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بسم اهلل الرمحن الرحيم

أخي الصديق أ.د. يونس عمرو رئيس اجلامعة حفظه اهلل.

األخوة احلضور مجيعاً مع حفظ األلقاب.

ي�رشفني با�ضم �ضيادة الرئي�س اأبو مازن اأن اأقف اأمامكم من على هذه املن�ضة 
للحديث عن جوهرة فل�ضطني )مدينة القد�س(، وي�ضعدين اأن اأرى هذه امل�ضاركة الطيبة 
من اأهلنا يف قطاع غزة. ونحن اإذ ترحل عيوننا يومياً اىل مدينة القد�س، لرنى دائماً 
غزة بالعني الأخرى، وبالتايل اإذا كان ل بَد لنا من احلديث عن القد�س لي�س يف هذا 
املوؤمتر فقط، ولكن نتحدث دائماً عن القد�س يف كل يوم من اأيام ال�ضنة، فنتحدث اأي�ضاً 
-كما قال الرئي�س اأبو مازن- دائماً عن غزة الفل�ضطينية، ويبقى الباب مفتوحاً كي ل 
نرى اأهلنا يف قطاع غزة عرب الفيديو لكي نتوا�ضل، لكي تعود اللُحمة الفل�ضطينية ، 

ولكي نحتفل يف غزة مبدينة القد�س، ولكي حتتفل القد�س مبدينة غزة اأي�ضاً.

إخواني احلضور:

اليوم نحن نواجه مفا�ضل عدة:

بتاريخ 1991/10/24،  قد ت�رشفت  ال�ضيا�ضي. كنت  امل�ضار  الأول وهو  املف�ضل 
باأن اأوفدين الرئي�س اأبو عمار لكي اأكون اأول فل�ضطيني �ضارك وو�ضل اىل اأر�س مطار 
مدريد للم�ضاركة يف موؤمتر مدريد لل�ضالم يف عام 1991، وقد م�ضى 18 عاماً على 
عقد موؤمتر مدريد، ونحن اليوم نبعد 18 عاماً عن اتفاق اأو�ضلو. والرئي�س اأبو مازن 
قال كلمة وا�ضحة باأن هذه املفاو�ضات لن ت�ضتمر مبا يوازيها مع من يوازيها بانتهاك 
للقد�س وال�ضتيطان، وغياب املرجعية ال�ضيا�ضية، قد حان الوقت لأن يكون هذا امل�ضار 
وا�ضح املالمح، ولكي ن�ضل اليه مرة اأخرى، على اإ�رشائيل اأن توقف جرائمها يف حق 
�ضعبنا، وما جرى اأول اأم�س يف نابل�س من اغتيال بدم بارد لثالثة من كوادرنا وق�ضف 
غزة ب�ضكل دائم، يدل على اأَن اإ�رشائيل ل تريد اأن يكون هناك هدوء ب�ضكل دائم يف 
اأن جترنا اإىل عنف ُيولد عنفاً، ول تريد  الأرا�ضي الفل�ضطينية، اإ�رشائيل حتاول دائماً 
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�ضَنت  اإيجابية، هذا من جانب، ومن جانب  نتائج  باأية  ياأتي  اأن  ال�ضيا�ضي  للم�ضار 
اإ�رشائيل حرباً دولية على امل�رشوع ال�ضويدي، الذي نادى باأن تكون القد�س عا�ضمة 
اأيام املوؤمتر، وحاولت  اإ�رشائيل طيلة  للدولة الفل�ضطينية امل�ضتقبلية، حيث مل تنم 
جاهدة اأن حتبط امل�رشوع ال�ضويدي، ولكن الحتاد الأوروبي قد اأخذ موقفاً متوازناً، 
وقال باأن مدينة القد�س هي مدينة ال�ضالم ترزح حتت هذا الجرام اليومي من جدار 
وتهويد بيوت وطرد اأبنائنا لت�ضل اإ�رشائيل اىل ما ي�ضمى بربنامج 20،20 الذي حدد 
عدد اأبنائنا يف مدينة لقد�س مبا ل يزيد عن 15 % من عدد �ضكان القد�س، هناك 185 
م�ضتوطنة اليوم، فيها اأكرث من 431 األف م�ضتوطن، منهم حوايل 180 األفاً يف مدينة 
الرتاث،  تهويد  زاوية  لي�س فقط من  القد�س  وبالتايل احلديث عن  القد�س وحميطها، 
ولي�س من زاوية قلع الرتاث، ولكن نحاول جاهدين اأن نزيل عن القد�س هذا الغّم والهّم، 
لتعود القد�س اإىل اللُحمة الفل�ضطينية، ولتبقى القد�س رمز ديننا واإ�ضالمنا وعزتنا - 

م�ضلمني وم�ضيحيني- ولتبقى القد�س رمز تراثنا الوطني. 

هذا موؤمتركم اأخي د. يون�س واإخواين احل�ضور ياأتي يف وقت ثمني، وتراثنا هو 
عمق ن�ضالنا، وهو عمق تراثنا الوطني. 

واأنا اأمتنى باأن تقوم جامعة القد�س املفتوحة بتدري�س مادة الرتاث، واأن يعمم 
هذا على جميع اجلامعات الفل�ضطينية لكي تدر�س الرتاث الفل�ضطيني فيها. 

اأن  العال  كما حاولت �رشكة  الفالفل يهودَياً  اأن جتعل قر�س  واإ�رشائيل حتاول 
جتعل من زي املراأة الفل�ضطينية املطرز باليد زياً اإ�رشائيلياً.

ولكن نحن اأي�ضاً رغم تهويد ال�ضوارع واإطالق الأ�ضماء العربية على اأبواب القد�س 
اأبواباً عربية حتمل هذه املدينة  �ضيبقى باب العامود وباب الزاهرة وباب الأ�ضباط 

نحو ال�ضالم وليعم عليها ال�ضالم.

اإىل  ت�ضتند  القد�س  مدينة  م�ضتقبل  ال�ضلطة حول  ا�ضرتاتيجية  باأن  نقول  ونحن 
والرتاثي  الديني  ببعدها  القد�س  ملدينة  التناف�ضية  امليزة  على  املحافظة  �رشورة 

وال�ضيا�ضي كونها العا�ضمة امل�ضتقبلية لدولة فل�ضطني.
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واأنا اأمتنى على هذا املوؤمتر اأن يقول للعامل العربي وال�ضالمي باأنه لو مت التربع 
بدولر واحد ولو ملرة واحدة، لأ�ضبح ملدينة القد�س �ضندوق كبري يدعم �ضمودها.

اإدارة  تبقى  اأن  اأمتنى  كما  والزدهار  التقُدم  املفتوحة  القد�س  جلامعة  اأمتنى 
اجلامعة يف مدينة القد�س ال�ضامدة.

أشكركم ... والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني.

األخ والصديق الكريم د. حممد إشتية ممثل فخامة رئيس دولة فلسطني أبو مازن.

األخوة على املنصة، معالي األخوة الوزراء وعطوفة األخوة احملافظني. 

وسعادة األخوة أعضاء اجمللس التشريعي.

األخوة الضيوف األكادمييني والباحثني. 

زمالئي هيئة رئاسة جامعة القدس املفتوحة.

األخوة مديري املناطق واألخوة الزمالء من اهليئتني األكادمييَّة واإلداريَّة.

أهالً ومرحباً بكم مجيعاً...

اإنها القد�س بوابة الأر�س اىل ال�ضماء، انها القد�س جوهرة مدائن الأر�س، فما كان 
�ضدفًة عندما قرر الربُّ �ضبحانه باأن يق�ضي عي�ضى حياته على الأر�س لي�ضعد عند 
ربه اإىل ال�ضماء منها، ثَم ما كان �ضدفًة اأي�ضاً عندما قرر الربُّ �ضبحانه ملحمد - �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم – خامت النبيني اأن ي�ضعد منها اإىل ال�ضماء، واأن يلتقيه ليتلقى فرائ�س 

العبادة يف ال�ضالم، فهي فعالً بوابة الأر�س اإىل ال�ضماء.

اأجدادنا  ارتبطت يف تاريخ ن�ضاأتها بالعروبة عندما عمرها  التي  هذه املدينة 
الكنعاين  الإله  عبادة  املرعبة  العبادة  فيها  فكانت  الكنعانيني،  اليبو�ضيون  العرب 
مولك اإله النار، الذي فزع منه اأهلها فنفوه اإىل موؤاب، وعبدوا اإله ال�ضالم الإله �ضاليم، 
الإله  هذا  ذكرى  تعيد  �ضمرة،  راأ�س  حظائر  يف  نقو�ضها  على  عرث  التي  والأ�ضطورة 
و�ضقيقته التواأم الإلهة �ضحر التي يرمز لها بنجمة ال�ضبح اأو جنمة الزهرة لتتحكم 
هار، والذي ُعبد بالقد�س، وارتبط ا�ضمها  بالليل، والتواأم الآخر �ضاليم الذي يتحكم بالنَّ

به منذ القدم.

يدََّعون حول هذه املدينة كثرياً، ولكنها ثابتة التاريخ، ول عالقة لهم بالقد�س اإل 
من خالل الحتالل احلربي لها.
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وحينما ُيقدِّ�س امل�ضيحيون مدينة القد�س، فهي موطئ قدم �ضيدنا عي�ضى عليه 
ال�ضالم ومعراجه اإىل ال�ضماء حياً على راأي الإ�ضالم، وميتاً على راأي امل�ضيحية.

ثم هي املدينة التي ارتبطت يف الديانة الإ�ضالمية عقيدة، كونها اأوىل القبلتني، 
داً  وكونها ل ُي�ضدُّ رحال اإلَّ لثالثة م�ضاجد، وم�ضجدها الأق�ضى من هذه امل�ضاجد، وتعبُّ
اأي�ضاً، اأما من الّناحية العقائدية فهي يف �ضميم العقيدة الإ�ضالمية، كون هذه املدينة 

هي مدينة الإ�رشاء ومدينة املعراج.
ويعتقدون بالإ�رشاء اعتقاداً قطعياً كون هذا الن�س القراآين الذي ورد فيه التعبري 
عن الإ�رشاء ن�ّضاً وا�ضحاً ل ُلب�س فيه، اأما ن�س املعراج فكان ن�ضاً �ضفافاً، لذلك اأفتى 

العلماء باأن من ُينكر الإ�رشاء واملعراج يعدُّ فا�ضقاً.
هذه مدينة القد�س يف �ضميم عقيدتنا عرباً: م�ضلمني وم�ضيحيني، اأما اليهود فال 
مكانة ملدينة القد�س يف عقيدتهم، وكان ارتباطهم بها منذ القدم ارتباطاً بالحتالل 
احلربي حينما احتلها داود، واتخذ منها عا�ضمة مُللكه، ح�ضب ما ورد يف �ضفر امللوك 
الثاين، ومن الطبيعي اأن حمتالً يبنى له مقراً، فكان ق�رشه على جبل �ضهيون، اجلبل 
الكنعاين الذي ل ميتُّ اأي�ضاً لل�ضهيونية ول لليهودية ب�ضلة، واأن يتبنى كذلك معبداً 
الروايات  فكل هذه  التوارثية،  الرواية  اإن �ضّحت  الهيكل  فكان  فيه،  يتعبدون  لقومه 
م�ضكوك فيها علمياً، اإذ ل اأثر لكل ما ُيروى وهذا اأمر طبيعي، فكل حمتّل يتخذ مقراً 

للحكم ومقراً للعبادة.
ة واإنه الزمان ال�ضعب الذي  ة القد�س عند هوؤلء القوم، اإنها القوَّ فاأين هي قد�ضيَّ
الزمرة خملب قطٍّ  به، والذي �ضلَّطه ال�ضتعمار علينا، فكانت هذه  نعي�س فيه ومنرُ 
يف يد امل�ضتعمر احلديث، لُيزرع يف قلب وطننا العربي، ولُيزرع يف اأقد�س اأقدا�ضنا، 
عليها  والعتداء  النتهاك حلرمتها  �ضور  لأب�ضع  تتعرَّ�س  اليوم  نراها  التي  والقد�س 
ب�رشاً وحجراً و�ضجراً كما نرى، وهذا يدعونا اىل اأن نهتم بالقد�س كل اهتمامنا، واأن 
جنعلها يف ُمقالت العيون، واأن ندافع عنها بكل ما منلك نيابة عن العرب وامل�ضلمني 

وعن العامل احلرّ اأجمع.
وقد دخلت هذه املدينة يف قلوبنا من الناحية الثقافية واحل�ضارية والفكرية 
والدينية، فع�رشات الأبحاث التي ميكن اأن ُت�ضاغ عن مدينة القد�س وح�ضارتها وتراثها 

ومكانتها. 
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اأ�ضكر الأخوة اأع�ضاء اللجنة التح�ضريية الذين �ضعوا اإىل تنظيم هذا املوؤمتر، وهو 
املوؤمتر الثاين للرتاث، وقد داأبت جامعة القد�س املفتوحة على تنظيم موؤمتر تراثي 

�ضنوي.
متمنياً لكم يوماً علمياً عظيماً بعظمة القد�س يج�ضد مكانتها املقد�ّضة يف قلوبنا 

جميعاً.

والسالم عليكم



كلمة
ممثل جمموعة االتصاالت الفلسطينية
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معالي األخ الدكتور حممد اشتيه مندوب سيادة الرئيس أبو مازن حفظه اهلل

سعادة األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس جامعة القدس املفتوحة حفظه اهلل

األخوة احلضور الكرام مع حفظ األلقاب

يطيب يل مبنا�ضبة انعقاد هذا املوؤمتر النوعي اأن اأعرب لكم عن �ضعادة جمموعة 
اجلامعات  اأهم  وبني  بينها،  التعاون  با�ضتمراراتفاقيات  الفل�ضطينية  الت�ضالت 
الفل�ضطينية، جامعة القد�س املفتوحة التي تعمل على تعزيز جميع ال�ضبل التعليمية 
والتكنولوجية احلديثة، وتطويرها وت�ضخريها من اأجل رفع امل�ضتوى الأكادميي للطالب 
الفل�ضطيني، واطالعه على اآخر امل�ضتجدات و التطورات يف جمالت ذات �ضلة بحياته 

وم�ضتقبله.
الباع  الفل�ضطينية  الت�ضالت  ملجموعة  يكون  اأن  �ضعادتنا  دواعي  ملن  واإنه 
الأكرب من خالل امل�ضاركة يف موؤمتر الرتاث ال�ضعبي الفل�ضطيني يف القد�س ال�رشيف، 
وبخا�ضة اأن مدينة القد�س اختريت هذا العام لالحتفاء بها عا�ضمًة للثقافة العربية 

عام  2009 م.
اإن الرتاث يف اأي ثقافة يف العامل يعرب عن عادات و �ضعبه املتا�ضلة وجذوره 
واملتجذرة فيه، ولذلك يجب علينا اإبراز خ�ضو�ضية الرتاث ال�ضعبي يف القد�س، ودوره 
املميز يف احلفاظ على مقومات الهوية الوطنية الفل�ضطينية و اإثرائها،ول �ضيما اأن 
عنا�رش هذه الرتاث و�ضواهده حيَّة حا�رشة يف الأذهان ويف الوجدان، على الرغم من 

كل حماولت الطم�س والت�ضويه والتزوير التي يتعر�س لها هذا الرتاث اخلالد.
مدينة  اإليه  تتعر�س  ما  اأجمع  العامل  اأذهان  بل  اأذهاننا،  عن  يغيب  ل  ولعله 
القد�س من حماولت اإ�رشائيلية لطم�س معاملها و هويتها العربية الأ�ضلية من خالل 
وعدم  املنازل،  هدم  �ضيا�ضة  من خالل  واملتوا�ضلة  املتعنتة  الإ�رشائيلية  الجراءات 
ال�ضماح للمواطنني املقد�ضيني برتميم بيوتهم القدمية، والتي تعك�س ال�ضورة الأ�ضلية 

والهوية العربية ملدينة القد�س.
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وي�ضعدنا من خالل هذا املوؤمتر التعرف اأكرث اإىل مالمح الرتاث القد�ضي واأمناطه 
التي تعك�س اأ�ضالة هذه املدينة، وعراقة تاريخها وحقيقة انتمائها اإىل اأمتها، ومن 
ال�ضعبي  الرتاث  ال�ضائدة يف  والتقاليد  والعادات  ال�ضعبية  الأزياء  اإىل   التعرف  ذلك 

املقد�ضي، وعر�ضها على احل�ضور ملا لها من اأهمية ح�ضارية وتاريخية كبرية.

وختاماً ل ي�ضعني اإل اأن اأتوجه بعميق ال�ضكر والتقدير جلامعة القد�س املفتوحة 
عا�ضمة  كونها  القد�س،  مبدينة  احتفاًء  ال�ضعبي  املوؤمتر  هذا  عقد  اإىل  بادرت  التي 
الثقافة العربية لعام 2009م واإظهار تراث املدينة وعاداتها وتقاليدها، لأنها تعرب 
عن جذورنا املمتدة يف اأرا�ضي القد�س ال�رشيف، على الرغم من جميع الإجراءات التي 
حتول دون الو�ضول اإليها. ونحن على ثقة اأن القد�س- على الرغم من كل ما يعرتيها 
وعنواناً  للمحبة  م�ضدراً  الآبدين  اأبد  اإىل  �ضتبقى  وطغيان-  وظلم  وجور  ع�ضف  من 

لل�ضالم وعا�ضمة اأبدية لدولتنا امل�ضتقلة.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

معالي األخ الدكتور حممد اشتيه مندوب سيادة الرئيس حممود عباس حفظه اهلل.

سعادة األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس جامعة القدس املفتوحة حفظه اهلل.

سعادة األخ مندوب جمموعة االتصاالت الفلسطينية حفظه اهلل.

ي�ضعدين يف هذا ال�ضباح الطيب من �ضباحات فل�ضطني املو�ضاة بالأمل والأمل 
يف  بررة،  و�ضيوفاً  اأعزاء  اأخوة  ترحيب  اأجمل  بكم  اأرحب  اأن  واملجاهدة،  وال�ضرب 
رحاب جامعتكم، جامعة احلداثة وامل�ضتقبل، اجلامعة التي كر�ضت نف�ضها للتفاعل 
وغاية  هدفاً  ذلك  وجعلت  ق�ضاياه،  عن  والدفاع  وخدمته  الفل�ضطيني  املجتمع  مع 

لر�ضالتها وفل�ضفة وجودها.
فبالأ�ضالة عن نف�ضي وبالنيابة عن زمالئي اأع�ضاء اللجنة التح�ضريية للموؤمتر، 
فكرة  واكب  الذي  يون�س عمرو  الدكتور  الأ�ضتاذ  راأ�ضها  اإدارة جامعتنا وعلى  وبا�ضم 
املوؤمتر منذ بدايتها، ودعمها بكل ما اأوتي من قوة، اأثمن حر�ضكم واهتمامكم برتاثنا 
ال�ضعبي، واأ�ضكركم على ح�ضوركم وم�ضاركتكم لنا يف موؤمترنا الرتاثي الثاين، الذي 
يعد تتويجاً لفعاليات اجلامعة واأن�ضطتها الثقافية والفنية والبحثية املميزة التي 
اأقامتها احتفاء بالقد�س عا�ضمة للثقافة العربية، حيث كان جلامعتكم ف�ضل الريادة 
اإنعا�س ذاكرة مدينتنا احلبيبة، وزيادة توهجها على اخلريطة الثقافية  والتميز يف 

داخل الوطن وخارجه.

أيها األخوة األعزاء:

اأثرية  ينعقد هذا املوؤمتر يف وقت تتعر�س فيه القد�س ال�رشيف لأب�ضع جمزرة 
عرفها تاريخنا املعا�رش، فقد داأبت الحتالل الإ�رشائيلي، و�ضمن خطة منهجية متطرفة 
منجزات  على  وال�ضطو  ثقافتنا،  رموز  وت�ضويه  الرتاثية،  ومعاملنا  مقد�ضاتنا  لتدمري 
الغريبة  وهويته  املزعوم  تراثه  اإىل  وبهتاناً  زوراً  ون�ضبتها  وح�ضارتنا،  تاريخنا 
الطارئة، ووجوده ال�ضتيطاين املقنع بالأ�ضاطري والدعاءات الزائفة التي يحاول بقوة 
املال والإرهاب املادي واملعنوي فر�ضها، واإقناع الآخرين بها، ول �ضيما بعد اأن جتراأ 
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العديد من املوؤرخني وعلماء الآثار الغربيني منهم خا�ضة، على اجلهر باحلقيقة، ونقد 
تلك الأ�ضاطري التي �ضكلت نف�ضية اليهود على مرَّ الأجيال، وحددت موقفهم العدائي 

والنتقامي من تراث ال�ضعوب التي يعي�ضون على ارا�ضيها.
احل�ضارة  �ضاهد  باعتباره  الرتاث  لأن  املوؤمتر،  هذا  عقد  اأهمية  تكمن  هنا  من 
واملقيا�س الذي تقا�س به اأ�ضالة الأمة وعراقتها، ي�ضكل بالن�ضبة ل�ضعبنا قيمة جوهرية، 

و�ضمة حيوية من �ضمات وجودنا �ضعباً وهوية واأر�ضاً وتاريخاً وجذوراً ومقاومة.
ولعل هذا �ضبب رئي�س يحفزنا اإىل م�ضاعفة اجلهود البحثية، لنزع غاللت اخلرافة 
عن مدينتنا اخلالدة، والك�ضف عن تاريخها احلقيقي املدفون حتت ركام من احلكايا 
القائمني  الألوان، الذي يدفع  التاريخي امل�ضلل وامل�ضاب بعمى  والأ�ضاطري والبحث 
عليه اإىل اختزال األف ال�ضنني، والقفز فوق القرون ليطووا �ضجل املدينة احل�ضاري، 
وتاريخها العربي النا�ضع �ضفحة تلو �ضفحة، لي�ضلوا ما�ضياً م�ضوهاً مبتوراً بحا�رش 

قائم على القهر والعدوان والغت�ضاب.

األخوة احلضور الكرام:

بثالث  با�ضمكم  اأتوجه  اأن  النوعي  املوؤمتر  هذا  انعقاد  مبنا�ضبة  يل  ا�ضمحوا 
ر�ضائل:

يوؤازرهم  وملن  لهم،  فاأقول  اجلدد،  ال�ضهاينة  الإمربياليني  اإىل  اأوجهها  الأوىل 
ويتواطاأ معهم: اإن اإمعانكم يف العتداء على تراثنا ومقد�ضاتنا وم�ضاجدنا وكنائ�ضنا 
وبيوتنا، �ضي�رشع الأبواب اأمام حرب دينية لن يخمد اأوارها اإل بزوال باطلكم املغلَّف 
بالأراجيف، والأوهام الزائفة، و�ضتعلو كلمة احلق التي تع�ضدها �ضواهد الأر�س واآيات 

ال�ضماء، و�ضتظل القد�س رغم كل الغزاة العابرين عربية الوجه واليد والل�ضان.
اأما الثانية فاأوجهها با�ضم اأهلنا املرابطني على ثرى القد�س الطهور، القاب�ضني 
على مدينتهم كما القاب�ِس على اجلمر، واإىل اأبناء اأمتنا العربية والإ�ضالمية، فنقول 
لهم: اإن اخَلْطب يف مدينة املدائن وحا�ضنة الإ�رشاء جدُّ خطري، فالرتاث ينتهب، والإن�ضان 
د، واملقد�ضات تنتهك جهاراً ونهاراً على مراأى وم�ضمع من عامل متواطئ ل يرف  ُي�رشَّ
له جفن ول ي�ضحو له �ضمري، فماذا اأنتم فاعلون؟! واأنتم تعلمون حق العلم اأن الأمة 

جمعاء اإمنا تعتز بعزة القد�س وتهون –ل قدر اهلل- بهوانها.
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اأما الثالثة فاأنقلها با�ضم املتخ�ض�ضني يف الرتاث ال�ضعبي والعاملني يف ميدانه 
من  الدكتور يون�س عمرو، انطالقاً  الأ�ضتاذ  راأ�ضها  اإدارة جامعتنا املوقرة، وعلى  اإىل 
اإدراكنا وقناعتنا بالدور الريادي الذي تقوم به جامعة القد�س املفتوحة يف الذود عن 
تراثنا الوطني وحمايته، فندعوهم متمنني اأن يبادروا لتاأ�ضي�س مركز بحثي خلدمة 
اآفاقه  اإىل  املحلي  اإطاره  من  تنقله  علمية،  مبنهجية  ومعاجلته  التليد،  الرتاث  هذا 

العربية والإقليمية والعاملية.

أيتها األخوات واألخوة:

اللجنة  با�ضم  اتقدم  اأن  اخلتام  يف  واأود  عليكم  اأطلت  اإن  العذر  ا�ضتمحيكم 
التح�ضريية للموؤمتر بوافر ال�ضكر وجزيل الثناء لكل من اأ�ضهم يف اإجناح هذا املوؤمتر، 
امل�ضتطيع  جهد  بذلوا  الذين  اجلامعة  يف  والإدارية  الفنية  الطواقم  بالذكر  واأخ�س 
ال�ضكر  اآيات  اأن اتوجه باأ�ضمى  الإعداد والتح�ضري واملتابعة، ول يفوتني  يف عملية 
والتقدير والمتنان ملجموعة الت�ضالت الفل�ضطينية على رعايتها احل�رشية للموؤمتر، 
ع�ضارة  قدموا  الذين  الباحثني  الأخوة  كذلك  واأ�ضكر  له،  املرافق  الفني  واملهرجان 
اأفكارهم، وخال�ضة جتاربهم اآمالً اأن يكون لأبحاثهم �ضدى اإيجابي ي�ضهم يف حتقيق 

الأهداف املرجوة للموؤمتر.

األخوة واألخوات األعزاء:

بيننا  فيما  معقوداً  التوا�ضل  يظل  اأن  واآمل  اأخرى على ح�ضوركم  مرة  اأ�ضكركم 
داعياً اهلل تعاىل اأن يوفقنا وي�ضدد خطانا على درب احلرية والكرامة وال�ضتقالل، الذي 
لن تكتمل ف�ضوُله اإل بوقف العدوان وزوال الحتالل عن مدينتنا اخلالدة، وعودتها كما 

قال الأخ الرئي�س حممود عبا�س ك�ضابق عهدها نبعاً للفرح واملحبة وال�ضالم.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته



األزياء الشعبية يف القدس ♦ 

د. منر سرحان

أغاني العرس الفلسطيين يف الرتاث الشعيب املقدسي ♦ 

د. زهري إبراهيم، أ. أسامة مرعي

العادات والتقاليد يف األفراح واألعراس املقدسية ♦ 

أ. ناهض حممود حسن

املثل يف الرتاث الشعيب املقدسي ♦ 

أ. حممد عليان

احلفاظ على  الرتاث الشعيب املقدسي ♦ 

أ. نبيل علقم

املصنوعات الشعبية الرتاثية من تربة وطينة الريف املقدسي ♦ 

د. إدريس جرادات

اجللسة األوىل

جذور الرتاث الشعيب الفلسطيين 
وجتلياته يف القدس الشريف





الزي الشعيب الفلسطيين 
العربي يف القدس

د. منر سرحان
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الزي الشعيب الفلسطيين العربي يف القدس:

�أي قد�ٍس نتحدث عنها؟ هذ� �س�ؤ�ل يف غاية �لأهمية، وتتبعه �أ�سئلة �أخرى فرعيًّة كثرية، 
هل نتحدث عن �لقد�س �لغربية �لتي ��ست�طن فيها �ليه�د قبل حرب عام 1948 وبعدها؟ 
�لإ�رس�ئيلي�ن  �أحتَّلها  و�لتي  وخارجها،  �لأ�س��ر  د�خل  �ل�رسقية  �لقد�س  عن  نتحدث  وهل 
)�ل�رسقية( ت�سم م�ست�طنات يه�دية، ويطغى  �لقد�س  عام 1967 يف حرب حزير�ن، فهذه 
�ل�رسقية قد تعني  �لقد�س  فاإن  �أخرى  �لعربي، ومن جهة  �ل�ج�د  �ليه�دي على  �ل�ستيطان 
و�لط�ر،  �سل��ن،  مثل:  �لقد�س،  يف  �ندجمت  �لتي  �لعربية  و�لقرى  �لقدمية  �لبلدة  �أي�سًا: 
و�لعيزرية، و�أب� دي�س، و�سعفاط و�لخ، و�ملعروف �أن ف�لكل�ر هذه �لقرى ه� ف�لكل�ر يختلف 
عن ف�لكل�ر �لقد�س » �لقد�س �لقدمية »، وه� ف�لكل�ر منحدر من �لف�لكل�ر �لعثماين، �ذ �إن 
�لقد�س ونابل�س و�خلليل.....  �لق��ت �لرتكية �لتي حكمت �لبالد كانت ت�سكن يف �ملدن مثل 
�إىل  ي�ستند  عربيًا  �لعربية  �لقرى  وف�لكل�ر  عثمانيًا  �لفلط�سينية  �ملدن  ف�لكل�ر  فكان  �لخ، 
�مل�روث �ل�سعبي �لعربي وعماده �لتطريز �لفل�سطيني �لعربي، بينما يخل� ف�لكل�ر �جلاليات 
�لرتكية من �لتطريز. وق�س على ذلك �لفروق يف �لأكل �ل�سعبي بني تركي وعربي، وكذلك يف 

�سائر مناحي �حلياة. 
وهناك �أي�سَا تلك �لفروقات بني زي �لعرب �ملقاد�سة من �ل�سكان �لأ�سليني، وزي �لذين 
جاءو� من �خلارج، وجاورو� �مل�سجد �لأق�سى، و�أ�سبح�� مقد�سيني، على �لرغم من �أنهم من 
�أ�سل �أفغاين مثاًل. وق�سم كبري من ه�ؤلء �ملجاورين حافظ على ف�لكل�ر �لبلد�ن �لتي جاءو� 

منها. 
و�أي قد�س نتحدث عنها �إذ� تناولنا �لأمر من جهة �لنظر �لدمي�غر�فية؟  ● 

مثل  �لفل�سطينية  �ملدن  �سكن��  �لذين  �ل�رسقني  �ليه�د  ف�لكل�ر  عن  نتحدث  هل  ● 

�أن ه�ؤلء كان�� يرتدون �لدمياية �لفالحية  �إىل  �لقد�س ونابل�س. وت�سري �س�ر ه�ؤلء �ليه�د 
�لفل�سطينية، و�لطرب��س �ملغربي، و�حلز�م �ل�سليمي )�لعثماين( ؟ 

وهل نتحدث عن ف�لكل�ر �ليه�د �لغربيني �لذين �أت�� �إىل فل�سطني، و�أح�رسو� معهم  ● 

ف�لكل�ر �لبلد�ن �لتي جاءو� منها، فاأح�رس �ليه�دي �لب�لندي و�لرو�سي و�لربيطاين... �لخ 
معه فولكلور بولندا ورو�ضيا وبريطانيا. 
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�ل�قت �حلا�رس )2009(،  �ل�سكاين يف  و�لتَّعد�د  �لإح�ساء  ز�وية  �لأمر من  �أخذنا  و�إذ� 
ولي�س يف مطلع �لقرن �لع�رسين عندما كان �ليه�د يف �لقد�س �أقلية �سئيلة، فاإننا جند �سكان 

�لقد�س يف مطلع �لقرن �لع�رسين باأغلبية عربية وف�لكل�رهم مت��رث عرب �لعهد �لعثماين. 
و�سكان �لقد�س �لي�م باأغلبية يه�دية �رسقية وغربية، وف�لكل�رهم خليط من ف�لكل�ر 
�لتي غز�ها �لحتالل  �لبالد  �أ�سحاب  �لفل�سطينني  �لعرب  �سع�ب كثرية، من بينها ف�لكل�ر 

وغري ه�يتها و�س�رتها. 
هذه  ملادة  �ملتلَقّي  نخرج  �أن  �أجل  ومن 
�لظروف  و�سعتنا  �لتي  �لدو�مة  من  �ل�رقة 
نتحدث  �أن  يجب  فاإننا  فيها،  �ل�سيا�سية 
بالتغري�ت  مرتبطًا  �لقد�س»  »ف�لكل�ر  عن 
�لدمي�غر�فية �لق�رسية �لتي طر�أت على �ملدينة 
ه�  عنه  نتحدث  �لذي  �لف�لكل�ر  �ملقد�سة. 
�لف�لكل�ر �لفل�سطيني كما كان يف بد�ية �لقرن 
وف�لكل�ر  �أ�س�ل عثمانية،  ذو  �لع�رسين، وه� 
عام  وبعد  عربي.  ف�لكل�ر  ه�  �لقد�س  قرى 
�لغربية  �لقد�س  ��سمه  1948 ظهر و�قع جديد 
)�ليه�دية( . وبعد عام 1967 تعرَّ�ست �لقد�س 
ل�ستيطان  تتعر�س   - ز�لت  وما   – �ل�رسقية 
قام باإحالل �ليه�د حمل �سكانها �لعرب. و�أخذ 
�ل�ستيطان يغ��س يف �أح�ساء �ملدينة �ملقد�سة 
�س��ء د�خل �لبلدة �لقدمية �أو �أطر�فها �ل�سمالية 
على  �ل�ستيالء  من  بدء�ً  �ل�رسقية  �لقد�س  ته�يد  هدفها  تط�يقية  ومبخططات  و�ل�رسقية، 
�لأر�س، ومرور�ً باجتاه ته�يد �ملقد�سات وطرد �ل�سكان �لعرب، متامًا مثلما فعل �لأمريكان 

بالهن�د �حلمر وثقافتهم و �أر�سهم. 
�لأ�سليني  �ل�سكان  تتم عرب حما�رسة  �لقد�س  �لته�يد ملدينة  فاإن عملية  وباخت�سار، 
�أ�سحاب �لبلد، و�إبعادهم حتت �ستى �لعناويني من مثل هدم �مل�ساكن و�سحب �مل��طنة �لخ، 

متامًا مثلما ح�سل يف كل �مل��قع �لتي ُجفف فيها �ل�ج�د �لفل�سطيني �لعربي. 
�لتجمعات  ي�سهرون  �إنهم  �ملحتَلّني.  ل�سالح  يعمل  نف�سه  �لزمن  �أن  عن  ف�ساًل  هذ� 
�لعرقية لل��س�ل �إىل �سعب متجان�س، و�أي�سَا فاإن �ملجتمع �لعربي تهب عليه رياح حتديث 

تدفع بامل�روث لالنقر��س و�لت��ري ل�سالح كل ما ه� حديث. 
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ومن �أجل كل ما �سبق، فاإن �حلديث عن زي �سعبي مقد�سي ما ه� �إلَّ حماولة ل�ستعادة 
�أن  �لثقافة �حلالية. ولنا  �س�رة م�ست، ومل تعد قائمة باملفه�م �لذي يتناولها كجزء من 
اأ �س�رة �ل��سع بعد ثالثة عق�د مثاًل، حديث عن زي �سعبي كان م�ج�د�ً، و�أ�سبح جزء�ً  نتنبَّ

من تاريخ �لرت�ث، ولي�س من �لرت�ث نف�سه.

فكرة عن أزياء شعبية مقدسية عربية فلسطينية: 
طربو�س: ● كلمة فار�سية تعني غطاء �لر�أ�س، �ساع يف �لعهد �لعثماين، ويف �أوج ث�رة 
�لك�فية  لب�سي  �لث��ر  بني  �ملحتل�ن  مييز  ل  حتى  �رتد�ئه  مبنع  �لث�رة  قادة  �أمر   1936
�إن طر�بي�س �مل�سيحيني تك�ن عادة بل�ن  �لطرب��س،  �أهل �ملدن من لب�سي  و�لعقال، وبني 

�أ�س�د. 
منديل: ● ترتديه �ملر�أة �ملقد�سية حتت غطاء �ل�جه وعلى �لر�أ�س، ومنه ما ه� مزخرف 

باخلرز ونح� ذلك. 
�لدين  رجال  )زي  عادي  طرب��س  ح�ل  �لعمامة  تلف  �لر�أ�س،  لبا�س  العمامة: ● 
�مل�سلمني( ، �أو ح�ل طرب��س مغربي، وه� غطاء ر�أ�س �سبيه بالطرب��س، ولكنَّه من قما�س 
طري )ن�سيج �لطرب��س(، يبد�أ �ملرء بارتد�ء �لعمامة من �سن �لبل�غ، ويرتدي طاقية ناعمة 

حتت �لعمامة و�لطرب��س. 
الكوفية والعقال: ● وهما زّيان فالحيان، يرتديهما �لفالَّح�ن، و�لك�فية قطعة قما�س 

تغطي �لر�أ�س وجزء�ً كبري�ً من �لظهر. �أما �لعقال فمهم يف تثبيت �لك�فية على �لر�أ�س. 
كلمة تعرّب عن �لعمامة، ويرتدي �لرجل حتتها طاقية خفيفة لمت�سا�س  الطبزية:  ●

�لعرق وت�سمى َعَرقية. 
تن�رة،  �سكل  يعطي  �لذي  �ل�سمار  عليها  وت�سد  �ملقد�سية،  �ملر�أة  وترتديها  احَلرَبة:  ●
و�لرقبة  �ل�جه  ويغطي  و�ليدين،  و�لر�أ�س  �لظهر  ليغطي  �حلربة  من  �لأعلى  �لن�سف  ويرفع 

وجزء�ً من �ل�سدر باملنديل. 
معطف ن�س�ي ذو �أكمام ُيلب�س من ف�قه ُبْرُن�س ويتدىل �إىل �خل�رس، ويغطى  املالية:  ●

�ل�جه مبنديل �أ�س�د. 
�إىل  �لر�أ�س  من  �ل�سَيّدة  بها  تلتف  و�حدة  قطعة  من  يتاألف  وه�  الأزار: ●  اأو  الإيزار 

�لقدمني. 
الدمياية: ● قما�س قطني مفت�ح من �لعنق �إىل �لقدم، ويرتديها �ملقد�سي ف�ق �رسو�ل 

وقمي�س، وحتت ن�ع ما من �جلاكيت �أو �لبالط�. 
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وميكن �لق�ل �إن �لزي �ل�سعبي �لعربي �لفل�سطيني يف �لقد�س قد �نقر�س، وحلت حمله 
�لفل�سطيني  �لف�لكل�ر  �أر�سيف  �ل�س�ر يف  ��ستنطاقنا ملجم�عة من  �ملالب�س �حلديثة، وعند 

نقر�أ ما ياأتي: 

�ليه�د  من  لثالثة  مل�نة  �س�رة  1 .
لهم  �ل�س�رة  �أخذت  �لذين  و�لفل�سطينني 
�أنهم  و�لعباءة،  و�لعمة  �لدمياية  يرتدون 
باعتبارهم  �لقد�س  يف  فل�سطني  زي  يرتدون 
فل�سطينيني وديانتهم يه�دية )�أخذت �ل�س�رة 

يف حدود عام 1910( . 

يرتدون  �لطالب  من  كبري�ً  عدد�ً  متثل  �لقد�س  يف  �لك�يكر  مدر�سة  لطالب  �س�رة  2 .
�لطرب��س و�جلاكيت 
و�لدمياية و�لبالط�، 
�ل�س�رة  وتع�د 
من  �لثالث  للعقد 

�لقرن �لع�رسين. 
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م��سيقية  �آلة  على  عازف  3 .
يرتدي دمياية باأكمام و��سعة )1905( . 

من  �س�رة خ��جا عربي – تاجر – . 4
�لقد�س مبالب�س �أوروبية حديثة – 1925. 
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لكاتب �لر�سائل، �لذي كان يجل�س عند باب �لعم�د )�لقد�س( يرتدي عمامة  �س�رة . 5
عباءة،  ف�قه  وث�بًا 
جاءت  �مر�أة  وخلفه 
ر�سالة  كتابة  لتطلب 
نقابًا،  وترتدي  لزوجها 
يرتدي  �لر�سالة  كاتب 
عمامة كبرية )1880( . 

�لقد�س  يف  ملقهى  �س�رة  6 .
)1946( يجل�س فيه فالح بحطة وعقال 
�لأرجيلة  يدخن  م�سن  ورجل  ودمياية، 

ويرتدي دمياية وبالط�. 
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يعد  مل  باأنه  �لقد�س  يف  �لعربي  �ل�سعبي  �لزي  �نقر��س  م��س�ع  من  يفهم  �أل  ويجب 
م�ج�د�ً باملرة، �إنه زي باِقٍ على ج�سد �لكبار بال�سّن، ول يت�قع ��ستمر�ره يف �لعق�د �لقليلة 
�لقادمة، �إل يف �ملتاحف وجمم�عات �لذكريات، ولي�س من �مل�ستبعد �أن يرتدي عدد حمدود 
من �ملقاد�سة �لعرب �لزي �لقروي �لفالًّحي �ملطرز، وهذ� �أمر طبيعي، لأنًّ �لبحث عن �جلذور 
يدفع رجاًل ون�ساًء لرتد�ء ثياب مطرَّزة، و�أخرى ت�ستلهم زي �لقرويني �لعرب �ملقيمني يف 

�لقد�س و�س��حيها. 
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مقدمة: 
ال�ضعبي  الرتاث  يف  الفل�ضطيني  العر�س  »اأغاين  بــ  �مل��س�م  �لبحث  يتناول 
�ملقد�س  بيت  و�أبناء  بعامة  فل�سطني  �أبناء  يرددها  �لتي  �ل�سعبية  �لأغاين  تلك  املقد�ضي« 
�لتي تر�فق م��سم  �لأغاين على �ملظاهر �ملتعددة  �أعر��سهم، حيث تت�زع هذه  بخا�سة يف 
�لعر�س �لفل�سطيني من حلظة �ختيار �لعرو�س، و�جلاهة، وحفل �خلطبة، وما ير�فق هذ� �حلفل 
من �لأغاين �لتي ترددها �لن�س�ة بهذه �ملنا�سبة، ولأهل �لقد�س خ�س��سية يف �لغناء، �إذ يرتدد 

��سم �لأق�سى فيها لأهميته عند �لعرب و�مل�سلمني، ولأنه ثالث �حلرمني و�أوىل �لقبلتني. 
وللحناء يف �لعر�س �لفل�سطيني خ�س��سية كبرية، فلها يف �حتفالت �لعر�س �لفل�سطيني 
ليلة ت�سمى بليلة �حلناء حيث ت�سطف �لن�س�ة ح�ل �ملر�أة �لتي تعجن �حلناء ويرددن �لأغاين 
�خلا�سة بها، وت�زع �أجز�ء من عجينة �حلناء على �لفتيات، ويرتك �لباقي للعرو�س و�أهلها، 
ن بالزه�ر و�ل�سم�ع، ثم يذهنب بها  حيث يحملن �ل�سينية �لتي بد�خلها عجني �حلناء وتزيَّ

يف م�كب جماعي، ويرق�سن بال�سينية بالتناوب، وهن يرددن �لأغاين �ملختلفة. 
ويف مر�سم حفلة زفاف �لعرو�سني ين�سب �لرجال �لدبكة، وكذلك �لأمر بالن�سبة للن�ساء 
�لل��تي يجتمعن يف �ساحة بيت �لعري�س يطلقن �لزغاريد و�لأغاين، ثم ي�سري �مل�كب �إىل بيت 
�لعرو�س، ثم يح�رس �لعري�س و�سط �لأغاين و�لزغاريد، ثم تتم �ل�سمدة وتبد�أ �لن�س�ة برتديد 
�لأغاين �لتي ت�سيد بجمال �لعرو�س، مع �ملهاهاة و�لزغاريد و�إظهار �لفرحة و�ملباركة بهذه 
�لقد�س  لتظل   ، �حلياة  وتبد�أ دورة جديدة من دور�ت  �لعر�س  ينتهي  �ل�سعيدة، وهكذ�  �لليلة 

ب�سم�خها �لعربي و�لإ�سالمي عل مّر �لده�ر وكّر �لع�س�ر. 
فالزواج هو حفاظ على �لن�ع و��ستمر�ر للحياة، وه� يكاد ل يختلف يف �سائر مدن 
�ختيار  عملية  يف  تتمثل  متعددة.  مظاهر  �ملقد�سي  �لفل�سطيني  وللعر�س  وقر�ها.  فل�سطني 
�لعرو�س و�مل�ساهرة عرب مر�حل معروفة ل ميكن تخطيها، مثل: ج�ّسة �لنب�س، �جلاهة، عقد 

�لقر�ن، �لفاردة، �لزفة، ليلة �حلناء، زفة �لعرو�سني. 

طرق اختيار العروس: 
تتن�ع طرق �ختيار �لعرو�س يف فل�سطني تبعًا لعاد�ت �لقرى و�ملدن ، ولقد �ختلف �لأمر 
قلياًل يف بد�ية �لنتفا�سة تبعًا لتغري �لعالقات �لجتماعية و�ل�سيا�سية و�لقت�سادية فبعد 
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�أن كان �ل�ساب يختار عرو�سه بنف�سه من �أية فئة كانت، ا�ضتخدمت طرق جديدة لختيار 
العرو�س منها: 

الطريقة الأوىل: - 
�له�ية  حامل  �أو  �ملطارد  وبخا�سة  �ل�ساب،  يختار  وفيها  �سي�عًا،  �لطرق  �أكرث  وهي 
بعد  �لأ�رسة  دخل  زيادة  يف  للم�ساهمة  وذلك  �لعاملة  وخا�سة  �ملتعلمة،  �لفتاة  �خل�رس�ء 

�نت�سار �لبطالة بني �ل�سبان و�نخفا�س قيمة �لعملة �ملتد�ولة. 
الطريقة الثانية:  - 

�لإطار  �أو��رس  تق�ية  بهدف  �لفكري  �لت�سابه  �أ�سا�س  على  عرو�سه  �ل�ساب  يختار  �أن 
�أ�سبح  �أية فئة كانت،  �ل�ساب يختار عرو�سًا من  �أن كان  ، فبعد  �إليه  �لذي ينتمي  �ل�سيا�سي 

يفرت�س عليه �أن يختارها من بنات �لإطار �لذي ينتمي �إليه. 
الطريقة الثالثة:  - 

�أن يختار �ل�ساب عرو�سه من بنات عائلة غري م�ؤطرة بهدف جذبهم لنف�س �إطاره ، لكن 
هذه �لطريقة حمدودة جد�ً؛ لأن معظم �لعائالت م�ؤطرة �أ�سال. 

الطريقة الرابعة:  - 

زو�ج �لبدل، وقد كانت هذه �لظاهرة منت�رسة ب�سكل كبري يف �لريف �لفل�سطيني، وهي 
�أو �أخ�ها من �أخته دون �لنظر �إىل فارق  �أب�ها  �أن يتزوج  �أن يتزوج �ساب من فتاة مقابل 

�ل�سن بينهما، ولكن هذه �لطريقة حمدودة، وتكاد تختفي. 
الطريقة اخلام�ضة:  - 

�لزو�ج من �لأقارب لت�طيد �لعالقات �لجتماعية بينهم. 

جاهة اخلطبة: 
�لعائالت  بع�س  ز�لت  وما  قريب،  وقت  �إىل  باجلاهة  يتم�سك�ن  �ملقد�سي�ن  ظل  لقد 
تتم�سك بها، ول� �أن كثري�ً منهم ق�رسها على عدد حمدود يتمثل ب��لد �لعري�س وو�لدته و�أحد 
�إخ��نه �لكبار، يذهب�ن لبيت و�لد �لعرو�س ويتفق�ن معه على حيثيات �مل��س�ع، ولكن يف 
حال عدم م��فقة و�لد �لعرو�س على �خلطبة –مع علم �لعري�س �أن �لفتاة تريده– فاإن و�لد 
�لعري�س ير�سل لهم �جلاهة �ملك�نة من عدد من �لرجال كبار �ل�سن من حمائل خمتلفة من 

�أجل �ل�سغط على و�لد �لعرو�س، �أو تخجيله للم��فقة على تزويجه �بنته. 
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حفل اخلطبة: 
بعد �تفاق �أهل �لعرو�سني على م�عد �خلطبة، يحددون ي�مًا لعقد �لقر�ن و�خلطبة، وتتم 
�ست  بعد مرور  لكن  �لأقارب،  �أو  �أحد من �جلري�ن  بها  يعلم  �أن  بطريقة �رسية دون  �خلطبة 
�سن��ت على �لنتفا�سة �أ�سبح �لأهل يحي�ن هذه �ملنا�سبة ب�سكل تدريجي وب�سكلها �ملعتاد، 
لكن �ختلفت ن�عية �لغناء يف �أثناء �لنتفا�سة، و�أخذت �لطابع �ل�طني ، ومن �أمثلة ما تغنيه 

�لن�س�ة، �إذ يرتدد ��سم �لأق�سى يف �أغانيهن لأنه ثالث �حلرمني و�أوىل �لقبلتني: 
من حديد  الأق�ضى  باب  من حديد، 
لل�ضهيد اإل  الأق�ضى  ما بفتح، باب 

هذ� بالإ�سافة �إىل �أغاين �أ�رسطة �لت�سجيل �لعادية و�ل�طنية �ملنت�رسة يف �لأ�س��ق. 
تتقدم �لن�س�ة م��كب �أهل �لعري�س، وهن يحملن �لقه�ة و�ل�سكر و�حلل�يات و�مل�رسوبات 
على �أطباق كبرية من �لق�س مزد�نة بالزه�ر، وتعرف �خلطبة �لتي ل ُيكتب فيها كتاب �أو 
عقد وثيقة زو�ج ب )�حلطة(، وعند ح�س�ل �لعقد تعرف )بالإمالك(، وكثري�ً ما يتاأخر �لإمالك 
ويجري مع م�عد �لزفاف ، وخالل فرتة �خلط�بة يزور �خلطيب خطيبته با�ستمر�ر، ويغمرها 
�لعر�س  مر�حل  من  مرحلة  بكل  ترتبط  و�أغان  �أهازيج  وهناك  عدة،  منا�سبات  يف  بهد�ياه 

�لفل�سطيني، يف �أثناء �لذهاب �إىل بيت و�لد �لعرو�س )ي�م �خلطبة( تغني �لن�س�ة ويقلن: 
بن���ات ي���ا  لفي���ن  م���ني  ع 
بن���ات ي���ا  فر�ض���لكن  و�ض���و 
بن���ات ي���ا  لفي���ن  م���ني  ع 
بن���ات ي���ا  ع�ض���اكن  و�ض���و 
خ���روف م���ا نري���د ي���ا بنات

ع اأب���و )ف���الن( لفين���ا ي���ا ليال
لي���ال ي���ا  اإلن���ا  فر����س  حري���ر 
ع اأب���و )ف���الن( لفين���ا ي���ا ليال
لي���ال ي���ا  ع�ض���انا  خ���روف 
لي���ال ي���ا  �ض���يته  بكفين���ا 

وهنا يظهر �حلر�س من �أهل �لعري�س على �إبر�ز كرم و�لد �لعرو�س و�أهميتة �لجتماعية 
و�أن �ل�سهر �جلديد يتميز مبكارم �لأخالق ، وخروج �لن�س�ة و�إمتام �لعقد حيث بد�ية �رتباط 

�لعرو�س بزوج �مل�ستقبل، وتن�سد �لن�ساء هذه �لأغنية: 
يخل���ف ع اأبو )ف���الن( يخل���ف عليه خلفني 
طلبنا الن�ض���ب من���ه اأعطانا بنات���ه الثنتني 
يخل���ف ع اأب���و ف���الن يخلف علي���ه بالثاين 
طلبنا الن�ض���ب من���ه اأعطانا ج���وز وغزلين
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جهاز العروس )الكسوة(:
هي،  كما  بقيت  �إذ  �لك�س�ة  �أو  �خلطبة  �أو  �جلاهة  طريق  على  يذكر  تغري  �أي  يطر�أ  مل 
�لعرو�س ت�سرتي  �أن كانت  ، فبعد  �لعرو�س فقد �ختلفت �ختالفًا ب�سيطًا  �أما بالن�سبة جلهاز 
ف�ستانًا عاديًا ي�م �حلناء، فقد �أ�سبحت ت�سرتي ف�ستانًا مميز�ً للحناء، وكذلك �لأمر بالن�سبة 

للعري�س.
وهناك اختالف على طريقة �رس�ء �أثاث منزل �لعرو�س، فقد �أ�سبح �ل��جب على و�لدها 
�أن ي�سرتي لها خز�نة بدًل من �ل�سندوق �خل�سبي، بالإ�سافة �إىل �لفر�سات )�للحف( و�مل�ساند 
و�ملخد�ت، ويدفع ثمن هذ� �لأثاث من مهرها، وكان يف �خلم�سينيات و�ل�ستينات يقتطع و�لد 
�لعرو�س منه جزء�ً لنف�سه، وي�سرتي مبا تبقى ذهبًا لبنته، حيث �إن �لأهل كان�� يتم�سك�ن 

باأخد ق�سم من مهر �لعرو�س كتع�ي�س لهم عن تربيتها. 
كما اأن هناك اختالفاً ح�ضل نتيجة لتط�ر و�سائل �لنقل فبعد �أن كان �لنا�س يذهب�ن 
�أو �سيارة خا�سة، كذلك  �أ�سبح �جلميع يذهب�ن بحافلة خا�سة  للمدينة على ظه�ر �خليل، 
�لأمر بالن�سبة للعرو�س، فبعد �أن كانت تذهب ل�رس�ء �لك�س�ة مع و�لد �لعري�س ، �أ�سبح ي�سمح 
للعرو�سني بالذهاب معًا ل�رس�ء �حتياجاتهم، وكذلك �أ�سبح �أهل �لعري�س و�أقرباوءه يتناول�ن 
طعامهم يف �أحد �ملطاعم د�خل �ملدينة على ح�ساب �لعري�س، بدل من �إعد�د طعام �لغد�ء يف 

�لبيت.
�ملنزل يف  و�أثاث  �سابقًا،  �ملنزل  باأثاث  ي�سمى  كان  ما  بني  وا�ضع  اختالف  وهناك 
وقتنا �حلا�رس ، فبعد �أن كان يدفع لأهل �لعرو�س مهٌر، وهم بدورهم ي�سرتون كل �حتياجات 
�بنتهم، �أ�سبح �لعري�س يتكفل ب�رس�ء كل ل��زم �لعرو�س من ذهب و�أثاث بيت ينا�سب �أيامنا 

هذه.
احلناء: 

حيث  �لعائالت،  من  كثري  عند  خا�سة  باأهمية  حتظى  �لعرو�س  حناء  عملية  ز�لت  ما 
تخ�س�س ليلة تدعى ليلة �حلناء تدعى فيها �لن�ساء لعجن �حلناء قبل �لع�رس بقليل؛ �إذ تختار 
�لتي تعجن  �ملر�أة  ت��جدها يف  �لتي يف�سل  �ل�سفات  ، وهناك بع�س  �لن�ساء مكانة  �أف�سل 

�حلناء مثل كرثة �لأولد �لذك�ر وكرب �ل�سن و�ملكانة �لجتماعية. 
ت�سطف �لن�ساء ح�ل �ملر�أة �لتي تعجن �حلناء، ويرددن �لأغاين �خلا�سة باحلناء ، ومن 

�أمثلة ما يقلن: 
���ا احلنَّ جب���ِت  من���ني 
احلج���از م���ن  احلن���ا 

ي���ا ول���د يا �ض���اطر
والك�ض���وة عا اخلاطر
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حتمل  ،حيث  و�أهلها  للعرو�س  قليل  ق�سم  ويرتك   ، �لبنات  على  �حلناء  من  ق�سم  ي�زع 
�لن�ساء �ل�سينية �لتي بد�خلها عجني �حلناء وي�سعن عليها �لزه�ر و�ل�سم�ع، ثمن يذهنب بها 

يف م�كب جماعي �إىل بيت و�لد �لعرو�س. 
عند و�س�ل �لن�ساء �إىل بيت و�لد �لعرو�س، ترق�س �لن�ساء بال�سينية بالتناوب، وخا�سة 

�أخ��ت �لعري�س و�أمه ، �إذ يلبثن هناك �ساعتني من �لزمن، ويعدن بعدها �إىل �لبيت. 
جتتمع �س�يحبات �لعرو�س للمبيت عندها– خا�سة �لعرو�س �لتي تتزوج يف حي �آخر 
�أو بلدة �أخرى– �إذ يرّددن بع�س �لأغاين �لتي تدل على �حلزن، و�سع�بة �لفر�ق، ومن �أمثلة 

ما يقلن: 
اأم���ي ي���ا  اأم���ي 
اأم���ي ي���ا  وطلع���ت 
اأم���ي ي���ا اأمي �ض���دي
عن���دك بن���ام 

خمدات���ي يل  �ض���دي 
وم���ا ودع���ت رفيقات���ي
الليلة امل���ودع  على  يل 
وبكرة من ال�ض���بح بطلع

با�سم  يعرف  مبا  �أمامها  بالرق�س  �حلناء  �أثناء  يف  �لعرو�س  �سديقات  �إحدى  وتق�م 
رق�سة �حلناء، وبالذ�ت �أثناء تخ�سيب يديها، فتغني �لأغنية �لآتية: 

ا  اإي�س هالغزال اللي ع���ن دارنا عدَّ
خ�رشه رقيق وبالك�ض���مري م�ض���تدا
اإي�س هالغزال اللي �ضعره حبال حبال 
من جيبته علقوه يف لولب اخللخال 

وتنتهي عملية �حلناء، وي�رس �حل�س�ر على �أن ترق�س �لعرو�س ، وتتمنع ولكنها ت��فق 
�أمام �إ�رس�ر �س�يحباتها �لل��تي يغنني لها بق�لهن: 

ال��ق��ه��وج��ي  ع  ال��ق��ه��وج��ي  ع 
تيجي  و���ض��ب��ع��ة  ت����روح  �ضبعة 
خليل  ا���ض��م��ه  ال��ق��ه��وج��ي  ع 
ي����ا ق���ه���وت���ه ب������اب اخل��ل��ي��ل 
خلليل  ال���ك���را����ض���ي  ����ض���ف���و 
م������ن ق����ه����وت����ه ل���ق���ه���وت���ي 
البو�ضطجي َع  البو�ضطجي  َع 

ظ�����ل�����ي�����ت اأن�������ادي�������ل�������ه 
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ال��ق��م��ر  زي  وال���ب�������ض���ط���ج���ي 
ظ��������اوي��������ات ق����ن����ادي����ل����ه 
ي����ا ه���وي���دل���ك ي����ا ه���وي���ديل 
ي����ا ه���وي���دل���ك ي����ا ه���وي���ديل 
مت�����������ض�����ي دل������������ع دل������ع 
وحم����ن����ج����ل����ي ح���ن���ج���ل���ي 
عيني  يا  اآه  الأمل��اظ  �ضك  بيلبقلك 
اأخذوا حبيب قلبي مني ولف غريي 

وللحناء �أهازيج و�أغان خا�سة ومميزة تق�م و�لدة �لعرو�س مع �س�يحباتها باأد�ئها، 
منها: 

يحنونه  اإي��ده  وم��د  عيونه  �ضبل 
يحنونه  اإي��ده  وم��د  عيونه  �ضبل 
خمداتي  يل  ه��ّي  الأم  يا  الأم  يا 
ورفيقاتي  �ضاحباتي  اأودع  ��ْن  ملَّ
ذمة  لكم  يجرب  ل  ياَلِهْل  ياَلِهْل 
وي�ْس عماكوو عن ابن العم والعمة 
حالة  لكم  يجرب  ل  يالهل  يالهل 
وي�ْس عماكو عن ابن اخلال واخلالة 
باحلارة  كنا  رفيقة  يا  امبريح  و 

مراسم حفلة زفاف العروسني:

يوم الزفاف:

مبكرين  م�سبقًا  حتديده  على  �لعرو�سني  �أهل  �تفق  �لذي  �لعر�س  ي�م  �لنا�س  ي�سح� 
لطه� طعام �لغذ�ء قبل �خلروج يف م�كب زفة �لعري�س ، حيث ي�سارك �لرجال و�لن�ساء بطه� 

�لطعام. 

