
على بري زمزم ن�صبوا اخليام
نام���ي نامي عين���ي التنام
نام نام لأذبحلك طري احلمام ب�ضحك عليك يا حمام ،ع�شان حممد حبيبي ينام

◄◄ثانيا� -أغاين الأفراح والزواج:

الأفراح منا�سبة اجتماعية حتتفل بها كل ال�شعوب ،ولكل �شعب �أغاين خا�صة متيزه
عن غريه ،وال�شعب الفل�سطيني يهتم بالأغنية التي متيزه واخلليل مدينة فل�سطينية كباقي
مدن ال�ضفة الغربية تهتم بالأغنية يف �أفراحها و�أحزانها ولها مرا�سم وا�ضحة ،كباقي املدن
الفل�سطينية ،التي لها عاداتها وتقاليدها يف الأفراح.
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والعر�س الفل�سطيني واحد يف جوهره من حيث العادات الأ�صيلة يف احلر�ص على
توطيد العالقة بني العائلتني .والأغاين يف الأفراح تنق�سم �إىل �أغاين خا�صة بالرجال ،و�أغاين
خا�صة بالن�ساء.

◄◄�أغاين الن�ساء:
العر�س يف اخلليل يبد�أ بالطلبة ،ثم االتفاق بني �أهل العرو�س و�أهل العري�س ،وبعد
املوافقة تبد�أ العرو�س بالتجهيز ليوم ال�صمدة ابتداء من عقد القران (الإ�شهار) والك�سوة.
تبد�أ الن�ساء بالغناء والفرح مرددات �أغاين �شعبية تغني للعري�س وللعرو�س ،و�أ�صلها
و�صيت �أبيها وح�سبها ون�سبها.
�أخذن���اك ب�صي���ت �أب���وك يف البل���د زينا
ما �أخذن���اك (فاطم���ة) وال انقطعت فينا
�أخذناك ب�صيت عمامك يف البلد با�شات ()12
م���ا �أخذن���اك (فاطم���ة) وال قل���ت بنات
يف ال�صمدة «حفل اخلطوبة» تغني الن�ساء اخلليليات �أغاين تهدف �إىل الفرحة بالعر�س،
وغالبية الن�ساء املغنيات من �أهل العري�س ،وتنق�سم الن�ساء جمموعتني :جمموعة تغني
وجمموعة تردد خلفها:
�سب���ع كناي���ن تع�ب�ر ع���ا �إ ُّم���و
�إ ُّم���و ي���ا �إ ُّم���و يخليل���وا �إ ُّم���و
عا �شه���ر الع�س���ل حلقتن���ي �إ ُّمو
جابتل���ي ب�صل وما ب���اكل ب�صل
حي���ة ب�سبع رو����س تقر�صلي �إمو
جابتل���ي فقو�س ما ب���اكل فقو�س
ويف غرف���ة نوم���ي حلقتن���ي �إمو
جابتل���ي ثومي وما ب���اكل ثومي
وتغني �أم العري�س فرحة بزفاف ابنها وكل النا�س تهنيها تقول الأغنية:
خالد عري����س وكل النا�س تغنيلو
قومي يا �إمو م���ن قلبك زغرتيلوا
�أب���و حمم���د ال توخذ عل���ى بالك

خالد عري����س وكل النا�س تغنيلو
قومي يا �إمو م���ن قلبك زغرتيلوا
الع���ز ع���زك والن�شام���ى قدام���ك

وتركز االغاين ال�شعبية على �صفات العرو�سني كجمال العرو�س والعري�س وح�سبهما
ون�سبهما ومكانة �أهلهما يف القرية �أو املدينة.
�أخذناك ب�صي���ت �أب���وك يف البلد زينا
ما �أخذناك ي���ا فاطمة والانقطعت فينا
�أخذناك ب�صيت �أعمامك يف البلد با�شات
م���ا �أخذناك ي���ا �سمر وال قل���ت بنات

وتغني الن�ساء للعرو�س:
ِ���ت �شي���خ العرب
هامل�صم���ودة ِبن ْ
م���دت ال�صف���رة واملعال���ق ذه���ب
ي���ا �صي���ت �أهلها من م��ص�ر لحَ َ ل َْب
�شي���خ ال ُعربان
هامل�صم���ودة ِبن ِْت
ِ
م��� َّدت ال�صف���رة واملعال���ق ذهبان
يا �صي���ت �أبوها من م��ص�ر لع َّمان

ِ���ت �شي���خ العرب
هامل�صم���ودة ِبن ْ
م���دت ال�صف���رة واملعال���ق ذه���ب
ي���ا �صي���ت �أهلها من م��ص�ر لحَ َ ل َْب
هامل�صم���ودة ِبن ِْت �شي���خ ال ُعربان
م���دت ال�صف���رة واملعال���ق ذهبان
يا �صيت �أبوها من م�رص لعمان ()13
َّ

وي�سبق يوم الفرح احتفاالت عند الك�سوة والعقد (كتب الكتاب)  ،وعند زيارة العرو�س
لي ،ومعروف يف
لأول مرة لبيت العري�س .والك�سوة جتهيز العرو�س للعري�س ،من مالب�س ُ
وح ّ
مدينة اخلليل �أن العري�س يهدي لكل �أرحامه ك�أخواته وعماته وخاالته �أثواباً ،ولكل منهن
هدية وي�شرتي للعرو�س هدايا حتملها الن�ساء يوم احلناء ،وتذهب بها �إىل بيت العرو�س
وتزغرد �إحداهن:
هاه���ي ،وافتح���وا ب���اب الدار
هاه���ي ،و�أن���ا الي���وم فرحانة
ومن �أغاين الك�سوة:

هاه���ي خل���وا املهن���ي يهني
حلمِ��� ْد ي���ا ربي
هاه���ي ِولِ��� ْك ا َ

ب��ي��اع ال�����ش�بر ب��اع��وا بالباعي
�أب���وي ج���وزين وارك���ن َع��ذْراع��ي
ب��ي��اع ال�����ش�بر ب��اع��وا بالكيلة
اب���وي ج���وزين وارك���ن ع العيلة
ي العري�س مبارك ما عملتي له
مَ ِّ
بدلة جديدة من التاجر قطعتي له
بعيني �شفت الولد طالع من احل�سبة
زغرتي له يامه حامل بدلة الك�سوة
وليلة احلناء هي عند معظم �أهل فل�سطني وت�سبق الفرح ،وت�سبقها ليايل للأطفال،
والفرح يكون يف مدينة اخلليل من ليلة اخلمي�س واجلمعة التي ت�سبق الفرح بليلة واحدة.
وجتري االحتفاالت للرجال والن�ساء يف مكانني منف�صلني ،يحتفل الرجال بامل�ضافة
�أو الديوان �أو يف �ساحة وا�سعة ،وحتتفل الن�ساء يف بيت العري�س با�ستثناء ليلة احلناء تكون
يف بيت العرو�س ،وتذهب الن�ساء من �أهل العري�س و�أقاربه �إىل بيت العرو�س.
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حِ نّ���ا ي���ا حِ نّ���ا ورق البن���ات
حِ نّ���ا يا حِ نّا ي���ا ورق ال�رسي�س
حِ نّا ي���ا حِ نّا ي���ا ورق الليمون

حلنّا عا ايدين البنات
يا حملى ا ِ
حلنّا عا ايدين العري�س
يا حملى ا ِ
حلنّا يف ايدين املزيون
يا حملى ا ِ

وخالل احلنا حتني يد العري�س اليمنى
ي���ا حمم���د ي���ا �أب���و حطة
ي���ا حممد ي���ا �أب���و العقال

م���ن وي���ن �صاي���د هالبطة
م���ن وي���ن �صاي���د هالغزال

وهذه االحتفاالت ال متيز املجتمع اخلليلي فح�سب ،بل هي متثل مناطق فل�سطني كلها،
حتتفل بالطريقة نف�سها و�إن كنا اليوم يف املدن نفتقد هذه الليايل.
ومدينة خليل الرحمن تع ُّد من �أهم مدن فل�سطني و�أكرثها تدينا ،لذلك كانت �سهرات
الرجال لدى العديد من العائالت ،وخا�صة املتدينة قا�رصة على املو�شحات الدينية والأغاين
ذات الطابع الديني.
�أما يف قرى حمافظة اخلليل ،فيلتقي الرجال ويغنون ويدبكون ،ويقوم �شاعر �شعبي
بالغناء للحا�رضين ويحيي لهم احلفلة بالعديد من الق�صائد ذات املعاين العميقة مب�صاحبة
الربابة ()14
وتكرث �أغاين احلناء فريددون الأغاين اجلميلة على �صوت الطبلة والت�صفيق احلار:
عري�سن���ا ياب���و بدل���ة وجراف���ة
عرو�ست���ك م���ن احل���ارة اللفافة
عري�سن���ا ياب���و بدل���ة بني���ة
عرو�ست���ك م���ن احل���ارة القبل َّية
عري�سن���ا ياب���و بدل���ة كويتي���ة

عري�سن���ا ياب���و بدل���ة وجراف���ة
عرو�ست���ك م���ن احل���ارة اللفافة
عري�سن���ا ياب���و بدل���ة ِبن َّي���ة
عرو�ست���ك م���ن احل���ارة القبلية
عرو�ست���ك م���ن احل���ارة الغربية

من الأغاين التي تردد يف مدينة اخلليل الأغنية ال�سورية «يا مال ال�شام» وتغنيها
الن�ساء فرحا ،وهي �أغنية �سورية مقتب�سة تغنيها الن�ساء اخلليليات ،وتعدد الن�ساء �صفات
أغان جذابة:
�أهل العري�س والعرو�س ب� ٍ

مل�ي�ن هال���دار الكب�ي�رة
ه���ذه دار �أب���و حمم���د
مل�ي�ن هال���دار الكب�ي�رة
ه���ذه دار �أب���و حمم���د
مل�ي�ن هال���دار الكب�ي�رة
ه���ذه دارك ياب���و اح�س���ان
يا رب ي�صري الف���رح ونعلق البنور
يا رب ي�صري الفرح ونع�رص الليمون

�إلل���ي حايطها ك���رم التني
ي���ا ري���ت عم���رو طوي���ل
�إلل���ى حايطه���ا ك���رم اللوز
ي���ا عط�ش���ان ا��ش�رب قازوز
والع�س���ل فيه���ا ي�سي���ل
وياري���ت عم���رو طوي���ل
ونفرّح القلب �إللي �صار له زمان مك�سور
ونف���رح القلب �إللي له زمان حزنان

وتغني الن�ساء لأم العري�س و�أخواته عندما ينزلن �إىل ال�ساحة
مي���ا اجت���وزت
رن ال�سي���ف عال���درج وزغ���ردت
�أن���ا حمم���د ي���ا َّ
مي���ا ان���ا خاطب
رن ال�سي���ف عال���درج وانا هايب
�أن���ا حمم���د يا َّ
و�أغنية لأخوات العري�س:
ي���ا دار �أبوه���ن ،مقع���د لل�ضيف
لع�ب�ن بال�سيف
خ���وات العري�س ِي
ْ
ي���ا دار �أبوه���ن ،مقع���د للع�سكر
لع�ب�ن باخلنجر
خوات العري�س ِي
ْ
ي���ا دار �أبوهن مقع���د للحاكم ()15
لع�ب�ن باخلامت
خ���وات العري�س ِي
ْ
يا مطل���ع القهوة بط���رف ردينك
خي يا حممد خيلي مع خيلك
ي���ا ّ
ي���ا خيوله���ن واردة عل���ى العني
ي���ا خيوله���ن واردة عل���ى العني
حمم���د و�أخوت���ه راكب�ي�ن اخلي ِل
حمم���د و�أخوت���ه راكب�ي�ن اخلي ِل
زغرتيل���ه يا �أم حممد ي���ا �أ�صيلة
زغرتيل���ي ي���ا �أم���ه ي���ا �أ�صيلة
من خ���وف ابنك لت�صيب���ه العني
من خ���وف ابنك لت�صيب���ه العني
وتتنوع �أ�شكال الأغنية من الدلعونا وامليجانا وظريف الطول ..الخ ،وتتناولها الن�ساء،
والرجال وخا�صة الدلعونا وظريف الطول.

◄◄الدلعونا:
من �أ�شهر الأغاين الفل�سطينية و�أكرثها انت�شاراً ،واملجتمع اخلليلي هو جزء من الكل
الفل�سطيني �سواء يف القرية �أم يف املدينة .والدلعونا تتغنى بها كل امل�ستويات املجتمعية،
وتعرب عن حبهم لوطنهم وتعر�ض مل�شكالتهم ال�سيا�سية واالجتماعية ،ويغنيها كل من
الرجال والن�ساء على ال�سواء ،وت�صاحب �أغاين الدلعونا الدبكة ال�شعبية والربابة واملجوز �أو
الناي عند الرجال ،والطبلة والدبكة عند الن�ساء.
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والدبكة هي حركات راق�صة تقدم على نغمات الدلعونا ،والدلعونا تقوم على الأرجل،
وميكن �أن تغني جماعة �أو فرادى ،بحيث ي�ؤديها رجل �أو امر�أة يعرف برهافة احل�س والقدرة
على االرجتال ،والدلعونا رمبا ا�شتقت من الدلع الذي يرافق الدبكة ،والدلعونة �سهلة ب�سيطة،
ق�صرية املقاطع ،فهي �سهلة احلفظ والرتدد مبهارة واتقان.
ن�سم يا هوا الغربي احلنونا
عل���ى دلعونا عل���ى دلعونا
ِّ
راحوا احلبايب م���ا ودعونا
عل���ى دلعونا عل���ى دلعونا
بطلن���ا نوخ���ذ م���ن قرايبنا
عل���ى دلعونا ي���ا حابيبنا
لو ح َّززوين ح���زوز الليمونا
واهلل ما خون���ك يا نور عنيا
والدلعونا تعرب عن املواقف ال�سيا�سية واالجتماعية بطريقة مرجتلة ،جميلة
زيتون بالدي زه���ر الليمونا
على دلعون���ا وعلى دلعونا
ف���دا اخلليل وياف���ا وال�ض ِف ْة
على دلعونا وروحي عا كفي
و�أدوا التحي���ة لعرف���ات
نزلوا الدبك���ة ولفوا احلطات

◄◄ظريف الطول:
ومن الأغاين التي تتناولها املر�أة يف القرية واملدينة يف حمافظة اخلليل ،وعلى
م�ستوى املدن الفل�سطينية «يا ظريف الطول» وترافقها الطبلة ،ويرافقها ال�شباب باملجوز،
وتنظم �أغاين ظريف الطول على بحر الرمل:
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 �أح�سنلك
وتعا��ش�ر الغ�ي�ر وتن�س���اين �أنا
يا عق���د اللولو على �صدر البنت
جرح���ت قلبي وعم���ت اجلروح
ي���ا نازله للبري و�أح�سب للطلوع

و�أغنية على الرباعية تغنى لتدل على ع�صبية الأحزاب ،وبخا�صة القي�سية واليمنية،
ف�أكرث القرى و�أكرب العائالت الفل�سطينية تنتمي �إىل �أحد هذين احلزبني ،وكان مفعول هذه
االحزاب قوي ًا ()16
الراي���ا البي�ض���ا للخليلي���ة
عل���ى الرابعي���ة عالرابعي���ة
واطلع يا ابو حممد بعزوة قوية
ا�سندوا الب���ارود عا باب العمود
واطلع يا حمم���ود بعزوة قوية
ا�سن���دوا ال�س�ل�اح عل���ى املراح

والرتويدة :تغنى للعرو�س يف بيت �أهلها ليلة احلنا «ويقولها الرجال فقط» عند حاالت
حمام العري�س ()17
الرتويدة هي لون غنائي عربي قدمي ينت�رش بني النا�س يف املدينة والقرية .والن�ساء
تردد الرتويدة �أثناء الزفاف ،والرتويدة ت�سري على بحر الرجز ،وال تلتزم بقافية واحدة
وتعنى
ي���ا رويدتن���ا ي���ا ميا
ي���ا رويدتن���ا ي���ا هيه
ق���د خ ّيتن���ا ي���ا هي���ه
ق���د خ ّيتن���ا نحب���ك
يف ال�سم���ا غيم ْة يا هيه
يف ال�سم���ا غِ يم ْة و�سيلة
حِ نّ���اك مرطب ي���ا هيه
حِ نّ���اك مرطب ي���ا ملك
يا اهلل تانخطب يا هيه ()18
ي���ا اهلل تانخطب يا ملك
ي���ا رويدتن���ا ي���ا �سمر
ي���ا رويدتن���ا ي���ا هي
مث���ل خويتن���ا نحب���ك
مث���ل خويتن���ا ي���ا هي
م���ن حويرتن���ا ي���ا هي
���ن ُحويرتن���ا رحل���تِ
مِ ِ
حلويرته���م يا ه���ي ()19
نزل���ت
حلويرته���م
يا ميمتى عري�سنا نزل الزفة جوعان

ودي���ت ل���ه ميت�ي�ن وزة حمم���رة

ياكل ويطعم جملة العر�سان
يا ميمتى عري�سنا نزل الزفة عريان

وديت ل���ه ميت�ي�ن بدل���ه مف�صلة

يلب�س ويلب�س جملة العر�سان
�أغاين خا�صة بالعرو�س التي تتزوج غريبة خارج الأقارب وخارج البلد:
�إذا تزوجت الفتاة غريبة تبد�أ بالعتاب على الوالد ب�أغاين جميلة:
ا�ستعجل علي و�أطلعني من بالده
قول���وا لأب���وي اهلل يخلي �أوالده
ا�ستعجل عل���ي و�أطلعني لغريه
قول���وا لأب���وي اهلل يك�ث�ر خريه
ا�ستعجل علي و�أطلعني من عياله
قول���وا لأب���وي اهلل يك�ث�ر ماله
و�أغاين العرو�س التي تتزوج غريبة تعاتب فيها �أبيها عند تزويجها لغريب.
وتتمنى له كرثة اخلري وكرثة املال وحفظ الأوالد والعيال ،وهذه الأغنية تعك�س حال
املر�أة يف املجتمع اخلليلي التي تلغي نف�سها يف �سبيل �إر�ضاء ويل �أمرها:
يا �أهل الغريبة طلوا على غريبتكم

و�إن ق�صرَّ ت خيلكم عو�ض اهلل عليكم
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�شعور الأمل لفراق البنت ،وهو وجع ت�شعر به الأم وال�صديقات ،وتعرب الن�ساء عن هذا
ال�شعور بالغناء تقول:
ي���ا رفيقتنا يا عاي�شة ي���ا روح الروح
يا رفيقتن���ا يا عاي�شة ي���ا عني العني
يا رفيقتن���ا يا عاي�شة يا ع���ال العا ْل
عل���ي الليلة
ي���ا ريت �أب���وي يحل���ف
َّ
ي���ا ريت �أب���وي يحل���ف عل���ي �أباتي
واهلل َل ْكتِ���ب �سالمي عل���ى جناح الطري
واهلل َل ْكتِب �سالمي على جناح ع�صفور
و�أر�سلتل���ك محِ ْ رم���ة تطري���ز د َّيات���ي
و�أنا جاي الليلة �أودعكوا يا �ستي و�سيدي
من ليلة احلنا رايح على بعيدي
ياحبابي حني ترحلوا حملوا بالليل
تطلع عليكم ال�شم�س تبكي عليكم العني ()20

ي���ا ريتن���ا و َّدعناك���ي قبل م���ا نروح
ي���ا ريتن���ا و ًَدعناك���ي قب���ل يوم�ي�ن
ي���ا ريتن���ا و َّدعناك���ي م���ن زم���ان
و�أن���ا العزي���زة �أن���ام ب�ي�ن العيل���ة
و�أن���ا العزي���زة �أن���ام ب�ي�ن اخوات���ي
و�أق���ول لأهل الغريب���ة ال�شافكوا اخلري
و�أق���ول الغريب���ة ال�شافك���وا ��س�رور
ه���ذا �أبوي غربن���ي م���ن دون خياتي

◄◄املهاهاة:
هي من الأغاين اخلا�صة بالن�ساء ،وهي فن زجلي خا�ص بالن�ساء ،ي�صدر من امر�أة
متخ�ص�صة وتتكون املهاهاة من:
 ثالثة �أجزاء وهي �رصخة تت�صدر بداية كل �شطر من الأ�شطر االربعة فتقال (�آ�آه) يف
�شمال فل�سطني �أو (�آويها) يف جنوبها (�أهيها) ويقول �سعود الأ�سدي �أنها تبد�أ مبقاطع للتنبيه
(هي� ،آ�آه ،يها .. ،الخ)
�أ�صل الكلمة (هاهت) مبعنى توجعت و�شكت ،والت�أوه يكون ب�إخراج كمية من هواء
الرئتني ويحدث الأمر ذاته يف املهاهاة.


وعجز.

اجلزء الثاين :نظام البيت ،يتوزع الن�ص على �أربعة �أ�شطر ،يتكون كل بيت من �صدر

وم�ضمون املهاهاة يتنوع وي�شمل الفرح واالفتخار بالأهل والوالد من الأ�صل الطيب،
�أي�ضا تعدد حما�سن العري�س والعرو�س ومدحه وحب النا�س لهم.
 تنتهي املهاهاة بالزغروته �أو الزغرودة بـ لولولويل)21( .

والزغرودة يف اللغة هي «هديل االبل يف جوفه» و�أ�صبحت مرادفة لل�صوت الذي تطلقه
املر�أة معربة عن فرحها بعد املهاهاة وتكون باطالق كمية من الهواء عرب ال�شفتني بحيث
يتقطع اندفاعه بطرف الل�سان بذبذبات �رسيعة ،ويحرك الل�سان �إما بتوقيع منظم بطرفه
بحركة عمودية على حافة ال�شفا العليا مع بقاء الفم مفتوحا� ،إما بتوقيع منتظم بطرف
الل�سان بحركات �أفقية وذبذبات بني ملتقى ال�شفتني ()22
�آه��������ا ي�����ا ري����ت����ا م�ب�روك���ة
�آه��������ا ي�����ا ����س���ب���ع ب����رك����ات
�آه������ا ي����ا م����ا ب������ارك حممد
�آه�������ا ع���ل���ى ج���ب���ل ع���رف���ات
ل����������ول����������ول����������وول����������وي
وتعد املهاهاة والزغرودة مهمة يف الفرح اخلليلي حيث تدخل ال�رسور والبهجة �إىل
نفو�س النا�س والعائلة كما تنطلق املر�أة اخلليلية متحررة من قيود وتقاليد ،تقول عندما
يرفع العري�س الطرحة ويك�شف عن وجه العرو�س:
ها هي يا بنت الكرام بتبجلي
ها هي يا جلجي عل جلجي
ها هي والبيت منها بريهجي
ها هي وال�سيف حد جبينها
والزغاريد ت�صف العرو�س وتعدد مالحمها الأ�صيلة وح�سبها ون�سبها عندما يذهبون
بها �إىل بيت العري�س:
ها هي خُ ذوها يا دار �أبو حممد خُ ذوها
ه��ا ه��ي خ��ذوه��ا وان��ت��و الك�سبانني
ه���ا ه���ي ه����ذه ب��ن��ت �أب�����و توفيق
ه����ا ه����ي ِت����� ِن����� ْه�����دِي ل��ل�����س�لاط�ين
ه����ا ه����ي ي����ا ع����رو�����س ي����ا ملكة
ه����ا ه����ي ي����ا ل����ول����و يف �شبكة
ه��ا ه��ي ي�سعد ال��ب��ي��ت ال��ل��ى رباكي
ه���ا ه���ي وي���ط���رح ل��ع��ري�����س��ك ال�برك��ة
كما تتم الزغاريد للعري�س:
ه����ا ه����ي ارف������ع ع��ي��ن��ك وان���ظ���ره���ا
ها هي يا �شوف ماحمرها وما �أخ�رضها
ه��ا ه��ي ي��اك�� ّل امل���ال ال��ل��ي حطيتوا
ه��ا ه��ي م��ا ب��ي�����س��وى را����س ا�صبعها
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين ،العدد الثالث
يناير 2013

307

308

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن
هوية وإنتماء

�أي�ضا مهاهاة مفاخرة بالأهل:
ها هي ارفعي را�سك وال تبايل
ها هي يا وارك��ي ميتني خ َّيايل
ه��ا ه��ي وراك���ي اب��وك��ي وعمامك
ها هي ي ّهدوا اجلبل لو كان عايل
ها هي ما ي�رشبوا �إال من بابها
والزغاريد لكل املنا�سبات وهي داللة على الفرحة التي تعرب عنها املر�أة الفل�سطينية

◄◄�أغاين الرجال:

وتبد�أ �سهرة الرجال بالدبكة والغناء ال�شعبي التي ير ّددونه على �صوت الت�صفيق
والأيدي ،و�أ�شهر هذه الأغنيات العتابا وامليجنا والأوف.

◄◄العتابا:

هي الأغنية ال�شعبية املف�ضلة يف فل�سطني ،وال�سيما يف ريفها وقراها وقد يطلق عليها
كلمة «عتابا» وحدها او كلمة «ميجانا» وحدها� ،أو الكلمتان معا� ،أو كلمة �أوف وحدها� ،أما
من �أين جات هذه الأ�سماء فنقول:
 العتابا :ت�سمية لعلها م�أخوذة من العتاب ،خا�صة و�أن العتاب ميثل مكانة بارزة
يف مو�ضوعاتها ()23
 امليجنا :وهي الالزمة التي ترددها اجلماعة قبل غناء البيت الواحد وبعده من
العتابا ،ولعل هذه الت�سمية م�شتقة من املجون الذي يتطلب م�شاركة جماعية لعلها منحوتة
من عبارة «يامن جنى» خطاب ًا للحبيبة التي ردت قلب حبيبها ف�أ�صابته وجنت عليه ،لأنها
مل د له بالو�صال ،بل تركته معلق ًا يف عذاب الوجد والهيام ()23
تجَ ُ ْ
ويلتزم موال امليجنا ببحر الرجز (م�ستفعلن – م�ستفعلن – م�ستفعلن)
الأوف :هو �صوت هذه الكلمة ممداً منظم ًا بقدر ما ي�سمح به نف�س املغني ،ويف العادة
يبد�أ مغني العتابا بهذا ال�صوت ،ثم يعيده بعد بيت ال�شعر االول ،ويعود فيكرره مرة �أخرى
فور انتهائه من بيت ال�شعر الثاين الذي هو نهاية بيت العتابا.
ومن الوا�ضح �أن وظيفة هذا «الأوف» متكني املغني من �أن يجلو حنجرته ،ويلفت نظر
اجلمهور للغناء وبيت العتابا مكون من بيتني من البحر الوافر)24( .
ّ
وق ّب���ل يل �أياديكم جميعكم
م�ساء اخلري م�سيكم جميعكم
ب /..ب ...ب..
			