محام العريس:

جماعي  م�كب  يف  بقليل  �لع�رس  بعد  �لأهايل  يخرج  �لطعام،  طه�  من  �لنتهاء  بعد 
ل�ستحمام �لعري�س يف منزل �أحد �أقربائه، �لذي يك�ن قد دعاه م�سبقا لال�ستحمام يف منزله، 

وي�سرتط �أن يك�ن منزل �مل�سيف.
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ويف �أثناء ��ستحمام �لعري�س ين�سب �لرجال �لدبكة ، كما ن�سب�ها يف ليايل �ل�سهر يف 
�لل��تي يجتمعن يف  �لأمر بالن�سبة للن�ساء  مكان و��سع وقريب من منزل �مل�سيف، وكذلك 

�ساحة �لبيت يطلقن �لزغاريد و�لغناء، ومن �أمثلة ما يقلن: 
وبنت  اأخته  يعدم  العري�س  ريت 
اأخته نزل على الزفة وما رتنب تخته 
املليحة  اأخته  يعدم  العري�س  ريت 
نزل على الزفة وما ر�ضت له الريحة 

ويقابل )�لفاردة( �لزفة بالن�سبة للعري�س حيث يق�م �لأ�سدقاء )بدع�ته للحمام( حيث 
 ، منزله  �إىل  بالعري�س  �لأ�سدقاء  يع�د  �حلمام  من  �لنتهاء  وبعد   ، للمعازمي  �ل�رس�ب  يقدم 
وظريف   ، )�لدلع�نا  هنا  �لدبكه  �أغاين  ومن  و�مل��ويل،  و�لدبكة  �لأغاين  ذلك  كل  ويتخلل 

�لط�ل، وجفر�( مثال ذلك :
لبغداد  هان  من  هالربع  ويا  جفرا 
يا  ال���ق���ل���ب  يف  وامل����ح����ب����ه 
ن�����ا������س م�����ن زم�������ن ل���ب���الد

اأعطو احللو اإن �ضاء اهلل ما جاب اأولد 
ن�رشانية  جيزة  يانا�س  وخلوها 
م�ضعالين  اأوف  م�ضعل  الأوف  ع 
وخالين  راح  حبيبي  خ�ضارة  يا 
م�ضغل يا روحي يا باري يل جروحي 
اليماين ب��الد  َع  واأروح  لآخ���ذك 

ويا ظريف الطول نازل واد �ضعيب 
للكعب  ن���ازل  الأ���ض��ق��ر  وال�ضعر 
عيب  خي  يا  قالت  البو�ضة  طلبت 
قباليا  وعمي  ال��دك��ان  يف  اأب��وي��ا 

ومن ثم ي�سري �مل�كب و�مل�سارك�ن يغن�ن ويرق�س�ن حتى �إذ� و�سل�� �إىل �ساحة �لعر�س، 
�أقام�� �سف �ل�سحجه كما �أقام�ها يف �لليايل �ل�سابقة ، وبعد م�سي �أكرث من �ساعتني يع�د 
�أو  �مللح  ليتناثر  �لطريق،  �لبي�ت على جانبي  �أمام  بالعري�س، فيت�قف يف طريقه  �مل�كب 
�لزهر من �أيدي �لن�س�ة �ل��قفات يف �ل�رسفات، وعلى �لأ�سطح على جمه�ر �لرجال و�لن�ساء 

�مل�ساركني يف �مل�كب، وذلك دفعًا للعني �أو خ�فًا من �حل�سد. 
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حفل الزفة:

تنطلق �لزغاريد من �لن�س�ة عالمة على م�ساركة �أهل � لعري�س فرحتهم ، وي�سل �مل�كب 
�إىل �آخر حمطة وه� �ل�ساحة، حيث تك�ن �ملائدة قد �أعدت للرجال ، و�س�ت رجل من �أهل 
�لعري�س ينادي على جانب �لطريق يدع� �لنا�س لطعام �لغد�ء ، وبعدها يبد�أ �لرجال ب��سع 
)�لنق�ط( يف يدي �لعري�س ، ويعني �ملنحة �ملادية لأنه تكلَّف �مل�ساريف، وكل �سيء بح�ساب، 
و�لأغر�ب  �ل�سي�ف  يبد�أ  �لغد�ء  طعام  من  �لنا�س  فر�غ  وبعد  يق�ل�ن.  كما  ودين  قر�سة  �أو 
بالنف�سا�س رويد�ً، ومن بعدهم �لأهل وتبقى قلة من �لأقارب، وبخا�سة �لأ�سحاب يل�ذون 
�أهل �لعرو�س ريثما تذهب طائفة من �لرجال و�لن�ساء جللب �لعرو�س ،  �إىل ج��ر  بالعري�س 
ويغني �لرجال م�سيدين ب�رسف �أهل �لعرو�س، وتهزج �لن�س�ة ويغنني لبنة �لكر�م، وملا )تت�دع 

بنت �لكر�م من �أهلها و�لقر�يب( ي�سار بها �إىل بيت �لعري�س و�سط �لأهازيج و�لزغاريد. 
ال�ضما  من  غيبي  �ضم�س  يا 
عرو�س  عنا  يف  الأر���س  ع 

على  �لعجينة  وتل�سق  �لإبريق  من  خلفهما  �ملاء  وين�سب  �جلديد  �لبيت  بها  ويدخل 
عتبة �لد�ر ، وتنطلق �ملهاهاة و�لزغاريد من �أم �لعري�س و�أخ��تة وقريباته �بتهاجًا بالكنة 

�جلديدة، ثم ي�ؤتى بالعري�س من �ملكان �ملجاور على �س�ت: 
اأب��دا  دائ��م��ا  و�ضلم  �ضلي  م��ولي 
كلهم  اخل��ل��ق  خ��ري  حبيبك  على 

ر�أ�س  على  يده  �أحدهم  وي�سع  �خلارج،  �إىل  ووجهه  �ملدخل،  باب  يف  �لعري�س  ويقف 
�إرخاء �سدوله، ويخ�سع كل  �لليل يف  ، ويبد�أ  �إيذ�نا بالدخلة  �لإذ�ن  �لعري�س، وينطلق �س�ت 

�سيء ويهجع، ويف �ل�سباح ت�رسق �ل�سم�س لت�ؤذن مبيالد ي�م جديد. 
�لعري�س،  بيت  �إىل  �ل��س�ل  وحتى  �لغناء  بالرق�س  �ملمزوجة  �لن�ساء  حركة  وت�ستمر 
يقدم  زوجها(، حيث  بيت  �إىل  �لعرو�س  �أخذ  م�عد  )�أي  للزفاف  م�عد�ً  قد حدد  يك�ن  حيث 
�لطعام ملن فاته تناوله يف بيت �لعرو�س ، وبعد تقدمي �لطعام و�لنتهاء منهم تبد�أ �لن�س�ة 

بالرق�س و�لغناء ومن �أ�سهر �لأغاين �لتي تتغنى �لن�س�ة بها: 
م���ع���اه واهلل  م���ع���ان���ا  اهلل 
عليه اهلل  ع��ل��ي��ن��ا  وال����ل����ي 
علي ����ض���ل���وا  حم���م���د  ����ض���وت 
ي�����ام�����ني ب���ف���ل���ف���ل رزن������ا
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ك����ي����د ال�����ع�����دى م�����ا ه���زن���ا
وت����غ����ن����ي ل�����ه ب���ال���ع���اف���ي���ة
ع������اف������ي������ن وع�����اف�����ي�����ة
وال����ل����ي ب��ي��ج��ي ي����ا م��رح��ب��ا
وال����ل����ي ب��ي��ج��ي ي����ا م��رح��ب��ا 
وال����ل����ي ي������روح ل��ل��رج��ارف��ه 

ويف هذه �للحظات تنزل �أم �لعري�س و �أخته وقريباته ويبد�أن بالرق�س و�لتغّني بجمال 
�لعرو�س  �إحدى قريباته بالرق�س و�لتغني بجمال  �أو  �أخته  �لعري�س. وتبد�أ  �لعرو�س ومز�يا 

ومز�يا �لعري�س. و�أغنية )يا حل� يا مدلل( هي �أبرز ما يغنى يف هذ� �مل�قف:
البطاطا  ب���ني  ف���الن  ي���ا  غ��زال��ت��ك  ال��ب��ط��اط��ا  ب���ني 

مدلل  ي��ا  ح��ل��و  ي��ا 
خياطة  عرو�س  خطبنالك..  واإحنا  خياطة..  عرو�ضتك 

مدلل  ي��ا  ح��ل��و  ي��ا 
غندورة  عرو�س  خطابنالك..  واإحنا  غندورة..  عرو�ضتك 

مدلل  ي��ا  ح��ل��و  ي��ا 
ال�ضواين  ه��ات  ال��ب��ن��دوره..  تن�ضّف  ال�����ض��واين..  ه��ات 

مدلل  ي��ا  ح��ل��و  ي��ا 
فالن  ي��ا  اب�رش  غ��ن��دورة..  هالعرو�س  ف��الن  ي��ا  اب�رش 

مدلل  ي��ا  ح��ل��و  ي��ا 

 وتغني �لن�س�ة كذلك ، فتك�ن �أغنية )ع �ملط�ع(:
م���ن وي���ن اعرفه
�ضوقي مرق خيال
ولف���ه ع  داي���ر 
حتى ال�ض���مك يف

م���ن وي���ن اعرفه
م���ن وي���ن اعرفه
ولف���ه ع  داي���ر 
ولف���ه ع  داي���ر 

وبعد ذلك تتم �لفاردة، وتتمثل يف قيام �جلاهة بتقدمي �ملالب�س للعرو�س يف �سندوق 
وت�ستمر �لنا�س و�لن�س�ة من خلف �لفاردة بالأغاين و�لأهازيج �لتي تختلف يف فل�سطني من 

مكان لأخر ح�سب �لظروف �ملكانية و�لزمانية ومن هذه �لأهازيج: 
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بدقة  دق���ة    )......( واإح���ن���ا 
مطرحة ون��رك��ب  اخل��ي��ال  وان���زل 
بهيله ه��ي��ل��ة   )....( واإح���ن���ا 
الكحيله ع��ن  اخل��ي��ال  وان����زل 

�هلل  �لر�س�ل وحمد  على  بال�سالة  تبد�أ  �لأغاين، وهي  ر�أ�س هذه  على  )�لدلع�نا(  وتعد 
�لعري�س  �إبر�ز ملحا�سن  �لذي هي يف غالبه  �لأغنية،  للغر�س �ملرج� من  و�سكره، ثم تتجه 

و�أهله وت�فيقه وح�سن �ختياره ، ومن ذلك ق�لهم: 
ن�ضلي  النبي  ع  ن��ب��دى  م��ا  اأول 
الكلي  ت��ن��ف��ع  حم��م��د  وذك�����ر 
نبينا  من����دح  ن��ب��دى  م���ا  اأول 
العيني  كحيل  حممد  و�ضيدنا 
اأكرثها  ما  باي  يا  دلعونا  عندي 
دفرتها  جبنا  ي��اف��ا  و���ض��ط  م��ن 

 ، �لعري�س  �لأ�سدقاء ح�ل  ، ويتحلق  �ل�سهرة  تبد�أ  ثم   ، �لع�ساء  �لرجال طعام  ويتناول 
ويبدوؤون بالأغاين مثل )�مليجنا( ومن ذلك ق�لهم: 

ميجنا ويا  ميجانا  ويا  ميجنا  يا 
لول عيونك يف اجلبل ما طلعت اأنا 
ميجنا ويا  ميجانا  ويا  ميجنا  يا 
زحلق حبيبي ع الدرج ووقعت اأنا 
ميجنا ويا  ميجانا  ويا  ميجنا  يا 
م�رشوبنا  والتن  بلدنا  فل�ضطني 
ميجنا ويا  ميجانا  ويا  ميجنا  يا 
بالدنا  ربيع  ي��ا  البنف�ضج  زه��ر 

ومن �أغاين �مليجنا ق�لهم:
عب�س  ع��ن��رت  ع��ري�����ض��ن��ا 
عري�ضنا  ع��ب�����س  ع��ن��رت 
ال�ضباب  زي���ن  ع��ري�����ض��ن��ا 
عري�ضنا ال�����ض��ب��اب  زي���ن 
ال�ضما  من  غيبي  يا�ضم�س 
الأر�س يف عندنا عري�س  ع 
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ومن �أ�سهر �لأغاين يف �ملجال )زفة �لعري�س(: 
ال�ض���ارع ب���اب  عن���دك  ارب���ط 
زم كماك���ه  ثوي���ب  اأم  ي���ا 
تقط���ر كمام���ه  ثوي���ب  اأم  ي���ا 
ي���ا ام ثوي���ب �ض���باغة هن���دي
زي���ت يقط���ر  �ض���ويلف  اأم  ي���ا 

دال���ع  وال�ض���در  بي�ض���ه 
�ض���م  ح�ض���ني  يف  ل�ض���مك 
يفط���ر  رم�ض���ان  يف  �ض���وفك 
عن���دي  حاج���ة  بقال���ك  م���ا 
�ض���ليت  م���ا  الع����رش  حت���ى 

�لذين  و�لأقارب  �لأ�سدقاء  ويغنيها  �لعري�س  �أمام  تقال  �لتي  تلك  �لأغاين  هذه  ومن 
ح�له:

اإك�����رب واّدح����������دل..  ي���ا رم���ان 
ع��ل��ى ب��ط��ن احل��ب��ل��ة.. ي��ا رم��ان 
رم������ان م���ل���ي�������س.. ي����ا رم����ان 
اأك�����ل ال���ع���ري�������س.. ي���ا رم���ان 
رم����ان ي����ا  ك���ي�������ض���ي..  ع  ك����ل 

اأما الزفة، فهي يف مدن فل�سطني بعامة، و�لقد�س بخا�سة ذ�ت نف�س و�حد– بيت و�حد 
يتبعه �لتهليل من �حل�س�ر كق�لهم: 

ال�ضموع  وا����ض���ووا  ه���اي  ه���اي 
����ض���اوي هيه ال��ع��ري�����س  ك����دم 

�لفنية  �لفرق  ظهرت  حتى  ذكرناه  �لذي  �لتقليدي  �سكلها  يف  �لعر�س  مر��سم  وظلت 
و�مل��سيقية وقاعات �لأفر�ح و�لفنادق، ولكن ما ز�ل هناك طائفة من �لنا�س و�لأهل يحي�ن 

�فر�حهم على منهج ما ورث�ه من �آبائهم و�أجد�دهم. 
فمن اأغاين الزفة ما يعرف باأغاين )�ل�سامر( و�ل�سامر من �ل�سمر �أي �ل�سهر ولل�سامر– 

على �س�ء �لقمر عرب �لأم�سيات �جلميلة �ل�سافية ،وتبد�أ �لأغاين باملديح وذلك بالق�ل: 
�ضبحان مّن �ضري احلية بال رجني )رجل( 

�مر�أة  هناك  وتك�ن  متقابلني  �سفني  يف  )�لر�ق�سني(  �حل�س�ر  يقف  �ل�سامر  ويف 
 ، وقريباته  �لعري�س  �أهل  من  تك�ن  ما  �لغالب  ويف   ، وجهها  على  �للثام  ت�سع  حمجبة– 

وتناو�س �لبد�عني ب�سيف يف يدها. ويغني �لبد�ع �لأول بعد �ل�سالة على �لر�س�ل فيق�ل: 
الرب وحداين  يا غزال  واي�س جابك 
�ضقيان يف بالدكم بدي رفيق ثاين 
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متطوع  الرب  غزال  يا  جابك  واي�س 
متلوع  حلو  يا  بلدكم  يف  �ضقيان 
ليقطعونك  غ��زال  يا  الوعر  درب 
عيونك  و�ضبل  ال�ضهر  درب  تعال 

ويف حالت ثانية يبد�أ كل بد�ع ببيت من �ل�سعر يرد عليه مبثيل له �لبد�ع �لأخر ، مبا 
ي�سبه �ملطارحة �ل�سعرية –يق�ل �أحدهم: 

تقول  ما  ح�ضب  ل�ضانك  ي�ضلم  اهلل 
اهلل يعلق ن�ضيبك مع ظريف الطول

ويرد �لبد�ع �لآخر بالق�ل: 
مولك  ين�رشك  ل�ضانك  ي�ضلم  اهلل 
�ضيفي و�ضيفك �ضوا ع كل من عاداك
طربو�ضك  زين  م�ضي  اخلري  م�ضيك 
ي���ل���ل���ي احل�����ري�����ر م��ف��ر���ض��ك 
واي�����������س ح������ال م��ل��ب��و���ض��ك
زّيو  م�ضا  وتزيدك  باخلري  م�ضيك 
يللي كالمك ع�ضل وال�ضمن فوقيوو

و�أغاين )�ل�سامر( هذه منت�رسة يف �لبادية وقرى فل�سطني، لكنها �سعيفة �لنت�سار يف 
�ل�سبه  ، وهي رق�سة قريبة  �لبادية فقط  �أهل  �لتي يرق�سها  )�لدحية(  ، عك�س رق�سة  �ملدن 
بال�سامر �لذي قد يعد تط�ر�ً لها يتجمع �لر�ق�س�ن يف �سفني متقابلني، يقرتب�ن من بع�سهم 
ثم يبتعدون... وتبد�أ �لدحية بال�سالة على �لنبي �مل�سطفى بق�ل �ملغني �لبد�ع قبل بد�ية 

�لرق�س، ثم يدخل يف )لب �لأغنية(:
الف�ضة  ���ض��م��وخ  ذراع������ك  ي���ا 
ربيعية  غ��ن��م  جبنه  وج��ب��ي��ن��ك 

وهنا ترد �ملجم�عة بق�لها: 

واإح������ن������ا ل���ن���ق���ول ن���ري���ده
�أو:

وري�����ح�����اين ن����ق����ول ن���ري���ده 
)�أي �أننا نرغب ونريد هذ� �ل�سيء(.
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و�حلركة  �جلمال  ل��سف  تنطلق  كما  و�أهميتها،  �مر�أة  جمال  ت�سف  هنا  و�لأغنية 
و�حلياة، ويدخل فيها �لعامل �لجتماعي و�لرتب�ي كالن�سائح ، و�لدفع للخ�سال �حلميدة ، 
و�لأمر �لذي يجعل من هذه �لأغاين �أغاين م�جهة وهادفة ترب�يًا و�سل�كيًا من جانب، ومن 

�جلانب �لأخر ت�سجيعًا للحا�رسين على �لفرح. 
ومن �جلانب �لآخر للفرح حيث بيت �لعرو�س ، وقبل و�س�ل �لن�س�ة حامالت �مل�ساعل 
هذه  ومن  وعطائهم  و�أهلها  و�إخ�تها  �لعرو�س  و�لد  بكرم  �إ�سادة  لت�سبح  �لأغاين  تتغري 

�لأغاين: 
اأب���و فالن خل���ف اهلل ع 
غ���زال ���ه  منَّ طلبن���ا 
اب���و فالن خل���ف اهلل ع 
غ���زال من���ه  طلبن���ا 

علي���ه اهلل  خل���ف 
اأعطانا ا�ض���م اهلل عليه
خل���ف علي���ه خلف���ني
التنتني بنات���ه  اأعطانا 

ولت��سيح كرم �هل �لعرو�س بكرثة �ملعازمي و�حل�س�ر �لذين ل ي�سعهم �ملكان لكرثتهم، 
مما يدفع �هل �لفرح لفر�س �لأر�س لهم وهنا تق�ل �لن�س�ة: 

برايز احلارة  اأفر�ض���وا 
اأفر�ض���وا احلارة �ضلونه

العزاي���ز كل  واعزم���وا 
واعزم���وا كل احلكوم���ة

وقدميًا قبل �نت�سار �مل�سابيح �لكهربائية، كانت ت�ستخدم �مل�ساعل لالإ�ساءة، وعندما 
حيث  متالألئة  و�لنج�م   ، �ساطع  و�لقمر  وُتختار  حُتمل  ما  �لغالب  يف  �لتي  �مل�ساعل  ت�سل 

تنطلق قريبات �لعري�س �إىل د�ر �لعرو�س ، وهنا تنطلق �لأغنية �لآتية: 
ميلي ال��ع��رو���س  ع  ميلي  ال���رز  ياقفة 
ويا زين طاب ليل الهوى ويا مركبي �ضريي 
وخليني �ضريي  ال��ه��وى  ليل  ط��اب  وان 
هيا  بعدي  يا  وهيا  هيا  بعدي  يا  هيا 
اإيديا  بلغمط  ل  حام�س  لنب  باأكل  ل 
 )......( عنده  من  خ��روف  اإل  ناأكل  وم��ا 
واجب علينا واجب ونرق�س ونغنى واجب 
ع�������������ض������ان اأم���������������ه واج���������ب 
ت�����ع�����ت�����ب ع����ل����ي����ن����ا واج��������ب 
ح�����ب�����ي�����ب�����ة ل�����ي�����ن�����ا واج���������ب 
هيا بعدي  يا  وهيا  هيا  يابعدي  هيا 
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وترد جمم�عة �أخرى من �لن�س�ة حامالت �مل�ساعل �أي�سا ، وبعد �أن يجتمعن على باب 
د�ر �لعرو�س ، وهن يرق�سن ويغنني بق�لهن: 

اأم���ك  ���ض��ي��ب  اأم�����ك حت����رق  ول  ل��ي��ا 
دول����ة ع��ل��ي ب��ي��ك ب��ت��ط��ارد يف اأم���ك 
احل���ارة  واأم����ك يف  احل����ارة  اأم����ي يف 
اأم���ك  ورا  ت���ط���رق  ن�������ض���اري  دول�����ة 
فقو�س  يف  واأم�����ك  ف��ق��و���س  يف  اأم����ي 
ح��ي��ة ب���اأرب���ع رو�����س ت��ق��ر���ض��ل��ي اأم��ك 
مغرق  وبال�ضمن  مطبق  ���ض��ح��ون  ي��ا 
ل���ن���ي ب��ات��ط��ل��ق م����ا ب��ط��ع��م اأم����ك 
ي���ا����ض���م���ك ب������وري ب����ني ال���ق���ب���وري 
ي����ا ح���ي���ة ط�����ويل ت��ق��ر���ض��ل��ي اأم����ك 
البيت  ق��اع  واأم���ك  البيت  ���ض��در  اأم���ي 
اّم���ك  ورا  ت��ط��رب��ق  ب��ي��ك  ع��ل��ي  دول����ة 

ومنذ ذلك ق�لهن �أي�سا: 
اأقلك مل���ا  وق���ف 
اإيل اإيل  اللحم���ة 

وق���ف ملا اأقلك
لأمك والعظمة 

وهذه �لأغاين �لتي تطلقها �لن�س�ة لي�ست �سخرية من �أم �لعري�س ، بقدر ما هي تاأكيد 
لأهمية �لزوجة �جلديدة يف حياة �لأ�رسة ، وهذه �لزوجة يجب �أن يك�ن لها �حرت�مها هي 

و�أمها، حتى ول� على ح�ساب �أهل �لزوج ، ولقد عرب �ل�جد�ن �ل�سعبي عن ذلك بق�ل �ملثل: 
الرايب للن�ضايب واملي�س للمتاعي�س 

�لعري�س  قريبات  من  وهن  �مل�ساعل،  حامالت  �لن�س�ة  وترد   ، �لأغاين  ت�ستمر  وهكذ� 
بالق�ل: 

من�ضي  خلينا  ال��ت��ف��اح  ورق  ع��ا 
واإحنا بنات عمك يا فالن يا فالح 
عا ورق الزيتون على ورق الزيتون 
واإحنا بنات عمك يا فالن يا مزيون 
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وتتعجل �أم �لعري�س �إخر�ج �لعرو�س ، ويبد�أ مبنا�سدة و�لد �لعرو�س لإخر�ج �بنته: 
من�ضي  خلينا  عرو�ضتنا  اأعطونا 
الوح�ضة  تاأكلنا  بعيدة  دارن���ا 
نروح  خلينا  عرو�ضتنا  اأعطونا 
ن��روح  ب��دن��ا  وي��ن  بعيدة  دارن���ا 

تنت�رس  �ن  قبل  وذلك  �لعرو�س،  تزيني  من  �ملا�سطة  به  تق�م  مبا  يكتفى  قدميًا  وكان 
�أغانيها،  �ملنا�سبة  ولهذه  �لت�رسيحة،  �لعرو�س وعمل  �إعد�د  تت�ىل  �لتي  �لك��فري  �سال�نات 
�خلط�ط  وتنق�س  �لعرو�س  تخ�سب  �ملا�سطة  كانت  حيث  �حلناء(،  )ليلة  بـ  يعرف  ما  وهي 
و�لر�س�مات �جلميلة على يديها وقدميها، بينما تردد جمم�عة �أخرى من �لفتيات بينهن )�أم 

�لعرو�س( بق�لهن– قبل �إخر�جها مبا�رسة: 
الغريبة  اه��ل  ي��ا  ذم��ة  لكم  ي��ربى  ول 
عماكو اللي  اي�س  والعمة  العم  ابن  عن 
ع ب��ي��ت ال�����ض��ع��ر ن����ادي ي��اط��ري ن��ادي 
اأمي  ابعد بالدي لدعي على  اللي  واأبوي 
واأب�����������وي ال����ل����ي اب����ع����د ب�����الدي 
وازع��ق ط��ري  ي��ا  وازع���ق  ال�ضعر  عبيت 
واأبوي اللي ابعد املفرق لدعي على اأمي 
واأب����������وي ال����ل����ي اب����ع����د امل���ف���رق 

وهذه �لأغاين ت�ؤكد ق�ة �لعالقات �لجتماعية يف �لأ�رسة �أو �لع�سرية �لفل�سطينية حيث 
يف�سل �لزو�ج بني �لأقارب، وظلت متبعة حتى �لآن ل� كانت �لعرو�س مقرتنة بقريب لها، 
�لأهل يعز  �لعرو�س مع من �ختارها، رغم كل ذلك ففر�ق  �لذي ينتاب  �لغامر  �لفرح  ورغم 
عليها كثري�ً، وتتمنى ل� تبقى �أيامًا مع �أهلها و�إخ�تها �لتي عا�ست طف�لتها بينهم ، تتمنى 
�لعرو�س ذلك فينتابها �لبكاء ليلة فرحها ، �إنه بكاء �لفرح بهذه �لليلة �جلميلة، وتعرف �لأم 
تطييبًا  �لغناء  يبد�أن  لهذ�  ذلك،  و�س�يحباتها  قريباتها  وتعرف  �بنتها،  ب�سدر  يجي�س  ما 

خلاطرها ، تق�ل �لأغنية �ل�سعبية يف هذ� �مل�قف: 
الليلة  ع��ل��ى  ي��ح��ل��ف  اأب�����وي  رب  ي���ا 
العيلة  و���ض��ط  اأن����ام  ال��ع��زي��زة  واأن����ا 
ث��اين  ع��ل��ي  ي��ح��ل��ف  اأب������وي  رب  ي���ا 
اأن���ا ال��ع��زي��زة واأن�����ام و���ض��ط اإخ���واين 
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اأولده  ل��ه  يخلي  اهلل  لأب����وي  ق��ول��وا 
ب��الده  م��ن  وطلعني  ع��ل��ي  ا�ضتعجل 
احلنونة  ال�����ض��ت  وه���ي  لم���ي  ق��ول��وا 
ق��ال��ه(  اهلل  ول��ي�����س  ع���اب���وي  )ردَّت 

ومن �أغاين �لرق�س للعرو�س عندما ترق�س يف فرحها:
لي���ه لي���ه ي���ا بني���ة
اأن���ت اجلم���ال بهواكي

املي���ه ع  وردة  ي���ا 
علي���ه دلل  وان���ا 

و�رتباطه   ، �لغناء  �لفل�سطيني يف  �ل�سادق عن �سخ�سية  �لتعبري  �لأغاين هي  �إن هذه 
من حيث �أفعاله و�أفر�حه و�أتر�حه مبا يقابلها من �حل�سار�ت �لقدمية خا�سة �لكنعانية ، �أو 
�أنها �س�رة حتكي مثله وعاد�ته وتقاليده غري �ملعزولة عن �حتفالت �أجد�ده، فه� يتباهى 
بالكرم و��ستقبال �ل�سي�ف خا�سة يف �ملنا�سبات �لفرحة كالإعر��س ، ولهذ� تزغرد �لن�ساء 
عندما ترق�س �لعرو�س ، ويزغردن عندما تهم باخلروج من بيتها �جلديد ومن هذه �لزغاريد 

ق�لهن: 
ي���ا����ض���ي���وف ي�����ا م�����ن ���ض��ف��ت��ون��ا 
واأح���������رشت ال���دن���ي���ا وان�����ض��ي��ت��ون��ا 
ج���������وزا ب���ن���ات���ك���م واأولدك������������م 
ون����ظ����ي����ف����ك����م ك����م����ا ظ���ف���ت���ون���ا 

وهنا تخرج �لعرو�س وتقبلها �أم �لعري�س من على �لباب وتغني �لن�س�ة لها قبل رك�بها 
�ل�سيارة بالق�ل: 

اف����ر�����ض����وا احل�������ارة ���ض��ن��اب��ر 
ت����ت����م����رق ب����ن����ت الأك�����اب�����ر 
اف����ر�����ض����وا احل�������ارة ح���ري���ري
ت����ت����م����رق ب����ن����ت الم��������ريه 
�����ض����ريي ي����ا م����ه����رة ال���ف���الح 
ي����ام����ه����رية حم���م���ل���ة ت���ف���اح 

ويغني  �جلديدة  لأ�رستها  ملكا  وت�سبح  �جلديد  بيتها  �إىل  ت�سل  �لعرو�س حتى  وت�سري 
�أقارب �لعري�س هذه �لأهزوجة: 

مبالنا  ل���ني  ����ض���ارت  ل��ي��ن��ا  ����ض���ارت 
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بابنا  ع��ل��ى  ي�����رشب  ال�����ض��ع��د  ���ض��ار 
���ض��ارت ل��ي��ن��ا ���ض��ارت ل��ي��ن��ا الم���ريه 
احل�ضرية  ع  ي�����رشب  ال�����ض��ع��د  ���ض��ار 
الفالحة  لينا  ���ض��ارت  لينا  ���ض��ارت 
الطراحة  ع��ل��ى  ي�����رشب  ال�ضعد  ���ض��ار 

وت�سل �لعرو�س ، فتقدم حماتها وجتاملها بق�لها: 
غ���زال���ة  ي����ا  داري  ن����ورت����ي 
ي����ل����ي رج������ال������ك رج������ايل 
بال�ضموعه  داري  ن���ورت���ي 
ي���ل���ل���ي رج�����ال�����ك ���ض��ب��وع��ه 
ب���الأ����ض���ال���ة  داري  ن����ورت����ي 
ي���ل���ل���ي رج�����ال�����ك ف����وار�����س

�أقاربها  �لعري�س، ويك�ن معها من  �لزوجية ت�سمد مع  �إىل بيت  �لعرو�س  بعد و�س�ل 
و�لدتها و�أخ��تها وبع�س من �سديقاتها فقط، ويلتف ح�لها �لن�س�ة من �ملدع��ت ويبد�أن 
�أمام  �لغناء و�لرق�س، ومن �لأغاين �لتي تظهر يف هذه �ملنا�سبة لالإ�سادة بجمال �لعرو�س 

عري�سها �أغنية )يا حل� يا مدلل( �لتي تق�ل:
البطاطا  بني  فالن  يا  غزالتك  البطاطا  بني 

ي�����ا ح���ل���و ي�����ا م���دل���ل 
عرو�ضتك خياطة واإحنا خطبنا لك عرو�س خياطة 

ي�����ا ح���ل���و ي�����ا م���دل���ل
ع����رو�����ض����ت����ك غ������ن������دورة واإح�����ن�����ا 
خ���ط���اب���ن���ال���ك ع�����رو������س غ����ن����دورة 

ي�����ا ح���ل���و ي�����ا م���دل���ل 
هات ال�ضواين تن�ضّف البند وره هات ال�ضواين 

ي������ا ح����ل����و ي���ام���دل���ل
اب�رش يا فالن هالعرو�س غندورة اب�رش يا فالن 

ي�����ا ح���ل���و ي�����ا م���دل���ل
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تق�ل كلماتها  �لعري�س  �إىل  �أغنية جديدة م�جهة  �لن�ساء  �آخر من  يغني �سف  وهناك 
�لتي تربز جمال عرو�سه �أمامه:

الأم���ان عل���ى الأم���ان الأم���ان عل���ى الأم���ان 
الأم���ان عل���ى ثمنه���ا ياثمنها خامت �ض���ليمان 
الأم���ان عل���ى عينيها ي���ا عينها ع���ني الغزلن 
الأمان على �ض���عرها يا �ض���عرها ري����س النعام 
الأمان على �ض���نانها يا �ض���نانها لولو ومرجان 

عن  مباركات  فيقلن  بالن�سحاب  �لن�س�ة  بع�س  وتبد�أ  �لنتهاء  من  �ل�سهرة  وتقرتب 
طريق �ملهاهاة: 

مباركة  يجعلها  العري�س  خي  يا 
حمل  لو  للزيتون  الزيت  من  ابرك 
وابرك من البدر لو دارت ع�ضا�ضريه 

وت�جه بع�س �لن�ساء من �قاربها هذه �لكلمات لم �لعري�س فيقلن: 
جوه  افر�ضيلو  العري�س  اأم  ي��ا 
ِمنَغّم  وال��ع��دا  ف��رح��ان��ة  واأن����ت 
عليكي  يتم  اهلل  العري�س  ي��ام 
عليكي  واخل��ط��وط  ال�ضبايا  حنا 
اإيديها حتنّي  العري�س  لم  قولوا 
عليها  اللي  وعمل  حبايبها  تعزم 
اجلاجة  رجلني  يا  العري�س  اأم  يا 
غناجه عمرك  العري�س طول  اأم  يا 

�لقد�س  �لفل�سطيني، وتبد�أ دورة جديدة من دور�ت �حلياة لتظل  �لعر�س  وهكذ� ينتهي 
ب�سم�خها �لعربي �لإ�سالمي على مّر �لده�ر وكّر �لع�س�ر. 
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العادات والتقاليد يف األفراح 
واألعراس املقدسية

دراسة نقدية

أ. ناهض حممود إبراهيم حمسن
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ملخص البحث:

�لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �سيد �ملر�سلني �سيدنا نحمد �سلى �هلل  �حلمد هلل رب 
عليه و�سلم، وبعد: 

امْلَ�ْضِجِد  اإِىَل  َراِم  احْلَ امْلَ�ْضِجِد  ِمَن  َلْيالً  ِبَعْبِدِه  اأَ�رْشَى  ِذي  الَّ {�ُضْبَحاَن  قال تعاىل: 
ريُ} )�س�رة �لإ�رس�ء:  ِميُع اْلَب�ضِ ُه ُهَو ال�ضَّ َيُه ِمْن اآَياِتَنا اإِنَّ ِذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلرُنِ الأَْق�َضى الَّ

 . )1 / 17
من �مل�سلمات �لتي يجب �أن ن�ؤمن بها حقًا �أن مدينة �لقد�س عربية �لأ�سل يف �لن�ساأة 
�لرت�ث:  هذ�  ومن  �سعبي،  تر�ث  فيها  و�لإن�سانية،  �حل�سارة  يف  �له�ية  �إ�سالمية  و�لتك�ين، 

�لعاد�ت و�لتقاليد يف �لأفر�ح و�لأعر��س، فيجب �أن نتعرف �إىل هذ� �لرت�ث �لأ�سيل. 
و�لأعر��س  �لأفر�ح  يف  و�لتقاليد  �لعاد�ت  برت�سيخ  �ساأق�م  �لبحث  هذ�  خالل  ومن 
�لتي ن�سيها �مل�سلم�ن  �ملقد�سية، حتى نتعرف على تر�ثنا ول نن�ساه يف مدينتنا �ملقد�سة 

و�لعرب على حد �س��ء. 
وعلى ذلك كان هذ� �لبحث، حيث �تبعت �ملنهج �لتحليلي �ل��سفي يف �سياغة بحثي، 
وكانت خطة �لبحث مك�نة من ثالثة مباحث: �لأول يناق�س ملحة عامة عن مدينة �لقد�س، 
و�لثاين يناق�س وم�سات عن �لرت�ث �ل�سعبي �ملقد�سي �لفل�سطيني، و�ملبحث �لثالث يناق�س 
م��س�ع �لبحث وه�: �لعاد�ت و�لتقاليد يف �لأفر�ح و�لأعر��س �ملقد�سية. ثم ختمت �لبحث 

باأبرز �لنتائج و�لت��سيات، ثم �مل�سادر و�ملر�جع، وفهر�س �مل��س�عات. 

املبحث األول: 

حملة عامة عن مدينة القدس:

تعد �لقد�س من �أقدم مدن �لأر�س يف �لع�رس �لتاريخي فقد هدمت و�أعيد بناوؤها �أكرث 
�لكنعاني�ن،  �إىل 5000 �سنة ق. م، حيث عمرها  �لتاريخ، وترجع ن�ساأتها  من 18 مرة يف 
و�أعط�ها ��سمها، ويف 3000 ق. م. �سكنها �لعرب �ليب��سيني، وبن�� �ملدينة و�أطلق�� عليها 
��سم مدينة �ل�سالم، ن�سبة �إىل �سامل �أو �سامل »�إله �ل�سالم« عندهم، وقد ظهرت يف هذه �ملدينة 
�أول جماعة �آمنت بالت�حيد برعاية ملكها »ملكي �سادق«، وقد و�سع ملكى �سادق �ملدينة، 
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و�أطلق عليها ��سم »�أور �سامل« �أي مدينة �ل�سالم. وحملت �لقد�س �لعديد من �لأ�سماء عرب فرت�ت 
�لتاريخ، ورغم هذ� �لتعدد �إل �أنها حافظت على ��سمها �لكنعاين �لعربي )1( . 

وتعد �لقد�س ظاهرة ح�سارية فذة تنفرد فيها دون �س��ها من مدن �لعامل، فهي �ملدينة 
�ملقد�سة �لتي يقد�سها �أتباع �لديانات �ل�سماوية �لثالث: �مل�سلم�ن، �لن�سارى، �ليه�د، فهي 

قبلة لهم وم�سدر روحي ورمز�ً لطم�حاتهم. 
�أوفل( ، �ملطلة على بلدة  �أو تل  �سيدت �لن��ة �لأوىل للقد�س على تالل �لظه�ر )�لط�ر 
�سل��ن، �إىل �جلن�ب �ل�رسقي من �مل�سجد �لأق�سى، لكن هذه �لن��ة تغريت مع �لزمن وحلت 
�ل�سمال  يف  )يزيتا(  �لزيت�ن  بيت  مرتفع  مثل:  �أخرى  تالل  على  تق�م  رئي�سة  ن��ة  حملها 
�ل�ساهرة وباب حطة، ومرتفع �ساحة �حلرم )مدريا( يف �ل�رسق،  �ل�رسقي للمدينة بني باب 
ُيعرف  فيما  �ل�س�ر  د�خل  تقع  �لتي  �ملرتفعات  �لغربي، وهي  �جلن�ب  ومرتفع �سهي�ن يف 

�لي�م بالقد�س �لقدمية. 
�ل�سمال، وجبال �خلليل يف �جلن�ب،  نابل�س يف  �لآن بني كتلتي جبال  �لقد�س  ومتتد 
22كم،  �مليت  �لبحر  عن  وتبعد  52كم،  عنها  وتبعد  �ملت��سط،  �لبحر  من  �ل�رسق  �إىل  وتقع 
وترتفع عن �سطح �لبحر ح��يل 775م، ونح� 1150م عن �سطح �لبحر �مليت، وهذ� �مل�قع 

�جلغر�يف و�مل��سع �ملقد�س للدينة �ساهما يف جعل �لقد�س �ملدينة �ملركزية يف فل�سطني. 
وحكمها  غزوها  على  تناوب  فقد  �لغز�ة،  �أطماع  م��سع  ملكانتها  �لقد�س  كانت  وقد 
يف �لعهد �لقدمي: �لعرب�ني�ن، �لفار�سي�ن، �ل�سلقي�ن، �لروماني�ن، ، ثم جاء �حلكم �لإ�سالمي 
عام 638م، يف عهد عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه، حيث منح عند قدومه لفل�سطني وثيقة 
�لأمان لبطريرك �لن�سارى يف �لقد�س �سفروني��س »�لعهدة �لعمرية« )2( . و�ل�سليبي�ن �لذي 
عاث�� يف �لديار �ملقد�سية �لف�ساد )3( ، ولكن �هلل �سبحانه وتعاىل قي�س لالإ�سالم و�مل�سلمني، 
قائد�ً ربانيًا، �نت�رس عليهم يف معركة »حطني«، ثم جاءت معركة »عني جال�ت«، وهزمية 
نابلي�ن �أمام �أ�س��ر عكا )4(، وبعدها �أ�سحت فل�سطني تابعة للخالفة �لعثمانية، منذ �أن ب�سط 
�لعثماني�ن �لأتر�ك �سيادتهم عليها �سنة 1517م حتى �سنة 1917م، ول ميكن ن�سيان م�قف 
�ل�سلطان �لعثماين عبد �حلميد �لثاين عندما عر�س عليه هرتزل �ملال و�لذهب ورف�سهما، يف 
�سبيل عمل وطن ق�مي لليه�د، حيث قال: )�إنكم ل� دفعتم ملء �لأر�س ذهبا- ف�سال عن 150 
مائة وخم�سني ملي�ن لرية �إجنليزية ذهبًا، فلن �أقبل بتكليفكم هذ� ب�جه قطعي، لقد خدمت 
�آبائي  �مل�سلمني  �أ�س�د �سحائف  فلم  �سنة،  يزيد عن ثالثني  ما  �لإ�سالمية و�ملحمدية  �مللة 
و�أجد�دي من �ل�سالطني و�خللفاء �لعثمانيني، لهذ� لن �أقبل تكليفكم ب�جه قطعي �أي�سا( )5( . 
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�أما يف �لعهد �حلديث فكان �لعثماني�ن، و�لربيطاني�ن، و�لأمريكان �لي�م )6( ، كلهم 
رحل�� وبقيت �لقد�س �سامدة يف وجه �لغز�ة و�سياأتي �لدور لريحل �ل�سهاينة، وتبقى �لقد�س 

م�رسقة ب�جهها �لعربي. 
بلغت م�ساحة �أر��سيها ح��يل 20790 دومنًا، وقدر عدد �سكانها يف عام 1922 ح��يل 
)28607( ن�سمة، ويف عام 1945 ح��يل )60080( ن�سمة، ويف عام 1948 ح��يل )69693( 
ن�سمة، ويف عام 1967 ح��يل )65000( ن�سمة، ويف عام 1987 ح��يل )130600( ن�سمة، 

ويف عام 1996 �أ�سبح �لعدد ح��يل )254387( ن�سمة. 
�لغربي من  �ل�سهي�نية �مل�سلحة يف 1948/4/28 باحتالل �جلزء  قامت �ملنظمات 
�لقد�س، ويف عام 1967م �أحتل �جلزء �ل�رسقي منها، ويف عام 1967/6/27 �أقر �لكني�ست 
�لقد�س  يعترب  قر�ر�ً  �لكني�ست  �أ�سدر   1980/7/30 ويف  �لقد�س،  �سطري  �سم  �لإ�رس�ئيلي 
�مل�حدة عا�سمة لإ�رس�ئيل )7(. و�سارت �لقد�س فيما بعد عا�سمة لدولة �إ�رس�ئيل منذ ي�لي� 
1980م )8( وقد تعر�ست �لقد�س للعديد من �لإجر�ء�ت �لعن�رسية تر�وحت بني هدم �أحياء 
بكاملها مثل حي �ملغاربة، وم�سادرة �لأر��سي لإقامة �مل�ستعمر�ت، وهدم �ملنازل �لعربية 

�أو �ل�ستيالء عليها، و�ل�سغط على �ل�سكان �لعرب من �أجل ترحيهلم. 
وكانت �أكرث �لأ�سكال �لعن�رسية بروز�ً هي م�سادرة �لأر��سي، فقد �سادرت �إ�رس�ئيل ما 
يزيد على 23 �ألف دومن من جمم�ع م�ساحة �لقد�س �ل�رسقية �لبالغة 70 �ألف دومن، منذ عام 
1967م، و�أقيم عليها ح��يل 35 �ألف وحدة �سكنية لليه�د، ومل ُتقم �أي وحدة �سكنية للعرب. 

وما ز�لت �إ�رس�ئيل م�ستمرة يف م�سادرة �لأر��سي من �لقد�س. 
وحتيط بالقد�س ح��يل ع�رسة �أحياء �سكنية، و�أكرث من 41 م�ستعمرة، ت�سكل خم�س كتل 

��ستيطانية. 
ي�ؤمها  �أجمع،  �لعامل  �سكان  �أنظار  �ل�سياحية، وهي حمط  �ملدن  �أ�سهر  من  �لقد�س  ُتعد 
�ل�سياح لزيارة �لأماكن �ملقد�سة، و�لأماكن �لتاريخية �لهامة، فهي ت�سم �لعديد من �مل��قع 
�لأثرية �لدينية، ففيها: �حلرم �ل�رسيف، وم�سجد �ل�سخرة، و�مل�سجد �لأق�سى، وحائط �لرب�ق، 
و�جلامع �لعمري، وكني�سة �لقيامة، كما يقع �إىل �رسقها جبل �لزيت�ن، �لذي يع�د تاريخه �إىل 
تاريخ �لقد�س، في�سم مد�فن ومقامات �سهد�ء �مل�سلمني، وت�جد على �سفحه بع�س �لكنائ�س 

و�لأديرة مثل �لكني�سة �جلثمانية �لتي ق�سى فيها �مل�سيح �أيامه �لأخرية. 
�أثري  �أكرث من مائة بناء  �لنفي�سة، ففيها  �لإ�سالمية  �لأثرية  و�لقد�س حافلة باملباين 
عام  ويف  �لأق�سى،  �مل�سجد  وكذلك  �ملباين،  هذه  �أقدم  هي  �ل�سخرة  قبة  وتعد  �إ�سالمي، 
1542م �سيد �ل�سلطان �لعثماين �سليمان �لقان�ين �س�ر�ً عظيمًا يحيط بالقد�س، يبلغ حميطه 
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د�ود،  �لنبي  �ملغاربة،  �لأ�سباط،  �ل�ساهرة،  �لعم�د،  �أب��ب هي:  �سبعة  وله  �أربع كيل�مرت�ت، 
�خلليل، �حلديد. 

وقد تعر�س �مل�سجد �لأق�سى منذ عام 1967 �إىل �أكرث من ع�رسين �عتد�ء تر�وحت بني 
�لتدمري و�لهدم، و�لحرت�ق، و�إطالق �لر�سا�س، وحفر �لأنفاق، و��ستفز�ز�ت �ل�سالة، و�سهدت 
يتعر�س�ن  �لقد�س  و�سكان  �لفل�سطيني�ن  ز�ل  وما  �لفل�سطينيني،  �سد  مذ�بح  عدة  �لقد�س 

لال�ستفز�ز�ت و�لإجر�ء�ت �لعن�رسية �ل�سهي�نية. 
و�إز�ء هذ� �لعدو�ن فاإننا مطالب�ن ببذل �لغايل و�لنفي�س لتحرير �لأق�سى، و�لقد�س من 
�لحتالل �ل�سهي�ين، فال نركن �إىل بعيد �أو قريب طلبًا للتحرير، ولن يك�ن هناك �سالم و�أمان 
ُكُم  ِذيَن َظَلُم�� َفَتَم�سَّ ْمَنا �رسَع �هلِل �سبحانه وتعاىل، قال تعاىل: {َول َتْرَكُن�� �إِىَل �لَّ �إل �إذ� َحكَّ

ِ ِمْن �أَْوِلَياَء ُثمَّ ل ُتْن�رَسُوَن} )9( .  اُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن �هللَّ �لنَّ

املبحث الثاني: 

ومضات عن الرتاث الشعيب املقدسي الفلسطيين:

هند�سية  رو�ئع  متثل  �لتي  فيها،  �لعبادة  دور  �لقد�س  يف  �لرت�ثية  �ملعامل  �أبرز  من 
وقبة  �لأق�سى،  �مل�سجد  هذه  �لعبادة  دور  و�أبرز  �لروحية،  مكانتها  �ىل  �إ�سافة  جمالية 
�لأخرى،  �لتاريخية  و�لتكايا  و�لزو�يا،  �مل�ساجد  وم�سجد عمر، وع�رس�ت  �مل�رسفة،  �ل�سخرة 
و�لأديرة  �لكنائ�س  وع�رس�ت  �جلثمانية،  وكني�سة  �لعذر�ء،  وكني�سة  �لقيامة،  كني�سة  وكذلك 

�لأخرى)10(. 
ويجب �أن ل يغيب عن �لبال �أن �ملدينة �لقدمية �لر�ب�سة د�خل �س�ر �ملدينة �لتاريخي 
يف  �ملماليك  بناها  �حلايل  ب�سكلها  �ملدينة  فهذه  جمعاء،  لالإن�سانية  ح�ساريًا  �إرثًا  ت�سكل 
�لقان�ين  �سليمان  �لعثماين  �خلليفة  بناه  �لتاريخي  و�س�رها  �مليالدي،  ع�رس  �لثالث  �لقرن 
يف بد�يات �لقرن �ل�ساد�س ع�رس �مليالدي، وطبيعة )�حل��س( �ملقد�سي وما يح�يه من غرف 
وم�ساطب وباحات، و�ساحات بحّد ذ�ته حتفة معمارية نادرة، كما �أن �أ�س��ق �لقد�س، و�أزقتها، 
و�أق���سها، وقبابها، وماآذنها، تاأ�رس �لقل�ب وعق�ل �ل�سائحني، ومع �أن �لقد�س �لقدمية من 
يحمها  مل  فاإنذلك  )�لي�ن�سك�(،  و�لثقافة  للعل�م،  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  من  �ملحمية  �ملدن 
للم�سجد  �لغربي  �لذين هدم�� حارة �ملغاربة �ملحاذية للحائط  �لإ�رس�ئيليني  من �ملحتلني 
�لأق�سى، وحارة �ل�رسف، وحارة �لنمامرة، ف�ر �حتاللهم للمدينة يف حرب حزير�ن 1967م، 
و�رسدو� م��طنيها، وبن�� مكانها �أبنية حديثة للم�ست�طنني �ليه�د، �س�هت �ملنظر �لتاريخي، 
ومل  �لتاريخية،  و�ملد�ر�س  و�مل�ساجد،  �لأبنية،  ملئات  جرفها  عن  عد�  للمدينة،  و�حل�ساري 
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�أح�ساءها يف حماولت بائ�سة  �أثرية حتت �ملدينة مزقت  يكتف�� بذلك، بل قام�� بحفريات 
للبحث عن �آثار يه�دية، وعن بقايا للهيكل �ملزع�م. 

وقد ��ستهرت �لقد�س يف �سناعة �ل�سدف و�لأخ�ساب و�لبالط و�ملز�يك�، �ندثرت فيها 
�إّل من  �لذي نر�ه يف حمالت �لتحف و�لهد�يا و�ملعرو�س لل�سائحني  �ل�سناعات، وما  هذه 

�سناعات بيت حلم وبيت �ساح�ر. 

مؤسسات إلنقاذ تراث القدس: 

متحف دار الطفل العربي:  1 .
ويف حماولة من م�ؤ�س�سة د�ر �لطفل �لعربي، لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه من تر�ث �لقد�س، 
من  �لرت�ثية  �مل�ج�د�ت  بع�س  يح�ي  مت���سع  متحف  تاأ�سي�س  �إىل  جلاأت  �مل�ؤ�س�سة  فاإن 

�سناعات و�أدو�ت �سناعية وزر�عية، و�أث��ب مطرزة. 
مركز الرتاث:  2 .

�لقدمية،  �لقد�س  يف  �ل��د  منطقة  يف  م�ج�د  وه�  �لقد�س،  جامعة  يتبع  �ملركز  وهذ� 
ويعنى ببع�س �لدر��سات ح�ل �لقد�س، كما �أن فيه فرعا للدفاع عن �حلق�ق �ملقد�سية. 

املتحف ال�ضالمي:  3 .
وه� متحف يف رو�ق �مل�سجد �لأق�سى، وفيه بع�س �مل�ج�د�ت �لقدمية جد�ً، كما �أنه 

يح�ي ق�سمًا لرتميم �لآثار �لقدمية. 
مكتبة الأق�ضى:  4 .

رو�قه  يف  و�لثانية  �لأق�سى  �مل�سجد  حتت  �أحدهما  مقرين  يف  م�ج�دة  مكتبة  وهي 
وحت�يان على مئات �آلف �لكتب �لقدمية و�حلديثة. 

مركز الرتاث والبحوث ال�ضالمية:  5 .
 وه� م�ج�د يف �أب� دي�س، وقد �سدرت عنه ع�رس�ت �لدر��سات �لقيمة ح�ل �ملدينة �ملقد�سة. 

�لرت�ث �لق�يل– �لأدب �ل�سعبي: 
يجدر هنا �لتذكري باأن تر�ث �ملدينة �لفل�سطينية ب�سكل عام، وتر�ث �لقد�س �ملديني ب�سكل 
خا�س مل يلَق �لهتمام �لالزم، فلم ُيجمع ومل ُيدون لأ�سباب كثرية ل�سنا يف جمال طرحها يف 
هذه �لعجالة، و�إن كان �لتذكري مبثابة دع�ة �إىل �مل�ؤ�س�سات �ملقد�سية �إىل �رسورة �لتعجيل 
 يف �لقيام بهذه �ملهمة، لأن هذ� �لرت�ث مهدد بالندثار نتيجة تط�ر �حلياة و�أ�سباب �أخرى. 

يف حني �أن هذ� �لرت�ث لقي بع�س �لهتمام يف بع�س قرى �لقد�س )11( . 
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األعراس: 

يالحظ طغيان �إقامة �لأفر�ح، وحفالت �لأعر��س يف �لقاعات �لعامة، وقاعات �لفنادق، 
�لأغاين،  بدل  �أنغامها  على  للرق�س  �لأجنبية  �لأغاين  وبع�س  �ملذياع،  �أغاين  و��ستعمال 
�إىل �ملدن،  �لقد�س فقط بل تتعد�ها  �ل�سعبية، وهذه �لق�سية لي�ست مقت�رسة على  و�لدبكات 

و�لقرى، و�ملخيمات �لفل�سطينية كافة.

الفرق الشعبية: 

�ل�سعبي  و�لرق�س  و�لدبكة،  للغناء،  فرق  ت�سكيل  �إىل  و�جلمعيات  �لأندية  بع�س  تلجاأ 
جبل  نادي  �لأندية  هذه  ومن  �جلماهريية،  و�لحتفالت  �ملنا�سبات  بع�س  يف  للم�ساركة 
�لزيت�ن، ونادي �سل��ن، ونادي جبل �ملكرب، ونادي �سعفاط.. �لخ، وت�سكيل �لفرق �ل�سعبية 
�أي�سًا لي�س حكر�ً على م�ؤ�س�سات �لقد�س، بل ه� م�ج�د يف بقية �ملناطق �لفل�سطينية، ولعل 
جه�د جمعية �إنعا�س �لأ�رسة يف �لبرية متعددة �جل��نب تتقدم على �مل�ؤ�س�سات كافة ب�سكل 

و��سح. 

اللغة العربية: 

�لته�يد  و�سيا�سة  �لعربي،  و�متد�دها  �لفل�سطيني  حميطها  عن  �لقد�س  لعزل  نظر�ً 
ثقافيًا ولغ�يًا على م��طنيها، خ�س��سًا جيل  �نعك�س ذلك  ت�ستهدفها، فقد  �لتي  �مل�سع�رة 
�ل�سباب منهم، فقد �أ�سبح �سائعًا �أن ت�سمع يف �ل�سيار�ت �لتي يق�دها �ل�سباب �أغاين عربية 
�ساخبة، كما �أن ��ستبد�ل بع�س �لكلمات �لعربية بعربية �سائع �أي�سًا مثل كلمة: حم�س�م بدل 

حاجز، ومثل ك�بات ح�ليم بدل �سندوق �ملر�سى. 

الزّي الشعيب: 

�لزّي  يرتدين  �ل�سابات  بع�س  �لقد�س  جامعة  يف  وحتى  �لقد�س،  �س��رع  يف  يالحظ 
�ل�سعبي �لفل�سطيني �ملطرز، ويغطني روؤو�سهن بالك�فية �لفل�سطينية، كما �أن بع�س �ل�سباب 
�أي�سًا ي�سع�ن �لك�فية على رقابهم، وهذ� �أمر طبيعي كرد فعل لإثبات �له�ية �لفل�سطينية 

�ملهددة يف �لقد�س )12( . 

املبحث الثالث:

العادات والتقاليد املتبعة يف األعراس املقدسية:

عاد�ته  �لفل�سطيني  ولل�سعب  �لزو�ج،  يف  وتقاليد  عاد�ت  �لعامل  �سع�ب  من  �سعب  لكل 
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وتقاليده �خلا�سة يف �لزو�ج، وجدير ذكره يف هذ� �مل��سع �أن مدن وقر�ها وب��ديها فل�سطني 
تت�سابه يف عاد�تها وتقاليدها يف �لأعر��س �لفل�سطينية )13( . 

تلك  وتتمثل  الزواج،  يف  والتقاليد  العادات  يف  قدمية  مقايي�س  هناك  وكانت 
املقايي�س يف: 

�لأهل  �لعائلية، و�لعزوة بني  �للحمة  �لأقارب: لأن ذلك يق�ي  �لزوجة من  تف�سيل  1 .
)�لأعمام و�لأخ��ل( ، لذلك ي�ستطيع �بن �لعم �أخذها حتى ول� كانت خمط�بة. 

�لأ�سل: لالأ�سالة دورها يف �إ�سفاء �لقيم �لرتب�ية، و�ل�سل�ك �لأخالقي على �لأ�رسة  2 .
و�لأبناء، فالأ�سيل ل يغدر ول يخ�ن، و�لأ�سيلة حتافظ على زوجها، وكذلك حتافظ على 

ماله و�رسفه و�أولده. 
�لغنى: ويع�د ذلك لرغبة �لعري�س �لفقري يف �لقرت�ن بفتاة غنية ت�ساعده على �حلياة،  3 .
�سظفها، فالأخ��ل ي�ساعدون �أبناء �أخ��تهم ويحم�نهم، وي�سدون �أزرهم، باملال و�مل�ساعدة، 

ناهيك عما ترثه �لفتاة من و�لدها. 
قدرة �لعرو�س على �لقيام بالأعمال �لزر�عية �أو �لرعي )�لبادية و�لقرية( : فاملجتمع  4 .
�لفل�سطيني جمتمع فالحي يف غالبه، �لزوجة فيه تدخل معرتك �حلياة ف�ر �قرت�نها بزوجها. 
وه� يف غالبه جمتمع �أب�ي. فهي ت�ساعد يف قطف �لثمار )و�لتلقيط(، ونقل )�لغم�ر( على 
ظهر �جلمل �أو �لدو�ب �إىل �جلرن لدر�سها يف �لقرى. وكذلك تق�م مبهمة �لرعي وجلب �ملاء 
�ل�سعبي  �ل�جد�ن  لذلك تر�سخَّ يف  �لبدوي،  للبيت  �لب�سط و�خليام  �أو ن�سج  �لقريبة  �لعني  من 

�لتن�يه بالعاملني و�ل�ساعني يف ك�سب معي�ستهم ونقد من يتقاعد �أو يتكا�سل عن �لعمل. 
. 5 �جلمال: وه� من �مل���سفات �ملهمة �لتي يجب �أن تت�سف بها �لفتاة، وهناك من 
�لبيت  �لنف�س، ويكلل  �ل�سباب من يريدها جميلة حتى ول� كانت فقرية، لأن �جلمال يريح 

بال�سعادة و�لهناء )14( . 

العادات والتقاليد املتبعة يف األعراس الفلسطينية – القدس: 

متر هذه العادات باأمور عدة، من ذلك: 
وه� ح�س�ر �أهل �لعري�س و�لعرو�س يف بيت و�لد �لفتاة بح�س�ر �ملاأذون  الإ�ضهار:  -
�ملكلف، ويجري مر��سم عقد �لزو�ج على كتاب �هلل و�سنة ر�س�له من قب�ل و�إيجاب، وهنا يق�م 
�أهل �لعري�س بتقدمي �حلل�ى و�مل�رسوبات �لغازية، ويبارك�ن لأهايل �لعرو�سني، ويذهب كل 

منهم �إىل حاله، حيث ينتهي �إىل هذ� �حلد دور �لرجال. 
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اأما الن�ضاء فلهن فعل اآخر هو كالآتي: 
جتتمع �لن�س�ة من �أهل �لعري�س و�لعرو�س يف بيت و�لد �لعري�س.  1 .

�لعري�س  يتقدم  وهنا  وغناء،  وطبل  رق�س  من  �لفرح  باإطالق  �ملجتمعات  تق�م  2 .
على  �خلط�بة«  «دبلة  �لآخر  منهما  و�حد  كل  يلب�س  حيث  �لبع�س  بع�سهما  من  و�لعرو�س 
�س�ت �لغناء و�لأهازيج و�لرق�س، وهنا تك�ن حفلة �خلط�بة قد �كتملت، و�أ�سبح هذ� �ل�ساب 

زوجًا �رسعيًا لها. 
ومن �ملعروف �أن �لأغاين �لتي تقال يف هذ� �مل�قع تنا�سب حالة �خلط�بة حيث تنطلق 

و�لدة �لعري�س و�إخ�ته باأغنية �لأفر�ح �مل�سه�رة: 
يلبق لك �ضك الأملا�س  

عيني(  ي���ا  )اآه    
اأخذو حبيب قلبي  

ول���������ف غ�����ريي   
يلبق لك �ضك الأملا�س 

دروب دروب    
اأخذو حبيب قلبي مني  

اأدوب وخ���ل���وين    
يلبق لك �ضك الأملا�س  

�ضلوح ���ض��ل��وح    
اأخذو حبيب قلبي يا عيني 

وخ���ل���وين اأن����وح   
حبايب ل تلوموين  

اأن�����ا امل���ج���روح   
كيف العمل يا حبايب  

ول���������ف غ�����ريي   
وت�ستمر �لأغاين من هذ� �لقبيل م�جهة �إىل �خلطيب خا�سة، و�أنه كرجل مدين �سيك�ن 

م�ظفًا �أو له مهنة معينة مثل: معلم �أو مدر�س �أو ب��سطجي، وما �إىل ذلك. 
ومن هذه �لأغاين »�أغنية ع �لب��سطجي« �لتي تق�ل كلماتها: 

البو�ضطجي ع  البو�ضطجي  ع 
ظ�����ل�����ي�����ت اأن�������ادي�������ل�������ه
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ال��ق��م��ر زي  وال���ب���و����ض���ط���ج���ي 
ظ��������اوي��������ة ق����ن����ادي����ل����ه
املكتوب ج��اب  البو�ضطجي  ع 
املحبوب ل��ه��ا  ج����رى  واي�������س 
دروب دروب  وي�������اك  اأن�������ا 
ظ��������اوي��������ة ق����ن����ادي����ل����ه

وهنا ترد جمم�عة �أخرى من �لن�ساء باأغنية »ع �لقه�جي» �لتي تق�ل: 
ع القهوجي ع القهوجي     
  �ضبعة تروح و�ضبعة جتي

 �ضبعة ي�ضتقبلوا الذوات  
لقهوتي ق���ه���وت���ه  م����ن    
ع القهوجي ا�ضمه خليل    
اخلليل ب���اب  ق��ه��وت��ه  ي��ا   

�ضفوا الكرا�ضي خلليل  
لقهوتي ق���ه���وت���ه  م����ن    
ع القهوجي ا�ضمه ح�ضن    
الع�ضل زي  ق��ه��وت��ه  ي���ا   

�ضفوا الكرا�ضي حل�ضن   
 )15( لقهوتي  قهوته  م��ن   

�لفرح  و�لأهازيج وم�ساعر  �لطبل  �لن�ساء و�سط  �ملن��ل بني  �لأغاين على هذ�  وت�ستمر 
�لغامر. 

حول حفل الزفاف: 

تبد�أ هذه �ملرحلة باأن تق�م و�لدة �لفتاة بتجهيز �بنتها من ل��زم حفل �لعر�س �ملرتقبة، 
�إذ من �ل�رسوري �ختيار �لبدل �لالزمة و�ملنا�سبة و�لتي يجب �أن تك�ن �سبعة. وهي عبارة 
عن �أقم�سة ثمينة ومل�نة تختار مبعرفة �لعرو�س، ثم ت�ؤخذ �إىل �خلياط �ملخت�س، حيث يق�م 
بتف�سيلها بال�سكل �جلمايل �لالئق، بهدف تقريب ي�م �لزفاف �ملرتقب �لذي يق�م �لرجال 

بالتمهيد له باحلفلة �ملنا�سبة. 
�لعري�س، ويقدم بع�س  و�لد  �لرجال بي�مني يذهب  �لتي يق�م بها  �لزفاف  قبل حفلة 
�ملال �إىل �سهره و�لد �لعرو�س، وه� ما يعرف عندهم ب «ع�سا �لعرو�س« �لذي يك�ن بتجهيز 
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مائدة كبرية من طعام �لغد�ء تقت�رس على �لأهل و�لأ�سدقاء و�جلري�ن، وبع�س �ملقربني من 
�لعائلة. 

مراسم الزفاف: 

محام العريس: 

يف �ملدن �لفل�سطينية، ومن �سمنها �لقد�س، ي�ستحم �لعري�س يف �حلمام �لعام ب���سطة 
�أ�سدقائه، بينما يرق�س �آخرون خارج �حلمام »رق�سة �لدبكة» ويغني غريهم قائلني: 

الأف�������راح دار  ي����ا  ب���ال���ن���دى  م���ر����ض���وم���ة 
م���ر����ض���وم���ة ب���ال���ن���دى وامل�������ض���ك ف����واح
وادينا �ضهل  وازرع  ال��رم��ان  زراع  ي��ا  ول��ه 
�ضواقينا دي�����ور  مي�����ض��ي  ال���زي���ن  وخ���ل���ي 
وخ��ل��ي ال��زي��ن مي�����ض��ي ع م��ي��ق��ات ���ض��رباوي
حليلة ل��ه  �ضايف  ال��ع��ني  ف��وق  ال��زي��ن  وري���ت 
وري����������������ت ال����������زي����������ن ب�����ع�����ي�����وين
ت�������ل�������وم�������وين ل  وْه������������ل������������ي 
ويف مكان �آخر بالقرب من �حلمام تغني �لن�ساء »�لهيهاويات«: 

عليه �ضموا  ف��الن  على  و�ضموا 
حواليه واخوته  للحمام  وعابر 

وبعد �لنتهاء من �حلمام يظهر �لعري�س مرتديًا دماية �أو بدلة جديدة، وف�قها جاكيت 
من �ل�س�ف، و�أحيانًا يرتدي عباية ف�ق مالب�سه، وي��سع له يف جيب �ل�سدر منديل �أبي�س، 

وبجانبه جمم�عة من �أقالم �حلرب للزينة )16( . 
وعند خروج �لعري�س من �حلمام ت�سمع �لطلقات �لنارية من م�سد�س �أو بنادق، وير�س 

�لعطر على �لعري�س و�ملحيطني به من �ل�سباب، وهنا يهتف �جلميع متفقني: 
ط���ل���ع ال����زي����ن م����ن احل���م���ام

عليه اهلل  وا�ضم  اهلل 
وتردد غري ذلك من �لأغاين �ل�سعبية �لطريفة. 

ة من �لأرز و�ملرق، و�حلل�يات، و�رس�ب  وتقدم للمحتفني عادة ي�م �لزفاف وجبة مهمَّ
لهم  ، فتذبح  و�لقرى �ملجاورة(  )�ملدن  �أنا�س من خارج �ملدينة  �إذ� كان هناك  �أما  �ل�رد، 

�لذبائح �لتي يح�رسونها معهم يف �لعادة. 
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زفة العريس: 

من �لعاد�ت يف �لعر�س �ملقد�سي زفة �لعي�س، فبعد �لنتهاء من �لغد�ء، تبد�أ زفة �لعري�س 
�لذي ميتطي ج��د�ً �أ�سياًل حاماًل مظلة مزرك�سة باملحارم �لز�هية �لأل��ن، ومناديل �خلرز، 
وحجر  و�لبخ�ر،  بال�سعري،  مليئة  »حمما�سة«  وعاء  و�لدته  حتمل  حني  يف  �لذهب،  وقالئد 
�أخرى،  �ل�سب، وجمر من فحم �حلطب، كهد�يا لأهل �لعرو�س، ويف �مل�ساء تذبح لهم ذبائح 
�أحد  �أو يف  يت�سع،  �لبيت ل  �إذ� كان  �مل�سافة  �أو يف  �لعري�س،  بيت  �ل�لئم عادة يف  وتقام 
�جل��مع – �مل�سجد �لأق�سى-، وتر�سل كميات من �لطعام �إىل بيت �لعرو�س لتاأكل هي و�لأهل 

و�لأ�سدقاء، �أثناء �لطعام تغني �لن�ساء ما تي�رس من �لأغاين �ملنا�سبة ومنها: 
عري�ضنا عنرت عب����س 

عري�ضنا ع��ب�����س  ع��ن��رت         
وعري�ضنا ابن الك�رام 

والثنا امل��ف��اخ��ر  اب���ن     
عري�ضنا زين ال�ضباب  

عري�ضنا ال�ضباب  زي��ن     
عري�ضنا ما اأب�����رعه  

مطلعه يف  القمر  مثل     
واللي يعادينا نذبحه 

ب�ضيوفنا ون��ق��ط��ع��ه       
بالقرب  �لزفة  متر  وعندما  �إليها.  وما  و�ملديح  و�لغزل  �لتهاين  �أبيات  من  ذلك  وغري 
من د�ر �أحد �أ�سدقاء �لعري�س �أو �أقاربه، فاإنهم ينرثون �لأرز على �مل�كب �بتهاجًا وغبطة، 
وتع�د زفة �لعري�س مع غروب �ل�سم�س �إىل بيته �أو �مل�سافة ��ستعد�د�ً مل�كب زفة �لعري�س �إىل 

عرو�سه، ويغني �ل�سباب ويرق�س�ن رق�سة �لدبكة )17( . 
اأما بالن�ضبة لزفة العري�س فتنق�ضم اإىل ق�ضمني هما: 

زفة اأ�ضدقاء والد العري�س:  1 .
وتك�ن قبل زفة �لعري�س حيث يق�م �أحد �أ�سدقاء و�لده باأخذ �لإذن بعمل �لزفة، ومن 

�ل�رسوري �أن يك�ن بيت هذ� �ل�سديق على م�سافة لي�ست قريبة من بيت �لعري�س. 
وتق�م هذه �لزفة على قاعدة �أن يخرج �لعري�س من بيت �لقائم على �لزفة متجهًا �إىل 
�سالة �لفرح �أي �لعر�س، وهنا تذهب �لفرقة �لنحا�سية �ملك�نة من ثمانية �أ�سخا�س �إىل د�ر 
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�ل�سديق، وتق�م بعزف حلن بيت �ل�سديق �لذي يق�م بدوره بدفع �لنق�ط للفرقة، وهي مبلغ 
جيد من �ملال. ثم تبد�أ بعد ذلك مر��سم �لزفة �لتي تتك�ن من �لرجال و�ل�سباب من �لأ�سدقاء 

و�حل�س�ر، ويكرث �لأولد يف مثل هذه �لزفات. 
�لرجال يحمل�ن �مل�سابيح �مل�ساءة بالكريو�سني، ثم يبد�أون  �أربعة من  وهنا يتقدم 
بي�ت  من  بيت  من  بالقرب  �قرتب��  وكلما  �سريهم،  �أثناء  ويف  �لعر�س،  مكان  �إىل  بالتحرك 
�أ�سدقاء �أب �لعري�س يق�م �ل�سديق بت�زيع �حلل�ى على �لنا�س وتقبيل �لعري�س و�ملباركة له. 
مع مالحظة �أن �أحدهم يحمل كر�سيًا يجل�س عليه �لعري�س بني �لفينة و�لفينة، ثم تطلق على 

�لزفة بع�س �لأهازيج و�مل��ويل �جلميلة �لتي تنا�سب �مل�قف ومنها: 
م����ربوك ي���ا ع��ري�����س ه���ي ه��اي
ري�����ت�����و �����ض����ب����ع ب����رك����ات

ه���ي ه�����ي.. )امل��ج��م��وع( 
خم�ضة يف خم�ضة يف خم�ضني هي هاي
احل�����ض��ودي ع���ني  خ��م�����ض��ة يف 

ه���ي ه�����ي.. )امل��ج��م��وع( 
هاي  على حممد  ي�ضلي  ما  واللي 
وع��ودي ملحة  عينه  يف  ن��ح��ْط 

ه���ي ه�����ي.. )امل��ج��م��وع( 
زفة. 2 ال�ضباب للعري�س: 

م�ساًء  �لر�بعة  �ل�ساعة  من  وتبد�أ  �ل�سباب،  من  و�أ�سدقائه  �لعري�س  �أقارب  بها  ويق�م 
عدد من  تتك�ن من  منها  �لبلدية  )نحا�سية(.  و�لأخرى   ، )�سعبية(  بلدية  �إحد�هما  بفرقتني 
�لأ�سخا�س )3-4( يف �لغالب، ي�ستخدم�ن فيها �ملزمار �لبلدي حيث يعزف�ن يف بيت �أهل 
�لعري�س حتى �لثامنة م�ساًء تقريبًا. وهنا تدق �لأنغام �لبلدية �جلميلة و�لطب�ل �لعذبة عرب 
�أهازيج و�أغاين حتيي �أهل �لعري�س و�حل�س�ر، حيث يق�م �حل�س�ر خا�سة �أهل �لعري�س بتقدمي 
بالفرقة  و�حتفاًء  تكرميًا  »��ستقبال«  با�سم  يعرف  فيما  �لفرقة  رئي�س  �إىل  )�لنق�ط(  �لنق�د 

وتقدير�ً ملجه�د�تها يف �إجناز �لفرح. 
يف هذه �للحظات يق�م جمم�عة من �ل�سباب من �أ�سدقاء �لعري�س با�سطحابه �إىل �حلمام 
فيما يعرف ب »حمام �لعري�س« بعد �أن يتقدم �ملزين » �حلالق« باحلالقة �حلقيقة له. بعد ذلك 
ياأخذ �ل�سباب »بتحميمه« ثم يلب�س�نه �ملالب�س �جلديدة �جلميلة �لتي جهزت لهذه �ملنا�سبة، 

ثم يعطرونه وهم يرق�س�ن ويدبك�ن �أمامه وه� غارق بني قبالتهم وعط�رهم)18(. 
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وللزفة بع�س الأغاين اخلا�ضة بها مثل:
ع���ري�������ض���ن���ا زي������ن ال�����ض��ب��اب
زي������ن ال�������ض���ب���اب ع��ري�����ض��ن��ا 
ال�ضما  م��ن  غ��ي��ب��ي  �ضم�س  ي��ا 
عري�س ع��ن��دن��ا  يف  الأر������س  ع 
ع���ري�������ض���ن���ا ع����ن����رت ع��ب�����س 
ع����ن����رت ع���ب�������س ع��ري�����ض��ن��ا

ومنها �أي�سًا ق�لهم: 
ع���ري�������ض���ن���ا زي������ن ال�����ض��ب��اب
ه���������������������������اي ه��������������اي
ال����ل����ي ن���ب���ت ن����ب����ات ط��ي��ب

)املجموع(  هي  هي 
اط���ف���ي ال�����ض��م��وع ه����اي ه��اي
وج������ه ال���ع���ري�������س ����ض���اوي

)املجموع(  هي  هي 
م����ربوك ي��ا ع��ري�����س ه���اي هاي
ي����ا ري����ت����و ����ض���ب���ع ب���رك���ات���ي
النور ب��ه��ي  ب����ارك حم��م��د  ك��م��ا 
ع�����ل�����ى ج�����ب�����ل ع����رف����ات����ي

)املجموع(  هي  هي 
من  �ثنان  يحمله  حيث  �لعر�س،  مكان  �إىل  �ملحتفل�ن  ي�سل  �جلميلة  �لزفة  هذه  بعد 
�إخ�ته، ثم يدخل�نه �إىل حميط �لفرح عند �لن�ساء �لل��تي يقمن بالغناء له و�لرق�س �أمامه، 

ومن هذه �لأغاين: 

ل���ك هوي���د  هوي���دي  ي���ا 
ول���ع اأو  دل���ع  مت�ض���ي 
ي���ا ويلي ويلي م���ن البنات
نب���ات �ض���كر  ريته���ن  ي���ا 
و�ض���ته لأبوه���ا  راح���ت 
ل���ك هوي���د  هوي���د  ي���ا 

يل  هوي���د  هوي���د  ي���ا 
حنجل���ي وحمنجل���ي 
البنات غ���زل  اأك���رث  م���ا 
املزمنات العالت  ت�ض���في 
اأري���ده م���ا  �ض���ايب 

ل���ك  هوي���د  هوي���د  ي���ا 
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وهنا تنطلق �إمر�أة من �أهل �لعري�س باأغنية تق�ل فيها: 
بني���ا ي���ا  ولي���ا  لي���ا 
به���واك اجلم���ال  ان���ت 
قوم���ي العب���ي وم���ا بلعب
املرك���ب ع  لأروح  واهلل 
قوم���ي العبي يا جوز يا لوز
بيعي الفر�ض���ة وا�ضرتي جوز

املي���ة ع  واردة  ي���ا 
علي���ة دلل���ك  واأن���ا 
بتعب �ض���غايل  ك���رث  من 
بحري���ة رّي����س  واعم���ل 
ج���واز ل  معلق���ة  ي���ا 

 )19( ال�ض���توية  بدفيك���ي 

ومن �لأغاين �مل�سه�رة �لتي ترددها �لن�ساء يف هذ� �ملقام �أغنية »يا عزيز عيني« �لتي 
تق�ل كلماته: 

بلدي اأروح  ب��دي  واأن��ا  عيني  عزيز  يا 
بلدي اأروح  عايز  واأن��ا  بلدي  يا  بلدي 

ومنها �أي�سًا �أغنية »ع �لالل وديني« تق�ل كلماتها: 
ال�����الل ع  ودي�����ن�����ي  ال���������الل  ع 
ه��������ذي ال�����دن�����ي�����ا واأح�������وال�������ه
غ���م���������������زة ع���ي���ن���ه م�����رت ال����ل����وز

منوذج من الرتاث للعرس املقدسي: 
ون عرو�ضي  موؤ�ض�ضة وطننا لل�ضباب والتنمية، ومنتديات طالب جامعة القد�س، يزفُّ