ب /...ب /..ب..
مفاعلنت /مفاعلنت /فعولن
مفاعلنت /مفاعلنت /فعولن

وي�صطف الرجال �صفني ويقول الأول:
م�سيك باخلري م�سي عا �أبو �صالح
رجال طيب ويف ميزان العقل راجح
يرد ال�صف الثاين:
م�سيك باخلري م�سي عا �أبو حممود
رجال طيب ويف بيت الكرم معمود
ومن غناء العتابا وامليجانا:
وال�شك���وى لغ�ي�ر اهلل مذلة
موال العتابا ما بحطلك مذلة
وفرخ البوم ت�صطاد العقاب
الوب�ش اللي جنح وال�سبع ذل
وهذه الأبيات تو�ضح احلزن والهم عندما الوب�ش يتمكن من ال�صقر الطائر ،وهي �صورة
جميلة وا�ضحة
�سقونا كا�س حنظل كا�س تفريق
ويوم فراقهم ح���ر ون�شاف ريق

علين���ا ق��� ّدر امل���وىل بتفري���ق
عج���اج وم���ا ح���دا ودع ح���دا

بيت العتابا يت�ألف من �أربعة �أ�شطر تنتهي الثالثة الأوىل منها بالنغم املو�سيقى نف�سه
(وحرف الروى والقافية ،وينفرد ال�سطر الرابع بنهاية مو�سيقية خمتلفة)
 ظريف الطول� :أي�ضا من �أغاين الرجال و�سبق احلديث عنها


حلن عل اليادي اليادي

ويغنيه الرجال والن�ساء
ي���ا �أب���و العبيدي���ة
ع اليادي اليادي اليادي
للحل���و �صدري���ة
لف�صلَ��� ْك
ي���ا ج���وخ ِ
و�أ�ص ّب���ح �أن���ادي
ال اطلع عا را�س اجلبل
ن�س���م ه���وا ب�ل�ادي
و�أق���ول ي���ا مرحب���ا
يوم الزفاف:
يف يوم الزفاف يجتمع �أهل القرية و�أ�صدقا�ؤها ويف املدينة �أي�ضا يجتمع الأهل
والأ�صدقاء احتفا ًال بالزفاف لإعداد طعام الغذاء ،وتت�صف حمافظة اخلليل ب�إكرام ال�ضيوف
و�إطعامهم.
وقبل الظهر يقوم ال�شبان مب�ساعدة العري�س على اال�ستحمام بالغناء والفرح ولب�س
املالب�س اجلديدة ،ويغني ال�شباب خالل اال�ستحمام والهرج ،تقول االغنية:
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين ،العدد الثالث
يناير 2013

309

310

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن
هوية وإنتماء

اهلل وا�س���م اهلل علي���ه
طل���ع الزين م���ن احلمام
وكل رجال���ه حوالي���ه
ور�ش���وا العط���ر علي���ه
قلّ���ي عقل���ي و�أجت���وز
كنت ع���زب داير جمنون
�ص���ار يق���وليّ ياباب���ا
حِ ْب��� ِل الزين وجاب غالم
مدي���ت ايدي على اجليبة
ب���دي ح�ل�اوة منفو�شة
و هك���ذ ا . . . . . . . . . . . .
لقي���ت اجليب���ة منفو�شة
وبعد ذلك ويف �آخر النهار يذهب �أهل العري�س مبوكب من الرجال والن�ساء يف زفة
لإح�ضار العرو�س ،وعند الو�صول �إىل بيت العرو�س تبد�أ الن�ساء بالغناء:
واخل�ّي�رّ منك���و يجيبها
�أرب���ع خ���وامت يف �إيدها
واخل�ّي�رّ منك���و يتبعها
�أربع خ���وامت يف �إ�صبعها
وتغني الن�ساء للن�سب اجلديد ،والن�سب يربط بني العائلتني برباط احل�سب والن�سب:
ن�سايب ن�سايب ديروا بالكوا لينا
ما د َّورنا عا الزين عا الأ�صل حطينا
ن�سايب ن�سايب ديروا بالكوا ليه
ما دورنا عا الزين دورنا عا الأ�صيلة
ومن �أغاين ما قبل طلعة العرو�س:
ميه
يف القنية يا زارع�ين ال��ورد يف القنية ،فتح يا ميمتي ّ
ميه
ع العلية يامطلع العراي�س ع العلية ي��ا ميمتي ّ
ميه
يف القناين يا زارع�ين ال��ورد يف القناين يا ميمتي ّ
ميه
ع العاليل يا مطلّع العراي�س ع العاليل يا ميمتي ّ
ميه
يف احلاكورة يا زارع�ين ال��ورد يف احلاكورة يا ميمتى ّ
ميه
ال��و���س��ادة ي��ا ناميني الليل ع ال��و���س��ادة ي��ا ميمتى ّ
وعندما تخرج العرو�س مب�ساعدة �أبيها و�أخيها �أو عمها �أو خالها تغني الن�ساء ،وي�شكر
�أهل العري�س والد العرو�س و�أقاربها:
يخل���ف علي���ه خالف�ي�ن
يخل���ف على «�أب���و حممد»
�أعطان���ا بنات���ه الثنت�ي�ن
طلبن���ا الن�س���ب من���ه
يخلف عليكو كرث اهلل خريكوا
لفين���ا البلد ما لقينا غريكوا
يخل���ف عل���ى �أب���و حممد
يخل���ف علي���ه يف الأول
طلبن���ا الن�س���ب من���ه
�أعطان���ا غ���زال م�ص���ور

وتغني الن�ساء طالبة من العرو�س اخلروج والذهاب �إىل بيت العري�س:
قومي اطلعي قومي اطلعي من حالك
قومي اطلعي قومي اطلعي وي�ش ه ِّمك
قوم���ي اطلعي قومي اطلعي ال واهلل

و�إحنا حطينا حقوق �أبوكي وخالك
واحنا حطين���ا حقوق �أبوكي وعمك
واحنا حطينا حقوق �أبوكي من مرة

وتغني الن�ساء لأهل العرو�س:
قومي اطلبي يا مرمي يا مو�شَّ حة ب�سالح
و�أهل���ك ع���زوة قوي���ة نقال���ة ال�سالح
قومي اطلعي يا مرمي يا مو�شَّ حة ببارود
و�أهل���ك ع���زوة قوي���ة نقال���ة ب���ارود
�صلّ�ي�ن على النب���ي يا م���رمي �صلني
ي���ا خليلي���ة وارق�ص���ي ب�سيف���ك
ي���ا خليلي���ة وارق�ص���ي بخنج���ر

طولك جريد النخل يا ام العيون املالح
و�أهل���ك ع���زوة قوي���ة نقال���ة ال�سالح
طولك جريد النخل يا ام العيون ال�سود
و�أهلك ع���زوة قوية نقالة ب���ارود ()25
حممد �شمع���ة مظوية ب�ي�ن الب�ساتني
�أهل���ك �سبوع���ة والعب���ي بكيف���ك
�أهل���ك �سبوع���ة يف البلد ع�سك���ر ()26
ْ َ ْ

هذه �أغاين تو�ضح �شجاعة �أهل العرو�س وفرو�سيتهم وعزوتها القوية و�صفاتها
اجلميلة:
وخالل الزقة تغني الن�ساء �أي�ضا:
على اجلزيرة عل���ى اجلزي���رة
حل���وة و�أم�ي�رة حل���وة و�أمرية

�شدوا الرحال اليوم على اجلزيرة
عرو�ستك يا حممد حلوة و�أمرية

وعند الو�صول �إىل بيت العري�س تبارك الن�ساء لأهل العري�س ،ويتمنني للعرو�سني
الإجناب 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

لعب حوالينا
وتبكري ب�صب���ي ِي ْ
وتبك���ري ب�صبي وتكرثي اخللفة
وتبكري ب�صب���ي وتعمري دياره

وتبد�أ جلوة العرو�س وتبد�أ ب�أغاين جميلة (اليوم تغري احلال و�أ�صبحت الأغاين احلديثة
تطغى على اجللوة) ومن الأغاين التي كانت ُتغنى:
وارمي حملك عل���ى اهلل ..و�أنا والقاعود
ق���ال العري�س يا يام���ا ....الدهر بيعود
وارمي حملك على اهلل و�أنا ال�شيال ()27
ق���ال العري�س يا مي���ا ...الده���ر ميال
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وتزغرد الن�ساء:
ها هي ي���ا �سبع بركات
ها هي على جبل عرفات

ها ه���ي يا ريتها مربوكة
ها هي كم���ا بارك حممد
لولولولويل

◄◄البكائيات:
تلحق الأغاين ال�شعبية ما تردده الن�ساء على امليت يف حاالت الوفاة عند البكاء على
عزيز مات.
وتتناول البكائيات كل ما يحيط باملوت من مظاهر ،م�صورة ت�أثري املوت على الآخرين
و�آالم املوت ،وما يرتتب عليه من فراق للأحباء وخراب للبيوت.
خال من التعقيد.
والبكائيات ت�صاغ ب�أ�سلوب مبا�رش ارجتايل ٍ
وجتري البكائيات على �شكل حوار بني القائل وامليت ،وهذا النوع من املناجاة تتجلى
بالغة البكائيات لأنه يحمل �إلينا مذاق ًا تراجيديا ،وجتري البكائيات على نظام الدوبيت و
«املربع» (. )28
ونالحظ مدى خ�صوبة ال�صورة يف البكائيات وب�ساطتها ال�شديدة التي تنبع من �صدق
التعبري ،وعمق الإح�سا�س مب�أ�ساة املوت.
وتهتم البكائيات بكثري من ال�صور التي ت�صور اليتم وحال اليتامى وفقد الأب والأم
والأخ والأخت وال�صغري والكبري و�صورتها ت�صويراً يعج باملرارة والأمل «والتعبريات التي
تدل على احلزن والأمل والبكاء والتفجع باعتبارها جزءاً ال يتجز�أ من طبيعة البكائية ذاتها،
واملنا�سبة التي ترتدد فيها» ( )29وحمافظة اخلليل جزء من املجتمع الفل�سطيني الذي جتتمع
فيه الن�ساء يف مثل هذه املنا�سبة وي�شاركن يف ترديد املراثي ال�شعبية الدارجة يف املجتمع
وت�أتي هذه الرتديدات يف قوالب مو�سيقية منتظمة من ال�شعر ال�شعبي الذي يقطر حزن ًا
وح�رسة لفقد املتوفني (امل�أثورات ال�شعبية /جامعة القد�س املفتوحة ط� 2000ص).77
طل���تِ الب���ارودة وال�سب���ع م���ا ط ْل
جا�ش
طل���تِ الب���ارودة وال�سب ْع م���ا ْ
ي���ا �شج���رة بال���دار حامي���ك �أ�س��� ْد
ع اليوم يا �أبو ال�صغر لو �صربت �شوية

يا ب���وز الب���ارودة من الن���دى مبت ْل
مرت�ش
يا بوز الب���ارودة من الن���دى
ْ
وتك��س�رت الغ�صون من ك�ث�ر احل�س ْد
ربي���ت ا�صغ���ارك والزم���ن طوي���ل

تبكي على راعي البيت و�أبو الأ�رسة الذي يرتك �أطفاله وهم وحدهم


بكاء الأم:
البي���ت بي���ت �أم���ي عرفت���ه
و�إن كان���ت �أم���ي يف الدي���ار
هاتي طا�ستك وامل�شط يف �إيدي



ِ���ت ع���ا الدار
و�سكنت���ه وغِ �شِ م ْ
عربت���ه وفت�شن���ا الأ��س�رار
ترى اليوم حم���ام ال�صبايا ()30

بكاء الأخ بالزفرات والدموع:
خ���ي الح���وم �سليب
وراك ي���ا
ّ
ه���ب اله���وى �رشق���ي وغرب���ي
كل���ه م���ن اهلل ي���ا حراي���ر

و�أخل���ي ثوبي جنب���ي �رسايب
علي ج���روح قلبي
ال تفتح���وا ّ
واملكتوب على العني �صاير ()31

�أما يف حالة اال�ست�شهاد ،فنجد كل حر غيور على وطنه يردد �أغاين ال�شهادة والبطولة
فبد ًال من البكاء والندب واحلداد تغنى الأغاين التي تدل على الفرحة با�ست�شهاد ال�شهيد
وحتمل يف طياتها الفخر والتحدي والكربياء.
زغ���ردي ي��ا ام اجل��داي��ل زغ��ردي
وزي��ن��ي فخر الأ���ص��اي��ل بالودع
وازرع��ي احلنا على ال�صدر النّدي
واربطي الع�صبة على كل الوع
زغ���ردي ي��ا ام اجل��داي��ل زغ��ردي
()23

دونك الزيتون ع �سفح اجلبل
ل��وح��ي و���س��ط املنايا وار�صدي
دروب الن�شاما اليوم جاييك البطل
�سب ْل عيونو وم � ِد �إي��دو يحنولوا
خ�رصوا رقيق وبالأعالم لفونوا ()33
فامل�آ�سي التي خلفتها جرائم العدو ال�صهيوين تدمي القلوب وتوجع النفو�س ،ولكن البد
من رباطة اجل�أ�ش وال�صمود والقوة.
وكثري من الفل�سطينني بكوا الديار املهجورة التي تركوها ق�رصاً وظلماً ،ومل يبق لهم
�سوى الذكريات امل�ؤملة.
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ي���ا دار يا دار ل���و عدنا كما كنا
ال يبالدن���ا مي���ا الغي���م الأحمر

لَطْ لِيكِ يا دار بعد ال�شيد باحلنا
لي�ش احنا هجرنا وغرينا اتوطن

وتبكي الن�ساء الأب احلنون وبعده عن عياله ودفنه وو�ضع البالطة عليه:
و�أن���ا �إن جار يل لأكتبله على اللوح
وانا ان ج���ار يل الكتبله يف النهار
راي���ة ال�س���واد احلزينة
ن���ار ح���زين م���ا طفاها
ي���ا حباي���ب �شارك���وين

وال �س���دوا البالطة على عزيز الروح
وال �سدوا البالط���ة على وحيد الدار
خيم���ت ف���وق املدين���ة
بح���ر طوف���ان ال�سفينة
موجات الدمع احلزينة ()34

�صورة جميلة وبكائيات تنب�ض بالأ�صالة والعراقة جمهولة امل�ؤلف منت�رشة بني �أبناء
وبنات حمفظة اخلليل.


الأهل:

ممن تتزوج غربية فهي �أي�ضا تنب�ض بالأمل واحلزن على فراق
و�أما البكائيات َّ

ه���ي يل خمدات���ي
قوم���ي مي���ا
ّ
ي���ا حباي���ب ال ت�سافروا والت�ي�ن على �أمه
مي���ا ح�شّ يل���ي خمدات���ي
مي���ا ي���ا َّ
َّ
عل���ي الليل���ة
ي���ا ري���ت اب���وي يحل���ف
ّ
عل���ي �أبات���ي
ي���ا ري���ت �أب���وي يحل���ف
ّ
�إن كنَّ���ك غريب���ة هيلي مع الدم���ع طا�سة
�إن كنَّ���ك غريب���ة هيل���ي م���ن الدمع جره
�أن كنَّ���ك غريب���ة هيل���ي م���ن الدمع حقة

رفيقات���ي
دع
مي
هي���ي
تَ��� ِو ْ
ي���ا حباي���ب ال ت�ساف���روا َتتُوكلُ���وا منَّه
�رسي���ت ال�صب���ح م���ا ودعت����ش رفيقاتي
و�أن���ا العزي���زة �أن���ام و�س���ط العيل���ة
و�أن���ا العزي���زة ان���ام و�س���ط �إخوات���ي.
يا �أه���ل الغريبة يدو�س���وا بال�سنة فرا�شي
ي���ا �أه���ل الغريب���ة م���روا بال�سن���ة مرة
ي���ا �أهل الغريبة يزوروا بال�سنة خطمة ()35

◄◄الأغاين الدينية:
الأغاين الدينية هي �أغاين ذات طابع ديني تقال يف موا�سم احلجاج واملولد النبوي
درا�سة ال�سنة الهجرية
ترانيم احلجاج
حجج بيت اهلل

اهلل �أعطاه���م

وهي تغني ملن يذهب �إىل الديار احلجازية لأداء فري�ضة احلج ،والأغاين الدينية

ترتبط بالأحرتام الكبري واحلب الكثري لبيت اهلل احلرام وزيارة النبي حممد �-صلى اهلل عليه
و�سلم-
يا �سع ْد مِ ْن راح النبي وزاره
		
و�صفة حجارة
		
يا زاير النبي و
يا �سعد من راح النبي ولبى
		
و�صفة القبة
		
يا زاير النبي و
		ال �إين حديد وال بوالد ي ْثقلكم
يا زاير النبي خذوين مبحاملكم
�إال خفيف احلمل واريد امل�شي معكم
و�أي�ضا من �أغاين احلجاج:
�صفي �شجر خ��وخ ،يا طريق احل��ج��اج� ،صفي �شجر خوخ
من الربد والدوخة ،خويف على احلجاج ،من الربد والدوخة
ك�����وين ه��ن��ي��ة ي����ا ط���ري���ق احل����ج����اج ،ك�����وين هنية
ع�����ش��ب��ة ط��ري��ة حت���ت رج��ل�ين احل���ج���اج ،ع�����ش��ب��ة طرية
وعند عودة احلجاج يغنى لهم هذه الأغنية اجلميلة:
�أج���ا املب��ش�ر لب���اب الدار
واج���ا املب��ش�ر ليب�رشن���ا

و�أعط���وا املب�رش ذهب وريال
و�أعطين���ا املب��ش�ر �أ�ساورنا

واي�ضا �إحياء املولد النبوي والإحتفاالت الدينية التي تقام يف منا�سبات مثل ميالد
طفل �أو �شفاء مري�ض ويقر�أ املولد تيمن ًا بال�شفاء ومن املدائح التي تغنى يف مدح الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم-امين���ة يف امانيه���ا
مليح���ة يف معانيه���ا
�س�أل���ت اهلل يهينه���ا
جتل���ت واجنل���ت حق���ا
جتل���ت ليل���ة االثن�ي�ن
بالنب���ي الزين
وحمل���ت
ِّ
حمم���د ح���د ال�سبط�ي�ن
ق���د ��ش�رف �أرا�ضيه���ا
جتل���ت ليل���ة اخلمي�س
وحمل���ت بالنبي االني�س
يا �أه���ل العلم والتدري�س
ق���د ��ش�رف ارا�ضيه���ا
جتل���ت ليل���ة اجلمع���ة
وجملت بالنب���ي �رسعة
ق���د ��ش�رف �أرا�ضيه���ا
حمم���د باه���ي الطلع���ة
وف���اح امل�س���ك والندي
جتل���ت يف قب���ا وردي
حمم���د خ�ي�ر م���ن فيها
وحمل���ت بالنبي العربي
وف���اح امل�س���ك والعنرب
وجتل���ت يف قب���ا �أ�صفر
�س�أل���ت اهلل يهنيه���ا
وحملت بالنب���ي الأزهر
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و�أخرياً:
ويف نهاية املطاف هذا ،في�ض من الأغاين ال�شعبية التي عاجلت الواقع الفل�سطيني،
املهمة
كما عربت �أف�ضل تعبري عن الهوية الفل�سطينية والأغاين ال�شعبية هي �إحدى الو�سائل
َّ
التي يحافظ بها املجتمع على ثقافته وا�ستقرارها مبا تغر�سه يف نفو�س االفراد من قيم
ومثاليات.
والأغاين ال�شعبية هي تعبري عن لواعج النف�س وفيها جمال لتنفي�س االن�سان عن نف�سه
�سواء يف الأفراح �أم يف الأحزان.

اهلوامش:
1 .1فوزي الغتيل ،الفلوكلور ما هو؟  ،دار النه�ضة العربية للن�رش ،العبا�سية القاهرة 1977
�ص .76
2 .2عبد اللطيف الربغوثي �سل�سلة الأدب ال�شعبي ،مركز الوثائق والأبحاث ،جامعة بريزيت
�آذار 1986م.
3 .3توفيق زياد� /صور من الأدب ال�شعبي الفل�سطيني ،مطبعة �أو رحمون ،عكا ط ،1979 2
�ص 16
�4 .4أحمد مر�سي ،الأغنية ال�شعبية مدخل �إىل درا�ستها ،دار املعارف ،القاهرة � ،1983ص
.26
5 .5نبيلة �إبراهيم ،ا�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي ،مكتبة غريب القاهرة �أغط�سط�س ،1983
ط � ،3ص 237
6 .6املو�سوعة الفل�سطينية ،اجلزء الأول ،ط� ،1984 ،1ص 268
7 .7ح�سني �سليم العطاوي ،الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية ،موقع �إنرتنت
8 .8احمد ر�شدي �صالح ،الأدب ال�شعبي ،الطبعة الثانيه  ،1955مكتبة النه�ضة امل�رصية9 ،
�شارع عديل ،القاهرة �ص .209
9 .9ي�رسي جرهرية عرنيطة ،الفنون ال�شعبية يف فل�سطني ،الطبعة الثانية ،عمان � 1988ص
.40 ،42
1010د� .إدراي�س جرادات ،الأغنية ال�شعبية الن�سائية يف فل�سطني� ،صحيفة ومنتديات العروبة
موقع �إنرتنت.
1111حممد �أحمد الأ�سطة ،الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية� ،صادر بيت ال�شهر /رام اهلل 2008
موقع �إنرتنت.
1212غادة �سميح ال�رشيف ،ما يقال يف الأفراح والأتراح يف حمافظة اخلليل درا�سة ميدانية.
www.falestiny.com

1313د� .أدري�س جرادات ،الأغنية ال�شعبية الن�سائية ،فل�سطني ،مرجع �سابق.
1414غادة �سميح ال�رشيف ،ما يقال يف الأفراح والأتراح ،مرجع �سابق.
1515د� .إدري�س جرادات ،الأغنية ال�شعبية الن�سائية يف فل�سطني.
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين ،العدد الثالث
يناير 2013

317

318

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن
هوية وإنتماء

1616املو�سوعة الفل�سطينية ط �ص  273 ،272مرجع �سابق
1717ف�ؤاد ابراهيم عبا�س ،فنون القول يف املوروث ال�شعبي الفل�سطيني ،الطبعة الأوىل1990 ،
�ص  73دار الن�رش م�ؤ�س�سة العروبة /م�رص
1818امل�أثورات ال�شعبية ،جامعة القد�س املفتوحة  ،2000مطبعة بيت املقد�س �ص .72
1919د .ادري�س جرادات ،الأغنية ال�شعبية الن�سائية يف فل�سطني.
2020ملتقى الواحة الثقايفwww. rabital. net +
2121املرجع ال�سابق نف�سه
2222عبد اللطيف الربغوثي� ،سل�سلةالأدب ال�شعبي الفل�سطيني ،مرجع �سابق �ص59
2323املرجع ال�سابق �ص60
2424املرجع ال�سابق �ص60
2525د .ادري�س جرادات ،الأغنية ال�شعبية الن�سائية يف فل�سطني
2626املرجع ال�سابق
2727املرجع ال�سابق
�2828أحمد ر�شدي �صالح – الأدب ال�شعبي ط  – 1997الهيئة امل�رصية العامةللكتاب
�ص168
�2929أحمد مر�سي ،الأغنية ال�شعبية مدخل اىل درا�ستها �ص168مرجع �سابق
3030ادري�س جرادات – الأغنية ال�شعبية الن�سائية يف فل�سطني – مرجع �سابق
3131غادة �سميح ال�رشيف ،ما يقال يف الأفراح والأتراح يف حمافظة اخلليل ،مرجع �سابق.
3232الأغاين ال�شعبية الفل�سطينية ،مو�سوعة مي�رسة لل�صغار ،ا�صدار جملة احلياة،1997 /
�ص 48
3333املرجع ال�سابق نف�سيه �ص49
3434د .ادري�س جرادات ،الأغنية ال�شعبية مرجع �سابق.
3535د .ادري�س جرادات – التناويح والبكائيات يف الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية مركز
�سنابل– �سعد اخلليل  2010ورقة عمل مقدمة اىل م�ؤمتر الأغنية ال�شعبية يف بيت حلم
موقع انرتنت.

ثوب املرأة الريفية الفلسطينية
تكنولوجيا حملية وهوية وطنية
د .إدريس حممد صقر جرادات
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ملخص:
�سعت الدرا�سة �إىل العمل على حتقيق ما ي�أتي:
1 .1العمل على �إحياء جانب مهم من الرتاث الفل�سطيني ،وهو املطرزات و الأزياء

ال�شعبية الرتاثية ،لتنميتها واملحافظة عليها.
2 .2العمل على تقليل حجم املعاناة التي يتعر�ض لها �أرباب ال�صناعات ال�شعبية يف
ظل اكت�ساح ال�سوق بالب�ضائع امل�ستوردة.
3 .3تقدمي معلومات تخدم �أ�صحاب القرار يف اتخاذ خطوات �إيجابية يف ر�سم ال�سيا�سة
الإنتاجية واخلطط امل�ستقبلية ب�إظهار قيمة الأزياء ال�شعبية ون�رشها وت�سويقها عاملياً ،مبا
ين�سجم مع الأهداف املتوخاة يف خلق ال�شخ�صية الفل�سطينية امل�ؤمنة ب�أهدافها ،و�إيجادها.
4 .4العمل على االرتقاء باملرحلة القادمة �إىل م�ستوى التحدي املطلوب ،للو�صول �إىل
جمتمع قادر على تلبية احتياجاته ،باال�ستفادة من مواده الأولية يف تنمية ال�صناعات
ال�شعبية و�إحيائها.
�5 .5إبراز البعدين الرتاثي واحل�ضاري لل�صناعات التقليدية واملطرزات والأزياء
ال�شعبية التي تعرب عن تاريخ ال�شعب الفل�سطيني وثقافته ،حيث جت�سد الوجود الفل�سطيني
على �أر�ضه.
6 .6ال�صناعات ال�شعبية هي �صناعات �صديقة البيئة ،وموجهة لل�سياحة واملجتمع املحلي.
7 .7ف�ضح ممار�سات اجلانب الإ�رسائيلي يف �رسقة املنتجات واملقتنيات الرتاثية
الفل�سطينية وانتحالها وتزويرها.

اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي الذي ي�سري وفق اخلطوات الآتية:
1 .1اجلانب الو�صفي لواقع ال�صناعات ال�شعبية من املطرزات والأزياء التقليدية.
2 .2التو�صل �إىل ا�سرتاتيجيات و�إجراءات لتفعيل �إحياء ال�صناعات ال�شعبية وتن�شيطها.
3 .3املنهج املكتبي بالرجوع �إىل الكتب واملجالت وما كتب عن ال�صناعات املنقر�ضة

خا�صة.
ا�ستخدمت الدرا�سة املالحظة املق�صودة املبا�رشة وغري املبا�رشة ،وذلك لتجميع اخلربات
حول ما ن�شاهده �أو ن�سمع عنه �أو نعاي�شه ،وذلك للتعرف �إىل واقع ال�صناعات ال�شعبية التي
كان �أو ما زال ميار�سها الآباء والأجداد ،واملقابلة املبا�رشة مع �أرباب ال�صناعات واحلرف
ال�شعبية واملهن التقليدية.

مقدمة:
تعرب الأزياء ال�شعبية الفل�سطينية عن هوية ذاتية للمر�أة الفل�سطينية من خالل اختيار
نوع القما�ش والألوان والقطبه ،تعرب عن �شخ�صيتها وهمومها وفرحها وعمرها ومكانتها
االجتماعية  ،حيث يعك�س التطريز امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي للأ�رسة.
عملية التطريز عملية جماعية تعاونية �إبداعية ،حتتاج �إىل مهارة ودقة وقدرات
ذكائية ومهارات عالية،
وحت�رض املر�أة ابنتها ،وتهيئها لبيت الزوجية ،بعد عمر ع�رشة �سنوات ،وتدربها على
التطريز و�أعمال البيت
كما حت�رض العرو�س نف�سها بالبدء بتطريز الثوب وجتهيزات العر�س من مطرزات
وو�سائد وخمدات يف �سن مبكرة.
تعر�ضت املطرزات والأزياء ال�شعبية �إىل تزوير من اجلانب الإ�رسائيلي وانتحال ،ومت
عر�ضها يف حمافل دولية على �أنها مطرزات �إ�رسائيلية ،ون�رشت زوجة مو�شي ديان –زوجة
وزير احلرب الإ�رسائيلية -يف االن�سيكلوبيديا االجنليزية� ،صورة لها وهي ترتدي ثوب عرب
التعامرة على �أنه ثوب �إ�رسائيليي ،كما �أن زي م�ضيفات �رشكة الطريان الإ�رسائيلية -العال-
ثوب املدرقة الفل�سطيني ومت تزوير الكوفية الفل�سطينية على �شكل جنمة داود وبلون العلم
الإ�رسائيلي.
الثوب الفل�سطيني له قيمة وداللة اجتماعية ووظيفية واقت�صادية وتربوية وجمالية
ويعرب عن ذوق و�أناقة واهتمام الفتاة الفل�سطينية بهذا النمط من التطريز.
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مشكلة الدراسة:
اكت�سب الباحث من احلياة االجتماعية التي عا�شها ،ومن خالل درا�سته مل�ساق
علم النف�س ال�صناعي يف مرحلة البكالوريو�س ومعاي�شة جو الريف ،وم�شاهدته لأرباب
ال�صناعات ال�شعبية عالقات وثيقة ،الأمر الذي مهد ال�سبيل ملتابعة ال�صناعات ال�شعبية،
ور�صد مالحظات كان يح�س بها �أو ي�سجلها.

�أمام هذا الو�ضع ،وجد �أن هناك حاجة ما�سة لدرا�سة هذا النمط من الرتاث
ال�شعبي ،وعليه ميكن الإ�شارة �إىل ما ي�أتي:
♦

العوملة.

♦هناك ت�سا�ؤل وا�ضح حول فعالية ممار�سة ال�صناعات ال�شعبية يف ظل ع�رص

♦ ♦هناك �شعور ي�سود �أن القائمني على �صناعة القرار يف الدوائر احلكومية الر�سمية ال
تعطي الأزياء ال�شعبية االهتمام الكايف.
♦ ♦تذمر العديد من �أرباب ال�صناعات وجمعيات التطريز فيما يتعلق بت�سويق
منتجاتهم.
♦ ♦تناق�ص عدد احلرفيني العاملني يف ال�صناعات ال�شعبية -املطرزات اليدوية. -
♦ ♦تال�شي بع�ض احلرف ال�شعبية ،وذلك لعدم قدرتها على مناف�سة الب�ضائع
امل�ستوردة.
♦ ♦تدين وانعدام التخطيط الفعلي والواقعي لدعم ال�صناعات ،وتدين احلاجة لل�صناعات
التقليدية الرتفاع التكلفة.
♦ ♦م�صادرة هوية الأزياء ال�شعبية وفقدانها لروحها الرتاثية ،حيث ت�سوق عرب التجار
الإ�رسائيليني على �أنها �صناعة �إ�رسائيلية.
♦ ♦تعد املطرزات اليدوية والثوب الفالحي الزي الر�سمي مل�ضيفات �رشكة الطريان
الإ�رسائيلية -العال.

أسئلة الدراسة:
● ●ما واقع الأزياء ال�شعبية يف فل�سطني املتعلقة بثوب املر�أة الريفية؟
● ●ما املفردات وامل�صطلحات املرتبطة بالثوب والزي ال�شعبي واملطرزات ال�شعبية؟
● ●ما دور املهتمني بالرتاث باملحافظة على هوية الأزياء ال�شعبية من عمليات
الت�شويه واالنقرا�ض واالنتحال؟

حدود الدراسة:
ُي َّحدد البحث ،و�إمكانية تعميم نتائجه يف �ضوء املحددات الآتية:
1 .1احلدود املو�ضوعية :ويت�ضمن ممار�سة ال�صناعات ال�شعبية و�إجراءاتها من

مطرزات و�أزياء �شعبية.

2 .2احلدود الب�رشية :يطبق البحث على �أرباب ال�صناعات -املطرزات يف منطقة
القد�س والريف املقد�سي والقرى القريبة من ق�ضاء بيت حلم ورام اهلل واخلليل.
3 .3احلدود الزمنية :جمع ال�صناعات ال�شعبية يف الفرتة من �أيار � ،2009إىل
حزيران2012م.
4 .4احلدود املكانية :يطبق البحث يف منطقة القد�س والريف املقد�سي والقرى القريبة
من ق�ضاء بيت حلم ورام اهلل واخلليل.

أهداف الدراسة:
♦ ♦العمل على �إحياء جانب مهم من الرتاث الفل�سطيني وهو ال�صناعات ال�شعبية
لتنميتها ،واملحافظة عليها من مطرزات و�أزياء �شعبية.
♦ ♦العمل على تقليل حجم املعاناة التي يتعر�ض لها �أرباب ال�صناعات ال�شعبية يف
ظل اكت�ساح ال�سوق بالب�ضائع امل�ستوردة.
♦ ♦تقدمي معلومات تخدم �أ�صحاب القرار يف اتخاذ خطوات �إيجابية يف ر�سم ال�سيا�سة
الإنتاجية واخلطط امل�ستقبلية ب�إظهار ال�صناعات ال�شعبية ون�رشها وت�سويقها عاملياً ،مبا
ين�سجم مع الأهداف املتوخاة يف خلق ال�شخ�صية الفل�سطينية امل�ؤمنة ب�أهدافها و�إيجادها.
♦ ♦العمل على االرتقاء باملرحلة القادمة �إىل م�ستوى التحدي املطلوب للو�صول �إىل
جمتمع قادر على تلبية احتياجاته باال�ستفادة من مواده الأولية يف تنمية ال�صناعات
ال�شعبية و�إحيائها.
♦ ♦�إبراز البعدين الرتاثي واحل�ضاري لل�صناعات ال�شعبية التي تعرب عن تاريخ ال�شعب
جت�سدت على �أر�ضه �آالف ال�سنني.
وثقافته وهويته وانتمائه التي َّ
♦ ♦ال�صناعات ال�شعبية هي �صناعات �صديقة البيئة وموجهة لل�سياحة واملجتمع املحلي.
♦ ♦ف�ضح ممار�سات اجلانب الإ�رسائيلي وتعريتها يف عمليات الت�شويه وال�رسقة
واالنتحال لل�صناعات ال�شعبية.
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أهمية الدراسة:
ُ 1 .1تع ُّد هذه الدرا�سة من الدرا�سات والبحوث القليلة والنادرة يف فل�سطني التي تتناول
هذا املو�ضوع.
2 .2يرجى �أن تعطي هذه الدرا�سة �إ�ضافة علمية �إىل املكتبة املحلية ،والتي هي بحاجة
�إىل مثل هذا النوع من الدرا�سات.
3 .3ا�ستفادة املعنيني و�صناع القرار من هذا البحث وتطبيقاته.
�4 .4إبراز العالقة الوطيدة بني العمل التقليدي والفن ،لأنه يعرب عما تت�ضمنه البيئة من
تغريات ثقافية واجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية.
5 .5هذه ال�صناعات واجهت تقلبات الزمان ،وتغريات الظروف ،ووقفت �صامدة يف وجه
الغزاة ،وقاومت االنقرا�ض ،وكان لها دور �أ�سا�سي يف ن�رش الثقافة ،وكذلك يف ت�شغيل الأيدي
العاملة.
هذه العوامل جمتمعة تعطي �أهمية للدرا�سة.

مصطلحات الدراسة:
◄◄ال�صنعة :من �صنع ي�صنع �صنعاً ،ال�شيء :عمله� :صنع ال�شيء :ح�سنه بال�صناعة،
حوله من مادة خام �إىل �سلعة م�صنوعة جاهزة لال�ستعمال .ال�صنعة عمل ال�صانع.
◄◄ال�صناعة :جمع �صنائع و�صناعات :العلم احلا�صل مبزاولة العمل
◄◄ال�صانع :جمع �صناع :من يعمل بيده �أو بالآلة.
◄◄امل�صنع :جمع م�صانع :دار ال�صناعة( .د .عبد اللطيف الربغوثي� -صفحة) .171
◄◄ال�صناعة احلرفية -احلرف ال�صناعية« :كل ن�شاط يف جمال الإنتاج �أو ال�صيانة،
ويعتمد على املهارات اليدوية وت�ستخدم الآلة فيه ب�شكل ب�سيط ،وتكون املنتجات يف هذا
املجال غري منطية( » .د .علي �صالح النجادة ،واقع ال�صناعات واحلرف التقليدية يف دولة
الكويت) ،
فال�صناعة احلرفية تعتمد على الأيدي الب�رشية يف حتويل املوارد الطبيعية ب�أب�سط
الو�سائل ومبهارات �إن�سانية عالية وفنية و�إبداعية.
◄◄التطريز� :إ�ضافة خيوط �إىل القما�ش بو�ساطة الإبرة بطريق الغرز �أو التثبيت لر�سم
ال�شكل املطلوب و�إخراجه كلوحة فنية �أو زخرفية.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
♦

♦تتبع الدرا�سة املنهج الو�صفي الذي ي�سري وفق اخلطوات الآتية:



اجلانب الو�صفي لواقع الأزياء ال�شعبية واملطرزات .



التو�صل �إىل ا�سرتاتيجيات و�إجراءات لتفعيل �إحياء ال�صناعات ال�شعبية وتن�شيطها.

♦

♦املنهج املكتبي بالرجوع �إىل الكتب واملجالت ،وما كتب عن ال�صناعات املنقر�ضة

منها.

أدوات الدراسة:
♦ ♦املالحظة املق�صودة املبا�رشة  ،وغري املبا�رشة وذلك لتجميع اخلربات حول ما
ن�شاهده �أو ن�سمع عنه �أو معاي�شته ،وذلك للتعرف �إىل واقع املطرزات ال�شعبية التي مار�سها،
الآباء والأجداد.
♦ ♦املقابلة املبا�رشة مع �أرباب ال�صناعات واحلرف ال�شعبية والباحثني واملهتمني
و�أ�صحاب املتاحف.

اعتمد الباحث جوانب حمددة ملالحظة �أرباب ال�صناعات ال�شعبية وممار�ستها
من حيث:


املواد اخلام.



الأدوات امل�ستخدمة.



خطوات التنفيذ -مراحل الت�صنيع -الإجراءات.



زمان ممار�ستها -الوقت. -



املكان.



اال�ستعمال.



ال�صانع.



منطقة االنت�شار.

ملحوظة :متت م�شاهدة ال�صناعات ال�شعبية -فيما يتعلق بالأزياء ال�شعبية واملطرزات
يف مناطق اخلليل وبيت حلم ورام اهلل.
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مصادر الدراسة:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦الر�سائل العلمية والبحوث املتوافرة.
♦الندوات وور�ش العمل املتعلقة باملو�ضوع.
♦�شبكة الإنرتنت.
♦الكتب والدوريات واملراجع املتخ�ص�صة.
♦�أر�شيف ومكتبة مركز الرتاث يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف البرية.
♦�أر�شيف ومكتبة مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي يف �سعري.
♦امل�شاهدات العينية.
♦املقابالت ال�شخ�صية.
♦الزيارات امليدانية.

األدب الرتبوي والدراسات السابقة
◄◄م�رشوع تطوير احلرف التقليدية يف فل�سطني /وزارة الثقافة 2008م
هدف امل�رشوع �إىل تنمية امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال تطوير ال�صناعات واحلرف
التقليدية و�شمل ال�صناعات الق�شية والفخار واملطرزات من خالل عقد ور�شات عمل متخ�ص�صة
بدعم من اليون�سكو ،لإعادة �إحياء هذه ال�صناعات واملحافظة عليها من االنقرا�ض ،و�أن
تكون رديفا لل�سياحة( .م�رشوع حماية وتطوير احلرف وال�صناعات التقليدية -وزارة
الثقافة الفل�سطينية 2008م).

◄◄احلرف التقليدية الفل�سطينية /م�ؤ�س�سة التبادل الثقايف -رام اهلل 2008م
�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن للحرف اليدوية التقليدية دوراً مهم ًا يف التنمية االقت�صادية
للبالد ،واحلفاظ على البيئة الفل�سطينية من التلوث ال�صناعي.
تعتمد احلرف التقليدية على املواد الطبيعية املنتجة حمليا ،واملتوافرة بكرثة
�سواء الطني� ،أو جلود احليوانات و�أ�صوافها� ،أو الق�ش و�أغ�صان الأ�شجار املختلفة ،ولكن
تعاين احلرف التقليدية من مناف�سة ال�سلع الرخي�صة ،وعدم توافر جدوى اقت�صادية لكثري
من ال�صناعات التقليدية� .أنظر ثائر العطاري وعادل يحيى :احلرف اليدوية التقليدية
الفل�سطينية -امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية للتبادل الثقايف ،رام اهلل 2008م.

◄◄فن التطريز الفل�سطيني2004 -م

�صدر دليل فن التطريز الفل�سطيني عن جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف كتاب تناول فيه
الباحثان نبيل عناين و�سليمان من�صور نبذة عن التطريز الفل�سطيني وعنا�رصه ووحداته
والعروق والقطب والألوان الأقم�شة امل�ستعملة واخليوط( .نبيل عناين و�سليمان من�صور :فن
التطريز الفل�سطيني) .

تعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ا�ستخال�ص ًا من الدرا�سات ال�سابقة والإطار النظري للدرا�سة الذي �أولته االهتمام ،والذي
يع ُّد حق ًال وا�سعاً ،فقد تو�صل البحث �إىل جمموعة من امل�ؤ�رشات الآتية:
�1 .1أن ال�صناعات ال�شعبية وممار�ستها ترتبط بالبعدين احل�ضاري والرتاثي لل�شعب
الفل�سطيني.
 2 .2احلرمان من املكا�سب املادية الفعلية يف حال ت�صدير املنتجات للخارج حيث
يقوم التجار الإ�رسائيليون ببيعها على �أنها منتجات �إ�رسائيلية.
3 .3ال�صناعة ال�شعبية تعتمد الوراثة يف العائلة ،و�أخذت بع�ض العائالت ا�سمها منها:
اخلياط ،واخلراز ،والقزاز ،ودروزه ،والفاخوري ،والرباذعي ،وال�سكايف ،و�أبو قدح ،و�أبو �سل،
و�أبو قبعه ،و�أبو ق�ش... ،

عرض النتائج ومناقشتها:
وللإجابة على ال�س�ؤال املتعلق مبراحل عملية الت�صنيع للثوب واملطرزات
ال�شعبية على النحو الآتي:
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♦

♦املرحلة الأوىل -مرحلة التخطيط والتح�ضري:

 تتفق الن�سوة من ذوات اخلربة الطويلة على عمل نقلة �أو ر�سمة �أو �شكل حمدد مبا
ينا�سب الذوق العام �أو املنا�سبة ،والظرف املحيط مبا يعك�س الذوق العام والأ�صالة.
 حت�ضري القما�ش والطبب واملاركة من نوع دبيك نحرب ،و�سموكي ،وا�رست�ش-
و�رسج ، -وخممل،
و �ستان ،و�شفون ،و جورجيت.
 تف�صيل الثوب وق�صه عند اخلياطة.



طلب البدوة �أو النقلة من عند اخلياطة� ،أو من �إحدى الن�سوة التي �أعجبها تطريزها.

♦

♦املرحلة الثانية -عملية البدوة:

 تبد�أ غالبا باال�ستعانة بخياطة ماهرة كي تعمل البدوة ،ثم تقليد ال�شكل والر�سمة
املطلوبة بعدد احلبات ،ونوع النرثة والغرزة.
♦

♦املرحلة الثالثة :عملية التطريز

ب�إ�ضافة خيوط �إىل القما�ش عن طريق غرزها وتثبيتها على �سطح القما�ش بت�شكيل
زخارف حمددة م�سبقا.
♦

♦املرحلة الرابعة :عملية اخلتم واحلبكة:

يف نهاية عملية التطريز حتبكه جيدا بغرزة حمكمة.

أجزاء الثوب ومكوناته:
♦

♦�أوال :الكم ويق�سم �إىل:



الردان :طريف الكم ُيربطان معا ويو�ضعان خلف الر�أ�س.



الطالعي :الكم الطويل �أو الثلثي



الزمة� :أ�سورة الكم

♦

♦ثانيا :البدن ويكون على النحو الآتي:



اجلزء الأمامي ،ويكون بطول ال�شخ�ص لغاية الرمانة.



اجلزء اخللفي ،ويكون بطول املر�أة لغاية الرمانة.

♦

♦ثالثا :القبة وتكون بعر�ض ال�صدر وتق�سم �إىل:



فتحة ال َق َّبة على �شكل حرف  vباللغة الإجنليزية.



قد تكون فتحة القبة على �شكل �أ�سورة -دائرية.
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 الرباط لربط فتحة القبة.
 ي�أخذ �شكل التطريز الطبيعة �أو الأفعى �أو طائر العنقاء ،عليه اللونان الأحمر
والأخ�رض اللذان يعربان عن اخل�صوبة واحلب.
 الزناق :لربط طريف فتحة القبة.
 الظباحة :لتزيني الرباط.
العب :يت�ضمن جيبتني لل َق َّبة :جيبة من اليمني و�أخرى من ال�شمال.
♦ ♦رابعاّ :
♦ ♦خام�سا :البنايق :عروق مطرزة بطول من ال�شاكلة ولغاية الرمانة من عرق �إىل
ثالثة عروق و�أحيان ًا يكون التطريز مكثفا وي�سمى دل�س.
♦

♦�ساد�سا :املقفى :خلفية الثوب من العرق الأمين �إىل العرق الأ�سفل.



الذيال :ثني طرف �أ�سفل القما�ش وحبكه بال�صنارة �أو طرقه باملاكينة.

♦

♦�سابعا :احلزام وال�شداد �أو الق�شاط.

♦

♦ثامن :الغدفة �أو ال�شطفة غطاء الر�أ�س.
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♦

♦تا�سعا :التق�صرية :جاكيت ق�صري مطرز دل�س يلب�س فوق الثوب.

♦ ♦عا�رشا :ال�شال ،والطاقية ،وال�صفة� ،أو الوقاة :مطرزة باحلرير حمفوفة بالرياالت
والع�شاري والوزريات الف�ضية �أو الدنانري واللريات الذهبية ،وحتتها لفائف ال�شعر املطرزة
باحلرير ،ويف نهايتها الذوائب �أو القيطان للربط.
�أما الوقاة املطرزة �أي�ضا تلب�سها البنت املخطوبة ،ومربوط يف مقدمتها عند اجلبني
ريال واحد من الف�ضة واملعروف بريال �أبو عامود. .

♦ ♦�أحد ع�رش :ال�شنرب :غطاء للر�أ�س م�صنوع من احلرير الأ�سود الناعم ،وله �رشابي�ش
ملونة تلب�سه املر�أة ذات اجلاه واملال.
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦

مدلوالت التطريز:

1 .1تزيني الفتحات لرد الأرواح ال�رشيرة ،لأن االعتقاد ال�شعبي الدارج �أن الأرواح
ال�رشيرة تدخل من الفتحات �إىل اجل�سم.
2 .2املبالغة يف التطريز بديل للتربج و�إظهار املحا�سن وتعوي�ض عن املاكياج.
3 .3بعد النكبة والنك�سة تغري هدف التطريز لتج�سيد البعد الوطني والعودة ،واملدن
والقرى املهدمة وحق العودة و�سفينة العودة وخريطة فل�سطني التي تعرب عن حر�صها
ال�شديد على املدافعة عن هويتها و�أر�ضها وتاريخها و�شعبها من خالل املحافظة على
تطريز الأمهات واجلدات.
4 .4الزي الريفي مرتبط بالأعمال الزراعية ويعك�س الزمان واملكان واجلغرافيا.
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�Ú Úأنواع الغرزة :اللف ،واملنجل ،ر�أ�س ال�سهم ،والدرج -الدريجه ،وال�شاللة.
Ú Úارتبط ا�سم الثوب ببع�ض املناطق واملنا�سبات ،وما مييزه من �شكل �أو تطريز �أو نوع
القما�ش كالثوب املجدالوي والتلحمي والإخ�ضاري -اخلليل -واجلالية واملدرقة واملرقوم
وثوب احلداد وثوب الفرح وثوب الفتاة املتزوجة والعزباء واملتوفى زوجها.

منظومة القيم والوظائف اليت تؤديها عملية التطريز واملطرزات:

القيمة اجلمالية:


الرغبة يف التغيري والتجديد.



التعبري عن احليوية والإثارة والن�شاط.



اختيار الألوان والت�صاميم.

♦

♦القيمة االجتماعية:



التعبري عن الغنى ،واجلاه ،واملركز االجتماعي ،واملكانة.

 التعبري عن العالقات االجتماعية بني احلماة والكنة ،بني الأقارب ،بني اجلريان
وفئات املجتمع الأخرى.


التعبري عن حالة الت�رشد والت�شتت التي مر بها ال�شعب الفل�سطيني.



التعبري عن االنتماء ال�سيا�سي والن�ضايل من خالل الألوان وزخرفة التطريز.

♦

♦الوظيفة النف�سية واالنفعالية:



التعبري عن االنفعاالت وخلجات النف�س.



�إثارة جو املرح والفرح �أو الك�آبة والرتح.

♦

♦الرتف والرفاهية بكثافة التطريز.

♦

♦تر�سيخ القيم واملعارف:



التعبري عن املعتقدات ال�شعبية من خالل ر�سومات احلجب والظواهر الفلكية.



اخل�صوبة والنمو والتطور.



العنو�سة والعزوبية والطالق والزواج وال�صغرية والكبرية.

♦

♦الإبداع واالبتكار:



الدقة واملهارة يف الر�سم واختيار الألوان وال�شكل الهند�سي.



�صقل القدرات الإدراكية العالية.
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مكونات البناء األساسي للزخارف والتطريز:

♦

♦ العنا�رص الزخرفية :اخلط واملثلث واملربع واملعني.

♦ ♦الوحدات الزخرفية :ال�رسو والنجمة والقمر واحلجاب والقر�ص والعلق
والعنب والطيور.
♦

♦العروق:

 ال�سنا�سل وعر�ضه من  5 -1حبات ،وله عدة �أ�سماء منها :احلبة ،وحبة وحبة ،وحبة
فوق حبة ،وحبة حبتني ثالث.

 املناجل :عرق طويل على �شكل �رشيط ت�ستعمل قطبة اللف يف ت�شكيلها و�أحيانا
لزخرفة الثياب من اجلوانب.
♦ ♦املناجل� :سم يطلق على ثوب عروقه رفيعة بعر�ض واحد �سنتميرت.

أنواع القماش املستخدم يف تطريز الثوب:
♦ ♦قما�ش اجلوز :كان ي�ص ًّنع حمليا يف املجدل قبل النكبة.
♦ ♦الرهباين :الرومي من القطن وهو �أبي�ض و�أ�سود.
♦ ♦املجدالوي :ومنه �أبو ميتني كحلي مقلم بخطوط ليلكية ،وبلتاجي مقلم بحوا�شي
خ�رضاء وحمراء ،وجلجلي �أزرق مقلم بخطوط زهرية.
♦ ♦الهرمزي :امللَك -من احلرير والقطن �أحمر �أو مقلم بالأحمر.
♦ ♦اخل�ضاري :جنة ونار -من القطن واحلرير ،حوا�شي خ�رضاء وحمراء -ثوب منطقة
اخلليل.
♦ ♦دوبيت :توبيت -قطني خ�شن.
♦ ♦كرماندا :ملالب�س العمل.
♦ ♦املخمل :من احلرير والقطن ،وله وبر ق�صري وكثيف.
♦ ♦ا َ
حلبرَ  :قطن يخالطه احلرير.
♦ ♦ال�شا�ش :قطني رقيق.
♦ ♦دخلت �أقم�شة م�ستوردة منها الرتيك�س ،وديولني ،وال�سرتت�ش ،وتريفريا ،وترجال.
(ملزيد من املعلومات �أنظر كتاب فن التطريز الفل�سطيني لنبيل عناين و�سليمان من�صور من
�إ�صدارات جمعية �إنعا�ش الأ�رسة 2004م).

أنواع اخليوط املستخدمة:
Ú Úخيوط احلرير من �رشانق دودة القز ،ومنها ال�صادق� ،أو ال�صداق ،ومنها الكذاب
الذي يتغري لونه بفعل املاء وال�شم�س ،ويكون على �شكل طبة دائرية �أو �شلة �أو ما�سورة ب�شكل
ا�سطواين.
Ú Úاخليوط القطنية.
Ú Úاملق�صب.
Ú Úالكرار.
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أمساء العروق:
Ú Úحتمل العروق �أ�سماء متنوعة منها �أ�سماء احليوانات :الوز ،البط ،الأ�سد ،الطيور
احل�صان ،اجلمل ،الأفعى و�أ�سماء النباتات ،والزهور ،والورود ،و�أ�سماء املقامات ،والرموز
الدينية ،و�أ�سماء الطبيعة ،والظواهر الفلكية.

تعبريات الوحدات الزخرفية:
من تعبريات الوحدات الزخرفية :نبات الأ�شجار ،والأزهار ،والطيور ،واحليوانات،
والربتقال ،والعنب ،والزيتون ،و�سنابل القمح ،والنخيل.

األدوات املستخدمة يف تطريز الثوب:
Ú

Úالإبرة :ق�ضيب معدين مدبب الر�أ�س ،وله عني يف ذيله لو�ضع اخليط فيها.

Ú

Úالمِ يبرَ ة� :أكرب حجم ًا للخيوط ال�سميكة.
Úاملَ�سلة� :أكرب حجم ًا من امليربة للحبكة.

Ú

Úالطارة� :إطار دائري لتثبيت القما�ش يف خياط املاكينة.

Ú

Úامل ََرد :غطاء معدين للإ�صبع حلمايته من وخزة الإبرة ،ولدفع االبرة يف القما�ش.

Ú

Ú

Úاملق�ص وامل�رشط.

وحدات القياس املستخدمة يف عملية التطريز:
Ú

Úالباع : :طول الثوب يقا�س بالباع على القول الدارج «باعها ذراعها».

Ú

Úال�شرب

Ú

Úالفرت

Ú

Úقب�ضة اليد

Ú

Úالإ�صبع -القرياط

Ú

Úحجم الر�أ�س.

طريقة صنع وجتهيز الثوب الفالحي  -ثوب املرأة الريفية:-
ُّ
زي املرأة الريفية -الثوب الفالحي:

● ●املواد اخلام:
 القما�ش الذي كان ي�صنع قبل عام 1948م حملي ًا بو�ساطة الأنوال اليدوية ،ومتتاز
بال�سماكة ،ومنها الرهباين واملجدالوي والهرمزي والدوبيت واملخمل وال�شا�ش ،وحل حملها
الأقم�شة امل�ستوردة مب�سميات خمتلفة.
 اخليوط :قبل عام 1948م من اخليوط احلريرية التي ت�صنع من �رشانق دودة القز
�أو حرير م�ستورد طبب �أو موا�سري.

● ●الأدوات:


الإبرة ،مربد الإ�صبع ،الطارة اخل�شبية ،النماذج الزخرفية والت�صاميم «النقله».

●

●املكان :البيت.

●

●الزمان :ف�صل ال�صيف وموا�سم الأفراح.

● ●طريقة و�إجراءات العمل ،وخطوات الت�صنيع:
 اختيار نوع القما�ش ونوع اخليوط.
 اختيار الت�صميم املنا�سب ،وحتديد ال�شكل الهند�سي من نقطة -حبة� -أو خط �أو
مربع �أو مثلث �أو متوازي الأ�ضالع.
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 اختيار القطبة وال�شكل الناجت عن غرز اخليوط يف القما�ش.
 عمل �إطار يحدد ال�شكل اخلارجي.
 التطريز بو�ساطة املاركة :نوع من القما�ش املن�سوج بخيوط رفيعة متباعدة عن
بع�ضها بع�ضاً ،و ت�شكل فيما بينها مربعات وا�ضحة.
 غرز الإبرة يف العيون و�سحب اخليط ح�سب ال�شكل املحدد.
 التو�صل لوحدات زخرفية من نفنوف �أو �رسو �أو نخل �أو جنمة �أو قمر �أو حجاب �أو
عنب �أو طيور.
 حتديد �شكل العرق من �سنا�سل �أو مناجل �أو لف �أو ق�صب �أو طارة.
● ●ال�صانع :املر�أة.
�أ�صبحت الفتاة املتعلمة تنظر �إىل املالب�س املطرزة على �أنها مو�ضة قدمية ومتخلفة،
ولكن يف عهد االحتالل كان هناك وعي ب�رضورة العودة �إىل املوروثات الوطنية ،خا�صة
املهمة.
املطرزات ،والتي تعد من الرموز الوطنية
ًّ

● ●منطقة االنت�شار :جميع فل�سطني ما عدا املنطقة املمتدة من جنوب نابل�س ،وحتى
جنوب النا�رصة ،الن�شغال املر�أة يف الأعمال الزراعية� ،أما يف املدن الرئي�سة فانت�رشت
الأزياء ذات ال�صبغة الرتكية اخلالية من التطريز واملغالية يف املحافظة.
ت�ستعمل املطرزات اليدوية اليوم على الف�ساتني احلديثة والبلورات ،واللفحات ،و�أكيا�س
الدخان والقداحة والبلفون ،وبيوت النظارات ،ومناف�ض ال�سجائر ،والأحذية ،وال�شنط،
والرباويز.
 لب�ست املر�أة ال ُد ًّراعة البي�ضاء ثم ال�سوداء والكاب والربن�س واجلورجيت ال�شفاف،
كما ظهرت به ن�ساء م�سل�سل باب احلارة ال�سوري.
 «ارتبط ا�سم الكنعانيني ب�صنعة الأقم�شة واملن�سوجات الأرجوانية».

ثوب الطارة -التطريز باملاكينة:
●

●املواد اخلام :الأقم�شة باختالف م�سمياتها ،اخليوط امللونة ،الق�صب

●

●الأدوات :الطارة ،املاكينة

●

●املكان :البيت �أو امل�شغل.

●

●الزمان :ف�صل ال�صيف وموا�سم الأفراح.

● ● طريقة العمل وخطوات الت�صنيع:
 ر�سم ال�شكل والت�صميم على القما�ش.
 الدرز فوق اخلطوط املر�سومة.
 تثبيت �إطاري القما�ش املعد للتطريز بني �إطاري الطارة.
 تثبيت خيوط الق�صب بالإبرة اليدوية ويدور اخليط الرقيق باملاكينة حول حميط
خيط الق�صب ،ويتم غرزه يف القما�ش.
 غرز خيط املاكينة يف منت�صف خيط الق�صب.
●

●اال�ستعمال :للزي واللب�س.

● ●ال�صانع :املر�أة -اخلياطة. -
 تطور التطريز اليوم بو�ساطة الكمبيوتر ،و�أدخل �أ�صحاب امل�شاغل ت�صاميم وزخارف
عن طريق الكمبيوتر.
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تزوير الثوب الفلسطيين والكوفية الفلسطينية:
واملطرزات واألزياء الشعبية:

1 .1ارتبط ارتداء الكوفية والعقال بالثورة يف ثورة 1936م ،وفر�ض الثوار لب�سها على
�سكان املدن الذين يرتدون الطربو�ش للتمويه على الإجنليز ،وحتاول �إ�رسائيل با�ستمرار
تزوير الكوفية ون�رشها باللون الأزرق على �شكل جنمة داود وتوزيعها يف الدول الأوروبية
والأمريكية على �أنها كوفية �إ�رسائيلية ،ومكتوب على اطرفها باللغة االجنليزية Tel Aviv
وتبديل مربعاتها املعينية ال�سوداء بنجم �سدا�سية زرقاء�«( .أنظر جملة الزيزفونة :الكوفية
الفل�سطينية ،العدد الثامن �شباط 2009م �صفحة . )»12

2 .2كما ُن�رشت �صورة لزوجة مو�شي ديان الإ�رسائيلية وهي ترتدي ثوب منطقة عرب
التعامرة يف االن�سيكلوبيديا الإجنليزية على �أنه ثوب �إ�رسائيلي (�أنظر جملة ال�سنابل ،العدد
الأول 1997م �صفحة .47
3 .3الزي الر�سمي مل�ضيفات �رشكة الطريان الإ�رسائيلية -العال -الثوب الفل�سطيني.
4 .4بيع املنتجات الرتاثية الفل�سطينية ،على �أنها منتجات �إ�رسائيلية.
�5 .5أ�شار امل�ست�رشق «فيليب حتي يف كتابه تاريخ �سوريا وفل�سطني ولبنان �إىل «�أن
ال�شعب اليهودي �شعب رعوي بال ح�ضارة ،ولكن حينما ي�ستعمرون �أمة ينتحلون تراثها
وين�سبونه �إليهم.
6 .6الزائر ملنطقة �أريحا -البحر امليت ي�شاهد ب�أم عينه املعرو�ضات الرتاثية تباع
حتت العلم الإ�رسائيلي.