القد�س، عائد وثورة، كنموذج على التم�ضك بالرتاث املقد�ضي بالأفراح )20(: 
)يا �أب� ث�رة، هاي �لبنت بنت عمي، و�أنا �أبدى فيها، و�إبن �لعم بنزل بنت عمه عن ظهر 
�لفر�س(، بهذه �لكلمات بد�أ ن�سال �إبن عم ث�رة يطالب بابنة عمه خالل طلبتها يف �لعر�س 
�ل�سعبي يف جامعة �لقد�س باأب� دي�س. مظاهر زفاف متميزة، وعر�س �سعبي فل�سطيني كامل، 
عرو�سي  ليزفا  �لقد�س،  جامعة  طالب  ومنتديات  و�لتنمية،  لل�سباب  وطننا  م�ؤ�س�سة  نظمته 
�لقد�س، عائد وث�رة، و�سط ح�س�ر جماهريي حا�سد، �ت�سم بالب�ساطة و�لعف�ية. مئات �لطلبة 
بيت  يف  تبكي  كانت  و�لتي  �لتقليدي،  �لفل�سطيني  للبا�س  �ملرتدية  �لعرو�س  ح�ل  �حت�سدو� 
�� فرحا عندما وقفت  �ل�سعر، على �أنغام م��ل ينتقد تزويج �لبنت لبن عمها غ�سبا، و�سجَّ
ث�رة قائلًة: »ن�سال �سب منيح، و�ألف بنت بتتمناه، ب�س ه� مثل �أخ�ي«، ورد عليها �أب�ها 
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معربا عن م��فقته على تزويجها للعري�س عائد �لذي �رتدى )قمباز�ً وحطة وعقاًل(، و�سط 
�إ�سكاليات  �لقه�ة، و�رسعان ما بد�أت  ت�سفيق عارم �خرتق �سمت �ملكان. و�رسبت �جلاهة 
�ملهر وتكاليف �لزفاف، تطف� على �ل�سطح، ولكن �لكرم �لفل�سطيني �ملعه�د، و�لذي جت�سد يف 
�إعالنا لالرتباط.  �سخ�سية و�لد ث�رة، ح�سم �مل�قف، ل�سالح �لعرو�سني، مع قر�ءة �لفاحتة 
رويد� رويد� بد�أت جمم�عة من �لن�س�ة �لكبري�ت يف �ل�سن، يرتدين �أزياء فل�سطينية متن�عة 
من خمتلف �ملناطق، يرددن ترويد�ت �حلناء، مع كل خط تر�سمه )�حلناية( على يد ث�رة، 
�لتي مل ت�ستطع �أن تخفي �بت�سامتها، و�سط ت�سفيق من �حل�س�ر. بعد دقائق معدودة، حت�ل 
�لعري�س، و�لتي نفذت بجدية كاملة،  �أخرى، حيث جرت مر��سم حالقة  �إىل �ساحة  �جلمه�ر 
�أهازيج وهتافات متيزت بها هذه �ملنا�سبة، و�سد�  �أر�سا، و�سط  حيث ت�ساقط �سعر �لعري�س 
�س�ت �جلمه�ر مردد�ً: »�حلق يا حالق بامل��س �لذهب«. و�رسعان ما �بتل �لعري�س، عندما 
كان �أ�سدقاوؤه ير�س�نه باملاء، منفذين م�سهد حمام �لعري�س، �لذي مل يخُل من بع�س �ملز�ح 
و�لنكات، �لتي تتخلل حمام �لعري�س عادًة، على يد �أ�سدقائه وحمبيه، و�سط تفاعل كبري من 
�للبا�س  يرتدون  �لع�رسين  �سباب يف  �ملكان.  د�ئرة ح�ل  �سكل  على  ��سطف  �لذي  �جلمه�ر 
�لفل�سطينية،  �لتطريز�ت  باأجمل  �ملزرك�سة  �أث��بهن  يرتدين  وفتيات  �لفل�سطيني،  �لتقليدي 
زفة  يف  عرو�سته  لي�سطحب  جمدد�،  �ل�سعر  بيت  �إىل  ر�سمية  جاهة  يف  �لعرو�سني  ر�فق�� 
�لطلبة �سارو� بب�ساطة وعف�ية، و�سفق�� فرحني ومندجمني يف  �نطلقت من �ملكان. مئات 
يا  »تل�حلي  �لط�ل، وتتعاىل مع  �لدلع�نا وزريف  تردد  �لتي كانت  �لرجال  �أ�س��ت  �لزفة، 
د�لية«، كانت تخرتقها �أ�س��ت زغاريد �لن�س�ة �لقادمة من �خللف. و�رسعان ما كان يقف 
كف  �أب�  يا  جملنا  يا  »نخ  �ل�ق�ف  �أجل  من  رددوها  �أهزوجة  �أ�س��ت  على  �لزفة،  م�كب 
حمنا، نخ �أْو وقف باب �لد�ر، تتطلع بنت �ملختار«، لتتل�ها دبكة �سعبية على �أنغام �ل�سبابة 
�لتي كانت ت�سدح عرب مكرب �س�ت يدوي. يغادر �مل�كب �لب��بة �لرئي�سية جلامعة �لقد�س، 
نح�  و�أ�سدقائه، و�جته�� معا  و�سط �رس�خ حمبية  للزفة،  فر�سا خ�س�ست  �لعري�س  و�أعتلى 
�لرئي�س، وهناك جتمع �حل�س�ر معا، يف  �لعن�رسي، �ملال�سق حلرم �جلامعة  �لف�سل  جد�ر 
حتد و��سح، لهذ� �جلد�ر �لذي ح�ل �أفر�حنا �أتر�حا دوما. ومن ج��ر جد�ر �لف�سل، ��ستمرت 
�لزفة و�سط زغاريد �لن�س�ة و�أهازيج �ل�سباب، و�سارت بج��ر �جلد�ر، �إىل �أن دخلت �إىل مدرج 
كله،  �ملدرج  �متالأ  و�سط ح�س�ر جماهريي حا�سد.  �لعري�س،  بيت  �لذي كان ميثل  �حلق�ق، 
و��سطف �لطلبة و�مل�ساركني على �أطر�ف �ملكان، كي ل يف�ت�� فر�سة م�ساهدة هذ� �حلدث، 
طالب وطالبات �حت�سدو� على �مليمنة، فيما �تخذ �آخرون �ملي�رسة، فيما �كتظ و�سط �ملدرج، 
يف م�سهد عربَّ ب�سكل و��سح عن �هتمام �ل�سباب �لفل�سطيني برت�ثه وعاد�ته وتقاليده، ودعمه 

لكل �لن�ساطات �لتي ت�ؤكد على عروبة مدينته �ملقد�سة. 
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�لن�س�ة  �أهازيج  �أنغام  �لعرو�سان �ملدرج، و�سط ت�سفيق كبري من �حل�س�ر، على  دخل 
باملطرز�ت  زين  عربي،  فر��س  على  �أر�سا،  ليجل�سا  �مل�رسح،  و�عتليا  �لزفة،  ر�فقن  �لل��تي 
و�ملن�س�جات �لفل�سطينية، و�لأدو�ت �لرت�ثية. تر�ق�س �جلمه�ر وتفاعل على �أنغام فل�سطينية 
تر�ثية، تقدمتها �أغنية يا هال حي �ل�سي�يف، وتبعتها �لعديد من �لأغاين �لرتيثية �لتي جت�سد 
حب �ل�طن وع�سق �لرت�ث، وقدمت فرق جمعية �لع�دة للفن�ن �ل�سعبية، ل�حات دبكة �سعبية، 
قدم��  �للذين  �لأطفال،  �إن دخل  وما  �ملدرج.  �أ�سعلت  و�لطيارة،  و�ل�سمالية  �جلن�بية  �سملت 
دبكة �سعبية ر�ئعة، حتى وقف كل من يف �ملدرج، و�رسع�� يف ت�سفيق حار، له�ؤلء �لأ�سبال 
و�لزهر�ت، �للذين مثل�� �لدبكة �لفل�سطينية، ب�سكل ر�ئع ومثري، لقي �إعجابًا كبري�ً من �جلمه�ر. 
»وبك�فية وعباءة وعقال، باأهزوجة و�أغنية وم��ل، �إىل �لقد�س �سن�سري و�سنكمل �لن�سال«، 
هكذ� �أكدت )وطننا( يف كلمة �ألقاها علي عبيد�ت، على �أن �لعر�س �لفل�سطيني )عر�س �لقد�س( 
و�سبابها.  �أبنائها  و�ستبقى، بجه�د  كانت  �لقد�س عربية،  باأن  للجميع  ر�سالة  لي��سل  نظم 
�أن ت�ؤكد على مت�سك �ل�سباب �لفل�سطيني  �أر�دت من خالل هذ� �لعر�س  �أن )وطننا(  و�أ�ساف: 
بعاد�ته وتقاليده، و�أن جد�ر �لف�سل وحمالت �لته�يد لن تثني هذ� �ل�سباب عن �إكمال �مل�سرية 
حتى حتقيق �لث��بت �ل�طنية �لفل�سطينية. و�أ�سار �إىل �أن هذ� �لن�ساط يحمل �أهد�فا �جتماعية 
�إىل جانب �ل�سيا�سية �ملتمثلة يف �إحياء ذكرى �لنكبة بعيد� عن �مل�سري�ت و�خلطابات، تتمثل 
�ل�سباب  تقليل �مله�ر، مل�ساعدة  �لفتيات غ�سبا، وعلى �رسورة  يف �حلث على عدم تزويج 
على �ل�ستقر�ر. وما �إن �أنهى عبيد�ت كلماته، حتى �سج �ملدرج، بالت�سفيق تفاعال مع �أغنية 
دخ�ل  مع  كبري  تفاعل  تبعه  مكانه،  يف  �جلمه�ر  من  �أحد�  تبق  مل  و�لتي  �لك�فية(،  )علِّي 
رئي�س جامعة �لقد�س، �لدكت�ر �رسي ن�سيبة، وقيامه بالت�سليم على �لعرو�سني، وم�ساركتهما 
�لفرحة و�سط �ملدرج. و�عتلت �لطفلة �ألء عي�سى من بيت �لطفل �لفل�سطيني �مل�رسح، و�سدت 
ب�س�ت طف�يل �أغنية: »طل�� �أحبابنا طل��، ن�سم يا ه�ى بالدي«، فيما كان زمالوؤها يقدم�ن 
وقدم  روؤو�سهم.  على  تر�ق�ست  �لتي  وبك�فياتهم  �لفل�سطيني،  بلبا�سهم  ر�ئعة،  فنية  ل�حة 
بع�س �لطلبة �لذين تفاعل�� مع �لعر�س، ل�حات فنية متن�عة، ودبكات فل�سطينية مثلت كل 
�ملناطق، و�سط تفاعل �جلمه�ر على �ملدرج مع �أهازيج �لدلع�نا وظريف �لط�ل. من جانبها 
�أ�سارت عرو�س �لقد�س، لر� زعرور، �لتي ج�سدت دور ث�رة، �أن �ختيار �لأ�سماء مل يكن عبثًا، 
بل جاء تاأكيد�ً على ��ستمر�ر �لث�رة حتى �لع�دة، وحتقيق كامل �لأهد�ف �ل�طنية، وباأنها 
�ساركت لتثبت للجميع باأن �ل�سباب �لفل�سطيني متم�سك برت�ثه ومعتز ومفتخر به �أي�سًا. وهذ� 
ما �أكده عري�سها، عمار �أب� زياد، �لذي ج�سد دور عائد، قائاًل: »�إن هذ� �لعر�س ه� تاأكيد على 
�رسورة تعزيز �سم�د �ل�سباب �لفل�سطيني، وتنمية ثقافته وتر�ثه، من �أجل �أن ياأخذ دوره يف 

�ملجتمع، وبالتايل يف خدمة ق�سيته«. 
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�لذي  �لعر�س  هذ�  �أن  وطننا،  م�ؤ�س�سة  رئي�س  م�سارقة،  ر�مي  �أ�سار  ذ�ته،  �ل�سياق  ويف 
تاأكيد على عروبة �ملدينة �ملقد�سة، رغم �جلد�ر و�لته�يد، ورغم  �لف�سل،  نظم بج��ر جد�ر 
كل �حلمالت �لإ�رس�ئيلية �لتي ت�ستهدف �ل�سباب �لفل�سطيني. و�أ�ساف �أن هذ� �لي�م �ل�سعبي 
�لرت�ثي ُبعْيد �أيام من ذكرى �لنكبة، ر�سالة من �سباب فل�سطني و�لقد�س خا�سًة، �إىل �لعامل 
�ل�سياق  ليد�فع�� عن تر�ثهم وقد�سهم ومقد�ساتهم. ويف  �لآلم،  باأنهم هنا باق�ن، رغم كل 
تزين  فل�سطينيا  ث�با  �رتدت  و�لتي  وطننا،  م�ؤ�س�سة  يف  �لنا�سطة  زعرور،  رنا  �أفادت  ذ�ته، 
بالتطريز�ت �لفل�سطينية �جلميلة، باأن هذ� �لعر�س �لذي و�سفته بالناجح جد�، جاء ليعرب عن 
�عتز�ز �لفل�سطينيني يف �لقد�س برت�ثهم �ل�طني، و�إرث �آبائهم و�أجد�دهم، مد�فعني عنه وعن 
حق�قهم �ل�طنية، ووج�دهم وبقائهم يف مدينة �لقد�س. ومن �جلدير بالذكر �أن عر�س �لقد�س، 
�لفل�سطينية،  و�لعل�م  و�لثقافة  للرتبية  �ل�طنية  �للجنة  من  بدعم  نظم  وث�رة،  عائد  عر�س 
�لنكبة  �إحياء ذكرى  �إطار  )�لإي�سي�سك�(، يف  و�لثقافة  و�لعل�م  للرتبية  �لإ�سالمية  و�ملنظمة 

�ل�ستني. 

عرس مقدسي لطائفة الروم األرثوذكسي يرجع تارخيه إىل 1855م: 

هناك مثل يق�ل: »طب �جلرة ع متها.. بتطلع �لبنت لأمها«، وهذ� �ملثل تطبقه طائفة 
�لروم �لأرث�ذك�س حيث عندما يريدون تزويج �أحد �أبنائهم من فتاة ي�ساأل�ن عن �أمها، وذلك 

بدون علم �لعري�س. 
وعند ت�سميم �أهل �لعري�س على فتاة معينة تذهب �إحدى �لن�ساء �ملقربات من �لعري�س 
�لبنت �ملر�سحة للزو�ج، وتبد�أ باإطر�ء حما�سن و�أخالق قريبها �لعري�س، فتق�م  �أهل  لزيارة 
�أم �لعرو�س بالت�ساور مع �لزوج و�لأقارب، وبعد �أخذ ورد، وقيل وقال، وملدة ل تنق�س عن 

�ل�سهر ياأتي �جل��ب. 
تبد�أ  �إيجابيًا  و�إذ� كان  �لطرفني،  و�لقدح من كال  �لذم  يبد�أ  بال�سلب  فاإذ� كان �جل��ب 

�لإجر�ء�ت �لتقليدية ت�سري مبجر�ها �ملرعي )21( . 
وبعد �رسب  �لعرو�س،  يد  لطلب  �لعري�س  �إىل  �ملقربني  �لرجال  من  وفد  يذهب  الُطلبة: 
�أكرب �سنًا بني وفد �لعري�س بالق�ل: »طالبني بنتكم فالنة �إىل �بننا  �لقه�ة يبا�رس من كان 
فالن، طالبني قربكم، م�س طالبني بعدكم«. فيجيب �مل�س�ؤول عن �لعرو�س: »مقدمة جارية 

يف مطبخكم. مربوكة عليكم«!!! . 
وعند �سماع كلمة مربوك تنطلق �لن�س�ة بالزغاريد و�ملهاهاة. بعد �أ�سب�ع و�حد من هذ� 
�أهل �لعري�س �لكاهن لياأخذ �ملباركة ر�سميًا من �أهل �لعرو�س، ويبلغ �أهل  �لجتماع ير�سل 
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�أيام يتباحث �لأهل ب�ساأن تعيني ي�م  �لعري�س ر�سميًا بح�س�ل �ملباركة. بعد مرور ب�سعة 
�خلطبة، وما يت�جب على �لعري�س تقدميه من حلي وف�ساتني ول��زم للعر�س. 

ومتر �لعاد�ت و�لتقاليد يف �أعر��س طائفة �لروم �لأرث�ذك�س مبر�حل: �خلط�بة، و�ل�س�فة، 
ومدة �خلط�بة، و�ل�ستعد�د للعر�س، وحمام �لعرو�س، وجتميل �لعرو�س، و��ستالم �جلهاز �أي 
جهاز �لعرو�س وذلك يك�ن يف ي�م جمعة ح�سب عاد�تهم وتقاليدهم يف ذلك �لزمن، وحمام 
�لعري�س، وطريقة �لدع�ة �إىل �لعر�س، وهد�يا �لعري�س، وحالقة �لعري�س، وت�رسفات �لعرو�س 
�أثناء �لزفة حيث متنع من �لكالم و�لروؤية، و�لذهاب �إىل �لكني�سة لعقد �لقر�ن هناك، و�ل�سري 

�إىل بيت �لعري�س، حيث يتخلل ذلك م��قف يجب على �لعرو�س تخطيها. 
ومن �لعاد�ت يف �أعر��س طائفة �لأرث�ذك�س �خلمرية، جل�ة �لعرو�س، و�لنق�ط )22( . 

طائفة من �لزغاريد �لتي كانت تطلق يف هذه �لأعر��س)23( : 
حمام العرو�س:  ● 

��ام��ْك ه���ا ه���ي ن��ع��ي��م��اً ي���ا ع���رو����س ح��مَّ
ه����ا ه����ي وع���ا����ض���وا ي����ا ع����رو�����س ب��الن��ك
ه���ا ه���ي وت�����ض��ل��م ي���ا ع���رو����س دق����ن بيك
ب�ضانك واأه����ل����ه  ق�����ام  ال���ل���ي  ه����ي  ه����ا 

حالقة العري�س:  ● 

الذهبية موا�ضك  يف  له  احلق  حالق  يا  هي  ها 
 ها هي وا�ضتنى عليه يا حالق ملا تلتم الأهلية

ا�ضتالم العرو�س:  ● 

ه��ا ه��ي واوع����ى ي��ا ع��ري�����س ت��ن��دم علمال
قفايل �ضود  ح��واج��ب  عرو�ضتك  على  ه��ي  ه��ا 
حمنية حاجبني  ع  ذهبية  و�ضعرات  هي  ها 
تاين ول  اأول  م��ن��ه��ا  يف  م��ا  ب��ل��دك  ب��ن��ات 
عاملايل ت��ن��دم  ل  ع��ري�����س  ع��ري�����س  ه��ي  ه��ا 
ح����واج����ب ع���رو����ض���ت���ك خ���ط���ني اأق���الم���ي
ِميَّة على  ��ة  ِم��يَّ عرو�ضتك  ح��واج��ب  ه��ي  ه��ا 
للمية األ������ف  م����ن  ب���ل���دك  اأه������ل  ت�������ض���وى 
ه�����ا ه�����ي وري����ت����ه����ا ت���ث���م���ر وت���ع���م���ر
ومت�������ل�������ي ال������ب������ي������ت �����ض����ب����ي����اين 
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 يف حال اخل�ضام بني الفريقني: 
اأ���ض��احل��ه��م ����ض���ال���ح وم����ال����ح وم�����ا يل ق���ل���ب 
اأت����ك����ل����ك����ل ق���ل���ب���ي م�����ن ك�����رت ق��ب��اي��ح��ه��م
واذبحهم، ال�ضيف  ���ض��ن  ع��ري�����س  ي��ا  ل��ك  ق��ل��ت  م��ا 
وغ��م��ق جمارحهم ال��ع��دا  روؤو������س  ع��ل��ى  واده�������س 

اأم العرو�س:  ● 

القلعة يف  حم��ب��و���ض��ة  ���ض��ن��ة  خم�ضتع�رش 
ك���ف���ي حم���ن���ى وع���ي���ن���ي ب��ت��ن��ق��ط دم��ع��ة
احل���ي خ�������رش  ي�����ا  ع���ل���ي���ك  اهلل  �����ض����الم 
اجلمعة ل��ي��ل��ة  وان�����در  واأ����ض���ل���ي  اأ����ض���وم 

ل�ضان حال العرو�س:  ● 

ق�����ال�����ت ال�����ع�����رو������س وه�������ي ط���ال���ع���ه
����ض���ل���م���وا ع����ل����ى ال����������دار وج����ريان����ه����ا
احل���ن���ون���ة اأم�������ي  ع���ل���ى  يل  و����ض���ل���م���وا 
ي����ا م����ا ل���ي���ايل ل��ف��ت��ن��ي ب��اأح�����ض��ان��ه��ا

ل�ضان حال العري�س:  ● 

رن�������ت خ��������رزة ال����ب����ري ب�����ني رج���ل���ي���ك
وخ������وامت المل����ا�����س داق�����ت ع��ل��ى اي��دي��ك
عليك ب���ت���ف���رج���وا  ج��ي��ل��ك  ب���ن���ات  اأج������و 
ب��ي�����ض��ب��ه��وك ه�����ن  ول  م���ت���ل���ك  ه�����ن  ل 

باب الكني�ضة لأم العري�س:  ● 

ع���ايل ال���ق���ي���ام���ة  ب�����اب   -1
واج�������ب اأ������رشع�����ه ب����اأي����دي
وخ������ل������َي ق����ل����ب����ي ي���ف���رح
ق������د م������ا ب���ك���ي���ت ع���ي���ن���َي

بري دارن������ا  ويف  دارن������ا   -2
م���غ���ط���ى ب�������رش����ض���ف ح���ري���ر
ح��ل��ف��ت ي����ا ن���ا����س م����ا اأمل����ه
اإكليل يف  اأب���ن���ي  اأ����ض���وف  اإل 
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للكاهن عند الكليل:  ● 

مليح ي���ا  ط��ي��ب  ي���ا  خ��وري��ن��ا 
ك��ل��ل ال���ع���ر����ض���ان وا���ض��رتي��ح
وم�������د مي���ي���ن���ك وب����ارك����ه����م
وب���������ارك ����ض���ع���ب امل�����ض��ي��ح
خ������وري������ن������ا ي�������ا لب���������س
ي���������ا ������ض�����ك�����ر ي����اب���������س
ي������ا م����ع����م����د ال�������ض���ب���ي���ان
ي������ا م����ك����ل����ل ال����ع����راي���������س

اجللوة لدار العرو�س:  ● 

تعب�س م��ا  اهلل  ي��ا  ع��ري�����س   -1
وع��رو���ض��ت��ك اأح�����ض��ن واأ���ض��ط��ر
م���ق�������ض���و����ض���ه���ا ه���ال���رتك���ي
حت�����ت �����ض����ارب����ك الأ�����ض����ق����ر

البنا ���ض��م��دة  ���ض��م��دت��ك   -2
غني  خدك  على  اليو�ضفي  وذهب 
وال�������ل�������ي، ي�����اخ�����د م��ت��ل��ك
ي��ح�����ض��ب ع��ل��ي��ه ال��ع��م��ر وىل

ال�ضتات ���ض��م��دة  �ضمدتك   -3
وال��ق��م��ر ع��ل��ى خ����دك غ��م��زات
متلك ي����اخ����د  م����ا  وال����ل����ي 
ي��ح�����ض��ب ع���م���ره ع��ل��ي��ه ف��ات

واح����ده ع��ل��ي��ك  اهلل  ا���ض��م   -4
وال������ث������ان������ي������ة ت���ن���ت���ني
وال����ث����ال����ث����ة خ��������رزة زرق�����ا
ت������������رد ع������ن������ك ال�����ع�����ني

الأخ�رش الزيتون  خالق  ي��ا   -5
العني ع��ل��ى  دائ���م���اً  ع���ايل  ي���ا 
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ُردِّي م�������رمي  ����ض���ت���ن���ا  ي�����ا 
ع�����ن ال����ع����رو�����ض����ني ال���ع���ني

ميلي ع���رو����س  ي���ا  م��ي��ل��ي   -6
الثقيلي احل��م��ل  ���ض��اي��ل��ه  ي���ا 
بعري�ضها اإل  مت��ي��ل  م��ا  حلفت 
اخلليلي خ���ان  م��ن  وج��اغ��رت��ني 

ملكه ي��ا  ال��ع��رو���س  اأم  ي��ا   -7
���ض��ب��ك��ة يف  ل����ول����ي����ه  ي������ا 
واح����ن����ا اأخ����ذن����ا ال���ع���رو����س
وادع�����ي�����ل�����ن�����ا ب����ال����ربك����ة

عند ت�ضييف املعمول:  ● 

�����ض����وف����وا م���ع���م���ول ال���ه���وى
ا�ضتوى وم����ا  ال���ف���رن  ع  راح 
ت����ع����وا ي����ا ن����ا�����س ت���ف���رج���وا
ك���ل ال���ع���ر����ض���ان م�����س ���ض��وى

عند ال�ضباح:  ● 

ب���اخل���ري ي�������ض���ب���ح���ك���م  اهلل 
ال�ضفني ع  ق��اع��دي��ن  ال��ل��ي  ي��ا 
بيناتكم ال��ع��ري�����س  ك���ان  وان 
ي����ا رب�����ي ت�����رد ع���ن���ه ال��ع��ني
طلت ال�ضم�س من را�س اجلبل طلت
التفت ورجالنا  حت�ضنت  خالننا 
�ضمت وما  رجالنا  �ضافت  واللي 
تعدم �ضباها قبل ال�ضم�س ما طلت

القهوة:  ● 

د�ر �لعري�س:  - 

ق������ه������وت������ن������ا ح����الن����ي����ة
وك�������ل ف����ن����ج����ان ب���رب���ع���ي���ه
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وه���������ذه ق�����ه�����وة ع���ر����ض���ان
م�����ا ع���ل���ي���ه���ا ����ض���ي ك���ربي���ه

د�ر �لعرو�س:  - 

ق�����ه�����وت�����ك�����م م������رة
ق����وم����وا ك���ب���وه���ا ب���ره
من�رشب م��ا  ق��ه��وة  اح��ن��ا 
اجل���ره م���ن  ال���ع���رق  ال 

د�ر �لعري�س:  - 

اف�����ت�����ح�����وا ب��������اب ال��������دار
وا�����ض����ن����دوه ب����ق����وار ري���ح���ان
وخ�����ل�����وا امل����ه����ن����ي ي��ه��ن��ي
وال�����ع�����دو ي�����ض��ق��ط ب���ال���ن���ار

اخلامتة:
نخل�س �إىل �لق�ل: �إن )�لقد�س( �أ�سبحت م��س�ًعا يثار يف كل بحث، ويف كل م�ؤلف يف 
�لتاريخ، فهي )�ملدينة( �خلالدة �سيدة �لأر�س، وهي �لرمز �لفل�سطيني �لذي ل ميكن �إغفاله 

عندما نتحدث عن فل�سطني. 
�ملقد�سي، وذلك  �لعر�س  و�لتقاليد يف  �لعاد�ت  �أثرنا م��س�ع  قد  ويف م��س�عنا هذ� 

ملعرفة جزء من �لعاد�ت و�لتقاليد يف بيت �ملقد�س. 
وقد حتدثنا يف هذا البحث يف ثالثة مباحث: 

املبحث الأول: ملحة عامة عن مدينة القد�س:  ● 

�ملدن  �أقدم  من  تعد  حيث  �لقدم،  منذ  تاريخيًا  �لقد�س  مدينة  عن  حتدثنا  حيث 
ليلة  يف  و�ملر�سل�ن  �لأنبياء  جميع  �سلى  فيها  �ل�سماوية،  �لديانات  ومهبط  �لفل�سطينية، 

�لإ�رس�ء و�ملعر�ج. 
وقد كانت �لقد�س ملكانتها م��سع �أطماع �لغز�ة، �لعرب�ني�ن، �لفار�سي�ن، �ل�سلقي�ن، 
�لروماني�ن، ، ثم جاء �حلكم �لإ�سالمي عام 638م، ويف �لعهد �حلديث فكان �لعثماني�ن، 
و�لربيطاني�ن، و�لأمريكان �لي�م، كلهم رحل�� وبقيت �لقد�س �سامدة يف وجه �لغز�ة و�سياأتي 

�لدور لريحل �ل�سهاينة، وتبقى �لقد�س م�رسقة ب�جهها �لعربي. 
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املبحث الثاين: وم�ضات عن الرتاث ال�ضعبي املقد�ضي الفل�ضطيني:  ● 

حتدثنا يف هذ� �مل��س�ع عن �أبرز �ملعامل �لرت�ثية يف �لقد�س، ويجب �أن ل يغيب عن 
�لبال �أن �ملدينة �لقدمية �لر�ب�سة د�خل �س�ر �ملدينة �لتاريخي ت�سكل �إرثًا ح�ساريًا لالإن�سانية 
جمعاء، وقد ��ستهرت �لقد�س يف �سناعة �ل�سدف و�لأخ�ساب و�لبالط و�ملز�يك�، �ندثرت فيها 
�إّل من  �لذي نر�ه يف حمالت �لتحف و�لهد�يا و�ملعرو�س لل�سائحني  �ل�سناعات، وما  هذه 
تق�م  �لتي  �مل�ؤ�س�سات  �ملقام  هذ�  يف  نغفل  �أل  ويجب  �ساح�ر.  وبيت  حلم  بيت  �سناعات 
باإنقاذ �لرت�ث �ملقد�سي: متحف د�ر �لطفل �لعربي، مركز �لرت�ث، �ملتحف �ل�سالمي، مكتبة 

�لأق�سى، مركز �لرت�ث و�لبح�ث �ل�سالمية. 
املبحث الثالث: العادات والتقاليد يف الأفراح والأعرا�س املقد�ضية:  ● 

هذه  يف  و�لتقاليد  �لعاد�ت  و�أبرز  �لفل�سطيني،  �لعر�س  عن  �مل��س�ع  هذ�  يف  حتدثنا 
�لأعر��س مثل: حمام �لعري�س، وزفة �لعري�س، ثم حتدثنا عن عر�س لطائفة �لروم �لأرث�ذك�س 
يرجع تاريخه �إىل 1855م، حيث حتدثنا عن �لطلبة للعرو�س، وعاد�ت �أخرى مثل: �خلط�بة، 
و�ل�س�فة، ومدة �خلط�بة، و�ل�ستعد�د للعر�س، وحمام �لعرو�س، وجتميل �لعرو�س، و��ستالم 
�جلهاز �أي جهاز �لعرو�س وذلك يك�ن يف ي�م جمعة ح�سب عاد�تهم وتقاليدهم يف ذلك �لزمن، 
وحمام �لعري�س، وطريقة �لدع�ة �إىل �لعر�س، وهد�يا �لعري�س، وحالقة �لعري�س، وت�رسفات 
�لعرو�س �أثناء �لزفة حيث متنع من �لكالم و�لروؤية، و�لذهاب �إىل �لكني�سة لعقد �لقر�ن هناك، 

و�ل�سري �إىل بيت �لعري�س، حيث يتخلل ذلك م��قف يجب على �لعرو�س تخطيها. 
ومن �لعاد�ت يف �أعر��س طائفة �لأرث�ذك�س �خلمرية، جل�ة �لعرو�س، و�لنق�ط. 

مجلة القول: 
نخل�س �إىل �لق�ل: �إن �لقد�س �أ�سبحت م��س�عًا، ورمًز� فل�سطينًيا ق�مًيا يجب �أل نغفله 

يف �أي حديث �أو كتابة عن فل�سطني، وبخا�سة عند �حلديث عن �مل�سجد �لأق�سى. 
امْلَ�ْضِجِد  اإِىَل  َراِم  احْلَ امْلَ�ْضِجِد  ِمَن  َلْيالً  ِبَعْبِدِه  اأَ�رْشَى  ِذي  الَّ {�ُضْبَحاَن  قال تعاىل: 
ريُ} )�س�رة �لإ�رس�ء:  ِميُع اْلَب�ضِ ُه ُهَو ال�ضَّ َيُه ِمْن اآَياِتَنا اإِنَّ ِذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلرُنِ الأَْق�َضى الَّ

17 / 1( ، �سدق �هلل �لعظيم.
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اهلوامش:

. �سالفة حجاوي ، فل�سطني �ملكان ) �جلزء �لأول ( ، ط1 ، فل�سطني 2000م ، �س40-9. 1
 ، لهرني كنت  فل�سطني  : ق�سية  ، وكتاب  ، ج1 �س9. 2  �لفل�سطينية  �لق�سية  وثائق  �نظر: 
ترجمـة ر�سدي �لأ�سهب ، �س18- 19 ، و عبد �ل�هاب �لكيايل ، تاريخ فل�سطني �حلديث 

، ط 1، �مل�ؤ�س�سـة �لعربيـة للدر��سات و�لن�رس ، بريوت 1990م ، �س 18.
)مت�ز(  ي�ليه  492هـ/14. 3 23�سعبان  �جلمعة  ي�م  يف  �ملدينة  �ل�سليبية  �لق��ت  دخلت 
1099م بعد ح�سار د�م �أكرث من �أربعني ي�مًا ، حيث قامت با�ستباحتها »وركب �لنا�س 
�ل�سيف ولبث �لفرجن يف �لبلدة �أ�سب�عا يقتل�ن فيه �مل�سلمني«، وقد �لتجاأ بع�س �لأهايل 
�أن تلك  �أن �لق��ت �ل�سليبية ترعى حرمة �مل�ساجد غري  �إىل �مل�سجد �لأق�سى ظنًا منهم 
�لق��ت لحقتهم و�قتحمت عليهم �مل�سجد بعد مقاومة �سديدة و�أعملت فيهم �ل�سيف حتى 
»خا�س �ل�سليبي�ن بخي�لهم يف �لدم �لذي و�سل �إىل ركبهم و�رسوج خي�لهم«.وقدر عدد 
�سهد�ء هذ� �لعدو�ن ب�سبعني �ألفا وز�د �لبع�س عددهم �إىل مائة �ألف، �أما �لرو�ية �لالتينية 
فقدرت عدد �سهد�ء �مل�سجد �لأق�سى بع�رسة �آلف قتيل فقط،غري �لذين ��ست�سهدو� خارج 
�ساحة �مل�سجد �لأق�سى«�لذين تناثرت جثثهم يف كل �س��رع �ملدينة وميادينها«. وقد 
�أن  منها:  ذكر  �عتبار�ت  لعدة  �لعربية  �لرو�ية  على  �لالتينية  �لرو�ية  �لبي�ساوي  رجح 
�لقرن  م�ساحة �ملدينة كانت ح��يل كيل� مرت�ً مربعًا فقط، وكان يقطنها يف منت�سف 
�خلام�س �لهجري/ �حلادي ع�رس �مليالدي ح��يل ع�رسين �ألف ن�سمة و�أن هذ� �لعدد �أخذ 
�ل�ستقر�ر  عدم  عن  ف�ساًل  �ملدينة،  منها  عانت  �لتي  �لكثرية  �حلروب  ب�سبب  بالرت�جع 
�لهجري/ �حلادي ع�رس �مليالدي  �لقرن �خلام�س  �لأخري من  �لربع  �لذي �سهدته خالل 
ب�سبب �حل�سار �لذي تعر�ست له �أكرث من مرة �س��ء من �ل�سالجقة �أو �لفاطميني �إل �أن 
هذ� �لر�أي بحاجة �إىل �إعادة تدقيق، من حيث �أنه �أورد باأن م�ساحة �لقد�س يف ذلك �ل�قت 
كانت كيل� مرت�ً و�حد�ً، ومل ي�رس �إىل م�سدر تلك �حلقيقة، وهل لهذه �مل�ساحة �ل�سغرية 
�أن )بردج( قد ذكر باأن مدينة ع�سقالن  �ألف ن�سمة؟!! .كما  �أن تت�سع حتى لع�رسين  جد�ً 
�تفقنا مع  ما  لها،فاإذ�  �ل�سليبيني  �لقد�س م�ساحة عندما حتدث عن ح�سار  �أ�سغر من 
�أن  �ل�قت كيل� مرت� فقط فهذ� يعنى  �لقد�س كانت يف ذلك  �أن م�ساحة  �لبي�ساوي على 
ع�سقالن كانت �أقل بكثري من كيل� مرت �إذ� ما �أخذنا باحل�سبان �ملكانة �ملتف�قة للقد�س 
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على باقي �ملدن كع�سقالن مثال،ومن �مل�ستحيل �أن تك�ن مدينة ع�سقالن �ملزدهرة كما 
ذكرها �جلغر�في�ن و�لرحالة �أن تك�ن م�ساحتها بهذ� �حلجم �ل�سغري جد�.�أما ما �أورده 
نا�رس خ�رسو ح�ل عدد �سكان �ملدينة، فاإنه يق�ل باأن �لقد�س »مدينة كبرية كان بها 
�أنه يق�سد  �لن�ساء و�أين �لأطفال، و�إذ� فر�سنا  �ألف رجل« فاأين  يف ذلك �ل�قت ع�رسون 
�سا�سع  �إن�سان(،لأن هناك فرق  �ألف  �أن يق�ل:)ع�رسون  به  �أحرى  �لرجل بعائلته، فكان 
بني �لرجل و�ملر�أة و�لطفل، وهذ� يعني �أن نا�رس خ�رسو كان يق�سد عدد �لرجال فقط ول 
نعلم ملاذ� مل يذكر عدد �لن�ساء و�لأطفال، ويبدو �أن ذلك ر�جع �إىل عدم وج�د �إح�سائيات 
دقيقة لل�سكان مثلما يحدث يف وقتنا �حلا�رس..�بن �لأثري، �لكامل، ج9�س19.و�نظر: �بن 
�لعربي ،تاريخ خمت�رس، �س197.�بن متيم �ملقد�سي، مثري �لغـر�م، �س367. �لعليمي، 
تاريخ  �ملخت�رس، ج2، �س28. رمي�ند�جيل،  �لفد�ء،  �أب�  �جلليل، ج1، �س308.  �لأن�س 
�لرحلة،  تاريخ  ت�ديب�د،  �س19-18.  �لفرجنة،  �أعمال  جمه�ل،  �س247.  �لفرجنة، 
ج1،  �حلروب،  تاريخ  رن�سيمان،  �س436.  ج1،  �ملنجزة،  �لأعمال  �ل�س�ري،  �س318. 
�س103. �سبط �بن �جل�زي، مر�آة �لزمان، ج1�س324. �حلريري، �لإعالم، �س65. ذيل 
تاريخ دم�سق، �س139. �ل�سارتري، تاريخ �حلملة، �س146. �ل�س�ري، تاريخ �حلروب، 

ج1�س437. �لبي�ساوي، �ملقاومة، �س3. غ��منة، �لأف�سل ، �س76.
هـ  �نت�رس �سالح �لدين �لأي�بي : ي��سـف بن �أيـ�ب بن �ساذي ، �أب� �ملظفر »589-532. 4
 ، “583هـ = 1187م” يف معركة حطني  = 1137-1193 م” على �ل�سليبيني �سنة 
“658هـ =  �لأعالم للزركلي 8/ 220 . و�نت�رس قطز بن عبد �هلل �ملعزي �سيف �لدين 
1260م” على �لتتار عام “658هـ=1259م” يف ي�م �جلمعة 25 رم�سان ، �لأعالم 

للزركلي 201/5، و�نظر :�مل��س�عة �لفل�سطينية ج1، �س505.
تي�سري جبارة ، در��سات يف تاريخ فل�سطني �حلديث ، ط1. 5 مطبعة �لر�ئد �حلديثة �سعفاط، 

1985م ، �س51. 
فل�سطني  �سليمان،  ميخائيل  حترير  فل�سطني،  جتاه  �أمريكا  �سيا�سة  لغد،  �أب�  �إبر�هيم  6 .
و�ل�سيا�سة �لأمريكية من ويل�س�ن �إىل كلينت�ن )بريوت: مركز در��سات �ل�حدة �لعربية، 
1996( �س 325-337. حممد �سديد، �ل�ليات �ملتحدة و�لفل�سطيني�ن بني �ل�ستيعاب 
و�لت�سفية، ترجمة ك�كب �لري�س، )�لقد�س:جمعية �لدر��سات �لعربية، 1985( �س71-70. 
�لق�سية  جتاه  �لأمريكية  �خلارجية  �ل�سيا�سة  يف  و�ملتغري  �لثابت  تالوي،  �إ�سماعيل 
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�أب� لغد للدر��سات �لدولية  �لفل�سطينية و�ملفاو�سات �لفل�سطينية-«�لإ�رس�ئيلية«، معهد 
�لروؤية  ن�سري عاروري،  من�س�رة(.  )ر�سالة ماج�ستري غري  زيت، 2005  بري  يف جامعة 
�لأمريكية و�لدولية جتاه �لقد�س، حترير�سالح عبد �جل��د، نح� ��سرت�تيجية فل�سطينية 
جتاه �لقد�س )جامعة بري زيت: مركز در��سة وت�ثيق �ملجتمع �لفل�سطيني، 1948، �س 
على  �مل�ست�طنات  و�إقامة  »�لإ�رس�ئيلي«  �لحتالل  �أثر  �ل�سع�د،  �أب�  خلدون   .84-81
و�سع �لقد�س وفًقا لأحكام �لقان�ن �لدويل )ر�م �هلل: من�س�ر�ت وز�رة �لثقافة، 2001( 

�س 248.
، من�س�ر�ت  ، ط1. 7 ، ترجمة حممد ما�سي  �أ�س��ر(  �لقد�س )مدينة بال   : ، ع�زي  بنزميان 
 ، �لقد�س 1976م ، �س11- 21-20، 41-31،41-30   ، �أب� عرفة لل�سحافة  وكالة 

49-52 .وعن �أهمية �لقد�س �ل�سرت�تيجية بالن�سبة لليه�د �أنظر:
Yanai Natan, Moshe Dayan on the Peace Process and Israel,s Future            

(Tel Aviv 1988) P. 173.

، من�س�ر�ت وكالة  بنزميان ، ع�زي : �لقد�س مدينة بال �أ�س��ر، ترجمة:حممد ما�سي، ط1. 8
�أب� عرفة لل�سحافة ، �لقد�س 1976م، �س7 وما بعدها. وعن �أهمية �لقد�س �ل�سرت�تيجية 

بالن�سبة لليه�د �أنظر:
Yanai Natan , Moshe Dayan on the Peace Process and Israel,s Future          

(Tel Aviv 1988) P. 173. 

. �س�رة ه�د : 11 / 113. 9
عبد �لرحمن عباد، مكانة �لقد�س يف �لإ�سالم، يف م�ستقبل �لقد�س �لعربية )�لد�ر �لبي�ساء:  10 .
مركز �لدر��سات �لعربي- �لأوروبي، 1999( �س 53-81. �لبطريرك مي�سيل �ل�سباح، 
مركز  �لبي�ساء:  )�لد�ر  �لعربية.  �لقد�س  م�ستقبل  �مل�سيحي، يف  �لدين  �لقد�س يف  مكانة 

�لدر��سات �لعربي-�لأوروبي، 1999( �س 86-83.
م.  جميل �ل�سلح�ت، حممد �سحادة : �س�ر من �لأدب �ل�سعبي �لفل�سطيني ، �لقد�س ، 1982. 11

�س100-15.
م  جميل �ل�سلح�ت، حممد �سحادة : �س�ر من �لأدب �ل�سعبي �لفل�سطيني ، �لقد�س ، 1982. 12

. �س100-15.
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حممد �سليمان �سعث : �لعاد�ت و�لتقاليد �لفل�سطينية ، ن�رس وطباعة وت�زيع ، د�ر �لنمري،  13 .
دم�سق . )د.ت( ، �س97. و�نظر �أي�سًا : عي�سى خليل حم�سن �حل�سيني، در��سات يف �لفلكل�ر 
–�لأردن  �ل�سعبي )�لرت�ث �لغنائي( ، �لطبعة �لأوىل، د�ر جرير للن�رس و�لت�زيع ، عمان 

1426هـ=2006م ، �س187 وما بعدها .
خليل �إبر�هيم ح�س�نة،�لرت�ث �ل�سعبي �لفل�سطيني)مالمح و�أبعاد(، مكتبة �ليازجي، غزة،  14 .

2006م، �س183-181 .
خليل �إبر�هيم ح�س�نة،�لرت�ث �ل�سعبي �لفل�سطيني)مالمح و�أبعاد(، مكتبة �ليازجي، غزة،  15 .

2006م، �س205-203 .
خليل �إبر�هيم ح�س�نة،�لرت�ث �ل�سعبي �لفل�سطيني)مالمح و�أبعاد(، مكتبة �ليازجي، غزة،  16 .

2006م، �س206-205.
خليل �إبر�هيم ح�س�نة،�لرت�ث �ل�سعبي �لفل�سطيني)مالمح و�أبعاد(، مكتبة �ليازجي، غزة،  17 .

2006م، �س207-206.
خليل �إبر�هيم ح�س�نة،�لرت�ث �ل�سعبي �لفل�سطيني)مالمح و�أبعاد(، مكتبة �ليازجي، غزة،  18 .

2006م، �س 208-207 .
خليل �إبر�هيم ح�س�نة،�لرت�ث �ل�سعبي �لفل�سطيني)مالمح و�أبعاد(، مكتبة �ليازجي، غزة،  19 .

2006م، �س 210-209 .
منتديات �إ�سالمنا ، �نظر �لر�بط : 20 .

http://islamonaa.com/vb/showthread.php?t=11164

ي�رسى ج�هرية عرنيطة ، �لفن�ن �ل�سعبية يف فل�سطني ، وز�رة �لثقافة ، �ل�سلطة �ل�طنية  21 .
�لفل�سطينية ، ط3 فل�سطني 1998م ، �س129 .

�ملرجع �ل�سابق ، �س 139-130. 22 .

�ملرجع �ل�سابق ، �س 142-139. 23 .
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املصادر واملراجع:
فل�سطني  �سليمان،  ميخائيل  حترير  فل�سطني،  جتاه  �أمريكا  �سيا�سة  لغد،  �أب�  �إبر�هيم  1 .
و�ل�سيا�سة �لأمريكية من ويل�س�ن �إىل كلينت�ن )بريوت: مركز در��سات �ل�حدة �لعربية، 

 . )1996
 . �بن �لأثري، �لكامل، ج9. 2

�بن �لعربي، تاريخ خمت�رس.  3 .
�بن متيم �ملقد�سي، مثري �لغـر�م.  4 .

 . �أب� �لفد�ء، �ملخت�رس، ج2. 5
�لق�سية  جتاه  �لأمريكية  �خلارجية  �ل�سيا�سة  يف  و�ملتغري  �لثابت  تالوي،  �إ�سماعيل  6 .
�أب� لغد للدر��سات �لدولية  �لفل�سطينية و�ملفاو�سات �لفل�سطينية-«�لإ�رس�ئيلية«، معهد 

يف جامعة بري زيت، 2005 )ر�سالة ماج�ستري غري من�س�رة( . 
�لبطريرك مي�سيل �ل�سباح، مكانة �لقد�س يف �لدين �مل�سيحي، يف م�ستقبل �لقد�س �لعربية.  7 .

)�لد�ر �لبي�ساء: مركز �لدر��سات �لعربي-�لأوروبي، 1999( . 
، من�س�ر�ت وكالة  بنزميان، ع�زي: �لقد�س )مدينة بال �أ�س��ر( ، ترجمة حممد ما�سي، ط1. 8

�أب� عرفة لل�سحافة، �لقد�س 1976م. 
�لبي�ساوي، �ملقاومة.  9 .

ت�ديب�د، تاريخ �لرحلة.  10 .
تي�سري جبارة، در��سات يف تاريخ فل�سطني �حلديث، ط1. 11 مطبعة �لر�ئد �حلديثة �سعفاط، 

1985م. 
م.  جميل �ل�سلح�ت، حممد �سحادة: �س�ر من �لأدب �ل�سعبي �لفل�سطيني، �لقد�س، 1982. 12

�حلريري، �لإعالم.  13 .
و�سع  على  �مل�ست�طنات  و�إقامة  »�لإ�رس�ئيلي«  �لحتالل  �أثر  �ل�سع�د،  �أب�  خلدون  14 .

�لقد�س وفًقا لأحكام �لقان�ن �لدويل )ر�م �هلل: من�س�ر�ت وز�رة �لثقافة، 2001( . 
�ليازجي،  مكتبة   ، و�أبعاد(  )مالمح  �لفل�سطيني  �ل�سعبي  �لرت�ث  �إبر�هيم ح�س�نة،  خليل  15 .

غزة، 2006م. 
م .  خري �لدين �لزركلي، �لأعالم، د�ر �لعلم للماليني، بريوت-لبنان، 1980. 16
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ذيل تاريخ دم�سق.  17 .
 . رن�سيمان، تاريخ �حلروب، ج1. 18

رمي�ند�جيل، تاريخ �لفرجنة.  19 .
 . �سبط �بن �جل�زي، مر�آة �لزمان، ج1. 20

م.  �سالفة حجاوي، فل�سطني �ملكان )�جلزء �لأول( ، ط1، فل�سطني 2000. 21
�ل�سارتري، تاريخ �حلملة.  22 .

 . �ل�س�ري، �لأعمال �ملنجزة، ج1. 23
 . �ل�س�ري، تاريخ �حلروب، ج1. 24

عبد �لرحمن عباد، مكانة �لقد�س يف �لإ�سالم، يف م�ستقبل �لقد�س �لعربية )�لد�ر �لبي�ساء:  25 .
مركز �لدر��سات �لعربي- �لأوروبي، 1999( . 

، �مل�ؤ�س�سـة �لعربيـة للدر��سات و�لن�رس،  عبد �ل�هاب �لكيايل، تاريخ فل�سطني �حلديث، ط 1. 26
بريوت 1990م. 

 . �لعليمي، �لأن�س �جلليل، ج1. 27
عي�سى خليل حم�سن �حل�سيني، در��سات يف �لفلكل�ر �ل�سعبي )�لرت�ث �لغنائي( ، �لطبعة  28 .

�لأوىل، د�ر جرير للن�رس و�لت�زيع، عمان –�لأردن 1426هـ=2006م. 
غ��منة، �لأف�سل.  29 .

 . جمم�عة باحثني، �مل��س�عة �لفل�سطينية ج1. 30
حممد �سليمان �سعث: �لعاد�ت و�لتقاليد �لفل�سطينية، ن�رس وطباعة وت�زيع، د�ر �لنمري،  31 .

دم�سق. )د. ت( . 
حممد �سديد، �ل�ليات �ملتحدة و�لفل�سطيني�ن بني �ل�ستيعاب و�لت�سفية، ترجمة ك�كب  32 .

�لري�س، )�لقد�س: جمعية �لدر��سات �لعربية، 1985( . 
منتديات �إ�سالمنا، �نظر �لر�بط:  33 .

http://islamonaa.com/vb/showthread.php?t=11164 
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مقدمة:

ملا للقد�س من ح�س�ر ومتيز يف �لذ�كرة �لعربية و�لإ�سالمية، وملا للرت�ث �ل�سعبي من 
�أهمية ودور يف حياة... �ل�سعب �لفل�سطيني... تاأتي هذه �ملحاولة ل�سرب �أغ��ر �ملثل �ملقد�سي 
كنمط حي�ي من �أمناط �لرت�ث له تاأثريه، ووج�ده يرتبط باأزقة �لقد�س وحار�تها... وبالعي�ن 
�ملقد�سية �ل�ساهرة �لتي تطارد وحتا�رس لتبعد عن �أهلها وعن حميطها، وعن ما�سيها لتبدو 
�لعريق...  تر�ثهم  م�سافهة  �أ�سالفهم  عن  �ملقد�سي�ن  ت��رث  �أن  بعد  �قتالعها،  ي�سهل  غريبة 
و�لدر��سة  وم�ستجد�تهم...  له��هم  تبعًا  وينق�س�ن  ي�سيف�ن  كغريهم  وهم  عليه،  حمافظني 
�إبر�ز  تهدف �ىل ت�سليط �ل�س�ء على �ملثل �ملقد�سي، ل بهدف جمعه وت�ثيقه، و�منا بهدف 

�أهميته ودوره يف حياة �ملقد�سي و�إبر�ز ما فيه من متيز وخ�س��سية.
فهي حتاول حتديد ماهية �ملثل �لفل�سطيني �ملقد�سي يف �لن�سيج �لكلي �ملتكامل للرت�ث 
�ل�سعبي �لعربي و�لفل�سطيني، مبينة م�سامني هذ� �ملثل وم��س�عاته، �سارحة ما يحتاج �إىل 
�رسح وتف�سري يف لغة �ملثل و�س�ره ومعانيه بق�سد �لدر��سة و�لتحليل لكي يت�سنى لها معرفة 
يف  و�جب  من  علينا  وما  ودوره،  �أهميته  تظهر  وبالتايل  تربزه،  �لتي  و�سماتة  خ�سائ�سة 
�أبناء �ل�سعب �ل��حد وبني �لقد�س  �ملحافظة عليه و�ل�ستفادة منها يف تعميق �لعالقة بني 
�أ�سياء ت�ستحق �لدر��سة مثل �لتناق�س يف مدل�ل  و�ملقد�سيني. وخالل هذه �لدر��سة قد جند 
�لأمثال... مما ك�سف عن بع�س �جل��نب �لفنية مثل �ل�سخرية يف �ملثل و�لآ�ساله و�حلد�ثة 
و�جِلدة؛ لأنه يبقى خال�سة جتربة تتجدد بتجدد �حلياة يف زهرة �ملد�ئن، ما د�م فيها نب�س 
عربي، وما د�م فيها من ينادي لل�سالة، ومن يذكر �أمه ول ين�سى جدته... من يذكر ما�سيه 
ويعرف حا�رسه من يذكر حقه ويظل يطالب به، )وما �ساع حق ور�ءه مطالب( رغم كل 
بلغتهم.  عنها  ويعربون  �لزمن  �خت�سار  حتاول  �لتي  و�لت�س�يه  و�ل�سلب  �لطم�س  حماولت 

)عفال غزمان(. 

ماهية املثل املقدسي:

ُيعرف �ملثل مبا تر�ساه �لعامة و�خلا�سة يف لفظه ومعناه، حتى �بتذل�ه فيما بينهم 
وقنع�� به يف �ل�رس�ء و�ل�رس�ء، وه� من �أبلغ �حلكمة؛ لأن �لنا�س ل يجتمع�ن على �ملق�رِس 

يف �جل�دة �أو �حلكمة. )1( 
وينطبق هذ� �لتعريف على �ملثل �ملقد�سي؛ لإجماع �لنا�س عليه وخل�س��سيتة ومتيزة، 
فه� ي�سكل خي�طًا متجان�سة ومتنا�سقة يف ن�سيج معرب ومميز من �لأمثال �ل�سعبية �لفل�سطينية 
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كنمط من �أمناط �لرت�ث �ل�سعبي، وه� ل ينف�سل بحال من �لأح��ل عن ما�سيه �لعريق، وعن 
�إيجاز وبالغة وُبعد  �متد�ده �لعربي؛ لأنه يف جممله ي�سم� عن �لكالم �لعادي مبا فيه من 
نظر )2( فه� يك�سف خمتلف �لتيار�ت �لجتماعية و�ل�سعبية، ون�ستطيع �أن ن�ست�سف منه �أ�سياء 
كثرية عن �أخالقيات �ملجتمع وعالقاته من جميع �لن��حي، ويف �أي فرتة زمنية لأنه �ل�حيد 
�أو مينع��  ق�ًل  ي�قف��  �أن  ي�ستطيع�ن  و�سيطرتهم، فال  �حلكام  �سط�ة  عن  بعيد�ً  يبقى  �لذي 

مثاًل. )3( 

مضامني املثل املقدسي:

تتنوع م�ضامني املثل وتتعدد يتنوع اأ�ضكال �ضمود املقد�ضيني ومعاناتهم كما 
ياأتي: 

من  �ل�س�رة  هذه  �ملثل  ويك�سف  ال�ضهاينة:  ◄ حراب  حتت  تِئن  القد�س  �ضورة 
خالل: 

�لقد�س من كل �جلهات، بق�له:]�للي  عربدة قطعان �مل�ست�طنني: وهم يحا�رسون  ♦ 

علته يف جار مي�ت ول� كان �لطبيب حذ�ه[ )4( )1( �إ�سارة �إىل �سيا�سة �ل�ستعمار �ل�ستيطاين، 
وما فيه من م�سايقات يف �ل�سيخ جر�ح و�لبلدة �لقدمية. 

�إرهاب �ل�سكان ومطاردتهم: يف كل �سيء حتى �أ�سبح �ملقد�سي يخاف من �جلدر�ن  ♦ 

ويتخيل �حليطان لها �آذ�ن، بق�له: ]�للي ذ�بحك م�س خايف من خطيتك[ )4( )2(، ويف ظل 
هذ� �لقهر و�لظلم يت�سرت �ملقد�سي ويتظاهر مبا ل يحب كي يبقى يف وطنه ويرف�س �لتهجري، 
بق�له: ]�للي بيطلع من د�ره بيقل مقد�ره[. وقد يدفعه ذلك �ىل �لتعامل مع �ل��قع، بق�له: 
)�ليد �ّللي ما بتقدر عليها ب��سها و�دعي عليها بالك�رس(، وكاأنهم يتبع�ن مق�لة �جلهاد يف 

�لقلب من �أ�سعف �لإميان. 
�ل�سباب  نف��س  يف  �ل�سهاينة  يخلقه  �أن  يحاول  �لذي  و�لروحي:  �لنف�سي  �لفر�غ  ♦ 

باإف�سادهم و�إبعادهم عن �لقيم و�ملباديء ويف �لأمثال �ملقد�سية �ملعربة تظهر: 
�سط�ة �حلياة �ملادية و�سيطرتها: )معك قر�س بت�س�ى قر�س(.  - 

�ل�سمل، وما  �لت�ساهل يف تزويجهن ب�سبب �سع�بات مّل  �لبنات وعدم  �خل�ف على  - 

تتعر�س له �لفتيات من م�سايقات بق�له: ]�للي ما بيطلع مع �لعرو�س بيلحقها�س. �لعزوبية 
ول �جليزة �لردية[. 
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�مل�ؤهالت  و�أ�سحاب  �لكر�مة  - ميتِهن  �لذي  �لأ�س�د  �لعمل  �ل  �لعمل  وقلة  �لبطالة 
�سنايع  ]�سبع  يق�ل�ن:  ولهذ�  �أمنية  وت��سية  زرقاء  وه�ية  �سيا�سيًا  �عرت�فًا  يحتاج�ن 

و�لبخت �سايع[. ]على بخت �حلزينة �سكرت �ملدينة[. 
�نت�سار �لر�س�ة و�ملح�س�بية... قد يدفع �ل�سعفاء ثمنًا باهظًا من وج�دهم وكر�متهم  - 
للحفاظ على حقهم يف �مل��طنة و�لتاأمني، وهناك ق�س�س تق�سعر لها �لأبد�ن بق�له: ]�لرب�طيل 

بتحل �ل�رس�ويل[. ]�طعم �لفم ت�ستحي �لعني[. 
�ل�سلطة، ويعرب عنها  �لت�سكع و�لفت��ت وهذ� ن�ع من �ل�ستهتار يف غياب  ظاهرة  - 

بق�له: ]يا �أر�س ��ستدي ما عليك حد� قّدي[. 
�لت�ساوؤم و�سيق �لأفق ب�سبب �ل��قع �ل�سيا�سي �مل�ؤمل �لذي مر بالقد�س يجعلها ب�ؤرة  - 
�أب� غنيم فاجلد�ر و�لب�ستان يجعل �خليال  �لنفق وجبل  �إىل  �لأق�سى  �ل�رس�ع... من جمزرة 
للقد�س من تفريغ  �أعلم ماذ� يخبئ�ن  �لر�يحات(. و�هلل  �أكرث من  �ل�سعبي يت�س�ر: )�جلايات 
�أخ� �خلردل(  �إىل �لعمل )فاخلل  �إىل �لليك�د  وته�يد حتى و�إن تغريت �حلك�مة من كادميا 

كلها يبيح �لأر�س و�لدم �لفل�سطيني. 
�لإميان  خالل  من  �ملقد�سيني  مقاومة  �لأمثال  وتك�سف  �ملقاومة:  �لقد�س  �س�رة  ♦ 
بالتغريبق�له: ]ل� د�مت لغريك ما و�سلت لك[. ]يا ظامل لك ي�م.[ رف�س �لحت��ء و�لنط��ء. 
* حتت مظلة �لغرباء: ]�لد�ية م�س �حن من �ل��لدة.[ عدم �لتعامل وك�سف �ملتاآمر. بق�له: ]�للي 
]�أهلك ول تهلك[. �حلنني  �إىل �لأهل و�لع�سرية:  �لع�دة  بيغطي على �حلر�مي حر�مي مثله.[ 
�لحتالل:  مع  �لتعاي�س  �سع�بة  بقرودها[.   غزلتها  ]تبدلت  �لحتالل:  قبل  �ملا�سي  �إىل 
]بدك عنب وّل تقاتل �لناط�ر[، و�لحتالل يريد �ل�رق و�لعنب و�حلطب و�لأر�س ول يعرتف 

للناط�ر باأي حق يريدون كل �سي. 
�ضورة القد�س �ضامدة �ضابرة تتحدى ◄ وتظهر يف : 

�لإ�رس�ر على �ملر�بطة: و�لإقامة رغم كل حماولت �لطم�س و�لت�س�يه و�ل�ستالب  ♦ 
�أب�نا و�أج� �لُغربا يطح�نا[ �لكتفاء بالعي�س �ملت��فر من  و�سيق �لعي�س بق�له: ]�لد�ر د�ر 
�سيق �مل�ساكن وكرثة �ل�رس�ئب وقلة �لدخل، ورف�س �لغر�ء�ت �لتي تعني �لتنازلت بق�له: 
]ن�س �لبطن بيغني عن ماله[، وكاأن �ملقد�سي ميلك بهذة �لأمثال �سالحًا ي�سهره يف م��جهة 
�لقمع و�لت�سلط، وكاأنها �سياج من �لقيم ي�رسبة �ملجتمع من ح�له ليحمي عاد�ته وتقاليده. 

 )1( )5(

من  يخل�سه  من  ينتظر  و�ملقد�سي  �لأيام  مرت  و�ملعاناة:  و�ل�سرب  �لنتظار  ط�ل  ♦ 
�لحتالل وي�ساعده يف �ل�سم�د، وي�سد من �أزره ول�سيقه �أحيانًا يق�ل: ]م�ت يا حمار تيجيك 

�لعليق[، و�ختيار �حلمار ل�سربه، وكاأن �ملثل يدع� �إىل �لنه��س و�لعمل. 
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�إظهار �سعب �أعزل يعرب عن �سعفه بق�لهم: ]�لعني ب�سرية و�ليد ق�سرية[ يرى �لأم�ر  ♦ 

و�لأ�سماء،  بالرم�ز  ويكتفي  وي�ستنجد  يقاوم  فه�  ذلك  ومع  �لتغري،  على  يق�ى  ول  �أمامه 
ويتلهى باأي �سيء كما يق�ل�ن: ]�لغرقان بيتعلق بق�سه[ . 

ك�ضف بع�س العادات والتقاليد املقد�ضية:  ◄ 
و�أنا  �إنت بحالك  يا جاري  بق�له: ]�سباح �خلري  �لديانات  و�لتعاي�س بني  �لتاآخي  ♦ 

بحايل[. 
 ، بي�سع ميت �سديق[ ♦ �ل�سيق  ]بيت   : �مل�ساكن ويعرب عنها  �مل�ساركة �جلماعية يف 

وخا�سة يف �ل�ست�سافة. 
تقدمي فنجان �لقه�ة يف �آخر �ل�سهرة عند جميء عائلة لل�سهر مع عائلة �أخرى: ]هاد�  ♦ 

فنجان �أهاًل و�سهاًل م�س فنجان مع �ل�سالمة[. )5( )2( 
يح�رسون  فاملقد�سيي�ن  و�أهميتها  لرتتيبها  تبعًا  وجتهيزها  �لأم�ر  حت�سري  ♦ 

نر�هم يق�ل�ن  لذلك  للعيد  �أ�س��قهم وحار�تهم، ثم يح�رسون  �وًل يف  لرم�سان  وي�ستعدون 
ملن يح�رّس �لأم�ر �ل�سطحية ويرتك �ملهمة: ]حم�رس �لفر�س قبل �لفار�س[. 

ب�سبب  ترباته[  ول  �لعبد  ]م�سرت�ة  بق�لهم:  �ليدوية  عن  �جلاهزة  �لأ�سياء  تف�سيل  ♦ 

�سع�بة ومع�قات �لإنتاج ب�ج�د �لحتالل. 
�حلر�س وعدم �لتبذير بق�له: ]على قد فر��سك مد رجلك[.  ♦ 

�لتبعية �لقت�سادية و�لجتماعية ويعرب عنها: ]�مل�ت مع �جلماعة رحمة[.  ♦ 

]حامل �ل�سلم بالعر�س[، ]ج�ع كلبك بتبعك[ �إل �أن هذه �لتبعية قد ت�لد �لت�ساهل  ♦ 

بناطح  ما  ]�لكف  مثل.  و�مل�سايرة  �ل�ست�سالم  �أو  ختم[  هيك  بدها  مزبطته  ]هيك  بق�لهم: 
�أمثال �سلبية �نهز�مية  خمرز[. ]بعد نف�سك خ�س �ساحبك[، ]يا روح ما بعدك روح[ وهذه 

يروجها عدمي� �ملباديء. 
لها موقف من املراأة: ◄ 

ويرى بع�س �لد�ر�سني �أن معظم �لأمثال �لفل�سطينية لي�ست يف �سالح �ملر�أة؛ لأن م�سدر 
هذه �لأمثال ه� �لرجل لأ�سباب م�روثة جتعله يعرب عن م�قفه )5( )3(، و�حلقيقة �أن �ملر�أة 
�ملقد�سية تعاين ما يعانية �لرجل من قهر و��سطهاد و�إذلل وحماولة �حت��ء وطم�س وت�س�يه، 
م�سن�عة  ومعاناة  م�روثة  �جتماعية  �أخرى  معاناة  يف  �لرجل  على  تف�قت  �ملر�أة  �أن  �إل 
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تتمثل يف ن�ع �ملعاناة و��سبابها ومن ��سكال �ملر�أة �ملعانية يف جمتمعنا: 
يتغري يف  �أخرى وقد  �لبحث عن زوجة  �إىل  و�أهله  �لزوج  يدفع  �لإجناب: مما  عدم  ♦ 

معاملته مثل: ]�ل�سجرة �للي ما بتثمر حالل قطعها[ ل ي�جد �سجرة متنع �جنر�ف �لرتبة؟ ! �أو 
للزينة؟ ! ملاذ� تقطع؟ ! �أل ميكن �أن ت�ؤدي وظيفة غري �لإجناب؟ ! . 

قيمتها،  من  �ستنتق�س  �أخرى  ناف�ستها  ول�  بيتها  يف  ملكة  �لزوجة  �لثاين:  �لزوج  ♦ 

�رستها،  م�سكالت  تعاين  زوجة  من  فكم  درة[،  كانت  ول�  مرة  ]�ل�رّسة  �ملثل:  يق�ل  ولهذ� 
وغياب زوجها، وكاأنها تتجرع �رس�بًا مر�ً. 

معاناة �لرجل: فاملقد�سي يطارد يف لقمة عي�سه وم�سكنه، وقد ل ي�سفي غليله من  ♦ 

غرميه، مما يدفع كثري�ً من �سعاف �لنف��س �إىل �رسب �ملر�أة وطردها وحرمانها من حق�قها 
ويربز �ملثل ذلك بق�له: ]�أب�ي مل�س قدرة غري على �أمي[. 