◄◄وللإجابة على ال�س�ؤال الثالث ما مدى ودور املهتمني بالرتاث باملحافظة
على هوية ال�صناعات من عمليات الت�شويه واالنقرا�ض واالنتحال كانت على

النحو التايل:

Ú Úجمع وتوثيق املواد العينية الرتاثية واملقتنيات يف متحف �شعبي �أو االحتفاظ بها
يف البيت.
�Ú Úإجراء درا�سات وكتابة املقاالت حول الرتاث و�أهميته ون�رشها يف ال�صحف
واملجالت املحلية والعربية والعاملية.
Ú Úامل�شاركة يف املعار�ض املحلية والعربية وحتفيز طلبة اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
ب�إقامتها ب�شكل دوري.
Ú Úالتوعية عن طريق الربامج الإذاعية والتلفزيونية ب�أهمية املحافظة على املقتنيات
الرتاثية.
�Ú Úإ�صدار جمالت متخ�ص�صة يف الرتاث كمجلتي الرتاث واملجتمع التي ت�صدر عن
مركز �أبحاث الرتاث يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف البرية وجملة ال�سنابل التي ت�صدر عن
مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي يف �سعري.
Ú

ال�شعبي.

Úت�أ�سي�س مراكز بحوث ومراكز ثقافية وجمعيات و�أندية متخ�ص�صة يف الرتاث
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Ú

Úعقد الندوات وور�ش العمل والأيام الدرا�سية حول الرتاث ال�شعبي.

Ú

Úتقدمي درا�سات و�أوراق عمل متخ�ص�صة يف امل�ؤمترات املحلية والدولية.

Ú Úهذا امل�ؤمتر وغريه يعترب ب�صمة نوعية يف الإ�شارة �إىل الرتاث و�أهميته الذي يعرب
عن هوية هذا ال�شعب.
Ú

Úتكرمي الباحثني يف الرتاث ال�شعبي وحتفيزهم بن�رش �إنتاجهم الأدبي والفني.

النتائج والتوصيات:
تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج وعليه ميكن الإ�شارة �إىل النتائج
الآتية:
1 .1ال�صناعات الرتاثية واحلرف ال�شعبية والتقليدية ذات بعد عائلي و�أ�رسي  ،جت�سد
الهوية الوطنية والوجود الفل�سطيني.
2 .2ال�صناعات ال�شعبية واحلرف التقليدية �صديقة للبيئة وموادها الأولية واملواد
اخلام متوافرة يف البيئة املحلية.
3 .3تعمل على تلبية احتياجات الأ�رسة بطرق فنية مبتكرة ,جت�سد الأزياء واملطرزات
ال�شعبية الأفكار الفنية العملية امل�ستوحاة من الرتاث ال�شعبي.
4 .4تعطي جما ًال لتنمية املهارات من تركيب وحتليل وترابط يف امللم�س وال�شكل واللون
وتعرب عن املجال التعبريي الذاتي الإبداعي.
5 .5ت�سمح بدخول اجلوانب التقنية وتطبيقها مبا يتنا�سب مع روح الع�رص ومتطلبات،
وتتطلب تراكم اخلربات وتفاعلها بطرق �إبداعية.
6 .6تتطلب التخطيط امل�سبق من حيث ال�شكل واللون وامللم�س واال�ستعمال وتعمل على
تعميق الثقة يف املجتمع وتعزيزها باعتباره عن�رص منتج وفعال.
7 .7ارتبط بها �أمثال �شعبية وق�ص�ص وحكايات و�أغان و�أهازيج �شعبية تعرب بعفوية
عن احلالة الفل�سطينية.
8 .8تتعر�ض بع�ض ال�صناعات ال�شعبية والأزياء واملطرزات الفل�سطينية �إىل التحريف
والتهويد.

يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ف�إنها تو�صي مبا ي�أتي:
1 .1دعم ال�صناعات ال�شعبية واحلرف التقليدية ماليا ومتويلها من خالل ت�أ�سي�س �صندوق
خا�ص لذلك ت�رشف عليه الوزارات املعنية كال�سياحة والثقافة والتجارة وال�صناعة.
2 .2تنظيم ور�شات عمل وتدريب وم�شاغل خياطة لأ�صحاب ال�صناعات احلرفية
التقليدية لإدخال حت�سينات تكنولوجية عليها.
3 .3عقد ندوات و�أيام درا�سية لتوعية اجليل والن�شء ب�أهمية ال�صناعات الرتاثية وتعزيز
االهتمام بها.
4 .4و�ضع خطة ت�سويقية للمنتجات املحلية ومنحها الت�سهيالت ال�رضورية.
5 .5تبني الوزارات املعنية مع القطاع اخلا�ص �إن�شاء قرية حرفية �سياحية �أو �شعبية
ت�ضم ال�صناعات التقليدية.
6 .6تنظيم وعمل معار�ض للأزياء ال�شعبية واملطرزات واحلرف التقليدية بالتن�سيق مع
الدول العربية والأجنبية ب�شكل دوري للرتويج للمنتوجات املحلية.
7 .7العمل على تطوير امل�شاريع ال�صغرية مبنحها القرو�ض واملنح املالية.
8 .8ختم ال�صناعات ال�شعبية ب�شعار خا�ص منعا للتزوير.
9 .9تنمية العالقة وتعزيزها باملجتمع املحلي وتعزيزها بخلق قنوات ات�صال فعالة.
1010و�ضع خطة �إعالمية للرتويج لل�صناعات ال�شعبية واملطرزات والأزياء واحلرف
ال�شعبية من خالل مواقع الكرتونية ومواقع التوا�صل االجتماعي على �شبكة االنرتنت.
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املصادرو املراجع :
.1

Khalil Nemary: Art and Harmony in Palestinian Embroidery- jerusalem-1
Can Zaman 2011

 --2 .2عبد الرحمن املزين :مو�سوعة الرتاث الفل�سطيني :االزياء ال�شعبية الفل�سطينية ،طبعة
اوىل من�شورات  -3م�ؤ�س�سة �صامد بريوت 1981م.

3 .3
4 .4عمر حمدان :العمارة ال�شعبية يف فل�سطني ،ط  ،1مركز الرتاث ال�شعبي –جمعية �إنعا�ش

الأ�رسة 1996م.
5 .5نبيل عناين و�سليمان من�صور :دليل فن التطريز الفل�سطيني ،مركز الرتاث ال�شعبي
–جمعية �إنعا�ش الأ�رسة.
�6 .6شكري عراف :الأر�ض والإن�سان واجلهد -درا�سة حل�ضارتنا املادية على �أر�ضنا ،ط،2
اجلليل للتجليد -مطبعة �أخوان -تر�شيحا1993 ،م.
7 .7د .عبد اللطيف الربغوثي :القامو�س العربي ال�شعبي الفل�سطيني ،اجلزء الثاين ،جمعية
�إنعا�ش الأ�رسة -البرية1993م� -صفحة .171
8 .8د .علي �صالح النجادة ،واقع ال�صناعات واحلرف التقليدية يف دولة الكويت ،ورقة
عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي -الرباط/9 /19 -17 -
2005م) .
9 .9ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف القاهرة املنعقد يف الفرتة /14 -11
2000 /9م
** «ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف
الريا�ض يف الفرتة الواقعة بني 2005 /9 /19 -17م»
1010ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف فا�س-
املغرب العربي -يف الفرتة 2007 /9 /19 -17م
1111الدليل ال�صناعي يف حمافظة اخلليل ال�صادر عن الغرفة التجارية ال�صناعية �سنة
1996 -1995م)
1212د .ناجي عبد اجلبار وعدله غو�شه :دليل متحف الرتاث ال�شعبي يف جمعية �إنعا�ش
الأ�رسة -البرية

1313د� .شكري عراف -احلرير -من م�صادر االقت�صاد الفل�سطيني -الطبعة الأوىل -بتاريخ
كانون ثاين � ،1997ص ( 311 -304مقتب�س) .
1414د .حممود علي عطا اهلل :وثائق الطوائف احلرفية يف القد�س يف القرن ال�سابع ع�رش
امليالدي من خالل �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية ،اجلزء الأول ،مركز التوثيق
واملخطوطات ،جامعة النجاح الوطنية ،طبعة �أوىل 1991م) .
 ، ....1515م�رشوع حماية وتطوير احلرف وال�صناعات التقليدية -وزارة الثقافة الفل�سطينية
2008م.
1616ثائر العطاري وعادل يحيى :احلرف اليدوية التقليدية الفل�سطينية -امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية
للتبادل الثقايف ،رام اهلل 2008م.
1717جملة ال�سنابل الرتاثية العدد الأول 1997م :زوجة مو�شي ديان جمعن مناذج من الزي
ال�شعبي.
من الزي القومي :ثوب عرب التعامره ،جملة ال�سنابل العدد � 11شباط �آذار ني�سان
2000م.
1818عبد العزيز �أبو هدبا� :أزيا�ؤنا ال�شعبية هويتنا املطرزة ،جملة الرتاث واملجتمع ،العدد
 28متوز 1996م.
1919عبد العزيز �أبو هدبا :دور املر�أة يف حفظ الرتاث الثقايف ،جملة الرتاث واملجتمع ،العدد
 34ت�رشين ثاين 1999م.
2020ثوب العرية م�سرتد :اليهود �رسقوا البالد وتراث الأجداد و�رشدوا العباد :جملة ال�سنابل
العدد  10ت�رشين ثاين وكانون �أول وثاين 2000 /1999م.
2121ماري م�سلم قم�صية :التطريز يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،جملة الرتاث واملجتمع
العدد  24متوز 1994م.
2222د .خلقي خنفر :الزي واحتفاالت الزواج عند العرب امل�سلمني ،جملة الرتاث واملجتمع
العدد  25كانون الثاين 1995م.
2323من �أزيائنا ال�شعبية :جملة ال�سنابل العدد الثامن 1998م .معلمة ت�صميم �أزياء -مي�رس
زيدان الدويك –اخلليل
�أعداد 12 -1من جملة ال�سنابل الرتاثية التي ت�صدر عن مركز ال�سنابل للرتاث
ال�شعبي.
�أعداد 40 -1من جملة الرتاث واملجتمع التي ت�صدر عن مركز الرتاث ال�شعبي يف
جمعية �إنعا�ش الأ�رسة -البرية.
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املراجع احلية:
1 .1مقابالت مع الباحثني واملهتمني و�أرباب ال�صناعات ال�شعبية و�أ�صحاب �أو موظفي
املتاحف الرتاثية.
2 .2د� .رشيف كناعنه2009 /4 /5 :م الباحث املحرر امل�سئول ملجلة الرتاث واملجتمع يف
جمعية �إنعا�ش الأ�رسة -البريه.
3 .3عبد العزيز �أبو هدبا2009 /2 /23 :م و2009 /4 /5م الباحث يف جمعية �إنعا�ش
الأ�رسة –البرية «من مواليد دير �أبان القرية املدمرة يف العام  1948ق�ضاء القد�س»
قبل وفاته رحمه اهلل.
4 .4نادر جالل التميمي :رئي�س احتاد ال�صناعات التقليدية واحلرفية يف فل�سطني ومدير
م�صنع خزف التميمي -اخلليل2009 /2 /22 -م.
5 .5بدر الداعور :رئي�س احتاد احلرف وال�صناعات التقليدية يف اخلليل 2011 /5 /1م
و�صاحب م�شغل حرف يدوية.
6 .6احلاجه خ�رضه جرادات –�أم حممد� -سعري 2011 /10 /10م.
7 .7جمموعة ن�سوة رغنب بعدم ذكر ا�سمهن العتبارات اجتماعية.
�8 .8أر�شيف مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي� -سعري اخلليل
9 .9الزيارات امليدانية.
1010املقابالت ال�شخ�صية.
1111نان�سي �سبيتان -معلمة ت�صميم �أزياء –حلحول2011 /1 /10 -م.

:مواقع الكرتونية من شبكة االنرتنت
1.

http: // www. 3nzh. com/ vb/ t62117. html

2.

http: // zmediat. com/ magazine/ index. php?option=com_content&view=
article&id=226%3A2011- 09- 09- 13- 52- 02&Itemid=36

3.

http: // majdah. maktoob. com/ vb/ majdah166606/

4.

http: // boshra2009. 3arabiyate. net/ t942- topic

5.

http: // palshabab. com/ ar/ news. php?maa=View&id=3060

6.

http: // www. scribd. com/ doc/ 12716554/ elaph- Article- aboutPalestinian- Trditional- Costumes- Map

7.

http://chams02.maktoobblog.com/

8.

http: // fateh83. webgoo. us/ t14- topic

ال�صور الرتاثية من �أر�شيف مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي يف �سعري اخلليل9 .9
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املالحق:
ملحق التطريز زالأزياء ال�شعبية يف املثل ال�شعبي
♦

♦فتلة املعدلة ذراع

♦

♦فتلة الهبلة باع

♦

♦فتلتها �شربين وقعدتها مرتين

♦

♦املعدلة �أم الديار غالية زي البهار

♦

♦من وفرت ما جاعت ومن دبرت ما عريت

♦

♦�صنعة يف اليد �أمان من الفقر

♦

♦العز يليق ب�صحابه

♦

♦املمار�س غلب الفار�س

♦

♦الإ�سكايف حايف واحلايك عريان

♦

♦�صاحب ال�صنعة مالك قلعة

♦

♦اللي يطلع من ثوبه يعرى

♦

♦اللي يربط بقبتو حبل بيالقي �ألف مني ي�شدو

♦

♦بيف�صل للربغوت قمي�ص

ملحق التطريز يف الأغاين ال�شعبية:
♦

♦عباتي عباتي يا ابو جودت عباتي

♦

♦لألب�سها و�أتغاوى بني العدواتي

♦

♦دق الغايل على ذيايل

♦

♦يا ذيال ثوبي من ق�صب

♦

♦على ديني وامياين

♦

♦ن�سايبنا عز الن�سب

♦

♦دق الغايل على ذيايل

♦

♦يا ذيال ثوبي من حرير

♦

♦على ديني وامياين

♦

♦ن�سايبنا من بيت كبري

♦

♦قالت بهرية يا ثوبي ن�رشته

♦

♦واحلمد هلل حممد اجتوز

♦

♦ويا نذري كملته

♦

♦قالت بهرية يا ثوبي مديته

♦

♦واحلمد هلل حممد اجتوز

♦

♦ويا نذري وفيته

♦

♦يا م َع َّدله روحي وتعايل

♦

♦يا م َع َّدله حالك وحايل

♦

♦يا معدله يا �أم الديار

♦

♦يا غاليه زي البهار -من البداعة �أم حممد جرادات� -سعري 2011 /9 /4م.
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بدون تعليق
زوجة مو�شي ديان جمعت مناذج من الزي الفل�سطيني
عملت زوجة مو�شي ديان ومنذ بداية االحتالل على جمع الأزياء ال�شعبية الفل�سطينية
بو�سائل �شتى من املدن والقرى الفل�سطينية بهدف انتحال هذا الزي ون�سبه اىل اجلانب
اال�رسائيلي ،وكما يحاول اجلانب اال�رسائيلي يف بع�ض املنا�سبات اظهار فتياتهم بلبا�س
فل�سطيني تقليدي ،كما مت انتحال ثوب منطقة بيت حلم ون�رشه يف االن�سيكلوبيديا العاملية
على �أنه زي �شعبي ا�رسائيلي وهذه حماولة �ضمن خطة ا�سرتاتيجية مربجمة لتفريغ ال�شعب
من حمتواه الوطني واقتالعه من جذوره
جملة ال�سنابل العدد الأول وانظر
php?maa=View&id=3060

http: // palshabab. com/ ar/ news.

من القرى املدمرة بيت نتيف
قرية (السماعنة) قضاء اخلليل
تراث وتاريخ
الشيخ /عباس منر
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مقدمة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل �إعطاء �صورة وا�ضحة عن تراث بلدة ال�سماعنة (بيت نتيف
ق�ضاء اخلليل) وتاريخها.
وبلدة بيت نتيف تعاقبت عليها احل�ضارات منذ الكنعانيني مروراً بالرومان ،حيث
كانت من �ضمن �أق�ضية فل�سطني الأحد ع�رش وهي :القد�س و�أريحا وعموا�س واللد ويافا ويبنا
وتل جزر وبيت �صور وجفنة وعقربه وبيت نتيف التي كان يطلق عليها ا�سم (بال)  ،وجاء
الإ�سالم حيث حررها كبار ال�صحابة من الروم يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنهم �أجمعني ،ولي�س هناك من ينكر موقعة �أجنادين ال�شهرية ،ويكفي فخراً �أن هذه البلدة
وجاراتها قرى :عجور وزكريا وبيت عطاب وبيت جمال و�صوريف مع قرية تل ال�صايف هي
�أرا�ضي موقعة �أجنادين ،وحظيت بقدوم خالد بن الوليد �سيف اهلل امل�سلول على ر�أ�س جي�ش
من ال�صحابة الأجالء ر�ضي اهلل عنهم ين�رشوا النور الذي �أنزله اهلل على حممد بن عبد اهلل
عليه ال�صالة وال�سالم.
�إن بيت نتيف قرية عريقة �صاحبة تاريخ وتراث ،مثلها مثل املدن والقرى الفل�سطينية،
نعم لقد �أرادوا لهذا الوطن �أن ميحى من التاريخ �أو تزور حقيقته ،فيلب�س غري ثوبه ،لكنه حي
ثابت و�ضارب بجذوره يف �أعماق التاريخ ب�أرومته اخلالدة التي تف�صح عنها بطبيعتها.
بيت نتيف البلدة الطيب �أهلها �أحتلت مع ما احتل من فل�سطني عام النكبة 1948م،
واليوم حتدثكم هذه البلدة عن نف�سها ب�صوت دافئ حنون يبدد ظلمة الواقع ،ويحرك
الدم املجمد يف العروق� ،صانعة من الرواية ال�شفوية واملخطوطة عواطف و�أحا�سي�س يف
زمن تيب�ست فيه عواطف الآخرين ،ون�سوا �أن الإن�سان الفل�سطيني ابن بيئته ،التي تالزمه
متعلقاتها ،وترافقه؛ لأنه يع�شق الأ�صالة فهي مغرو�سة يف وجدانه ويف ذاكرته التي هي
منبع تراثه وتاريخه ،وال �شيء �أخطر على الإن�سان من �أن يكون جاه ًال بالتاريخ وما�ضيه،
وبخا�صة نحن �أبناء هذا الوطن ،وها هم الأعداء يحاولون طم�س تاريخنا وتراثنا وح�ضارتنا
وهويتنا.

التسمية:
تقول الرواية ال�شفوية �أن ا�سم ((بيت نتيف)) «بفتح النون» هو اال�سم املوروث عن
الآباء والأجداد ،وا�شتهرت قريتنا منذ العهد العثماين با�سم قرية ال�سماعنة ،مع بقاء اال�سم
بيت نتيف ،وتعرفها القرى املجاورة ،وقرى �شمال غرب اخلليل با�سم قرية ال�سماعنة ،و�س�ألت
كثريين عن هذا اال�سم ،ومل �أ�صل �إىل �شيء� ،أما يف الوثائق القدمية املوجودة ،وبخا�صة
العثمانية فتثبت �أن ا�سمها بيت نتيف ،وكذلك وثائق االنتداب الربيطاين.
ويف الأزمان الغابرة كان يطلق على بيت نتيف ا�سم ((بيت لتيفا �أو لطيفا))  ،ويف
عهد هريود�س الأدومي زمن الرومان كانت بيت نتيف من �ضمن �أق�ضية فل�سطني الأحد
ع�رش وهي :بيت املقد�س ،بيت �صور� ،أريحا ،عموا�س ،تل جزر ،اللد ،جفنة ،عقربة ،يافا ،يبنا،
و�أخرياً بيت نتيف التي كان يطلق عليها ا�سم ((بال)) .

املوقع واحلدود:
تقع بلدة بيت نتيف يف ال�شمال الغربي من ق�ضاء اخلليل ،وهي على بعد  21كيلو مرتاً
من مدينة اخليل و  21كيلو مرتا من بيت حلم وعلى بعد  27كيلو مرتاً من القد�س ال�رشيف يف
اجلهة اجلنوبية الغربية ،وتتو�سط بيت نتيف ب�أرا�ضيها ال�شا�سعة جمموعة من القرى ،فمن
ال�شمال حتدها قرى :من ق�ضاء القد�س .وهي بيت عطاب وجرا�ش و دير �أبان وبيت جمال
ومن الغرب قرية زكريا ومن اجلنوب قرى عجور وكفر �أم برج و�صوريف ،ومن ال�رشق قرية
عالر ق�ضاء القد�س.
و�أهايل بيت نتيف يرف�ضون هذه احلدود وال �سيما من جهة ال�رشق ،فقالوا �إن حدود
بيت نتيف ت�صل وادي فوكني واجلعبة ،وتقول الرواية ال�شفوية عن احلدود� :أراد الأجنليز
تر�سيم احلدود ونحن �أهايل بيت نتيف نرف�ض هذا الرت�سيم.

املساحة:
ذكر يف كتاب الدباغ واملو�سوعة الفل�سطينية وخريطة فل�سطني �أن م�ساحة بيت نتيف
عام 1945م بلغت (( ))44587دومناً ،ولكن �أهايل القرية ومنهم عبد املجيد علقم «»ابو
�سليم» وعبد الر�سول �أبو حماد ال يتفقون حول ما ورد عن م�ساحة بلدتهم ،و�أكد اجلميع �أن
م�ساحة الربية �أكرث من ذلك بكثري وهذه احلدود وامل�ساحة من و�ضع االنتداب الربيطاين.
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السكان واحلمائل:
جاء يف الأر�شيف العثماين �أول �إح�صاء �سكاين دقيق ومتوافر للقرية �أن عدد �سكان
بيت نتيف بلغ يف عام 1596م ( )520ن�سمة ،ويف عام 1890م قدر عدد �سكان بيت نتيف
( )500ن�سمة ،ويف عام 1900م قدر عددهم  ،700ن�سمة وتقول الرواية ال�شفوية �أن �أهايل
القرية يف نهاية الدولة العثمانية بلغ عددهم حوايل  1000ن�سمة ،ويف �إح�صاء عام 1922م
الذي قام به االنتداب الربيطاين بلغ عدد �سكان بيت نتيف  1112ن�سمة وازداد عددهم عام
1931م ،مبن فيهم �سكان خربة �أم الرو�س التابعة للقرية �إىل  1649ن�سمة مق�سمني �إىل
 819ذكرا ،و� 830أنثى ،لهم  329بيتا ،ويف عام 1945م ارتفع العدد �إىل  2150ن�سمة،
ويف عام النكبة قدر عددهم بـ  2500ن�سمة كانوا موزعني �إىل احلمائل والعائالت التالية:
علقم� ،أخمي�س� ،أبو �رسور� ،أبو نحلة ،الدب�س� ،أبو عودة� ،أبو حماد ،حمد اهلل� ،أبو حممد،
رومي ،ب�شري� ،أبو حذوة ،الكردي ،بدوان ،عبد القادر ،ع�سلي� ،أبو جاجة� ،أبو م�سلم� ،أبو حالوة،
�أبو طربو�ش� ،أبو �شعرية ،من�صور� ،أبو را�شد� ،سيد احمد ،الأ�رشم� ،أبو ال�رشبي ،اعمر ،ال�صوري،
�أبو غامن ،الغروز� ،أبو عجور� ،أبو �شخية ،مطلق ،الأ�سمر� ،أبو عيا�ش ،عقل ،احل�سنية ،خ�رشم،
كعو�ش ،العمري� ،أبو ريالة ،طزع� ،أبو �صباح ،ن�سيم ،دع�سان� ،أبو رز ،ق�صول ،تركي ،اوكيت،
م�سلط ،نانو�س ،وهذه احلمائل والعائالت ت�سكن يف حارتني :الفوقا والتحتا ويطلق على كل
هذه العائالت ا�سم عائالت اجلمارنة والكفرية وامل�شايخ.

خماتري القرية:
كان يف الغالب يف بيت نتيف خمتاران واحد للحارة الفوقا والآخر للحارة التحتا،
ولقد ت�سلمت و�شخ�صيات عدة من عائالت خمتلفة مهمة املخرتة يف البلدة ،وكان مركز
املختار مهماً ،ومهماته كثرية منها :الر�سمية وال�شعبية ،بالإ�ضافة �إىل الإ�صالح بني النا�س،
وكان بيته كان جممع ًا وملتقى لرجاالت البلدة.
ومن خماتري القرية الذين كانوا يف عهد االنتداب :يو�سف اخمي�س ،علي حممد علقم،
عليان �أبو حالوة ،عبد الهادي من�صور ،عبد ربه ح�سن �أبو �شعرية ،وكان �أحمد عبد احلافظ
اخمي�س و حممد عبد الهادي من�صور خماتري بالوكالة ،و وظيفة خمتار موجودة يف بيت
نتيف منذ العهد العثماين.

الساحات أو الدواوين:
امل�ضافة �أو الديوان يطلق عليها ا�سم �ساحة بيت نتيف ،وهي من الأمكنة التي يتواجد

فيها الرجال ب�صورة دائمة ،ويف املا�ضي كانت يف بيت نتيف �ساحتان الأوىل يف احلارة
الفوقا والثانية يف احلارة التحتا ،وهما ملك البلد ،ولهذه ال�ساحات دور يف اجتماع
العائالت واحلمائل وقت ال�سهر وال�سمر ،وهي م�أوى لل�ضيف وعابر ال�سبيل ،ويف ال�ساحة
حكايات �شعبية متوارثة ح�سب التقاليد يف �إكرام ال�ضيف ويتبارى �أهل البلدة يف �إكرام
ال�ضيف ،وهذه ال�صفة من �صفات الريف الفل�سطيني ،وال�ساحة تقام فيها الأفراح والأتراح
والق�ضاء الع�شائري ،ويف رم�ضان يجتمع فيها الرجال وقت الإفطار ،ويكون الإفطار يف
رم�ضان ب�شكل دائم يف ال�ساحات وامل�ساجد ،ومع بداية الأربعينيات كرثت ال�ساحات لكرب
وتو�سع البناء.
القرية
ّ

املساجد:
يوجد يف بيت نتيف ثالثة م�ساجد هي:
● ●م�سجد ال�شيخ �إبراهيم.
● ● م�سجد الأربعني.
● ●م�سجد ال�شيخ �أبو مهدي.
وتقام يف هذه امل�ساجد �صالة اجلماعة والعيدين ،وكان يف البلدة عدد من العلماء
الأزهريني ،يقومون بتعليم �أهايل بيت نتيف الأمور التي تتعلق بال�رشع احلنيف من فقه
وعبادات وتعليم القر�آن واحلديث والقراءة والكتابة .ومن ه�ؤالء العلماء:
● ●ال�شيخ حممد عبد احلميد مطلق
● ●ال�شيخ عبد ربه �أبو �شعرية
● ● ال�شيخ �صايف �أبو جاجة
● ●ال�شيخ ح�سن دهنون
وكانت له�ؤالء العلماء كلمة م�سموعة يف بيت نتيف والقرى املجاورة ،ويرجع �إليهم
النا�س يف كثري من �أمورهم الدينية والدنيوية.

املقامات واملقابر:
يف بيت نتيف يوجد عدد من املقامات املهمة عرفنا منها:
♦ ♦مقام �أبو فاطمة وهو �شمال البلد ومبني من احلجر ،وم�ساحته تقدر ب�أكرث من
ثالثني مرتاً يف خربة زانوع.
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين ،العدد الثالث
يناير 2013

357

358

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن
هوية وإنتماء

♦ ♦مقام النبي يون�س وهو �إىل ال�شمال الغربي للبلد ومبني من احلجر.
♦ ♦مقام ال�صاحلي وهو يف اجلهة الغربية بانحراف قليل �إىل اجلنوب من القرية،
ومبني من احلجر.
♦ ♦مقام �أبو هالل وهو يف اجلهة اجلنوبية من البلدة ،ومبني من احلجر وم�ساحته
تقدر بـ ( )5×5وعليه قبة �صغرية.
♦ ♦مقام ال�شيخ غازي ويقع يف اجلهة اجلنوبية ال�رشقية من القرية بالقرب من قرية �أم
الرو�س ،وم�ساحته  50م وله قبة كبرية.
♦ ♦مقام �أبو رمانة ويقع بالقرب من مقربة البلد ،وم�ساحته �صغرية تقدر بخم�سة ع�رش
مرتاً.
♦ ♦مقام ال�شيخ احمد ويقع يف اجلهة ال�رشقية من القرية وهو بناء �صغري غري معقود.
♦ ♦مقام ال�شيخ �سعد ويقع يف اجلهة ال�رشقية بانحراف �إىل ال�شمال قلي ًال مبني من
احلجر ،وم�ساحته ال تزيد عن ع�رشين مرتاً.
وتوجد يف بيت نتيف مقربتان لدفن املوتى ويطلق عليهما ا�سم :مقربة �أبو رمانة
وم�ساحتها �أكرث من ع�رشين دومناً ،ومقربة امل�شايخ وم�ساحتها تقدر بع�رشة دومنات.

املدرسة وصفوف الكتاب:
ت�أ�س�ست مدر�سة بيت نتيف يف بداية الع�رشينيات ،وقبلها كانت �صفوف الكتاب منت�رشة
يف البلدة وبخا�صة ،يف ال�ساحات وكان هناك يف العهد العثماين عدد من �أبناء البلدة الذين
تخرجوا يف الأزهر ال�رشيف يف م�رص عام 1933م بنيت املدر�سة الثانية يف القرية ،وكانت
هذه املدر�سة وا�سعة ،ولها ملعب وفيها مكتبة وعرفنا من مدر�سيها.
♦ ♦ال�شيخ م�صباح ال�رشيف.
♦ ♦الأ�ستاذ �أمني قطينة.
♦ ♦الأ�ستاذ �أبو ر�شاد ال�سنجالوي.
♦ ♦الأ�ستاذ عمر قطيط.
♦ ♦الأ�ستاذ طاهر احلموري.
♦ ♦الأ�ستاذ حممد حممود العزة.
♦ ♦مدير املدر�سة الأ�ستاذ عمر العناين.

احلياة االقتصادية:
كان �أهايل بيت نتيف يعتمدون كلي ًا على الزراعة وتربية املوا�شي بالدرجة الأوىل،
وذلك خل�صوبة �أر�ضهم ،وهم ميلكون �أرا�ضي وا�سعة ،وجند �أن جميع عائالت بيت نتيف
كانت مالكة للأر�ض ،ولكن تتفاوت امللكية من عائلة �إىل �أخرى ،والرواية ال�شفوية :تقول �أن
كل �أهايل بيت نتيف كانوا يقومون بالأعمال الزراعية.
وقد ات�سمت الزراعة يف بيت نتيف بالرتكيز على الزراعة البعلية ،واحلبوب هي لُب
الإنتاج الزراعي ،وي�أتي يف مقدمتها القمح وال�شعري والعد�س واحلم�ص والفول ..الخ ،وهذه
الزراعة ال�شتوية ،و�أما الزراعة ال�صيفية فهي ،الذرة وال�سم�سم بالإ�ضافة �إىل املقاثي البعلية
التي هي (مونة) للبيت مثل الفقو�س واخليار والبندورة والبامية والكو�سا ..الخ ،واهتم �أهايل
بيت نتيف بزراعة الأ�شجار املثمرة مثل اللوزيات والزيتون والتني وال�صرب والعنب.

املياه:
املجمعة يف ال�شتاء ال�ستعمالها لل�رشب
اعتمدت بيت نتيف يف الغالب على املياه
َّ
وغريها ،ومي�سور احلال منهم يحفر بئره قبل بناء البيت ،ومع هذا توجد يف البلدة بئر كبرية
يطلق عليها ا�سم عني بري ال�صف�صاف ،وهو بئر مياهه غزيرة جداً ،والبلده فيها �أكرث من
ع�رشين بئراً ،وكانت تفي حاجة بيت نتيف وزيادة ،وما�ؤها دائم ،والقرى املجاورة كانت
ت�ستعني مبائها يف حالة وجود جفاف يف البالد مثل :زكريا وعجور و�صوريف ،ومن الآبار

والعيون يف البلدة:
♦

♦بري �شهلة

♦

♦العني البي�ضة �أو الكذابة

♦

♦حفري عني املاحلة

♦

♦حفري بيت ف�صل

♦

♦بري هق�ش

♦

♦بري الطويل

♦

♦بري الزاغ.
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امساء الوديان:
ل�سعة �أرا�ضي بيت نتيف وجد فيها وديان كثرية ومن هذه الوديان :واد ال�صنع ،واد
اجنيل ،واد ال�صمت ،واد بول�س ،واد ال�سغاف ،واد العني ،واد عامر ،واد ح�سني ،واد امل�رص،
واد النهري ،واد قنية ،واد النهري.

سهول بيت نتيف:
ا�شتهرت البلدة بال�سهول الكبرية ومن �أ�سماء هذه ال�سهول� :سهل مرج الغزال� ،سهل واد
بول�س� ،سهل املنازل� ،سهل اجنيل� ،سهل الو�سايا التحتا� ،سهل الو�سايا الفوقا واليوم موجود
فيها حمطة الأقمار ال�صناعية� ،سهل مرج العني� ،سهل واد ال�صمت� ،سهل واد امل�رص� ،سهل
جور العني الفوقا و�سهل جور العني التحتا و �سهل حمادة.

الثروة احليوانية:
بقدر اهتمام �أهايل بيت نتيف بالزراعة ،اهتموا بالرثوة احليوانية مثل الغنم ،وكانت
البلدة ت�شتهر بكرثة قطعان الغنم� ،إ�ضافة �إىل الأبقار واجلمال والبغال واحلمري واخليول
الأ�صيلة ،فا�ستعملوها كو�سائط نقل وحلراثة الأر�ض ،ومل يخل بيت واحد من هذه احليوانات،
وكان يف القرية عدد من العجاالت (مفرد عجال) وهي قطيع البقر وكل عجال له راع،
وبالن�سبة للرعي واملراعي كانت �أرا�ضي البلدة ،بعد احل�صاد متوج موج ًا بقطعان الغنم
والأبقار ،وبخا�صة من منطقة بئر ال�سبع.
كما اهتم الأهايل برتبية الطيور ،مثل احلمام والدجاج ،واهتم بع�ضهم برتبية النحل،
وكل بيت يوجد فيه طابون.

الدكاكني:
كانت دور البلدة وا�سعة االنت�شار مع بداية الأربعينيات ،وكان يوجد فيها �أكرث من
خم�سني دكان ًا للبقاالت واخل�رضاوات واللحوم واملالب�س واحلالقة حيث بلغ عدد احلالقني
�ستة ،وبع�ض النجارين واحلدادين واخلياطني ،وكان يف القرية بابور طحني (مطحنة قمح)
 ،وكان �أ�صحاب هذه الدكاكني ي�شرتون ب�ضاعتهم من ا�سواق الرملة واخلليل والقد�س وبيت
ي�سوقون �إنتاجهم �إىل تلك املدن نف�سها.
حلم ،و�أهايل بيت نتيف كانوا ّ

املواصالت:
ترتبط بلدة بيت نتيف ب�شارع معبد ي�صل بني اخلليل ويافا ولها طرق عدة ت�صل البلدة
بالقرى املجاورة ،وبعد افتتاح �رشكة با�صات العرقوب حت�سنت �أو�ضاع املوا�صالت �إىل
حممالن بالركاب،
حد كبري وكان ينطلق يومي ًا من بيت نتيف �إىل القد�س ال�رشيف با�صان َّ
ويوجد لأهايل البلدة عدد من ال�شاحنات.

األدوات الزراعية واحلصاد والدراس:
املحراث البلدي امل�صنوع من اخل�شب ،الف�أ�س ،الطوريه ،الكريك ،القزمة (ف�أ�س كبري) ،
املنجل (ال�سحيلية)  ،القالو�ش ،اللوح ،ال�شاعوب ،الدكران ،املذراه� ،أدوات التقليم مثل :البلطة،
القدوم ،املن�شار ،املق�ص.

أمساء األراضي:
دبه ،مراح ،كرم ،ب�ستان ،مِ قثاة ،جدر ،قاطع� ،شِ عب ،ما ِر�س
 حاكوره ،مار�س ،خلَّهَّ ،
(موار�س) .
 ال�شعب واخلله :قطعة �أر�ض �سهلة بني جبلني والواد يف ن�صفها.
 القاطع :الذي يف�صل بني الأر�ض والأخرى وخ�صو�ص ًا بني الأر�ض الكبرية
وال�صغرية.
 املار�س :قطعة �أر�ض منب�سطة م�ساحتها من دومن �إىل ثالث.
 املعناة :ق�سم من �أرا�ضي املار�س.
 املقثاة :وهي �أر�ض خم�ص�صة للزراعة البعلية مثل الكو�سا والبندورة والفقو�س
والزيالء ...الخ.
اح :قطعة وا�سعة و�سهلة.
 امل ِْر ْ
  اخللة :قطعة �أر�ض بني تلتني.
الدبة :قطعة �أر�ض �سهل مرتفعة قليالً.
  َّ

بيت نتيف خربها وآثارها:
من املتعارف عليه عند علماء الآثار �أن بيت نتيف هي بلدة كان يطلق عليها يف العهد
الروماين ا�سم «بيت لطيفا» ،ومنه ُح ِّرف ا�سمها احلايل �إىل بيت نتيف.
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وهذه البلدة م�شهورة بخربها الأثرية ،وعرثت دائرة الآثار يف العام 1934م ب�إ�رشاف
الدكتور الفل�سطيني دميرتي برامكي داخل بئرين قدميتني على متاثيل �صغرية يرجع
تاريخها �إىل القرن الثالث امليالدي ،وعلم �أنه يف م�سطح البلدة موقع �أثري يحتوي على
�أ�سا�سات ومدافن و�صهاريج و�أر�ض مر�صوفة بالف�سيف�ساء ويف �أرا�ضي بيت نتيف عدد ال

ب�أ�س به من اخلرب منها:
♦ ♦خربة �أم الرو�س ال�شمالية

ال�شامية �أو ال�شمالية ،وترتفع حوايل  500مرت عن
يطلق عليها ا�سم خربة �أم الرو�س
ّ
�سطح البحر .وهذه اخلربة ملك ع�شرية اجلمارنة ،وا�ست�شهد فيها القائد حمد جابر (�أبو الوليد)
عام 1936م ،ووجدت يف هذه اخلربة بقايا �أر�ض مر�صوفة بالف�سيف�ساء و�أبنية مهدمة
وتكرث يف هذه اخلربة الكهوف واملغاور.
♦

♦خربة �أم الرو�س اجلنوبية

ترتفع هذه اخلربة عن �سطح البحر حوايل  457مرتاً ،وحتتوي على �أنقا�ض جدران
لبيوت قدمية ،وهي ملك لعائلة اخمي�س وكانت هذه اخلربة م�سكونة من قبل هذه العائلة.
♦

♦خربة �أم اجلاج

خربة �صغرية �رشق البلدة تكرث فيها املغاور ،وجدت فيها �آثار قدمية رومانية.
♦

♦خربة ملكتها

تقع هذه اخلربة يف اجلنوب ال�رشقي ملوقع البلدة ،وهي ملك ع�شرية اجلمارنة ،فيها
عدد من املغاور ،وقد عرث يف عهد االنتداب الربيطاين يف هذه اخلربة على �آثار رومانية،
خا�صة مع�رصة الزيتون ،وبيوت مهدمة و�صهاريج ،وفيها عدد من املغاور.
♦

♦خربة �أيكا

عرث يف هذه اخلربة على �صهريج وحجر طاحون وجدران متهدمة.
♦

♦خربة بتيقة

تقع هذه اخلربة �إىل ال�رشق من القرية ،و�أر�ضها م�شهورة بزراعة ال�صرب وهي ملك
ع�شرية اجلمارنة ،فيها عدد من املغاور.
♦

♦خربة الظاهي

�رشق بيت نتيف توجد فيها �آثار رومانية وعدد من املغاور ،وهي ملك ع�شرية
اجلمارنة.

♦

♦خربة ا�سم اهلل

هي �إىل ال�رشق من البلدة �أي�ض ًا وملك لع�شرية اجلمارنة ،فيها �آثار رومانية وعدد من
املغاور.
أمساء بعض اخلرب:

وها هي �أ�سماء بع�ض اخلرب املعروفة عند �أهايل بيت نتيف:
خربة �سعد ،خربة الأ�سد ،خربة جرفة ،خربة �شويكة ،خربة كيافة ،خربة بيت في�صل،
خربة ال�شيخ مذكور ،خربة طف �أم طون�س ،خربة بد البنات.
♦

♦خربة النبـي بول�س:

تقع هذه اخلربة يف ال�شمال الغربي من القرية وترتفع  300مرت عن �سطح البحر ،فيها
«مبان مهدمة و�أ�سا�سات ،وبركة ،و�إىل اجلنوب بقايا كني�سة ُمقام فوقها قبة وعقود».
لعل «دير بول�س» الذي ذكره �صاحب معجم البلدان بقوله« :بنواحي الرملة :نزله الف�ضل
عند ابن �إ�سماعيل بن �صالح بن علي بن عبد اهلل بن علي بن العبا�س وقال فيه �شعراً مل ي�سمه
فيه� ،أوله:
مبهجت���ه �ش���وق �إلي���ك طوي���ل
عليك �س�ل�ام اهلل يا دير من فتى
علي���ك ،لكي تروي ث���راك هطول
وال زال ج���و ال�سماك�ي�ن واب���ل
كان ذلك الدير يقوم على هذه اخلربة ،خربة النبي بول�س.
و «بول�س» معناه «ال�صغري» ،و�أ�شهر من عرف بهذا اال�سم «بول�س» من حواري امل�سيح
عليه ال�سالم ،ولد يف طر�سو�س يف والية «�أ�ضنه» الرتكية ،والقى كثرياً من اال�ضطهاد يف
�سبيل ن�رش الدعوة امل�سيحية ،وقتل يف رومية �سنة � 67أو  68م.
♦

♦خربة الربج:

♦

♦خربة الريموك:

تقع �إىل ال�رشق من بيت نتيف فيها« :برج وعتبة باب عليا منقو�شة ،و�صهريج،
و�أ�سا�سات جدران ،وبقايا مع�رصة بقائمتني» .وبجانب خربة الربج تقع «خربة التبانة»
الآتي ذكرها.
بظاهر «خربة النبي بول�س» اجلنوبي وحتتوي على :جدران �ساقطة و�أ�سا�سات ،وتل
�أنقا�ض ،و�صهاريج ،ومغاور ،كانت تقوم عليها بلدة «يرموث» مبعنى علو ،يف الكنعانية.
ويف العهد الروماين حرف ا�سمها �إىل  ،Termuchaتقع على بعد ثمانية �أميال �إىل ال�شمال
ال�رشقي من بيت جربين.
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♦

♦خربة العبد:

تقع �إىل ال�شمال من بيت نتيف ،ترتفع  423مرتاً عن �سطح البحر ،فيها :مبان متهدمة،
و�أكوام حجارة ،و�صهاريج ،وقطع معمارية ،ويف جوارها خربتان« :الرتكمان» و «دير �أبو
علي» على ارتفاع  500مرت عن �سطح البحر.
♦

♦خربة جداريا:

تقع يف جنوب القرية ،فيها« :و�أ�سا�سات ،و�صهاريج منقورة يف ال�صخر ،ومع�رصة زيت
مع قوائمها»
كانت تقوم عليها «جديرة» ،مبعنى جدار و�سور ،الكنعانية وهي ملك ع�شرية
اجلمارنة.
♦

♦خربة ال�شيخ غازي:

تقع هذه اخلربة �إىل اجلنوب ال�رشقي من بيت نتيف ،فيها« :مقام عليه قبة خمروطية
ال�شكل ،وبلدة مهدمة و�شوارع ،وبقايا �أبينة ،ومغوار ،و�صهاريج ،ومع�رصة ،ونحت يف
ال�صخور».
♦

♦خربة التبانة:

تقع يف �رشق بيت نتيف وفيها« :جدران و�أ�سا�سات بناء فيه غرف م�ستطيلة» وما زالت
الآثار ظاهرة حتى اليوم.
♦

♦خربة غرابة:

يف اجلنوب ال�رشقي من بيت نتيف ،بها «�أ�سا�سات ،و�أكوام من احلجارة ال�ساقطة،
ومدافن و�صهاريج منقورة يف ال�صخر».
♦

♦خربة �أم الذياب:

تقع يف ظاهر بيت نتيف ال�شمايل ،ترتفع  415مرتاً عن �سطح البحر ،فيها «�أ�سا�سات،
و�أكوام حجارة ،و�صهاريج منقورة يف ال�صخر».
♦

♦خربة زنوع:

يف �شمال القرية ،حتتوي على «موقع ممتد مع بقايا �أبينة ،و�صهريج ،ومغاور ،وقطع
�أعمدة ،وعتبة باب عليا منقو�شة ،ومع�رصة منحوتة يف ال�صخور ،وطرق قدمية ت�ؤدي �إيل خربة
عليا وبيت نتيف» .كانت تقوم على هذه اخلربة بلدة «زانوح» مبعنى �أكمة بالكنعانية.

األزياء الشعبية:
من املتعارف عليه �أن �أبناء الريف «القرى» الفل�سطيني لهم لبا�سهم املميز واخلا�ص
بهم ،فقد كان للن�ساء �أي�ضا لبا�س خا�ص بهن ،ويف العادة ف�إن ابن الريف لبا�سه ب�سيط،
وقليل الكلفة ،خا�صة �أن الكل يعمل من �أجل لقمة العي�ش يف الريف وخا�صة الزراعة ،حيث
�إن �أبناء بيت نتيف فالحون بكل معنى الكلمة ،فهم ميتلكون من الأر�ض ما يكفيهم للزراعة،
ويعي�شون على حم�صوالتها ويقول احلاج عبد احلميد علي حممد علقم (�أبو �سليم) � :إن احلياة
يف بلدنا كانت تت�سم بالب�ساطة ،والكل منا يعمل من قلب ورب وكانت الأر�ض بتعطي من
قلب ورب ،واللبا�س ال�شعبي يف بيت نتيف هو املوروث هو الطراز الفل�سطيني الكنعاين وهو
الذي ظل �سائداً منذ القدم حتى عام النكبة 1948م.
ولأهمية الأزياء ال�شعبية التقينا احلاج عبد املجيد علقم �أبو �سليم وزوجه احلاجة
عفيفة �أم �سليم وزوجة �أخيه عي�سى علقم احلاجة دالل �أم حممد ،وكذلك الأ�ستاذة �سريين عز
الدين علقم التي اجتهدت يف البحث عن الأزياء ال�شعبية للن�ساء عند �أهايل بني نتيف.
أزياء الرجال:
ي�شرتك �أبناء بيت نتيف يف �أزيائهم ال�شعبية مع غالبية �أبناء فل�سطني ،وبخا�صة
الرجال ،وقد كانت �أهم تلك الأزياء :الكِبرِ ْ �أو القمباز يلب�سه عامة �أبناء القرية والقليل من
�أبناء القرية كان لبا�سهم الثوب «الد�شدا�ش» واللبا�س الداخلي هو ال�رسوال الأبي�ض الوا�سع
الف�ضفا�ض ،ويربط على و�سط اجل�سم «بدكة» والقمي�ص القطني الأبي�ض من دون قبة
والفانيال �أو اجلرزاي امل�صنوعة من القطن �أو ال�صوف ،ويف العادة يلب�س فوق الدمياية �أو
القمباز ،الفروة امل�صنوعة من جلد اخلروف ال�صغري �أو العباءة امل�ستوردة من م�رص وال�شام،
و�أحيان ًا تلب�س العباءة فوق الفروة يف املجال�س والدواوين وبخا�صة �أيام ال�شتاء ولكبار
ال�سن� ،أي�ض ًا يلب�سون ال�ساكو (ال�صاكو) �أو الكبود الذي ي�صل طوله حتى الركبة.
�أما ال�شباب فكان لبا�سهم فوق القمباز اجلاكيت �أو الفروة.
وكان حزام الو�سط يف بيت نتيف لكبار ال�سن ي�سمى �شملة ،وهي م�صنوعة من القما�ش
الغباين ذي الألوان املخ�ص�صة حلزام الو�سط ،وعر�ض ال�شملة ما بني ع�رشة �إيل ع�رشين
�سنتيمرتاً� ،أما ال�شباب والرجال دون �سن الأربعني فكان حزام الو�سط يطلق عليه ا�سم
«ق�شاط» ،وهو م�صنوع من اجللد ،وعر�ضه يقارب خم�سة �سنتيمرتات �أو �أكرث قليالً ،و�أحذية
الرجال كانت م�صنوعة من اجللد ،ومن �أ�سماء الأحذية :القندرة وال�رصمايه والب�سطار والبلغة
واملدا�س ...الخ.
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غطاء الر�أ�س عند الرجال:
كان غطاء الر�أ�س عند غالبية ابناء بيت نتيف قبل االنتداب الك ّفية �أو الغبانية ،و�صغار
ال�سن لهم الطاقية املن�سوجة من ال�صوف يف الغالب ،ويف عهد االنتداب انت�رش لبا�س احلطة
والعقال امل�صنوع من ال�صوف املرعز واحلطة يف ال�شتوية من ال�صوف ،واحلطة البوال،
والقطن تلب�س يف ال�صيف.
األزياء الشعبية عند النساء:
ا�شتهرت ن�ساء بيت نتيف بزيهن التقليدي وهو الثوب الفالحي امل�صنوع من قما�ش
احلرب �أو التوبيت �أو املنيل �أو اجللجلي ،وكل امر�أة منهن كانت تختار طرازاً معين ًا من
الزخارف والألوان والر�سوم احلريرية ،مظهرة قدرتها على االبتكار �أو التقليد لأمها� ،آملة
بذلك املحافظة على ا�ستمرار هذا الزي اجلميل الأ�صيل جي ًال بعد جيل� ،إال �أن اجليل اجلديد
تغا�ضى عن ذلك ،ومل يعد يرى ذلك الثوب اجلميل �إال على كبريات ال�سن من ن�ساء هذه البلدة،
ومن �أنواع الثياب :كان امللكة واجلالية والثوب العادي واخل�ضاري ...الخ.
�أما حزام الو�سط الذي كانت تلب�سه املر�أة على و�سطها فكان عبارة عن قما�ش مقلم
ملّاع ذي �ألوان عديدة ،خم�ص�صة للحزام ،و�أحيانا تلب�س املر�أة زناراً من ال�صوف املزرك�ش
�أو العادي ،وكان غطاء الر�أ�س عند الن�ساء عبارة عن قطعة قما�ش مربعة يطلق عليها ا�سم
«خرقة �أو �شا�شة� ،أو غدفة» ،وتكون قطعة القما�ش هذه من احلجم الكبري بالإ�ضافة �إىل
املالية ،وهي خرقة م�صنوعة من ال�صوف تلب�س يف ال�شتاء ،ولب�ست ن�ساء بيت نتيف ال�شنرب
الأ�سود امل�صنوع يف �سوريا.
وكانت ن�ساء بيت نتيف بعد الزواج يلب�سن فوق ر�ؤو�سهن الطاقية العالية ،وهذا الزي
ال�شبيه لزي الن�ساء يف بيت حلم وبيت جاال وبيت �ساحور ،وحتت اخلرقة �أو الغدفة ،الوقاة
�أو ما ي�سمى بالعراقية ،وهكذا كان زي �أهايل بيت نتيف ،وهو م�شابه للأزياء الفل�سطينية
الأخرى على تنوعها وتعدد قراها وبلدانها ،والأ�صل يف ذلك كله يف فل�سطني العناية
باحل�شمة والوقار وجمال املظهر والزينة يف وقت واحد.

األمثال الشعبية:
أمثال األقارب:
 الأقربون �أوىل باملعروف.
 �أهلك وال تهلك.







عمر الدم ما بي�صري ميه.
�أهلك �إن م�ضغوك ما بيبلعوك.
الدم بيحن.
ما بيحمل همك �إال يلّي من دمك.
ما بيحن على العود �إال ق�رشه.

أمثال الضيافة:
 ال�ضيف �أ�سري املحلي.
 بيجي ال�ضيف وبيجي رزقه معاه.
 ال�ضيف �ضيف الرحمن.
 �أكل �إثنني بكفي ثالثة.
 بيت ال�ضيق بيو�سع ميت �صديق.
 القيني وال تغديني.
 �أكله وانح�سبت عليك كل وبحلق عينيك.
أمثال يف الصحه:
 املعدة بيت الداء.
 كل �شيء مع العافية مليح.
 الربد �أ�سا�س كل عله.
 الدفا عفا.
 اجلزر بيقوي النظر.
 كل زيت وانطح احليط.
 �أكل الرجال على قد فعالها.
أمثال يف الصرب:
 ال�صرب مفتاح الفرج.
 �إن اهلل مع ال�صابرين.
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من �صرب ظفر.
ما بعد ال�صرب �إال الفرج.
أمر م َّنه.
�شو �صربك على املر ،قال اللّي � ّ
ربك قال :ب�رش ال�صابرين.
�صربك على نف�سك وال �صرب النا�س عليك.

أمثال عامة:
 الأقربون �أوىل باللي ما له عتيق ما له جديد.
 حبل الكذب ق�صري.
 مفي�ش دخان بدون نار.
 �أهل ال�سماح مالح.
 البعد جفا.
 ال ت�رشب من بري وترمي فيه حجر.
 �إيل يالعب الب�س ي�صرب على خرامي�شه.
أمثال خاصة بالشهور:
 كانون فحل ال�شتاء.
 كانون �أ�سمه معاه.
 �شباط اخلباط ،ب�شبط وبخبط وريحة ال�صيف فيه.
 �آذار �أبو الزالزل والأمطار.
 �آذار �ساعة �شم�س و�ساعة �أمطار.
 ني�سان �أمطاره بتحي الإن�سان.
 ني�سان �شهرا خلم�سان( :خمي�س البي�ض ،وخمي�س النبات ،وخمي�س الفوات) .
 �أيار �شهر الدفا و�شهر العفا.
 حزيران هر احل�صاد.
 يف متوز بي�ستوي الكوز.



�آب اللهاب.



يف �آب �أقطف العنب وال تهاب.



�أيلول ذيله مبلول.



يف �أيلول بدور الزيت يف الزيتون.



�أيام الزيت �أ�صبحت �أم�سيت.



يف ت�رشين بيخرب العنب والتني.



يف ت�رشين بغرب التني.



ما بني ت�رشين �أول وت�رشين ثاين �صيف ثاين.



ما يف �أنقى من قمر ت�رشين وال �أظلم من عتمة كانون.



يف كانون كن يف بيتك وكرث حطبك وزيتك.

بيت نتيف قبل أربعمائة عام:
لدى زيارتي �إىل مكتبة جمعية �إنعا�ش الأ�رسة من �أجل البحث عن تاريخ بلدة بيت
نتيف التقيت الأ�ستاذ القدير عبد العزيز �أبو هدبا رئي�س مركز الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يف
اجلمعية الذي �أخربين ب�أنه قر�أ يف كتاب (تاريخ فل�سطني يف القرن ال�ساد�س ع�رش) ت�أليف
الدكتور كمال عبد الفتاح وولف هوترت «�أن بيت نتيف كانت يف عام  1597 /1596م
تابعة للواء القد�س ،وعدد عائالتها التي دفعت ال�رضائب ( )104عائالت ،ومبا �أن تقدير كل
عائلة خم�سة �أفراد يكون عدد �أهايل بيت نتيف ( )520ن�سمة ،وجاء يف الكتاب نف�سه �إن
�أرا�ضي بيت نتيف كانت م�شتهرة بزراعة احلنطة وال�شعري والزيتون والفواكهة ،كما اهتم
�أهايل البلدة برتبية املاعز.