]دلل بنتك  �لذكرو�لأنثى بدليل ق�ل �ملثل:  �أنثى: حيث يفرق �ملجتمع بني  ك�نها  ♦ 

بتخزيك، دلل �بنك بتالقيه[. فهم يرون �أن دلل �لبنت يف�سدها حتى تخزي و�لدها بت�رسفاتها 
وكم من مدللة رفعت ر�أ�س و�لدها. مما يرفع بع�س �لآباء �إىل �لق�س�ة على بناتهم وكاأنهن 

غرباء عنهم، مما ي�سبب عقد�ً نف�سية عند بع�س �لبنات فرتة �لطف�لة. 
يف �لتعليم: حيث يت�س�ر بع�س �لأمثال �أن تعليم �لبنت قد يف�سدها، كما �س�رتها  ♦ 

يف �لرو�ية �لفل�سطينية: ]تعليم �لبنت خ�ساره وعز�ره[. )6( 
�أو �لعان�س: وهذه �لفئة من �لن�ساء قد لتاأخذ حقها يف �حلياة  �ملطلقة �و �لأرملة  ♦ 

و�لزو�ج وي�سُفها �ملجتمع باحلز�نى، ويف ق�سة هذ� �ملثل منع �ملختار زو�جًا ل�ج�د عان�س 
ت�سارك فيه. وقد جند �لأمثال تن�سب �ل�سفات غري �ملحببة للمر�أة مثل جتريدها من �سعرها 
�ل�ق�ع يف  �أو  �لنق�س  �أختها[ لإبر�ز عقدة  : ]�لقرعة بتتباها ب�سعر بنت  وو�سفها بالقرعة 

�حلرية: ]�حرتنا يا قرعة من وين ب��سك[. 
الإن�ضان        بج�ضم  تتعلق  ومعارف  ال�ضحي  ال�ضلوك  بقواعد  املثل  يزخر  ♦ 

والعناية به: 
مثل: ]ك�ل مع �لكافر ول ت�كل مع ط�يل �لظافر[؛ لنها حتمل كثري�ً من �لأمر��س 
و�تغدى  و�مت�سى  ]�تع�سى  و�ملثل:  ببال�س[،  م�س  بطنك  ببال�س  �لأكل  كان  ]�ن  وم�سبباتها: 
و�متدى[، فهي تقدم �لن�سيحة و�لعالج �أي�سًا بق�لهم: ]�إن �أوجعك ر��سك �أكرمه و�إن �أوجعك 
بطنك �حرمه[ و�خلال�سة �إن �لأمثال على كرثتها لها قيمة عالية لي�ست يف ت�فري معل�مات 
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طرق  ح�ل  و�لدر��سة  للبحث  معل�مات  وت�فري  �سحية  عاد�ت  تر�سيخ  يف  و�إمنا  طبية، 
�ملجتمع يف تف�سري �لأمر��س وعالجها )7(، وت�سرتك �لأق��ل �ل�سائدة مع �لأمثال يف كل هذه 
�خل�سائ�س كما ت�سرتك يف عف�يتها و�سه�لتها لدرجة �أننا ل ن�ستطيع �لتميز بينهما �أحيانًا 

�إل مبعرفة معانيها ودللتها و��ستخد�ماتها �ملتعددة �لتي تظهر يف: 
�رسح لبع�س مظاهر �ل�سل�ك �لجتماعي وتف�سريها وت��سيحها: مثل تقدمي خدمة،  - 
�أو مبلغ من �ملال ملن �أدى لنا خدمة بق�لنا: ]بال م��خذة هذ� فنجان قه�ة[. ومثل طريقة 

تقدمي �لقه�ة كق�لنا ملن يزيد عن قاع �لفنجان: ]قلبك مالن علي[. )5( )4( 
ذم بع�س �لأ�سخا�س غري �ملرغ�ب بهم ل�سل�كهم: مثل �سل�ك �ملتل�ن و�ملتقلب]يلعب  - 
على �حلبلني[ وعدم جمار�ة �ملعروف مثل: ]ف�ق �ملعروف �رسب كف�ف[، وعدم �تقان �لعمل 

مثل: ]حر�ث �جلمال[. 
�لدع�ة �ىل مكارم �لأخالق: �ملف�سلة يف �ملجتمع مثل �لمانة: ]من �أمنك ل تخ�نة[،  - 

و�لخال�س مثل: ]�إخل�س �لنية ونام يف �لربية[. و�ل�سجاعة و�لتحدي: ]�مل�ت ول �لذلية[. 
نبذ �لأخالق �ل�سيئة: و�لدع�ة �إىل تركها مثل �لطمع: ]�لكذَّ�بني خرب�� بيت �لطماعني[.  - 

حُتذر من �لكذب مثل: ]حبل �لكذب ق�سري[. 
و�سف �لأ�سخا�س: �لذين يت�سف�ن ب�سفات ثابته مالزمة لهم و�سفًا يتنا�سب مع  - 
بالفر�س  بالقدي�س و�ملر�أة  �لرجل �جلريء باحل�سان وقليل �خلربة  �ل�سعبي  �لذوق و�خليال 
فهم يق�ل�ن: ]�لفر�س من �لفار�س[؛ لأن �لفر�س �لتي يربيها �ساحبها ويدربها جيد�ً يجدها 

�ساعة �لطر�د. )8( 
بقعة يف  �أجن�س  �لكلب  �لكلب[، وذيل  ذيل  ]�جن�س من  باملعتقد�ت: مثل:  �لرتباط  - 
عندما  عليه  �لب�مة  لرك�ب  ترجع  وهي  جنا�سته،  بذيله  مي�سح  يب�ل  عندما  لأنه  ج�سده، 

ح�رست لالجتماع مع �سيدنا �سليمان عليه �ل�سالم. 

خصائص املثل املقدسي:
اإبراز اللهجة املقد�ضية يف النطق ♦ مثل: 

�إر�س[،  بت�س�ى  �إر�س  ]معاك   ، غز�ل[  �أمه  عني  يف  ]�لإرد  مثل:  همزة  �لقاف  نطق  Ú 
]فالن ينفخ يف �إْربة خمزوئة[. 

نطق �لثاء تاء مثل: ]تلتني �ل�لد خلاله[ ، ]ت�ب �لعرية ما بيديف و�ن دفا ما بيدوم[،  Ú 
ث= ت. 
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ج[ ، ]�للي د�بحك م�س خايف من خطيتك[ ذ=  Ú �نطق �لذ�ل د�ًل مثل: ]ديل �لكلب �أع
د، و�لفائدة �لتي تتحقق من هذ� �لإبر�ز هي: 

هذ� �ل�ستخد�م يجعل �ملثل �أكرث قربًا من حياة �لنا�س و�أكرث تعبري�ً عن حياتهم.  - 

يجعل �ملثل يحتل حيز�ً ل ي�ستهان به يف �لرت�ث �ل�سعبي.  - 

جمازيًا  ��ستخد�مًا  �لكلمة  ت�ستخدم  �ملثل:حيث  لغة  يف  �لأدبي  �لأ�سل�ب  ��ستخد�م  - 

لغري ما و�سعت له يف �للغة، فهي ت�ستخدم �لت�سبيه و�ل�ستعارة و�لكنايه و�لرمز، وهذه �سمة 
من �سمات �للغات �ل�سامية... )9( وهذ� ي�ؤكد �أ�سالة �ملثل �ملقد�سي وعر�قتة مثل �ملثل �لذي 
يحكي عن �لإن�سان �لذي يلح يف �أمر ل مفر منه بحال من ينفخ يف قربة خمزوقة ل فائدة 
من نفخة، و��ستعار �لرتكيب �لد�ل على �مل�سبه به ليدل على �مل�سبه �ملحذوف، فال�ستعارة 

متثيلية. 
ت�ساعد �لأمثال يف �لتط�ر �للغ�ي:من خالل تخ�سي�س �لكلمات �لتي تدل على عم�م  - 

�أب�نا و�أج� �لغربا يطح�نا[، فالد�ر كلمة خا�سة  وتعميم �لكلمات �خلا�سة مثل: ]�لد�ر د�ر 
�أنها تعني  �إل  �أنها تعني �ل�طن، فقد �كت�سبت تعميما،ً و�لغرب كلمة عامة  �إل  تعني �لبيت، 

�ل�سهاينة. 
�ل�سائدة و�لرت�كيب �جلاهزة: حيث ت�ساغ عبار�ت وتر�كيب  يلتقي �ملثل بالأق��ل  - 

تعبري:  مثل  مدل�لتها  وحتمل  �ملجتمع،  يف  �سد�ها  لتجد  �سعبية  لغ�ية  ب�سحنات  وت�سحن 
]على عينك يا تاجر[. للمجاهرة بال�سيء وعدم �ل�ستحياء. 

طابع �ل�سخرية:يعج �ملثل �ملقد�سي ب�س�ر �ستى من �ل�سخرية مثل �لق�ل ملن يخيب  - 

�لرجاء:]يا �سايف �لزول يا خايب �لرجا[، ]يا ميخذ �لقرد على ماله بروح �ملال وبيظل �لقرد 
�ل�سخرية  وهذه  بقرودها[.  غزلنها  ]تبدلت  �لآخرين:  من  ي�سخر  �لذي  و�ملثل  حالة[.  على 
حتاول �لنفاذ �إىل �لأعماق من خالل �س�ر كاريكاتريية للتاأثري يف �ملتلقي و�إثارته وزيادة 
عن�رس �لت�س�يق عند �سماع �ملثل و��سرتجاعه يف حال م�سابهة، وكاأنه �أمام �أ�سل�ب �ساخر 

هادف: ]من قلة �خليل �سدينا على �لكالب �رسوج[. 
�للغة  من  تقرتب  جتعلها  �لأمثال  يف  رفيعة  �سمة  �لدللة:وهذه  وكثافة  �لإيجاز  - 

م��سم  �ىل  ت�سري  حل�ة  عذبة  رفيعة  كلمة  �مل�سم�س[  ]يف  �ملقدي�سني:  ق�ل  تاأمل  �ل�ساعرية 
�مل�سم�س �لق�سري، وه� ي�رسب لأمر ي�ستحيل حتقيقة لظروف م��س�عية، مثل ��ستحالة دو�م 

م��سم �مل�سم�س لفرتة ط�يلة. 
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�لرتباط بالبيئة �ملقد�سية:حيث تذكر بيئة �لقد�س بكل ما فيها مثل: ]جاي تبيع  - 

ل  �أنك  يعني  و�ملثل  �ل�سلق  بزر�عة  ت�ستهر  مقد�سية  قرية  وهي  �سل��ن[،  �أهل  على  �ل�سلق 
ت�ستطيع خد�ع من ه� يعرف خفايا �لأم�ر، و�لذي يعرفها وهم يق�ل�ن يف كالمهم: ]هذه 
بالد مقد�سة[. �إ�سارة �إىل �أنه ل يختبيء �سيء �إل و�سيظهر يف ي�م من �لأيام لطبيعة �أهلها 
�أجنبت �لأنبياء،  �ل�سماء  �أر�س باركتها  وب�ساطتهم ور�سا �هلل ورعايته لها، كيف ل؟ وهي 
وقد جند �ق��ًل غري منطقية وليدة هذة �لبيئة نتيجة ظروف معينة مثل: ]جاور ن�ري ول 

جتاور ط�ري[، ]لتزوجي �ساح�ري ول ن�ري[. 
�لزمان  حدود  تتجاوز  مقد�سية  �أمثاًل  جند  �لإن�سان:فقد  طبيعة  ت��فق  �إن�سانية  - 

من  بريتبط  ]�لرجل  مثل:  ومكان،  زمان  كل  يف  �لنا�س  يتد�ولها  �ساحلة  لت�سبح  و�ملكان 
ل�سانه[، �لرجل من كلمته. فهي تركز على �لكلمة بدل �ل�سفة. 

عدم �لعم�مية و�ل�سم�لية:قد يعك�س �ملثل �أحيانًا بيئته بزمانها ومكانها و�ن�سانها،  - 

فمعظم  �ملثل  قائل  ح�سب  تاأثرية  فيختلف  و�لعم�مية  بال�سم�لية  �ت�سافة  ي�سعب  ولهذ� 
�لأمثال �لتي قيلت يف �ملر�أة لي�ست يف �سالح �ملر�أة لأن معّد معظم هذه �لأمثال ه� �لرجل 
)5( )5( مثل: ]�لرجل جنى و�ملر�أة بنى[. و�إن �أظهر �ملثل �أهمية �ملر�أة فه� يح�رسها يف �لبيت 

�إل �أن �لأم�ر قد تغريت ولتقريب �ل�س�رة جندها يف �ملثل:]بعد ما �ساب ودوه على �لكتاب[، 
فال��قع �ملقد�سي ي�سهد �أمثاًل على �لتعليم عند كبار �ل�سن، ومن فاتهم قطار �لتعليم، وكل 
يق�ل�ن  لهذ�  �لتغري،  على  �لفرد  بقدر�ت  ت�ؤمن  ول  �لعامل،  بثبات  بيئة  وليدة  �لأمثال  هذه 
يف �ملثل: ]�لنت�س ما بيطلع ي���سيل[. يا�س�ل خ�سب يزيد عن 2 م، و�لنت�س نبات �س�كي 

�سغري. 
��ستخد�م �لألفاظ يف م�سمياتهاودللتها دون �أي �إعتبار:فالذوق �ل�سعبي ل ي�ستحي  - 

مثل:[�ثنني  ودللتها  �لآخرين  �إخر�ج  يف  ت�سببت  و�إن  حتى  مب�سمياتها،  �لأ�سياء  ذكر  من 
�لدب�س من طيز  �لغني[. ومثل: ]يا طالب  �لنا�س ما ي�سمع��س فيهن م�ت �لفقري وتعري�س 

�لنم�س[. �لنم�س حي��ن قذر �رس�س ي�سبه �لقط ي�رسب من ب�له وقد ياأكل بر�زه. 
�ىل  �للغ�ية مثل حت�ل �حلركات  لالأخطاء  �لكرت�ث  �لعامية:وعدم  �للغة  ��ستخد�م  - 

�سك�ن يف �آخر �لكلمات مثل: ]وجع �ساعة ول وجع كل �ساعة[. وهذه �سمة من �سمات �لعامية 
ويف �خلطاأ �لنح�ي: ]�حلل� حل� ول� قام من �لن�م[، ]خلف �مللع�ن كلب ِطلْع �أجن�س من �أب�ه[ 

]�أبيه[. 
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وتتد�خل  �ملعنى  يف  �ل�رسيفة  �لأحاديث  مع  تت�سابه  �أمثال  هناك -  �لدينية:  �لنزعة 
حتى ي�سعب �لتفريق بينهما وهناك �أمثال تنطلق من منطلق �إ�سالمي مثل: ]�لعرق د�سا�س[. 
حديث ومثل. و�ملثل: ]على قد فر��سك مد �جريك[. يت��فق مع �لن�س �لقر�آين “ ل يكلف �هلل 
نف�سًا �إل و�سعها “ ، ]ل به�س ول بن�س[. ماأخ�ذه من ق�ل �سيدنا م��سى عليه �ل�سالم ]و�أه�س 
بها على غنمي[. ، ]ل جتري جري �ل�ح��س غري ن�سيبك ما حت��س[. وهذ� �إميان باأن �لرزق 
حمدد من قبل �خلالق، و�بلغ �لأمثلة يف: ]�لنا�س مع �ل��قف �لق�ي[. فامل�ؤمن �لق�ي خري 

و�أحب �إىل �هلل من �مل�ؤمن �ل�سعيف. 
�لت�سابه مع �لأمثال �لق�ية �لف�سيحة:]تيتي تيتي زي ما روحتي جيتي[. �إ�سارة �إىل  - 

�لف�سل و�ملثل: ]كل �ساه معلقة بعرق�بها[. ي�سبه �ملثل: كل �إناء مبا فيه ين�سُح، وي�سبه �لأول 
�ملثل �لف�سيح: ]عاد بخفي ُحنني[. وهذ� يعني �أن كل �إن�سان يحا�سب على عمله مثل �ل�ساه 

�لتي تعلق من عرق�بها عند �ل�سلخ. 
وبكى  ]�رسبني  �سغرية[،  ]�لدنيا  و�لعاملية:مثل:  �لعربية  �لأمثال  مع  �لت�سابه  - 

و�سبقني و��ستكى[، ]فرخ �لبط ع��م[، ]ولد �لفار حفار[، ]جبل على جبل ما بيلتقي بني �آدم 
على بني �آدم بيلتقي[. وقد جند مثاًل يرتبط بالبيئة �لفل�سطينية مثل: ]يا تروبني يا طلقني[. 
وروبني م�سيف جن�ب يافا يزورُه �لنا�س للربكة �عتقاد�ً �أن �لنبي روبني مدف�ن فيه، و قد 

ي�ساعد �ملر�أة على �لجناب. 
للقيم  خمالفًا  يبدو  بع�سها  يجعل  �لأمثال  يف  �لتناق�س  وهذ�  متناق�سة:  �أمثال  - 

ول  �لنذل  ]�إ�رسق  ق�لنا:  ففي  �لظروف  بتغري  مرحليًا  تتغري  معينة  ظروف  وليد  و�لعاد�ت 
ر�أيك  ما  يتغري؟  ن�سبي  �أم  ثابت  �لفهم  �ملجتمع وهل هذ�  ر�أي  ! يف  �لنذل؟  تطلبه[. من ه� 
يف �لبخيل على ق�مه وهم يف �أم�س �حلاجة �إىل �مل�ساعدة �أمل ت�سمع بالآية {ويف �أم��لهم 
حق معل�م لل�سائل و�ملحروم} فما بالك ل� كان �لنذل حاكمًا مت�سلطًا؟ تظل �ل�رسقة وجهة 
نظر، مرجلة لدفع �لظلم، بغ�س �لنظر عن �لقيم �لدينية �لتي حتّرم �ل�رسقة يف كل حال، فهل 
بكافة  �ل�سعب  لعامة  �ملثل ملك  �أن  �سك  �إذ� عرب عن وجهة نظر خمالفة..؟ ل  �ملثل  يرف�س 
بهذ�  �أحدها  ياأخذ  قد  �لتفكري  يف  خمتلفة  طرق  وهناك  تناق�ساته،  كل  عن  ويعرب  �أطيافه، 
�ملثل، فه� يعرب عن �لأخالق و�لتناق�س و�ملرحلة و�لبيئة، فما ير�ساه �لذوق �ل�سعبي يف 
مرحلة ومكان بعينه قد يرف�سه يف �أخرى، وهذ� يت�سح من �لتناق�س بني �ملثل �لذي يذهب 
�إىل �أن �لزي يغري من يلب�سه بق�لنا: ]لب�س �لب��سة تبقى عرو�سة[. و�ملثل: ]�خلرى خرى �إن 
كان مك�سي و�ل عرى[. ومع هذ� هناك �أمثال فيها تعار�س و��سح مع �لقيم �لدينية مثل: ]ما 
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حد ر�ح ورجع[، مما دفع بع�س �لد�ر�سني �إىل جمع �أمثال وو�سعها يف �مليز�ن م�ستخل�سًا 
�أنها ل ت�سلح قاعدة، ول ت�ست�ي باأي وجه من �ل�ج�ه مع �ل�رسع �أو حتى مع �ل��قع )10( 
... �إل �أن هذ� �لتناق�س ه� نتيجة ملا يف حياتنا من تناق�سات ونتيجة طبيعية لدور �ملثل 
�لرو�بط  كانت  فعندما   )6(  )5( يتغري  قد  حمدد  زمن  يف  م�قف  عن  يعرب  قد  لأنه  ووظيفته، 
�إل  �لأر�س  بيحرث  ]ما  �لأمثال:  برزت  و�لتعا�سد  �لتكاتف  فيها  يظهر  �لجتماعية ق�ية 
�لرو�بط �لجتماعية �ساع  �ل�سعف يف  �لدم ما بي�سري ميه[ وعندما دب  ]عمر   ، عج�لها[. 
�ملثل:]�لأقارب عقارب[، ]دمك �سمك[ ومع هذ� فالأمثال �لفل�سطينية ُتظهر �أن �سلة �لرحم ل 
�سبيل �إىل فت�رها بدليل �ملثل: ]�يل فيه نقطة من دمك ما بيخلى من همك[، �إ�سارة �إىل �لأمل 
يف نف��س �ملقد�سني �لذي يعطيهم حافز�ً على �ل�سم�د و�لتحدي، ويدعم هذ� �لت�جه �إىل وعي 
�جلماهري �لعربية يف فل�سطني �ملحتلة 1948م، وما يق�م�ن به من دور�جتاه �إخ��نهم يف 

�لقد�س، مما يدل على �أن �ملثل يعرب عن جتارب �لعامة وقمة �ل�سليقة �ل�سعبية)11(.
�لتقريرية: وتعني ��ستخد�م �خلطاب �ملبا�رس يف بع�س �لأمثال، وتظهر �لتقريرية  - 

بت�ستحي  �لفم  ]�طعم  مثل:  �ملثل  نف�س  يف  عنها  منف�سلة  لي�ست  مبعنى  للتعبريية،  م��زية 
�لعني[، ]�عمل �ملعروف و�رم يف �لبحر[. 

حايف  ]�لإ�سكايف  و�لقت�سادية:مثل:  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  بالظروف  �لرتباط  - 

�أن هذ� �ملثل  �إل  �أن يك�ن حافيًا،  و�خلياط عريان[، و�لإ�سكايف �سانع �لأحذية، ومن �لعيب 
يرتبط باإ�رس�ب 1936 م يف فل�سطني، حيث مل يعد �لنا�س يح�سل�ن على ما يريدون ب�سه�لة 

حيث �أ�سبح ��سحاب �ملهن ل يعمل�ن، ول يجدون �مل��د �لالزمة ل�سناعتهم وحرفهم. )4( )2( 
�لرتباط بق�سة �أو منا�سبة �أو حادثة: وهذه �سمة عامة قد متيز �لأمثال �إل �أنها يف  - 

�لأمثال �لفل�سطينية لها خ�س��سيتها مثل: ]�ل�لد ولد ول� حكم بلد[، ويرتبط �ملثل بق�سة �أحد 
�لق�ساة �لذين مل يعجبهم حكم حاكم �سغري �ل�سن �أورثه و�لده �حلكم، ومل يتحمل �مل�س�ؤولية، 
وكان يكتب على ر�أ�س كل حكم يحكمه �حلاكم ول ي�سحبه، حتى ك�سف �أمره وعلق يف �ساحة 
عامة )4( )3(، و�ملثل: ]بعد ما �ساب ودوه على �لكتاب[، فه� يرتبط بق�سة طريفة متثلت يف 
تعلمت  �لفالحات  �إحدى  فظنتها  �لقرية  معلم  قر�أها  لها  �بن  ر�سالة  حتمل  فالحة  �أم  بكاء 
�لقر�ءة و�ملثل: ]�للي بيدري بيدري و�للي ما بيدري بق�ل كفه عد�س[، ويخفي �ملثل ق�سة 
مز�رع ت��عد مع حمب�بته وتركه �لنا�س لعتقادهم وه�يحملها يف كفه خرج �أنه كف عد�س، 

ل ي�ستحق هذه �ل�سجة. 
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�لدجاج[،  خر�بي�س  ]مثل  ق�لنا:  �أ�سط�رية:مثل  تاريخية  �أبعاد  �إىل  �ملثل  يرتد  قد  - 

وبق�سد كتابة غري معروفة حيث يعرف �لدجاج بكرثة �لنك�س برجله، مما ي�سبب �خلر�بي�س)4()4( 
وكذلك ق�لنا: ]مثل حكم قر�ق��س[، حاكم قدمي عا�س يف �لعر�ق، وحكمه ظامل يقطع روؤو�س 

�لأبرياء، ول يعجبه �لعجب. 
�لرتباط بعاد�ت وتقاليد �ملجتمع:مثل: �ظهار بع�س �لعاد�ت �حلميدة مثل �حرت�م  - 

كبار �ل�سن وتقديرهم و�أخذ ر�أيهم مثل: ]�لعني ما تعال�س َع �حلاجب[، ]�إ�ساأل جمرب ول ت�ساأل 
طبيب[. و�أبلغ ما �سمعت من �أمثال يعرب عن �لك�ساد و�لرك�د �لقت�سادي حل�سار �لقد�س ما 
يتندر به �ملقد�سي�ن �أمام حمالتهم وهم ينتظرون �لزبائن �ثر �حل�سار ومنع �سكان �ل�سفة 

من دخ�لها، ]على بخت �حلزينة �سكرت �ملدينة[. و�أي ت�سكري �أ�سعب من ت�لن. )�سيكر( 

الصورة يف القول واملثل: 
�لتي ل تخل� من  �لأدبية  �لإ�سارية و�لتعبريية  �لتجريدية  �للغة  تز�وج لغة �ملثل بني 

�س�ر من �إبد�ع �خليال �ل�سعبي، وتت�ضف ال�ضورة يف املثل املقد�ضي ب�ضفات عدة: 
�س�رة مادية ح�سية منتزعة من �لبيئة �لزر�عية �ملقد�سية ت�ستخدم �لبئر، و�حلجر،  ♦ 

�لكذب ق�سري[، ]فالن بيطي�س على �سرب ميه[،  �لخ. مثل: ]حبل  و�لربية، و�حلبل، و�لرجم... 
]�للي بي�رسب من بري ما بريمي فيه حجر[. فهي حتمل م�سدر �خلري فيه �حلياة و�ملاء. ل 

ي�ستغني عنه �أحد و�إذ� كنت بحاجة �إليه فال تعمل على ردمه باإلقاء �حلجارة فيه. 
ت�ستخدم �لأمثال �مل�س�رة كل عنا�رس �ل�س�رة. مثل �لل�ن مثل: ]خبي قر�سك �لأبي�س  ♦ 

لي�مك �لأ�س�د[، وت�ظف دللة �لل�نني وتاأثريهما �لنف�سي، وقد ت�ستخدم �ل�س�ت مثل: ]�للي 
مهرها تيعه تيعه طالقها ك�س ك�س[ وهذه �أ�س��ت ي�ستخدمها �ملز�رع�ن يف تربية �لدجاج، 
وقد ي�ستخدم �حلركة مثل: ]حامل �ل�سلم بالعر�س[. ق�لهم ملن ل يح�سن �لت�رسف و�ن حمله 
�لفالح  ي�سمك  حيث  �ل�رس�ويل[  بتحل  ]�لرب�طيل  ومثل:  باب  �أي  من  دخ�له  ي�سهل  بالط�ل 

ب�رسو�له �إل �أنه يحله �إذ� ما �رت�سى. 
�س�ر كلية حيه ل تركز على �جلزء فهي �سامله مثل: ]�لعني متعال�س على �حلاجب[  ♦ 

وهذه �س�رة ��ستعارية جمازية م�ؤثرة. �نظر �ىل �لعالقة بني �لعني و�حلاجب، وهذ� يعطي 
�ل�س�رة �أبعاد�ً جديدة يجعلها ت�ساهم يف �إقناع �ملتلقي و�لتاأثري فيه وهذ� يربز )12( �ل�س�رة 
فيما حتدث من خ�س��سية وتاأثري ي�ساهم يف �إقناعه، ومع ذلك يتمرد �خليال �ل�سعبي عن 
�لفهم �لقدمي لل�س�رة بق�له: ]زبال وحامل ورده[ �إذ ل ي�جد ت��فق منطقي وتنا�سب مادي 
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بني عمل �لزبال ومنظر جميل يحمل وردة يتعار�س يف �لظاهر: ]لعب �لفار يف عبه[. حيث 
�س�ر �لقلق بالفاأر ل ي�ستقر مبحل. 

ت�ستثني  ل  وعمقها  �أ�سالتها  ي�ؤكد  مما  و�لإن�سان،  بالأر�س  ترتبط  �ملثل  �س�رة  ♦ 

وهي  ربعه[.  مات��  �سايب  �ل  �تغرب  �ساب  من  �أكذب  ]ما  بق�لهم:  �ملجتمع  �أفر�د  من  �أحد�ً 
تتناول �لأر�س وما عليها من حي��ن �أو نبات، فهي ت�س�ر �لأقارب عقارب من ظلم �لأقارب 
�ملتنفذين و�ملر�أة �لدميمة بالقرد: ]يا ماخد �لقرد على ماله بريوح �ملال وبيظل �لقرد على 

حاله[. وعن تغري �لأح��ل: ]ي�م ع�سل وي�م ب�سل[. 
ميكننا  كما  �ل�سعبي،  �خليال  يف  �لت�سرت  ميكن  فال  و�لب�ساطة،  و�ل�سفاء  �ل��س�ح  ♦ 

دح�س �لأكاذيب لإخفاء �حلقائق: ]�ل�سم�س بتتغاط�س بغربال[، ]يا ماأمنه للرجال يا ماأمنه 
للمية يف �لغربال[، و�لذي ل يرى �لغربال و�ل�سم�س �أعمى- �س�ر و��سحة ب�سيطة. 

ت�ستخدم كل �ن��ع �ملجاز، فهي ت�ستخدم �لكناية بق�لها: ]فالن نامي على ود�نه ل  ♦ 

ي�سمع[، ]وع�سم �إبلي�س يف �جلنة[. 

توصيات واقرتاحات:
ت�سجيع ت�ظيف �ملثل يف �لأعمال �لأدبية ل��قعيتها ودورها يف �حلياة.  1 .

عمل در��سات مقارنة تظهر خ�س��سية كل مثل يف كل مدينة فل�سطينية �أو عربية  2 .
بهدف �لرتقاء بالدر��سة و�ل�ستفادة منها. 

ت�سجيل �لأمثال وعدم رف�س �أي مثل يعرب عن وجهة نظر مغايرة، لأنه وليد ظروف  3 .
ير�ساه  وما  تناق�سات،  من  �ملجتمع  يف  عما  يعرب  تتغري،وه�  قد  و�قت�سادية،  �جتماعية 

�لذوق �ل�سعبي يف مكان وزمان معني، فال ير�ساه يف خالفهما. 
يف  �إيجابي  دور  من  لها  ملا  ت�ستحقها  �لتي  �ملكانة  �لفل�سطينية  �ملر�أة  �إعطاء  4 .
�ملجتمع، وملا لها من دور يف �حلفاظ على �لأمثال لدورها يف دخل �لأ�رسة. ومع �لآخرين 

لينطق ل�سانها بالأمثال �ملنا�سبة لكل حادثة ت�سادفها. 
�إدر�ج �ملثل �ملقد�سي يف �ملنهاج �لدر��سي لكل ما يت�سل مب��س�ع �لقد�س و�لرت�ث  5 .

�ل�سعبي �لفل�سطيني. 
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أ. نبيل علقم
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مقدمة:
تبد�أ  �أن  بد  ول  وعملية.  فكرية  ��سرت�تيجيات  بناء  �لقد�س  تر�ث  على  �حلفاظ  يتطلب 
هذه �ل�سرت�تيجيات مبعرفة �خلطر �أو �لأخطار �لتي تهدد هذ� �لرت�ث �ملقد�سي، ولأننا نعرف 
�أن �خلطر �حلقيقي ه� �خلطر �لإ�رس�ئيلي، فال بد �أن تتمثل �لبد�ية بفهم �لعقل �ل�سهي�ين-

�لإ�رس�ئيلي، �س��ء جتاه مدينة �لقد�س وخطط �لإ�رس�ئيليني �ملنبثقة عن هذ� �لعقل، وو�سائل 
�ملدينة  ته�يد  ن�سميه:  ما  �أجل  من  قبلهم  من  ��ستعمالها  �ملت�قع  �أو  �مل�ستعملة  �لتنفيذ 
�ملقد�سة. وهذ� �لفهم ملنطق �لعدو و�أ�ساليبه ي�ساعدنا يف و�سع �لأ�سا�س �ملتني �لذي تنطلق 
منه در��سات منهجية علمية جادة خلطط حماية تر�ث �لقد�س بخا�سة، و�لرت�ث �لفل�سطيني 
عامة؛ لأنهما ميثالن ق�سية و�حدة بالن�سبة لالحتالل �لإ�رس�ئيلي هي ق�سية �رسعية وج�د 

�لكيان �لإ�رس�ئيلي ذ�ته. 
ل بّد من �لإ�سارة �أوًل �إىل �أن �لكيان �لإ�رس�ئيلي كيان م�سطنع على �أر�س فل�سطني، وقد 

ت�ضافرت جمموعة من العوامل ل�ضطناعه اأخل�ضها باخت�ضار فيما ياأتي: 
�أنه كيان ��ستعماري ظهر ون�ساأ وق�ي يف �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�رس ومطلع �لقرن  1 .
�لع�رسين يف �أثناء حّمى �لتناف�س �ل�ستعماري �لأوروبي على �لعامل �لعربي خا�سة، وعلى 

�لعامل �لثالث عامة. 
�أنه كيان غربي، فلقد تبناه �لغرب �ل�ستعماري ومنحه كل ع��مل �لق�ة �لالزمة،  2 .
�ل�ليات �ملتحدة مع ت�فري دعم ل  �لي�م  �لعظمى، وتتبناه  وقد تبنته يف حينه بريطانيا 

يخفى على �أحد من �سائر �لدول �لغربية. 
لنه��س هذ�  �ملالئم  �ملدخل  كانت  �ل�سهي�نية  �حلركة  �إن  �إذ  كيان �سهي�ين،  �أنه  3 .

�مل�رسوع �لذي دعمته كل من �ل�سهي�نية �ليه�دية و�ل�سهي�نية �مل�سيحية يف �لعامل. 
�أنه كيان عن�رسي يه�دي، �إذ �إن مادته �لب�رسية �مل�ستعملة للتهجري �إىل فل�سطني هم  4 .

�ليه�د فقط مع ��ستثناء�ت لي�س لها قيمة يف �مل�رسوع. 
عد�  فيما  �لغربي،  لال�ستعمار  �لتقليدية  �لأ�سكال  عن  يختلف  ��ستيطاين  كيان  �أنه  5 .

�ل�ستيطان �ل�ستعماري يف �جلز�ئر ويف جن�ب �إفريقيا. 
�أنه كيان �إحاليل، �إذ �إنه يريد �لأر�س دون �أ�سحابها من �لفل�سطينيني، وذلك لإحالل  6 .

�ليه�د من كل �أنحاء �لعامل حمل �لعرب �لفل�سطينيني. 
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�لكيان  ��سطناع  م�رسوع  تنفيذ  على  قادرة  ق�ة  جمتمعة  �لع��مل  هذه  و�سكلت 
�لإ�رس�ئيلي، يف غياب �لقدر�ت �لكامنة يف �لعاملني �لعربي و�لفل�سطيني بالت�سدي للم�رسوع 
�لأنظمة  على  يهيمن،  ز�ل  وما  قد هيمن،  نف�سه  �لغربي  �ل�ستعمار  �أن  وبخا�سة  و�إحباطه، 
�ل�سيا�سية �لعربية �لتي تقبل هذه �لهيمنة ��ستجابة ملتطلبات بقائها يف �حلكم، فتقمع هي 
�لأخرى- �أية ت�جهات لتعبئة هذه �لطاقات �لكامنة ملقاومة �مل�رسوع �مل�سطنع. ونعرف 
�مل�سطنع  �لكيان  بني  �لقائم  �ل�رس�ع  يف  و�ل�سيا�سية  �لتاريخية  �لأحد�ث  جمريات  جميعًا 

وحلفائه، وبني �لفل�سطينيني و�سائر �لعرب و�مل�سلمني. 
�أدرك �لقائم�ن على م�رسوع ��سطناع �إ�رس�ئيل منذ �لبد�ية �أن عليهم �أن يحقق�� ثالثة 
�أهد�ف هي متطلبات جناح مثل هذ� �لكيان وهي: �حتالل �لأر�س، و�لتخل�س من �سكانها 

�لأ�سليني، وبناء ه�ية لل�سكان �جلدد. 
يف  وجنح��  �لأر�س،  لحتالل  �لع�سكرية  �لق�ة  �مل�رسوع  على  �لقائم�ن  ��ستعمل  وقد 
�ل�سيطرة على 90% من م�ساحة فل�سطني، ولكن �لق�ة �لع�سكرية رغم ��ستعمالها يف حدودها 
�لي�م  يعي�س  فل�سطني  �أر�س  فعلى  �لأ�سليني،  �ل�سكان  من  �لتخل�س  يف  تنجح  مل  �لق�س�ى 
ن�سف �لف�سطينيني، ويعي�س ن�سفهم �لآخر يف �ل�ستات. و�أما بناء ه�ية لل�سكان �جلدد فه� 
م��س�ع هذه �ل�رقة، �إذ �إن ما يجري يف �لقد�س من عزلها ومن ح�سار للفل�سطينيني فيها 
باله�ية  �أ�سبابه  �أغلب  يف  يتعلق  للبي�ت  وهدم  وتهجري  ��ستيطان  ومن  عليهم  و�لت�سييق 

�لإ�رس�ئيلية، وه� �لهدف �لثالث من متطلبات جناح �مل�رسوع �مل�سطنع. 

إشكالية اهلوية اإلسرائيلية:

وتتمثل  �جلماعة،  هذه  �أع�ساء  بني  �مل�سرتكة  �لرم�ز  جمم�ع  هي  جماعة  �أية  ه�ية 
�للغة و�لدين و�للبا�س و�لطعام و�لقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد و�ملفاهيم  �لرم�ز �مل�سرتكة يف 
وكل ما مييز هذه �جلماعة عن غريها. وجمم�ع هذه �لرم�ز هي �لتي ُتَعرُِّف بها �أية جماعة 
نف�سها مقابل �جلماعات �لأخرى. ولله�ية م�ست�يات خمتلفة، فهي ه�يات عائلية وع�سائرية 
�أية جماعة من خالل تفاعلها  ووطنية وطائفية ودينية وق�مية و�إن�سانية. وتت�سكل ه�ية 
�أو ت�جد عليها. وكلما كان لهذه �جلماعة تاريخ ط�يل  �أو �لأر�س �لتي وجدت  مع �ملكان 
عدد  �أو  �جلماعة  تتح�ل  وبذ�  ومتانتها،  ق�تها  �له�ية  متنح  م�سرتكة  رم�ز�ً  �أنتجت  كلما 
�سيا�سية  من  �ملختلفة  �لنظم  فيها  تت�سكل  حقيقي،  جمتمع  �إىل  �ملتجاورة  �جلماعات  من 

و�جتماعية و�قت�سادية و�س��ها. 
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�إن �إ�سكالية �له�ية �لإ�رس�ئيلية �إ�سكالية مزدوجة: يتعلق جزوؤها �لأول با�سطناع ه�ية 
�إ�رس�ئيلية، ويتعلق �لآخر باملجتمع فل�سطيني �لذي ميتلك ه�ية عربية غنية بالرم�ز، �إذ �أنها 
من  حتريرها  منذ  �لإ�سالمية  �لرم�ز  ثم  �لكنعانية،  �حل�سارة  منذ  �لعربية،  �لرم�ز  ح�سيلة 

�لرومان، و�لرم�ز �لفل�سطينية منذ بد�ية �مل�رسوع �ل�سهي�ين. 
قرر  �إذ  حقيقية،  ه�ية  دون  طبيعي  غري  �ساذ  م�رسوع  �إ�رس�ئيل  ��سطناع  م�رسوع  �إن 
يه�دية  جمم�عات  من  �ملجتمع  و�إيجاد  �لدولة  ��سطناع  على  للم�رسوع  �ملخطط�ن 
ف�سيف�سائية، و��سطناع �لرم�ز �مل�سرتكة لت�سكل ه�ية للجماعات �لتي تهاجر �أو ُتهّجر �إىل 
فل�سطني. لكن هذه �جلماعات كما يق�ل �مل�سريي قد حتددت ه�ياتها �ملختلفة “يف غياب 
�أو دني�ية، عرب �لحتكاك مع ع�رس�ت �لت�سكيالت �حل�سارية  �سلطة يه�دية مركزية، دينية 
ومن خاللها، �لأمر �لذي جنم عنه تن�ع هائل يف �له�يات �ليه�دية، وتت�سم هذه �له�يات 
و�لدينية،  �لإثنية  �جلماعات  �ساأن ه�يات  �ساأنها  �حل�ساري،  �سياقها  ن�سبي عن  با�ستقالل 
ولكنها يف �ل�قت نف�سه ل تنتمي �إىل ه�ية يه�دية و�حدة عاملية، ومع هذ� فقد ��ستمر �جلميع 
)�ليه�د وغري �ليه�د( كما ل� كان�� كالًّ و�حد�ً” )�مل�سريي: �ملجلد 2، 1999، 167( . ولأن 
ليه�د  �مل�سرتكة  �لرم�ز  مينحان  وتر�ثًا  تاريخًا  يتطلب  ��سطناعها  فاإن  م�سطنعة  �له�ية 
خارجها. وقد وفرت �لت�ر�ة ركيزة ل�سطناع �لتاريخ و�لرت�ث،  لليه�د  وحتى  “�إ�رس�ئيل”، 
وعملت كل من �ل�سهي�نية و�إ�رس�ئيل، وما ز�لتا تعمالن على ��سطناع �لتاريخ و��سطناع 
�لرت�ث بكل ما تي�رس من �أكاذيب و�ختالقات وتزوير وت�سليل يلب�س لبا�س �لطابع �لأكادميي 
و�إمنا  �ليه�د فقط،  بها ل  ي�ؤمن  �لتي  �لت�ر�ة  ي�ستمد �رسعيته من  لأنه  و�لعلمي و�ملنطقي، 

مئات �ملاليني من �مل�سيحيني �لغربيني وعلى �لأخ�س �لربوت�ستانت �لأمريكيني. 
لقد ��ستعملت �حلركة �ل�سهي�نية ��لت�ر�ة و�لكتب �لدينية �لأخرى �ملتممة �أو �ل�سارحة 

لها، لثالثة اأهداف هي: 
��ستخر�ج �لرم�ز و��ستنباطها لبناء ه�ية �إ�رس�ئيلية.  ● 

�لالزمة  �لدولية  �ل�رسعية  �لإ�رس�ئيلية  �لدولة  ثم  ومن  �ل�سهي�نية  �حلركة  منح  ● 

لل�ج�د و�ل�ستمر�ر. 
تعبئة و�سحن �ليه�د وغري �ليه�د من �ل�سهاينة �مل�سيحيني و�لر�أي �لعام �لغربي  ● 

من �أجل م�رسوع ��سطناع دولة �إ�رس�ئيل وحمايتها. 
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وقد ��ستعملت �حلركة �ل�سهي�نية ومن بعدها �إ�رس�ئيل بعد تاأ�سي�سها عدد�ً من �لأ�ساطري 
�لت�ر�تية �أو �مل�ست�حاة منها: �سعب �هلل �ملختار، و�ليه�دي �خلال�س، و�لنقاء �لعرقي، ووعد 
�ملحيط  يف  وتاأثريه  �لعربي  و�لرت�ث  �لتاريخ  و�أقدمية  �لأر�س،  هذه  مبنحهم  لهم  �إلههم 
�لع�س�ر.  مّر  على  ثقافته  ينب�ع  �لغرب  يعتربها  �لتي  �لي�نانية  �حل�سارة  ويف  �لإقليمي 
�لأ�ساطري باليه�د  �أدت هذه  �لكذب و�لت�سليل. وقد  “�إ�رس�ئيل” على مثل هذ�  وقامت دولة 
�إىل �لعزلة من جهة، و�إىل �لعن�رسية من جهة �أخرى، ويبدو ذلك يف مطالبة �سا�ستهم، وعلى 
وقد  �لدولة!  بيه�دية  بالعرت�ف  �لفل�سطينيني  نتنياه�،  �لإ�رس�ئيلي  �ل�زر�ء  رئي�س  ر�أ�سهم 
�ليه�دية  �جلماعات  من  و��سعة  قطاعات  على  �لتاأثري  �لت�ر�تي  �خلطاب  �أ�سحاب  ��ستطاع 
لدرجة  �لأمريكية،  �لأ�س�لية  �مل�سيحية  �حلركات  د�خل  “�لتغلغل  ��ستطاع��  كما  �ملختلفة، 
�أن هذه �لأو�ساط �أ�سبحت ت�ؤمن �إميانًا ر��سخًا بحتمية هدم �مل�سجد �لأق�سى و�إقامة هيكل 
�سليمان �ملزع�م يف نف�س مكانه، متهيد�ً ملعركة تخ��سها ق�ى �خلري )وعلى ر�أ�سها �أمريكا( 
�سد ق�ى �ل�رس )�مل�سلم�ن ومن و�لهم( يف م�قع جمدو، وبعدها ياأتي �مل�سيح ليحكم �ألف 
عام �سعيد” )�خلريي: 2004، 108( ، و�سمن هذ� �لرتويج للت�ر�ة ل ن�ستغرب �أن يق�م رئي�س 
�ل�زر�ء �لإ�رس�ئيلي مناحيم بيجن يف �أثناء زيارة له لأمريكا بتقدمي �لت�ر�ة لرئي�سها جيمي 
كارتر قائاًل: �إذ� كنت م�ؤمنًا يجب �أن تقر بكل ما جاء يف هذ� �لكتاب. )�خلريي: 2004، 9(. 
�لإلهي لليه�د يف فل�سطني، وبنت  �لكربى يف �حلق  �ل�سهي�نية للكذبة  وهكذ� روجت 
عليها �أكاذيب من �لت�ر�ة وملحقاتها من كتب �ل�رسح و�لتف�سري. ومن �ملفارقات �لد�لة على 
�أن �إ�رس�ئيل قامت على هذه �لكذبة �لتاريخية �لكربى، �أن مائة وخم�سني عامًا من �حلفريات 
�لأثرية �لغربية و�لإ�رس�ئيلية �لتي �فرت�ست �لت�ر�ة ككتاب تاريخ ُم�ّسلم باأحد�ثه ورو�ياته 
ه�  �إ�رس�ئيلي  �آثار  عامل  وب�سهادة  �أنه  �خلريي  في�سل  يق�ل  كما  نتيجة  �أية  �إىل  تت��سل  مل 
زئيف هرت�س�ج �لذي جاء على ل�سانه ما ياأتي: “بعد �سبعني عامًا من �حلفريات �ملكثفة يف 
�أر�س �إ�رس�ئيل ت��سل علماء �لآثار �إىل نتيجة خميفة، مل يكن هناك �أي �سيء على �لإطالق، 
حكايات �لآباء جمرد �أ�ساطري، مل نهبط �إىل م�رس، ومل ن�سعد من هناك، مل نحتل �لبالد، ول 
ذكر لأمرب�ط�رية د�ود و�سليمان، و�لباحث�ن �ملهتم�ن يعرف�ن هذه �حلقائق منذ زمن..“ 
)�خلريي: 2004، 93( ، ويق�ل �خلريي �أي�سًا: يف فل�سطني وجدت �آثار على كل �لأق��م �لتي 
و�لبابليني  و�حلثيني  و�لهك�س��س  و�مل�رسيني  �لكنعانيني  من  فل�سطني  يف  عا�ست  �أو  غزت 
ومل  عليهم،  تدل  �آثار  �أية  يرتك��  فلم  �ليه�د  �إل  و�لرومان  و�لي�نان  و�لفر�س  و�لآ�س�ريني 
ي�ستطيع�� �أن يجدو� �أية �آثار لهم، وما وجد من �آثار يه�دية تع�د يف �أقدمها �إىل �لقرن �لثاين 

قبل �مليالد وهي �لفرتة �لتي تك�نت فيها �لديانة �ليه�دية )�خلريي: 2004، 10-9( . 
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�إ�رس�ئيل،  �أن�ساأت  �لتي  �لكربى  �لكذبة  �آثار ل يهدم  �أن عدم وج�د  �فرت�سنا جدًل  ول� 
فمن �ل�سهل هدمها من خالل �لت�جه لدر��سة �لتاريخ �لقدمي لفل�سطني، وبخا�سة بعد �كت�ساف 
وثائق �أوغاريت �لكنعانية �لتي ك�سفت �لن�س��س �لت�ر�تية �ملنق�لة عن �لن�س��س �لكنعانية 
ترتفع  �أخذت  �أن  بعد  ، وكذلك  )ي��سف: 2005، 100-71(  قرون  بعدة  �لت�ر�ة  �لأقدم من 
�لذي  لفل�سطني  �حلقيقي  �لتاريخ  كتابة  �إىل  وتدع�  �لكربى،  �لكذبة  تكذب  غربية  �أ�س��ت 
�أ�سكتته �لدر��سات �لت�ر�تية كما يق�ل كيث و�يتالم يف در��سته “�ختالق �إ�رس�ئيل �لقدمية”، 
لأية  وميكن  وغريهما.  و�ل�ستعمار”  �ملقد�س  “�لكتاب  بري�ر  مايكل  �لق�س  در��سة  ومثلها 
للتاأكيد  �لت�ر�تية  �لدر��سات  ��ستعمله مروج�  �أن تفند ما  للت�ر�ة  در��سات من�سفة حمايدة 
على �أن �ليه�د هم �أ�سحاب �حل�سارة �لأو�ئل �لتي �نطلقت من �لدولة �لإ�رس�ئيلية �لقدمية، 
وذلك ب�سبب �لتناق�س يف �لن�س��س، ومنطق �لأ�سط�رة �لذي يبدو و��سحًا لكل قارئ يفتح 

عقله وينحّي ع��طفه و�أفكاره �مل�سبقة �س��ء �لدينية �أو �ل�سيا�سية منها! 
يف  �لكنعانية  بالثقافة  �لعربي�ن  �لغز�ة  تاأثر  كيف  �أحتدث  لأن  �ل�قت  يل  ي�سمح  ول 
�ملجالت كافة: �للغ�ية و�لزر�عية و�ل�سناعية و�لدينية و�س��ها، وكيف دجم�� بينها وبني 
تدوين  يف  كله  ذلك  �نعك�س  وكيف  وديانتهم،  و�آلمهم  و�أحالمهم  وطم�حاتهم  �أخالقهم 
�لت�ر�ة �لتي دونت على مدى ت�سعة قرون ما بني �لقرن �لعا�رس و�لأول قبل �مليالد، وبخا�سة 
ما دون منها بعد �ل�سبي �لبابلي )�س��ح: 1993، 136( و )�مل�سريي: 1999، جملد5، 85( . 

�لتي  �ملجتمعات  يف  �ليه�دية  �لعزلة  با�ستثمار  �لإ�رس�ئيلية  �له�ية  ��سطناع  بد�أ 
�لأر�س  و�أن  �لدينية و�لق�مية،  �ليه�دية، بتغذية �مل�ساعر و�لع��طف  �لأقليات  تعي�س فيها 
�ليه�د  يربط  ما  �أن  غ�ري�ن  بن  ويرى  �ل�ستات!  يف  لليه�د  �لق�مي  �ل�طن  هي  �ملقد�سة 
�إن هناك ل ديني�ن بني �ليه�د، ولي�ست �للغة فقط، لأن �للغة  �إذ  لي�س �لدين �ليه�دي فقط 
�لعربية قد �ختفت تقريبًا ويتكلم �ليه�د لغات متعددة، و�إمنا تربط بني �ليه�د روؤيا �لع�دة، 
�لأول                                                       معبده  د�ود  �أقام  حيث  �سهي�ن،  جبل  �إىل  �لع�دة  يف  ه�  �خلال�س  باأن  و�لإميان 

)�سلبي: 1996، 140( . 
وكانت عملية �إحياء �للغة �لعربية �ملندثرة تقريبًا هي �لهدف �ملهم �لآخر ملنح ه�ية 
م�سرتكة لليه�د، وكانت �للغة �لعربية قد �ختفت ب��سفها لغة حديث مع �لتهجري �لبابلي عام 
567 ق. م. وحلت �لآر�مية حمل �لعربية يف �لقرن �لثالث قبل �مليالد. وحتى �ليه�د �لذين 
عادو� �إىل فل�سطني بعد �لنفي يبدو �أنهم كان�� يتحدث�ن �لآر�مية �أو �لي�نانية وهما �للغتان 
�للتان حتدث بهما ب�ل�س للنا�س يف فل�سطني، ثم �أخذت �لأقليات �ليه�دية تتحدث �للغات 
ولكن   ،  )327  ،1999 �لثالث:  �ملجلد  )�مل�سريي،  فيها  ت��جدت  �لتي  �لأقطار  يف  �لق�مية 
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الفكرة  “من يعتنق  �لقائم�ن عليه يروج�ن �سعار:  �أخذ  �ل�سهي�ين  مع �نطالقة �مل�رسوع 
ال�ضهيونية عليه اأن يبادر بتعلم اللغة العربية دون اإبطاء” )�سلبي: 1996، 138( . 

�إحياء  يف  متقدمة  خط�ة  �لربيطاين  �لنتد�ب  بعيد  �لعربية  �جلامعة  �إن�ساء  وكان 
�أن  ميكن  ذلك  وبعد  فل�سطني.  �إىل  �ملهجرين  �أو  للمهاجرين  �مل�سرتكة  �لرم�ز  و��سطناع 
�لرم�ز  ��سطناع  يف  ت�ساهم  ز�لت  وما  �ساهمت  كثرية  و�أ�ساليب  كثرية  جهات  عن  نتحدث 
و�ملد�ر�س  و�ل�سحف  و�جلمعيات  �لأبحاث  ومر�كز  �جلامعات  �جلهات:  هذه  ومن  وبعثها، 

�حلك�مية و�لدينية، و�مل�ؤ�س�سات �لع�سكرية و�ل�سيا�سية. 
و�أذكر  و�ل�سيا�سية،  و�لتاريخية  �لدينية  �لرم�ز  �أهمها  فكثرية  �لرم�ز  م��س�عات  �أما 
من بينها: �إعادة �سعائر تعبدية كانت قد �سعفت ك�سيام �ليه�د يف �لتا�سع من �آب يف ذكرى 
هدم �لرومان للهيكل رغم �أنه هدم عدة مر�ت كما تتحدث �لأدبيات �لإ�رس�ئيلية. ويف �سياق 
�ليه�د وبخا�سة يف  �لتي يحتفل بها  �لإعياد  �لرم�ز �مل�سرتكة ل ن�ستغرب كرثة  ��سطناع 
�لتد�سني، وعيد  �أو  �ملظال، وعيد حان�خة  �لغفر�ن، وعيد  �ل�سنة، وعيد  ر�أ�س  �إ�رس�ئيل كعيد 
)�مل�سريي،  �لكثري  وغريها  �مليم�نة  وعيد  م�رسوخ�ت(  )�مل�سخرة:  �لن�سيب  وعيد  �لف�سح، 

�ملجلد �خلام�س: 1999، 276-263( . 
�ملدن  كت�سميات  و�لت�سميات  بالأ�سماء  �سديد�ً  �هتمامًا  �لإ�رس�ئيلي�ن  �أوىل  وقد 
و�مل�ست�طنات وربط�� بينها وبني �لت�ر�ة �أو تاريخ �جلماعات �ليه�دية، وحتى �أنهم �بتعث�� 
“�ل�سيقل” كعملة �إ�رس�ئيلية، وكان�� قد نقل�ه يف �لقدمي عن نظام �ل�زن �لبابلي، و��ستعمله 
�مللك �سليمان يف زمنه حيث فر�س ن�سف �سيقل على كل يه�دي بالغ لبناء �لهيكل )�مل�سريي، 
�ملجلد �لر�بع: 1999، 170-171( . ومثله جنمة د�ود وهي تعني درع د�ود، ومن �ملالحظ 
�أن �لكثري من �لت�سميات و�لرم�ز مل تكن �إ�رس�ئيلية حتى يف زمن د�ود و�سليمان، فنجمة د�ود 
�لتي ��ستعملها �لإ�رس�ئيلي�ن رمز�ً من رم�زهم �ملهمة م�ج�دة يف �لنق��س �مل�رسية �لقدمية، 
و�ل�سينية، و�لهندوكية، وح�سار�ت �أمريكا �جلن�بية، وهي رمز خ�سب كنعاين، ووجدت كذلك 

يف ن�س��س �سحرية بيزنطية وغريها )�مل�سريي، �ملجلد �لثالث: 1999، 224( . 
�لقدمية  و�لتاريخية  �لدينية  باملنا�سبات  �لحتفالت  �لإ�رس�ئيلي�ن  ي�ستعمل  كما 
و�حلديثة لتعميم �لرم�ز و��سطناع �له�ية، كالحتفالت بعيد �ل�ستقالل، و�لحتفالت �لتي 

جرت قبل عدة �سن��ت مبنا�سبة م�سي ثالثة �آلف �سنة على دخ�ل �مللك د�ود �لقد�س. 
يف  وه�  �إ�رس�ئيل،  �إىل  �لقادمة  �ليه�دية  �جلاليات  تر�ث  �لإ�رس�ئيلي�ن  ��ستثمر  وقد 
�إىل  معهم  ونقل�ه  �لقادم�ن  �ليه�د  بينها  عا�س  �لتي  �ل�سع�ب  تر�ث  �إىل  ينتمي  �حلقيقة 
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�مل�سرتكة  �لرم�ز  بناء  يف  ي�ساعد  ملا  �نتقاء  بعمليات  �لإ�رس�ئيلي�ن  قام  وقد  �إ�رس�ئيل، 
و�لدبكات  و�لرق�س  و�لطعام و�حلكايات  �لإ�رس�ئيلية ومن ذلك �ملالب�س  �له�ية  و��سطناع 
ذلك  وي�س�ق�ن  و�س��ها،  و�لفالحة  بالأر�س  �ملرتبطة  و�لأعياد  �لزر�عية  �حلياة  وتقاليد 

للعامل على �أنه تر�ث �إ�رس�ئيلي. 
ومع كل هذ� �جلهد، فاإن ��سطناع �لرم�ز �مل�سرتكة بطريقة معك��سة ملا ه� طبيعي، مل 
يحقق �لنتائج �لكثرية، ذلك �أن �لرم�ز تن�ساأ بني �جلماعات ببطء ونتيجة للتفاعل �مل�ستمر 
بني �لإن�سان و�لزمان و�ملكان وهي �رسوط تفتقدها حماولت ��سطناع �لرم�ز �لإ�رس�ئيلية 
�أن �لإ�رس�ئيليني مل ي�سكل�� جمتمعًا حقيقيًا بقدر ما هم جمرد جماعات يه�دية  وبخا�سة 
جتمعها رم�ز �ل�رس �أكرث مما جتمعها �أية رم�ز ح�سارية غري �لق�ة �لع�سكرية. وقد عرّب �لق�س 
�أق��مُا  �إ�رس�ئيل  “وجدت يف  �أوجل” عن ذلك عام 1965 بق�له:  “ه�مر  �لأمريكي �لدكت�ر 
خمتلفني، جنح�� يف �إقامة مز�رع ومدن، وف�سل�� يف �إقامة وطن م�حد”، وهزه �أي�سًا �ختالف 
�لقيم و�ملبادىء و�لأخالق )�سلبي: 1996، 133( . و�إذ� كان هذ� ه� حال �لإ�رس�يليني قبل 
ما يقرب من ن�سف قرن، فكيف بهم �لآن، بعد �لحتالل �لإ�رس�ئيلي و�حلروب �لتي �سنتها 
وبد�ية  �لغربية وحربها على غزة  لل�سفة  و�جتياحها  و�س�ريا  لبنان وم�رس  �إ�رس�ئيل على 
كل  طالت  �ليه�د  على  تغري�ت  من  ذلك  ر�فق  وما  �لإ�رس�ئيلية،  و�لأكاذيب  �لأ�ساطري  تبدد 
�لدر��سات  منا  يحتاج  مما  و�لقت�سادية  و�لأجتماعية  و�ل�سيا�سية  �لنف�سية  حياتهم  �أوجه 

و�لأبحاث ح�ل ذلك كله. 

أهمية القدس يف اصطناع اهلوية اإلسرائيلية: 

حتتل �لقد�س �أول�ية ق�س�ى يف ��سطناع �له�ية �لإ�رس�ئيلية. وذلك ل�ضببني رئي�ضني 
هما: 

�أن يف �لقد�س جبل �سهي�ن �لذي �سميت �حلركة �ل�ستعمارية �ل�سهي�نية با�سمه،  1 .
يف  �جلاليات  وبخا�سة  �جلاليات،  بني  �ليه�دية  و�لأحا�سي�س  للم�ساعر  جذب  حمل  وه� 
بعدها  ومن  �ل�سهي�نية  �حلركة  وظفت  للقد�س  �لت�ر�تي  �لتاريخ  ومن  �ل�رسقية.  �أوروبا 
�لتاريخية و�لدينية لبناء �له�ية �لإ�رس�ئيلية. ومن بني  �لرم�ز  �أهم  “�إ�رس�ئيل �مل�سطنعة”، 
هذه �لرم�ز: هيكل �سليمان، وحائط �ملبكى، وجبل �سهي�ن �أو جبل �ملعبد، وعا�سمة د�ود. 
وهكذ� فاإن �لإ�رس�ئيليني يعتقدون �أنه بدون �لقد�س ورمزها �ستظل �لدولة �مل�سطنعة دون 

�رسعية تاريخية ودينية و�سيا�سية. 
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�أن يف �لقد�س �ملقد�سات �لإ�سالمية و�مل�سيحية، وهي ت�سكل عائقًا جديًا، وبخا�سة  2 .
�أن �مل�سلمني وهم خم�س �سكان  �إ�رس�ئيلية مكتملة، وذلك  �أمام ه�ية  �ملقد�سات �لإ�سالمية، 
�لأر�س يتعلق�ن بالقد�س لنها قبلة �مل�سلمني �لأوىل، وبامل�سجد �لأق�سى لأنه �أحد رم�زهم 

�لدينية �لعظيمة. 
�سلة  �إ�سعاف  يف  تدريجيًا  ي�سريو�  �أن  �مل�ساألة  هذه  حلل  �لإ�رس�ئيلي�ن  وجد  وقد 
�لفل�سطينيني،  �أمام  �إغالق �ملدينة �ملقد�سة  �لدينية، وكل ما تعمله من  �مل�سلمني برم�زهم 
وبناء �مل�ست�طنات ح�لها، وهدم �لبي�ت �لعربية و�لت�سييق و�حل�سار و�قتالع �لفل�سطينيني 
من �ملدينة هي من قبيل �إ�سعاف هذ� �لرتباط �لق�ي بني �لفل�سطينيني ومدينتهم �ملقد�سة، 
و�سمن خطة �إ�سعاف �سلة �لعرب و�مل�سلمني باملدينة �ملقد�سة تاأتي خمططات �حلفريات 
مبا  �لعامل  و�سين�سى  رمزهم،  �مل�سلم�ن  فيفقد  ما،  ي�مًا  هدمه  �إىل  و�س�ًل  �لأق�سى  حتت 
فيهم �مل�سلم�ن ذلك بعد فرتة من �لزمن، وبخا�سة �أن معظم �لدول �لعربية و�لإ�سالمية ل 
ت�سمح مل��طنيها حتى باملظاهر�ت للتعبري عن م��قفهم من �ملخططات �لإ�رس�ئيلية. ومن 
�ليه�دية  �لدينية  بالع��طف  و�سيدفع�ن  �لأق�سى  �مل�سجد  مكان  �لهيكل  ببناء  يق�م�ن  ثم 
و�ل�سهي�نية �مل�سيحية و�ل�سيا�سة �لغربية �إىل ح�سد �لتاأييد و�مل�ساندة حتى ل� �حتج �ل�سا�سة 

�لعرب و�مل�سلم�ن، و�نفعلت �سع�بهم لفرتة وجيزة. 
�سمن هذ� �لفهم ل�سطناع �له�ية �لإ�رس�ئيلية، علينا �أن نق�م بحماية تر�ثنا وبخا�سة 
تر�ث �لقد�س �لتي يتعرَّ�س �إىل عمليات ته�يد مركزة ومنظمة و�ساملة. ول يكفي �أن تك�ن لنا 
ه�ية فل�سطينية عربية �إ�سالمية غنية وخ�سبة ومتينة يف رم�زها �مل�سرتكة، �إذ �إن �لبط�س 
و�لتع�سف و�لإرهاب �لإ�رس�ئيلي و�سائر ما تق�م به �إ�رس�ئيل �سد �ل�سعب �لفل�سطيني وتر�ثه، 
و�لقد�س وتر�ثها، يجب �أن ي�ستنه�سنا للقيام بعمل منظم له ��سرت�تيجياته، وخططه وو�سائل 

تنفيذه. 
وفيما ياأتي بع�س الأفكار حول ما ميكننا القيام به حلماية تراث القد�س وتراثها 

ال�ضعبي: 
تاريخنا  بكتابة  نهتم  �أن  علينا  هنا  ومن  تاريخها،  عن  �لقد�س  تر�ث  ينف�سل  ل  ♦ 

�لذين  �لعرب  �ليب��سيني  �أيدي  على  بنائها  منذ  �لقد�س  مدينة  تاريخ  ذلك  �لكنعاين مبا يف 
نزح�� من �جلزيرة �لعربية يف منت�سف �لألف �لثالث قبل �مليالد، و�لذين بن�� قلعة يب��س 
�أو  �للغة �لعربية بجبل �ملكرب  �أو ح�سن �سهي�ن �لذي ي�سار له يف  �لتي هي قلعة �سهي�ن 
�لر�بع:  )�مل�سريي، �ملجلد  �أو �سخرة  قلعة  �للغة �حل�رية  �لزيت�ن وتعني �سهي�ن يف  جبل 
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1999، 124 و�ملجلد �خلام�س: 80( ، وقد ��ست�ىل د�ود على هذ� �حل�سن، و�أقام فيه و�سماه 
مدينة د�ود و�أ�سبح مكانًا مقد�سًا لديهم )�سلبي: 1996، 135( . وكذلك �لهيكل �لذي ل يعرف 
مكانه، و�لذي يدعي �لإ�رس�ئيلي�ن �أنه يف منطقة �حلرم �لقد�سي بربطه بحائط �لرب�ق �لذي 
�أ�سبح مقد�سًا لدى �ليه�د �بتد�ء من عام 1520 بعد �لفتح �لعثماين وهجرة يه�د من ذوي 
)�مل�سريي،  �حلائط  يقد�س�ن  �أخذو�  و�لذين  و�لأ�سياء،  �لأماكن  تقدي�س  �أي  �حلل�لية  �لنزعة 
�ملجلد �لر�بع: 1999، 169( ، ومن ثم ��ستعمله �ل�سهاينة و�لإ�رس�ئيلي�ن ب�ترية عالية من 
كبرية وم�ستمرة  نبذل جه�د�ً  �أن  �أ�سلفت. ويتطلب ذلك كله منا  �له�ية، كما  ��سطناع  �أجل 
لإظهار �حلقائق �لتاريخية وتعميميها على مر�كز �لأبحاث و�جلامعات يف �لعامل كله، بعد 
�أن روجت �ل�سهي�نية وروج �لإ�رس�ئيلي�ن �أباطيلهم و�أ�ساطريهم بلبا�س علمي �أكادميي يف 

�لعامل كله رغم زيفه �لذي بد�أ يتك�سف بت���سع لدى �لباحثني �لغربيني �أي�سًا. 
�لرت�ث  يف  ثر�ًء  �لقد�س  يف  و�مل�سيحيني  للم�سلمني  و�لديني  �لتاريخي  �لرث�ء  َمَنَح  ♦ 

�لر�سمي متمثاًل يف �لأماكن �ملقد�سة، ويف �لأ�س��ر و�لأب��ب، و�لبي�ت و�حلار�ت وكل ما مييز 
مدينة �لقد�س عن غريها من �ملدن ومينحها ه�يتها �لفريدة، ويجب �أن ن�ساعف �جله�د يف 

تقدمي هذ� �لرت�ث للعامل ب�س�رة تليق باأهميته وعر�قته وعروبته. 
من �لطبيعي �أن يعرب هذ� �لتاريخ وهذ� �لرت�ث �لديني �لإ�سالمي- �مل�سيحي عن نف�سه  ♦ 

يف �لرت�ث �ل�سعبي من عاد�ت وتقاليد وقيٍم و�أغاٍن وحكاياٍت ومعتقد�ٍت �سعبيٍة و�س��ها من 
حق�ل �لرت�ث �ل�سعبي، ومن هنا علينا �أن نبد�أ بجه�د كبرية يف تدوين هذ� �لرت�ث �ل�سعبي 

ودر��سته. 
�لقد�س  �ل�سكاين، ففي  �لتن�ع  �ل�سعبي ناجت عن  �لرت�ث  وثر�ء يف  تن�ع  �لقد�س  يف  ♦ 

و�لأكر�د  و�ملغاربة  �لأرمن  من  جاليات  هناك  و�مل�سيحيني  �مل�سلمني  �لعرب  �إىل  �إ�سافة 
و�لهن�د و�س��هم، ولكل ه�ؤلء تر�ثهم �ل�سعبي �خلا�س، ولهم تر�ٌث م�سرتٌك مع بع�سهم �لبع�س، 

ويتطلب ذلك منا �لهتمام بهذ� �لرت�ث �ملتن�ع �لذي مينح �لقد�س بع�سًا من ميز�تها. 
�لبد�ية،  ه�  �لعربية  للثقافة  عا�سمة  بالقد�س  �لحتفالت  �ختتام  يك�ن  �أن  يجب  ♦ 

هذه  تتمثل  �أن  ويجب  �ملقد�سي.  �لرت�ث  حلماية  �ملتن�ع  �لعمل  تط�ير  يف  �لنهاية  ولي�س 
�لبد�ية باإن�ساء مركز خا�س للدر��سات و�لأبحاث �ملتعلقة بالقد�س. 

�أن يق�م مثل هذ� �ملركز بالتن�سيق مع �جلامعات ومر�كز �لأبحاث و�مل�ؤ�س�سات ذ�ت  ♦ 

�لعالقة باأبحاث ح�ل �لقد�س وتر�ثها كي يك�ن �لعمل منظمًا وممنهجًا. 
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�أن يت�ىل �ملركز �ختيار وتاأهيل ك��در عمل ميد�ين، للقيام بجمع ما ميكن جمعه  ♦ 

من �لرت�ث �ل�سعبي لأهايل مدينة �لقد�س. 
�مل��طن�ن  عليها  يطلع  كي  جمعها  يتم  �لتي  للم��د  �أليكرتوين  �أر�سيف  ُيبنى  �أن  ♦ 

وي�ستفيد منها �لباحث�ن �أينما كان��. 
�أن ُيرتجم ما ير�ه �ملركز مهمًا من �مل��د �مل�ؤر�سفة ومن �لدر��سات �جلادة وباللغات  ♦ 

�ملنا�سبة، للتعريف بق�سية �لقد�س وتر�ثها يف غري �لعامل �لعربي �أي�سًا. 
باأعمال  �لقيام  بالقد�س  وتخ�س�سها  �هتمامها  ح�سب  كل  �مل�ؤ�س�سات  تت�ىل  �أن  ♦ 

�إبد�عية كي نخلق ن�عًا من �لثقافة �ل�طنية ح�ل مدينة �لقد�س و�أهميتها من �لن��حي كافة، 
�لقد�س غري ما ت�سمعه يف ن�رس�ت  �لتي ل تعرف عن  �ل�سابة  وبخا�سة لالأطفال ولالأجيال 

�لأخبار. 
تن�يع �ل��سائل �لتي نعر�س فيها تر�ث �لقد�س، �إذ �إنه ويف ظل �لتقدم �لتقني ميكن  ♦ 

��ستعمال �ل��سائل �ملقروءة و�مل�سم�عة و�ملرئية، ولكل من هذه �ل��سائل و�سائلها �لفرعية 
�ملتن�عة �ي�سًا. 

�أن نطلب من �لأمم �ملتحدة ووكالتها وبخا�سة منظمة �لي�ن�سك� �لعمل على حماية  ♦ 

�لرت�ث �ملقد�سي يف جانبيه �ملادي و�ملعن�ي. 
�إن �لعمل حلماية تر�ث �لقد�س و�أهايل �لقد�س ل يجب �أن يت�قف عند حدود �لحتفالت 
ذلك،  فعل  ��ستطعنا  و�إن  ممنهج،  عمل  �إىل  يتح�ل  �أن  يجب  بل  و�خلطابات،  و�لت�رسيحات 
و��ستطعنا �أن نتجاوز يف م�ؤمتر�تنا، �خلامتة �لتي تنتهي بالت��سيات، و�لتي �أ�سبحت تقليد�ً 
�سنك�ن  عندها  �لأور�ق،  ومر�جعة  �لت��سيات  تنفيذ  �أجل  من  بالعمل  نبد�أ  و�أن  �أكرث،  لي�س 
قادرين على �لدفاع عن �لق�سية �لعادلة للقد�س بدًل من �لفرجة �أو جمرد �لنقد و�ل�سخرية 
و�لكذب  و�لتزوير  �لت�سليل  على  قائم  ممنهج  عمل  من  �لإ�رس�ئيلي�ن  به  يق�م  ملا  �مُلرة 
�نف�سا�س  �أم �سنحافظ على تقاليدنا بن�سيان ما نق�له بعد  و�لأ�ساطري، فهل �سنفعل ذلك؟ 

�مل�ؤمتر�ت؟ . 
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ملخص: 
�ضعت الدرا�ضة اإىل العمل على حتقيق ما ياأتي: 

�ل�سعبية  �ل�سناعات  وه�  �لفل�سطيني،  �لرت�ث  من  مهم  جانب  �إحياء  على  �لعمل  1 .
�لرت�ثية لتنميتها و�ملحافظة عليها. 

�أرباب �ل�سناعات �ل�سعبية يف  �لعمل على تقليل حجم �ملعاناة �لتي يتعر�س لها  2 .
ظل �كت�ساح �ل�س�ق بالب�سائع �مل�ست�ردة. 

تقدمي معل�مات تخدم �أ�سحاب �لقر�ر يف �تخاذ خط��ت �يجابية يف ر�سم �ل�سيا�سة  3 .
وت�س�يقها  ون�رسها  �ل�سعبية  �ل�سناعات  قيمة  باإظهار  �مل�ستقبلية  و�خلطط  �لإنتاجية 
�لفل�سطينية �مل�ؤمنة  �ل�سخ�سية  و�إيجاد  �لأهد�ف �ملت�خاة يف خلق  عامليًا مبا ين�سجم مع 

باأهد�فها. 
�لعمل على �لرتقاء باملرحلة �لقادمة �إىل م�ست�ى �لتحدي �ملطل�ب لل��س�ل �إىل  4 .
�ل�سناعات  تنمية  يف  �لأولية  م��ده  من  بال�ستفادة  �حتياجاته  تلبية  على  قادر  جمتمع 

�ل�سعبية و�إحيائها. 
�إبر�ز �لبعدين �لرت�ثي و�حل�ساري لل�سناعات �ل�سعبية �لتي تعرب عن تاريخ �ل�سعب  5 .

�لفل�سطيني وثقافته حيث جت�سد �ل�ج�د �لفل�سطيني على �أر�سه. 
و�ملجتمع  لل�سياحة  وم�جهة  للبيئة،  �سديقة  �سناعات  هي  �ل�سعبية  �ل�سناعات  6 .

�ملحلي. 
�لرت�ثية  و�ملقتنيات  �ملنتجات  �رسقة  يف  �لإ�رس�ئيلي  �جلانب  ممار�سات  ف�سح  7 .

�لفل�سطينية و�نتحالها وتزويرها. 
اتبعت الدرا�ضة املنهج الو�ضفي الذي ي�ضري وفق اخلطوات الآتية: 

�جلانب �ل��سفي ل��قع �ل�سناعات �ل�سعبية.  1 .
�لت��سل �إىل ��سرت�تيجيات و�إجر�ء�ت لتفعيل �إحياء �ل�سناعات �ل�سعبية وتفعيلها.  2 .

و�ملنهج �ملكتبي بالرج�ع �إىل �لكتب و�ملجالت، وما كتب عن �ل�سناعات �ملنقر�سة  3 .
خا�سة. 
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و��ستخدمت �لدر��سة �ملالحظة �ملق�س�دة �ملبا�رسة، وذلك لتجميع �خلرب�ت ح�ل ما  4 .
ن�ساهده �أو ن�سمع عنه �أو نعاي�سه، وذلك للتعرف �إىل و�قع �ل�سناعات �ل�سعبية �لتي كان، �أو 
ما ز�ل ميار�سها �لآباء و�لأجد�د، و�ملقابلة �ملبا�رسة مع �أرباب �ل�سناعات و�حلرف �ل�سعبية 

و�ملهن �لتقليدية. 
وت��سلت �لدر��سة �إىل نتائج عدة �أثبتناها مقرونة مع �لت��سيات بهدف �لإبقاء على 

هذ� �لعن�رس �لرت�ثي و�ملحافظة عليه، و�إيجاد طرق فاعلة للرتويج له وت�س�يقه.

الفصل األول- اإلطار العام للبحث:

املقدمة:
�لرت�ث  تاأ�سي�سه على جمع مادة  �ل�سعبي منذ  �ل�سنابل للدر��سات و�لرت�ث  عكف مركز 
�لفل�سطيني حلفظها من عمليات �لطم�س و�لته�يد و�لندثار ، فقد �سدر عن �ملركز جمم�عة 
كتب �سمن �سل�سلة )كي ل نن�سى( منها كتاب )�لطب �لعربي �ل�سعبي يف فل�سطني( و )�لألعاب 
نغم  يف  �لرتديد  )نهج  و  بعيد(،  و�ملز�ر  قفر�  )�لد�ر  و  فل�سطني(،  يف  �لفلكل�رية  �ل�سعبية 
�لأنا�سيد(، و )�ل�سلح �لع�سائري وحل �لنز�عات يف فل�سطني(، و )�لأغنية �ل�سعبية �لن�سائية(، 
�أكلة  �ل�سينية:  يرجع على  �لطعمية  يذوق  )�للي  �لرت�ثية(،  �لق�س�س  )نفحات عطرية من  و 

هنية من �لأكالت �ل�سعبية �لفل�سطينية من مطبخ جدتي( . 
ال�ضعبية واحلرف  اإىل ذلك قام املركز بجمع ما يتعلق بال�ضناعات  بالإ�ضافة 

التقليدية لإ�ضدارها يف كتاب لتحقيق الأهداف الآتية: 
�لتعرف �إىل خرب�ت �لأمهات و�جلد�ت و�لآباء و�لأجد�د يف فّن �ل�سناعة و�حلرف،  1 .
�حلا�رس  يف  �لأجيال  تربية  على  ي�رسف  و�بن  و�أخ  و�أب  و�بنة،  و�أخت  �أم  لكل  وتقدميها 

و�مل�ستقبل.
�لك�سف عن �لدور �لجتماعي و�لقت�سادي لل�سناعات و�حلرف وما تر�ّسخه من قيم  2 .

ومهار�ت وتعاون وذكريات. 
لختالف  وذلك  �إعد�دها،  وطرق  �ل�سناعات  �نت�سار  مناطق  يف  �لختالف  بيان  3 .

�لبيئة �جلغر�فية. 
�عتماد بع�س �ل�سناعات �ل�سعبية على �مل���سم و�ملنا�سبات �لجتماعية و �ل�سياحة  4 .

�لدينية. 
�ل�سناعات �ل�سعبية �سديقة للبيئة.  5 .
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وتنبع أهمية إصدار هذا الكتاب من حيث: 

�ل�سناعات  ب�ساأن  معل�ماتهم  تنمية  على  لهم  معينًا  فيه  يجدون  ما  للقر�ء  يقدم  1 .
و�حلرف �ل�سعبية و�حلرف �لتقليدية. 

يفتح �ملجال لإجر�ء در��سات متخ�س�سة، مل��كبة �لتط�ر مع حاجات �لإن�سان.  2 .
يزود �ملكتبة �ملحلية مبرجع يخدم �لباحثني و�لد�ر�سني وطلبة �لعلم.  3 .

ي�ثق �خلط��ت �لإجر�ئية يف فن �ل�سناعة و�حلرفة �لتقليدية.  4 .
ولتحقيق ذلك اتبع الباحث الإجراءات الآتية: 

�ل�سعبية و�حلرف  �لطالع على ما كتب يف �ملجالت و�لدوريات ح�ل �ل�سناعات  1 .
�لتقليدية. 

�إعد�د قائمة باأ�سماء �ل�سناعات �ل�سعبية �لطينية جلمع �ملعل�مات عنها.  2 .
متابعة �ل�سناعات �لتي �نقر�ست لت�ثيقها �أو يف طريقها �ىل �لنقر��س.  3 .

�أو  زيارته  من  �لباحث  متكن  �لذي  �ملقد�سي  و�لريف  �لقد�س  مناطق  �لدر��سة  و�سملت 
مقابلته على �لهاتف. 

مشكلة الدراسة: 
مل�ساق  در��سته  خالل  ومن  عا�سها،  �لتي  �لجتماعية  �حلياة  من  �لباحث  �كت�سب 
لأرباب  وم�ساهدته  �لريف  ج�  ومعاي�سة  �لبكال�ري��س  مرحلة  يف  �ل�سناعي  �لنف�س  علم 
�ل�سعبية،  �ل�سناعات  ملتابعة  �ل�سبيل  مهد  �لذي  �لأمر  وثيقة،  عالقات  �ل�سعبية  �ل�سناعات 

ور�سد مالحظات كان يح�س بها �أو ي�سجلها. 
الرتاث  من  النمط  هذا  لدرا�ضة  ما�ضة  حاجة  هناك  اأن  وجد  الو�ضع،  هذا  اأمام 

ال�ضعبي وعليه ميكن الإ�ضارة اإىل ما ياأتي: 
ع�رس  ظل  يف  �ل�سعبية  �ل�سناعات  ممار�سة  فعالية  ح�ل  و��سح  ت�ساوؤل  هناك  ● 

�لع�ملة. 
هناك �سع�ر �سائد باأن �لقائمني على �سناعة �لقر�ر يف �لدو�ئر �حلك�مية �لر�سمية،  ● 

ل تعطي �ل�سناعات �ل�سعبية �لهتمام �لكايف. 
م.  تذمر �لعديد من �أرباب �ل�سناعات فيما يتعلق بت�س�يق منتجاته ●
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تناق�س عدد �حلرفيني �لعاملني يف �ل�سناعات �ل�سعبية.  ● 

�لب�سائع  مناف�سة  على  قدرتها  لعدم  وذلك  �ل�سعبية،  �حلرف  بع�س  تال�سي  ● 
�مل�ست�ردة. 

لل�سناعات  �حلاجة  وتدين  �ل�سناعات،  لدعم  و�ل��قعي  �لفعلي  �لتخطيط  تدين  ● 
�لتقليدية لرتفاع �لتكلفة. 

ت�س�ق عرب  �لرت�ثية، حيث  لروحها  �لتقليدية وفقد�نها  �ل�سناعات  م�سادرة ه�ية  ● 
�لتجار �لإ�رس�ئيليني على �أنها �سناعة �إ�رس�ئيلية. 

أسئلة الدراسة: 
ما واقع ال�ضناعات ال�ضعبية الطينية يف ريف القد�س؟  �ل�س�ؤ�ل �لأول:  ◄

ما املفردات وامل�ضطلحات املرتبطة بالأدوات امل�ضنوعة  �ل�س�ؤ�ل �لثاين:  ◄
من الرتبة والطينة املقد�ضية؟ 

هوية  على  باملحافظة  بالرتاث  املهتمني  دور  ما  �لثالث:  ◄ �ل�س�ؤ�ل 
ال�ضناعات من عمليات الت�ضويه والنقرا�س والنتحال؟ 

حدود الدراسة: 
يحدد البحث، واإمكانية تعميم نتائجه يف �ضوء املحددات الآتية: 

احلدود املو�ضوعية:. 1 ويت�سمن ممار�سة �ل�سناعات �ل�سعبية و�إجر�ء�تها. 
�أرباب �ل�سناعات يف منطقة �لقد�س و�لريف  الب�رشية:. 2 يطبق �لبحث على  احلدود 

�ملقد�سي و�لقرى �لقريبة من ق�ساء بيت حلم ور�م �هلل.. 
م.  احلدود الزمنية: جمعت �ل�سناعات �ل�سعبية يف �لعام 2009-2008. 3

يطبق �لبحث يف منطقة �لقد�س.  احلدود املكانية: . 4

أهداف الدراسة: 
�ل�سعبية  �ل�سناعات  وه�  �لفل�سطيني  �لرت�ث  من  مهم  جانب  �إحياء  على  �لعمل  1 .

لتنميتها و�ملحافظة عليها. 
�لعمل على تقليل حجم �ملعاناة �لتي يتعر�س �إليها �أرباب �ل�سناعات �ل�سعبية يف  2 .

ظل �كت�ساح �ل�س�ق بالب�سائع �مل�ست�ردة. 
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تقدمي معل�مات تخدم �أ�سحاب �لقر�ر يف �تخاذ خط��ت �يجابية يف ر�سم �ل�سا�سة  3 .
�لإنتاجية و�خلطط �مل�ستقبلية باإظهار �ل�سناعات �ل�سعبية ون�رسها وت�س�يقها عامليا، مبا 

ين�سجم مع �لأهد�ف �ملت�خاة يف خلق و�إيجاد �ل�سخ�سية �لفل�سطينية �مل�ؤمنة باأهد�فها. 
لل��س�ل  �ملطل�ب،  �لتحدي  م�ست�ى  �إىل  �لقادمة  باملرحلة  �لرتقاء  على  �لعمل  4 .
و�إحياء  تنمية،  �لأولية يف  م��ده  بال�ستفادة من  �حتياجاته  تلبية  على  قادر  �إىل جمتمع 

�ل�سناعات �ل�سعبية. 
�إبر�ز �لبعدين �لرت�ثي و�حل�ساري لل�سناعات �ل�سعبية �لتي تعرب عن تاريخ وثقافة  5 .

وه�ية و�نتماء �ل�سعب حيث جت�سد �ل�ج�د �لفل�سطيني على �أر�سه. 
و�ملجتمع  لل�سياحة  وم�جهة  �لبيئة  �سديقة  �سناعات  هي  �ل�سعبية  �ل�سناعات  6 .

�ملحلي. 
ف�سح وتعرية ممار�سات �جلانب �لإ�رس�ئيلي يف عمليات �لت�س�يه و�ل�رسقة و�لنتحال  7 .

لل�سناعات �ل�سعبية. 
أهمية الدراسة: 

يعدُّ هذ� �لبحث من �لدر��سات و�لبح�ث �لقليلة و�لنادرة يف فل�سطني �لتي تتناول  1 .
هذ� �مل��س�ع. 

يرجى �أن يعطي هذ� �لبحث �إ�سافة علمية �إىل �ملكتبة �ملحلية �لتي هي بحاجة �إىل  2 .
مثل هذ� �لن�ع من �لدر��سات. 

��ستفادة �ملعنيني و�سناع �لقر�ر من هذ� �لبحث وتطبيقاته.  3 .
�إبر�ز �لعالقة �ل�طيدة بني �لعمل �لتقليدي و�لفن؛ لأنه يعرب عما تت�سمنه �لبيئة من  4 .

تغري�ت ثقافية و�جتماعية و�قت�سادية و�سيا�سية. 
هذه �ل�سناعات و�جهت تقلبات �لزمان وتغري�ت �لظروف ووقفت �سامدة يف وجه  5 .
�لغز�ة وقاومت �لنقر��س، وكان لها دور �أ�سا�سي يف ن�رس �لثقافة، وكذلك يف ت�سغيل �لأيدي 

�لعاملة. 
هذه �لع��مل جمتمعة تعطي �أهمية للبحث �لذي يعرّب عن عروبة وه�ية �لقد�س و�ل�سعب 

�لفل�سطيني �لتي كانت تعك�س حاجته �إىل �لأدو�ت ل�ستعمالته �لي�مية و�مل��سمية.
مصطلحات الدراسة: 

بال�سناعة،  ح�سنه  �ل�سيء:  �سنع  عمله:  �ل�سيء:  �سنعًا  ي�سنع  �سنع  من  ال�ضنعة: - 
ح�له من مادة خام �إىل �سلعة م�سن�عة جاهزة لال�ستعمال. �ل�سنعة عمل �ل�سانع. 
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جمع �سنائع و�سناعات: �لعلم �حلا�سل مبز�ولة �لعمل. ال�ضناعة:  -
ال�ضانع: - جمع �سناع: من يعمل بيده �أو بالآلة. 

جمع م�سانع: د�ر �ل�سناعة. )د. عبد �للطيف �لربغ�ثي: �لقام��س �لعربي  امل�ضنع:  -
�ل�سعبي �لفل�سطيني، �جلزء �لثاين، جمعية �إنعا�س �لأ�رسة-�لبرية1993م-�سفحة 171(. 

ال�ضناعة احلرفية- احلرف ال�ضناعية: - »كل ن�ساط يف جمال �لإنتاج �أو �ل�سيانة 
ويعتمد على �ملهار�ت �ليدوية، وت�ستخدم �لآلة فيه ب�سكل ب�سيط، وتك�ن �ملنتجات يف هذ� 
�ملجال غري منطية«. )د. علي �سالح �لنجادة، و�قع �ل�سناعات و�حلرف �لتقليدية يف دولة 
�لعربي-�لرباط-17- �ل�طن  �لتقليدية يف  �ل�سناعات  �لك�يت، ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر 

2005/9/19م( . 
باأب�سط  �لطبيعية  �لب�رسية يف حت�يل �مل��رد  �لأيدي   فال�سناعة �حلرفية تعتمد على 

�ل��سائل ومبهار�ت �إن�سانية عالية وفنية و�إبد�عية. 

منهج الدراسة وإجراءاتها: 
تتبع �لدر��سة �ملنهج �ل��سفي �لذي ي�سري وفق �خلط��ت �لآتية:  1 .

أ�جلانب �ل��سفي ل��قع �ل�سناعات �ل�سعبية.  .	
	.أ�لت��سل �إىل ��سرت�تيجيات و�إجر�ء�ت لتفعيل �إحياء وتن�سيط �ل�سناعات �ل�سعبية. 

�ملنهج �ملكتبي بالرج�ع �إىل �لكتب و�ملجالت وما كتب عن �ل�سناعات �ملنقر�سة  2 .
منها. 

أدوات الدراسة: 
�أو ن�سمع  �ملالحظة �ملق�س�دة �ملبا�رسة، وذلك لتجميع �خلرب�ت ح�ل ما ن�ساهده  1 .
عنه �أو معاي�سته، وذلك للتعرف �إىل و�قع �ل�سناعات �ل�سعبية �لتي كان �أو ما ز�ل ميار�سها 

�لآباء و�لأجد�د. 
و�ملهتمني  و�لباحثني  �ل�سعبية  و�حلرف  �ل�سناعات  �أرباب  مع  �ملبا�رسة  �ملقابلة  2 .

و�أ�سحاب �ملتاحف �ل�سعبية و�لكتاب �ملتخ�س�سني و�لأكادمييني �جلامعيني. 

مصادر الدراسة: 
�لر�سائل �لعلمية و�لبح�ث �ملت��فرة.  1 .

�لندو�ت وور�س �لعمل �ملتعلقة بامل��س�ع.  2 .
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�سبكة �لإنرتنت.  3 .
�لكتب و�لدوريات و�ملر�جع �ملتخ�س�سة.  4 .

�أر�سيف ومكتبة مركز �لرت�ث يف جمعية �إنعا�س �لأ�رسة يف �لبرية.  5 .
�أر�سيف ومكتبة مركز �ل�سنابل للدر��سات و�لرت�ث �ل�سعبي يف �سعري.  6 .

�مل�ساهد�ت �لعينية.  7 .
�ملقابالت �ل�سخ�سية.  8 .

�لزيار�ت �مليد�نية.  9 .

خطة الدراسة: 
�لإطار �لعام �لذي ي�سمل �ملقدمة ، م�سكلة �لبحث ، �أهمية �لبحث ، �أهد�فه ، حدوده.  1 .

م�سادره و�أدو�ته ، وم�سطلحاته. 
�لدر��سات �ل�سابقة و�لأدب �لرتب�ي.  2 .

�إجر�ء�ت �لدر��سة- �لعينة و�ملجتمع و�لأد�ة.  3 .
عر�س �لنتائج وحتليلها.  4 .

مناق�سة �لنتائج و�لت��سيات.  5 .
قائمة �ملر�جع و�مل�سادر.  6 .
�س�ر �ل�سناعات �ل�سعبية.  7 .

�ملالحق.  8 .

األدب الرتبوي والدراسات السابقة:
م درا�ضة د. �ضلمى الربزي 2000. 1

�لتقليدية يف فل�سطني من �سناعة �خلزف  �ل�سناعات  �لتعريف ب��قع  �لدر��سة  هدفت 
وخ�سب �لزيت�ن و�لزجاج �ليدوي و�ل�سدف و�لفخار و�لتطريز و�خليزر�ن. 

كما �أ�سارت �لدر��سة �إىل �ملع�قات �لتي ت��جه قطاع �ل�سناعات �لتقليدية يف فل�سطني 
وعن دور �ل�سلطة �لفل�سطينية يف تط�ير هذ� �لقطاع. )ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر �ل�سناعات 

�لتقليدية يف �لقاهرة �ملنعقد يف �لفرتة 11-2000/9/14م(.
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م درا�ضة د. علي �ضالح النجاده 2005. 2
�لك�يت،  دولة  يف  �لتقليدية  و�حلرف  �ل�سناعات  ب��قع  �لتعريف  �إىل  در��سته  هدفت 
��ستعر��س  �لك�يت، مع  �لتقليدية يف  �ل�سناعات و�حلرف  �لدر��سة نبذة عن تاريخ  و�سملت 
و�قع �ل�سناعات �حلرفية، وعر�س بع�س �مل�ساريع �لر�ئدة وبر�مج �لتدريب، وما ت�فره دولة 

�لك�يت من دعم لهذ� �لقطاع، و��ستعر��س �لق��نني و�لت�رسيعات �لد�عمة.
بني  �ملعل�مات  وتبادل  �لت�سالت  يف  كبرية  فج�ة  وج�د  �إىل  �لدر��سة  �أ�سارت  كما 
�حلرفيني و�جلهات �ملعنية بال�سناعات �لتقليدية، وكذلك ل ي�جد تن�سيق بني �جلهات �لد�عمة 
و�ملن�سقة لأن�سطة �ل�سناعات �لتقليدية. )ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر �ل�سناعات �لتقليدية يف 

�ل�طن �لعربي �ملنعقد يف �لريا�س يف �لفرتة �ل��قعة بني 17-2005/9/19م(.
م درا�ضة نادر جالل التميمي 2007. 3

هدفت در��سته �إىل �لتعريف ب��قع �ل�سناعات �لتقليدية يف فل�سطني، و�أ�سارت در��سته 
فروع  بني  خا�سة  مكانة  لها  و�لتي  �لتقليدية،  لل�سناعات  و�لرت�ثي  �حل�ساري  للبعدين 

�ل�سناعة يف فل�سطني، و�أنها �رتبطت منذ زمن ط�يل بال�سياحة. 
كما �أ�سارت �إىل �ملع�قات �لتي ت��جه قطاع �ل�سناعات �لتقليدية من حالت مد وجزر 
ب�سبب �لحتالل �لإ�رس�ئيلي وحالت �لرك�د �لقت�سادي، وما �أ�ساب بع�س �ل�سناعات من 
�نهيار و�ندثار. )ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر �ل�سناعات �لتقليدية يف �ل�طن �لعربي �ملنعقد يف 

فا�س-�ملغرب �لعربي- يف �لفرتة 17-2007/9/19م( 
احلرفية  ال�ضناعات  تطوير  مركز  اإن�ضاء  الفل�ضطينية:  العمل  وزارة  درا�ضة  4 .

التقليدية يف فل�ضطني
�ل�سناعات  �لفل�سطينية م�رسوع  �لعمل  وز�رة  �لقد�س يف  ت�سغيل حمافظة  �أعد جمل�س 
�حلرفية �لتقليدية، وركز �مل�رسوع على �ل�سياحة و�أهميتها كقطاع ريادي ودور �ل�سناعات 
�لذي  �نبثقت فكرة �ملركز  �ل�سياحية، ومن هنا  �ل�سناعة  �أعمدة  �لتقليدية كاإحدى  و�حلرف 
�لتقليدية، ويتمركز ح�ل  �لب�رسي، ومهمته تط�ير �ل�سناعات �حلرفية  يعتمد على �لعن�رس 
طم�س  يف  �لإ�رس�ئيلية  �ل�سا�سة  م��جهة  و�سبل  وت�س�يقه  �ملنتج  وتط�ير  �لتدريب  تقدمي 
�ل�سناعات �حلرفية ودثرها، وكذلك �حلديث عن �إد�رة �مل�رسوع و�أن�سطته و�آلية ح�سد �ل�سناعي 

يف حمافظة �خلليل �ل�سادر عن �لغرفة �لتجارية �ل�سناعية �سنة 1995-1996م( 
تو�ضيات موؤمتر ال�ضناعات التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف فا�س- 5 .

املغرب-2007م
للرتبية  �لإ�سالمية  و�ملنظمة  و�لعل�م  و�لثقافة  للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  من  بدع�ة 
و�لعل�م و�لثقافة بالتعاون مع وز�رة �ل�سياحة و�ل�سناعة �لتقليدية و�لقت�ساد �لجتماعي 
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يف �ململكة �ملغربية، ومب�ساركة 18 دولة عربية ن�ق�ست حماور عدة �أهمها و�قع �ل�سناعات 
و�لق��نني  �لثقافية  بال�سياحة  بالنه��س  �لعام  �لقطاع  ودور  �لر�ئدة  و�مل�ساريع  �لتقليدية 

و�لت�رسيعات �لد�عمة لقطاع �ل�سناعات �حلرفية و�لعاملني فيه. 
واأهم التو�ضيات التي اأقرها املجتمع وهي: 

�إن�ساء مر�كز حملية للدر��سات �حلرفية، و�إن�ساء مر�كز متخ�س�سة يف تدريب وتاأهيل  ♦ 
�حلرفيني. 

زيادة �لدعم للم�ؤ�س�سات و�جلمعيات �لعاملة، و�إن�ساء معاهد متخ�س�سة يف �لتعليم  ♦ 
�حلريف. 

�إدخال مادة �لرت�ث �ل�سناعات �لتقليدية يف مناهج �لتعليم.  ♦ 

�إن�ساء ق��عد بيانات ت�سمل �سفحات �لكرتونية عن �ل�سناعات و�حلرف �ل�سعبية.  ♦ 

�إ�سد�ر ق��نني وت�رسيعات ملر�قبة ج�دة �ملنتجات من �ل�سناعات �لتقليدية.  ♦ 

�إن�ساء متاحف �حلرف وفتح �لأ�س��ق �أمام ت�سدير �ملنتجات.  ♦ 

م قائمة باأ�ضحاب ال�ضناعات التقليدية يف حمافظة اخلليل2007. 6
ويف �إح�سائية �لغرفة �لتجارية، فاإن �مل�سجلني ر�سميًا ولديهم �سهادة ت�سجيل معتمدة 
من �لغرفة �لتجارية �ل�سناعية يف �خلليل �خلزف 14، و�لزجاج 4، و�لفخار 16، وطبالت 

�لفخار 1، و�لنحا�سيات 1، و�لفر�ء 1. 
م م�رشوع تطوير احلرف التقليدية يف فل�ضطني/وزارة الثقافة 2008. 7

هدف �مل�رسوع لتنمية �مل�ؤ�س�سات �لعاملة يف جمال تط�ير �ل�سناعات و�حلرف �لتقليدية 
و�سمل �ل�سناعات �لق�سية و�لفخار و�ملطرز�ت من خالل عقد ور�سات عمل متخ�س�سة بدعم 
تك�ن  و�أن  �لنقر��س  من  عليها  و�ملحافظة  �ل�سناعات  هذه  �إحياء  لإعادة  �لي�ن�سك�  من 

رديفا لل�سياحة. 
تعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة:

�أولته �لهتمام،  للدر��سة �لتي  النظري  والإطار  ال�ضابقة  الدرا�ضات  من  ا�ضتخال�ضاً 
و�لذي يعد حقاًل و��سعًا، فقد ت��سل �لبحث �إىل جمم�عة من �مل�ؤ�رس�ت �لآتية: 

لل�سعب  و�لرت�ثي  �حل�ساري  بالبعدين  ترتبط  وممار�ستها  �ل�سعبية  �ل�سناعات  �أن  ● 
�لفل�سطيني. 

حيث  للخارج  �ملنتجات  ت�سدير  حال  يف  �لفعلية  �ملادية  �ملكا�سب  من  �حلرمان  ● 
يق�م �لتجار �لإ�رس�ئيلي�ن ببيعها على �أنها منتجات �إ�رس�ئيلية. 
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�سناعة �ل�سعبية تعتمد �ل�ر�ثة يف �لعائلة، و�أخذت بع�س �لعائالت ��سمها منها- �ل ●
�لفاخ�ري، �لرب�ذعي، �ل�سكايف، ... 

إجراءات الدراسة:

وصف الدراسة:

منهج الدراسة وإجراءاتها: 

تتبع الدرا�ضة املنهج الو�ضفي الذي ي�ضري وفق اخلطوات املنهجية الآتية: 
�جلانب �ل��سفي ل��قع �ل�سناعات و�حلرف �ل�سعبية.  ♦ 

�جلانب �لتحليلي. للخط��ت �لإجر�ئية لل�سنعة.  ♦ 

�لت��سل �إىل �إجر�ء�ت و��سرت�تيجيات لدعم وت�سجيع �ل�سناعات و�حلرف �ل�سعبية.  ♦ 

جمتمع الدراسة:
�سمل جمتمع �لدر��سة �لباحثني يف �لرت�ث �ل�سعبي �لفل�سطيني و�أرباب �ل�سناعات يف 

�لريف �ملقد�سي. 

عينة الدراسة: 
�ل�سناعات  مار�ست  عمل  وفرق  جمم�عات   )10( �لدر��سة  عينة  �إفر�د  جمم�ع  بلغ 

و�حلرف �ل�سعبية �لفلكل�رية. 

أدوات الدراسة:
تزويد  يف  لفائدتها  نظر�ً  �مليد�نية  للدر��سة  �أد�ة  �ملق�س�دة  �ملالحظة  �لباحث  �عتمد 
�لبحث مبعل�مات من �ساأنها حتقيق �أهد�فه، كما �عتمد �ملقابلة عرب �لهاتف ل�سع�بة دخ�ل 

�لقد�س ب�سبب �لإجر�ء�ت �لأمنية �مل�سددة على �سكان �ل�سفة �لغربية. 

جوانب املالحظة:
اعتمد الباحث جوانب حمددة ملالحظة اأرباب ال�ضناعات ال�ضعبية وممار�ضتها 

من حيث: 
�مل��د �خلام.  ♦ 

�لأدو�ت �مل�ستخدمة.  ♦ 
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خط��ت �لتنفيذ -مر�حل �لت�سنيع- �لإجر�ء�ت.  ♦ 

زمان ممار�ستها -�ل�قت-.  ♦ 

�ملكان.  ♦ 

�ل�ستعمال.  ♦ 

�ل�سانع.  ♦ 

منطقة �لنت�سار.  ♦ 

ملحوظة: ◄ متت م�ساهدة �ل�سناعات �ل�سعبية يف مناطق �خلليل وبيت حلم

عرض ومناقشة النتائج:
ولالإجابة عن �ل�س�ؤ�لني �لأول و�لثاين، ما و�قع �ل�سناعات �ل�سعبية �لطينية يف ريف 
و�لطينة  �لرتبة  من  �مل�سن�عة  بالأدو�ت  �ملرتبطة  و�مل�سطلحات  �ملفرد�ت  وما  �لقد�س 

�ملقد�سية، كانت على �لنح� �لآتي: 
مصنوعات طينية:

اخلابية )خلزن احلبوب(: ◄ 
�مل��د �خلام: �لطينة �لبي�ساء-�ل�سل�سال-، �لتنب.  - 

�مل�ستخدمة:  �لأدو�ت  - 
�س�ى  �أدو�ت  �إىل  حتتاج  ل 

�لأيدي �لعاملة. 
فناء  يف  �ملكان:  - 

�لبيت. 
�أكرث  �أو  �سهر  �لزمان:  - 

)ح�سب حجم �خلابية( . 
خط��ت �لت�سنيع:  - 

جتلب �لرت�ب �لأبي�س من 
�خلالء )�لطينة �ل�سل�سال-�لقاللة-( . 

ثم تق�م بعجنه باملاء، وخلطه بالتنب حتى يتما�سك �أكرث. 
�لطينة  ب�سف  وتق�م  �لبيت،  زو�يا  �أحدى  فنختار  بالت�سنع،  تق�م  �لطينة  بعد جتهيز 
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على �لأر�س �سفًا ف�ق �سف وهكذ� حتى ت�سل �إىل حجم �خلابية �ملر�د �سنعها، وغالبًا ما 
يك�ن عر�سها مرت�ً وط�ُلها مرتْين �أو �أكرث وهكذ� حتى جتف. 

�ل�ستعمال: يخزن فيها �حلب�ب.  - 

�ل�سانع: �ملر�أة.  - 

منطقة �لنت�سار: �ملناطق �لزر�عية.  - 

ال�ضومعة: ◄ 
�مل��د �خلام: �لطينة �لبي�ساء-�لقاللة-، �لتنب.  - 

�لأدو�ت �مل�ستخدمة: ل حتتاج �إىل �أدو�ت.  - 

�ملكان: يف فناء �لبيت )�أحدى جدر�ن �أو زو�يا �لبيت( .  - 

�لزمان-�ملدة �لزمنية-: 20 - ي�مًا. 
يك�ن  �ل�س�معة  ولكن  نف�سها،  �خلابية  ت�سنيع  خط��ت  هي  �لت�سنيع:  خط��ت  - 

حجمها �أ�سغر، وقد يك�ن ط�لها مرت�ً وعر�سها مرت. 
�ل�ستعمال: ت�ستخدم خلزن �لطحني.  - 

�ل�سانع: �ملر�أة.  - 

طق �لزر�عية.  منطقة �لنت�سار: �ملنا -
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خمزن احلبوب: ◄ 

�حلاجة  حلني  و�لتنب  �حلب�ب  لتخزين  �لبدوية  �لفتاة  ت�ستخدمها  �لذي  �ملكان  ه� 
�إليها. 

�مل��د �خلام: �لطني، �لتنب.  - 

�لأدو�ت �مل�ستخدمة: �أدو�ت �حلفر من فاأ�س وط�ريه-�ملجرفة-ومقطف-�لقفة-.  - 

�ملكان: قطعة �أر�س �سهلية.  - 

ثالثة �أيام.  �لزمان: بعد م��سم �حل�ساد وي�ستغرق ي�ما – -
خط��ت �لت�سنيع:  - 

حفر حفرة يف �لأر�س ذ�ت �أبعاد يرت�وح عمقها بني �ملرت و�ملرت ون�سف، بحيث ل  Ú 
ت�سلها �لرط�بة �لناجمة عن �لأمطار �ستاًء. 

�سم  Ú 4-2 فر�س �لتنب يف قاع �حلفرة ب�سماكة
ي��سع �حلب�ب )�لقمح �أو �ل�سعري �أو �لذرة( ف�ق �لتنب.  Ú 

تغطى �حلب�ب بطبقة من �لتنب، ثم يجري ردم �لرت�ب ف�ق �لتنب ب�سماكة ت�سمن  Ú 
عدم و�س�ل �لرط�بة. 

يق�سم �ملخزن من �لد�خل �إىل �أجز�ء م�ستطيلة �أو مربعه حيث يعرف كل و�حد �جلزء  Ú 
�خلا�س به. 

�ل�ستعمال: خلزن �حلب�ب و�لتنب لف�سل �ل�ستاء.  - 

�ل�سانع: �لرجل.  - 

منطقة �لنت�سار: �ملناطق �لزر�عية.  - 

كان �لنا�س يخزن�ن �حلب�ب يف �ل��سم �ل�فري يف �آبار خا�سة ت�سمى �آبار �حلب. 
بيت الطابون: ◄ 

�ملخل�ط  �لطني  �ل�سجر،  و�أغ�سان  فروع  من  وعيد�ن  �خلام: حجارة، خ�سب  �مل��د  - 

بالتنب �أو �لتنك، �لطني �مل�سن�ع من �ل�سيد و�لرت�ب �لأ�س�د و�لري�س. 
�لأدو�ت �مل�ستخدمة: �لفاأ�س و�لط�رية و�لقفة.  - 

�ملكان: قطعة �أر�س �سهلية، �أبعد نقطة ممكنة من �لد�ر-يف �حل�سري-.  - 
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�لزمان: ي�م-ثالثة �أيام.  - 

خط��ت �لت�سنيع:  - 

بناء غرفة �سغرية مبنية من �حلجارة ب�سكلها �لطبيعي )دب�س(، و�سقفه من �أعالها  Ú 

بخ�سب وعيد�ن من فروع و�أغ�سان �ل�سجر. 
بالتنك  ي�سقفه  وبع�سهم  بالتنب،  �ملخل�ط  بالطني  )�ل�سطح(  �خلارج  من  تغطيته  Ú 

ويغطيه بالطني، وقليل�ن من يعقدونه عقد�ً بالطني �مل�سن�ع من �ل�سيد و�لرت�ب �لأ�س�د-
�لرماد- و�لري�س، �حلجارة �خلفيفة. 

يبنى �إىل ج��ره غرفة �أ�سغر ت�سمى )�ملزبل( �لتي يحفظ فيها �لزبل و�لنجارة وق�سل  Ú 

�لتنب ك�ق�د �لطاب�ن. 
ويف و�سط غرفة �لطاب�ن تقريبًا حتفر )ج�ره( بحجم ما ي�سمى قحف �لطاب�ن.  Ú 

�ل�ستعمال: حلفظ قحف �لطاب�ن.  - 

�ل�سانع: �ملر�أة.  - 

�أجز�ء �لطاب�ن:  - 

بيت �لعي�س: �لذي ي��سع بد�خله �خلبز.  Ú 
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�لرظف: �لر�سف: قطع �حل�سى �لتي ت��سع يف �أر�سية �لطاب�ن.  Ú 

�لرماد: خملفات �ل�ق�د بعد �حرت�قه.  Ú 

�سمام: غطاء فتحة �لطاب�ن وتك�ن من �ل�ساج.  Ú ل�
�ملقحار: لإز�لة �لرماد وفرد �ل�ق�د على �لقحف.  Ú 

مقالع �لعي�س: لإخر�ج �خلبز من �لطاب�ن.  Ú 

حجر �لطاب�ن: جتل�س عليه �ملر�أة د�خل �لطاب�ن لنتظار �خلبز حتى ين�سج.  Ú 

زبل �لطاب�ن: �ل�ق�د من روث �حلي��نات و�لتنب و�لق�س و�لق�سل وخملفات �لنباتات  Ú 
�جلافة و�جلفت. 

�لري�سل: مكان ي��سع فيه �لزبل لتن�سيفه د�خل �لطاب�ن خا�سة يف ف�سل �ل�ستاء.  Ú 

م�رس �لزبل: مكان ن�رس �لزبل وفرده خارج �لطاب�ن لتن�سيفه يف ف�سل �ل�سيف.  Ú 

منطقة �لنت�سار: �ملناطق �لزر�عية ومناطق تربية �لأغنام.  - 

مثل �ضعبي: »يتمر�س مثل الكلب اللي طالع من الري�ضل«.  ɶ 

قحف الطابون: ◄ 
�مل��د �خلام: �لرتبة �ل�سل�سال-�لكاللة-، �لتنب،  - 

�لأدو�ت: �لر�سف، �ملقحار.  - 

�ملكان: ح�سرية �لبيت.  - 

�لزمان: �ساعة-ثالث �ساعات.  - 

خط��ت �لت�سنيع:  - 

نقع �لرت�ب �ل�سل�سايل يف �ملاء حتى ي�سبح رخ�� كالعجني �أو �مللتينة.  Ú 

خلطه بالتنب �لناعم.  Ú 

و�سع �أ�سا�س د�ئري على �لأر�س بقطر Ú 50-40 �سم. 
باب  ت�سل  حتى  �أعلى  من  �لفتحة  ت�سييق  مع  ر�أ�سي  ب�سكل  �لطني  من  �دو�ر  بناء  Ú 

�لقحف. 
تركه ليجف مدة ي�مني.  Ú 

�إ�سعال �لنار عليه حتى يحمى باحلر�رة.  Ú 
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و�سع �لر�سف-قطع �سغرية من �حلجارة- يف د�خله.  Ú 

�إحاطته بالرماد و�ل�ق�د.  Ú 

ن جاهز� للخبز بعد نفاذ �لدخان عنه.  Ú �يك
�ل�ستعمال: للخبز.  - 

�ل�سانع: �ملر�أة.  - 

منطقة �لنت�سار: �ملناطق �لزر�عية ومناطق تربية �لأغنام.  - 

)ج�ليا دبدوب - جملة �ل�سنابل - �لعدد �ل�ساد�س - بتاريخ ت�رسين �أول 1998م، �س 
 . )4 – 3

الكانون: ◄ 
�لرتبة  �خلام:  �مل��د  - 

�ل�سل�سال-�لكاللة-، �لتنب، 
�لأدو�ت: �أوعية �حلفظ.  - 

�ملكان: حظرية �لبيت.  - 

�ساعة-ثالث  �لزمان:  - 
�ساعات. 

خط��ت �لت�سنيع:  - 

َنْقُع �لرت�ب �ل�سل�سايل يف �ملاء حتى ي�سبح رخ�� كالعجني �أو �مللتينة.  Ú 

خلطه بالتنب �لناعم.  Ú 

و�سع �أ�سا�س د�ئري �أو م�ستطيل �ل�سكل.  Ú 

تبنى �لأدو�ر ف�ق بع�سها �لبع�س حتى ت�سل �إىل �رتفاع Ú 40-30 �سم. 
يبنى بع�سها من دورين: دور للحطب و�لدور �لآخر لال�ستعمال �ملنزيل.  Ú 

تركه ملدة ي�مني حتى يجف.  Ú 

�ل�ستعمال: لأعمال �لتدفئة �أو �خلبز.  - 

�ل�سانع: �ملر�أة.  - 

منطقة �لنت�سار: �ملناطق �لزر�عية ومناطق تربية �لأغنام.  - 
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اجلرة والزير وال�رشبة واله�ضة: ◄ 
�مل��د �خلام: طينه �لكاللة-�لقالله-�لرتبة �ل�سل�سال.  - 

�لأدو�ت �مل�ستخدمة: ل حتتاج �إىل �أدو�ت �س�ى �لأيدي �ل�سانعة.  - 

�ملكان: يف حمالت خا�سة �أو �لبيت.  - 

�لزمان: 10-15 - ي�م. 

خط��ت �لت�سنيع:  - 

�إح�سار �لطينة �لقاللة �أو �حلمر�ء من �خلالء ثم عجن هذه �لطينة باملاء حتى ت�سبح  ● 
متما�سكة. 

وتك�ن  نف�سها،  بالطريقة  وهي  �ل�رسبة  �أو  �لزير  �أو  �جلرة  بال�سنع  يبد�أ  ذلك  بعد   ● 
�لبد�ية من �لقاعدة للجرة وتك�ن على �سكل د�ئري. 

 ● ومن ثم و�سع �لطينة على �أطر�ف �لقاعدة على �سكل جم�ف من �لد�خل يت�سع كلما 
�رتفعنا �إىل ف�ق حتى ي�سل ن�سف �جلرة �أو �لزير وبعد �ملنت�سف يبد�أ بت�سغري �لطينة حتى 

ي�سنع �لباب للجرة. 
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 ● بعد ذلك ت�سنع للجرة يد�ن �أو �أذنان لالإم�ساك بها �أو حملها، و�لزير �أكرب من �جلرة 

و�جلرة �أكرب من �ل�رسبة، ولكن طريقة �ل�سنع هي نف�سها، وبعد �لنتهاء من �سنعها حترق يف 
�لنار يف �لنار )�س�ي �لطينة( لت�سبح فخار�ً وق�ية. 

�ل�ستعمال: حلفظ �ملاء �أو �لزي�ت.  - 

�ل�سانع: �لرجل-�لفاخ�ري.  - 

منطقة �لنت�سار: مدينة �خلليل، غزة، جنني، ط�با�س.  - 

�رتبط ��سم عائلة �لفاخ�ري يف �خلليل بهذه �ل�سنعة وهي ور�ثة يف �لعائلة. 
ال�رشاج: ◄ 

�مل��د �خلام: �لطينة �لقاللة �أو �حلمر�ء.  - 

�لأدو�ت �مل�ستخدمة: �لفتيلة، �لزيت.  - 

�ملكان: يف �لبيت.  - 

�لزمان: ي�م.  - 

خط��ت �لت�سنيع:  - 

ي�ؤتى بالطينة �لقاللة �أو �حلمر�ء بعد عجنها باملاء.  Ú 

على  بزره  له  وبعمل  حجمًا  �أ�سغر  ولكن  �ل�سحن  �سكل  على  جت�يف  بعمل  يق�م   Ú 

�جلانب مثل �لقناة ل��سع �لفتيلة فيها. 
 Ú بعد ذلك يق�م ب�س�ي �ل�رس�ج يف �لنار حتى ي�سبح ق�يًا، وبعده ي��سع �لزيت يف 

�لتج�يف وت��سع �لفتيلة يف �لربزه �لتي على �جلانب ويت�رسب �لزيت �إىل �لفتيلة من تلك 
�لفتحة �لتي ت��سل �إىل هذه �لربزةه وهكذ� ُت�سعل �لفتيلة بالنار ويق�م �لتج�يف عن طريق 

�لفتحة بتغذية �لفتيلة بالزيت. 
�ل�ستعمال: لالإنارة و�لإ�ساءة.  - 

�ل�سانع: �ملر�أة - 

منطقة �لنت�سار: �خلليل، غزة.  - 

�نقر�ست هذه �ل�سنعة لدخ�ل �لكاز و�لغاز و�لكهرباء. 
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الزبادي-الأجور-املاجور: ◄ 
�مل��د �خلام: �لطينة �لقاللة �أو �حلمر�ء.  - 

�لأدو�ت �مل�ستخدمة: ل حتتاج �إىل �أدو�ت.  - 

�ملكان: يف �لبيت �أو حمالت خا�سة-�لفاخ�رة.  - 

�لزمان: ي�م و�حد.  - 

خط��ت �لت�سنيع:  - 

�إح�سار �لرت�ب ثم عجنه على �سكل طينة.  Ú 

�ملاء  �أو  �للنب  ل��سع  �لد�خل  من  جم�فة  قاعدة  لها  وتك�ن  �لزبادي  عمل  ثم   Ú 

فيها، وبعد ت�سنيعها على هذ� �ل�سكل ت��سع يف �لنار حتى ت�س�ى، وبعدها تك�ن �ساحلة 
لال�ستعمال. 

�ل�ستعمال: ل��سع �للنب �أو �لأكل فيها.  - 

�ل�سانع: �ملر�أة �أو �لرجل يف �لفاخ�رة.  - 

منطقة �لنت�سار: �خلليل، غزة.  - 

الو�ضايه: ◄
�مل��د �خلام: �لطينة �لقاللة �أو �حلمر�ء.  - 

�لأدو�ت �مل�ستخدمة: ل حتتاج �إىل �أدو�ت.  - 

�ملكان: يف حمالت خا�سة )للفخاريات( .  - 

�لزمان: ي�م �أو ي�مان.  - 

خط��ت �لت�سنيع: هي �خلط��ت نف�سها لت�سنيع �ل�رسبة و�جلرة نف�سها متامًا.  - 

�ل�ستعمال: لل��س�ء.  - 

�ل�سانع: �لرجل يف حمالت �لفخار.  - 

منطقة �لنت�سار: �خلليل، غزة، �لقد�س، جنني.  - 

املزهرية: ◄ 
�مل��د �خلام: �لطينة �لقاللة �أو �حلمر�ء.  - 
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�لأدو�ت �مل�ستخدمة: ل حتتاج �إىل �أدو�ت.  - 

�ملكان: يف حمالت خا�سة للفخاريات.  - 

�لزمان: ي�م �إىل ي�مني.  - 

خط��ت �لت�سنيع:  - 

ي�ؤتى بالرت�ب �ملنقى من �ل�س��ئب.  Ú 

ثم عجنه باملاء حتى ي�سبح متما�سكًا.  Ú 

وتك�ن  ب�سنعها  ويبد�أ  جره،  ن�سف  �سكل  على  وتك�ن  �ملزهرية،  ت�سنع  ذلك  بعد  Ú 
�لقاعدة د�ئرية، وتك�ن من �لأ�سفل على قدر �لد�ئرة، ولكن تاأخذ بالت�ساع كلما �رتفعنا �إىل 

ف�ق حتى ت�سبح و��سعة. 
بعد ذلك يق�م بحرقها بالنار )�س�ي �لطينة( لت�سبح فخار�ً.  Ú 

�ل�ستعمال: لزرع �لأزهار فيها بعد و�سع �لرت�ب.  - 

�ل�ستعمال: للزينة - 

�ل�سانع: �لرجل �لفاخ�ري.  - 

منطقة �لنت�سار: �خلليل، غزة، �لقد�س، بيت حلم.  - 

الفخار: ◄
و�أخرى  )تربة حمر�ء  �خلام: طينه  �مل��د  - 

�سفر�ء. 
�لأدو�ت �مل�ستخدمة: قناة، بئر �أو �مل�س�ل  - 
�أو مكان م�سمى » �ملجل�س » وه� عبارة عن بالطة 

كبريه يتم عجن �لطني ف�قها، دولب فخاري. 
�ملكان: �مل�س�ل �أو �لبئر �أو مكان ي�سمى  - 

�ملجل�س، �لدولب، فرن �ل�س�ي. 
�لزمان: ي�م-�أ�سب�عني.  - 

خط��ت �لت�سنيع:  - 

�لرت�ب:  من  ن�عني  من  �لطينة  حت�سري  - 
طينات  وجميعها  حمر�ء،  و�أخرى  �سفر�ء  تربة 

زر�عية ب�سيطة �لحتمال لدرجات �حلر�رة. 
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ل بقناة تنتهي  وي��سع �لن�عان يف » م�س�ل وه� عبارة عن ح��س �سغري م��س� -
بفتحة بها منخل حيث تق�د �لقناة �إىل »م�س�ل» �آخر كبري ي�سبه �لبئر بعمق 2-3 مرت وي�سمى 

�لفتحة يف �آخر �لقناة »�لزمامية»، ومنها ينزل �ملاء �لطيني �إىل هذ� �مل�س�ل �لأخري. 
حُت�رس �لطينة بخلطها معًا يف �مل�س�ل �ل�سغري حيث يخلطه �لرجل باملاء ويحركه  - 
بيديه ورجليه، حيث ي�سيل �ملاء �لطيني يف �لقناة �إىل حيث �ملنخل �لذي ل ي�سمح مبرور �أية 
ح�س��ت �أو ذر�ت �سلبة، بل ي�سمح فقط مبرور �ملاء �لطيني �إىل �لزمامية، ومنها �إىل �مل�س�ل 

�لكبري. 
ت�ستمر عملية »�لت�س�يل» هذه حتى ميتلئ �مل�س�ل �لكبري من �ل�سائل �لطيني وتتم  - 
عملية �لت�س�يل يف ف�سل �ل�سيف حيث يك�ن �لتبخر �أ�رسع، ول يبقى يف �لبئر �س�ى �لطني 
ذلك  بعد  يتم  حيث  �سنتني  �أو  �سنة  ملدة  �لفخار  ل�سناعة  �لبئر  هذ�  ويكفي  �للزج،  �ل�سايف 

�سناعة �لفخار يف �أي م��سم من م���سم �ل�سنة ماد�مت هذه �لطينة مت��فرة. 
�لطني  ي�ؤخذ  - 
مكان  �إىل  �مل�س�ل  من 
وه�   « �ملجل�س   « ي�سمى 
كبرية  بالطة  عن  عبارة 
ف�قها  �لطني  عجن  يتم 
كما يعجن �لطحني متامًا، 
لينًا  لزجًا  لي�سبح  وذلك 

)له عرق( . 
�لطني  يرفع  - 
دولب  على  وي��سع 
عبارة  وه�  فخاري 

�لدولب  ت�سغيل  �لت�سكيل وقد يك�ن  ر�أ�سه قر�س ويجري عليه  عن قائم عم�دي مثبت يف 
باملحرك �أو دفعه بالقدم. 

ثم  وين�رس حتى يجف  �ملر�د �سنعها،  �لآنية  باأحجام خمتلفة ح�سب  �لطني  يقطع  - 
يعاد �إىل �لدولب لياأخذ ت�سكيله �لنهائي ب��ساطته. 

بعد �أن ُي�سنع �لفخار يف �لدولب تعر�س �لأو�ين �لفخارية يف �ل�سم�س حتى يجف.  - 

وبعد ذلك ُت�س�ى يف �لتن�ر وه� عبارة عن غرفتني:  - 

منها  يخرج  حتى  �لفتحات  كثرية  وهي  لال�ستعال،  خم�س�سة  كربى  بد�خل  �سغرى 
�للهب 
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�أما �لكبرية فهي خم�س�سة ل��سع �لفخار مرتبًا بع�سه ف�ق بع�س، وُت�سعل �لنار يف 
�لغرفة �ل�سغرية ملدة �أربع وع�رسين �ساعة وبعدها ي�سد باب �لتن�ر ملدة ي�مني حيث تفتح    
» �لروزنة » وهي فتحة يف �أعلى �لغرفة �لكبرية، ومنها يخرج �لفخار �مل�س�ي قطعة قطعة. 

�ل�ستعمال:  - 

وت�ستعمل  �لعر�ي�س،  و�أباريق  و�ل�سمعد�نات،  و�ل�رسبات،  و�لع�سايل،  و�لزبادي،  �جلر�ر، 
�جلر�ر للماء �أو حلفظ �لزيت. 

من  مغلق  )زعابيب(  ع�رسة  له  باأن  يتميز  �نه  �إل  عادي،  �إبريق  وه�  �لعر�ي�س  �إبريق 
عن  عبارة  �لفتحه  وهذه  �لأ�سفل،  من  وفتحته  ع�سف�ر،  �أو  بطة  �سكل  �لأعلى  ويف  �لأعلى، 
عام�د فخاري �أ�سط��ين يف د�خل �لإبريق مفت�ح من �لطرفني، وعندما نريد �أن منالأ �لإبريق 
باملاء نقلبه ون�سب �ملاء من فتحته يف �لقعر فينزل �ملاء من �لفتحة �لأخرى غري �ملرئية 
�ملاء،  م�ست�ى  �أعلى من  �لد�خلية  �لفتحة  وتبقى  �لإبريق حتى ميتلئ  بتج�يف  �لد�خل  يف 
وعندما نعيد �لإبريق �إىل و�سعه �لطبيعي ل ينزل �ملاء منه؛ لأن م�ست�ى �لفتحة �لد�خلية 
�أعلى من م�ست�ى �ملاء، وقد �سمي »�إبريق �لعر�ي�س»؛ لأن �لعرو�س حتمله وترق�س به ليلة 

عر�سها. 
�ل�ستعمال: لل�رسب وحلفظ �ملاء و�لزيت و�لدب�س و�ملخلالت و�ملكابي�س.  - 

�ل�سانع: �لفاخ�ري.  - 

منطقة �لنت�سار: �خلليل، غزة، �لقد�س، ط�با�س.  - 

�ل�سعبي  �لرت�ث  مركز  �إ�سد�ر  و�ملجتمع،  �لرت�ث  جملة  طه،  حمد�ن  د.  )ترجمة  �نظر 
�لفل�سطيني، جمعية �إنعا�س �لأ�رسة، �لبرية، �س 139 - 144(. 

و�نظر )وليد ربيع، �سناعة �لفخار، جملة �لرت�ث و�ملجتمع، �لعدد �لعا�رس بتاريخ �أيل�ل 
1978م، �س 144 - 152(.

قن الدجاج )اخلم(: ◄ 
�مل��د �خلام: �لطني و�لق�سل و�لتنب.  - 

�لأدو�ت �مل�ستخدمة: �ملجرفة، �ل�سطل.  - 

�ملكان: حظرية �لبيت.  - 

�سيف.  �لزمان: ف�سل �ل -
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ت�سنيع/�لعمل:  خط��ت �ل -
تنظيف قطعة �أر�س بجانب �سل�سلة حجرية يف �أق�سى حظرية �لبيت.  Ú 

بناء جد�ر من �لطني ب�سكل د�ئري �أو ��سط��ين.  Ú 

عمل فتحة من �لأمام لدخ�ل وخروج �لدجاج.  Ú 

فر�س �لأر�سية بالرت�ب و�لتنب.  Ú 

منطقة �لنت�سار: �لريف.  - 

�ل�سانع: �ملر�أة.  - 

�ل�ستعمال: حلفظ �لدجاج.  - 

مذود الدواب: ◄ 

�مل��د �خلام: �لطني و�لتنب و�لق�سل.  - 

�لأدو�ت �مل�ستخدمة: �ملجرفة و�لفاأ�س.  - 

�ملكان: يف ز�وية �لر�وية-�لطابق �ل�سفلي من �لعقد �لعربي.  - 

�لزمان: ف�سل �ل�سيف.  - 

خط��ت �لت�سنيع/�لعمل:  - 

�ختيار ز�وية مرتفعة من �لر�وية.  Ú 

بناء ح��س م�ستطيل من �لطني بارتفاع ن�سف مرت.  Ú 

منطقة �لنت�سار: �لريف ومربي �لدو�ب.  - 

�ل�سانع: �ساي�س �خليل �أو مربي �لدو�ب.  - 

�ل�ستعمال: ل��سع �لق�س و�لتنب و�حلب�ب للدو�ب.  - 

ولالإجابة عن �ل�س�ؤ�ل �لثالث: ما دور املهتمني بالرتاث باملحافظة على هوية 
ال�ضناعات من عمليات الت�ضويه والنقرا�س والنتحال كانت على �لنح� �لآتي: 

جمع �مل��د �لعينية �لرت�ثية و�ملقتنيات وت�ثيقها يف متحف �سعبي، �أو �لحتفاظ  1 .
بها يف �لبيت. 
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�ل�سحف  يف  ون�رسها  و�أهميته،  �لرت�ث  ح�ل  �ملقالت  وكتابة  در��سات  �إجر�ء  2 .
و�ملجالت �ملحلية و�لعربية و�لعاملية. 

و�مل�ؤ�س�سات  �جلامعات  طلبة  وحتفيز  و�لعربية،  �ملحلية  �ملعار�س  يف  �مل�ساركة  3 .
باإقامتها ب�سكل دوري. 

�لت�عية عن طريق �لرب�مج �لإذ�عية و�لتلفزي�نية باأهمية �ملحافظة على �ملقتنيات  4 .
�لرت�ثية. 

عن  ت�سدر  �لتي  و�ملجتمع  �لرت�ث  كمجلتي  �لرت�ث  يف  متخ�س�سة  جمالت  �إ�سد�ر  5 .
�ل�سنابل �لتي ت�سدر عن  �إنعا�س �لأ�رسة يف �لبرية، وجملة  �أبحاث �لرت�ث يف جمعية  مركز 

مركز �ل�سنابل للدر��سات و�لرت�ث �ل�سعبي يف �سعري. 
�لرت�ث  يف  متخ�س�سة  و�أندية  وجمعيات  ثقافية  ومر�كز  بح�ث  مر�كز  تاأ�سي�س  6 .

�ل�سعبي. 
عقد �لندو�ت وور�س �لعمل و�لأيام �لدر��سية ح�ل �لرت�ث �ل�سعبي.  7 .

تقدمي در��سات و�أور�ق عمل متخ�س�سة يف �مل�ؤمتر�ت �ملحلية و�لدولية.  8 .
هذ� �مل�ؤمتر وغريه يعدُّ ب�سمة ن�عية يف �لإ�سارة �إىل �لرت�ث و�أهميته �لذي يعرب عن  9 .

ه�ية هذ� �ل�سعب. 
تكرمي �لباحثني يف �لرت�ث �ل�سعبي، وحتفيزهم بن�رس �إنتاجهم �لأدبي و�لفني.  10 .

النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: 
�ل�سناعات �لرت�ثية و�حلرف �ل�سعبية و�لتقليدية ذ�ت بعد عائلي و�أ�رسي.  1 .

�ل�سناعات  بع�س  �زدهار  على  �لتب�سريية  و�لبعثات  �لدينية  �ل�سياحة  ت�ساعد  2 .
بيت  منطقتي  يف  و�مل�سابح  و�ل�سدف  و�لتماثيل  »�لتحف»  �خل�سبية  كاملنح�تات  �ل�سعبية 

حلم و�لقد�س. 
�ل�سناعات �ل�سعبية و�حلرف �لتقليدية �سديقة للبيئة.  3 .

ترتبط بالبعد �لرت�ثي، وجت�سد �له�ية �ل�طنية و�ل�ج�د �لفل�سطيني.  4 .
تعمل على تلبية �حتياجات �لأ�رسة بطرق فنية مبتكرة.  5 .

م��دها �لأولية و�مل��د �خلام مت��فرة يف �لبيئة �ملحلية.  6 .
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معظم �لإنتاج لال�ستهالك �ملحلي، ما عد� بع�س �ل�سناعات كاملنح�تات �خل�سبية  7 .
و�ل�سري�ميك و�ل�سدف و�لتحف و�لفخار. 

جت�سد �ل�سناعات �ل�سعبية �لأفكار �لفنية �لعملية �مل�ست�حاة من �لرت�ث �ل�سعبي.  8 .
�رس  على  حتافظ  م�حدة  مت�سامنة  مرت�بطة  �أ�رسية  عالقات  �كت�ساب  على  ت�ساعد  9 .

�ل�سنعة. 
و�ل�سكل  �مللم�س  يف  وتر�بط  وحتليل  تركيب  من  �ملهار�ت  لتنمية  جماًل  تعطي  10 .

و�لل�ن. 
جال �لتعبريي �لذ�تي �لإبد�عي.  تعرب عن �مل. 11

ت�سمح لدخ�ل �جل��نب �لتقنية وتطبيقها مبا يتنا�سب مع روح ومتطلبات �لع�رس.  12 .
تتطلب تر�كم �خلرب�ت وتفاعلها بطرق �إبد�عية.  13 .

تعطي فر�سة للتنفي�س �لنفعايل وحل م�سكالت �لت�تر و�لقلق وتعديل �ل�سل�ك.  14 .
تعمل على تنمية �مل��هب وتفعيل �لطاقة عند �لعامل يف �لبحث و�لتفكري و�لتطبيق  15 .

�لعملي. 
تتطلب �لتخطيط �مل�سبق من حيث �ل�سكل و�لل�ن و�مللم�س و�ل�ستعمال.  16 .

تعمل على تعميق �لثقة وتعزيزها يف �ملجتمع باعتباره عن�رس�ً منتجًا وفعاًل.  17 .
تعمل على �لتقبل �لجتماعي للعمل �سمن �جلماعة �أو �لأ�رسة �أو �لعائلة.  18 .

تعمل على حل م�سكالت �لبطالة و�إ�سغال وقت �لفر�غ.  19 .
�رتبطت بها �أمثال �سعبية وق�س�س وحكايات و�أغاٍن و�أهازيج �سعبية تعرب بعف�ية  20 .

عن �حلالة �لفل�سطينية. 
بع�س �ل�سناعات �نقر�ست نتيجة عدم �ل�سم�د يف وجه �لب�سائع �مل�ست�ردة و�س�ق  21 .

�لعمل �ملناف�س. 
�إغالق �لعديد من �مل�ساغل �لرت�ثية لعتمادها على �ل�س�ق �ملحلي يف ظل �لنتفا�سة  22 .

�ل�سعبية، وحالة �حل�سار و�لإغالق، وجد�ر �لف�سل �لعن�رسي. 
�لعمل  ب�س�ق  لرتباطها  و�لته�يد؛  �لتحريف  �إىل  �ل�سناعات  بع�س  تتعر�س  23 .

�لإ�رس�ئيلي كالفخار و�ل�سري�ميك. 
نْف �ل�سناعات �ل�سعبية على �أنها منزلية-بيتية-�أو حرفية يف �مل�سغل.  ُت�سَ 24 .
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بع�س �ل�سناعات م��سمية مرتبطة مب��سم معني، وبع�سها د�ئم خالل �لعام.  25 .
تت��فر �ل�سناعات تبعا لت�فر �مل��د �لأولية و�مل��د �خلام.  26 .

�مل�سن�عات �لطينية من �لرتبة �لقاللة بعد خلطها بالتنب و�لق�س لنها ل تت�سقق  27 .
وتتحمل درجات �حلر�رة �لعالية. 

�ملدينة ل تت�سع ملثل هذه �ل�سناعات لأنها حتتاج �ىل مكان و��سع وباحة و��سعة  28 .
لعجن �لطني وعمله. 

ي�ستطيع �لفني �أن يعمل �أ�سكاًل وزخارف ذ�ت طابع جمايل، لأنها �سهلة �لت�سكل.  29 .

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة فاإنها تو�ضي مبا ياأتي: 

تاأ�سي�س  خالل  من  ماليًا  ومت�يلها،  �لتقليدية  و�حلرف  �ل�سعبية  �ل�سناعات  دعم  ♦ 

و�لتجارة  و�لثقافة  كال�سياحة  �ملعنية  �ل�ز�ر�ت  عليه  ت�رسف  لذلك  خا�س  �سندوق 
و�ل�سناعة. 

لإدخال  �لتقليدية،  �حلرفية  �ل�سناعات  لأ�سحاب  وتدريب  عمل  ور�سات  عمل  ♦ 

حت�سينات تكن�ل�جية عليها. 
عمل ندو�ت و�أيام در��سية لت�عية �جليل و�لن�سء باأهمية �ل�سناعات �لرت�ثية وتعزيز  ♦ 

�لهتمام بها. 
و�سع خطة ت�س�يقية للمنتجات �ملحلية ومنحها �لت�سهيالت �ل�رسورية.  ♦ 

�أو �سعبية  �إن�ساء قرية حرفية �سياحية  تبني �ل�ز�ر�ت �ملعنية مع �لقطاع �خلا�س  ♦ 

ت�سم �ل�سناعات �لتقليدية. 
مع  بالتن�سيق  و�إقامتها  �لتقليدية  و�حلرف  �ل�سعبية  لل�سناعات  معار�س  تنظيم  ♦ 

�لدول �لعربية و�لأجنبية ب�سكل دوري للرتويج للمنت�جات �ملحلية. 
�لعمل على تط�ير �مل�ساريع �ل�سغرية مبنحها �لقرو�س و�ملنح �ملالية.  ♦ 

ختم �ل�سناعات �ل�سعبية ب�سعار خا�س منعًا للتزوير.  ♦ 

تنمية �لعالقة باملجتمع �ملحلي وتعزيزه بخلق قن��ت �ت�سال فعالة.  ♦ 

و�سع خطة �إعالمية للرتويج لل�سناعات و�حلرف �ل�سعبية.  ♦ 
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املصادر واملراجع:
جمعية �إنعا�س  عمر حمد�ن: �لعمارة �ل�سعبية يف فل�سطني، ط 1، مركز �لرت�ث �ل�سعبي –. 1

�لأ�رسة 1996م. 
�ل�سعبي  �لرت�ث  مركز  �لفل�سطيني،  �لتطريز  فن  دليل  من�س�ر:  و�سليمان  عناين  نبيل  2 .

�إنعا�س �لأ�رسة.  –جمعية 
 ، �أر�سنا، ط2. 3 �لأر�س و�لإن�سان و�جلهد-در��سة حل�سارتنا �ملادية على  �سكري عر�ف: 

�جلليل للتجليد-مطبعة �أخ��ن-تر�سيحا، 1993م. 
�أعد�د1-12. 4 من جملة �ل�سنابل �لتي ت�سدر عن مركز �ل�سنابل للرت�ث �ل�سعبي. 

�أعد�د1-40. 5 من جملة �لرت�ث و�ملجتمع �لتي ت�سدر عن مركز �لرت�ث �ل�سعبي يف جمعية 
�إنعا�س �لأ�رسة-�لبرية. 

�لثاين، جمعية  �جلزء  �لفل�سطيني،  �ل�سعبي  �لعربي  �لقام��س  �لربغ�ثي:  �للطيف  عبد  د.  6 .
�إنعا�س �لأ�رسة-�لبرية1993م-�سفحة 171. 

�لك�يت،  دولة  يف  �لتقليدية  و�حلرف  �ل�سناعات  و�قع  �لنجادة،  �سالح  علي  د.  7 .
�لعربي-�لرباط-17- �ل�طن  يف  �لتقليدية  �ل�سناعات  مل�ؤمتر  مقدمة  عمل  ورقة 

2005/9/19م(. 
- 8 .11 �لفرتة  يف  �ملنعقد  �لقاهرة  يف  �لتقليدية  �ل�سناعات  مل�ؤمتر  مقدمة  عمل  ورقة 

2000/9/14م
«ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر �ل�سناعات �لتقليدية يف �ل�طن �لعربي �ملنعقد يف �لريا�س  9 .

يف �لفرتة �ل��قعة بني 17-2005/9/19م«
فا�س- يف  �ملنعقد  �لعربي  �ل�طن  يف  �لتقليدية  �ل�سناعات  مل�ؤمتر  مقدمة  عمل  ورقة  10 .

�ملغرب �لعربي- يف �لفرتة 17-2007/9/19م
�سنة  �ل�سناعية  �لتجارية  �لغرفة  عن  �ل�سادر  �خلليل  حمافظة  يف  �ل�سناعي  �لدليل  11 .

1995-1996م( 
�إنعا�س  جمعية  يف  �ل�سعبي  �لرت�ث  متحف  دليل  غ��سه:  وعدله  �جلبار  عبد  ناجي  د.  12 .

�لأ�رسة-�لبرية
)�ملرجع: نبيل عناين و�سليمان من�س�ر: دليل �لتطريز �لفل�سطيني، ظ4، مركز �لرت�ث 

�ل�سعبي يف جمعية �إنعا�س �لأ�رسة، 2004م( . 
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د. �سكري عر�ف - �حلرير - من م�سادر �لقت�ساد �لفل�سطيني - �لطبعة �لأوىل - بتاريخ  13 .
كان�ن ثاين 1997، �س 304 - 311 )مقتب�س( . 