�أما بخ�صو�ص ال�رضائب التي دفعت للحكومة يف عام  1597 /1596م
فهي كما ي�أتي:
احلنطة (القمح) قيمة ال�رضيبة (� )5000أوقجة ،و�رضيبة ال�شعري ( )3320اوقجة،
والزيتون والفواكه (� )2500أوقجة ،ور�سوم الزواج (� )500أوقجة ،والأوقجة عملة عثمانية
م�صنوعة من الف�ضة ،وذات قيمة عالية يف ذلك الوقت ولها قيمتها ال�رشائية.
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بيت نتيف يف نهاية الدولة العثمانية:
�أدركت احلكومة العثمانية �أهمية بيت نتيف واملوقع الذي حتتله بني القرى املجاورة،
ف�أقامت فيها جمل�س ًا بلدي ًا ومركزاً للربيد وال�رشطة ،وكانت الر�سائل احلكومية اخلا�صة
القادمة من الباب العايل يف الأ�ستانة (ا�سطنبول) متر عرب القد�س �إىل بيت نتيف ،ثم �إىل
القرى املجاورة ،وكان رئي�س بلدية بيت نتيف يف نهاية العهد العثماين ،وقبل االنتداب هو
عبد الفتاح �أحمد خمي�س ،والأع�ضاء :حممد عبد احلي مطلق ،وح�سن �إبراهيم �أبو �رسور ،وعبد
احلميد �أبو طربو�ش ،وعلي حممد علقم ،وعبد الهادي �أوبو من�صور ،واحلياة االقت�صادية
كانت مزدهرة فيها وبقدر اهتمام �أهل البلدة بالزراعة اهتموا بالرثوة احليوانية ،وبخا�صة
الأغنام وكانوا ي�سوقون حما�صيلهم ومنتوجاتهم يف �أ�سواق القد�س واخلليل وبيت حلم
والرملة.

إحدى قرى العرقوب:
من املعروف �أنه يف جميع �أنحاء فل�سطني كانت املدن والقرى مق�سمة �إيل مناطق
وم�سميات موروثة منذ الفتح ال�صالحي لفل�سطني ،ويف منطقة القد�س كانت هذه الأ�سماء
م�شهورة مثل بني مالك وبني ح�سن وبني زيد والوادية والعرقوب وبني عمري وكانت منطقة
العرقوب تقع يف اجلنوب الغربي ملدينة القد�س وقرى العرقوب هي :دير �أبان ،بيت عطاب،
بيت نتيف ،ك�سال� ،رصعا ،عقور ،ا�شوع ،عرتوف ،زكريا ،ارطا�س ،اخل�رض ،حو�سان ،القبو،
نحالني ،وادي فوكني ،كفر �سوم ،اجلعبة ،را�س �أبو عمار ،ال�سفلى ،عالر ،دير ال�شيخ ،دير
الهوى ،جرا�ش ،بيت جمال ،ويف الرواية ال�شفوية لأهايل بيت نتيف وبيت عطاب ي�ضيفون
�إىل هذه الأ�سماء بيت جاال لكن الأ�ستاذ عبد العزيز �أبو هدبا ي�ؤكد �أن بيت جاال كانت تابعة
ملنطقة بني ح�سن.

بيت نتيف  -واالنتداب:
عرف عن �أهايل بيت نتيف حما�ستهم وم�شاركتهم وتفاعلهم مع ما كان يدور من
�أحداث يف فل�سطني ،فكانوا من الذين �شاركوا يف الت�صدي لالنتداب الربيطاين والهجوم على
قوافله وم�شاركة القرى يف معاركها.

ثورة وإضراب :1936
كانت �أرا�ضي بيت نتيف و�إ�رضاب ( )1936ملتقى الثوار ،وكان لهم دور يف مقارعة
االنتداب الأمر الذي �أوقعهم حتت ظلم االنتداب مبمار�ساته القمعية على الأهايل واقتحام

البيوت ،وبالرغم من ذلك ظهر يف بيت نتيف العديد من �أبنائها الثوار الذين كانت مهمتهم
�رضب القوافل الع�سكرية على الطرق الرئي�سية ،بالإ�ضافة �إىل تعطيل �سكة احلديد خارج
احلدود القرية مب�شاركة الثوار من القرى املجاورة.
وكان ه�ؤالء الثوار يتخذون من اجلبال بيوت ًا لهم ومركزاً النطالقتهم وقدر عدد ه�ؤالء
الثوار املوزعني يف خرب بيت نتيف بـ ( )200ثائر ،ومن �أبناء بيت نتيف التي كانت نقطة
التقاء بني الثوار وعقد اجتماعاتهم ،عرفنا منهم :جميل اخمي�س و حممد جربيل ب�شري،
وحميدة خليل الرومي ،وعلي نعمان ،وعبودة من�صور ،و حممد عي�سى اخمي�س ،واعتقل كثري
من �أبناء بيت نتيف عرفنا منهم :حممد �سليمان �أبو عودة ،حممد العمري ،علي حممد علقم،
عبد القادر �أبو حممد اجلمارنة ،حممد �أبو حممد ال�سياج ،عبد الفتاح جرب ،راغب التايه،
عدوان �صالح بدوان ،عبد القادر ح�سن �أبو �شعرية و�أخاه ذيب ،حممود حميدة ،وكان ه�ؤالء
الثوار معتقلني يف مع�سكر جي�ش االنتداب الربيطاين بالقرب من قرية عالر ،وقال �أحد الرواة
�إنني زرت مع�سكر عالر ،وقد كنت طف ًال �صغرياً ،وكان املعتقل ي�ضم الكثري من الثوار من
بلدنا والقرى املجاورة ،وكان الأهايل يزودون �أبناءهم بالقطني والتمر والزبيب والزيتون
والبي�ض واحللويات ،وقال الراوي� :إن اخليم كانت حموطة بالأ�سالك ال�شائكة واحلرا�سة
امل�شددة من كل جانب.
وتقول الرواية ال�شفوية �أي�ض ًا �أن قوات االنتداب الربيطاين كانت عندما حتا�رص البلدة،
ومتنع التجول ،وتطالب اجلميع باخلروج من بيوتهم ،وكانوا يجمعون �أهايل البلدة يف
«جدارية» موقع يطلق عليه ا�سم «امل�شاهد»� ،أي�ض ًا وهو يف البلدة ،وبعد ذلك يدخل جي�ش
االنتداب �إىل البيوت ،ويفرغ �أكيا�س اخلزين من قمح و�شعري وذرة وفول وعد�س و�سم�سم
وحم�ص وقطني ومتر وبندورة نا�شفة واجلبنة واللنب والك�شك (لنب اجلميد) والزبدة ،وي�أتون
بالكاز وي�ضعونه فوق هذه كله ،ثم ي�أتون بالطحني ويو�ضع فوق الكاز ،وقال �أحد الرواة:
�إنني �شاهدتهم وهم يحملون اللحمة املعلقة عند اللحام ،وي�ضعونها على الكاز امل�سكوب
على الأر�ض.

ملاذا عمليات التطويق والتفتيش؟:
�أجمعت الرواية ال�شفوية من �أهايل بيت نتيف �أن خرب البلدة وجبالها كانت ملج�أً
للثوار والقيادة �أحياناً ،وبعد �أن �سجلت الثورة انت�صارات كبرية يف حلحول و�صوريف وبيت
حلم والدهي�شة واخل�رض ،قام جي�ش االنتداب ب�أعمال تخريب وا�سعة النطاق القرى التي
�ساندت و�ساعدت الثوار.
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القائد ابو الوليد:
القائد �أبو الوليد �أحمد جابر من بيت عطاب �سجن ع�رش �سنوات يف معتقالت االنتداب
الربيطاين ،وعند خروجه من ال�سجن بداية عام 1939م التحق ر�أ�س ًا ب�صفوف الثوار ،و�أ�صبح
قائد ف�صيل املنطقة ،وعندما علم جي�ش االنتداب مل ي�ستطع �صرباً على ذلك لقوته وحب
الثوار له ،فجند طائراته ل�رضب كل �شرب يف املنطقة التي جل�أ �إليها ،وهي خربة �أم الرو�س
ال�شمالية (ال�شامية)  ،وهي �إحدى اخلرب امل�سكونة يف بيت نتيف ،و�إن دل ذلك على �شيء،
ف�إمنا يدل على القدرة وال�شجاعة التي كان يتمتع بها ذلك القائد الفل�سطيني ،الذي ا�ست�شهد
يف خربة �أم الرو�س بعد �أن ا�ستلم القيادة بقنابل احلقد الربيطاين ،ومل يكتف االنتداب بذلك،
بل راح يفت�ش على جثمان ال�شهيد ليت�أكد من اخلال�ص منه� ،إال �أن والدته كانت قد زرعت
بخفي حنني ،وكثري
على قربه �أ�شتا ًال من البندورة مموهة على جنود االنتداب الظامل فعادت ُ
من �أبطال الثورة زاروا بلدة بيت نتيف عرفنا منهم :عبد القادر احل�سيني� ،سعيد العا�ص
�أحد �أركان الثورة و�إبراهيم �أبو دية وعبد اهلل �أبو دية من �صوريف ،وعي�سى �أبو قدوم من
عرب التعامرة ،و�أبو اخلري من عارورة وجابر �أبو طبيخ من خربة اللوز وحممد م�صطفى من
عني كارم ور�شيد هنية من الدوامية وعبد اهلل م�شعل من �رشفات وقائد الثورة يف منطقة
اخلليل :عبد احلليم اجلوالين ،وال�شيخ عبد احلفيظ �أبو الفيالت من م�ؤ�س�سي الثورة يف اخلليل،
و�سليمان عوامة من الدوامية ،وعي�سى البطاط وها�شم الدويك وعبد الأ�شهب و�شكري زيتون
و�آخرون.
ومن �شهداء بيت نتيف عام  1936م :حممد جاد اهلل �أبو �رسور ،و�أحمد جاد اهلل �أبو
�رسور ،ا�ست�شهدا على خط �سكة احلديد يف �أرا�ضي دير �أبان.

بيت نتيف عام :1948
بعد كل ما تقدم من حديث حول بيت نتيف و�أحداث  1939 -1936م ،نقف الآن
على حقائق الرواية ال�شفوية ودور �أهايل البلدة يف الدفاع عنها ،وما عرف عنهم ممار�ستهم
وم�شاركتهم وتفاعلهم مع الق�ضية ،وبد�أت م�شاركتهم كغريهم من القرى املجاورة باال�شرتاك
يف الأحداث ،وبخا�صة يف املواقع التالية مع �أبناء القرى املجاورة.
معارك باب الواد واغتنام �سيارة �شحن �أخذ تايل بيت نتيف و�سائقها �أحمد علي
علقم ،وكذلك معارك تل ال�صايف وا�ست�شهد هناك عبد احلفيظ عبد القادر �أبو جاجة،
و�شارك �أهايل البلدة يف الدفاع عن الق�سطل ودير يا�سني وعني كارم وبيت حم�سري
و�رصعة ،ومعركة الدهي�شة وغنموا �سيارة ا�ستخدمت للمنا�ضلني ،وكان �سائقها �إيل البلدة

املرحوم عبد املجيد يو�سف اخمي�س ،وبقيت �سيارة ال �سائق لها ،و�شاركوا يف معركة دير
�أبان وع�صيون عندما بد�أت املعارك يف مدينة يافا قام ف�صيل من ثوار البلدة بالتوجه
�إليها و�شارك يف املعارك هناك.
ه�ؤالء هم �أهايل بيت نتيف كانوا دائم ًا يقدمون العون يف �سبيل الدفاع عن الوطن،
وذلك بالعتاد الذي توافر لديهم ،والذي جاءوا به عن طريق احلدود امل�رصية الليبية ،والذي
قام ب�رشائه كل من علي علقم وعبد ربه �أبو �شعرية وحممد عبد احلميد مطلق و�أحمد عبد
احلافظ اخمي�س ،وكان معهم �شاب �أعيد من احلدود امل�رصية ا�سمه عي�سى علي علقم وتقدر
قطع ال�سالح التي جاءت من م�رص ب�أكرث من  200قطعه غري العتاد والذخرية وثمنها كان
من �أموالهم اخلا�صة ومل يتلقوا �أية م�ساعدة من جهات �أخرى ،وقد ا�ستخدمت هذه الأ�سلحة
يف جميع املعارك التي �شارك فيها �شبان القرية و منا�ضلوها ،ومن املعروف �أن بيت نتيف
مل يت�رسب لليهود منها ذرة تراب.

بلد أل :35
يطلق اليهود على بيت نتيف بلد الـ � 35أثر املعركة التي حدثت يف منطقة ظهر احلجة،
وهي �أر�ض م�شرتكة بني �صوريف وبيت نتيف ،وتقول الرواية الإ�رسائيلية عن هذه املعركة:
قررت القيادة الإ�رسائيلية يف القد�س �إر�سال تعزيزات �إىل عت�صيون من � 35شخ�ص ًا ن�صفهم
من احتياطي البلماخ ،ون�صفهم الآخر من �أفراد قوة احلرا�سة ويف  1948 /1 /15م وعند
حلول امل�ساء ،خرجت هذه القوة من بيت هكريم �إىل عرتوف بقيادة داين ما�س ،ويف عرتوف
جرى تفح�ص ال�سالح والعتاد ووزع �سالح �إ�ضايف ،وات�ضح �أن هذه القوة تفتقر �إىل جهاز
ال�سلكي ،و�أ�شار قائد عرتوف وعدد من املدافعني عن املكان بت�أجيل انطالقهم �إىل الليلة
املقبلة ،لأنه من املحتمل ب�سبب الوقت املت�أخر �أال ت�صل �إىل منطقة اخلليل �إال يف �ساعات
ال�صباح الباكر فتنك�شف للعدو ،لكن القائد داين ما�س �أ�رص على ر�أيه يف الو�صول �إيل الغو�ش
يف الليلة ذاتها مهما يكن الأمر.
يف ال�ساعة �ألـ  11لي ًال �رسنا م�شي ًا على الأقدام على �شكل جمموعات ،روى لنا زميل
لنا كان �أر�سل يف منت�صف الطريق لإعادة مري�ض �إىل القد�س ،ومن حني �إىل �آخر ي�صدر
تنبيه ًا اللتزام ال�صمت ،وكان ال�سري �سه ًال ممتع ًا يف ظالم دام�س وعرجنا بالقرب من الطريق
الذي ي�صعد �إيل بيت جمال على الينبوع لن�رشب املاء ،ثم ع�سكرنا يف �أحد الوديان ،ثم عدنا
ف�صعدنا لنعود فننزل �إىل واد �آخر يف اجتاه اجلنوب.
كانت هذه ال�شهادة الأخرية ب�ش�أن ف�صيلة �ألـ  35واعتماداً على �أخبار خمتلفة جمعت
فيما بعد من عرب ،وميكن االفرتا�ض انه بالقرب من قرية �صوريف اكت�شف العرب ف�صيل
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الـ  ،35فا�ستنفروا مئات املقاتلني من القرى العربية املجاورة ودارت معركة يائ�سة يف
الطريق بني �صوريف واجلبعة قتل فيها جميع رجال الفي�صل.
وبلغ يف  1 /17ال�ضابط الربيطاين هامي�ش دوغان الذي كان م�س�ؤو ًال عن ق�ضاء
اخلليل ،الق�ضاء على ف�صيلة الـ  35ف�أح�رض يف اليوم التايل يف قافلة ع�سكرية حلمل جثث
الـ � 35إيل كفار عت�صيون ودفنوا يف قرب جماعي يف املكان ،وخلف فقدان الف�صيل انقبا�ض ًا
�شديداً يف نفو�س املقاتلني اليهود.
وجاء يف كتاب وليد اخلالدي ،كي ال نن�سى ،يعرف تاريخ الهاغاناة ،بيت نتيف ب�أنها
«قرية الذين قتلوا �إلـ � 35إ�شارة �إىل طابور البلماخ».

رواية أهالي بيت نتيف:
تفيد الرواية ال�شفوية �أن قوة من اليهود �شاهدها رعاة الغنم يف �أرا�ضي بيت نتيف
فهب اجلميع وحا�رصوهم
متجهة �إىل ال�رشق �أعلمت �أهايل بيت نتيف والقرى املجاورة َّ
يف منطقة ظهر احلجة ،يف منطقة م�شرتكة بني �صوريف وبيت نتيف ،وا�ستمرت املعركة
من الفجر حتى غروب ال�شم�س ،ومتكن الثوار من التغلب على القوة الإ�رسائيلية ف�أبادوها
عن بكرة �أبيها ،والقى �أربعة من املنا�ضلني حتفهم يف هذه املعركة منهم :ابن بيت نتيف
املرحوم عبد املجيد عي�سى اخمي�س وجرح كثري من �أبناء البلدة.

قدوم اجليش املصري:
وقعت بيت نتيف ح�سب خطة دخول اجليو�ش العربية فل�سطني� ،ضمن منطقة اجلي�ش
امل�رصي ،وكانت معهم �أي�ض ًا قوة من اجلي�ش الأردين وقوة من املتطوعني امل�رصيني،
و�شاركت ه�ؤالء قوات من اجلهاد املقد�س بقيادة املرحوم �إبراهيم �أبو دية ،وغريه من قادة
القرى املجاورة والقادة املحليني ،كل م�س�ؤول عن قريته ،ومن بيت نتيف كان كل من:
عي�سى علي علقم وعبد احلافظ عبد الهادي من�صور.

الرواية املكتوبة عن نشاط ثوار بيت نتيف:
ال �أريد التحدث كثرياً عن همة ون�شاط الثوار من �أهايل بيت نتيف لكني �س�أنقل �إليكم ما
كتبه ابن دير �أبان الأ�ستاذ عبد العزيز �أبو هدبا يف كتابه القيم «قرية دير �أبان درا�سة الرتاث
واملجتمع» ،وخ�صو�ص ًا يف الف�صل الأخري:
ونتيجة ملا �سبق �أ�صبح اخلط الفا�صل بني العرب واليهود �سكة احلديد املتجهة �إىل
القد�س ،ومل تتوقف اال�شتباكات بني اليهود من جهة واملقاتلني من قرى دير �أبان وبيت

نتيف وزكريا وغريها من القرى ،وكذلك رجال اجلهاد املقد�س وجمموعة من املتطوعني
امل�رصيني ،وبع�ض جنود اجلي�ش امل�رصي من جهة �أخرى ،ليدخل القتال مرحلة طويلة من
املواجهة ال�صعبة ا�ستمرت من  1948 /7 /14م حتى  1948 /10 /18م ،حني انهار خط
الدفاع العربي �أمام عدو يفوقه عدداً وعدة.

سقوط بيت نتيف:
تقول الرواية الإ�رسائيلية �أن بلدة بيت نتيف �سقطت يف �إطار عملية «ههار» اجلبل
وذلك يف  1948 /10 /22م ،حيث وا�صلت الكتيبة الرابعة للواء هاريئيل تقدمها �صوب
ال�رشق واجلنوب ،وبعد مقاومة يف اجلنوب اح ُتلت بيت نتيف ،قرية الذين قتلوا الـ ،35وبذلك
�أغلقت طريق بيت حلم عجور بيت جربين� ،رشيان املوا�صالت املهم بالن�سبة �إىل نظام القوات
امل�رصية يف هذا القطاع.

�أما رواية �أهل القرية فتقول:
لقد �صمد املقاتلون �أكرث من خم�سة �أ�شهر وهم مرابطون على �سكة احلديد وقبلها كانوا
مرابطني يف م�ستعمرة عرتوف التي �أحتلوها قبل �شهرين ،وبعدها ا�شتدت �رضبات اليهود
لدير �أبان خ�صو�ص ًا على خط املواجهة وعلى القرية ذاتها مبدافع ثقيلة ور�شا�شات بعيدة
املدى يف �ساعات الليل ،وحتت وط�أة هذا الق�صف ال�شديد كانت عملية اخرتاق والتفاف على
ا�ستحكامات �أهل القرية وان�سحاب اجلي�ش امل�رصي ومقاتلي القرى املجاورة وان�سحب
كثري من ه�ؤالء �إىل بيت نتيف ،وبعد يومني قام اليهود ب�رضب القرية باملدفعية الثقيلة
والر�شا�شات بعيدة املدى مدة � 24ساعة و�شعر �أهل البلدة بخطر يداهمهم فقرروا اخلروج
منها وفور دخول القرية ،قام اليهود بتدمريها ر�أ�س ًا حقداً على مقتل الـ ،35ومل ينج �إال بيت
�أ�صبح مركزاً للقيادة اليهودية ويف عام  1962م دمر هذا البيت وهو ملك علي علقم.
وهكذا ُه ِّجر �أهايل بيت نتيف من بلدتهم وهم ال يعلمون �شيئ ًا عن غدهم� ،رشق ًا وجنوب ًا
�إىل اخلليل وبيت حلم تاركني وراءهم الأر�ض �أعز ما ميلكون.

وعرفنا من �شهداء بيت نتيف خالل حرب  1948م :عبد املجيد عي�سى اخمي�س،
عبد احلفيظ �أبو جاجة ،عبد الرحمن �أبو حماد ،حممد حماد �أبو �رسور ،حممد عبد
القادر �أبو �رسور ،احمد ر�شاد من�صور ،حممود �أبو حممد ،ذيب �أبو طربو�ش ،احمد
العمري ،عبد العزيز اعمر ،احمد ح�سني �أبو حميدة� ،إبراهيم عبد الرحمن بركات ،عبد
القادر حممد �أبو �شيخة و�شقيقته بالإ�ضافة �إىل كثري من اجلرحى.
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البلدة اليوم:
لدى ال�س�ؤال عن بيت نتيف اليوم �أ�صحاب الرواية ال�شفوية قالوا:
�أرا�ضي بيت نتيف �شا�سعة وكبرية مقام عليها �أربع م�ستعمرات هي :نتيف هال مد،
ونفي ميخائيل ،وروغليت وافيعيزر ،وفوق �أرا�ضيها حمطة الأقمار ال�صناعية ،ومكان البلدة
امل�سكونة بيوت مهدمة و�أكوام من احلجارة لأن بيوت القرية يف الغالب كانت من احلجارة،
وكذلك بقايا من ال�شبابيك والأبواب وبع�ض واجهات البيوت وقد �شبت فوقها الأع�شاب
واحل�شائ�ش والنباتات الربية ،وبقايا من �أ�شجار الزيتون واللوز وال�صرب والعنب موجودة
هنا وهناك ،وت�شاهد �أي�ض ًا العديد من �أ�شجار اخلروب الكبرية.

أهالي بيت نتيف اليوم:
بعد تدمري بيت نتيف وتهجري �أهلها الذين �أ�صبحوا غارقني يف احلرية و�أفكارهم م�شتتة
نتيجة ملا حل بهم و�أ�صابهم ،موزعني يف البقية الباقية من الوطن الغايل يف خميمات
وقرى اخلليل والقد�س وبيت حلم والأردن ،يعي�شون على �أمل العودة �إىل بلدتهم احلبيبة بيت
نتيف �إن �شاء اهلل.

و�أخريا ً
�إن ما قدمناه يف هذه الدرا�سة املتوا�ضعة ال يفي بيت نتيف و�أهلها حقهم ،ون�أمل من
�أهلنا يف بيت نتيف �أن يجمعوا تاريخ هذه البلدة وتراثها لإكمال النق�ص وا�ستدراك ما غاب
عنا ليدون يف كتاب نفي�س ،وكل ال�شكر لأهايل بيت نتيف �أ�صحاب الرواية ال�شفوية ،و�أخ�ص
بالذكر احلاج عبد املجيد حممد علي علقم «�أبو �سليم».

صورة نادرة للقرية المغتصبة بعد إحتاللها.
تبين الصورة بعض معالم القرية قبل تدميرها وبعد تطهيرها عرقياً1948 ،

منظر عام لموقع القرية كما يبدو الناظر إليه من جهة الجنوب 
(حزيران ،يونيو  )1990بيت نتيف
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الخليل -قرية بين نتيف -صورة نادرة للقرية بعد إحتاللها
أُخذت أثناء تعرضها للتدمير في تشرين أول عام 1948م

التقطت هذه الصورة في تاريخ 1999/5/10م ويظهر فيها الحاج عبد المجيد على علقم
الذي يجلس عند ركام منزل العائله في قريتنا الحبيبة بيت نتيف

دور الصناعات التقليدية (املنزلية)
يف تعزيز االقتصاد األسري قدمياً وحديثاً
يف حمافظة اخلليل
د .شاهر حجة
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ملخص:
تهدف الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أنواع ال�صناعات التقليدية الغذائية يف حمافظة اخلليل
ومتطلبات انت�شارها ،وامل�شكالت التي تواجه هذا النوع من ال�صناعات ،ولتحقيق هدف
الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،حيث اعتمد على امل�صادر واملراجع املن�شورة
بهذا اخل�صو�ص� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام املقابالت ،وذلك بهدف احل�صول على البيانات

واملعلومات الالزمة للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة وهي:
●

●ما �أنواع ال�صناعات التقليدية الغذائية املنت�رشة يف حمافظة اخلليل؟

●

●ما امل�شكالت التي تواجه هذا النوع من ال�صناعات؟

●

●ما التطورات التي ح�صلت على تلك ال�صناعات؟

● ●ما دور ال�صناعات التقليدية (املنزلية) الغذائية يف تعزيز االقت�صاد الأ�رسي للأ�رسة
الفل�سطينية؟
●

●ما دور املر�أة والرجل يف ال�صناعات التقليدية الغذائية يف حمافظة اخلليل؟

وقد تو�صل الباحث �إىل �أبرز النتائج الآتية:
�1 .1إن ال�صناعات التقليدية الأكرث رواجاً:
هي ال�صناعات الغذائية التقليدية املتعلقة بالإنتاج النباتي واحليواين (ت�صنيع
الألبان) وهي الأكرث انت�شاراً يف قرى حمافظة اخلليل وبلداتها.
2 .2تواجه ال�صناعات التقليدية يف حمافظة اخلليل م�شكالت الت�سويق و�إحجام النا�س
عنها ب�سبب توافر �صناعة حديثة تلبي الغر�ض حلت حملها� ،إ�ضافة �إىل تكلفتها العالية يف
يلبي طموح امل�ستهلك.
بع�ض الأحيان ،وهذا ال ّ
3 .3طر�أت تطورات متعددة على ال�صناعات التقليدية من حيث طريقة الت�صنيع ،وتوافر
الأدوات وطرق التعليب واحلفظ.
4 .4تبني �أن ال�صناعات التقليدية املنزلية ذات مردود اقت�صادي يف بعدين .البعد
الأول ،ويتعلق بتوفري متطلبات الأ�رسة ،وهذا يخفف من الأعباء االقت�صادية على الأ�رسة

كونها هي املنتجة وبتكاليف زهيده� .أما البعد الثاين فيتعلق بالت�سويق .وهذا يتم يف حدود
�ضيقة توفر دخ ًال مادي ًا لكثري من الأ�رس ،حيث �إن غالبية الأ�رس يف حمافظة اخلليل مازالت
ت�ستخدم هذا النوع من ال�صناعة التقليدية حلل كثري من م�شكالت الت�سويق الزراعي وتوفري
متطلبات الأ�رسة املادية.
5 .5تبني �أن للمر�أة دوراً مميزاً وكبرياً يف البيت ،فهي ال�ساعد الأمين للرجل ،ومل تكن
جمرد منتجة للبنني والبنات ،بل كان دورها يتعدى ذلك بكثري ،فهي �رشيكة حياة الرجل،
وكان لها دور كبري يف امل�شاركة يف توفري متطلبات الأ�رسة (كانت املر�أة �آخر من ينام و�أول
من ي�ستيقظ) .

ويف اخلتام �أ�شار الباحث �إىل جملة من التو�صيات:
�1 .1رضورة االهتمام بهذا النوع من ال�صناعات التقليدية وتوثيقها وو�ضع برامج دعم
وا�سناد لها.
2 .2الرفع من م�ستوى الت�صنيع با�ستخدام املعدات واالدوات احلديثة.
�3 .3إقامة معار�ض لهذا النوع من ال�صناعات.
4 .4االهتمام بالعمل التعاوين الن�سوي يف مناطق حمافظة اخلليل.
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مقدمة:
ا�ستفاد �سكان �إقليم حمافظة اخلليل من ثمار الأ�شجار و�صنعوها حلني احلاجة �إليها،
فقد �صنع من العنب الدب�س وامللنب والتطايل والزبيب ،وكذلك جفف التني و�صنع منه ثمرة
التني املجفف ،كذلك �صنع من احلليب اللنب الرائب ،و�صنع من هذا لنب جامد كما �صنع
ال�سمن من الزبدة ،و�أ�ستخرج الزيت من ثمار الزيتون بو�ساطة املعا�رص التي ما زالت تدار
بو�ساطة الدواب ،ومل يبطل ا�ستعمالها �إال منذ �سنة  1970حينما دخلت الآالت احلديثة،
وحلت حمل الآالت القدمية ،كما �أنهم ي�صنعون ال�شعريية من دقيق القمح ورب البندورة من
حبوب البندورة ،كما �أن البع�ض يجففها حتت حرارة ال�شم�س والبع�ض الآخر يبقيها طازجة
أوان زجاجية بعد �أن ُتغلق �إغالق ًا حمكم ًا وتع َّقم ،كما �أنهم ي�صنعون املخلالت
بو�ضعها يف � ٍ
العديدة مثل :اخليار والفقو�س واللفت والباذجنان وغريها.
وهي متثل �أب�سط ال�صناعات ،حيث ت�شمل معاجلة اخلامات الزراعية كاخل�ضار والفواكه
لإنتاج املواد الغذائية امل�صنعة� ،أو بغر�ض احل�صول على خامات �صناعية منها .تهتم
م�صانع الأغذية �أول ما تهتم به هو كيفية احل�صول على اخلامات الزراعية ،وتكلفة نقلها
�إىل امل�صانع حيث ال تت�ساوي جميع اخلامات يف تكلفة نقلها ،لأنها توجد على م�سافات
غري مت�ساوية من امل�صنع ،حيث توجد يف �أماكن متفرقة من املحافظة ،ففي ف�صلي ال�صيف
واخلريف تكرث اخل�ضار والفواكه يف �إقليم حمافظة اخلليل ،وت�شهد �أ�سعارها انخفا�ض ًا حاداً
لكرثة الإنتاج �أو ًال واملناف�سة اال�رسائيلية ثانياً� ،أما يف �أيام ال�شتاء فتنعدم هذه اخل�ضار
والفواكه يف الإقليم تقريباً ،فكان البد من ت�صنيعها ال�ستعمالها وقت احلاجة .فكانت ربة
البيت �آنذاك تقوم مقام امل�صنع بعمل املربيات والتطايل واملخلالت وعمل اللنب اجلامد،
مما يحتاجه البيت.
وغري ذلك َّ
ومنذ قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ا�ستهدفت التوجهات التنموية ح َّل جمموعة من
امل�شكالت اال�سا�سية يف االقت�صاد الفل�سطيني ،وتربز يف املقدمة م�شكلة البطالة و�رضورة
توفري فر�ص عمل ت�ضمن ارتفاع ًا يف امل�ستوى املعي�شي لل�شعب الفل�سطيني يف ظل امكانات
مادية حمدودة ،وقد �شددت هذه التوجهات على تنمية امل�شاريع ال�صغرية وتطويرها ،التي
من �ش�أنها حتقيق فر�ص ت�شغيلية �أكرب بر�أ�سمال �أقل.
وت�صنف ال�صناعات التقليدية يف فل�سطني �إىل حوايل �سبع ع�رشة حرفة منها اخلزف –
الزجاج اليدوي التقليدي – الفخار – التطريز اليدوي – الب�سط وال�سجاد اليدوي – منتجات
خ�شب الزيتون – ال�صدف – اخليزران – الق�ش – ال�شمع – الف�سيف�ساء وغريها.