 - �ملز�رع  دليل   - �لتطبيقي  و�لبحث  �لزر�عي  و�لإعالم  لالإر�ساد  �لعامة  �ملديرية  14 .
1999�س 200 “�سادر عن وز�رة �لزر�عة”. )مهند�سة زر�عية �سحر �ل�سعر�وي( . 

ع�رس  �ل�سابع  �لقرن  يف  �لقد�س  يف  �حلرفية  �لط��ئف  وثائق  �هلل:  عطا  علي  حمم�د  د.  15 .
�لت�ثيق  مركز  �لأول،  �جلزء  �ل�رسعية،  �لقد�س  حمكمة  �سجالت  خالل  من  �مليالدي 

و�ملخط�طات، جامعة �لنجاح �ل�طنية، طبعة �أوىل 1991م”( . 
�لفل�سطينية  �لثقافة  �لتقليدية-وز�رة  و�ل�سناعات  �حلرف  وتط�ير  حماية  م�رسوع  16 .

2008م. 
ثائر �لعطاري وعادل يحيى: �حلرف �ليدوية �لتقليدية �لفل�سطينية-�مل�ؤ�س�سة �لفل�سطينية  17 .

للتبادل �لثقايف، ر�م �هلل 2008م. 
املراجع احلية: 

�أو م�ظفي  و�أ�سحاب  �ل�سعبية  �ل�سناعات  و�أرباب  و�ملهتمني  �لباحثني  مع  مقابالت 
�ملتاحف �لرت�ثية. 

م.  حممد فهد �لأعرج-�ل�س��حره �ل�رسقية-80 عاما-2009/2/22. 1
م �لباحث ماحلرر �مل�سئ�ل ملجلة �لرت�ث و�ملجتمع يف  د. �رسيف كناعنه: 2009/4/5. 2

جمعية �نعا�س �ل�رسة-�لبريه. 
�إنعا�س  جمعية  يف  �لباحث  م  و2009/4/5. 3 /2009/2م   23 هدبا:  �أب�  �لعزيز  عبد 

�لأ�رسة –�لبرية”من م��ليد دير �أبان �لقرية �ملدمرة يف �لعام 1948 ق�ساء �لقد�س”. 
نادر جالل �لتميمي: رئي�س �حتاد �ل�سناعات �لتقليدية و�حلرفية يف فل�سطني-�خلليل- 4 .

2009/2/22م. 
�سمريه �ملط�ر و�دي �جل�ز �حلاجة �أم نا�رس”. 5

م �حلاجة �أم هيثم حل�ه قر�عني-�سل��ن2009/2/26. 6
م �حلاجه �أم �مين �ب� طري2009/3/5. 7

�أر�سيف مركز �ل�سنابل للدر��سات و�لرت�ث �ل�سعبي-�سعري �خلليل 8 .
�لزيار�ت �مليد�نية.  9 .

�ملقابالت �ل�سخ�سية.  10 .





موسم النيب موسى بني االحتفال واإلبطال ♦ 

أ. عبد العزيز أبو هدبا

القدس يف الشعر الشعيب الفلسطيين بني احلضور.. والغياب ♦ 

أ.د. حييى جرب، أ. عبري محد

راس أبو عمار، قضاء القدس قرية مدمرة هلا تراث وتاريخ ♦ 

الشيخ عباس منر

األعياد واملناسبات والعالقات العامة يف القدس خالل العصر العثماني ♦ 

د. إبراهيم ربايعة

البعد الديين اإلسالمي يف الرتاث الشعيب املقدسي ♦ 

د. حسني الدراويش

القيم اإلنسانية يف الرتاث الشعيب الفلسطيين يف القدس الشريف ♦ 

أ. بامسة صواف

اجللسة الثانية

الرتاث الشعيب يف القدس 
)قيم وأصالة وإنتماء(





موسم النيب موسى عليه السالم
بني االحتفال واإلبطال

أ.عبد العزيز أبو هدبا
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عناصر البحث:
�أوًل : �لعمق �لتاريخي للم��سم. ◄ 

�لنبي  م��سم  ومنها  بامل���سم  بالحتفال  وقر�ره  �لأي�بي  �لدين  �سالح   : ثانيًا  ◄ 
م��سى.

ثالثًا : �ملالمح �لرئي�سية لالحتفالت قدميًا وحديثًا. ◄ 
زمن �مل��سم. 1 .

�أماكن �مل���سم. 2 .
�لقائم�ن على هذه �مل���سم. 3 .
مدة �مل���سم و�أيام �إقامتها. 4 .

�مل�ساركة يف �مل��سم. 5 .
�أهم �لفعاليات قدميًا وحديثًا : 6 .

أم�سري�ت �لبيارق �إىل �لقد�س من خمتلف �ملدن �لفل�سطينية. .	
	.أم�سرية �لبيارق من �لأق�سى �إىل �لعيزرية ومن ثم �لنبي م��سى.

	.أ�لحتفالت د�خل �لنبي م��سى.
ر�بعًا : بع�س �لأغاين. ◄ 

خام�سًا : دور هذه �مل���سم يف خدمة �لثقافة و�لرت�ث و�لق�سية �لفل�سطينية. ◄ 

�ساد�سًا : م�ستقبل هذه �مل���سم.  ◄ 

أوالً- العمق التارخيي للمواسم:
�ل�سام عامة،  �أمر قدمي يف بالد  �لأماكن و�مل�سميات و�ملقامات  �إن �لحتفال ببع�س 
�لإقامة يف فل�سطني بناء على  �ل�سحابة على  �لعديد من  �أقبل  ويف فل�سطني خا�سة، حيث 
)يف  فقال:  لل�سكن،  �لأماكن  �أف�سل  عن  �ل�سحابة  �ساأله  عندما  �لكرمي  �لر�س�ل  ت�جيهات 
بيت �ملقد�س و�أكناف بيت �ملقد�س(. وهذ� دفع �لعديد من �ل�سحابة �إىل �لقدوم �إىل �لقد�س 
للزيارة  �سبياًل  هذ�  �لدفن  مكان  �لأهل  فاأخذ  فيها،  ودفن��  ومات��  فل�سطني  يف  فا�ستقرو� 

و�لتربك و�ل�فاء بالنذور وغري ذلك.
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وعليه فاإن �ملز�ر�ت كانت م�ج�دة يف فل�سطني قبل �سالح �لدين �لأي�بي، وما كان 
قر�ره بتنظيم م��سم �لنبي م��سى وغريه من �مل���سم �إل تاأكيد�ً على ما �سبق، مع ت�ظيف هذ� 
�مل��سم لأم�ر ع�سكرية و�سيا�سية، بعد �أن حرر �لقد�س من �لفرجنة �لذين بقي �لباب مفت�حًا 
لهم لزيارة �لأماكن �لدينية �مل�سيحية، و�لتي كان�� يفدون �إليها يف �أوقات حمددة باأعد�د 
و�سيلة  �مل���سم  من  وغريه  م��سى  �لنبي  م��سم  من  ليتخذ  �لدين  �سالح  هذ�  فدفع  غفرية، 
لتجمع �مل�سلمني يف �لقد�س، ويف �لأماكن �حل�سا�سة �لأخرى خالل جتمع �مل�سيحيني فيها 
يف �أعياد �لف�سح �ملجيد. حيث كانت �لقد�س بعامة و�مل�سجد �لأق�سى بخا�سة مكان جتمع 
�أبناء فل�سطني كافة، ثم يك�ن �لنطالق فيها مب���سم خا�سة نح� �لعيزرية، ومنها �إىل مكان 

�لنبي م��سى قرب �أريحا. 
ثالثني،  على  عددها  يزيد  �لتي  �مل���سم  هذه  من  و�حد�ً  �إل  م��سى  �لنبي  م��سم  وما 
و�لأهم  �لأكرب  م��سى ه�  �لنبي  م��سم  يبقى  ولكن  �لعام.  متعددة خالل  �أوقات  وتاأتي يف 

فيها. و�ضاأعمل على اإلقاء الأ�ضواء على هذا املو�ضم من حيث:
زمن �مل��سم.  1 .
مكان �مل��سم. 2 .

�لقائم�ن على هذ� �مل��سم مدة �مل��سم و�أيام �إقامته. 3 .
�مل�ساركة يف �مل��سم. 4 .

�ملالمح �لرئي�سة لالحتفالت قدميًا وحديثًا.  5 .
م�ستقبل هذ� �مل��سم. 6 .

ثانياً- صالح الدين يف القدس 1187هـ واختاذ قرار باالحتفال مبوسم النيب 
موسى: 

1189 هـ تقريبًا. حني �أمت �سالح �لدين فتح �لقد�س، و�أق�سى عنها �لغز�ة �لفرجنة. �أخذ 
يتلم�س كل �لإجر�ء�ت �لتي من �ساأنها �أن تعيد �إىل �لقد�س وجهها �لعربي �مل�سلم، فاأح�رس�ملنرب 
يف  وطاف   1187/10/2 هـ   583 رجب   /27 يف  �جلمعة  �سالة  و�أقام  �ل�سام،  بالد  من 
�ملدينة بعد �أن متت �ل�سيطرة على �ملدينة بعد 3 �ساعات من طل�ع �ل�سم�س، و�ساهد ما يجري 
فيها من �حتفالت دينية، وخا�سة يف عيد �لف�سح حيث مل مينع �مل�سيحيني من �لحتفال 
به، و�ساهد �جلماهري �مل�سيحية، وبخا�سة �ل�رسقية منها تاأتي �إىل �لقد�س يف هذه �ملنا�سبة، 
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فر�أى �أنه من �ل�رسوري �أخذ خط�ة �حتياطية، بحيث يك�ن هناك جتمع للم�سلمني يف �لقد�س 
وما ح�لها يف �أيام �لأعياد هذه، فاأخذو� بالحتفال مب��سم �لنبي م��سى، و�أرجح �أن يك�ن 
عام 1189 هـ ه� �أول مرة يقام فيها هذ� �مل��سم. �أي بعد �سنة و�ستة �أ�سهر من تطهري �لقد�س 

من �لفرجنة، وذلك بعد �أن �ساهد �لتجمعات عام 1188 م.
وبطبيعة �حلال مل يكن �ملقام كما ه� يف ي�منا هذ�، وبقي كذلك حتى جاء �لظاهر 
�لقرون  �أر��سي كثرية من خالل  ثم وقف  �لأبنية �ملختلفة عام 1269 هـ،  و�أقام  بيرب�س، 
�ملا�سية من �أجل �ملقام و�مل��سم، و�لتي �سيتم �ل�ستيالء عليها من قبل �سلطات �لحتالل 

كما �ساأبني ذلك فيما بعد.

ثالثاً : املالمح الرئيسة لالحتفاالت قدمياً وحديثاً 

زمن املو�ضم : ♦ مل يكن هناك زمن حمدد لزيارة �لعديد من �ملقامات يف فل�سطني، 
مطلب  تلبية  حماولة  �أو  �لنذور  لتقدمي  فردية  باأحد�ث  ترتبط  �لزيار�ت  هذه  كانت  و�إمنا 
ل�سخ�س عن طريق هذ� �ل�يل، وجاء �سالح �لدين �لأي�بي، وربط �إقامة معظم هذه �مل���سم 
بالأم�ر �ل�سيا�سية و�لع�سكرية، فكان �أن حدد �أهمها وه� م��سم �لنبي م��سى مبا يت��ءم مع 
�أعياد �لف�سح. حتى يك�ن هناك ح�سد �إ�سالمي مقابل �حل�سد �مل�سيحي، و�إذ� مررت على �أجندة 

زيارة هذه �ملقامات و�مل���سم جتدها تغطي حقبة زمنية معينة ترتبط مبا �سبق. 
�إذ� طفنا �أنحاء فل�سطني جند فيها مئات �ملقامات، ولكن �سالح  اأماكن املوا�ضم :  ♦
�لدين �ختارة عدد�ً منها مل�قعها �ل�سرت�تيجي لقربها من مكان �حلدث �لع�سكري و�ل�سيا�سي 
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�أن هذ�  و�أرى  �لأغلب،  �لنبي م��سى من عام 1189 هـ على  بد�أ مب��سم  �ن  و�لديني، فكان 
�ملقام كغريه كان قائمًا، وكانت متار�س بع�س مر��سم زيارته، ولكن يف �أوقات غري حمددة 
�أو منتظمة، وكان �لبعد �لديني ه� �لأ�سا�س فيها، وكان يزور �ملقام عدد من �مل�سلمني من 

خارج فل�سطني.
و�إذ� كان �سالح قد بد�أ م�سرية �مل���سم، فقد جاء بعده من ثبت �لفكرة و�أكد عليها و�أقام 
�لعمارة يف �لعديد من هذه �لأماكن، حيث كان �لظاهر بيرب�س ه� من �أخذ على عاتقه ذلك، 
�أو ويل.  �إنه قرب �سيخ  �أن يقال  فعمَّ �لعمر�ن تلك �مل��قع �لتي يغلب على معظمها ما ميكن 
�أنحاء فل�سطني، كما يظهر يف �خلارطة، ومن  �أكرث من 30 م�قعًا يف خمتلف  وهي تغظي 

�أهمها مقام �لنبي م��سى �لذي �سيد عام 1269 هـ من قبل �لظاهر بيرب�س.
�مل�رسف  هي  �لإ�سالمية  �لدينية  �مل�ؤ�س�سات  �إن   ♦ : املو�ضم  هذا  على  القائمون 
و�مل�جه �لرئي�س لهذ� �لن�ساط فهم �لذين يعدون كل متطلبات �مل��سم وم�سريته و�مل�ساركني 
فيه، ولكن كل ذلك باإ�رس�ف �جلهات �لدينية �مل�س�ؤولة، فمثاًل كان �مل��سم باإ�رس�ف �حلاج 

�أمني �حل�سيني / مفتي فل�سطني خالل زمن �لنتد�ب.
فاأقله  زمنه  بات�ساع  م��سى  �لنبي  م��سم  يتميز  ♦  : اإقامته  واأيام  املو�ضم  مدة 
�لت��ريخ من عام لآخر  �أيام جمعة، وتختلف هذه  �أ�سابيع، وكما يقال 4  �أ�سب�ع و�أكرثه 4 

لرتباطها بعيد �لف�سح، ويغلب �أن ل ت�ستمر �لحتفالت �أكرث من �أ�سب�ع.
لدى  �لف�سح  و�أحد  �لن�ر  �سبت  ت�سبق  �لتي  �جلمعة  من  �بتد�ء  �ملهرجان  ويقام 

وت�ستمر  �لغربية،  �لط��ئف 
�أ�سب�ع  ملدة  �لحتفالت 
بع�س  يت��جد  وقد  كامل، 
�أي  �ملقام  يف  �لزو�ر 

ينام�ن فيه.
يغادر  �لأكرب  و�لق�سم 
مر��سم  �نتهاء  بعد  �ملكان 
يف  يع�د  وقد  �لحتفال، 
�لي�م �لتايل، ولكن �حل�س�ر 

يتغري تقريبًا كل ي�م.
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تختلف ن�عية �مل�ساركن يف هذ� �مل��سم ح�سب �لظروف  امل�ضاركة يف املو�ضم:  ♦
وح�سب �لأزمان، فاإذ� عدنا مائة عام �إىل �ل�ر�ء ونظرنا �إىل م�سرية �مل��سم يف �لقد�س لر�أينا 
�حل�سد �لكبري ولر�أينا ت��جد�ً من خمتلف مناطق فل�سطني، ونالحظ ت��جد �ل�سلطة �لرتكية من 
�سمن �مل�كب، فامل��سم مفت�ح، وحتر�س كل �ملدن �لفل�سطينية �لرئي�سة لثبات وج�دها يف 

�مل�سرية ببيارقها �خلا�سة.
م�ضريات البيارق يف خمتلف املدن الفل�ضطينية: ♦ 

أهم الفعاليات قدمياً وحديثاً:

و�لثاين يف عام  �لع�رسينيات  �أحدهما يف  �أق�رس حديثي ح�ل م��سمني  �أن  و�أود هنا 
و�سف  ورد  وقد  2009م، 
كتاب  يف  �لول  �مل��سم 
م��سم �لنبي م��سى للدكت�ر 
�مل��سم  و�أما  �لع�سلي،  كامل 
باأم  �ساهدته  ما  فه�  �لثاين 

عيني و�ساركت فيه.
�إىل  عدنا  و�إذ� 
هناك  ل�جدنا  �لع�رسينيات 
ي�رسف  ر�سمية  �إجر�ء�ت 
عليها رجال �لدين �لإ�سالمي 
وكذلك  �لقد�سي،  �حلرم  يف 

�لأق�سى بعد  �أ�سبح مفتي فل�سطني، وكان يت�سدر �مل�سرية من  �لذي  �أمني �حل�سيني  �حلاج 
جتميع �لأعالم و�لبيارق من خمتلف مدن فل�سطني، حيث يتم �لتجمع يف منطقة �حلرم ير�فق 
ذلك مد�ئح نب�ية و�لطب�ل. و�ل�س�رة �ملرفقة تبني �سيئًا من ذلك، ثم تبد�أ �مل�سرية من �حلرم 

�إىل باب �لأ�سباط، فالعيزرية ثم �إىل مقام �لنبي م��سى. 
على  متت  الحتفالت  اأن  لراأينا  منه   4/17 ويف   2009 عام  اإىل  انتقلنا  واإذا 

مرحلتني:
د�خل �مل�سجد �لأق�سى يقرع �لطب�ل ويتقدم �مل�سرية مفتي �لقد�س وفل�سطني �ل�سيخ  - 
حممد ح�سني، وحمافظ �لقد�س �ل�سيد عدنان �حل�سيني. وير�فق ذلك بع�س �ملد�ئح و�لأغاين 



157موسوعة الرتاث الفلسطيين، العدد الثاني
نوفمرب 2011

�إىل  �مل�سرية  ثم تك�ن  �سلطة �لحتالل  �ل�سديد من  �لأعالم، باحلذر  �لنب�ية. مع رفع بع�س 
�ملقام.

�أما �ملرحلة �لثانية فتك�ن يف رحاب �ملقام عند و�س�ل �ملفتي و�سحبه حيث تقرع  - 
�لطب�ل وترتفع ر�يات �لك�سافة ويدخل�ن �ل�ساحة ملرتني �لأوىل قبل جميء �مل�سرية و�لثانية 

عند جميء �مل�سرية من 
�ساركت  حيث  �لقد�س، 
من  عدة  ك�سفية  فرق 
نابل�س.  ومن  �لقد�س، 
ثم كانت �سالة �جلمعة 
�ل�سيخ  فيه  �أمنا  �لتي 
وبعدها  ح�سني.  حممد 
�ألقيت �لكلمات من عدد 
من �مل�س�ؤولني حمافظ 
�لقد�س  مفتي  �لقد�س 
�لنمري  طاهر  �ل�سيد 

ود.ح�سن خاطر وغريهم.
�ل�سعبية، و�لعزف  �لدبكة  �ل�سعبية مبعزوفات م��سيقية، ثم  �لفن�ن  وبعدها جاءت  - 

على �لربابة.

رابعاً : بعض األغاني اليت تردد يف املوسم
م�ضريتنا  ان��ط��ل��ق��ت  احل�����رم  اأر�������س  م���ن 
و�ضريتنا  اأر���ض��ن��ا  ع��ل��ى  ح��ر���ض��ن��ا  ت��ن��اأك��د 
وح��م��ام احل���رم ح��وال��ي��ن��ا ب��ربج��م وي��ق��ول :
تاريخنا حت��ي��ا  الج�����داد  ام��ان��ة  ت��ن�����ض��وا  ل 

اأمانتها  بتحفظ  اخل��ري  وج��وه  ه��ذي  وال��ي��وم 
ورعايتها ���ض��ون��ه��ا  ع��ل��ى  اهلل  وب��ت��ع��اه��د 
: وي��ق��ول  بجلجل  ال�ضما  ع��ايل  يف  وب�ضوت 
�ضدانتها اح��ن��ا  الأج����ي����ال  اأم���ان���ة  ه����ذي 
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العايل يف  ال��وط��ن  ب��ي��ارق  ب��رتف��ع  ���ض��ب��اب 
وغ��ايل علينا  ع��زي��ز  ال��وط��ن  واهلل  وب��ت��ق��ول 
وه����ذا م��و���ض��م ال��ع��ز وال��ت��اري��خ والأجم����اد
اخل���وايل  اي����ام  م��ث��ل  بهجته  ي��ع��ي��د  علينا 

بالتهليل �����ض����ريوا  م���و����ض���ى  زوار  ي����ا 
اخلليل ع��ق��ب��ال  م��و���ض��ى  ال��ن��ب��ي  زرن�����ا 
القناديل على  �ضايل  مو�ضى  ي��ا  و���ض��ع��رك 
ب���ال���ع���ده زوروا  م���و����ض���ى  زوار  ي����ا 
زرن������ا ال���ن���ب���ي م���و����ض���ى ع���ق���ب���ال احل��ج��ة

ب���ال���درق���ة  زورا  م���و����ض���ى  زوار  ي�����ا 
و����ض���ع���رك ي���ا م��و���ض��ى ح���ري���ر يف ورق���ه

اأغانينا ت���ردد  اأم���ي  �ضنني  ق��ب��ل  ا���ض��م��ع��ت 
جينا ول  ت��ع��ب��ن��ا  م���ا  م��و���ض��ى  ي���ا  ل����ولك 
برجلينا ال��رم��ل  ول  احل�����ض��ا  ده�����ض��ن��ا  ول 

الغزلن ت�ضني  م��ن��ام��ك  م��ن  ت��ق��وم  ال��ل��ي  ي��ا 
ح���وران ب���الد  م��ع  فل�ضطني  غ���ور  ���ض��اك��ن  ي��ا 

اإل���ن���ا ع��م��ي��ق ج���ذور  اأر�������س ال���وط���ن  يف 
الع�ضور م���ر  ع���ا  ال��ع��ز  ف��ر���ض��ان  زرع���ه���ا 
ي���ال���ل���ي ب�����دك ت���ت���اأك���د م����ن ه����الأق����وال
وزور روح  م���و����ض���ى  ال���ن���ب���ي  مل����ق����ام 

ه����ذي ب���ي���ارق ال���ع���ز وال���ن�������رش م��رف��وع��ة 
مدفوعة  ل��ل��خ��ري  ال���وط���ن  اأر������س  ك���ل  م���ن 
بعينيك  ت���ت���اأك���د  ح����اب����ب  ال����ل����ي  ي����ا 
ال��ب��ي��ارق م��ن ك��ل جمموعة  ت��ع��ال و���ض��وف 
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���ض��ب��اب و���ض��ي��وخ ال��ق��د���س ب��ت��ق��ط��روااأف��واج 
وي�����ض��ك��ل��وا ف����وق ال���وط���ن ل��ل��خ��ري اأم�����واج
و����ض���وت امل���ع���راج ي���ن���ادي ب�����ض��وت ع��ايل
وب�����دل ه��ال��زي��ت ب���ال���دم ن���ظ���وي ال�������رشاج

خامساً- دور هذه املواسم يف خدمة الثقافة والرتاث والقضية الفلسطينية:

هناك بعدان اأ�ضا�ضيان يف اإقامة هذه الحتفالت:

�لبعد �لديني و�ل�سيا�سي �لذي ه� ور�ء هذ� �لحتفال منذ بدء �إقامته، وحتى ي�منا  - 

هذ�، حيث تربز �لقياد�ت �ل�سيا�سية و�لدينية يف كل مر�حل �لحتفال ويف كل خط��ته. وهذ� 
ل يقلل من �ملنطلق �لأ�سا�سي لإقامة �لحتفال- وقد قال خليل �ل�سكاكيني رحمه �هلل 

)ل� مل يكن هذ� �لحتفال لدع�ت لإقامته(، وهذ� يدلل على �أهمية �مل��سم يف �ل�ق�ف  - 

يف وجه �ملد �ل�سهي�ين �لذي بلع كل �لأر�س �لفل�سطينية، فالحتفال �إثبات وج�د وطريق 
مقاومة.

�لبعد �لثقايف : يف هذ� �مل��سم كانت ول ز�لت تربز �ملالمح �لرت�ثية، فهناك �لدبكة  - 

�ل�سعبية و�لأهازيج وعزف �لربابة، وغري ذلك من �ملالمح �لرت�ثية �ل�سعبية. وهذه كلها جتعل 
�لز�ئر يعي�س �أج��ء �ملا�سي �لأ�سيل.

سادساً- مستقبل هذا املوسم:

�إىل عقبات منعت  �مل��سم خاللها  �مل��سم وتعر�س  �سن��ت كثرية على هذ�  لقد مرت 
قيامه لظروف خمتلفة ومن�عة، ولن�ستعر�س م�سرية هذ� �مل��سم خالل �أل 820 �سنة �ملا�سية 
و�ملتبع لحتفالت �مل��سم خالل �لقرون �لثمانية �ملا�سية، يتاأكد �أن هذ� �لحتفال ت�قف 
يفهم  ول  �أحد�ث عام 1948،  �أهم  وكان  �إد�رية،  و�إما  ع�سكرية  �إما  لظروف  لفرت�ت ط�يلة 
�أو ختان  بنذور  �ل�فاء  �أو  �لدينية و�لبتهال  �ل�سعائر  لأد�ء  �لنبي م��سى  �ن زيارة  من هذ� 
�ل�سبيان قد ت�قفت متامًا منذ عام 1948م، ولكن �لذي ت�قف ه� �مل��سم �لكبري ثم عادت 
�حلياة لالحتفال بامل��سم يف ي�م �جلمعة 1987/4/17 و�سارك عدد من �مل��طنني يف 

�لحتفال و�أد�ء �سالة �جلمعة يف �ملقام.
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من  دع�ة  يل  وجهت  �أن  بعد  وخا�سة  عدة  �سن��ت  يف  �لحتفالت  هذه  تتابعت  وقد 
حيث  هذ�  ي�منا  وحتى   1994/4/15 يف  �مل��سم  حل�س�ر  �خلريية  �ملحمدية  �جلمعية 
�أ�سدرت  �أع��م  قبل  ولكن   2009/4/17 �جلمعة  ي�م  يف  متت  �لتي  �لحتفالت  ح�رست 
�ل�سلطات �ل�رس�ئيلية قر�ر�ً مبنع �إقامة �مل��سم يف عام 2001 وها �أنا �أقدم لقطات فيدي� 

�س�رتها يف �لحتفال يف ذلك �لي�م.
و�ل�س�ؤ�ل �ملطروح �لآن: 

ما م�ضتقبل هذا املو�ضم يف الأعوام القادمة ؟
يبدو هذ� �ل�س�ؤ�ل م�رسوعًا بعد �أن تبني �أن هناك خمططًا لال�ستيالء على �أكرث من 139 
�ألف دومن من �رسقي بلدة �لعيزرية حتى �لبحر �مليت مبا فيها �أوقاف �لنبي م��سى ومقامه 
– كما ورد يف جريدة �لقد�س ي�م 2009/6/28 يف �ل�سفحة �لأوىل، وظهرت �س�رة مقام 
�لنبي م��سى، وهل �سنمنع من �إقامة هذه �لحتفالت يف �لأع��م �لقادمة، وبخا�سة �أن هناك 
خمططًا �سيمنع �أهايل �ل�سفة من �ل�سفر �إىل �أريحا عن �لطريق �حلايل �جلن�بي، و�سيعر�س 

عليهم �لذهاب �إىل �أريحا عن طريق معرجات �لطيبة �أريحا .
دع�نا ننتظر حتى �لعام �لقادم لرنى ماذ� �سيعمل �لحتالل؟ وماذ� �سيتخذ من �إجر�ء�ت 
وقر�ر�ت ت�سب كلها يف ميد�ن �ل�ستيالء �لكامل على كل �أر�سنا؟ ولتح�ل هذه �لقر�ر�ت بيننا 

وبني �لعي�س مع تاريخنا وعاد�تنا وتقاليدنا وم���سمنا.



احلياة الشعبية يف القدس 
يف القرن السابع عشرامليالدي

من خالل كتاب: )وثائق الطوائف احلرفية( 

أ. د. حييى عبد الرؤوف جرب
أ. عبري محد
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ملخص: 
يتناول �لباحثان يف هذه �لدر��سة ما كان عليه �لن�سيج �لجتماعي يف مدينة �لقد�س 
يف  �ل�رسعية  �ملحكمة  �سجالت  يف  ورد  ما  �إىل  ��ستناد�  ع�رس؛  �ل�سابع  �مليالدي  �لقرن  يف 
�أول �سجالت حمكمة �لقد�س �ل�رسعية �إىل �لر�بع ع�رس من �س��ل �سنة  �لقد�س، ويع�د تاريخ 
936هـ �مل��فق 1530/6/11، �أي �إىل ما بعد بد�ية �حلقبة �لعثمانية باأربعة ع�رس عامًا؛ 
مما جعلها تت�سدر �سجالت �ملحاكم �ل�رسعية يف بالد �ل�سام من حيث عددها و�سم�لها؛ �إذ 

ربا عددها عن 605 �سجالت ما ز�لت ت�ستخدم حتى �لي�م. )�نظرعطا �هلل 1/1( . 
�لأهمية، ذلك مبا ت�ثق حلقبة خطرية من  �ل�سجالت على قدر كبري من  ودر��سة هذه 
�لتاريخية  تاريخ فل�سطني عم�ما، وبيت �ملقد�س خ�س��سا؛ ناهيك عما فيها من �حلقلئق 
وطبيعة  وحرفي�ها  ط��ئفها  حيث  من  للمدينة  �لجتماعي  �لن�سيج  مك�نات  تعك�س  �لتي 

�حلياة فيها. 

مدخل: 
يتناول �لباحثان يف هذه �لدر��سة ما كان عليه �لن�سيج �لجتماعي يف مدينة �لقد�س 
يف  �ل�رسعية  �ملحكمة  �سجالت  يف  ورد  ما  �إىل  ��ستناد�  ع�رس؛  �ل�سابع  �مليالدي  �لقرن  يف 
�أول �سجالت حمكمة �لقد�س �ل�رسعية �إىل �لر�بع ع�رس من �س��ل �سنة  �لقد�س، ويع�د تاريخ 
936هـ �مل��فق 1530/6/11، �أي �إىل ما بعد بد�ية �حلقبة �لعثمانية باأربعة ع�رس عامًا؛ 
مما جعلها تت�سدر �سجالت �ملحاكم �ل�رسعية يف بالد �ل�سام من حيث عددها و�سم�لها؛ �إذ 

ربا عددها عن 605 �سجالت ما ز�لت ت�ستخدم حتى �لي�م. )�نظرعطا �هلل 1/1( . 
�لأهمية، ذلك مبا ت�ثق حلقبة خطرية من  �ل�سجالت على قدر كبري من  ودر��سة هذه 
�لتاريخية  تاريخ فل�سطني عم�ما، وبيت �ملقد�س خ�س��سا؛ ناهيك عما فيها من �حلقلئق 
وطبيعة  وحرفي�ها  ط��ئفها  حيث  من  للمدينة  �لجتماعي  �لن�سيج  مك�نات  تعك�س  �لتي 

�حلياة فيها. 
وقد �سدر هذ� �لكتاب عن مركز �لت�ثيق و�ملخط�طات و�لن�رس بجامعة �لنجاح �ل�طنية 
بنابل�س، ويقع يف جز�أين من نح� �سبعمائة �سفحة. وقد ��ستخل�س �ملحقق �ملرح�م �لدكت�ر 
ذي  يف  �لأول  �جلزء  و�سدر  �ل�رسعية،  �لقد�س  حمكمة  �سجالت  من  مادته  �هلل  عطا  حمم�د 
�حلجة �سنة 1411هـ، ي�ني� حزير�ن 1991، و�سدر �جلزء �لثاين يف �أو�خر عام 1992. وقد 
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�إليهما، و�لإفادة منهما. ويبلغ عدد  ذّيل �ملحقق كال من �جلز�أين بفهار�س، ت�سّهل �لرج�ع 
�ل�سجالت �لعثمانية �لتي ��ستقى �ملحقق مادة كتابه منها، �ستمائة وخم�سة �سجالت، وملا 
كان جل �ل�ثائق مما يخ�س �لقرن �ل�سابع ع�رس فقد حددنا �لبحث زمنيا بذلك �لقرن مع �أن 
�ل�سعبية كانت قد ظهرت  �ل�ثائق كانت قبل ذلك، و�أن كثري� من �ملهن و�حلرف  كثري�ً من 
قبل ذلك �لتاريخ مبدة ط�يلة، فاملهنة و�حلرفة �لتي يز�ولها �لنا�س �لي�م هي �بنة �لقرون 

�ل�سابقة. 
وقد كانت �لقد�س تعج باحلياة، ي�سهد بذلك هذ� �لعدد �ل�سخم من �حلرفيني و�ملهنيني 
�لذين كان�� يعمرون �أحياءها باحلركة وند�ء�ت �لباعة، فذ�ك حد�د يطرق �حلديد، وهذ� جنار 
يه�ي بقدومه على �خل�سب، �أو يق�سه مبن�ساره، وذ�ك دباغ وهذ� معا�رسي. . . .، وتلك �أ�س��قها 
ت�سج بال�س�قة �لذين يفدون �إليها من كل �أوب، �أو يغادرونها بعيد� �إىل م�رس �ملحرو�سة �أو 

�إىل �سيد� وغريها من مدن �ل�سام. 
ولهذ� �لكتاب قيمة كبرية، لي�س من حيث تلبيته حلاجة �لباحثني يف هذ� �ملجال، و�سّد 
ثغرة يف م�رسوع �لتاأريخ لفل�سطني وح�سب، ولكن ل�ستناد مادته �إىل �ل�ثائق �ل�رسعية يف 
�سجالت حمكمة �لقد�س، �لتي �سلمت من ع��دي �لزمن وعبث �لعابثني، على �لعك�س مما �آلت 
�إذ تعر�ست للتلف �جلزئي، وفقد  �إليه وثائق �ملحاكم يف �ملدن و�لقرى كغزة ويافا وعكا، 

بع�سها. 
وعزل،  تعيني  من  ر�سمية  وكتب  و�سك�ك  عق�د  من  كثرية  وثائق  �لكتاب  ويت�سمن 
يعتمد  منهجًا  وتب�يبها  ت�سنيفها  يف  �ملحقق  �سلك  وقد  ذلك.  ونح�  ومذكر�ت  و�سكاوى 
على تخ�سي�س ح�سة لكل طائفة، ي�رسد فيها ما ت��سل �إليه من �ل�ثائق �لتي تت�سل بتلك 

�لطائفة. 
وقد مهد للجزء �لأول مبا بنّي فيه م�سادر �ل�ثائق، وهي �سجالت �ملحكمة �ل�رسعية، 
ثم �نتقل �إىل بيان �أهمية تلك �ل�سجالت وت��ريخها و�للغات �لتي �سيغت بها، وهي �لعربية، 
ممثلة  �لدولة  عالقة  ذلك،  عقب  �مل�سنف  و��ستعر�س  بها.  ُدّونت  �لتي  و�خلط�ط  و�لرتكية، 
على وجه �خل�س��س ب�سخ�س �حلاكم �ل�رسعي )�لقا�سي( و�حلاكم �لعريف مريل�� بالط��ئف 

�حلرفية. 
ثم ��ستعر�س �ملحقق �زدهار �حلرف و�أن��عها، و�لقطاعات �ل�سعبية �لتي تعتمد عليها 
يف ت�فري �لدخل �لالزم. ومن �لإ�سار�ت �لتي نقف عليها يف هذ� �ملجال، �أن �أحد� من �مل�سلمني 
مل يكن يف طائفة �ل�سّماعني، وهم �لذين يكت�سب�ن �أرز�قهم عن طريق �سناعة �ل�سمع و�أدو�ته 
وبيعها. بينما كان �ملنت�سب�ن لهذه �لطائفة من �لن�سارى يف �لأعم �لأغلب. كما �أن �مل�سلمني 
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�لن�سارى  من  �إليهما  �ملنت�سبني  جّل  وكان  و�ل�سباغة،  �خلياطة  بحرفتي  كثري�  يهتم��  مل 
و�ليه�د. 

 وقد جرت �لعادة �أن تتنا�سخ �حلرفة يف �أبناء �لعائلة �ل��حدة جيال بعد جيل حتى �سح 
�أن تنت�سب �لأ�رسة �إىل مهنة �أو حرفة بعينها، متاما كما �أخذت »�لثالجة و�لع�سارة و�لقطاعة 
ونح�ها �أ�سماءها من �أفعالها �لتي غلبت عليها. . . ومن هنا كانت دللة �سيغ �ملبالغة يف 

�لعربية«. 

إدارة الطوائف احلرفية: 
وكان لكل طائفة رئي�س �أو م�س�ؤول يدير �س�ؤونها، ويحكم بني �أع�سائها يف ما ي�سجر 
بينهم من خالف، وينظم �س�ؤونهم وفقا ملا جرت به �لعاد�ت و�لتقاليد، وكان يعرف با�ضماء 

خمتلفة منها: 
�لذي ين�ب عنهم وينظم  �إليها، مبعنى  �ملنت�سبني  �ملتكلم على  �أو  الطائفة،. 1  �ضيخ 

�أم�رهم، وه� مطاع فيهم. 
م �إىل �إعفاء �لطاح�نة �جلارية حتت تكلم  املتكلم، وت�سري �ل�ثيقة 422 �سنة 1651. 2
�ل�سيخ هبة �هلل و�ل�سيخ حمم�د. . . . . من �لتكاليف. ويف و�سف �لطاح�نة ب »�جلارية حتت 

تكلم. . .« �إىل �أن �ملق�س�د باملتكلم �لآمر �أو �ملدير. 
م حيث ُذكر �ملعلم �سالح بن  املقدم، ��ستناد� �إىل ما ورد يف �ل�ثيقة 4/�سنة 1608. 3

خليل ب�سفته: »مقدم« �لبياطرة بالقد�س �ل�رسيف. 
ري�س الطائفة،. 4 كري�س �لطباخني؛ مبعنى رئي�سهم. 

م( ورمبا �أطلق عليه لقب �آخر  واملهتار، كاملختار، )�نظر �ل�ثيقة667 �سنة 1628. 5
وه�: 

م( فكاأن �لطائفة  »نقيب«، �لذي ت�لد منه ��سم �لنقابة �لي�م، )�ل�ثيقة 1634/108. 6
كانت �آنذ�ك مبعنى �لنقابة �لي�م. وكان تعيني �ل�سيخ �أو �ملهتار يتم مب�جب بر�ءة ي�سدرها 
�ملعك�س  حممد  �حلاج  »تعيني  على  1624م  �سنة   79 �ل�ثيقة  ن�ست  فقد  �ل�رسعي،  �حلاكم 

�سيخا على طائفة �حلالقني مب�جب بر�ءة �سلطانية«. 
ونعتقد �أن �ملهتار �أعلى رتبة من �ل�سيخ و�لنقيب، وت�سري وثائق عديدة �إىل �أن �ملهتار 
كان يعني على ط��ئف عدة، ولي�س على طائفة و�حدة، فال�ثيقة 666 �سنة 1607م ت�سري 
و�لدللني  �حلمامني  طائفة  على  مهتار�ً  خالد  بن  على  بن  �لدين  �سم�س  �حلاج  تعيني  �إىل 
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�ل�ثيقة  وت�سري  �لع�د.  و�رس�بة  و�مل���سط  و�ملطرقجية  و�ملز�هرية  و�ملزينني  و�ل�سقائني 
668 �سنة 1630 �إىل �أن �ل�سدقات �ل�سلطانية �أنعمت على حممد �ل�سمني ب�ظيفة �ملهتارية 
بالقد�س �ل�رسيف �ملحمية على �أرباب �حلرف من �ل�سقائني و�حلمالني وطائفة �حلمامية. . . 
غري �أن �لأكرث ذكر�ً ه� »�سيخ �لطائفة« يليه �ملتكلم على �أع�سائها، وه� ما �سريد بكرثة يف 

ثنايا �لبحث. 
�لذي ينظم  �لع�رس، وه�  بلغة  �ل�س�ق  �ل�س�ق: وه� مبثابة مدير  �سيخ  كما كان هناك 
�حلركة �لتجارية فيه، ويحتكم �إليه �ملتخا�سم�ن يف �ل�س�ق. . . . وقد ورد يف �ل�ثيقة 414 
�سنة 1632م ��سم �إ�سماعيل بن حممد وعرِّف با�سم �سيخ �ل�س�ق. و�نظر كذلك �ل�ثيقة 26 �سنة 

1604م. 
وقد ��ستعر�س �مل�سنف �لط��ئف و�حدة تل� و�حدة، و�أورد حتت كل طائفة، جملة من 
جعل  وقد  وغريها.  و�تفاقات  وتنبيهات  خمالفة  وممار�سات  و�سكاوى  تعيني  من  �ل�ثائق 
لكل من �لط��ئف و�ل�ثائق �سل�سلتني رقمهما فيهما. وفيما ياأتي عر�س للتف�ضيالت التي 

اأوردها امل�ضنف بخ�ضو�س عدد من الطوائف )19 - 34( : 
�لأحذية من  �لذي ي�سنع  و�إ�سكايف، وه� �حلريف  �إ�سكاف،  الأ�ضاكفة:. 1 جمع  طائفة 
�جللد ويعاجلها. وتت�سمن هذه �ل�ثيقة »تعيني �ل�سيد تاج �لدين بن �ل�سيد علي«، وذلك �سنة 

1016 هـ. 
Ú 3 وثيقة تعيني م�سايخ �لأ�ساكفة. 

Ú 4 وثيقة �سك�ى �لأ�ساكفة �ليه�د من �سيخ طائفة �ليه�د. 
Ú 6 وثيقة ممار�سة بع�س �لأ�ساكفة ل�سناعة �لدباغة بجانب �سنعتهم. 

طائفة الأطباء واجلراحني واحلكماء:  2 .
Ú 9 وثيقة تعيني �إبر�هيم بن م��سى جّر�حا يف �لبيمار�ستان �مل�ست�سفى �ل�سالحّي، 

ويع�د تاريخها �إىل ي�م �خلمي�س 8 رم�سان 1013هـ. 
و�للتز�م  �جلر�حة  �سنعة  تعاطي  بعدم  خ�سري  بن  ي��سف  تنبيه  وثيقة   Ú 14

ب�سنعته. 
�إذن باإجر�ء عملية �رسطان �لفم، وتع�د �إىل 19 حمرم �سنة Ú 1038 هـ.  18 وثيقة 
وجاء فيها: »باملجل�س �ل�رسعي �ملحرر �ملرعي �أجّله �هلل تعاىل لدى م�لنا قدوة �لق�ساة، 
�بن  �أفندي  طه  �مل�ىل  �ل�رسعي،  �حلاكم  �لكر�م،  �ملدر�سني  �سْدر  و�لأحكام،  �لق�سايا  حمرر 
�ل�سيخ �سالح �لديري �ل���سح خطه �لكرمي �أعاله نظريه �أد�م �هلل عاله ح�رس حممد �بن �رسف 
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بيت  قرية  �أهايل  من  بن ع�سف�ر  لعلي  �أذن  �أنه  نف�سه طايعا خمتار�،  على  و�أ�سهد  �لدويك، 
�سفافا �لكاينة بظاهر �لقد�س �ل�رسيف، �أن يقطع ما به من �ل�رسطان �لذي بفمه، ومنعه من 
�لأكل و�ل�رسب، �إذنا �رسعيا، و�أنه �إن ح�سل له �سيء ب�سبب �سيء فدمه هدر، وح�رس �أخ��ه 

خليل و�سالح و�أمهم فاطمة �سه�د �حلال«. 
3. طائفة بائعي الكتب: 

4. طائفة البياطرة. 
8. طائفة احلدادين. 

10. طائفة احللوانية. 
12. طائفة احلمامني واحلالقني. 

14. طائفة اخلبازين. 
28. طائفة ال�ضماعني. 

Ú 323 وثيقة تعيني خليل بن ميخائيل. 
Ú 324 وثيقة حتديد �سعر �ل�سمع �ملحلي. 

30. طائفة ال�ضياغ، وهي اآخر اجلزء الأول. 
ويف �جلزء �لثاين، مل يحد �ملحقق عما �نتهجه يف �جلزء �لأول، بل لقد تابع فيه ت�سل�سل 
كل من �لط��ئف و�ل�ثائق. فبد�أه بطائفة �لطحانني و�أعطاها رقم 13، و�أوىل �ل�ثائق �خلا�سة 
بهذه �لطائفة وردت حتت رقم 376. ومن الطوائف احلرفية التي ا�ضتعر�ضها املحقق يف 

هذا اجلزء: 
35. طائفة العالفني. 

36. طائفة الفّتالني فتل احلبال واخليوط. 
38. طائفة الفواخريية: �ضناعة الفخار. 

41. طائفة الق�ضابني. 
ي�م  �إىل  تاريخها  ويع�د  �لأديرة.  �أو  �لبي�ت  يف  �لذبح  بعدم  تنبيه  وثيقة   Ú 493

�خلمي�س 3 جمادى �لأوىل 1012 هـ. 
Ú 496 وثيقة تنبيه ب�رسورة �لعمل من �ل�سباح �إىل �لع�رس، وتع�د �إىل ي�م �لأربعاء 

2 رجب 1013هـ. 
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44. طائفة القهوجية. 
Ú 543 وثيقة تنبه على �لقه�جية عدم ��ستخد�م �لأولد �ملرد لإ�سقاء �لقه�ة. 

46. طائفة املبي�ضني والنحا�ضني تبيي�س النحا�س. 
47. طائفة املزينات. 

Ú 566 وثيقة تعيني �حلاجة �أ�سيل بنت عمرو �ل�سيعري و�حلاجة نب�ية. وتع�د �إىل 
ي�م �خلمي�س 8 �سفر 1068هـ. وجاء فيها: 

»كما �ت�سل مب�سامع م�لنا �حلاكم �ل�رسعي، �مل�قع �أعاله، ح�سن �سل�ك كل و�حدة من 
�حلاجة �أ�سيل بنت �ملرح�م عمر �ل�سيعري و�حلاجة نب�ية، ومعرفتهما بتعاطي زينة �لن�ساء 
�إىل تعيينهما ون�سبهما  وم�ساحلهن ومت�سيطهن، دون غريهن من �لن�ساء، و�قت�سى �حلال 
بطلبهما لذلك و��ستخار �هلل، م�لنا �حلاكم �ل�رسعي كثري�ً، و�تخذه هاديًا ون�سري�ً، ون�سب 

كل و�حدة من �حلاجة �أ�سيل و�حلاجة نب�ية. 
وقد بلغت جملة �لط��ئف �ثنتني وخم�سني طائفة، وبلغ عدد �ل�ثائق 677 وثيقة. وقد 
ذّيل �ملحقق كتابه بالفهار�س �لعامة من �أعالم و�أماكن ومناذج لبع�س �ل�ثائق و�مل�سادر 

و�ملر�جع �لتي �أفاد منها يف ت�سنيف هذ� �لكتاب. 
وبعد، 

باب،  من  �لقد�س  ملدينة  ي�ؤرخ  �إنه  حيث  من  وذلك  بالغة،  �أهمية  �لكتاب  لهذ�  فاإن 
�لقرون  يف  �ساأنها  من  كان  ما  وي��سح  �آخر.  باب  من  و�ملهن  �حلرف  من  كثري�ً  وي�ؤ�سل 
�لأربعة �لأخرية، فهناك وثائق ت�سري �إىل �أن �ل�ساب�ن كان ي�سنع يف فل�سطني وي�سدر عرب 
�لبحر �لأبي�س �ملت��سط. وت�سري وثيقة �إىل �أن �لق�م كان�� يهتم�ن بزينة �لن�ساء، وتخ�سي�س 
م�ظفات لهذه �لغاية، و�أن �ختيارهن كان يتم ��ستناد� ل�رسوط وم���سفات معينة، كح�سن 

�خللق، و�إتقان �حلرفة. 
هذ�  ت�سمنها  �لتي  �ل�ثائق  ي�ستعر�س  من  �إن  قلنا  �إن  مبالغني  نك�ن  ل  فقد  و�أخري�، 
ر�ئحة  �ل�سعبية، تف�ح منها  �أ�س��قها  و�أزقتها ويف  �لقد�س  نف�سه يف ح��ري  �سيجد  �لكتاب 

�لتاريخ، ممتزجة بر�ئحة �لبخ�ر، وب�سائع �لعطارين، و�أ�س��ت �ملز�هر و�لدللني. 





كي ال ننسى
راس أبو عمار ... قضاء القدس
قرية مدمرة هلا تراث وتاريخ

الشيخ/ عباس منر 
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مقدمة:

تهدف هذه �لدر��سة �إىل �إعطاء �س�رة و��سحة عن تر�ث قرية ر��س �أب� عمار وتاريخها، 
�إحدى قرى ق�ساء �لقد�س قبل عام �لنكبة 1948م، وتقع هذه �لقرية �إىل �جلن�ب �لغربي من 
�لقد�س، و�لي�م هي على بعد »13« كيل� مرت�ً، و�أعلى منطقة فيها ترتفع عن �سطح  مدينة 

�لبحر »750« مرت�ً. 
عام  �لحتالل  رج�س  �أ�سابها  �أن  �إىل  و�لرخاء  باحلياة  تزخر  كانت  �لقرية  هذه  �إن 
و�لقرى  �ملدن  من  كثرٍي  مثل  �لتدمري  ثم  �خلر�ب  وعانت  �لظالم،  عليها  فخيم  1948م، 

�لفل�سطينية �لتي هجرت و�قتلع �أهلها منها لجئني �إىل �ل�ستات. 
وكانت م�ساحة �أر��سي قرية ر��س �أب�عمار عام 1945م تبلغ »8345« دومنًا، وعدد 
�سكانها »620« ن�سمة، ومل يكن قد ت�رسب لليه�د �سرب و�حد من �أر�سها، بل بقيت ملكًا لأهلها، 
وعلى �لرغم مما ح�سل لأهل هذه �لبلدة نتيجة لحتاللها، فقد بقي �لرت�بط قائمًا بني �أهلها 
م�ج�د�ت  وكل  بيئته،  �بن  و�لإن�سان  �لنتماء،  ه�  عندهم  �ملكان  لأن  م��س�ًل،  و�أر�سهم 
�ملكان دخلت ع��مل �لفكر عند �لأبناء، لأن �ملكان �لأ�سل يعني �ملنبت و�ملن�ساأ ول ميكن 

لالأمكنة �لبديلة �أن تك�ن وطنًا، و�ملكان �لفل�سطيني ف�ق هذ� كله. 

التســمــيــة:

كان           �سنة،   »300« ح��يل  قبل  عمار  �أب�  ر��س  قريتنا  ��سم  �أن  �ل�سف�ية  �لرو�ية  تق�ل 
»بيت �سقايا، �أو �سكايه« ثم حَ�ل �إىل ر��س �لعقبة لفرتة ق�سرية جد�ً، وكان يف م�قع ر��س 
عمار  �أب�  ر��س  لقريتنا  �ل�سم  �أ�سبح  �لأيام  مرور  ومع  عمار،  �أب�  �أ�سمه  ل�يل  مقام  �لعقبة 
وتاأكيد�ً لأق��ل كبار �ل�سن يف �لقرية، تبني معنا من خالل �لبحث �أن بيت �سقايا هي قرية 

من قرى �لقد�س، وتقريبًا يف نف�س �مل�قع. 

الــمــوقــع:

تقع هذ� �لقرية يف �جلن�ب �لغربي من مدينة �لقد�س وقبل نكبة عام 1948م كان ط�ل 
�لطريق �ل���سل من ر��س �أب� عمار �إىل مدينة �لقد�س »19« كيل� مرت�ً، و�لي�م هي على بعد » 

13 » كيل� مرت�ً، ومت��سط �رتفاعها عن �سطح �لبحر 625 مرت�ً. 
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املســاحــة واحلــدود :

�لفل�سطينية  �أب� عمار ح�سب ما جاء يف �مل��س�عات  �أر��سي قرية ر��س  تبلغ م�ساحة 
ووثائق �لنتد�ب �لربيطاين على فل�سطني »8345« دومنًا منها »40« دومنًا �لأر��سي �ملبني 

عليها، و »29« دومنًا للطرق و�ل�ديان، ول ميلك �ليه�د فيها �سيئًا. 
ويحد �لقرية من �ل�سمال قرية عق�ر، ومن �ل�سمال �لغربي قرية دير �ل�سيخ، ومن �لغرب 
�ل�رسقي قرية  �لغربي قرية عالر، ومن �جلن�ب قرية و�دي ف�كني، ومن �جلن�ب  و�جلن�ب 

�لقب� و�أخري�ً من �ل�رسق و�ل�سمال �ل�رسقي قرية �ل�جلة. 

عــدد السكــان واحلمــايل:

بلغ عدد �سكان ر��س �أب� عمار عام 1922م »339« ن�سمة، ويف عام �لنكبة 1984م 
و�سل عددهم �إىل »719« ن�سمة وجمم�عهم يف �ل�ستات و�سل عام 1998م »4417« �سخ�سًا 
و�مل�سجل�ن عام 1998م يف �إح�ساء�ت وكالة �لغ�ث كان�� »4270« �سخ�سًا. و�أهايل ر��س 

�أب� عمار م�زع�ن �إىل ثالث ع�سائر وهي: مروة و قر�قرة و �لعمارنة. 
وهذه الع�ضائر الثالث موزعة اإىل حمايل وعائالت وهي: 

ع�ضرية مروات » مرَوه »،. 1 وهي م�زعة على �حلمايل و�لعائالت �لآتية: 
�أب� عكر، و�أب� عليا، و�ساوي�س، وحمد�ن، وفرج، و�إ�سعيفان، وعليان. 
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ع�ضرية كراكره » قراقرة »،. 2 وهي تنق�سم �إىل �حلمايل و�لعائالت �لآتية: 
عياد، وبدو�ن، وي�ن�س، ومل�س، و�أب� حميدة، ور��سي، و�أب� �سامل، و�لبد�ونة. 

ع�ضرية العمارنة،. 3 وهم: حرز �هلل، وعالن، وخليل، وعمر�ن. 
و�حدة،  يد�ً  وكان��  و�حد،  م�ست�ى  ذ�ت  و�حدة  طبقة  من  كلهم  �لقرية  �أهايل  وكان 

متعاونني يف �لأفر�ح و�لأتر�ح، ويع�د ذلك �إىل �لعقالء من كبار �ل�سن يف �لقرية. 

املــخــاتيــر:
فرتة  يف  �أما  �لعثماين،  �لعهد  منذ  عمار  �أب�  ر��س  يف  م�ج�دة  خمتار  وظيفة  كانت 
�لحتالل و�لنتد�ب �لربيطاين فقد تبني لنا من خالل �ل�ثائق �ل�سادرة عن �ملحكمة �ل�رسعية 
�أول وخمتار ثاٍن، وقد  �أنه كان يف �لقرية حتى عام 1984م خمتار�ن: خمتار  يف �لقد�س 
�أب� عليا، وبعده ��ستلم �ملخرتة �بنه  ت�سلمت �ملخرتة �سخ�سيات عدة منها: �ملختار ي��سف 

ر��سد �أب� عليا، و�ملختار ي��سف علي عياد. 
وكان مركز �ملختار يف �لقرية مهمًا، وله �هتمامه وله �حرت�مه، ومهماته كثرية، منها 

�لر�سمية ومنها �ل�سعبية و�لجتماعية، وبيته ملتقى �جلميع. 

مـجـلـس االخـتيـاريــة:
مر�جعتهم- وتك�ن  �لقد�س،  يف  مقام  �لقائم  �لقرى  يف  �لختيارية  جمل�س  يعني 

ات جمل�س �لختيارية �لإ�سالح بني �لنا�س،  حني �ل�رسورة- مع مدير �لناحية، ومن مهمَّ
�لأيتام  �أم�ر  على  و�لإ�رس�ف  �لزر�عة  باأم�ر  و�لهتمام  �حلاجة،  وقت  �ملخاتري  وم�ساعدة 
يف �ملحاكم �ل�رسعية، وت�زيع �مل�ستحقات لأهايل �لقرية-�إن ُوجدت-وغالبًا ماتك�ن من 
يف  �ملختار  وقع  �إذ�  �لناحية  مدير  �إبالغ  وعليهم  �جلفاف،  فرت�ت  يف  وبخا�سة  �حلك�مة، 

خمالفات وم�سكالت مع �أهل �لقرية. 

مـن تـراث السـاحـات أو املضـافـات :
كان لقرية ر��س �أب� عمار ثالث �ساحات » م�سافات » ،وهذه �ل�ساحات كانت م��س�فة 
بح�سن �ل�سيافة للقريب و�لغريب على �ل�س��ء، حيث ي�سارع�ن �إىل دع�ة �ل�سيف و�حرت�مه، 

وتقدمي كل ما ب��سعهم لت�فري �لر�حة له. 
�سهر  يف  وبخا�سًة  �لأخرى  و�حلمايل  و�لأقارب  �لإخ�ة  ملتقى  هي  �ل�ساحات  وهذه 
�لإفطار مع �سالة  يتناول�ن طعام  و�أبنائهم، كان��  �لقرية  �أغلب رجال  �أن  وُعلم  رم�سان، 
 « �مل�سافات   « و�ل�ساحات  و�لرت�ويح،  �لع�ساء  �سالة  بعد  و�أحيانًا  �ل�ساحات،  يف  �ملغرب 
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هي �لتجمع �لفطري و�لطبيعي لأبناء �لقرية، وهذه �ل�ساحات قبل �لنكبة كانت تعي�س �أوج 
و�س�بات  �لنار  ك��نني  لأن  تلتئم،  فاإنها  �ل�ستاء،  �أيام  يف  خا�سة  بها  و�لعتز�ز  عظمتها 

�حلطب ت�سعل لتديفء �لنف��س و�لقل�ب. 

قـصـة تـراثيـة يف إكـرام الـضيـف :
للغد�ء ق�سة يف م�سافة �أهايل ر��س �أب� عمار يرويها لنا �بن �لقرية �لبار وحافظ تر�ثها 
�حلاج منر م�سطفى خليل �أب� عكر، فيق�ل: �سِلِّ على �لنبي �لر�س�ل، كان كبري �حلم�لة ��سمه 
�أكرب بناء للحم�لة مبنية من  �ل�ساحة،�لتي هي  �ل�سيف يلفي على  �لقا�سي، وعندما ياأتي 
�حلجر، ولدى و�س�له، �س��ًء �أكان �ل�قت غد�ء �أم ع�ساء، يرحب به من جميع �حل�س�ر، ويق�م 
�إنه �سيخ �حلم�له لكرب �سنه  – وقلنا  �أو �لع�ساء لل�سيف من �لقا�سي  �حل�س�ر بطلب �لغد�ء 
وعلمه -، ويق�ل له كبار �ل�سن وكبار �حلم�لة: حجتنا عندك يا قا�سينا، ثم يتحدث �أحدهم 

ويق�ل: يا قا�سي مار�س عاقب عن جماعتي، خليني يا قا�سي �أحلق جماعتي. 
ياقا�سي �لباطية نا�سفة خليني �أبلها مية، ثم يق�ل وه� مبت�سم حازم: يا قا�سي �أهاًل 
بال�سي�ف، �سي�ف عز�ز حياك وحياهم �هلل من مم�ساهم مللفاهم و�لعني ترعاهم و�لقلب 
يه��هم، وحّي حليتك وحلاهم، و�ل�سارب �إللي ُيعطي قر�هم، و�هلل ياقا�سي من ي�م ما حلقت 

مقعدك ماظني تعفيني مِن ْقر�هم » �إطعامهم ». 
فيق�ل �لقا�سي: حياك �هلل و�سلت و�سكر�ً، لكن �لقا�سي طبعًا يعرف �لدور على مني: 

ويق�ل �لدور على �أب� فالن وجماعته. 
يق�م من و�سل �إليه �لدور » �ساحب �ل�سيافة » وه� م�رسور، ويق�ل: �هلل يق�ي هيبتك، 
ويق�ي �سحتك، ويط�ل عمرك يا قا�سينا. ثم تفرد عباءة يف و�سط �ملجل�س، ويق�ل �لقا�سي 
خروج يا حملية، فيق�م �ل�سباب �إىل بي�تهم وياأت�ن بكل ما خبز يف �لطاب�ن » كل ماه� 
م�ج�د يف �لبيت من �خلبز » وي��سع ف�ق �لعباءة �ملفرودة ويحمل �ل�سباب �لعباءة �إىل بيت 
من وقع عليه �لغد�ء �أو �لع�ساء، وتذبح �لذبائح على عدد �ل�سي�ف، �إن كفتهم و�حدة تذبح، 

و�إن �أكرث فاأكرث. 
في��سع ما يذبح بالقدر وكل مرقة ذبيحة ي��سع فيها خبز �لطاب�ن �لذي ق�سم �لرغيف 
منه �إىل قطع �سغرية وُي�سمى �لفت، وقدر �لذبيحة فخارة مليئة بال�سمن �لبلدي ي�سمى قعق�ر 
لي�رسب مع �ألفت، ثم ي��سع �لفت وف�قه �للحم بب��طي �خل�سب، و�أحيانًا ي��سع قليل من �لرز 

ف�ق �ألفت. ثم ينتقل �لأكل �إىل �ل�ساحة و�سحتني وعافية. 
و�لذي ذكر يف هذه �لق�سة كان و�قعًا وحقيقيًا يح�سل يف م�سافات �لقرية. 
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طـعـام املنـاسبـات وامساؤها :
�لفل�سطيني  �لريف  �أهل  ومتيز  �لنا�س،  تاآلف  عن  معرب�ً  �ملا�سي  يف  �ل��سع  كان  لقد 
وطعام  �لتقليدية،  �لأطعمة  �أن��ع  وبتعدد  �ل�سيافة،  وح�سن  و�لإكر�م  و�ل�سهامة  بالب�ساطة 
�ملنا�سبات �لتي ت��سف باأنها �أكالت �سعبية �حتفالية تقليدية، ولها �سهية لكل من يفد �إىل 

�لقرية من �لقرى �ملجاورة، ومن �أنحاء فل�سطني. 
�إكر�م �مل�سيف ل�سي�فه على روؤو�س �ل�سهاد، فت�سبح  �ل�سعر�ء يعلن�ن عادة  وهاهم 
�أق��لهم �أمثاًل �سائعة �سارية يرددها كل �لنا�س، فقد قالوا قبل النكبة 1948م عن را�س 

اأبو عمار: 
قال �ملثل: �ل�سيت ول �لغنى، ويف ر��س �أب� عمار يف ع�سا بعد �لع�ساء، وهذ� رد على 

�ملثل �لقائل: مافيه ع�سا بعد �لع�ساء.
وقال �ل�ساعر: 

ق�رى العرق�وب ته�وى كل �ض���ي�ف
)را�س اأب���و عمار( ق�ري���ة ك�ل ع�زٍّ

وذاك ال�عه����د م����ن ع�ن�د ال�ض����الم 
م����الذ ال��ض����يف والأه����ل الك��رام

 �أما �ل�سعر �لزجلي فيق�ل: 
وغ�ن���ى ال�زج���ل ك�لم����ات وق�ل�ها
ويا را�س اأبو عمار يا كل من و�ضلها
ي�ات����اج ال�ع����ز بالأق����وال ُدره����ا
ُدرره�����ا ع��م�����ار  اأب����و  ورا����س 

ي����ادار ال�ع�ز م�ا اأط�ي����ب م�حلها
لق�ا الأحب�اب ت�وق�ف على الأب�واب
ي����ا را�ض����م م�حبت����ه هلل دره���ا
ت�ن�اج����ي قلب�نا وي�ط���رق ال�ب�اب

�لناي  �أب� عكر، عازف  �حلاج منر  زيارة  بعد  �سحادة،  ي��سف  و�ل�ساعر  �لأ�ستاذ  وقال 
و�ل�سبابة و�لريغ�ل و�ملج�ز: 

وال�بي����ان امل�حب����ة  ب��ض����اتي�ن 
اأب����و ع�م����ار اأه����ل ال�ع���ز دوم�اً

ب�را����س اأبو عم�ار يذكرهم ل�ض����اين
ج�ن�����ان ي�ق�دره����ا  وم�كرم����ٌة 

وقال �أي�سًا: 

را�س اأبو ع�م�ار ما اأحلى �ضكنه�ا
َلِهْل�ه�ا يح�ف����ظ  ال�ع�ر�س  ورب 

ع����دو ال�غ�ا�ض����ب اإْل دمر �ض���كنها
كرم�ه����م ذاع يف اأجم����ل ارح����اب
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وح�سن  �لإكر�م،  ذلك  ينطبق  بل  عمار،  �أب�  ر��س  قرية  يف  حم�س�ر�ً  �لكرم  يكن  ومل 
�أرباب  بني  متفاوته  وبن�سب  فل�سطني،  قرى  كل  على  �ل�سعبية  �ملاأك�لت  وتعدد  �ل�سيافة 
كرمه،  ب�سبب  �لنا�س  بني  قريته  ت�ستهر  �لذي  �لكرمي  فهناك  و�لتجمعات،  و�لعائالت  �لأ�رس 
�لنا�س يف كل مكان بني  ب�سبب بخله، وهكذ� هم  تتاأذى قريته  �لذي  �لذي  �لبخيل  وهناك 
كرمي وبخيل، وعزيز وذليل، وح�سن وم�سيء وقد قال عزوجل: {�إن �أكرمكم عند �هلل �أتقاكم} 

�سدق �هلل �لعظيم 
ومن تر�ث قرية ر��س �أب� عمار قبل عام �لنكبة 1948م طعام �ملنا�سبات وهي كثرية، 

ولكل منا�ضبة ا�ضمها اخلا�س بها و�ضنذكرها باخت�ضار لالأهمية ومنها: 
�لذي يقدم  �لطعام  ، وه�  العقد ♦ طعام  �لقرية  �أهايل  البناء و�ملعروف عند  طعام 
للم�ساركني يف عمل �لبناء ي�م عقد �لبيت، ويف هذ� �لي�م يك�ن �لعمل جمانًا وي�سمى ع�نة. 
وغالبًا ما يقدم لهم طعام جري�سة �لقمح باللحم، وهي من �لأكالت �ل�سعبية �لقدمية 
�مل�سه�رة على م�ست�ى �ل�طن، و�لي�م نادر�ً ما تطبخ حيث �أ�سبحت من �لرت�ث، ويطلق على 

�لبناء عند �لعرب �إ�سم �ل�كرية. 
ويطلق عليه يف �لقرية ��سم قروة وعند �لعرب ��سمه وليمة، وقال  العر�س:  ♦ طعام 
ر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يف �حلديث �ل�سحيح: » �أومل ول� ب�ساة » �أخرجه �لمام مالك 

و�أحمد و�لبخاري، ويف هذه �ل�ليمة يقدم طعام جري�سة �لقمح مع �للحم. 
لها طعام  �لقرية، ويقدم  للعرو�س من خارج  �لطعام  ويقدم هذ�  العرو�س:  ♦ طعام 

�ملن�سف باللحم. وذلك لدى دخ�لها �أر�س �لقرية. 
باللحم،  �ملن�سف  طعام  له  ويقدم  عنه  حتدثنا  لقد  امل�ضافة: ♦  يف  ال�ضيف  طعام 

وي�سمى هذ� �لطعام عند �لعرب “ �لقرى “ وهذ� �ل�سيف ه� �سيف �لرحمن. 
و�لطعام  و�لزو�ر مب�عد حمدد،  لل�سيف  يقدم  �لذي  �لطعام  وه�  العزومة:  ♦ طعام 

�لذي يقدم لهم �ملن�سف �أو �جلري�سة �أو �مل�سخن �أو �ملفت�ل. 
وهذ� �لطعام ��سمه عند �أهل �لقرية و�أهل فل�سطني �أي�سًا ��سم ماأدبة، وعند �لعرب ��سمه 

حتفه. 
العقيقة: ♦ طعام �لعقيقة ما يذبح للم�ل�د بعد ميالده �إبتهاجًا وه� �سنة �مل�سطفى 
�سلى �هلل عليه و�سلم، وتزد�د �لفرحة يف قرية ر��س �أب� عمار �إذ� جاء �مل�ل�د على �سه�ة �أو 
على ع�سم �أو على عط�س. ويطلق على هذ� �لطعام عند �لعرب �إ�سم �خلر�س وغالبًا ما يطبخ يف 

هذ� �لي�م �ملن�سف. 
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� �لطعام �لذي يقدم مبنا�سبة ختان �أو طه�ر �لأطفال  طعام الطهور اأو اخلتان: وه ♦
و�ل�سبيان، وغالبًا ما يقدم هذ� �لطعام من �جلري�سة و�للحم. 

 و�سمي هذ� �لطعام عند �لعرب »�لإعذ�ر«. 
وه� �لطعام �لذي يقدم للعائد من �ل�سفر حني و�س�له �أي  طعام القادم من ال�ضفر:  ♦
�إىل بيته وبدون م�عد م�سبق. غالبًا  �ل�سفر  �لقادم من  �لغائب  �لأكل �ل�رسيع، ولدى و�س�ل 
�س�يًا  تطبخ  ما  غالبًا  و�لذبيحة  ب�رسعة.  ي�ست�ي  لأنه  »�ملعالق«  له  ويجهز  �لذبائح  تذبح 

بالطاب�ن، و�أكل �لعائد من �ل�سفر يطلق عليه ��سم »�لنقيعة«. 
وه� �لطعام �لذي يعد ويقدم لأهل �مليت »�لفقيد« وغالبًا ما يقدم طعام  النقي�ضة:  ♦

�ملنا�سف، وعند �لعرب يطلق على هذ� �لطعام ��سم »�ل��سيحة«. 
وه� �لطعام �لذي يعد ويقدم لأهل �مليت �أوقات �ل�سبح �أو �لع�ساء، ومن  اخلروج:  ♦
هذ� �لطعام ما ه� م�ج�د يف �لبيت، مثل: �لزيت و�لزعرت و�لع�سل و�لدب�س و�للنب و�لطبيخ 

�مل�ج�د. 
طعام حفظ القراآن )اخلتمة(: ♦ وه� �لطعام �لذي يعد ويقدم ملدر�سي �لكتاب و�سي�خ 
�لدين �لذين علم�� �لطالب على حفظ �لقر�آن، وي�ساركهم يف �لطعام و�لأفر�ح �أهل �لقرية وهذ� 

�لطعام غالبًا ما يك�ن جري�سة مع �للحم، ويطلق عليه عند �لعرب »�حلذ�ق«. 
�أو �لفقيد عن روح  »الرحمة«: ♦ وه� �لطعام �لذي يعده �أهل �مليت  التهليلة  طعام 

فقيدهم قربى �إىل �هلل وغالبًا ما يك�ن ي�م �جلمعة �لأوىل ويك�ن �لطعام ه� �ملفت�ل. 
طعام املولد: ♦ وه� �لطعام �لذي يعد من قبل �لذي يقر�أ يف بيته ق�سة م�لد �مل�سطفى 

�سلى �هلل عليه و�سلم وتك�ن وجبة �لطعام مفت�ل. 
وهذ� �لطعام يعد لل�سي�ف من خارج �لقرية �لذين ياأت�ن �ليها يف �ملنا�سبات  األقود:  ♦
مثل �لقادم من �ل�سفر و�حلج و�ل�سفاء من �ملر�س.. �لخ، و�سمي هذ� �لطعام بطعام �ألق�د؛ لأنهم 

ياأت�ن بذبيحتهم �أمامهم �أو يق�دون ق�دهم »ذبيحتهم« �أمامهم وتذبح لهم ف�ر و�س�لهم. 
طعام احل�ضادين واحلراثني: ♦ وه� �لطعام �لذي ينتقل من �لبيت �إىل منطقة �حلرث 
�أو �حل�سيدة، وغالبًا ما يك�ن من طعام �أهل �لبيت، �أما �ل�سيء �جلميل و�ملميز يف �أول ي�م من 
�أيام ح�سد �لقمح، فه� �أن �لن�ساء يذهنب �إىل مكان �حل�سيد، فيحملن �إىل بي�تهن ما ي�ستطعن 
حمله من �حل�ساد، ثم يدر�س ويطحن ويعجن، ويف �سباح �لي�م �لثاين يخبز ويذهب به �إىل 

�حل�سادين خبز�ً طازجًا. 
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�ل�سط�ر  �ل�سع�بة مبكان ح�رس طعام �ملنا�سبات، خا�سة يف مثل هذه  �أنه من  ومبا 
�ملحدودة، فاإننا نكتفي مبا ذكر من طعام �ملنا�سبات و�أ�سمائها يف هذه �لعبار�ت �لب�سيطة 
و�ملنطقة  عمار  �أب�  ر��س  قرية  باأهايل  �ملرتبط  �لرت�ث  ت��سح  �أنها  �سيما  ل  و�ملخت�رسة، 

وتظهره. 

قرية راس ابو عمار من قرى العرقوب :
جميع  يف  �أنه  �ملعروف  من 
�أنحاء فل�سطني كانت �ملدن و�لقرى 
وم�سميات  مناطق  �إىل  مق�سمة 
�ل�سالحي  �لفتح  منذ  م�روثة 
�لقد�س  منطقة  ويف  لفل�سطني، 
مثل:  م�سه�رة  �لأ�سماء  هذه  كانت 
ناحية بني مالك وبني ح�سن وبني 
وكانت  و�لعرق�ب،  و�ل��دية  زيد 
�جلن�ب  يف  تقع  �لعرق�ب  منطقة 
�لغربي ملدينة �لقد�س، وقرى ناحية 
ودير  �أب� عمار،  ر��س  �لعرق�ب هي: 
�أبان، وبيت نتيف، وك�سال، و�رسعا، 
و�رطا�س،  وزكريا،  و�إ�س�ع،  وعق�ر، 
و�لقب�،  وح��سان،  و�خل�رس، 
وكفر  ف�كني،  وو�دي  ونحالني، 
وعالر،  و�ل�سفلى،  و�جلبعة،  �س�م، 
ودير �ل�سيخ، و دير �له�ى، وجر��س، 

وبيت جمال، وعرط�ف. 

املسجد:
ي�جد يف قرية ر��س �أب� عمار م�سجد و�حد فقط، ويطلق عليه ��سم م�سجد �ب� عمار وه� 
�أب� عمار، و�مل�سجد تقدر م�ساحته ب » 200« مرت، وله �ساحة تقدر  �ل�سيخ  مال�سق ملقام 
م�ساحتها باأكرث من ن�سف دومن، وكان �إمام �مل�سجد �ملختار ي��سف علي، وكان يعمل ح�سبة 

هلل، �أي ل ياأخذ �أجر�ً على �إمامته. وتقام يف هذ� �مل�سجد �سالة �جلماعة و�لعيدين. 
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املقامات:
يف القرية يوجد عدد من املقامات املهمة عرفنا منها: 

مقام �ل�سيخ �أب� عمار، وه� مال�سق للم�سجد.  ♦ 

مقام �ل�سيخ مرزوق، وه� غرب �لقرية على تل مرتفع.  ♦ 

مقام �ل�سيخ حمم�د، ويقع يف خربة �أب� عد�س.  ♦ 

مقام �ل�سيخ غريب، وه� قريب من عمار �لقرية يف �جلهة �ل�رسقية.  ♦ 

مقام �ل�سيخ �بر�هيم، وه� يف خربة �أب� عد�س �أو جبل �أب� عد�س �لذي يرتفع 750 ♦ 
مرت�ً عن �سطح �لبحر. 

مقام �ل�سيخ م�سافر.  ♦ 

املدرسة:
تاأ�س�ست يف بد�ية �لع�رسينيات من �لقرن �ملا�سي، وكانت مدر�سة �سغرية عبارة عن 
غرفة كبرية، وكان من معلمي �ملدر�سة �ل�سيخ م��سى، وكانت �ملدر�سة يف بيت خليل مل�س، 
و�لكتابة  �لقر�ءة  على  فيها  �لرتكيز  وكان  �لكتاب،  �سف  �إىل  �أقرب  �ملدر�سة  هذه  وكانت 

و�حل�ساب وحتفيظ �لقر�آن. 
وقبل �لنكبة 1984 بنيت مدر�سة من�ذجية م�ؤلفة من ثالث غرف، وهي �رسق �لقرية 

وجهز فيها كل �سيء حيث �أعدت لتعليم �لطالب، لكن �لنكبة �أنهت كل �سيء. 

خرب قرية راس أبو عمار:
ومن خرب را�س اأبو عمار: 

خربة ج�ري�س، وتقع جن�ب �لقرية.  ♦ 

خربة �أب� عد�س، وتقع �رسق �لقرية.  ♦ 

خربة كفر�س�م، وتقع جن�ب �لقرية.  ♦ 

خربة �لذيابية، وفيها بئرماء ��سمه �أب� زيد وتقع يف �ل�سمال �لغربي للقرية.  ♦ 

خربة عل�له، وتقع جن�ب غرب �لبلد.  ♦ 

خربة �ل�سيخ مرزوق.  ♦ 
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احلياة االقتصادية:
كان �أهايل ر��س �أب� عمار يعتمدون كليًا على �لزر�عة وتربية �مل���سي بالدرجة �لأوىل، 
وذلك خل�س�بة �أر�سهم، وهم ميلك�ن �أر��سي و��سعة، وجند �أن جميع �أهايل ر��س �أب� عمار 

كان�� مالكني لالأر�س، ولكن كانت تتفاوت �مللكية من عائلة �إىل �أخرى. 
�لإنتاج  �لبعلية، و�حلب�ب هي لب  �لزر�عة  �لقرية بالرتكيز على  �لزر�عة يف  و�ت�سمت 
و�لب�سل  و�لكر�سنه  و�لف�ل  و�لعد�س و�حلم�س  و�ل�سعري  �لقمح  وياأتي يف مقدمتها  �لزر�عي 

و�لث�م.. �لخ، وهذه زر�عة �لدورة �ل�ست�ية. 
�لب�ساتني و�ملقاثي  �أب� عمار بزر�عة  �أهايل ر��س  �ل�سيفية فقد �هتم فيها  �لدورة  �أما 
على  من�سبًا  �لهتمام  كان  �ملقاثي  زر�عة  ويف  �لقرية.  يف  �مل�ج�دة  �ملياه  ل�فرة  وذلك 
�لبندورة و�خليار و�لفق��س و�لقرنبيط »�لزهرة«. وزرع يف �لقرية �لبقدون�س و�خل�س و�لقرع 

�لأ�سفر و�ليقطيني و�لفجل و�للفت و�ل�سبانخ و�ل�سلك و�لنعنع، وكثري من �أن��ع �خل�سار. 
فالزيت�ن حتى عام 1943م مل يزرع يف  �لهتمام بها كثري�ً  فلم يكن  �لأ�سجار  �أما 
�أكرث من » 100 » دومن فقط، هذ� وقد زرع يف �لقرية ما يفي حاجة �لأ�رسة من �لتني و�لت�ت 
و�لل�ز و�لربق�ق و�مل�سم�س و�لفرجل وقبل �لهجرة كان �لهتمام من�سبًا على زر�عة �لعنب 

و�لتفاح. 

الثروة احليوانية:
�أب� عمار كان �لهتمام بهذه �لرثوة يف فرتة �لنتد�ب على عك�س ما  يف قرية ر��س 
ذلك  �أم كربت، ومع  قلَّت  �لغنم  » من  » رع�ة  بيت  لكل  �لعثماين حيث كان  �لعهد  كان يف 
فقد كان �أهايل ر��س �أب� عمار قبل �لنكبة لهم �أكرث من » 1800 » ر��س غنم، مع �هتمامهم 
باقتناء �حلي��نات و�لعمل على ترتبيتها ك��سائط نقل وللحر�ثة، وفيها ثالث مز�رع نحل، 
وكل �لبي�ت ل تخل� من تربية �لدجاج و�حلمام، وكان �أهايل �لقرية ي�س�ق�ن غالت �إنتاجهم 

يف مدينة بيت حلم و�لقد�س و�أحيانًا يذهب�ن بها �إىل �خلليل و�لرملة. 

الدكاكني:
�ملا�سي  �لقرن  �لأربعينيات من  بد�ية  �أب� عمار مع  ر��س  » قرية  بي�ت   « كانت دور 
كثرية، لذلك كان فيها دكاكني، ومن هذه �لدكاكني: دكان علي ح�سن، دكان ح�سني �سالح، 
دكان عبد�هلل حمد�ن، دكان �سعيد عياد، دكان حممد معد، وحملقة خل�رس �أب� ح�سني، و�أخرى 

لعي�سى علي فرج. 
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عيون املاء:

بالرغم من �أن قرية ر��س �أب� عمار كانت منت�سبة على منحدر من جبال �لقد�س �لغربية، 
�إل �أن �هلل حباها ب�ج�د �لينابيع لتزد�د زه��ً على زه�ها، فقد و�سل عدد تلك �لعي�ن �إىل    

»16« عينًا، ومن هذه العيون: 
عني املزراب - وهي �أهم عني يف �لبلد وت�ستعمل لل�رسب و�لزر�عة، وعني �لنام��س 
وعني �لعبد �بر�هيم وعني �حلاج ��سماعيل وعني �لع�سافري وعني �ملطينة وعني �ل�سكر وعني 

جرب وعني �ل�ح�س وعني �لرقاطي وعني غزي وعني عطية و�لعني �ل�رسقية. 
هذ� وت�رسف �لقرية على و�دي �أب� �إ�سماعيل ذلك �ل��دي �لغزير يف �ل�ستاء. 

من تراث قرية راس أبو عمار يف احلراثة واحلصيدة والدراس:

عن  يحدثنا  عكر  �أب�  خليل  م�سطفى  حممد  منر  �حلاج  �ل�سف�ية  �لرو�ية  �ساحب  بد�أ 
خبز  �لبيت  وعمارة  وغنيت  فرحت  �لبيت  يف  �لقمح  كان  �إن  �ملثل  قال  قائاًل:  �حل�سيدة 

وزيت. 
ثم قال: لقد كان �أهايل قريتنا »ر��س �أب� عمار« قد مت�سك�� باأر��سيهم مت�سكًا �سديد�ً، 
فهي م�سدر رزقهم، لذلك كان تعلقهم بها ق�يًا، وكان �لعمل �لزر�عي يعتمد على �س��عد �أهل 
�لقرية، لأنه ما بيحرث �لأر�س �إل عج�لها، و�تعب على �أر�سك بتعطيك، وكان �ملز�رع يبذر 
ويتكل على �هلل »�لفالح يبذر حبه ويتكل على ربه«، وكنا ن�ستعمل يف قريتنا ع�د حر�ث 
�لبقر، وه� م�سن�ع من �خل�سب وجتره بقرة وث�ر �أو ث�رين �أو ث�ر وحمار، و�أي�سًا ع�د حر�ث 
ثم  و�أحيانًا كانت �جلمال حترث  ثم ظهر �حلديد  �لبغل وه� م�سن�ع من �خل�سب  �أو  �خليل 
»�إيّل ُبحرثه  �أي ل نفع فيها،  �لهجرة، وقال �ملثل »مثل حر�ث �جلمال«  �نتهت تقريبًا قبل 

�جلمل ِبلْبده«. 

احلصيدة:

�لندى يك�ن  اب( و�لطق�س بر�د مع  �لقمح )َخ�سَ �إذ� كان  �أربعة » ني�سان »  طبعًا �سهر 
�حل�ساد جاهز�ً يف �لع�رس �لأو�خر، و�أول �سهر �أيار و�لقمح قبل �حل�سيدة ينظر �إليه، �إذ� كانت 
و�أحيانًا  هايف،  فن�سميه  �سعيفًا  �لقمح  كان  و�إذ�  خ�ساب،  ��سم  عليه  فنطلق  مليانة  حبته 
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�لقمح يك�ن عط�سان من قلة �لأمطار، فتك�ن حباته رفيعة، وللقمح اأ�ضماء واأنواع منها: 
حبها كبري ومليان.  قمح �لدبية –  ♦
حبتها ط�يلة.  قمح ناب �جلمل –  ♦

و�سبلتها �س�دة.  قمح جناح �لغر�ب –  ♦
�ل�سبل عايل ف�ق  وعندما تظهر ب��در �حل�ساد يق�ل �ملثل: » �سن� �ملنجل و�لقال��س 
�إىل  كل  معًا  �حل�سادون  ويذهب  �ملنجل  وخا�سًة  �حل�سيدة،  عدة  يجهز  وعندما   « �لرو�س 

�أر�سه وغالبًا ما ي�سل�ن �إليها قبل طل�ع �ل�سم�س وقالت الأمثال: 
�أح�سد �لبدري قبل ما تيجي �ل�س�بة.  ♦ 

�ل�رسحة للح�سيدة �رسوره.  ♦ 

�ركب �لفجر تك�سب �لنهار.  ♦ 

�ل�رسوة �لبدرية ما بتلتحق.  ♦ 

و�ملنجل  و�لقال��س   « �سحيلية   « و�ل�سحلية  �ملنجل  باأدو�تها:  �حل�سيدة  تبد�أ  وعندما 
�مل�رس�رس �أي منجل مثل �ملن�سارة. وعند بدء احل�ضيدة تكرث الأغاين وهي فقط للح�ضيدة 

منها: 
م���ن���ج���ل���ي ي�������ا م��ن��ج��������اله
وج��������اله ال�����ض�����اي�����غ  راح 
م��ن��ج��ل��ي ي�������ا اأب�������و دي��������ه
هي�ه  ال����زرع  يف  اإل����ك  ي��اال��ل��ي 
م��ن��ج��ل��ي ي���ا اأب�����و اخل��راخ�����س
طاف��س  ال�������زرع  يف  ي��ال��ل��ي 
رزه  اأب�����������و  ي�������ا  م���ن���ج���ل���ي 
واأن�������ا ���رشي��ت�����ك م�������ن غ�����زة
ال�ضمه ع��ل��ى  ال�����ض��م��ه  ح���ط 
ملت�م�ة  ال���ربك�������ة  خ�������ل���ي 
ح����ط ����ض���م���ال���ك ع����ا ���ض��م��ايل
العال�ي ه��ال��ق��������س  وت���رنح���ل 

وبعد �حل�سيدة تتجمع �لغم�ر » مفردها غمر » ونحملها على �لدو�ب » �لبغال و�حلمري 
و�جلمال و�خليل » ونبعث بها �إىل �لبيدر �أو �جلرن » �جلرون » وتطرح حم�لتها على �أر�س 
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�جلرن »�لبيدر« متهيد�ً لدر�سها وتذريتها، ويف ر��س �أب� عمار �أكرث من بيدر �أو جرن، وذلك 
ح�سب تق�سيم �حلمايل، و�لبيدر ه� من م�ساع �لبلد �أي ه� ملك عام، ويف عملية در��س �لقمح 

و�ل�سعري كانت هناك طق��س ت�ساحبها �لأغاين �خلا�سة بها مثل: 
يا مذر�تي عبي وهاتي و�سـ� ع�سـ�ك قبيباتـي 

يا مذر�تي يا مذر�تـي دبـي عباتـي ل�ليد�تـي
يا عبد�هلل ع�ّس �أولدك من بـاب �هلل يا �هلل يا �هلل

يامذر�تي عبي وهاتي نع�سي ولدي من باب �هلل
�لقمح،  �أنتج من  �لبيدر، ينظر �ملز�رع على ما  �لتذرية على  �لنتهاء من عملية  وبعد 

والأمثال يف ذلك بعد التذرية كثرية منها: 
�لفلحة �إن ما �أغنت �سرتت.  ♦ 

عند �ل�ساليب بتحمر �ل�ج�ه.  ♦ 

ح�ساب �ل�رس�يا ما ي��فق ح�ساب �لقر�يا.  ♦ 

�أول �لثمار بيط�ل �لعمار.  ♦ 

عندي غلة وخري كثري �حلمدهلل رب كبري.  ♦ 

األفراح :

يف هذه �حللقة ل �أحتدث عن �لأفر�ح يف قرية ر��س �أب� عمار لأن كتب �لرت�ث و�مل��س�عات 
�لفل�سطينية حتدتث عن �لأفر�ح يف قرى �لقد�س وهي مت�سابهة تقريبًا، لكن �أحببت �أن �أذكر 
�لقليل �لقليل عن �لأفر�ح فمثاًل: �إذ� رغب�� للعري�س باإحدى �لبنات، يذهب ليتفقدها �أوتنقدها 
م�سيتها  عن  م�س�ؤولة  �لأوىل  �لعرو�س،  �ختيار  عن  م�س�ؤولت  وهن  �لعيلة،  ن�ساء  من  ثالث 
و�لثانية عن �س�تها و�لثالثة مهمتها �ل�ستف�سار عن �أح��ل �لعرو�س هل هي عزباء �أم مطلقة 
�أو ل، و�إذ� و�فقت تبد�أ  �لزو�ج  �أعمامها و�أخ��لها و�أخ��نها و�أخ��تها، وهل ترغب يف  وعن 
و�خلطبة  �لطلبة  مر��سيم  وتبد�أ  �خلرب،  يذ�ع  و�لت�فيق  �لتفاق  وبعد  ب�رسية،  ف�ر�ً  �مل�ساعي 
و�لزو�ج وتبد�أ ليايل �لأفر�ح، وليايل �لفرح يف قرية ر��س �أب� عمار يف �لغالب تك�ن ثالث 
�ل�سامر  �ل�سمر:  �ل�سهر ويف ليايل  و�أهم ما يذكر يف  �أ�سب�ع كامل،  �إىل  �أحيانًا  ليال، وت�سل 

و�لدلع�نه وزريف �لط�ل و�مليجنا و�ل�س�با�س. و�لن�ساء تخ�س�سهن �ملهاهاة و�لزغاريد. 
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واأقدم لكم ال�ضامر الذي كان يغنى يف قرية را�س اأبو عمار، وذلك عام 1945م، 
مقدمة اإلينا من ابن قرية را�س اأبو عمار منر حممد اأبو عكر، وجاء فيها: 

ال�هادي النب�ي  على  ب�ض�لي  كالم�ي  اأول 
��������ادي وقَّ ال�����ن�����ور  ع�لي�ه  ال��ل��ي  وحم��م�����د 
امل�خ��ت�ار النبي  عل�ى  ب�ض�لي  ك�المي  اأول 
ال�كف�ار عل�ى  �رشف�ن�ا  ال��ل��ي  وم�ح�م�د 
القب�ة و�ض�فت  وي��س  ال�نب�ي  زاي��ري�����ن  ي��ا 
وح�ب�ه ال�نب�ي  ل�بي�ت  راح  م��ن  �ضع�د  ي��ا 
ح�ج�اره و�ضف�ت  وي��س  النب�ي  زاي��ري��ن  ي��ا 
وزاره النب�ي  ل�بي�ت  راح  م�ن  �ض�ع�د  ي��ا 
زي��ه ك�����الم  واع�طين�ي  زي�����ن  ك��الم  خ��ذل��ك 
فوق�ي�ه وال�ضم�ن  ع�ض�ل  م�ن  ك��الم  خ��ذل��ك 
ل�ي�ضي�دون�ك غ�����زايل  ي�����ا  اجل��ب�����ل  ب��اأر���س 
ع�ي�ون�ك وت�ض�ب�ل  ال�ضه�ل  اأط��ي��ح  ح���ذرك 
�ضي�ف ي�ا  الع�رب  كي�س  على  مرحبابك  يا 
ال�كي�ف ه�����واه  وال�����ل��ي  مع�لق�ة  وامل��ج��رب��ا 
ج�اب�ك وم�ي�ن  دل�����ك  م�����ني  مرحب�ابك  ي��ا 
ج�الب��ك ري�����ح  وه�����ب��ت  غ�����زة  ق�م�ح  ي��ا 
وت�روح ق��وام  تي�جي  الب�حر  يف  م�ركبا  ي��ا 
م�جروح اله�وى  م�ن  للي  دوي�����ات  وجت��ي��ب 
وال��ضام ح�لب  م��ع  الك�بريه  م�ض�ر  فري�ت 
ال�دخ�ان ي�ض�رب  ل��ل��ي  غلي�ون  ت�ج�ي�ب 
عث�رات�ي ك�����رث  م��ن  دارك�����م  حج�ر  حمم�ر 
بح��رشات�ي واأرج���ع  وروح  اآج�ي  ما  كرث  من 
في�ه املعر�س  اأحلى  وما  داركوا  هوى  اأحلى  ما 
جي�ت اأن�����ا  ع�����دت  م�ا  بنتك�م  ه�����وى  ل�����ول 
ب�ري�ر طري�ق  وات��ب�����ع  ب��رب��رة  عل�ى  درب�����ك 
بال�خي�ر علي�ه  م�ض�ي  ب��رب��رة  عل�ى  درب�����ك 
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ا�ض�دود طري�ق  واتب�ع  ب��رب��رة  عل�ى  درب�����ك 
ال�ض�ود العي�ون  ياب�و  ب��رب��رة  عل�ى  درب�����ك 
غ�رة م�����ه�����رة  الأم�����ي�����رة  بي�ت  ب�����اب  ف�����ي 
ب��ره تطل�ع  م�����ا  ب��ال��ذه�����ب  وم�ض�ن��ض�لة 
ف�ي�ه اح�����ل��ل  درت  ق��الي�����د  م�ح�م�ل  جم�ل 
ف�ي�ه فك�ري  �ض�اع  وجان�ب  جان�ب  حليت 
انتوا كي�ف  احل�����ال  كي�ف  بال�ود  �ضالم�ات 
ت�غي�رت�وا ول  ح�ال�ك�م  ع��ل�����ى  ان�����ت�����وا 
بجناه�ا اي�����دك  خل�ي  و�ضل�م  بعي�نك  �ضل�م 
رف�عن�اه�ا بي�دك  و�ضل�م  ب�عين�ك  �ضل�م 
ب�ع�اد و���ض�����اروا  عن�ي  عاجلب�ل  اتعلق�وا 
ال�واد �ضي�ل  م�ثل  عليه�م  عين�ي  دم�ع  ي��ا 
ا�ض�طنب�ول ح�����ارة  م�ن  �ض�وى  طلعن  ثنتني 
بالط�ول نايف�ة  والأخ�����رى  ط�ويل�ة  وح�����دة 
برييدونك م�ا  ال�����ي  ه�����وى  وات�����رك  قل�ب  ي��ا 
دون�ك م�ن  ال�����روح  يبي�ع  اإل�����ي  ه��وى  وات��ب��ع 
واأرم�ي�ك ل�قطع�ك  بط�ولك  كن�ي  ياقل�ب 
في�ك خ��ال���س  واأع��م�����ل  اله�وى  ف�ي  وعلق�ك 
بال�ن�ار رم��ض�ك  ل�ح�رق  ع�ي�ن  ي��ا  واهلل 
اإك�ث�ار والط�يبي�ن  ال�ن�ذل  هويت�ي  ي��ايل 
�ض�ن�ارة درج  ت�����درج  ال�بي�ت  م�ن  طلعت 
خ��ض�ارة ي�ا  الن�����ذال  م�ع  ب�ي�ض�ة  وك�����م 
ح�م�ري�ة درج  ت�����درج  البي�ت  م�ن  طلعت 
م�رم�ي��ة الن�������ذال  م�����ع  بي��ض�ة  وك�����م 
رب�يت�ه وي�����ن  �ض�ع�رك  ال��ل�����ون  اأ���ض�����ق��ر  ي��ا 
اأ�ضقيته ول  اأط�عمته  ول  ب�ضت�ان  ط�رف  يف 
يرعي�ن ول  مي�ضني  ال�ض�هل  ط��اح��ن  غ�����زلن 
يقرين ال��زم�����ان  ط�����ول  ورق  دف�����ات��ر  معه�ن 
الع�ق�رب م�ن  تاأم�ن  ل  ال��رج��م  على  ق��اع��د 
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ي�ض�رب ول  يوك�ل  ل  البي��س  عا�ض�ر  م��ن 
احل�ي�ة م�ن  ت�����اأم��ن  ل  ال��رج��م  على  قاع�د 
امل�يه ���رشب��ة  ي�ض�لى  البي��س  عا�ض�ر  م�ن 
�ضاي�ح ال�����رشق  م�ن  ط��ل  �ضبيان  �ض�بي�ان 
راي�ح ب��و���ض��ك  ال�����م��روة  اأه�����ل  ي�����ا  �ض�ب�اب 
اأولد يجي�ب  م�ا  �ضامر  خ�رش  اأب�����و  وال��زي��ن 
ال�زاد ج�مي�ع  ع�ن  �ضاي�م  ال��ول��ف  قلة  م��ن 
�ضارق�ه�ن ال�����غ��زلن  م�����ن  ع��ي�����ون  اأب�����و  ي��ا 
خال�قه�ن �ضبح�ان  بال�كح�ل  ومكح�الت 

األزياء الشعبية:
من �ملتعارف عليه �أن �أبناء �لريف » �لقرى » �لفل�سطيني لهم لبا�سهم �ملميز و�خلا�س 
ب�سيط  لبا�سه  �لريف  �بن  فاإن  �لعادة  ويف  بهن،  خا�س  لبا�س  �أي�سًا  للن�ساء  كان  فقد  بهم، 

وقليل �لكلفة، وبخا�سة �أن �لكل يعمل من �أجل لقمة �لعي�س يف �لريف وخا�سة �لزر�عة. 

أزياء الرجال:
فل�سطني  �أبناء  غالبية  مع  �ل�سعبية  �أزيائهم  يف  عمار  �أب�  ر��س  قرية  �أبناء  ي�سرتك 
خ�س��سًا �لرجال، وقد كانت �أهم تلك �لأزياء �لدمياية �أو �لقمباز ويلب�سه عامة �أبناء �لقرية، 
�ل�رسو�ل  ه�  �لد�خلي  و�للبا�س   « �لد�سد��س   « �لث�ب  لبا�سهم  كان  �لقرية  �أبناء  من  و�لقليل 
�لأبي�س �ل���سع �لف�سفا�س، ويربط على و�سط �جل�سم » بدكة » و�لقمي�س �لقطني �لأبي�س 
يلب�س  �لعادة  ويف  �ل�س�ف،  �أو  �لقطن  من  �مل�سن�عة  �جلرز�ي  �أو  و�لفنيال  قبة  دون  من 
�أو �لعباءة  �أو �لقمباز » �لفروة �مل�سن�عة من جلد �خلروف �ل�سغري،  ف�ق �لِكرِب » �لدميامة 
�مل�ست�ردة من م�رس و�ل�سام منها �لعباءة �ل�سيفية و�ل�ست�ية، �أما �ل�سباب فكان لبا�سهم ف�ق 

�لقمباز�جلاكيت �أو �لفروة. 
�لغباين ذي  �لقما�س  �ل�سن ي�سمى �سملة وهي م�سن�عة من  �ل��سط لكبار  وكان حز�م 
�لأل��ن �ملخ�س�سة حلز�م �ل��سط. وعر�س �ل�سملة يرت�وح ما بني ع�رسة �إىل ع�رسين �سنتيمرت�ً 
�أما �ل�سباب و�لرجال دون �سن �لأربعني فكان حز�م �ل��سط يطلق عليه ��سم » ق�ساط » وه� 
م�سن�ع من �جللد، وعر�سه يقارب خم�سة �سنتيمرت�ت �أو �أكرث قلياًل، و�أحذية �لرجال كانت 

م�سن�عة من �جللد. 
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غطاء الراس عند الرجال:

و�سغار  �لغبانية  �أو  �لكفية  �لنتد�ب  قبل  �لقرية  غالبية�أبناء  عند  �لر��س  غطاء  كان 
�ل�سن لهم �لطاقية �ملن�س�جة من �ل�س�ف يف �لغالب، ويف عهد �لنتد�ب �نت�رس لبا�س �حلطة 

و�لعقال. 

األزياء الشعبية عند النساء:

��ستهرت ن�ساء ر��س �أب� عمار بزيهن �لتقليدي وه� �لث�ب �لفالحي �مل�سن�ع من قما�س 
�حلرب �أو �جللجلي، و�لغز�وي و�لت�بيت، وي�سمى �لث�ب ح�سب ��سم �لعرق �ملخيط عليه، فيقال 
ث�ب عرق �لد�لية وث�ب عرق �ملنجل وث�ب عرق �ل�ساعة وث�ب عرق �ل�رسوة وث�ب غباين 

مطرز باحلرير ذي �لل�ن �لذهبي على �سكل �لزه�ر وث�ب �مللكة. 
وكل �إمر�أة فيهن كانت تختار طر�ز�ً معينًا من �لزخارف و�لأل��ن و�لر�س�م �حلريرية، 
��ستمر�ر هذ� �لزي  �آملة بذلك �ملحافظة على  �لتقليد لأمها،  �أو  مظهر�ً قدرتها على �لبتكار 
�جلميل �لأ�سيل جياًل بعد جيل، �إل �أن �جليل �جلديد تغا�سى عن ذلك، ومل يعد يرى ذلك �لث�ب 

�جلميل �إل على كبري�ت �ل�سن من ن�ساء هذه �لبلدة. 
�أما حز�م �ل��سط �لذي تلب�سه �ملر�أة على و�سطها فكان عبارة عن قما�س مقلم ملاع ذي 
�أل��ن عديدة، خم�س�سة للحز�م، و�أحيانًا تلب�س �ملر�أة زنار�ً من �ل�س�ف �ملزرك�س �أو �لعادي، 
وكان غطاء �لر��س عند �لن�ساء قطعة قما�س مربعة كبرية يطلق عليها ��سم » خرقة �أو �سا�سة، 

�أو غدفة »، وتك�ن قطعة �لقما�س هذه من �حلجم �لكبري. 
وكانت �لن�ساء بعد �لزو�ج يلب�سن ف�ق روؤو�سهن حتت �خلرقة �أو �لغدفة )�ل�قاة(، �أو ما 
ي�سمى بالعر�قية، وهكذ� كان زي �أهايل ر��س �أب� عمار م�سابهًا لالأزياء �لفل�سطينية �لأخرى 
باحل�سمة  �لعناية  فل�سطني  يف  كله  ذلك  يف  و�لأ�سل  وبلد�نها،  قر�ها  وتعدد  تن�عها  على 

و�ل�قار وجمال �ملظهر و�لزينة يف وقت و�حد. 

قرية راس أبو عمار يف العهد العثماني:

�إحدى قرى �لعرق�ب، كان  �أب� عمار تلك �لقرية �لهادئة �ل��دعة �مل�سياف هي  ر��س 
بالطيبة  �لأمثال  بهم  ت�رسب  مت�سامنني  متعاونني  جمتمعني  �لعثماين  �لعهد  يف  �أهلها 
وح�سن �خللق، وكان �أهلها جندة �سد ممار�سات �أهل �ل�سقاوة وقطاع �لطرق و�رسقة �ل�سياح 
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و�حلجاج �لقادمني �إىل �لقد�س، ففي عام 1713م �أغلقت �لطرق على �لقد�س، مما دفع قا�سي 
�لقد�س �إىل �إلز�م م�سايخ و�أهايل وفالحي عدد من قرى �لقد�س ملحاربة قطاع �لطرق، ووقف 
�لغار�ت على �لق��فل، وعدد من �لقرى للنهب و�ل�سلب، ومن �لقرى �لتي �أوقفت هذه �لعتد�ء�ت 
» وقطنة وقال�نية  �أب� غ��س   « �لعنب  �أب� عمار وقرية  ر��س  �لطرق هي:  و�لتزمت بحماية 

وبيت حنينا و�لبرية وبيت �س�ريك وبيت عنان وبيت �إك�سا وبيت�نيا. 
وكان عدد �أهلها يف عام 1871م » 92 » ن�سمة، و�ساركت �لقرية عام 1892م يف دفع 
�رسيبة �ل�سخرة وهي �رسيبة تفر�س على �لقادرين من 20 – 60 �سنة يف بناء وعمل �لطرق 
مدة ثالثة �أيام يف �ل�سهر �أو دفع » 16 » قر�سًا يف �ل�سنة، و�ساركت �لقرية بدفع �ل�رسيبة مع 

23 قرية �أخرى يف تلك �ملنطقة. 

قرية راس أبو عمار يف فرتة االنتداب الربيطاني:

�لقرية من  تاألفت  �لقرى �ملجاورة وقد  �لقرية هادئة لها طرق غري معبدة مع  كانت 
�لبي�ت �ملتقاربة مبنية من �حلجر منها عقد �سليب وبناء جمل�ين، ويكرث  جمم�عات من 
كل  وتك�ن  منت�رسة،  و�لبي�ت  عالية،  �مل�سطبة  تك�ن  �لبيت  ود�خل  �لأق���س،  بناء  فيها 
جمم�عة منها حارة �سغرية �أو ح��س، و�حل��س بي�ته ملك عائلة، و�أما �لأح���س �ل�سغرية 
فبي�تها متال�سقة ويحيط بها �س�ر، وله ب��بة و�حدة كبرية، و�لباب م�سن�ع من �خل�سب 

�لق�ي، و�أمام �حل��س �ساحة و��سعة. 

راس أبو عمار عام 1936م:

بي�تهم  وكانت  1936م،  عام  وث�رة  �إ�رس�ب  يف  عمار  �أب�  ر��س  قرية  �أهايل  �سارك 
وجبالهم مقر�ت للث��ر و�لقيادة يف تلك �ملنطقة. 

النكبة وتهجري قرية راس أبو عمار:

عرف �أن �أهايل قرية ر��س �أب� عمار �أنهم كان�� من �ملتحم�سني و�مل�ساركني يف �لدفاع 
عن وطنهم، وكان لهم دور فعال يف مقارعة جي�س �لنتد�ب ومن معهم من �ليه�د، وظهر 
ذلك عندما هب �أهايل �لقرية للح�س�ل على �ل�سالح، ومل تبخل �لن�ساء ببيع �حللي و�لذهب 
و�أ�سيائهن �لثمينة ل�رس�ء �لأ�سلحة مل��جهة �ليه�د مبا خلفته حك�مة �لنتد�ب لهم من �أ�سلحة 
ملحاربة �أهل فل�سطني، وتهجريهم وقيام دولتهم. وكان يف �لقرية قيادة وف�سيل من �لث��ر 

منهم: معدي قر�قرة و �حلاج ��سماعيل ع��س �هلل وخليل م�سطفى �أب� عكر. 
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وعتادهم،  ذخريتهم  نفاذ  حتى  قريتهم  عن  بالدفاع  عمار  �أب�  ر��س  �أهايل  و��ستمر 
ويق�ل �مل�ؤرخ �لإ�رس�ئيلي بني م�ري�س �أن قرية ر��س �أب� عمار �أحتلت يف 1948/10/21م 
جر�ء هج�م ع�سكري مبا�رس على �لقرية. وقدمت ر��س �أب� عمار عدد�ً من �ل�سهد�ء و�جلرحى، 
يف  و��ست�سهد  و�لقطم�ن،  �ل��د  باب  يف  قريتهم  خارج  معركة  من  �أكرث  يف  �أهلها  وحارَب 
معارك �لقطم�ن كل من: �ل�سهيد عبد عبد�هلل عياد و �ل�سهيد حممد �أب� عيده و�ل�سهيد ي��سف 

ح�سني. 

قرية راس أبو عمار اليوم:
من  �أك��م  فيها  ت�ساهد  مهدمة  �لي�م  عمار  �أب�  ر��س  قرية  �أن  �ل�سف�ية  �لرو�ية  تق�ل 
�حلجارة لأن بي�تها كانت مبنية من �حلجارة وقد �سبت بني �حلجارة �لأع�ساب وبقايا من 
�لذي  �ل�حيد  و�ملبنى  و�ل�سرب.  و�ل�سفرجل  و�لعنب  و�لتني و�خلروب  و�لل�ز  �لزيت�ن  �أ�سجار 

�سلم من �لهدم �ملدر�سة. 

أهالي راس أبو عمار اليوم:
بعد تهجري �أهايل قرية ر��س �أب� عمار عن �أر�سهم وهي �أعز ما ميلك�ن، �أ�سبح�� غارقني 
يف �حلرية و�أفكارهم م�ستتة نتيجة ملا حل بهم و�أ�سابهم. وم�زعني يف �لبقية �لباقية من 
�ل�طن �لغايل، وبخا�سة يف خميمات وقرى ومدن حمافظة بيت حلم و�لقد�س و�خلليل، وق�سم 
كبري �سكن�� �لأردن، يعي�س�ن على �أمل �لع�دة �إىل بلدتهم �حلبيبة ر��س �أب� عمار �إن �ساء �هلل. 

ً واأخريا
�إن ماقدمناه يف هذه �لدر��سة �ملت���سعة �سيء قليل ل يفي قرية ر��س �أب� عمار و�أهلها 
حقهم، وناأمل من �أهلنا يف �لقرية �أن يجمع�� تاريخهم وتر�ث هذه �لقرية لإكمال �لنق�س 

و��ستدر�ك ما غاب ليدون يف كتاب نفي�س. 
وقبل �لنتهاء �أزجي �سكري �إىل جامعة �لقد�س �ملفت�حة �لتي كانت �سببًا يف �إعد�د هذه 
�لدر��سة، وكل �ل�سكر لأهايل ر��س �أب� عمار، و�أ�سحاب �لرو�ية �ل�سف�ية، و�أخ�س بالذكر �حلاج 

منر حممد م�سطفى �أب� عكر �لذي زرناه يف بيته مبدينة �لدوحة يف حمافظة بيت حلم. 

وهكذ� ل ميكن لالأمكنة �لبديلة �أن تك�ن وطنًا، و�ملكان �لفل�سطيني ف�ق هذ� كله. 



األعياد واملناسبات والعالقات العامة 
يف القدس خالل العصر العثماني

د. إبراهيم ربايعة
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ملخص:
مهددة  و�ملكاين  �لزماين  ببعدها  �لقد�س  ملدينة  و�لثقافية  �لرت�ثية  �جلغر�فية  �إن 
بالزو�ل و�لتدمري و�لت�س�يه يف �أوج �لهجمة �ل�سهي�نية �لته�يدية ملدينة �لقد�س �ل�رسيف، 
فرنى �أنه حرٌي �أن يطال �هتمامنا -كعرب وم�سلمني- جممل �لق�سايا �ملتعلقة بهذه �ملدينة 
�ملقد�سة، و�أن تك�ن �لقد�س �أوىل �أول�ياتنا، فقد جاءت هذه �لدر��سة لتك�سف ب�سكل جلي عن 
طبيعة �لأو�ساع �لجتماعية يف �لقد�س �ل�رسيف خالل �لع�رس �لعثماين يف م��س�ع �لأعياد 
و�ملنا�سبات �لعامة و�خلا�سة لدى �ملجتمع �ملقد�سي، وحتى نعطي هذه �لدر��سة حقها قام 
�لباحث بعد �لرج�ع �إىل �مل�سادر �لأولية �لتي ميكن من خاللها ر�سم �س�رة و��سحة ح�ل 
جممل �لق�سايا �ملتعلقة مب��س�ع �لبحث؛ �لتي �أمكن من خاللها �لتعرف �إىل بع�س �جل��نب 
�لجتماعية �لتي مار�سها �أهل �ملدينة �ملقد�سة خالل �لع�رس �لعثماين، كاأم�ر �لحتفالت 
�لأماكن  �لجتماعية يف  �لعالقات  تتناول  �أخرى  و�خلا�سة وق�سايا  �ل�سعبية  و�ملنا�سبات 
�جلديد  �ملدينة  قا�سي  بقدوم  و�لحتفال  �ل�رسيف،  �حلج  بقافلة  �لحتفال  ومنها:  �لعامة، 
وكذلك حاكمها، وهناك �لأعياد �لدينية لدى �لط��ئف �ملختلفة �لإ�سالمية منها و�مل�سيحية 

�لتي لها طابع خا�س تنفرد به �لقد�س عن بقية �ملدن �لفل�سطينية... �إلخ. 
�آثرت هذه �لدر��سة غ��س غمار هذ� �مل��س�ع ملا له من عالقة وثيقة يف �لتعرف �إىل 
لنا  تر�سم  لكنها يف �حلقيقة فرتة مهمة  �لبع�س هام�سية،  �لرت�ث �ملقد�سي يف فرتة عدها 

معامل هذ� �لرت�ث بجميع �أبعاده، وت�سيف حلقات ل�سل�سلة هذ� �لرت�ث �لعريق. 

مقدمة:
ترغب هذه �لدر��سة �لعلمية �سرب �أعماق �مل�سادر �لعثمانية �ملتمثلة بامل��د �لآر�سيفية 
و�مل�سادر �ملخط�طة و�ملطب�عة، ب��سفها م�سدر �ملعل�مات �لرئي�س ملدينة �لقد�س خا�سة 
ولفل�سطني عامة؛ فمن خاللها ميكن �لتعرف �إىل بع�س �جل��نب �لجتماعية �لتي مار�سها �أهل 
�ملدينة �ملقد�سة خالل �لع�رس �لعثماين، كاأم�ر �لحتفالت و�ملنا�سبات �ل�سعبية و�خلا�سة، 
وق�سايا �أخرى تتناول �لعالقات �لجتماعية يف �لأماكن �لعامة، وقد �آثرت �لدر��سة غ��س 
غمار هذ� �مل��س�ع ملا له من عالقة وثيقة يف �لتعرف �إىل �لرت�ث �ملقد�سي يف فرتة عدها 
�لبع�س هام�سية، لكنها يف �حلقيقة فرتة مهمة تر�سم لنا معامل هذ� �لرت�ث بجميع �أبعاده، 
وت�سيف حلقات ل�سل�سلة هذ� �لرت�ث مبختلف �أبعاده �ملادية و�ملعن�ية، كذلك يت�جب علينا 
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�أر�سفة تر�ث هذه �ملدينة؛ ك�ن �جلغر�فية �لرت�ثية و�لثقافية ملدينة �لقد�س ببعدها �لزماين 
�أوج �لهجمة �ل�سهي�نية �لته�يدية ملدينة  و�ملكاين مهددة بالزو�ل و�لتدمري و�لت�س�يه يف 

�لقد�س �ل�رسيف. 
�لديني  �ل��قع  عن  تعرّب  كانت  بحيث  �لحتفالت  من  عدد�ً  �لقد�س  �أهل  مار�س  لقد 
هذ�  جاء  وقد  �ملختلفة،  و�لفئات  �لط��ئف  لدى  و�أهميتها  مكانتها  بحكم  و�لجتماعي 
�لحتفال بهذه �ملنا�سبات، من حيث �لعاد�ت و�لتقاليد �ملتبعة يف ذلك �لع�رس و�لتي تع�د 

يف �أ�س�لها للح�سارة �لعربية �لإ�سالمية. 
ميكن �أن منيِّز ن�عني من �لحتفالت هي: �لحتفالت �لعامة و�خلا�سة، فعلى �سعيد 

�لحتفالت �لعامة، نذكر منها: 
�لحتفال ب�سفر قافلة �حلجيج �إىل �لديار �حلجازية، فهي منا�سبة دينية مهمة يح�رسها 
�لإد�رة  ورجال  �لع�سكر  من  باأجمل حللهم، ومب�كٍب  وهم  و�خلا�س  �لعام  من  �ملدينة  �أهل 
و�لأعيان؛ ملر�فقة �لقافلة عند �أب��ب �ملدينة لل�د�ع، وتك�ن �لفرحة �أكرب عند �لع�دة، فتقام 
�لنا�س �حلجيج  وي�ستقبل  �ملد�فع،  �لأحيان ت�رسب  بع�س  �ملدينة ويف  �أرجاء  �لزينات يف 

مهللني مكربين حامدين �هلل على ع�دتهم �ساملني. 
ويذكر يف هذ� �ل�سياق، �أن حاكم �لقد�س كان مكلفًا مع �لع�ساكر �ملت��جدة يف �ملنطقة 
مبر�فقة قافلة �حلجيج �إىل �أماكن حمددة، ومالقاتها عند �لع�دة خ�فا من �عتد�ء قطاع �لطرق 
عليها)1(، ومن �لإ�سار�ت يف ذلك �أن قا�سي �لقد�س ح�سن �أفندي يف �سنة 1068هـ/1657م 
�لتاأخر  عدم  يف  �لأرياف(  )ع�سكر  �ل�سباهية  وعلى  �آغا  حممد  �لقد�س  مت�سلم  على  نبه  كان 
مبالقاة قافلة �حلجيج يف �أي طريق يظهرون منها؛ خ�فا من �لل�س��س وقطاع �لطرق)2(. 
ويذكر �أنه يف بع�س م���سم �حلج تعر�س �حلجاج من بيت �ملقد�س لل�سلب و�لنهب، ومن ذلك 

�سنة 1093هـ/1682م قرب �لعقبة)3(. 
ومن �ملنا�سبات �أي�سًا، �لحتفال بانت�سار �ل�سلطنة على �أعد�ئها وحتقيق �لفت�حات، 
فكانت تعم �لفرحة �أرجاء �ملدينة كافة، وتبد�أ عندما ياأتي مبع�ث �ل�سلطان �ملكلف بتبليغ 
�ل�ليات �لعثمانية نباأ هذه �لنت�سار�ت، وقد ذكر �لبديري �حلالق يف هذ� �ل�سدد، �أن و�يل 
دم�سق كان يعقد �جتماعًا بهذه �ملنا�سبة يف �مل�سجد �لأم�ي؛ للدعاء لل�سلطان)4(. ويبدو �أن 
�أجل �لدعاء لل�سلطان،  �لبا�سا يف بيت �ملقد�س كان يدع� لالجتماع يف �حلرم �لقد�سي من 
و�سل  �أن  فما  عام1080هـ/1669م،  كريت  جزيرة  �لعثماين  �ل�سلطان  فتح  عندما  ومنها 
�آغا �لدومنة- �ملكلف بتبليغ خرب �لنت�سار للممالك �لعثمانية- حتى عمت  �خلرب على يد 

�لزينات و�لأفر�ح بيت �ملقد�س)5(. 
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فكانت  �جلديد،  �لبا�سا  بتعيني  �لحتفال  �أي�سًا:  �لعامة  �لحتفالت  �إطار  يف  ويدخل 
وهم  �لطاعة،  له  ويقدم�ن  �جلديد  �لأمري  ل�ستقبال  و�لن��حي  �ملدينة  من  �لنا�س  جتتمع 

حممل�ن بالهد�يا �ملختلفة ير�فق ذلك �رسب �ملد�فع و�لطب�ل)6(. 
�لحتفال بقدوم قا�سي �لقد�س �ل�رسيف �جلديد، فكان يعقد له م�كب كبري من �ل�سادة 
�ل�سجل يف  �لقا�سي على جلد  �لأمر كان يكتب تاريخ و�س�ل  و�لعامة، ولأهمية  و�لأعيان 
�ملحكمة �ل�رسعية ومنها: يف 16 �س��ل 1027هـ/1618م حني ُعنّي م�سلح �أفندي قا�سيًا 

وحممد �جلاع�ين نائبًا مبحكمة �لقد�س)7(. 
وُيعد �لحتفال بالعيدين، عيد �لفطر وعيد �لأ�سحى، من �أهم �لحتفالت �لدينية عند 
بن�سب  تتمثل  �لتي  �ملقد�س،  بيت  �أهل  مار�سها  �لتي  عاد�تهما  لهما  كان  حيث  �مل�سلمني 
�لزينات ورفع �لأعالم، وكان يف بيت �ملقد�س وظيفة تعرف ب�ظيفة ن�سب �لعلم �ل�رسيف 
يف منرب �مل�سجد �لأق�سى يف �لعيدين و�أي�سًا ي�م �جلمعة، وقد عنّي يف هذ� �ملن�سب علي بن 

عبد �لرحمن بن �أبي �جل��د بر�تب قدره يف كل ي�م عثمانيان)8(. 
و�لحتفال بامل�لد �لنب�ي �ل�رسيف، حيث كان يعقد �مل�لد يف ليلة �لعيد بح�س�ر �لعام 
�لقرن  �لنابل�سي يف بد�يات  �لغني  �لرحالة عبد  �لن�ساء، وقد و�سف لنا  و�خلا�س مبا فيهم 
�إىل  �لنب�ي �ملنيف، فجئنا  ليلة �مل�لد  �لليلة  �لليلة، فقال: » وكانت تلك  �لثامن ع�رس هذه 
�مل�سجد �لأق�سى، ....، وجل�سنا هناك ننتظر �سماع �مل�لد �ملبارك، فلما �أذن �لع�ساء، و�سلينا 
�سالة �لع�ساء مع �جلماعة-مبع�نة �هلل تعاىل وتبارك- وكانت �أوقدت تلك �لقناديل �لكثرية، 
و�سعد  �ملحر�ب،  قبالة  �لكر�سي  ُن�سب  و�لب�سرية،  �لب�رس  فحريت  �ل�سم�ع،  تلك  و��ستنارت 
�لأعيان  �أخ� مفخرة  �ل�سمد  �ل�سيد عبد  �جلنان، وه�  �لرفيع  �مل��لدية،  �ل�سادة  رئي�س  عليه 
�ل�سيد عبد �للطيف �أفندي، وقر�أ �أ�سياء من �لقر�آن �لعظيم، يعيد له ويبدي، وقد �جتمعت �لنا�س 
على طبقاتهم من �مل��يل و�لأكابر، و�لعلماء و�لأفا�سل، و�أئمة �ملحاريب و�ملنائر، و�خل���س 
و�لع��م من �لرجال، وحتى �لن�ساء ذو�ت �حلجال، يف ناحية من �مل�سجد جمتمعات، ومعهن 
يرتمن�ن  �مل�ؤذنني  من  جماعة  وح�له  �ل�رسيف،  �مل�لد  يف  �رسع  ثم  و�لبنات،  �ل�سبيان 
�لرياحني،  وطيب  و�لنقل  ر  �ل�سكَّ �أن��ع  �حلا�رسين  جمع  على  فرق��  ثم  �للطيف،  بال�س�ت 

وجاءو� باملاء �ل�رد ومباخر �لع�د)9(«. 
�لحتفال مب��سم �لنبي م��سى: وه� من �ملنا�سبات �لدينية �ملهمة �لتي كان يحر�س �أهل 
ناحية بيت �ملقد�س و�ملناطق �لأخرى على �لقيام بها، يقع هذ� �ملقام بني �لقد�س و�أريحا، 
بيت  يف  �لأهايل  يتجمع  حيث  �لربيع،  ف�سل  من  �لأول  �لأ�سب�ع  يف  �لحتفالت  هذه  تبد�أ 
�ملقد�س ويخرج�ن جميعًا يف م�كٍب و�حد يرفع�ن �لر�يات وهم يكربون ويهلل�ن وير�فقهم 

�لع�سكر عند �مل�سري حتى �لع�دة، ويذكر �أن هذ� �لحتفال ي�سادف �أعياد �لن�سارى)10(. 
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وتذكر �مل�سادر �أن �أول من دعا لهذ� �مل��سم �ل�سلطان �سالح �لدين �لأي�بي بعد فتحه 
لبيت �ملقد�س، فقد �أر�د من ذلك �أن يك�ن هذ� �ملقام مكانًا لتجمع �مل�سلمني يف وقت و�حد 
عيد�ً  يجعل  �أن  �لدين  �أر�د �سالح  كما  �لأعد�ء،  م�ستمر مل��جهة  ��ستعد�د  على  يك�ن��  حتى 
للم�سلمني يف م�عد �أعياد �لن�سارى، وقد �هتمت �لدولة �لعثمانية با�ستمر�ر عقد هذ� �مل��سم 
يف م�عده �ملحدد، كما وفرت كل ما يحتاج �إليه �لزو�ر من �حلر��سة و�مل�ؤن )�ل�سماط()11(، 
�أهل �لديار �لقد�سية من  �إ�رس�ئيل  وقد بقيت هذه �ملنا�سبة حتى عام 1967م، حيث منعت 

ممار�ستها)12(. 
و�لالفت �أن �مل�ساركني يف هذ� �مل��سم كان�� يفدون من مناطق خمتلفة �أي �أنها لي�ست 
قا�رسة على منطقة �لقد�س، فقد �أ�سارت �ل�ثائق �إىل �أنهم كان�� ياأت�ن يف ف�سل �لربيع من 
كل عام من دم�سق وحلب وبالٍد �أخرى. وعلينا �أن نذكر �أن هذ� �مل��سم ولظروف خمتلفة كان 
ل يعقد يف بع�س �لأع��م، ومن ذلك ما حدث يف �سنة 1040هـ/1631م، ب�سبب وق�عه يف 

�سهر رم�سان، ور�فق ذلك حٌر �سديٌد، َحاَل دون �إمتام هذ� �لحتفال ب�سكله �ملعتاد)13(. 
لها  كان  �لتي  �لزو�ج،  كحفالت  ومتعددة،  متن�عة  فكانت  �خلا�سة  �لحتفالت  �أما 
�لبخ�ر،  وي�سعل  �ل�رد،  ماء  �ملدع�ن  ويتناول  �ل�لئم،  وتعقد  �لطب�ل  فت�رسب  تقاليدها، 
ويظهر من خالل �ل�ثائق �هتمام �لإد�رة يف �لقد�س باأم�ر �لزو�ج وتبعاته، فنجد �أن �لقا�سي 
كان ين�سب ن�ساء يف مهنة �ملزيناتية ممن لهن خربة يف تزين �لن�ساء وجتميلهن يف �لأفر�ح 
و�ملنا�سبات، ومن ذلك ن�ستنتج �أن ما يعرف حاليا ب�سال�نات جتهيز �لعرو�س لي�ست حديثة 
لها  كان  �لزو�ج  و�أفر�ح  �لقد�س)14(.  مدينة  يف  �ل�سنني  مئات  منذ  م�ج�دة  هي  بل  �لعهد، 
�لأ�سعار �ملحلية �ملحالة  �لقد�س فتعقد �حللقات، وتغنى  �أرياف  �أي�سًا يف  طابعها �خلا�س 
�لطه�ر  حفالت  �حلفالت  ومن  ليلة.  من  �أكرث  ت�ستمر  كانت  و�لتي  و�لأزجال  بالأهازيج 
)�خلتان( . وهناك منا�سبات تتعلق مبنا�سبات خمتلفة كنزول �لأمطار �أو و�س�ل مياه قناة 

�ل�سبيل ك�نها �مل�سدر �لرئي�س للمدينة بعد �نقطاع ط�يل)15(. 
�أما �أعياد �لن�سارى فكان لها طابعها �خلا�س، فكان �مل�سارك�ن يف هذه �ملنا�سبات 
�أوليا  �لرتكي  الة  �لرحَّ قال  وقد  كثرية.  بالد  من  �لعيد  م��سم  يف  �لقد�س  مدينة  �إىل  يفدون 
�لز�ئرين يف  �أن عدد  �لقد�س عام1081هـ/1672م،  ز�ر  �لأعياد عندما  جلبي و��سفًا هذه 
كني�سة  �لط��ئف يف  �أن جتتمع  بعد  �لعيد  يبد�أ  كان  �لعيد بني5000-10000ز�ئر،  م��سم 
�لقيامة، يتقدم �حلفل قا�سي �لقد�س �أو �حلاكم وه� �لذي يفتتح هذ� �لحتفال)16(، فيجتمع 
�ملحتفل�ن حتت قبة �لكني�سة ويعرف هذ� �لعيد ب�سبت �لنار، فتق�م طائفة �لأحبا�س باإخر�ج 

�لنار؛ ك�نهم �ملتكلف�ن بذلك)17(. 
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وهناك عيد يعرف بعيد �لزيت�نة ياأتي قبل �لعيد �لرئي�س باأ�سب�ع، فيجتمع �لن�سارى 
يف هذ� �لي�م ر�فعني �أغ�سانًا من �لزيت�ن)18(. وعيد �لتعميد �لذي ياأتي به �لن�سارى �إىل نهر 
د فيه �ل�سيد �مل�سيح، فيعمدون �أبناءهم يف هذه �ملنا�سبة من كل  �لأردن، يف �ملكان �لذي عمِّ

عام)19(. 

جوانب من العالقات االجتماعية يف األماكن العامة: 
كان للمجتمع �ملقد�سي حياته وعاد�ته وتقاليده �خلا�سة به �لتي تنم عن عر�قة هذه 
�ملعايري �لجتماعية و�أ�سالتها، وكان �جلميع حاكمًا وحمك�مًا يجتمع�ن معًا يف جل�سات 
�لطعام و�ل�رس�ب، ويت�سامرون مبا مرَّ وجرى، وكان  �سمر يتناول�ن فيها ما طاب ولذ من 
�أماكن  �أو  �لعلماء و�لأعيان، كانت تعقد يف منازلهم  هنالك ن�عان من �جلل�سات: جل�سات 
دينية  ق�سايا  يف  تبحث  �لغالب  يف  �لعلم  �أهل  وجل�سات  �ملد�ر�س،  �أو  �لزو�يا  يف  �إقامتهم 

وبع�س �لعل�م �لأخرى)20(. 
و�لن�ع �لآخر �لعالقات �لجتماعية يف �ملقاهي )�أو ما عرف يف حينه ببيت �لقه�ة( 
�أنها من �لظ��هر  ويف �حلمامات. فُنعرج بد�ية على ظاهرة �ملقاهي )بيت �لقه�ة( ، فنجد 
�أ�سارت  فقد  �لعثمانية،  �ل�ثائق  �س�ء  يف  �ملدينة  لتاريخ  د�ر�س  كل  يلحظها  �لتي  �لعامة 
�سددت  حيث  ع�رس،  �ل�ساد�س  �لقرن  حدود  يف  �ملقاهي  هذه  �نت�سار  �إىل  �ل�سلطانية  �لأو�مر 
�لقه�ة  بي�ت  �إغالق  ب�رسورة  �لإد�ري  و�حلاكم  �لقد�س  لقا�سي  �ل��ردة  �ل�سلطانية  �لأو�مر 
يف مدينة �لقد�س �ل�رسيف و�لتي ميار�س فيها �أم�ر مت�س مكانة �ملدينة، وت�ؤثر يف �حلياة 

�لدينية و�لجتماعية يف بيت �ملقد�س)21(. 
ويذكر �أن �رسب �لقه�ة كان مد�ر خالف ط�يل بني �لعلماء خالل �لقرن �ل�ساد�س ع�رس، 
�ل�سلطان  قام  ع�رس  �ل�سابع  �لقرن  وخالل  بج��زها،  قال  و�أخر  بتحرميها  قال  من  فمنهم 
�لعثماين مر�د �لر�بع بتحرمي �رسبها يف جميع �ملمالك �لعثمانية �سنة1032هـ1623م، وقد 
��ستمر هذ� �ملنع �إىل عام 1057هـ/1648م، فلم ي�سمح ببيع �لقه�ة يف �لأ�س��ق وكل من 
يخالف يلقى عقابًا �سديد�ً)22(، وميكن �أن نتعرف من خالل �ل�ثائق �إىل �سبب �ملنع، فنق�ل: 
�أنه بد�أت تقام يف �ملقاهي �حلفالت وت�رسب �مل��سيقى وت�رسب �خلم�ر حتى �أن كبار �لق�م 
�لقا�سي على �ساحب بيت  �أمام  �لأعيان و�لع�سكر كان�� يرتادونها. فقد رفعت دع�ى  من 
�لقه�ة يف �لقد�س لأنه ��ستعملت بها �مل��سيقى كالع�د و�لكمنجة)23( و�ل�سنطري)24(، وكان 

على ر�أ�س �مل�ج�دين يف تلك �لليلة كتخد�)25( �لأمري �ملدع� �سليمان بك)26(. 
ويظهر يف بع�س �ل�ثائق �أن بي�ت �لقه�ة بقيت م�ج�دة حتى خالل هذه �لفرتة، على 
�لرغم من �لتحرمي �لذي �أ�سدره �ل�سلطان، منها وثيقة تع�د ل�سنة 1045هـ/1636م، قه�ة 
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يف خط مرزبان �جتاه حمام �لب�سري �ملعروفة بالقه�ة �لغربية �ملعلقة)27(. وذكر �أي�سًا يف 
�لدين قد تعاطى �رسب �خلم�ر  �ل�رسيف، �ملدعّ� بدر  �لقد�س  �أن �ملحت�سب يف  �أخرى  وثيقة 
د�خل قه�ة باب �لقطانني - عرفت بقه�ة �لنينه)28( - �جلارية يف وقف �حلاج قا�سم)29(، 

ويف حملة �لقطانني عرفة قه�ة جارية ب�قف �لرباط �حلم�ي قرب �لرباط)30(. 
وهذ�، �إن دل على �سيء، فعلى �أن هذه �لظاهرة �أ�سبحت من �لق�ة مبكان، ي�سعب �لتخلي 
عنها �أو تركها، وميكن �أن يك�ن �ل�سبب يف �لتم�سك بها �أنها �أ�سبحت جتارة ر�ئجة �متهنها 
�جلميع يف هذ� �لع�رس، ك�نها ُتِدرُّ ربحًا كبري�ً، ب�قٍت وجهٍد قليلني. فقد �متلك �لأعيان من 
�حلكام و�لع�سكر)31( بي�ت �لقه�ة، فهذ� ح�سني با�سا بن ر�س��ن حاكم غزة ��سرتى قه�ة يف 

�لقد�س مبحلة باب �لعم�د)32(. 
لذلك عادت �ملقاهي �أق�ى من �ل�سابق، فقد وجد يف �لقد�س مقاهي عديدة لدرجة �أنه 
به �لقا�سي حتى ينظم �أم�ر �أ�سحاب �ملقاهي، فقد: » ن�سب  كان لطائفة �لقه�جية �سيخًا ن�سً
م�لنا �حلاكم �ل�رسعي)33(، �ل�سيد يحيى �ل�سمادي، �سيخًا على �لقه�جية بالقد�س �ل�رسيف، 

لي�ساوي بينهم يف �ملغنم و�ملغرم على �أ�سل�به �لقدمي، ن�سبًا �رسعيًا مقب�ًل)34(«. 
ويظهر �أن ��ستعمال هذه �لأماكن مل يقت�رس على �رسب �لقه�ة فقط، بل م�ر�ست فيها 
بع�س �ملظاهر �لتي تخالف �لدين و�لقان�ن �لعام، مثل �رسب �خلم�ر و�ل�رسب على �لع�د 
�إىل  ت�جه��  �لقد�س  �أهايل  من  جمم�عة  �أن  �حلجج  �أحد  يف  جاء  ما  ذلك  ومن  و�لطب�ل، 
�لقا�سي يف �سنة1017هـ/1708م، ملنع �ملنكر�ت �لتي ترتكب يف مقاهي بيت �ملقد�س، 
وقال��: �أن ذلك يلحق �رسر�ً كبري�ً يف �حلياة �لدينية، ول ميكن �أن ي�ستمر يف هذه �ملدينة 

�ملباركة)35(. 
بخط  �لفحم  خان  �أن  ذكر  فقد  قه�ة،  لبي�ت  �لأوقاف  ممتلكات  بع�س  ح�لت  كما 
عل�ي  على  ت�ستمل  �لتي  قه�ة،  بيت  به  �أقيم  قد  �مل�رسفة  �ل�سخرة  وقف  يف  �جلاري  د�ود 
و�أر�سي وم�ساكن وبيت طبخ �لقه�ة ». وقد قيل عنها، �أن لها �سهرة تغني عن و�سفها)36(«، 
باب  خط  يف  �ل��قع  �لغادرية  �ملدر�سة  خان  للقه�ة،  بي�تًا  ��ستعملت  �لتي  �خلانات  ومن 

�لقطانني)37(. 
ومن خالل �ل�ثيقة �ل�سابقة ن�ستنتج �أن بيت �لقه�ة لي�س مكان للت�سلية وق�ساء �لأوقات 
بل كانت فيه حجر�ت لل�سكن و�ملبيت، وقد عزز ذلك ما ورد يف وثائق �أخرى منها -على 
�سبيل �ملثل ل �حل�رس- �أن ح�سن بن حممد �حلم�ي، �ساكن باأو�سة )غرفة( من �أو�س قه�ة 
�أغر��سه م�رسوقة، منها: عباة ج�خ  �أن  بخط باب �لقطانني �جلارية ب�قف �لغادرية، وجد 
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�أرطال ُبن قه�ة)38(. ويف  خ�رس�ء خميطة ببطانة زرقاء، وزناد حمالة بالف�سة وب�ست، 5 
وثيقة �أخرى �أ�سارت �إىل �رسقة قاووق �س�فًا من حجرة �أحد �لنزلء بقه�ة باب �لقطانني)39(. 
ي�ستفاد من هذه �ل�ثائق وغريها �أن �لقه�ة �أو بيت �لقه�ة كان لها �أغر��س متن�عة �إذ� ما 

�أردنا �أن نقارنها مبا ه� م�جد بال�قت �حلا�رس ل�جدنا �أنها تق�م بدور �لفنادق. 
كما نلحظ من خالل حت�يل بع�س �خلانات يف �لقد�س لبيت للقه�ة ك�ن �خلان منا�سبًا 
ذ�تها  هي  �خلان  وظيفة  �أن  نر�ه  وما  �لقه�ة،  بي�ت  مل���سفات  و�لغر�س  �لبناء  حيث  من 
وظيفة بيت �لقه�ة، لكن بعد �أن �سمح ببيع �لقه�ة وتناولها يف �لأمكان �لعامة وما ر�فقها 
�أماكن نزول �لزو�ر و�لقادمني �إىل �لقد�س كاخلانات، فاأخذت مع  من ممار�سات �أخرى يف 
مرور �ل�قت ��سم �لقه�ة لتمييزها عن �ملر�كز �لأخرى، وما يدعم ما ذهبُت �إليه ه� �أن جميع 

�مل�سادر مل ت�رس لهذه �لأماكن �إىل با�سم بيت �لقه�ة �أو �لقه�ة مع تر�جع �ل�سم �ل�سابق. 
�أم �حلمامات فتعدُّ من �ملظاهر �لإيجابية يف �ملجتمع �لإ�سالمي ملا لها من �رسور�ت 
كالنظافة و�لطهارة حيث ل يكاد ي�ستغني عنها �أحد، وكانت �حلمامات يف ذلك �ل�قت عامة 
�أي ياأتي �إليها �لنا�س جميعًا يف �أوقات خمتلفة من �أجل �ل�ستحمام و�لنظافة، و�ل�سرتخاء، 
ومن جهة �أخرى، ونظر�ً لرتباط هذه �مل�ؤ�س�سات بحياة �لنا�س ل�رسورتها، فقد كان يقدم 

لز�ئرها �لقه�ة و�ل�رس�ب و�لطعام بالإ�سافة لآلت �لطرب و�ل�سمر. 
فهذ� عبد �لغني �لنابل�سي قال عند زيارته لأحد �حلمامات يف بني �ملقد�س و��سفًا هذه 
�ملجال�س �لتي كانت تعقد فيها: » قمنا فذهبنا مع �جلماعة �إىل حمام لطيف �لبناء، ظريف 
�إليه بعد �لع�ساء �لأخرية مع جماعتنا  �جل��نب و�لبناء، عذب �ملياه، طيب �لأف��ه، فدخلنا 
�لأرجاء  هاتيك  يف  �سدورنا  فان�رسحت  �لأجانب،  من  غرينا  يدخل  ومل  �لع�سرية،  وهاتيك 
و�جل��نب، و�أطلقت يف د�خله جمامر �لبخ�ر، وجيء مباء �ل�رد ور�س على هاتيك �ل�ج�ه 
و�لنح�ر، ثم وردت علينا فناجني �لقه�ة، ونحن يف �أكمل م�رسة، و�أمت حظ�ة، حتى �أخذنا من 
ذلك باحلظ �ل��فر، و�طماأن من بيننا مبا ر�أى قلب �ملقيم و�مل�سافر، فخرجنا �إىل ذلك �ملكان 
ر يف ذلك �لأو�ن،  �ل��سطاين، بعدما تنقم بنا �ل�جه �جل�سماين و�لروحاين، فجيء باأو�ين �ل�ُسكَّ

كما حتلت �مل�سامع بالأحلان �لطيبة، حتلى بالطع�م �للذيذة �لل�سان)40(«. 
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نتائج البحث: 

بعد هذا العر�س الذي تناولته هذه الدرا�ضة حول بع�س اجلوانب الجتماعية يف 
مدينة القد�س العثمانية ميكن اأن نقف اأمام احلقائق الآتية: 

�أن م�سادر در��سة تاريخ �لقد�س ل�سيما �لع�رس �لعثماين م�سادر كثرية ومتن�عة  ● 

وغنية باملعل�مات يف خمتلف �ملجالت �لإد�رية و�لجتماعية و�لقت�سادية، ومن خاللها 
ميكن �ل�ق�ف على حقيقة هذه �لأو�ساع ب�سكلها �ل�سحيح دون لب�س �أو غم��س. 