يتميز قطاع الت�صنيع الغذائي غري املنظم بعدد من ال�سمات وامليزات التي �ساعدت
على بقائه وا�ستمراره ،بل منوه وزيادة فعالياته وتفرعاته ،ومن �أهم هذه امليزات كرب
حجم ال�رشيحة االجتماعية امل�ستندة يف معي�شتها على فعاليات هذا القطاع ،وا�ستيعابه
لن�سبة كبرية من العمالة يف و�ضع اقت�صادي تزداد فيه ن�سبة البطالة ،وت�ستمر ن�سب الفقر
وم�ؤ�رشاته يف ارتفاع ،حيث بلغ عدد الفقراء مع نهاية العام  2005حوايل  1.3مليون منهم
حوايل � 825ألف مواطن �ضمن دائرة الفقر املدقع (اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني
 ،)2006كما تتميز منتجات هذا القطاع بانخفا�ض �أ�سعارها عن املنتجات املثيلة من
القطاع املنظم� ،أو عن التوجه للم�أكوالت احلديثة �أو وجبات املطاعم.
وكغريه من القطاعات غري املنظمة ،يعاين قطاع الت�صنيع الغذائي غري املنظم من
التهمي�ش ،والإهمال املرافق للفكرة اخلاطئة املوجودة لدى الكثريين ،ومنهم ذوي العالقة
والقرار يف القطاع العام عن هذا القطاع كظاهرة طفيلية �أو �رسطان اقت�صادي يجب الق�ضاء
عليه وا�ستئ�صاله ،مربرين ذلك بعالقة منتجاته املبا�رشة ب�صحة امل�ستهلك و�سالمته .لذلك
كان البد لهذه الدرا�سة �أن تبني مدى خطورة هذا املفهوم وخطئه من خالل تو�ضيح احلجم
والت�أثري والتفاعالت االقت�صادية لهذا القطاع ،ومدى م�ساهمته يف حتقيق الأمن الغذائي
الفل�سطيني وارتباطه بالعادات الغذائية التقليدية واملتوارثة لل�شعب الفل�سطيني.
تعدذ �صناعة الأغذية واحدة من �أقدم ال�صناعات يف حمافظة اخلليل ،وهي ت�ؤدي دوراً
حموري ًا يف االقت�صاد الفل�سطيني .هذا بالإ�ضافة �إىل دورها يف توفري العديد من املواد
الغذائية ،فقد �ساهمت ال�صناعات الغذائية ب�شكل ملحوظ يف حتقيق الأمن الغذائي الفل�سطيني،
وب�شكل �أكرث حتديداً تنتج م�صانع الأغذية الفل�سطينية �أكرث من مائة نوع من ال�سلع الأ�سا�سية
مبا فيها منتجات اخلبز ،واللحوم ،والألبان ،والزيوت ،واحللويات ،وامل�رشوبات اخلفيفة،
والع�صائر.

وتت�ضمن الأ�صناف الرئي�سية من الأغذية التي ت�صنع يف حمافظة اخلليل ما
ي�أتي:
♦
♦
♦
♦
♦

♦ال�سكاكر واحللويات.
♦منتجات احلليب الألبان :مبا فيها احلليب ،واجلنب التقليدي ،واللبنة.
♦امل�رشوبات اخلفيفة :وتت�ضمن ال�رشاب املركز لال�ستهالك املحلي فقط.
♦الوجبات اخلفيفة :كرقائق البطاطا ،والكعك ،والوجبات الأخرى.
♦املعكرونة ومنتجات احلبوب الأخرى مثل املفتول والفريكة.
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♦ ♦الأغذية املعلبة :منتجات البندورة ،واحلم�ص والفول والزيتون واملخلالت.
♦ ♦الزيوت وال�سمن :يف الغالب زيت الزيتون لال�ستهالك املحلي.
♦ ♦�صناعة الأعالف احليوانية.
ح�سب اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني تتكون ال�صناعات الغذائية من  17فرع ًا
تبع ًا للمقايي�س العاملية للت�صنيف ال�صناعي لل�سلع .ويوجد يف الأرا�ضي الفل�سطينية 1829
من�ش�أة تعمل يف ال�صناعات الغذائية ،والتي متثل  %14.4من �إجمايل امل�صانع القائمة
ح�سب �إح�صاء ( 2004مركز االح�صاء الفل�سطيني . )2004

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتناول هذه الدرا�سة واحداً من �أبرز القطاعات االقت�صادية يف حتقيق الأمن االقت�صادي
للأ�رسة الفل�سطينية �أال هو ال�صناعات التقليدية الغذائية وهي ت�سعى للإجابة عن ال�س�ؤال
الرئي�س الآتي« :ما دور ال�صناعات التقليدية (املنزلية) الغذائيةيف تعزيز

االقت�صاد الأ�رسي يف حمافظة اخلليل؟»

وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الرئي�س ينبغي �أوال الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
●
●
●
●
●

●ما ال�صناعات التقليدية الغذائية املنت�رشة يف حمافظة اخلليل؟
●ما امل�شكالت التي تواجه هذا النوع من ال�صناعات؟
●ما التطورات التي ح�صلت على تلك ال�صناعات؟
●ما دور ال�صناعات التقليدية الغذائية يف تعزيز االقت�صاد الأ�رسي؟
●ما دور املر�أة و الرجل يف ال�صناعات التقليدية الغذائية يف حمافظة اخلليل؟

أهداف الدراسة:
ت�أتي هذه الدرا�سة بهدف التعرف �إىل حجم هذا القطاع و�سماته وبنيته الرتكيبية من
جهة ،وحتليل م�شكالته و �إمكانات تنميته من خالل ت�أطريه وتقنينه بهدف تنظيمه مع
املحافظة على خ�صو�صيته املتمثلة بتقليديته وتراثية منتجاته من جهة ثانية .وللو�صول

�إىل نظرة �شاملة عن هذا القطاع ،كان البد من حتقيق الأهداف الآتية من خالل هذه
الدرا�سة:

♦ ♦ التعرف �إىل واقع قطاع ال�صناعات الغذائية يف حمافظة اخلليل ،ومدى م�ساهمتها
يف تعزيز االقت�صاد الأ�رسي.

♦ ♦درا�سة املعوقات والتحديات والعراقيل التي تواجه هذه ال�صناعات التقليدية
الغذائية يف حمافظة اخلليل.
♦

اخلليل.
♦

♦التعرف �إىل دور املر�أة والرجل يف ال�صناعات التقليدية الغذائيةيف حمافظة
♦العمل على و�ضع �سيا�سات وتو�صيات للتغلب على م�شكالت هذه ال�صناعة.

منهجية الدراسة:
اتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي القائم على جمع البيانات وحتليلها
للح�صول على �إجابات حمددة الأ�سئلة من خالل:
♦ ♦مراجعة الأدبيات ال�سابقة يف هذا املجال ،وذلك بالرغم من قلة الدرا�سات
املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
♦ ♦حتليل البيانات الأولية التي جمعت ل�صالح الدرا�سة ،والتي ح�صل عليها الباحث من
قاعدة بيانات القطاع الغري املنظم يف الأرا�ضي الفل�سطينية الواقع والآفاق ،والتي �أعدها
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني مع معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني
(ما�س) � ،إ�ضافة �إىل بيانات اجلهاز و�إح�صاءاته املتعلقة باملو�ضوع.
♦

♦�إجراء املقابالت مع الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات من ذوي العالقة يف حمافظة اخلليل.

♦ ♦تنظيم زيارات وم�شاهدات ميدانية لبع�ض مواقع الإنتاج ،والتي متت بناء على
مقابالت �شفوية موجهة ،ولي�س بناء على ا�ستبانات م�سبقة الإعداد ،الختالف طبيعة هذه
الأعمال ،وتعدد جماالت عملها.

حدود الدراسة:
متت هذه الدرا�سة يف احلدود الآتية:
1 .1احلدود اجلغرافية :اقت�رصت الدرا�سة على ال�صناعات التقليدية الغذائية يف حمافظة
اخلليل.
2 .2احلدود الزمانية :متت هذه الدرا�سة خالل الفرتة (حزيران� -أيلول) للعام .2011
3 .3احلدود واملفاهيم :اقت�رصت على ال�صناعات التقليدية الغذائية فقط.
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مصطلحات الدراسة:
◄◄ال�صناعات التقليدية:
هي نتاج ح�ضاري لآالف ال�سنني من التفاعل احلي بني املجتمعات املحلية مبا حتمله
من ر�ؤى وقيم ح�ضارية ،وبني بيئتها الطبيعية ،وبينها وبني املجتمعات الأخرى ،وهي
مكون �أ�صيل للذاكرة احل�ضارية -خا�صة يف �شقها التقني -ور�صيد وخمزون للخربات
احلياتية والإمكانات الإنتاجية الذاتية املتاحة داخل كل جمتمع حملي(.)1

◄◄االقت�صاد الأ�رسي:
االقت�صاد املنزيل هو اقت�صاد ربة البيت لإدارة �ش�ؤون املنزل ،من
تقومي احلاجات ال�رضورية ال�ستهالك �أهل املنزل ،ومقدار امل�رصوفات الالزمة خالل وقت
معلوم ،وتوفري حاجات ومتطلبات املنزل يف حدود الزمن واملوارد املتاحة لربة البيت،
وعموم ًا ي�شمل االقت�صاد املنزيل تدريب الأطفال على ح�سن اال�ستهالك وعدم التبذير ،يف
امللب�س وامل�أكل.
ويندرج �ضمن مفهو م االقت�صاد املنزيل مفهوم ميزانية العائلة اال�ستهالكية( ،

mFa

 ، )ily Budgetوهي عبارة عن التوازن بني الدخول النقدية والعينية للعائلة ،وم�رصوفاتها
مع بيان م�صادر الدخل ،وبنود امل�رصوفات بالتف�صيل ،وميزانية العائلة ذات �أهمية بالغة،
فهي ت�ساعد �إىل حد كبري يف التحقق بدقة من م�ستوى معي�شة الأفراد ،وتعطي الأ�سا�س لكل
نوع من �أنواع ح�سابات التخطيط(.)2

اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها:
● ●�إجابة ال�س�ؤال الأول:

ما ال�صناعات التقليدية الغذائية املنت�رشة يف حمافظة اخلليل؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�رصت �أبرز ال�صناعات التقليدية الغذائية املنزلية يف
حمافظة اخلليل وفق ًا لكل منطقة من املحافظة ح�سب ما ح�صل عليها الباحث اجلدول ()1
من خالل املقابالت امل�صممة واجلدول الآتي ( )1يبني ذلك.

الجدول ()1
الصناعات التقليدية في محافظة الخليل

جمال ال�صناعة
الرقم
التقليدية
ال�صناعة الزراعية
1
التقليدية

ال�صناعة التقليدية

املناطق الأكرث �شهرة

2

 – 1الإنتاج
النباتي

 )1املخلالت (خيار ،فقو�س ،زهر ،لفت)
 )2الزيتون الأخ�رض ((الر�صي�ص))  ،الزيتون
امل�رشح
الزيتون غري املدقوق ،مكدو�س الزيتون ،الزيتون
الأ�سود.
 )3الزيت.
� )4صناعة املربى.
 )5ع�صري البندورة.
 )6الزبيب.
 )7الدب�س.
 )8امللنب.
 )9القطني.
 )10الع�صائر.
 )11التجفيف والتن�شيف (ورق العنب (الدوايل)) .
 )12جتفيف اخل�رض (الب�صل ،امللوخية ،البامية،
البندورة) .

 )1اخلليل ،دورا ،حلحول.
 )2اخلليل� /صوريف /دورا.
( )3دورا ،اخلليل� ،صوريف /حلحول  )4بيت
�أمر،
حلحول ،اخلليل� ،سعري ،دورا� ،إذنا ،خارا�س) .
 )5اخلليل ،دورا ،حلحول ،بيت �أمر ،ترقوميا.
 )6حلحول /بيت �أمر.
 )7دورا ،حلحول ،بيت �أمر� ،سعري.
 )8بيت �أمر ،حلحول ،دورا ،اخلليل.
 )9بيت �أمر ،حلحول.
 )10اخلليل ،بيت �أمر ،حلحول� ،صوريف.
 )11حلحول ،بيت �أمر.
 )12بيت �أوال ،حلحول ،ال�شيوخ ،بيت كاحل،
�سعري.

3

 - 2الإنتاج
احليواين

 )1اللبنة.

حلحول ،اخلليل ،دورا ،ال�سموع ،يطا.

 )2كرات اللبنة بالزيت.

حلحول ،اخلليل ،ال�سموع.

 )3اجلنب الأبي�ض.

ال�سموع،
يطا ،الظاهرية ،بني نعيم ،حلحول ،بيت �أمر.

 )4اجلنب املغلي.

ال�سموع ،بيت �أمر ،بني نعيم،
اخلليل ،يطا.

 )5اللنب البلدي املجفف (اجلميد) .

الظاهرية ،ال�سموع ،يطا ،دورا.

 )6ال�سمن البلدي.

ال�سموع ،دورا ،الظاهرية ،يطا
بني نعيم.

 )7الع�سل.

دورا ،اخلليل ،بني نعيم.
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 تبني من حتليل اجلدول �أعاله �أن جميع ال�صناعات التقليدية الغذائية (املنزلية)
موجوده يف جميع مدن حمافظة اخلليل وقراها ب�صوره متفاوتة ب�سبب التنوع الزراعي.
وبعد القيام بتحليل اجلدول تبني �أن معظم ال�صناعات التقليدية (املنزلية) من االنتاج
النباتي ،مثل :املخلالت ،املربى ،الزبيب ،الدب�س ،امللنب ترتكز يف قرى و�سط حمافظة اخلليل
و�شمالها ،ب�سبب طبيعة الأرا�ضي وكميات الأمطار.
 تبني �أن معظم االنتاج احليواين مثل :اجلنب الأبي�ض ،اللنب البلدي ،ال�سمن البلدي،
يرتكز �أكرث االنتاج يف منطقة جنوب وو�سط حمافظة اخلليل ،ب�سبب مناطق يغلب عليها
الطابع الرعوي.
 تتميز ال�صناعات التقليدية املنزلية ب�أنها تعتمد على مواد �أولية ،ال تدخل فيها
التعقيدات العلمية التي تتطلب معاجلات كيمائية ،وتعتمد على االنتاج املحلي ،وعلى القوى
البدنية للمزارع �أكرث من الآالت ،وتت�أثر هذه ال�صناعات بنف�سية املزارعني و �أذواقهم .ومن
خالل املقابالت تبني �أن هناك اعتزازاً كبرياً مبا ينتجه املزارع.

● ●الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين:

ما امل�شكالت التي تواجه هذا النوع من ال�صناعات؟
ترتكز �أهم امل�شكالت التي تواجه هذا القطاع يف:
1 .1ارتفاع تكاليف املواد الأ�سا�سية:
يعتمد االقت�صاد الفل�سطيني ب�شكل كبري على االقت�صاد اال�رسائيلي ،ويظهر هذا جلي ًا
يف �أمناط الإنتاج ب�صوره عامة ،و�إنتاج ال�صناعات التقليدية الغذائية ب�صورة خا�صة
يف اخلدمات القائمة ويف الرتتيبات التجارية ،وال ي�سيطر االحتالل على حدود الأرا�ضي
الفل�سطينية وتق�سيمها �إىل منطقة  A, B, Cويعوقون احلركة فقط ،بل �أنهم يف و�ضع
ميكنهم من الت�أثري على ال�صادرات والواردات وامدادات الكهرباء واملياه واملحروقات �إىل
ال�سكان الفل�سطينيني ،وعلى جمريات حياتهم كافة ،مما ي�ساعد يف ارتفاع تكاليف االنتاج،
وتكاليف املواد اال�سا�سية.

2 .2الت�سويق:
تع ُّد م�شكلة الت�سويق من �أهم امل�شكالت التي يواجهها قطاع ال�صناعات التقليدية
(املنزلية) يف حمافظة اخلليل ،ويعود ذلك �إىل �ضيق ال�سوق الداخلية ،و�ضعف الطلب املحلي
على هذه املنتجات وعدم توافر مراكز ت�سويقية حملية متخ�ص�صة ،وعدم وجود خربة كافية لدى
املنتجني يف جمال ال�صناعات التقليدية يف االملام ب�إجراءات الإعالم والرتويج و�أ�ساليبهما.

3 .3اجلودة:
تعاين معظم منتجات ال�صناعات التقليدية يف حمافظة اخلليل من عدم توافر عوامل
اجلودة يف الإنتاج والتغليف ،وكذلك العر�ض ،مما ي�ضعف قدرتها التناف�سية �أمام املنتجات
امل�ستوردة ،وعلى �سبيل املثال تتعر�ض منتجات الألبان والع�سل واملربى املحلي �إىل
مناف�سة �شديدة من املنتجات امل�ستوردةب�سبب جودتها العالية وانخفا�ض �أ�سعارها نظراً
النخفا�ض تكاليف االنتاج يف تلك البلدان.

4 .4توافر البدائل:
تبني من �سلوك امل�ستهلكني يف حمافظة اخلليل ميلهم نحو كل ما هو اجنبي ،وهذا
يعك�س امرين مهمني:
الأول :رواج ال�سلع الغذائية االجنبية �أكرث من االنتاج املحلي� ،أما االمر الثاين :فيتمثل

بعدم ثقة امل�ستهلك املحلي باملنتجات املحلية لعدم جودتها� ،أو ب�سبب غالئها.

5 .5قلة تدريب اجليل احلايل وت�أهيله.
6 .6عدم وجود معايري لت�سعري املنتجات الغذائية اال�رسية.
7 .7عدم اهتمام امل�ؤ�س�سات االجتماعية واالقت�صادية بتكري�س كثري من ال�صناعات
على اعتبار �أنها متثل احد مقومات الرتاث والهوية الفل�سطينية.
8 .8التغري يف الأمناط اال�ستهالكية للأ�رسة:

�أما اليوم فماذا حدث؟
ال �شك يف �أن لتطور و�سائل االت�صال واملوا�صالت �أثراً كبرياً يف دخول كثري من الطرق
اجلديدة لإعداد الطعام ف�ضال عن حت�سن حالة ال�سكان االقت�صادية ،ف�أ�صبحت طريقة اعداد
الطعام يف ال�صني او امريكا تعر�ض على �شا�شة التلفاز ،وي�شاهدها كل �سكان الأر�ض ومن
رغب يف تطبيق ما �شاهده ،فان له ذلك ،ونظراً لهذه العوامل وعوامل �أخرى مثل :تدري�س
فن الطهي يف املدار�س ،ووجود م�صانع �أغذية ،كل هذا �ساهم يف وجود �أطعمة جديدة يف
حمافظة اخلليل وقراها ،ورمبا تكون هذه املوائد تطويراً للموائد القدمية� ،أو جديدة ،مما �أدى
�إىل تغري يف الأمناط اال�ستهالكية.

● ●الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث:

ما التطورات التي ح�صلت على تلك ال�صناعات؟
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1 .1التغيري يف الرتاكيب:
وملحافظة اخلليل �شهرة التبارى يف ال�صناعات التقليدية (املنزلية)  ،ومنذ �أيام
الكنعانيني العرب ،ومع مرور الزمن وتقدم احل�ضارة ،دخلت الآلة لتحل حمل االن�سان يف
مثل هذه ال�صناعة حيث بد�أت هذه ال�صناعة يف االزدهار
وتعاين هذه ال�صناعات التقليدية مثل ما تعانيه بقية ال�صناعات الأخرى يف اخلليل من
ال�رضائب الباهظة واملناف�سة اال�رسائيلية املدعومة واملنظمة الهادفة �إىل حتطيم االقت�صاد
الفل�سطيني.

2 .2ا�ستخدام �أدوات غري تقليدية.
3 .3زيادة الوعي لدى املزارعني مبو�ضوع اجلودة (املحا�رضات عن طريق اللجان
الزراعية) .
�4 .4ضمان �صحة و�سالمة املنتج ب�شكل �أكرب (ب�سبب الن�رشات واالر�شادات) .
5 .5انح�سار بع�ض ال�صناعات وتراجعها.
● ●الإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الرابع:

ما دور ال�صناعات التقليدية يف تعزيز االقت�صاد الأ�رسي؟
1 .1م�صدر �أ�سا�سي للأمن الغذائي للأ�رسة:
ال ميكن جتاهل �أهمية ال�صناعات التقليدية املنزلية يف حمافظة اخلليل وم�ساهمتها
ودورها يف حتقيق الأمن الغذائي ،وخا�صة ملحدودي الدخل ،حيث ي�ضم هذا القطاع فئات وا�سعة
من املجتمع تعمل عادة مع معظم �أفراد الأ�رسة الفل�سطينية لتوفري م�صدر دخل لكامل الأ�رسة
من خالل هذا الن�شاط ،وعادة ما ت�شارك الن�ساء ب�شكل كبري فيه� ،سواء يف عمليات الت�صنيع �أم يف
عمليات �إنتاج املواد اخلام وحت�ضريها كما هو احلال يف منتجات الألبان التقليدية.

2 .2توفري مبالغ مالية ت�ساهم يف توفري التعليم وال�صحة (متطلبات الأ�رسة) .
3 .3احلفاظ على هوية الأ�رسة الفل�سطينية وثقافتها وتراثها.
4 .4تبادل املنفعة /تبادل �سلع مقابل �سلع.
5 .5قلة تكاليف الإنتاج مقابل امل�صنوعات احلديثة مما يوفر على كاهل الأ�رسة
مبالغ كبرية.
● ●الإجابة على �س�ؤال الدرا�سة اخلام�س:

ما دور املر�أة والرجل يف ال�صناعات التقليدية يف حمافظة اخلليل؟

للمر�أة دور مميز يف البيت ،فهي ال�ساعد الأمين للرجل ،ومل تكن جمرد منتجة للبنني
والبنات ،بل كان دورها يتعدى ذلك بكثري ،فهي �رشيكة حياة الرجل .كانت املر�أة �آخر من
ينام و�أول من ي�ستيقظ ،فعند بزوغ الفجر كانت تنه�ض من فرا�شها وحتلب �أغنامها و�أبقارها،
ثم تخبز العجني يف الطابون لتطعم عائلتها ،ولتزود بها الرعيان والعمال قبل خروجهم من
البيت .وبعد ذلك تذهب �إىل البئر وحت�رض املاء يف «قربتها» �أو «ع�سليتها» وتقوم بتنظيف
بيتها .وبعد ذلك قد تلحق باحلراثني �أو احل�صادين وهي حتمل معها اخلبز وال�سمن واللنب،
وت�شاركهم يف بع�ض الأعمال كما تقوم بت�شجيعهم.
و�سوف ا�ستعر�ض معكم بع�ض �أنواع الأطعمة التي كان ي�أكلها �سكان حمافظة
اخلليل وقراها خالل ع�رص الأتراك واالنتداب الربيطاين والعهد والأردين ويف ظل االحتالل
اال�رسائيلي ،ورمبا الكثري منها ما زال يطبخ ليومنا هذا ،ولكن قبل الدخول يف احلديث عن
هذا املو�ضوع يجب �أن ن�شري �إىل �أن الظروف االقت�صادية ال�صعبة والفقر املدقع الذي مرت
به قرانا يف حمافظة اخلليل ،جعل النا�س ي�ستعملون حتى بع�ض الأع�شاب مثل اخلبيزة
ول�سان الثور والقو�ص واملرار يف غذائهم ،ويف كثري من املرات ت�أكل العائلة من الطعام
نف�سه لأكرث من �أ�سبوع �أو �أ�شهر عدة فمثال :يف مو�سم القيظ ي�أكل العنب طوال املو�سم كغذاء
رئي�س ،وبعد �أن ينتهي العنب ي�ؤكل (الدب�س و العنب طبيخ والزبيب وامللنب) – مواد غذائية
معدة من العنب – يف الف�صول الأخرى حتى ي�أتي مو�سم العنب يف ال�سنة الثانية ،حيث ال
يوجد خيار �أخر ب�سبب حالة الفقر.

ونقدم فيما ي�أتي �أبرز ا لأعمال التي كانت املر �أة الريفية تقوم بها قبل
نكبة عام .1948
1 .1اخلبز ،الغربلة ،الطحن ،الطابون
2 .2جلب املاء بالقربة واجلرة
مل يكن لدى املر�أة الريفية �آنذاك ثالجة والغ�سالة وال م�ساحيق تنظيف ،وغالب ًا مل يكن
يتوافر لديها ال�صابون ،وكثريا ما كانت ت�ستعني بحجر �صغري ت�رضب به املالب�س بخفة
«تدق» لتخل�صها من الأو�ساخ العالقة بها .وكانت ت�صنع اجلرة التي حتفظ فيها املاء يف
بيتها من طني من نوع خا�ص ،وجتففها ثم ت�شويها بالنار.
3 .3العناية بالدواجن« ،اخلم» و «القن»
كانت املر�أة تربي الدجاج يف «اخلم» الذي يبنى بجوار جدران البيت �أو يف «القن»
الذي ي�صنع من الطني لف�صل ال�شتاء �أو من �أغ�صان الأ�شجار لف�صل ال�صيف .وكانت املر�أة
ت�ستفيد من الدجاج واحلمام والديك الرومي «احلب�ش» وذلك لتوفري حاجة العائلة وال�ضيوف
من اللحوم والبي�ض.
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4 .4العناية بالأنعام وت�صنيع احلليب (ال�شكوة)
كانت املر�أة تعتني ب�أنعامها وت�ستفيد من حلومها و�ألبانها لأ�رستها ويف �أطباق الطعام
ال�شهي ل�ضيوفها ،كما كانت ت�ستعمل �شعرها و�صوفها يف املن�سوجات املختلفة ،وروثها
«زبال» للطابون .وكما �أ�سلفنا ت�ستخدم «ال�شكوة» اجللدية يف خ�ض احلليب وا�ستخراج الزبدة
منه ،وذلك بتعليق ال�شكوة على «ركابة» ذات ثالثة �أرجل خ�شيبة.

5 .5الطبخ والأكالت ال�شعبية:
كانت املر�أة الفل�سطينية تعتمد على الأر�ض ومنتجاتها ،والأنعام التي ترعى فيها،
وذلك لتغذية عائلتها .ومل يكن يتوفر للغالبية العظمى بابور «ابرميو�س» ،امنا كانت تطبخ
َدية»
الطبيخ على النار على من�صب خا�ص� ،أو على ثالثة حجارة ي�سمى الواحد منها «ل ّ
وجمعها «لدايا».

6 .6الطبيخ والأكالت ال�شعبية:
واملرار وم�سلّة العجوز
كان الفالح يتغذى بكثري من النباتات الربية مثل :القري�ص
ّ
وال�سعي�سعة والدريهمة وبرطع اجلمل وال�شحيم والبيلبو�س واجلزر الربي
ّ
والربيد واجللثون ّ
واحلمي�ضة والكعوب ول�سان الثور وكذلك «الفقع» (الفطر) .
والزعرور والقيقب واحلويرنة
ّ

كانت ا لأ�رسة تعتمد يف حياتها على منتجاتها من �أر�ضها و �أ�شجارها
ونباتاتها و دواجنها ،ونقدم فيما ي�أتي بع�ض ا لأكالت ال�شعبية التي انقر�ضت
�أو كادت تنقر�ض وهي:
 .أاجلري�شة.
.بالرقاقة.
.تذنني قطاط (�ش�شربك) .
.ثاملفتوتة.
.جال�سمبو�سك.
.حامللتوت.
.خاملطبق.
 .داملقلى.
 .ذحرق �إ�صبع.
 .ركرادي�ش الذرة.

 .زاملدقوقة.
.ساخلبيزة.
.شاملقلية.
.صاملفتلة.
.ضال�شختورة.
 -3املقيقة.
ومن الأكالت ال�شعبية الأخرى اليخنية ،ال�شوية ،مثومة ،الفريكة ،الفت.
 -6ت�أثيث املنزل:
 .أال�صومعة.
.بالقوطية.
.تم�سقط الفر�شات «ال�سدة».
.ثالقور.
.جالرف وجورة الإبريق.
 -7ن�سيج ال�صوف:
 .أال�سجاد واملزاود.
.ببيوت ال�شعر.
.تالفردة.
.ثاملخالة.
.جالكنف.
.حاحلذل.
اخلرج.
امل�شمرة.
 -8ن�سيج الق�ش:
 .أالطبق.
.بالقدح.
موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين ،العدد الثالث
يناير 2013

393

394

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة خليل الرمحن
هوية وإنتماء

.تالقبعة.
.ثالقوطة.
� -9أ .ع�رص الزيت:
كانت املر�أة تقوم بع�رص الزيت يف حفرة من ال�صخر الأمل�س با�ستخدام �صخرة كبرية
ت�سمى اجللجل .وغالب ًا ما كانت تتعاون امر�أتان يف دفع احلجر ل�سحق حبوب الزيتون.

النتائج والتوصيات:
انطالقا مما �سبق ميكننا �أن نقرر� :إنه ال ميكن التحرك للنهو�ض بقطاع ال�صناعات
التقليدية غري املنظم دون حترك جماعي على امل�ستوى الوطني للجهات وامل�ؤ�س�سات ذات
العالقة كافة .ومن ثم البدء ب�إيجاد الأطر ،و�آليات التحرك اجلماعي املن�سق بني الأطراف
كافة م�ستندة �إىل ا�سرتاتيجية وطنية للنهو�ض بهذا القطاع ،والتوجه به نحو التنظيم
والتحول من مهن وحرف متناثرة �إىل �صناعات �صغرية منظمة قابلة للنمو والتطور ،لكي
ت�ساهم يف حتقيق الأمن الغذائي الفل�سطيني ،وت�ساهم بدور فاعل يف البناء االقت�صادي
الفل�سطيني.

هذا التحرك يجب �أن ي�أخذ بعني االعتبار النقاط الرئي�سية الآتية:
1 .1توفري املعلومات والبيانات الكاملة عن هذا القطاع بتفرعاته املختلفة.
�2 .2إيجاد الأطر واالحتادات والنقابات لأ�صحاب هذه احلرف وال�صناعات الغذائية.
3 .3توفري البيئة القانونية والت�رشيعية املرجعية املالئمة للتنمية والرقابة واملتابعة

�ضمن منظور حماية امل�ستهلك.

4 .4تطوير نظام رقابي مدرب وم�ؤهل للمتابعة والرقابة والتفتي�ش.
�5 .5إيجاد مركز �أو م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة للتدريب والت�أهيل ،وتوفري التكنولوجيا واملعرفة
لتوفري التدريب واال�ست�شارات الفنية على امل�ستويات كافة.
�6 .6إيجاد البنى الت�سويقية املالئمة من خالل التن�سيق مع الأطر واالحتادات ،وذلك
بالتن�سيق مع الهيئات �أو اجلهات الوطنية ذات العالقة.
7 .7العمل على جتنيد التمويل الالزم من خالل التن�سيق مع اجلهات الدولية واملنظمات
غري احلكومية.
8 .8الرتكيز على اجلمعيات التعاونية يف هذا املجال (اجلمعيات الن�سوية) .

:اهلوامش
1.

http: // www. biblioislam. net/ ar/ Elibrary/ FullText. aspx?tblid=2&id
=22874

2.

http: // ar. wikipedia. org/ wiki/ %D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5
%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A
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املصادر واملراجع:
1 .1ال�صندوق ال�سعودي للتنمية– �إدارة البحوث والدرا�سات االقت�صادية– التقرير ال�سنوي
1417 /1416هـ (– )1996مرامر للطباعة الإلكرتونية – الريا�ض.
2 .2دور القطاع اخلا�ص يف االمن الغذائي العربي ،جريدة �آفاق جتارية ،جعفر ر�سول
3 .3دور القطاعني العام واخلا�ص يف حتقيق االمن الغذائي.
4 .4مناذج من الزراعة الفل�سطينية� /سل�سلة الن�رشات التنموية ( / )10مركز العمل التنموي
معاً /اعداد جورج كرزم� /آيار .1997
5 .5دائرة االح�صاء املركزية الفل�سطينية /م�سح انفاق وا�ستهالك الأ�رسة-1995 /
.1997
6 .6اجلغرافيا االقليمية ملحافظة اخلليل /ت�أليف عبد احلافظ عواد.1997 /
7 .7الفلكور يف الريف الفل�سطيني /ت�أليف حممود النمورة.1998 /
8 .8دورا وقراها /ت�أليف وليد العمايرة.1984 /
9 .9الطريق املنري �إىل تاريخ �سعري – 1987 :جامعة اخلليل – مركز البحث العلمي – حممد
اقطي�ش م�صطفى عواد ،ادري�س جرادات.
1010قرية �سعري :درا�سة ميدانية /مركز �أبحاث رابطة اجلامعيني  /1987امل�ؤلف مو�سى
جرادات.
1111قرية بني نعيم /رابطة اجلامعيني /اخلليل – 1987 /اعداد :تي�سري م�سودي� ،سليمان
منا�رصة.
1212اخلليل القدمية� /سحر مدينة وعمارة تاريخية /املحرر :نظمي اجلعبة /جلنة �إعمار
اخلليل .2008
1313حلحول بني املا�ضي واحلا�رض /رابطة اجلامعيني /1993 -حممد �أبو ريان.

:املواقع اإللكرتونية
1.

http: // colleges. ksu. edu. sa/ FoodsAndAgriculture/ ARC/ Documents/
P170. pdf

2004 ،جملة بال تريد2 .2
3.
4.

http: // www. biblioislam.
aspx?tblid=2&id=22874

net/

ar/

Elibrary/

FullText.

http: // ar. wikipedia. org/ wiki

5.

http: // www. pal- econ. org/ Newsite/ sites/ default/ files/ Executive%20
Summary. pdf

6.

http: // www. palecon. org/ Newsite/ sites/ default/ files

7.

http: // www. wafainfo. ps/ atemplate. aspx?id=3088
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املالحق
ملحق رقم ()1
مقابلة يف مزرعة منوذجية:
بعد زيارتي الطويلة البي احلارث الذي يبلغ من العمر  52عاماً ،عرجت �إىل بلدة
بيت �أمر لزيارة مزرعته ،وتعد هذه املزرعة بحق مزرعة منوذجية متكاملة .اذ لي�س فقط
ان لعائلة �أبي احلارث اكتفاء ذاتي ًا يف جميع �أ�صناف اخل�ضار والفاكهة واللحوم احلمراء
والبي�ضاء والبي�ض واحلليب البلديني واخلبز� ،صيفا و�شتاء ،بل �إنها ت�سوق اي�ضا بع�ض
الفائ�ض لتح�صيل مزيد من الدخل لتغطية م�صاريف البيت غري الغذائية (خا�صة التعليم
والعالج الطبي)  .وكما تقول �أم احلارث «حرام على الفالح احلقيقي �أن ي�شرتي �شيئا من
ال�سوق».
وعلى م�ساحة حوايل �ستة وع�رشين دومنا خ�رضاء جتد تنويعا كبريا يف املحا�صيل
ال�شتوية :الفجل ،الفول احلم�ص ،البازالء ،الب�صل ،الثوم ،القرنبيط ،امللفوف ،الزهرة ،اخل�س،
ال�سبانخ ،البطاطا ،العد�س ،القمح ف�ضال عن الكر�سنة وال�شعري للحيوانات .ناهيك عن ب�ساتني
وبيارات الزيتون واللوزيات (اللوز واخلوخ االبي�ض واالحمر وامل�شم�ش) والكرز والتفاح .كما
�أن عائلة �أبي احلارث تزرع يف ال�صيف اخليار والبندورة والفا�صوليا (الأر�ضية واملعر�شة)
والباميا واللوبيا والفلفل والباذجنان والكو�سا واليقطني والفقو�س.
ويف �سياق تعليقه على املزارعني الذين حتولوا �إىل الزراعة الأحادية يقول �أبو احلارث:
«املزارعون الذين يكتفون بزراعة نوع �أو نوعني من املحا�صيل يبقون معلقني يف الهواء
لأنهم يعي�شون حتت رحمة الظروف والطق�س وال�سوق ،فاذا مل ي�ساعدهم الطق�س على الزراعة
او ان�رضب ال�سوق فانهم �سيدمرون� .أما نحن فال يهمنا ماذا يحدث يف ال�سوق �أو �إذا ت�رضر
�صنفان �أو �أكرث من املحا�صيل ،ف�إن املحا�صيل الأخرى تعو�ضنا».
واجلدير ذكره �أن يف مزرعة �أبي احلارث توجد بركة لتجميع مياه الينابيع وال�شتاء
�سعتها حوايل 5000م 3ف�ض ًال عن بركة اخرى �أ�صغر وبئر ماء لال�ستخدام املنزيل ول�سقاية
احليوانات.

الزراعة هنا معظمها من البذور البلدية ،كما �أن الت�سميد فقط با�ستخدام ال�سماد البلدي،
�أي زبل الغنم والدجاج واحلمام بعد تخمريه مع املاء .و�آالت احلراثة هي البغلة والف�أ�س “
لأنها �أف�ضل من الرتاكتور الذي يقتلع جذور الأ�شجار اكرث من اللزوم ويرتك م�ساحات بني
الأ�شجار بدون حراثة” كما يقول �أبو احلارث الذي تابع يقول:
«كما �أننا ال نحتاج للرتاكتور لأن الزراعة عندنا متوا�صلة طوال ال�سنة ،وقطع الأر�ض
التي يجب حراثتها تكون �صغرية بحيث تزرع الأر�ض مرة �أخرى»� .أما الرثوة احليوانية يف
مزرعة �أبي احلارث عبارة عن حوايل  400دجاجة وع�رشين زوج حمام وبع�ض النعاج
واملاعز وطعامها فقط عن علف املزرعة (الكر�سنة وال�شعري وغريه)  .وبعك�س حلوم احليوانات
التي ت�أكل الأعالف اال�صطناعية ،والتي تخلو من النكهة ،ورائحتها �رسعان ما تتال�شى ،ف�إن
«نكهة حلوم احليوانات التي ت�أكل العلف البلدي مميزة ورائحتها تدوم لفرتة طويلة ،وهي
�صحية �أكرث» كما ت�ؤكد �أم احلارث بحما�س .وبخ�صو�ص �أمرا�ض النبات واحليوان تقول �أم
احلارث ب�أنها قليلة جدا لأنها وزوجها يقدمان «خدمة جيدة وخمل�صة للأر�ض واملحا�صيل
واحليوانات».
وكما احلال لدى عائلة �أبي احلارث تقوم �أي�ضا بحفظ وتخزين وتخليل �أ�صناف كثرية
من خ�ضار املزرعة ،ف�ض ًال عن ت�صنيع احللوى واملربيات من ت�شكيلة الفاكهة الغنية.

استنتاجات:
�أهم اال�ستنتاجات التي ميكن ا�ستخال�صها من املقابالت ال�سابقة ما ي�أتي:
● ●�أوال :يعتمد بع�ض املزارعني يف بيت �أمر اعتماداً كلي ًا على املوارد املحلية املتوافرة
على م�ستوى املنزل� ،أو القرية كالأر�ض واملياه ،ف�ض ًال عن املخلفات املختلفة التي يعاد
تدويرها وا�ستخدامها.
● ●ثانيا :ال يوجد تقريب ًا تبعية للمدخالت وامل�ستلزمات الزراعية من خارج الوحدات
الإنتاجية (لدى املزارعني الذين مت زيارتهم) .
● ●ثالثا :هنالك درجة عالية من االعتماد على الذات واال�ستقالل االقت�صادي الزراعي
والغذائي.
●

●رابعا :املزارعون الذين لديهم تنويع ًا زراعيا يتمتعون با�ستقرار اقت�صادي وا�ضح.
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ملحق رقم ()2
�إنفاق الأ�رسة يف حمافظة اخلليل
♦ ♦بلغ متو�سط �إنفاق الأ�رسة ال�شهري يف الأرا�ضي الفل�سطينية ( )592ديناراً ،منها
( )229ديناراً على الطعام.
♦ ♦بلغ متو�سط �إنفاق الأ�رسة ال�شهري يف حمافظات ال�ضفة الغربية ( )628ديناراً،
منها ( )243ديناراً على الطعام.
♦ ♦بلغ متو�سط �إنفاق الأ�رسة ال�شهري على م�ستوى التجمع ال�سكاين يف الأرا�ضي
الفل�سطينية:


مدينة ( )635ديناراً ،منها ( )236ديناراً على الطعام.



قرية ( )589ديناراً ،منها ( )233ديناراً على الطعام.



خميم الجئني ( )488ديناراً ،منها ( )200ديناراً على الطعام.

♦ ♦بلغ متو�سط �إنفاق الأ�رسة ال�شهري يف الأرا�ضي الفل�سطينية ( )39ديناراً على
امل�سكن )64( ،ديناراً على و�سائل النقل واالت�صاالت )50( ،ديناراً على الك�ساء)39( ،
ديناراً على التجهيزات املنزلية )21( ،ديناراً على الرعاية الطبية )39( ،ديناراً على التعليم
والثقافة )73( ،ديناراً على �سلع �أخرى «زكاة ،هدايا� ،رضائب .........الخ )13( ،ديناراً على
العناية ال�شخ�صية ،و ( )26ديناراً على التبغ وال�سجائر.

ا�ستهالك الأ�رسة يف حمافظة اخلليل:
♦ ♦بلغ متو�سط ا�ستهالك الأ�رسة ال�شهري يف الأرا�ضي الفل�سطينية ( )637ديناراً ،منها
( )239ديناراً على الطعام.
♦ ♦بلغ متو�سط ا�ستهالك الأ�رسة ال�شهري يف حمافظات ال�ضفة الغربية ( )675ديناراً،
منها ( )256ديناراً على الطعام.
♦ ♦بلغ متو�سط ا�ستهالك الأ�رسة ال�شهري على م�ستوى التجمع ال�سكاين يف الأرا�ضي
الفل�سطينية:


مدينة ( )680ديناراً ،منها ( )240ديناراً على الطعام.



قرية ( )639ديناراً ،منها ( )251ديناراً على الطعام.



خميم الجئني ( )519ديناراً ،منها ( )202ديناراً على الطعام.

♦ ♦بلغ متو�سط ا�ستهالك ال�شهري يف الأرا�ضي الفل�سطينية ( )125ديناراً على امل�سكن،
( )64ديناراً على و�سائل النقل واالت�صاالت )50( ،ديناراً على الك�ساء )39( ،ديناراً على
التجهيزات املنزلية )21( ،ديناراً على الرعاية الطبية )39( ،ديناراً على التعليم والثقافة،
( )13ديناراً على العناية ال�شخ�صية )26( ،ديناراً على التبغ وال�سجائر و ( )21ديناراً على
ال�سلع الأخرى.
♦ ♦بلغ متو�سط ا�ستهالك الأ�رسة ال�شهري من جمموعات الطعام يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ( )43ديناراً على اخلبز واحلبوب )56( ،ديناراً على اللحوم والدواجن)4( ،
دنانري على الأ�سماك ومنتجات البحر )20( ،ديناراً على الألبان ومنتجات الألبان والبي�ض،
( )10دنانري على الزيوت والدهون )22( ،ديناراً على الفواكه واملك�رسات )30( ،ديناراً على
اخل�رضاوات والبقوليات والدرنيات )14( ،ديناراً على ال�سكر واملنتجات ال�سكرية)21( ،
ديناراً �أطعمة �أخرى )10( ،دنانري وجبات جاهزة من املطعم و ( )10دنانري على جمموعات
الطعام املنتجة ذاتيا.
الجدول ()2
متوسط استهالك األسرة الشهري بالدينار في محافظة الخليل حسب مجموعات االستهالك والمحافظة

املحافظة /اخلليل
674
7.4

جمموعات ال�سلع واخلدمات
عدد �أ�رس العينة
متو�سط حجم الأ�رسة

238.26

االنفاق النقدي على جمموعات الطعام

46.41

اخلبز واحلبوب

65.38

اللحوم والدواجن

3.84

اال�سماك ومنتجات البحر

18.60

االلبان ومنتجات االلبان والبي�ض

11.35

الزيوت والدهون

19.55

الفواكه واملك�رسات
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جمموعات ال�سلع واخلدمات

املحافظة /اخلليل
32.81

اخل�رضاوات والبقوليات والدرنيات

14.55

ال�سكر واملنتجات ال�سكرية

8.87

امل�رشوبات غري الكحولية

9.02

امللح والتوابل و�أطعمة �أخرى

7.88

وجبات جاهزة من خارج املنزل /داخل املطعم

12.55

جمموعات الطعام املنتجة ذاتي ًا

250.81

اال�ستهالك الكلي من الطعام

284.36

االتفاق النقدي على غري الطعام

49.39

املالب�س واالحذية

32.95

امل�سكن

25.76

االثاث واالواين املنزلية
الجدول ()3

متوسط استهالك االسرة الشهري بالدينار في محافظة الخليل حسب مجموعات االستهالك والمحافظة.

جمموعات ال�سلع واخلدمات

املحافظة اخلليل
674
7.4

عدد �أ�رس العينة /متو�سط حجم الأ�رسة

7.35

لوازم واعمال منزلية

26.81

الرعاية الطبية

63.26

و�سائل النقل واملوا�صالت

15.85

التعليم

9.04

الن�شاطات الرتفيهية والثقافية

12.88

العناية ال�شخ�صية

24.68

التبغ وال�سجاير

16.39

االنفاق على �سلع وخدمات �أخرى غري الطعام

63.55

ال�سلع واخلدمات املنتجة ذاتي ًا من غري الطعام

جمموعات ال�سلع واخلدمات

املحافظة اخلليل
1.96

�أخرى من غري الطعام

61.59

االيجار املقدر

347.91

اال�ستهالك الكلي من غري الطعام

598.72

اال�ستهالك الكلي

12.55

االنتاج الذاتي من الطعام

63.55

االنتاج الذاتي من غري الطعام

13.69

التحويالت النقدية املدفوعة

0.96

ال�رضائب

12.93

نفقات غري ا�ستهالكية �أخرى

550.20

االنفاق النقدي الكلي
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ملحق ()3
♦

ال�صناعات التقليدية القدمية يف حمافظة اخلليل
♦ال�صناعات التقليدية القدمية:

كان معظم �سكان حمافظة اخلليل �أقرب �إىل البداوة منهم �إىل احل�ضارة ،وخا�صة �سكان
الهام�ش وبرية اخلليل .حيث مل تكن هناك كهرباء وال متديدات مائية داخل ريف الإقليم،
وكان ال�سكان فقراء يعانون من �شظف العي�ش ،ف�إذا جادت ال�سماء باملطر عا�ش النا�س يف
بحبوحة و�سعة من العي�ش ،و�إذا انحب�س املطر �أ�صبح النا�س يعانون من ق�سوة احلياة و�ضيق
ذات اليد� ،إذ مل يكن لهم مورد �آخر �سوى �أرا�ضيهم �أو موا�شيهم �أو كليهما معاً ،فكانوا �إما
يعملون مزارعني يف الأر�ض� ،أو رعاة مع الأغنام واملوا�شي.
ويف الوقت احلا�رض حتتل ال�صناعات التقليدية الفل�سطينية مكانة خا�صة بني فروع
اللذين حتملهما هذه ال�صناعة،
ال�صناعة يف فل�سطني ،نظرا للبعدين الرتاثي واالقت�صادي ْ
فهي من جهة تعرب عن تاريخ وثقافة ال�شعب الفل�سطيني ،حيث جت�سد الوجود الفل�سطيني
على �أر�ضه عرب ح�ضارات متوا�صلة ،كما ت�شكل هذه ال�صناعات م�صدراً حقيقي ًا لتنمية
الدخل الوطني اذا ما اُ�ستغلت وطُ ورت بال�شكل املطلوب ،ففل�سطني مل حتظ بوافر من الرثوات
الطبيعية الثمينة كالذهب و البرتول ،اال �أن كونها مهداً للديانات ال�سماوية ،وعلى �أر�ضها
منت وترعرعت العديد من احل�ضارات التي تركت �آثارها حتى يومنا هذا ،جعلها قبلة لل�سياح
واحلجاج على اختالف مذاهبهم وطوائفهم.
♦

♦ال�صناعات احلديثة:

متثل التنمية ال�صناعية عن�رصاً مهم ًا من عنا�رص التطور يف �أية دولة من الدول ،وقد
ازدادت �أهمية ال�صناعة يف الع�رص احلايل ،وخا�صة بالن�سبة للدول النامية التي تعمل جاهدة
لتعوي�ض ما فاتها وتقلي�ص الفجوة الكبرية بينها وبني الدول املتطورة� .إذ �إنها تعلق �آما ًال
كبرية يف �إنهاء تخلفها املزمن ،ومن ثم اللحاق بركب املدينة املعا�رص.
ولل�صناعة �أي�ض ًا �أهمية خا�صة بالن�سبة ل�سكان �إقليم حمافظة اخلليل ،حيث �إن معركة
الإنتاج تعد التحدي احلقيقي لقيا�س قدرة هذا الإن�سان العربي الفل�سطيني على �إثبات وجوده
على �أر�ضه �ضد امل�ؤامرات للو�صول �إىل بناء الدولة احلديثة التي ال ميكن �أن تقوم �إال على
�أ�سا�س اقت�صادي �صناعي متعدد اجلوانب يفي باالحتياجات الأ�سا�سية للأمة ،وميكنها من
�أن ت�ؤدي دورها الفعال ،وت�ؤدي ر�سالتها اخلالدة اجتاه الإن�سانية.

توصيات املؤمتر
اختتمت عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا يف جامعة القد�س املفتوحة ،يوم
الثالثاء وفق  ،2012 /11 /29-28م�ؤمترها الذي عقدته حتت رعاية الرئي�س حممود
عبا�س يف مدينة اخلليل بعنوان“ :الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثالث يف حمافظة خليل
الرحمن هوية وانتماء” ،بالدعوة �إىل �إيجاد �سجل وطني للرتاث الفل�سطيني و�إخراجه
�إىل حيز التنفيذ ،وذلك مب�شاركة الباحثني وامل�ؤ�س�سات املجتمعية واحلكومية ،و�أو�صى
امل�ؤمترون ب�رضورة رفع ق�ضايا على احلكومة الإ�رسائيلية ب�صفتها حكومة احتالل ،لإقدامها
على �رسقة الرتاث وطم�سه وحتريفه وتزيفه وذلك ال�سرتجاع ما �رسقته �إ�رسائيل من خالل
حفرياتها يف املواقع الوطنية منذ عام .1948
كما �أو�صى امل�شاركون يف ختام �أعمال امل�ؤمتر الذي ا�ستمر على مدار يومني ،وعقد يف
قاعة �إ�سعاد الطفولة ،ويف مبنى “القد�س املفتوحة” ،بالعمل على �إدخال الرتاث ال�شعبي يف
املناهج املدر�سية كمقرر يدر�س يف املدار�س واجلامعات الوطنية ،من �أجل غر�س قيمة حب
الرتاث ال�شعبي ،و�رضورة التم�سك به ليبقى هوية هذا ال�شعب ويعزز االنتماء �إىل الوطن.
ومت َّنى امل�شاركون يف امل�ؤمتر على جامعة القد�س املفتوحة -باعتبارها رائدة يف
احلفاظ على الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني� -أن تبادر �إىل ت�أ�سي�س مركز بحثي للرتاث ال�شعبي
يقوم ب�أر�شفة الأغنية الوطنية التقليدية ،و�أر�شفة تاريخ ال�شعب الفل�سطيني وتراثه.
وطالب امل�شاركون بتعزيز القيم الثقافية يف املنا�سبات الوطنية والإ�سالمية والأعياد
الوطنية والر�سمية والعمل على ترويج ال�سياحة الثقافية ،من خالل وكاالت ال�سياحة املحلية
والعاملية ،وهذا منوط بامل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية.
كما دعا امل�شاركون �إىل جمع الرتاث ال�شفوي الفل�سطيني والعمل على ن�رشه يف
الدوريات واملجالت وال�صحف املختلفة� ،سواء �أكان ذلك الأغاين ك�أغاين الأفراح والأتراح
واخلتان واملولد النبوية وغريها� ،أم الق�ص�ص واحلكايات ال�شعبية والأ�ساطري �أو غري ذلك من
الرتاث ال�شفوي ليت�سنى للجميع االطالع عليه وقراءته واالهتمام والتم�سك به.
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و�شدد امل�شاركون على �أهمية �إيجاد معار�ض ومتاحف جلمع الرتاث املادي منه
واملعنوي للحفاظ عليه ،والعمل على فتح �أبواب تلك املعار�ض واملتاحف للجميع حتى
يتمكن �أبناء املجتمع �صغاراً وكباراً من االطالع عليه ،والتعرف �إىل �أنواعه و�أ�صوله.
ودعا امل�ؤمتر �إىل غر�س القيم وتعزيز العادات والتقاليد املرتبطة بالرتاث ال�شعبي
يف املنا�سبات املختلفة يف نفو�س �أبناء املجتمع من �أجل احلفاظ عليها واتباعها وعدم
ا�ستبدالها مبا تو�صلت �إليه التكنولوجيا املعا�رصة وال�صناعات املتطورة ،بل يبقى احلفاظ
عليها واتباعها ي�سري جنب ًا �إىل جنب مع التطور احل�ضاري وال�صناعي والتكنولوجي
املعا�رص.
و�شدد امل�شاركون على �رضورة االهتمام بالقرى املدمرة وتوثيق تراثها و�إحيائه
بالفعل واملمار�سة من قبل �أبنائها حتى تبقى حية يف الأذهان ،ودعوا �إىل االهتمام
بال�صناعات التقليدية واملطرزات والأزياء ال�شعبية وامل�أكوالت ودعمها ،و�إبراز البعدين
الرتاثي واحل�ضاري جت�سيداً لوجود ال�شعب الفل�سطيني على �أر�ض �آبائه و�أجداده..
و�أكد امل�شاركون على �أهمية تخ�صي�ص حلقات وبرامج �إذاعية وتلفازية و�صفحات يف
ال�صحف واملجالت للحديث عن الرتاث ،والعمل على �إنتاج �أفالم وثائقية تو�ضح جوانب
خمتلفة من الرتاث ،وبخا�صة ما يقال يف املنا�سبات املختلفة كالأفراح وغريها.
ولفت امل�شاركون يف امل�ؤمتر� ،إىل �أهمية العمل على �إيجاد جهة ر�سمية حكومية
تتبنى املحافظة على الرتاث بطريقة ر�سمية ولها �صالحياتها ،على �أن تتعاون يف ذلك مع
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،واملهتمني بالرتاث كافة.
ويف ختام التو�صيات� ،شدد امل�شاركون على �رضورة اال�ستمرار يف عقد امل�ؤمترات
والندوات التي تهتم بالرتاث كما فعلت جامعة القد�س املفتوحة ،التي عقدت م�ؤمترين
�سابقني عن الرتاث الوطني ،وهي متوا�صلة يف عقد امل�ؤمترات يف ال�سنوات القادمة يف
حمافظات الوطن كي ت�أخذ كل حمافظة حقها من االهتمام بالرتاث ال�شعبي.
�أثنى امل�شاركون يف امل�ؤمتر على اجلهد الذي تبذله عمادة البحث العلمي يف جامعة
القد�س املفتوحة ال�صدار مو�سوعة الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني التي �صدر منها عددان ،ومتنوا
�أن توا�صل اجلامعة حتقيق هذا الهدف وا�ستكماله حتى يكون لدى ال�شعب الفل�سطيني مو�سوعة
�شاملة ل�صنوف الرتاث ال�شعبي و�أمناطه يف �أرجاء الوطن كافة ،ومتنوا على اجلامعة �أن
توا�صل جهودها املبدعة يف هذا ال�صدد.