�لقد�س على  �أمام ق�ة �ملكان، فقد حافظت مدينة  �أنه ل تاأثري للزمان  كما نلحظ  ● 

جغر�فيتها �لرت�ثية �حلقيقية و�ملتناغمة �ساربة جذورها باأعماق �لتاريخ �لعربي �لإ�سالمي؛ 
فالدول �لتي تعاقبت عليها مل تفلح يف ثنيها عن ثقافتها وتر�ثها ك�نها �أنظمة �سيا�سية ل 

ميكن لها �أن ت�ؤثر يف �ملجتمع �إل يف ج��نب �سطحية تزول مبجرد زو�ل �لنظام �حلاكم. 
بالرغم من �حلجم �لهائل لل�ثائق وغز�رة معل�ماتها، فاإن �لدر��سات �لتي تناولتها  ● 

لأنها  �أهمية كبرية  له  �لدر��سات  �إليه مثل هذه  لكن ما ت��سلت  �ملطل�ب،  مل تكن باحلجم 
�حلقيقة  من  قريبة  فجاءت  و�آر�سيفية،  خمط�طة  م�سادر  على  �لأوىل  بالدرجة  �عتمدت 
�لتاريخية، ك�نها ت�ؤرخ ق�سايا حياتية يف ذلك �لع�رس، وتعك�س �س�رة و�قعية عن �أح��لها 

�آنذ�ك. 
�أن هنالك م�س�ؤولية تقع على عاتق ذوي  �أخري�ً، يتبني لنا من خالل ما �سبق عر�سه 
�لخت�سا�س باإجر�ء مزيٍد من �لدر��سات �ملعرفية �لتي تعتمد بالدرجة �لأوىل على �مل�سادر 

�لآر�سيفية؛ حتى تك�ن هذه �لدر��سة �أقرب �إىل �حلقيقة �لتاريخية. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- سجالت حمكمة القدس الشريعة: 

 ، �سجل �لقد�س88. 1
 ، �سجل �لقد�س100. 2
 ، �سجل �لقد�س101. 3
 ، �سجل �لقد�س115. 4

�سجل �لقد�س117. 5
 ، �سجل �لقد�س118. 6
 ، �سجل �لقد�س122. 7
 ، �سجل �لقد�س124. 8
 ، �سجل �لقد�س140. 9
 ، �سجل �لقد�س144. 10
 ، �سجل �لقد�س152. 11
 ، �سجل �لقد�س150. 12
 ، �سجل �لقد�س151. 13

�سجل �لقد�س 171. 14
�سجل �لقد�س186. 15

ثانياً- املراجع املطبوعة: 

- �ملهمة975-977هـ/1567. 1 دفاتر  يف  �ل��ردة  �ل�سلطانية  �لأحكام  يف  �ل�سام  بالد 
�جلامعة  �ل�سام،  بالد  تاريخ  جلنة  من�س�ر�ت  بيات،  فا�سل  وترجمة:  �عد�د  1570م، 

�لأردنية –عمان، 1427هـ/2006م. 
تيم�ر با�سا، �مل��سيقى و�لغناء عند �لعرب  2 .
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البعد الديين اإلسالمي 
يف الرتاث الشعيب املقدسي

د. حسني أمحد علي أبو كتة الدراويش
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ملخص:

 هذ� �لبحث يرتبط )بالبعد الديني الإ�ضالمي يف الرتاث ال�ضعبي املقد�ضي( . ومعل�م 
�أن �لدين ه� �أهم د�فع لالإن�سان �إىل �خلري، و�أهم ز�جر له عن �ل�رس وهذا البحث يق�ضم اإىل 

اأربعة ف�ضول رئي�ضة هي: 
�لف�سل �لأول: تعريف �لرت�ث �لديني �ل�سعبي �ملقد�سي.  ● 

و�لف�سل �لثاين: عنا�رس �لرت�ث �لديني �ل�سعبي �ملقد�سي.  ● 

و�لف�سل �لثالث: �أهمية �لرت�ث �لديني �ل�سعبي �ملقد�سي.  ● 

و�لف�سل �لر�بع: �ُسـُبل �حلفاظ على هذ� �لرت�ث �لديني �ل�سعبي �ملقد�سي . ● 

و�نتهى �لبحث بخامتة تلخ�س �لبحث، وت��سيات تذكر �أهم �ملقرتحات للحفاظ على 
هذ� �لرت�ث من �لزو�ل و�لندثار. 
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مقدمة:
الم على �مل�سطفى وبعد: �حلمد هلل وكفى، و�أمتُّ �ل�سالة و�ل�سَّ

�أفر�د  بني  �لجتماعية  �لعالقات  ت�طيد  يف  بالغة،  �أهمية  لذو  �لديني  �لرت�ث  فاإن 
�ملجتمع، وزيادة �لتفاعل بني �أبناء �ل�سعب، وُيف�سي بالتايل �إىل �لتعاون و�ل�د و�لتفاهم، 
الدوافع  اإليه  ال�ضعبي املقد�ضي تدفعني  الديني  من هنا كان هذا البحث يف الرتاث 

الآتية:
عدم وج�د در��سة �سابقة يف هذ� �مل��س�ع، مما ي�جب �لكتابة فيه.  ♦ 

�لباحث  على  يفر�س  مما  خطر�ً،  �لأ�سد  �لأق�سى  و�مل�سجد  �خلطري،  �لقد�س  و�سع  ♦ 

�لكتابة يف هذ� �حلقل. 
�أهمية �لرت�ث �ل�سعبي يف �حلفاظ على �ملقد�سات �لإ�سالمية، و�ملجتمع �ملقد�سي،  ♦ 

مما يحتم �لكتابة يف هذ� �ملجال. 
تلخي�س، ومقدمة،  �لبحث يف  �لبحث، فجاء  هذ�  �لكتابة يف  �لعزم على  �نعقد  وهكذ� 
�إليه، و�ملقدمة هي  ا �لتلخي�س فقد �سبقت �لإ�سارة  �أمَّ و�أربعة ف�س�ل، وخامتة، وت��سيات. 
، و�لف�س�ل هي �لف�س�ل �لأربعة �لتي �أُ�سري �إليها يف �لتلخي�س، وكذلك �خلامتة  �لتي بني يديَّ

و�لت��سيات. 
ولقد اعرت�ضت الباحث �ضعوبات كثرية يف اأثناء كتابة البحث، منها: 

و�ملر�جع  �مل�سادر  فالذي ورد يف  �مل��س�ع،  و�ملر�جع ح�ل هذ�  �مل�سادر  ندرة  ♦ 

عنه �سذر�ت متناثرة ل ت�سمن، ول تغني من ج�ع. 
�إليه،  �ل��س�ل  �سع�بة  من  يزيد  مما  وتبعرثه،  وتفرقه  �لرت�ث،  هذ�  تدوين  عدم  ♦ 

و�لكتابة فيه. 
املناهج  على  بالعتماد  وغريها  ال�ضعوبات  هذه  على  الت�غلَّب  حاولت  وقد 

التالية:
�لرت�ث  د�ئرة  يف  �ل�سعبي  �لجتماعي  �ل�سل�ك  لر�سد  �ل�سخ�سية  �ملالحظة  منهج  ♦ 

�لديني، ومن ثم تدوين ذلك �لرت�ث، حلفظه من �لزو�ل. 
منهج �لتفكر، و�ل�سرتجاع من �لذ�كرة، لتتبع عنا�رس هذ� �لرت�ث و�أق�سامه.  ♦ 

منهج �ملقابلة، يف حماولة �لتاأكد من �ملعل�مة �لتي كنُت �أ�سك فيها.  ♦ 
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ملقارن، بربط هذ� �لرت�ث مب�سدره �لأ�سيل، وه� �لدين �لإ�سالمي، و�لعقيدة  �ملنهج � ♦
�لإ�سالمية. 

وقد و�سلت �لدر��سة �إىل نتيجة، �أُ�سري �إليها يف خامتة �لبحث، و�أن�ِّه بها يف بحث �أهمية 
�لرت�ث، �أل وهي �أن هذ� �لرت�ث ه� �حل�سانة، و�سمام �لأمان للحفاظ على �ملجتمع �ملقد�سي 

من �لنهيار، و�لزو�ل، و�لندثار �أمام ما يتعر�س له هذ� �ملجتمع من حتديات و�أخطار. 
الفصـل األول- تعريف الرتاث:

اأولً- تعريف الرتاث يف الأدبيات العربية: ● 

أ�لرت�ث لغًة.  .	
	.أ �لرت�ث ��سطالحًا:

تعريف �لرت�ث �لإن�ساين.  - 

تعريف �لرت�ث �لديني �لإ�سالمي.  - 

تعريف �لرت�ث �لديني �ملقد�سي.  - 

	.أ�أق�سام �لرت�ث:
ثانياً: تعريف الرتاث يف الأدبيات الغربية.  ● 

ثالثاً: املق�ضود بالرتاث ال�ضعبي الديني املقد�ضي.  ● 

أوالً- تعريف الرتاث يف األدبيات العربية:  ◄ 
أالرتاث لغًة:  .	

�أ�سل كلمة �لرت�ث يف �لعربية يدل على �ملري�ث �ملادي، وتط�رت هذه �لكلمة لتدل على 
ثه ت�ريثًا، �أي �أدخله يف ماله وت��رث�ه  �لرت�ث �ملادي و�ملعن�ي معًا، يق�ل �جل�هري: “ورَّ

كابر�ً عن كابر » )1(
	.أالرتاث ا�ضطالحاً: 

تعريف الرتاث الإن�ضاين:  - 

 )2( جيل«  بعد  جيال  تناقل�ها  �لتي  وتقاليدهم  �لنا�س،  »عاد�ت  باأنه:  �لرت�ث  ُعرِّف 
لكي  �لب�رسي،  �لإبد�ع  جمالت  �ستى  يف  للخلف  �ل�سلف  �أورثه  ما  »كل  باأنه:  كذلك  وُعرِّف 
ي�رثه �أولئك �ل��رث�ن ملن �سياأتي بعدهم« )3( .وعرِّف كذلك باأنه: »ُكل ما �أجُنز يف �ملا�سي 
دينيًا، وعلميًا، وتقنيًا، وقيميًا، ول يز�ل حا�رس�ً فينا، �إنه ذ�كرتنا �لثقافية �إ�سالميًا، وعربيًا، 

و�إن�سانيًا«)4(.
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تعريف الرتاث الديني:  - 

ذلك كان تعريف �لرت�ث على وجه �لعم�م، �أما تعريف �لرت�ث �لديني �لإ�سالمي، فالرت�ث 
بكل مظاهرها،ونعني  �لإن�ساين  �لن�ع  �إجناز�ت  �لإ�سالم يف  »�إ�سهام  �لإ�سالمي ه�:  �لديني 

�ت�سال �لإ�سالم ولقاءه، وتاأثري�ته على ما يحيط به من �لعامل غري �مل�سلم« )5(.
تعريف الرتاث الديني املقد�ضي:  - 

�أما �لرت�ث �لديني �ل�سعبي �ملقد�سي فه� على وجه �خل�س��س: »هذ� �ملعنى �لقائم على 
ما تركه �لآباء لالأبناء من عاد�ت دينية، ترتبط بال�رسيعة �لإ�سالمية، و�نتقل مري�ثًا وتر�ثًا 

لالأبناء« )6(.
وعند النظر يف تعريف الرتاث، لبد من مالحظة اأن لكل قيمة تراثية م�ضتويني: 

�لأول: �لر�سمي �ملتعارف عليه، وه� �مل�سه�ر كتابيًا، و�أدبيًا، ور�سميًا.  Ú 

و�لثاين: ه� �لرت�ث �ل�سعبي، وه� ينتقل يف �لعادة �سف�يًا، وينت�رس بني �لنا�س، دون  Ú 

�أن ي�سل �إىل درجة �لتدوين، و�لكتابة و�لن�رس.
	.أاأق�ضام الرتاث: 

والرتاث يق�ضم اإىل ثالثة اأق�ضام هي: 
�لأول: �ملادي، وه� ما تر�ه �لعني من م�ساجد، وقب�ر، و�أ�س��ر، وقالع، وح�س�ن،  - 

و�أ�س��ق، وقناطر، وغريها. 
و�لثاين: �لفكري، وه� ما �رتبط ب�جد�ن وقر�ئح �ل�سعب خالل �لع�س�ر و�لقرون يف  - 

جميع �مل�سامني �لدينية و�لثقافية. 
و�لثالث: �لفني، وه� ما يت�سل بالأهازيج �ل�سعبية، و�لغناء، و�لدبكات، و�لتهاين،  - 

و�أغاين �لأفر�ح، و�ملنا�سبات �لدينية، و�لزجل �ل�سعبي، وغريها )7(.

ثانياً- تعريف الرتاث يف األدبيات الغربية:  ◄ 
من  �مل�سطلح  هذ�  ويتاألف  �لفل�كل�ر،  لفظ  �لغربي  �مل�سطلح  يف  �لرت�ث  على  ُيطلق 
�أو حكمة. وهكذ� ُي�سبح  (Lore) ، مبعنى: معرفة  �لنا�س، و  (Folk) ، مبعنى:  مقطعني هما: 
�لفلكل�ر معارف �لنا�س، �أو حكمة �ل�سعب. وقد �رتبط هذ� �مل�سطلح من �لناحية �لتاريخية 
�لعاد�ت،  يدر�س�ن  �لذين  �أن  ر�أى:  �لذي   (W. J. Thomas) ت�ما�س  ي�ليم ج�ن  بالفرن�سي 
اأن  لبد  �ملا�سية،  و�لعه�د  �ل�سائدة،  و�لأمثال  �ملرعية،  و�لق��نني  و�لعقائد،  و�خلر�فات، 
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ي�ضلوا اإىل نتيجتني: 
�لأوىل: �أن كمية كبرية من م��د هذ� �مل��س�ع قد �ساعت.  - 

و�لثانية: �أنه من �ملمكن حتى هذه �للحظة �إنقاذها باكت�ساف مالئم )8( - . 

ثالثاً- املقصود بالرتاث الشعيب الديين املقدسي:  ◄ 
�لعاد�ت  تلك  �ملقد�سي:  �لديني  �ل�سعبي  بالرت�ث  �ملق�س�د  فاإن  �أمر  من  يكن  ومهما 
�لعريف  باللتز�م  ومتتاز  �لقد�س،  يف  �لآباء  عن  �لأبناء  يت��رثها  �لتي  و�ل�سعائر  و�لتقاليد 

�لأدبي، مقابل �لإلز�م �لديني و�لتقدي�سي لل�رس�ئع �لإ�سالمية. 
هذ� من جهة، ومن جهة �أخرى فاإن م�سدر �ل�رس�ئع �لإ�سالمية �سماوي، فهي من عند 
�مل�ىل عال وجتلَّى، �أما �لرت�ث �ل�سعبي �ملقد�سي �لديني فم�سدره �لعقل �لب�رسي،�أي �ملقد�سي، 

�لذي تفاعل مع �لإ�سالم فاأ�سبح لهذ� �لرت�ث ق�ة �للتز�م به، لرتباطه بهذ� �لدين. 

الفصل األول- عناصر الرتاث الديين الشعيب الفلسطيين املقدسي: 
اأولً- فيما يتعلق بالعبادات:  ♦ 

�لت�حيد وما يت�سل به من �لذكر.  - 

�ل�سالة وت��بعها.  - 

�ل�س�م ول��حقه.  - 

�حلج وما يدور ح�له.  - 

�لزكاة وما ي�سري يف ركابها.  - 

ثانياً- فيما يخت�س بالأعياد واملنا�ضبات:  ♦ 

أ�لأعياد:  .	
عيد �لفطر �ل�سعيد.  - 

عيد �لأ�سحى �ملبارك.  - 

	.أ�ملنا�سبات: 
�لحتفال بر�أ�س �ل�سنة �لهجرية.  - 

�لحتفال بليلة �ملعر�ج.  - 

نب�ي �ل�رسيف.  �لحتفال بليلة �مل�لد �ل -
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	.أ�مل���سم: 
الم.  م��سم �لنبي م��سى عليه �ل�سَّ - 

	.أ�مل��لد. 
ثالثاً- فيما يت�ضل باملوتى واجلنازات:  ♦ 

نعي �لعلماء من عال منرب �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك وماآذنه.  - 

�لدفن قرب �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك.  - 

�إقامة �لعز�ء يف �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك.  - 

زيارة �لقب�ر يف �لعيدين )�لفطر و�لأ�سحى(.  - 

عمل �مل��لد للم���ساة يف بي�ت �لعز�ء.  - 

رابعاً- فيما يرتبط بالأحوال ال�ضخ�ضية والزيجات:  ♦ 

خام�ضاً- فيما يتعلق بالعقيقة:  ♦ 

أوالً- فيما يتعلق بالعبادات:  ◄ 
�لت�حيد وما يت�سل به من �لذكر.  1 .

�ل�سالة وت��بعها.  2 .
�ل�س�م ول��حقه.  3 .

�حلج وما يدور ح�له.  4 .
�لزكاة وما ي�سري يف ركابها.  5 .

التوحيد وما يتصل به من الذكر:  1 .

�إن �ملجتمع �ملقد�سي جمتمع م�ؤمن م�حد، يرتبط بالعقيدة �لإ�سالمية �رتباطًا متينًا، 
لذ� لي�س عجيبًا �أن نرى ون�سمع، ل بل ون�سارك يف حلقات �لذكر يف �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك، 
�إن �لذكر يجري يف �لقد�س يف مكانني، هما: �مل�سجد �لأق�سى، وطيلة �أيام �ل�سنة، ويكرث يف 
�سهر رم�سان �ملبارك، ويف �لز�وية �لأفغانية �ل��قعة قرب باب �لغ��منة على وجه �لتحديد. 
و�لذكر يف �ملجتمع �ملقد�سي ه� عبادة، وتر�ث �سعبي يف �آن و�حد، وه� يدل على �أن 
�ملقد�سيني ومن يزور �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك وي�ساركهم يف �لذكر قد ذ�ق حالوة �لإميان، 
و�أ�رسعت   ،- وجل  عز   – �هلل  ذكر  �لل�سان  فا�ستحلى  وج��رحه،  ل�سانه  على  طعمه  ووجد 
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»تنـزل  �لذكر  جمال�س  ففي  �لذكر  جمال�س  ف�سائل  ينكر  �أحد  ول  �هلل،  طاعة  �إىل  �جل��رح 
بهم جلي�سهم،....  ي�سقى  ل  �لذين  �لق�م  و�لذ�كرون هم  �ملالئكة،  و�ل�سكينة، وحتف  �لرحمة، 

وجمال�س �لذكر ريا�س �جلنة« )9(.
ومن �ملعروف �أن �لذكر ي�رث �لزهد يف �لدنيا، و�لرغبة يف �لآخرة، لذ� جند �ملجتمع 
�لذكر  فمجال�س   ،- و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   – ور�س�له  هلل  حمبًا  متدينًا  جمتمعًا  �ملقد�سي 
حمياة للعلم، وحتدث للقل�ب �خل�س�ع، و�لقل�ب �مليتة حتيا بالذكر كما حتيا �لأر�س �مليتة 

بالقطر. 
و�لذكر �جلماعي يف �مل�سجد �لأق�سى و�لز�وية �لأفغانية ذكر طبيعي، ي�سري على �لطريقة 

�ل�رسعية يف �لذكر، ول ي�جد فيه �أية خمالفات �رسعية �لبتة. 

الصالة وتوابعها:  2 .

�ل�سالة يف �ملجتمع �ملقد�سي جتمع بني �لعبادة، فهي فري�سة �سماوية، وبني �لرت�ث 
�لي�م،  يف  مر�ت  خم�س  بخالقه  �ملرء  ت�سل  �لفري�سة  وهذه  جيل،  عن  جيال  تت��رث  فهي 

و�ل�سالة جماعية ً وفردية، و�سالة �جلماعة �أف�سل. 
و�ل�سالة حمد و�طمئنان تذكر برب�بية �خلالق – �سبحانه وتعاىل – و�أدب �جلم معه، 
ودعاء بني يديه و خ�س�ع وذلة، لذ� لي�س عجيبًا �أن نرى �أهل �لقد�س ُيحافظ�ن عليها، يف 

�أوقاتها، يف �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك، ويعتربونها جزًء من تر�ثهم �لديني �ل�سعبي �خلالد. 
ويتَّ�ضُل بال�ضالة من الرتاث الديني ما ياأتي: 

أ�لأذكار و�لتهاليل و�لت�سابيح يف �مل�سجد �لأق�سى يف ليلتي �لثنني و�جلمعة من  .	
ماآذن �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك. 

و�ملحافظة  �مل��ظبة  على  �ملبارك،  �لأق�سى  �مل�سجد  م�ؤذنـي  عند  �لعادة  حيث جرت 
على هذه �لأذكار و�لتهاليل و�لت�سابيح. 

وهذه �لأذكار وما يت�سل بها من �لأم�ر �حل�سنة، �لتي تذكر باهلل – عز وجل -، وت�قظ 
�لنف��س للطاعة، وتن�سط �لنا�س للعبادة. 

عقب �لآذ�ن، ول �سيما  �ل�سالة و�ل�سالم على �لنبي �لكرمي – �سلى �هلل عليه و�سلم – 	.أ
يف ليلتي �لثنني و�جلمعة. 

ومن هذ� �لرت�ث �خلالد �ل�سالة و�ل�سالم على �لنبي �لكرمي – �سلى �هلل عليه و�سلم– عقب 
�لآذ�ن، وقد ورد يف �حلديث �لذي يرويه عبد �هلل بن عمرو �أنه – �سلى �هلل عليه و�سلم– قال: 
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، فاإنه من �سلى عليَّ �سالة،�سلى  »�إذ� �سمعتم �مل�ؤذن فق�ل��: مثل ما يق�ل، ثم �سل�� عليَّ
�هلل بها ع�رس�ً،ثم �سل�� �هلل يل �ل��سيلة، فاإنها منـزلة يف �جلنة ل تنبغي �إل لعبد من عباد �هلل، 

و�أرج� �أن �أك�ن ه�، فمن �ساأل �هلل يل �ل��سيلة، حلَّت عليه �ل�سفاعة« )10(. 
وهذ� �لرت�ث �ل�سعبي �ملقد�سي يف �ل�سالة و�ل�سالم على خري �لأَنام عرب ماآذن �مل�سجد 

�لأق�سى �ملبارك عقب �لآذ�ن، كما ورد يف �ل�ســـــنة �ملــــــطهرة. 
ن�سَّ �لعلماء على ف�سيلته، يق�ل يف ذلك عبد �هلل حممد �لعك�ر: »وينبغي للم�ؤذن �أن 
ُي�سلي على �لنبي – �سلى �هلل عليه و�سلم – بعد �لفر�غ من �لأذ�ن، و�أن يرفع �س�ته بذلك، 
ن، وذلك من دلَّ على خري فله مثل �أجر فاعله، فامل�ؤذن �لذي يفعل ذلك ُيذكرِّ  كما كان ي�ؤذِّ
�لأجر  هذ�  مثل  – ويكتب  و�سلم  عليه  �هلل  – �سلى  �لنبي  على  وي�سلي  �هلل،  فيذكر  �لغافل، 

للم�ؤذن، لأنه �ل�سبب يف ذلك« )11(.
– �سلى �هلل  �لنبي  �ل�سالة على  بالتاأكيد على  �ل��ردة  �لأحاديث  فاإنَّ هذه  ومن هنا 
عليه و�سلم – بعد �لأذ�ن هي دليل �رسعي قطعي �لدللة، وهي مطلقة، مل تخ�س�س خف�س 

�ل�س�ت لل�سامع دون �مل�ؤذن )12(. 
بعد �سالة �ل�سبح  �لأذكار و�ل�سالة و�ل�سالم على �لنبي – �سلى �هلل عليه و�سلم – 	.أ

و�سالة �ل�سحى. 
وهذ� �لرت�ث رتبه �سيخ �لطريقة �لعالوية، �ل�سيخ عبد �لكرمي �لأفغاين )13( مع تالميذه 
على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  للذكر،  جمل�سًا  ذلك  يف  �لكرمي  �ل�سيخ  هذ�  �أ�س�س  وقد  �سن��ت،  منذ 
�لر�س�ل– �سلى �هلل عليه و�سلم – ثم يختم هذ� �ملجل�س ب�سالة �ل�سحى، ومي�سي بعد ذلك 

كل �إىل �أعمالهم. 

الصوم ولواحقه:  3 .

�أركان �لدين �لإ�سالمي �حلنيف، وه� مر�ن مت���سل �سهر�ً  �ل�س�م ه� ركن ركني من 
�إذ ل  �أهد�ف �ملجاهدة �لنف�سية، وه� نقاء روحي، و�إخال�س يف �لعبادة،  كاماًل ل�ستيعاب 
ت�س�به �سائبة �لنفاق، لذ� فاإن �ل�س�م �خت�سه �هلل – تعاىل – له وحده، دون �سائر �لأعمال، 
– �سلى �هلل عليه  �لنبي  – عن  – ر�سي �هلل عنه  �أبي هريرة  وقد ثبت يف �ل�سحيحني عن 
و�سلم – قال: »كل عمل �بن �آدم له، �حل�سنة بع�رس �أمثالها �إىل �سبعمائة �سعف، قال �هلل – عز 
�أجلي،  من  و�رس�به  �سه�ته، وطعامه  ترك  �إنه  به،  �أجزى  و�أنا  فاإنه يل  �ل�سيام  – �إل  وجل 
لل�سائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، وخلل�ف فم �ل�سائم �أطيب عند �هلل 

من ريح �مل�سك« )14(.
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�ل�سيام يف  �لتي تلحق  �لل��حق  �لعظيم لل�س�م فاإن هنالك من  �ل�ساأن  وملا كان هذ� 
�لرت�ث �ل�سعبي �ملقد�سي، ومن هذه اللواحق: 

أالجتماع الر�ضمي وال�ضعبي ملراقبة هالل �ضهر رم�ضان:  .	
حيث يجتمع يف �لقبَّة �لنح�ية مفتي �لديار �ملقد�سية، و�لق�ساة، و�أعيان �لقد�س، يف 
�مل�سجد �لأق�سى �ملبارك، يف �لقبَّة �لنح�ية ملر�قبة هالل �سهر رم�سان، ويثبت �سيام �سهر 
رم�سان ول� بروؤية رجل و�حد عدل ثقة �أمام �ملفتي �أو �لقا�سي، �أو من ين�ب عنهما، وهذ� 

�لعرف و�لرت�ث قد »�أجمع عليه �مل�سلم�ن ول ُيعرف خالف قدمي فيه �أ�ساًل« )15(. 
وبالطريقة ذ�تها، وب�سهادة عدلني ممن يرون هالل �سهر �س��ل يخرج �مل�سلم�ن من 

�ل�سيام. 
وهكذ� فاإن �إثبات �سهر رم�سان يك�ن بروؤية �لهالل م�ساء �لتا�سع و�لع�رسين من �سهر 
�سعبان، فاإن ُغمَّ ل بد من �إكمال �لعدة ثالثني ي�مًا من �سهر �سعبان، وكذ� �ل�ساأن يف �نتهاء 
�ل�س�م، وبد�ية �سهر �س��ل، فاإنه ل يك�ن �إلَّ بروؤية هالل �سهر �س��ل م�ساء �لتا�سع و�لع�رسين 
من �سهر رم�سان، و�إل فاإنه ينبغي �إكمال عدة رم�سان، ثالثني ي�مًا، وذلك حتى ندخل يف 

�لعبادة بيقني، ونخرج منها بيقني. 
»�س�م��   :- و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   – ق�له  من  �لنب�ي،  �حلديث  ينطلق  �لعرف  وهذ� 

لروؤيته، و�فطرو� لروؤيته، فاإن غبي عليكم فاأكمل�� عدة �سعبان ثالثني« )16(. 
	.أاإحياء �ضهر رم�ضان ب�ضالة الرتاويح: 

�إىل  حا�سدة  ربانية  مظاهرة  يف  وخارجها  �لقد�س  من  �لنا�س  يتحرك  �ل�سهر  هذ�  يف 
�مل�سجد �لأق�سى لإحياء هذه �ل�سنة �حل�سنة، وهي �سالة �لرت�ويح، و�سالة �جلماعة، ويف ذلك 
تتجلى وحدة �مل�سلمني جميعًا بني يدي �هلل – عز وجل – يف عبادة �ل�س�م نهار�ً، و�ل�سالة 

و�لقيام لياًل. 
	.أالعتكاف يف الع�رش الأواخر من �ضهر ال�ضيام،واإحياء ليلة القدر: 

وه� �سنة نب�ية، وتقليد �إ�سالمي، وتر�ث خالد مقد�سي �إ�سالمي، حيث يبدد �ملعتكف�ن 
�لعتكاف  من  �حل�سنة  نة  �ل�سُّ هذه  �إحياء  يف  و�لأن��ر  �لن�ر  وي�ستلهم�ن  و�لظالم،  �لظلمة 
�إذ �لعتكاف يف  �أ�سمى معانيها  – يف  – عز وجل  �لطاعة هلل  �لقدر، فتتجلى  ليلة  و�إحياء 
حقيقته ما ه� �إلَّ »قطع �لعالئق عن �خلالئق لالت�سال بخدمة �خلالق، وكلما ق�يت �ملعرفة 
باهلل، و�ملحبة له، و�لأُن�س به �أورثت �ساحبها �لنقطاع �إىل �هلل – تعاىل – بالكلية على كل 

حال« )17(. 
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	.أعبادة وعادة ختم القراآن الكرمي يف نهاية �ضهر رم�ضان: 
يجري هذ� يف نهاية �سهر �ل�س�م يف �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك، وي�ساحب ذلك �لأذكار 

و�لدعاء، و�لت�رسع هلل – عز وجل -. 
أالكرم وتفطري ال�ضائمني:  .	

�لرم�سانية، وتقدم لكل من  �لإفطار  �لأق�سى م��ئد  �مل�سجد  �لد�رجة يف  �لعاد�ت  من 
يح�رس �مل�سجد �لأق�سى، وق�َّى هذه �لظاهرة �لفط�ر �جلماعي، �لذي يدعمه �أهل �خلري من 
د�خل فل�سطني وخارجها، ويك�ن هذ� يف �مل�سلَّى �ملرو�ين، و�أروقه �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك 

خارج �مل�سجد �لأق�سى، فاإن تكية خا�سكي �سلطان تت�ىل �إطعام �لفقر�ء و�مل�ساكني. 

احلج وما يدور حوله:  4 .

وملا  �حلر�م.  �هلل  بيت  �إىل  �لأر�س  �آفاق  من  �حلجيج  ��ستقطاب  ه�  �حلج  �أن  معروف 
كان �حلج من �لعباد�ت �لتي تهز �مل�ساعر هز�ً، وتنقل �لنا�س �إىل رحاب ر�س��ن �هلل وعف�ه، 
ومباهاته �ملالئكة بحجيجه، و�ل�سالة يف �مل�سجدين: �حلر�م، و�لنب�ي، و�ل�سالم على نبي 
�ل�سفر ذهابًا و�إيابًا، وحني  – �سلى �هلل عليه و�سلم -. ويف كل م�سقة عظيمة حني  �لهدى 
ا كان �حلج �لذي ه� معر�ج �لروح فيه هذه �ملعاين �لنبيلة، وتلك �ل�سفات  �أد�ء �ملنا�سك، ملَّ
�لعظيمة، وتلك �مل�سقة �لكبرية، كان ي�ستحق �حلاج على تلك �لعبادة كل تهنئة، وكل تربيك، 
من �أجل هذ� منت يف �ملدينة �لقد�س يف �لرت�ث �ل�سعبي �ملقد�سي عادة ح�سنة تدخل �ل�رسور 
�إىل نف��س �حلجاج وذويهم وهي ت�ديع �حلجاج، و��ستقبالهم بالب�رس و�لرتحاب، ومن مظاهر 
هذ� �ل�ستقبال تـزيني بي�ت �حلجاج، وكتابة لفتات عليها بع�س �آيات �لذكر �حلكيم، و��سم 

�حلاج، مع تهنئته باحلج �ملربور. 
ويقابل �حلجاج هذ� �لإكر�م بت�زيع �لهد�يا من عط�ر وم�سابح وم�سليات و�س��ك وغري 
ذلك، و�إطعام �لطعام، فيما ُي�سمى يف �لقد�س )�َسالمًا( ، وكل هذ� مُينت �لرو�بط �لجتماعية 

يف �ملجتمع �ملقد�سي، ويعززها. 

الزكاة وما يسري يف ركابها:  5 .

�لغني  بني  �ل�سادق  و�لإخاء  �حلب  من  متني  برباط  �مل�سلمني  تربط  �لفري�سة  هذه 
و�لفقري، وت�سم� بهما �إىل ث��ب �هلل – عز وجل -. 

ح و�لبخل، و�لأنانية، وتع�ِّده �لبذل و�لعطاء، وت�رسح  وهذه �لعبادة تنقي �مل�سلم من �ل�سُّ
�لنف�س بر�س��ن �هلل – عز وجل -. من �أجل هذ� كانت �لزكاة »�لتز�مًا رتب على �مل�سلم من 
عٍل، وكان من �ساأنها – كما هي �حلال مع �لأركان �لأخرى، �أي �لت�حيد، و�ل�س�م، و�ل�سالة، 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف القدس الشريف 214
هوية  وإنتماء

و�حلج – �أن حترم غري �مللتزم بها من نعمة �لنتماء �إىل �لإ�سالم. وبهذ� فقد كانت �لزكاة يف 
ج�هرها و�أ�سا�سها عماًل من �أعمال �لعبادة خليق بامل�سلم �أن ي�ؤديها على �سكل مايل خا�س 

بخز�نة �لدولة �لإ�سالمية،على �أن ل يخلط بينها وبني �ل�رس�ئب �لعلمانية« )18(.
وفقًا ما قاله �لباحث �ل�سابق، فالزكاة �سمان �جتماعي �إلهي حتفظ فيه حق�ق �لفقر�ء 
 – هلل  خال�سة  عب�ديتهم  ولتك�ن  للمادة،  �لعب�دية  ِرقِّ  من  ليتحررو�  �مل�ؤمنني،  �أبناء  من 
�أو �أن ي�ستذلهم غريهم من �أ�سحاب  تعاىل – دون �أن ت�ستعبدهم �ل�رسوريات و�حلاجيات، 
�ل�سدقات  –: {�إمنا  – تعاىل  �ل�سدقات بهم قال  �آية ت�زيع  بد�أت  و�لدث�ر، ولهذ�  �لق�س�ر 

للفقر�ء و�مل�ساكني و�لعاملني عليها...} )19(. 
و�أو�سى �لر�س�ل – �سلى �هلل عليه و�سلم – معاذ بن جبل برد �لزكاة �إليهم، حيث 

على  فرتد  �أغنيائهم،  من  ت�ؤخذ  �سدقة  عليهم  �فرت�س  �هلل  �أن  »�أعلمهم  قال: 
فقر�ئهم«)20(. 

من هنا كان �ملقاد�سة ول ز�ل�� من �أحر�س �لنا�س على �إخر�ج زكاة �أم��لهم يف �سهر 
رم�سان للفقر�ء و�مل�ساكني، و�ملع�زين، وياأتي دور �لزكاة كعبادة، وتر�ث لتاأمني �حلاجات 

�لأ�سا�سية للفرد وللجماعة، لتف�يت �لفر�سة على �ملرتب�سني باملجتمع �ملقد�سي. 
فيت�لد  �لإن�ساين،  �ملجتمع  ت��جه  �لتي  و�مل�سكالت  �لأزمات  �أخطر  من  يعترب  فالفقر 
و�لعدو�ن  و�لنتقام  و�حل�سد  �حلقد  �إىل  ُي�ؤدي  مما  و�لتخلف،  و�ملر�س  �جلهل  �لفقر  من 

و�جلرمية،وبالتايل تدمري �ملجتمع �ملقد�سي و��سمحالله. 

ثانياً- فيما خيتص باألعياد واملناسبات:  ◄ 

األعياد:  1 .

عيد:  أعيد الفطر ال�ضَّ .	
عيد، وغالبًا ما ُيعلن  ما �إن يعلن �نتهاء �سهر �ل�س�م حتى يبد�أ �لنا�س بعيد �لفطر �ل�سَّ
�نتهاء �سهر �ل�سيام، �ملفتي �أو �لقا�سي �أو من ين�ب عنهما بالتعاون مع �جلهات �لر�سمية، 
و�لتن�سيق مع �لدول �لعربية �ل�سقيقة. فيم�سي �لنا�س يف �ل�سباح �لباكر �إىل �مل�سجد �لأق�سى 
ل�سالة �ل�سبح، و�سالة �لعيد متطيبني، لب�سني �أجمل و�أح�سن ما عندهم من لبا�س، ُمكربين، 
�لأرحام،  و�سلة  �لرب،  �أعمال  على  �إياهم  حاثًا  �لعيد،  �سالة  �لإمام  بهم  في�سلي  ُمهللني، 
مكربين  �ساكرين  حامدين  م�سبحني  �ملبارك  �لأق�سى  �مل�سجد  رحاب  من  يخرج�ن  ثم 
زيارة  وي�ستاأنف�ن  بي�تهم،  �إىل  يع�دون  ثم  لالأم��ت،  ويدع�ن  �ملقابر،  مهللني،فيزورون 

�لأقارب و�سلة �لأرحام، وغري ذلك من �أعمال �لرب و�خلري. 
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	.أعيد الأ�ضحى املبارك: 
عيد، �إلَّ �أن معظم �لأهايل يذبح�ن �لأ�ساحي  وعيد �لأ�سحى �ملبارك ي�سبه عيد �لفطر �ل�سَّ
�سعرية  و�لأ�سحية  و�مل�ساكني،  �لفقر�ء  على  منها  كبري�ً  جزًء  وي�زع�ن  �لعيد،  �سالة  عقب 

ربانية، ويف �ل�قت ذ�ته عادة تر�ثية مقد�سية طيبة، للقادر عليها. 

املناسبات:  2 .

أ�لحتفال بر�أ�س �ل�سنة �لهجرية.  .	
	.أ�لحتفال بليلة �ملعر�ج. 

	.أ�لحتفال بليلة �مل�لد �لنب�ي �ل�رسيف. 
جرت �لعادة يف �لقد�س على �لحتفال باملنا�سبات �لدينية �ل�سابقة، �إذ يحتفل �ملقاد�سة 
بر�أ�س �ل�سنة �لهجرية، وعا�س�ر�ء يف �لعا�رس من حمرم، وليلة �ملعر�ج يف �ل�سابع و�لع�رسين 
من �سهر رجب، وبليلة �مل�لد �لنب�ي �ل�رسيف، ويك�ن �لحتفال بتالوة �لقر�آن �لكرمي، وق�س 
�ل�سرية �لنب�ية �لعطرة يف �مل�لد �ل�رسيف، وذكر رحلة �لإ�رس�ء و�ملعر�ج يف منا�سبة �لإ�رس�ء 

و�ملعر�ج. 

االحتفال باملواسم:  3 .

الم – �إذ يبد�أ هذ� �مل��سم ي�م �جلمعة بني 22  ومن ذلك م��سم �لنبي م��سى – عليه �ل�سَّ
�آذ�ر، و25 ني�سان، حيث يخرج �إىل �لنبي م��سى مت�يل �ل�قف، وهم �آل ي�ن�س �حل�سيني من 
�مل�سجد �لأق�سى �ملبارك، من باب �لناظر، �إىل طريق باب �لأ�سباط، ثم �إىل ر�أ�س �لعام�د، ثم 

الم – مع �لنا�س.  �لعيزرية، وبعدها �إىل مقام �لنبي م��سى – عليه �ل�سَّ
بالآيات  �ملزينة  و�لر�يات  �لأعالم،  حتمل  �لتي  �ل�س�فية  �حلركات  تخرج  ما  وغالبًا 
– عليه  �إىل مقام �لنبي م��سى  �لقر�آنية، و�لكتابات عن م�سايخ �لت�س�ف، وكان�� يدخل�ن 
�لكرمي،  �لقر�آن  �ل�عظ، وقر�ءة  �لذكر و�ل�سل��ت، ودرو�س  الم- ويقيم�ن هنالك حلقات  �ل�سَّ

و�لدعاء، وكان�� ين�سب�ن �خليام خارج �ملقام يف خالل �مل��سم. 
�إىل �لقد�س �ل�رسيف، ويف  �أ�سب�عًا كاماًل، وبعد ذلك يع�د �لنا�س  وت�ستمر �لحتفالت 
نف��سهم �لأثر �لطيب، لهذ� �مل��سم �لكرمي )21( ، وهذ� �مل��سم فيه ن�ساط للنا�س، ويف �ل�قت 

الم – من �سيطرة �ملحتل عليه.  ذ�ته حفاظ على مقام �لنبي م��سى – عليه �ل�سَّ

املوالد:  4 .

�مل��لد �لنب�ية �ل�رسيفة، من �أبرز مظاهر �لرت�ث �ل�سعبي �لديني �ملقد�سي، و�مل��لد ل 
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تت�قف على زمان م�لد �لر�س�ل – �سلى �هلل عليه و�سلم – فح�سب بل ترتبط كذلك ب�قائع 
و�أحد�ث ومنا�سبات �أُْخرى، من زو�ج، ووفاة، وبناء بيت، وقدوم من �ل�سفر، وميالد م�ل�د، 
و�سفاء من مر�س، وقدوم من �سفر، وغري ذلك. وللم��لد ف�سائل كثرية، ففيها ذكر هلل – عز 
وجل – وتبجيل للر�س�ل �لكرمي – �سلى �هلل عليه و�سلم – وتعليم للنا�س، وق�س ل�سرية �لنبي 
– �سلى �هلل عليه و�سلم – وتاآلف بني �لنا�س وتعارف مما ي�ثق �لعالقات �لجتماعية بني 

�لنا�س، ويق�َّي �لرو�بط �لأخ�ية بينهم. 
�لغايات  هذه  ولعل  وللرتبية.  وللتهذيب،  وللتعليم،  للذكر  جمال�س  فامل��لد  وهكذ� 
وكرثتها  و��ستمر�ريتها،  �لقد�س،  يف  �مل��لد  وج�د  �سبب  تف�رسَّ  �لتي  هي  للم��لد  �لروحية 

و�سعة �نت�سارها، رغم �ملتغري�ت �لجتماعية �لتي طر�أت على �ملجتمع �ملقد�سي. 
تر�ث  و�مل��لد  و�مل���سم،  �لدينية،  و�ملنا�سبات  بالأعياد  �لحتفال  �أن  �ل���سح  ومن 
تلك  كانت  وما  �ملماليك،  عهد  »من  عام  مائة  �سبع  منذ  ميتد  وعربي  فل�سطيني  مقد�سي 

�لحتفالت تختلف كثري�ً عن مظاهر �لحتفال يف ع�رسنا �حلايل« )22( .

ثالثاً- فيما يتصل باملوتى واجلنازات:  ◄ 
نعي �لعلماء من على منرب �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك وماآذنه.  1 .

�لدفن قرب �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك.  2 .
�إقامة �لعز�ء يف �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك.  3 .

زيارة �لقب�ر يف �لعيدين )�لفطر و�لأ�سحى(.  4 .
عمل �مل��لد للم���ساة يف بي�ت �لعز�ء.  5 .

نعي العلماء من عال منرب املسجد األقصى املبارك ومآذنه: 1 .

�لعلماء  نعي  �لعاد�ت  هذه  ومن  �لقد�س،  يف  �لديني  بامل�روث  تتعلق  عاد�ت  هنالك 
من عال منرب �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك، وماآذن �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك، وقد �سمعت ذلك 
�لعليا، وقد �سادف  �لإ�سالمية  �لهيئة  �لعلمي، رئي�س  �لدين  �ل�سيخ �سعد  عند وفاة �ملرح�م 
م�ت �ملرح�م وفاة �ملرح�م روحي �خلطيب حمافظ �لقد�س �ل�رسيف، فاأُقيم لهما �لعز�ء يف 
�أن كل �لف�سائل  �مل�سجد �لأق�سى، فكان �لنا�س ياأت�ن للتعزية باملرح�مني، ومن �ملعل�م 
و�عتبار  للميت،  ودعاء  قر�آن،  وقر�ءة  و�أجر  �سالة  �أ�سهر  من  �لأق�سى  �مل�سجد  يف  تتجمع 
بامل�ت، وغري ذلك من �لأ�سياء. ول نن�سى �ل�سالة على �مليت بامل�سجد �لأق�سى �ملبارك وما 

لها من ف�سيلة. 
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الدفن قرب املسجد األقصى املبارك: 2 .

و�ملرح�م  ن�سيبة،  زكي  �ملرح�م  من  كل  ودفن   48 �سنة  �سهد�ء  �ل�سهد�ء،  دفن  حيث 
�سعد �لدين �لعلمي، و�ملرح�م ح�سن طهب�ب خارج باب �لأ�سباط، عند هذ� �ملدخل للم�سجد 

�لأق�سى �ملبارك، تربكًا بهذ� �ملكان �ملقد�س. 

إقامة العزاء يف املسجد األقصى املبارك: 3 .

وه� كما ورد يف �لق�سم �لأول من هذ� �ملبحث يف نعي �لعلماء من عال منرب �مل�سجد 
�لأق�سى �ملبارك وماآذنه. 

زيارة القبور يف العيدين )الفطر واألضحى(:  4 .

درج �أهل �لقد�س وفل�سطني على زيارة �لقب�ر بعد �أد�ء �سالة �لعيدين، و�لدعاء لالأم��ت، 
ومن �ملعل�م �أن زيارة �لقب�ر يف �لإ�سالم مطلقة ولي�ست مقيدة بالأعياد فح�سب. 

عمل املوالد للمواساة يف بيوت العزاء:  5 .

�ملقد�سية  �لعاد�ت  من  وهي  حميدة،  وكلها  �حلميدة،  �لإ�سالمية  �ل�سنن  من  �لتعزية 
�لكرمية فيها م���ساة لأهل �مليت، وت�سلية لهم، وقد جرت �لعادة يف �لقد�س و�أكنافها على 

عمل �مل��لد، وقر�ءة �لقر�آن �لكرمي يف �مل��لد. 
بيت  يف  كالتمر  �حلل�ى  وت�زيع  بال�سهد�ء،  �ل�سهد�ء  �أهايل  �رسور  باجلنائز  ويلحق 
للم�ؤمنني،  �ملحتلني، وتطمني  لالأعد�ء  �إغاظة  �لتجلد  هذ�  �جلزع، ويف  �إظهار  وعدم  �لعز�ء، 
�لدين، بالت�سليم و�لإميان بقدر  �لثبات و�ليقني، و�لر�س�خ يف  وه� تر�ث مقد�سي يدل على 

رب �لعاملني. 

رابعاً- فيما يرتبط باألحوال الشخصية والزجيات:  ◄ 
ومن ذلك ما يتعلق باخلطبة، حيث تك�ن �لطلبة �أوًل: وعند �لتفاق على �لزو�ج، و�ل�عد 
تقليد�ً  �لعادة  �تفق�� عليه، وقد �سارت هذه  ت�ثيقًا ملا  �لفاحتة  �س�رة  �ملجتمع�ن  يقر�أ  به 

�سعبيًا، ل �أحد يخرج عنه، �أو يخالفه، �أو يعرت�س عليه.
وكذلك يف كتب �لكتاب، فاملاأذون �ل�رسعي، يخطب خطبة ت�سمى خطبة �لنكاح، ويدع� 
للعرو�سني، ويختم ذلك بقر�ءة �س�رة �لفاحتة للتاأكيد على ذلك �لعقد، و�إذ� كان�� يف �جلاهلية 

يرفع�ن �أيديهم للتاأكيد على �ل�سيء، فقر�ءة �لفاحتة هي تاأكيد على ذلك. 
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خامساً- فيما يتعلق بالعقيقة:  ◄ 
لة يف ُكتب  �لعقيقة من �ل�سنن �لإ�سالمية، وهي �حتفال بامل�ل�د، ولها �أحكامها �ملف�سَّ
عن  وو�حدة  �لذكر،  �مل�ل�د  عن  ذبيحتني  بذبح  منهم  �ملقتدر  �لقد�س،  �أهل  ويق�م  �لفقيه، 

�لأُنثى. 
ويق�م  و�لده،  مع  �لأدهمي  �مل�سجد  �إىل  �أب�ه  يح�رسه  �مليالد  حديث  طفاًل  ر�أيت  وقد 

�ل�سيخ وليد �سيام بحالقة �سعره يف �مل�سجد، وحث و�لده على �لت�سدق. 
�لقد�س تر�ثًا طيبًا، فيها فرح بامل�ل�د �جلديد، و�سلة رحم  �أ�سبحت يف  �ل�سنة  وهذه 

بدع�ة �لأقارب لالأكل من طعام �لعقيقة عند من ي�ستطيع. 

الفصل الثاني: أهمية الرتاث الديين اإلسالمي الشعيب املقدسي الفلسطيين 
توحيد الفكر املقد�ضي الفل�ضطيني.  ♦ 

غر�س املحبة بني املقاد�ضة.  ♦ 

التعاون على الرب والتقوى.  ♦ 

حتقيق ال�رشوريات للمقد�ضيني.  ♦ 

اإبراز الهوية املقد�ضية والفل�ضطينية �ضاخ�ضة للعيان.  ♦ 

توحيد الفكر اإلسالمي:  ◄ 
بطريقة  تفكر  �لتي  �جلماعة  لأن  �لجتاه،  »ت�حيد  و�سائل  �أهم  من  �لفكر  وحدة  ُتعدُّ 
و�حدة، وت�جه تفكريها عقيدة و�حدة، لبد �أن تك�ن غايتها و�حدة، و�لفكر ه� �أهم ج��نب 

�لإن�سان، فالإن�سان لي�س �إن�سانًا بج�سمه، بل ه� �إن�سان بعقله وفكره« )23(.
من هنا كانت خط�رة �لرت�ث �ل�سعبي �لديني �ملقد�سي �لذي ُي�سكل وحدة فكرية للمجتمع 

�ملقد�سي و�لفل�سطيني، وحتى مع �ملجتمعات �لأُخرى. 
�ل�سليمة  �لفطرة  تخاطب  �لتي  �لإ�سالمية،  بالعقيدة  �رتباطه  �لرت�ث  �أهمية  و�رس 
للنا�س،فتتلقي �لعقيدة مع �لرت�ث يف ت�حيد م�ساعر �لنا�س، وتفكريهم، لتاأخذ هذه �لأفكار 
ر�د، مما ُي�سهل على �لنا�س �حلياة، ويكفل لهم �سعادتهم يف  وذلك �لرت�ث �سفة �لثبات و�لطِّ

دنياهم و�آخرتهم. 

غرس احملبة بني املقادسة: ◄ 
وينتج عن وحدة �لفكر غر�س �ملحبة يف �لنف��س، �إذ ما يت�سل بالعقيدة �لإ�سالمية من 
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تر�ث كال�سالة و�ل�س�م و�حلج و�لزكاة وما يت�سل بها، كل ذلك ي�جد ن�عًا من �لرت�بط بني 
�لنف��س  �لتي تربط  تلك �ملحبة  �ملقد�سة،  �ملدينة  �أبناء  �أفر�د �ملجتمع، فت�س�د �ملحبة بني 
و�لقل�ب وت�سد �لعق�ل �إىل �لقيم �ل�سامية يف �ل�رسيعة �لإ�سالمية، وما يت�سل بها من تر�ث 

ديني. 

التعاون على الرب والتقوى: ◄ 
كيان  على  ُيحافظ  �جتماعية  عاد�ت  من  فيه  مبا  �ملقد�سي  �ل�سعبي  �لديني  فالرت�ث 
�ملجتمع ومتا�سكة و��ستقر�ره ُي�سكل �سابطًا ملمار�سات �لأفر�د، كما ُيي�رس لهم حياة �سهلة 
مي�رسة، دون �إعاقة �أو ��سطر�ب، لهذ� تعد �لعاد�ت �لجتماعية. بحق عاماًل ج�هريًا من �أكرب 
و�أق�ى ع��مل �لتنظيم �لجتماعي، و�سبط �لعالقات يف �ملجتمع. .. وهي ل تقل يف �لتنظيم 

و�ل�سبط عن �لق��نني �ل��سعية يف �ملجتمع )24(. 
                 :- تعاىل   – قال  و�لتق�ى،  �لرب  ع  �لتعاون  على  �لإ�سالمية  �ل�رسيعة  ح�ست  ولقد 
{وتعاون�� على �لرب و�لتق�ى} )25( . ونهت عن �لتعاون �لقائم على �لإثم و�لعدو�ن، قال – 

تعاىل -: {ول تعاون�� على �لإثم و�لعدو�ن} )26(. 
يف  عدته  هم  لأنهم  باإخ��نه،  �ل�ستعانة  دون  من  وحده  �لعي�س  ي�ستطيع  ل  و�مل�ؤمن 

�ء.  �ء و�ل�رسَّ �ل�رسَّ
ويتجلى هذ� �لتعاون يف �حلفاظ على �مل�سجد �لأق�سى و�لدفاع عنه، �إذ يتجمع �لنا�س 

من �لقد�س وخارجها يف �مل�سجد �لأق�سى لهذه �لغاية �لنبيلة. 

حتقيق الضروريات للمقدسيني: ◄ 
ومتكن �أهمية �لرت�ث �لديني �ملقد�سي يف �رتباطه �ملبا�رس بال�رسوريات يف �ل�رسيعة 
�خلم�سة، وهي:  �ملقا�سد  تت�سمن حفظ مق�س�د من  �لتي  �مل�سالح  �لإ�سالمية: »وهي 

حفظ �لدين، و�لنف�س، و�لعقل، و�ملال، و�لنَّ�سب« )27(.
فالرت�ث �لذي ه� ظاهرة �سعبية، يرتبط بتعاليم �سماوية، و�لعالقة بني �لدين و�لرت�ث 

متينة. 
فاإن  كذلك  و�لإن�سان  �ملجتمع  �رسوريات  حفظ  يف  م�ؤثر  �أعظم  ه�  �لدين  كان  وملا 
يقدم  �لدين  �إذ  و�أم��لهم،  نف��سهم وعق�لهم  و�لأفر�د، وي�س�ن  �لدين  �ل�سعبي يحفظ  �لرت�ث 
�أ�سا�سي يف  فه� عن�رس  �ملجتمع،  ت�سبط  وت�رسيعات  و�أحكامًا  ق��نني  وي�سع  وقيمًا،  مثاًل 
وترتبط  و�جلماعة،  �لفرد  عليها  ي�سري  �سل�كية  �أمناط  ه�  �لرت�ث  وكذلك  �ملجتمع،  ثقافة 

بالدين، فه� �أي�سًا له �أهميته �لبالغة. 
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�ل�رسيعة  من  فكل  و�ملتممات  �حلاجيات  �ملجتمع  حفظ  يف  بال�رسوريات  ويت�سل 
على  �لنا�س  »تقرير  وهي:  �لتح�سينات  هي  �ملتممات  �إذ  عليها.  للحفاظ  يدع��ن  و�لرت�ث 

مكارم �لأخالق، وحما�سن �ل�سيِّم« )28(. 
�ملجتمع  يف  �لأخالق  مكارم  تظهر  �لرت�ث  من  بها  يت�سل  وما  �لتح�سينات  وبهذه 
�ملقد�سي، من ذكر، وعبادة، وكرم، و�سم� �أخالق، و�سدق يف �ملعاملة، وجمال، وزينة، وغري 
ب �لغري للدخ�ل يف �لإ�سالم، و�لندماج يف  ذلك من �لأخالق �حلميدة، وُح�سن �خُلُلق، مما ُيرغِّ

جمتمعه، و�لدخ�ل يف �رسيعته )29(.

إبراز اهلوية املقدسية والفلسطينية شاخصة للعيان:  ◄ 
�إبر�ز  �إنَّ �لرت�ث �لديني �ل�سعبي �ملقد�سي �ل�سابق �لذكر مبا فيه من �أهمية، ي�ؤدي �إىل 

�له�ية �ملقد�سية �لفل�سطينية، وتكامل وت��زن هذه �ل�سخ�سية. 
ومن هنا تاأتي �أهمية �لدر��سات �لرت�ثية، وقد �سدق من قال: »�إن �لدر��سات �لرت�ثية 
�لنف�سية،  �له�ية �حل�سارية... وحر��سة معامل مقاومتها لأعا�سري �حلرب  ت�سهم يف �سيانة 
�لرت�ثية  فالدر��سات  �لفكري...  �لغزو  م�جات  من  جمتمعاتنا  حلق  �لذي  �لثقايف،  و�لتدمري 
جزء ع�س�ي من �إ�سرت�تيجية �لتحرر �ل�طني و�لتنمية �لجتماعية، و�لرت�ث ه� ذ�كرة �لأمة 

�حلية« )30(. 
وهكذ� فاإن �لرت�ث �ل�سعبي �لديني �ملقد�سي يدعم بنيان �ملجتمع �ملقد�سي و�لفل�سطيني، 
وي�سد �أركانه، ويربز �له�ية �ملقد�سية �لفل�سطينية يف �أجلِّ �س�رها، مما يجعل هذ� �ملجتمع 

ي�سمد يف وجه �لتحديات �لتي تعرت�س �سبيله من �لد�خل و�خلارج. 

الفصل الثالث: ُسُبل احِلفاظ على هذا الرتاث الديين الشعيب املقدسي 
الفلسطيين

احلفاظ على جذور هذا الرتاث.  ♦ 

ا�ضتنفار جميع الطاقات الر�ضمية وال�ضعبية للحفاظ على هذا الرتاث.  ♦ 

احلفاظ على املقد�ضات الإ�ضالمية التي حتت�ضن هذا الرتاث بالدفاع عنها.  ♦ 

ي�سكل �لرُت�ث �ل�سعبي �لديني �ملقد�سي مبا يت�سمن من �حتفالت بالأعياد و�ملنا�سبات، 
وغري ذلك من �لعاد�ت و�لتقاليد �أوثق �لرو�بط و�لعالقات يف �ملجتمع �ملقد�سي، وذلك مبا له 
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من معان روحية، وقيم خلقية، وهذ� �أمر طبيعي، �إذ ي�سكل �لإ�سالم �ملح�ر �لأ�سيل �لذي يدور 
ح�له �لرت�ث، ولذا لبد من احلفاظ على هذا الرتاث من خالل املقرتحات التالية: 

احلفاظ على جذور هذا الرتاث: ◄ 

و�لتعاون  �لت�حد  �إىل  تدع�  �لتي  �لتعاليم  تلك  �لإ�سالم،  تعاليم  على  باحلفاظ  وذلك 
و�لأخ�ة، و�سدق �هلل �لعظيم، �إذ يق�ل – تعاىل -: {�إمنا �مل�ؤمن�ن �أخ�ة} ]�حلجر�ت: 5 [. 

ومن �أبرز حق�ق �لأخ�ة �مل���ساة �ملعن�ية، و�لكفاية �ملادية، وهما من �أهم مق�مات 
بقاء �لإن�سان يف بيت �ملقد�س. 

استنفار مجيع الطاقات الرمسية والشعبية للحفاظ على هذا الرتاث: ◄ 

و�لأق�ى  �لأوىل  �لركيزة  لأنه  �ل�س��ئب،  به من  وتنقيته مما علق  �لرت�ث،  برت�سيد هذ� 
ل�ج�دنا  �حلقيقي  �لنعكا�س  وه�  و�لفل�سطينية،  �ملقد�سية  �جلماعية  للذ�كرة  و�لأعمق 
�لرت�ث  �سبل �حلفاظ على هذ�  ثقافتنا. ومن  �لقد�س وفل�سطني، وعن��ن وحدتنا، وروح  يف 
�لأبناء،  نف��س  به، وغر�سه يف  للتعريف  و�لندو�ت  �مل�ؤمتر�ت  تدوينه، وعقد  �لنقر��س  من 

و�لتعريف بف�سله و�أهميته، وت�سجيع �لقائمني عليه. 

احلفاظ على املقدسات اإلسالمية اليت حتتضن هذا الرتاث بالدفاع عنها:  ◄ 

�لنابع من هذ�  �ل�سل�ك  و�أمكنة ملمار�سة  للعبادة،  بي�تًا  لتك�ن  وترميمها، وتنظيفها 
ومنها  �مل�ساجد،  �ملقد�سات  هذه  ر�أ�س  وعلى  �لإ�سالمية،  �ل�رسيعة  مع  و�ملن�سجم  �لرت�ث، 
و�ملقامات،  و�لأ�رسحة،  و�ملز�ر�ت،  �لأخرى،  �مل�ساجد  وبقية  �ملبارك،  �لأق�سى  �مل�سجد 
�ملعن�ي  �لرت�ث  جانبي  على  �حلفاظ  من  لبد  �لق�ل  وخال�سة  م��سى،  �لنبي  مقام  وفيها 

و�ملادي، وتدوينه لي�سلم من �ل�سياع. 

اخلامتة:

وهكذ� ينتهي �لبحث معرفًا بالرت�ث �ملقد�سي �لديني �ل�سعبي، وم��سحًا عنا�رس هذ� 
�لرت�ث، و�أهميته، �لتي �سملت خمتلف ميادين �حلياة �لدينية و�لفكرية و�ملادية، مما ُي�ساعد 
�لعربية  �حل�سارة  على  �ملحافظة  وبالتايل  للنا�س،  �لطماأنينة  وجلب  �لدين،  �إقامة  على 

�لإ�سالمية يف �لقد�س وفل�سطني من �لنقر��س و�لزو�ل. 
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فاإذ� كان �لرت�ث �لديني يف �سم�ه ه� ن�ساط �إن�ساين، مرتبط مببد�أ �سماوي ول خيار لنا 
فيه، فاإن تفعيله فينا وبنا ه� من �ختيارنا. 

التوصيات:

لذا فاإن الباحث ُيو�ضي مبا ياأتي: 
�لع�رس  م�ستجد�ت  لي�ست�عب  وتط�يره  وتفعيله  �لرت�ث،  هذ�  على  �حلفاظ  من  لبد  1 .

�حلديث. 
لبدَّ من �حلفاظ على �مل�سجد �لأق�سى و�لدفاع عنه، باعتباره درة هذ� �لرت�ث.  2 .

لبد من �حلفاظ على م�ؤ�س�سة �ل�قف �لإ�سالمي، ذ�ت �لدور �ل���سح و�مل�سك�ر يف  3 .
�إحياء ودعم �لرت�ث �لديني �ل�سعبي �ملقد�سي، و�حلفاظ عليه يف وجه �لأعا�سري �لتي تهب 

على �ملجتمع �ملقد�سي. 
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اهلوامش:

، مادة )ورث(. �جل�هري، �ل�سحاح، �س 1133. 1
 . �مل��س�عة �لعربية �لعاملية، �س 175. 2

 . اعاتي، �لتط�ر �لثقايف يف غزة، �س 258. 3 حممد حمد �ل�سَّ
�لفكر  جملة  �مُلغلق،  و�لن�س  �ملفت�ح  �لن�س  بني  �لرت�ث  قر�ءة  حان،  �لطَّ جمال  حممد  4 .

�لعربي، �لعدد 75، �ل�سنة 15، �سنة 1994م، �س 129. 
 . �ساخت وي�زرث، تر�ث �لإ�سالم، ج1 / �س 15. 5

 . �سابر طعيمة، �لرت�ث �لإ�رس�ئيلي يف �لعهد �لقدمي، وم�قف �لقر�آن �لكرمي منه، 27. 6
منعم، حد�د، �لرت�ث �لفل�سطيني بني �لطم�س و�لإحياء، من �س 13-14. 7 يت�رسف. 

i 8 .Sebillot, Paul, (Le Folk lore, Litterature orale et ethrographie  trad  ينظر:
 .tionnelle octave et fils editeurs, Paris, 1913, P: 42

�بن رجب �حلنبلي، لطائف �ملعارف، �س 17. 9 بت�رسف. 
ُينظر تخريج �حلديث عند: عبد �هلل حممد عك�ر، يف كتابه: �إعالم �لأنام بف�سائل و�أحكام  10 .
الم – �س 37، و�حلديث �سحيح ورد يف �سحيح  �ل�سالة على �لنبي – عليه �ل�سالة و�ل�سَّ

م�سلم وغريه. 
 . �مل�سدر �ل�سابق، �س 39. 11

�مل�سدر �ل�سابق، �س 39. 12 بت�رسف. 
�لز�وية  �سيخ  وه�  �لقد�س،  يف  �لعالوية  �لطريقة  �سيخ  ه�  �لأفغاين،  �لكرمي  عبد  �ل�سيخ  13 .

�لأفغانية، �لتي تقع قرب باب �لغ��منة، مال�سقة للز�وية �لنق�سبندية. 
حديث �سحيح، من رو�ية �ل�سيخني يف كتابي �ل�س�م من �سحيحيهما.  14 .

 . ينظر: �بن تيمية، جمم�عة فتاوى �بن تيمية، �ملجلد 25 / �س 107. 15
 . ينظر: �سحيح �لبخاري، فتح �لباري، 4 / 119. 16

 . ينظر: �بن رجب �حلنبلي، لطائف �ملعارف، �س 262. 17
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�لندوة  ينظر: ندوة �لأح��ل �لجتماعية �ملعا�رسة، و�س�ر �لتغري يف �لعامل �لإ�سالمي “. 18
ان، يف 23- �لفكرية �لتي ُعقدت بالتعاون مع كلية �لإد�رة �لُعليا، له�ر، باك�ستان، عمَّ

�متيازي،  �أحمد  للدكت�ر عرفان  ني�سان 1984م، بحث  هـ، 29-25  27 رجب 1404 
بعن��ن: �لزكاة و�ل�سمان �لجتماعي يف �لإ�سالم �س 376. 

 . �س�رة �لت�بة: 60. 19
ينظر: 20 .

 . أ �سحيح �لبخاري 2 / 108	.
 . ونيل �لأوطار 4 / 130	.أ

، بت�رسف.  ينظر: �ل�سيخ منر عبَّا�س، مقد�ساتنا و�أطماع �ليه�د، �س 62-57. 21
ينظر: م�سطفى مر�د �لدباغ، �مل�جز يف تاريخ �لدول �لإ�سالمية، وعه�دها يف بالدنا  22 .

فل�سطني، ج1 / �س 166. 
 . د �ل�كيل، ق��عد �لبناء يف �ملجتمع �لإ�سالمي، �س 19. 23 ينظر: حممد �ل�سيَّ

 ، 24 .1967  –  1914 �سنة  من  غزة  يف  �لثقايف  �لتط�ر  اعاتي،  �ل�سَّ حممد  �أحمد  ينظر: 
�س260. 

 . �س�رة �ملائدة: 2. 25
 . �س�رة �ملائدة: 2. 26

 . ينظر: �لغز�يل، �أب� حامد، �مل�ست�سفى، �س 251. 27
 . ينظر: �لر�زي، �أب� عبد�هلل، �ملح�س�ل 2\2\222. 28

من هذ� �ملبد�أ و�ملنطلق �أ�سلم على يد كاتب هذ� �ملقال �أكرث من ع�رسة رجال ون�ساء من  29 .
�لديانتني �ل�سماويتني �ليه�دية و�مل�سيحية، ولكل و�حد منهم �سبب يف �إ�سالمه، ل جمال 

لذكره هنا. 
ينظر: �أمل عالمة و�آخرون، نفخات من �لرت�ث �ل�سعبي من �س 11-12. 30 بت�رسف. 
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املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية:

الكتب:
�لقر�آن �لكرمي.  1 .

�أمل عالمة و�آخرون، نفخات من �لرت�ث �ل�سعبي �لفل�سطيني، ن�رس مركز �ل�سنابل للدر��سات  2 .
و�لرت�ث �ل�سعبي، �سعري، �خلليل، فل�سطني، 1999م. 

م.  �لبخاري، �سحيح �لبخاري، �ملكتب �لإ�سالمي، �إ�ستنب�ل، 1979. 3
�ل�سلفية،  �لطبعة  �لع�سقالين،  حجر  �بن  �رسح  �لباري  فتح  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،  4 .

�لقاهرة، دون تاريخ للطباعة. 
�بن تيمية، جمم�عة �لفتاوى، طبعة م�س�رة، �ل�سع�دية، دون تاريخ للطباعة.  5 .

حاح، �عتنى به، خليل �سيحا، د�ر �ملعرفة، بريوت،  اد، �ل�سِّ �جل�هري، �إ�سماعيل بن حمَّ 6 .
�لطبعة �لأوىل، 1428هـ / 2007م. 

�لعربي،  �لرت�ث  �إحياء  مركز  و�لإحياء،  �لطم�س  بني  �لفل�سطيني  �لرت�ث  منعم،  �د،  حدَّ 7 .
�لطيبة، فل�سطني، 1986م. 

�حلنبلي، �بن رجب، لطائف �ملعارف، فيما مل���سم �لعام من �ل�ظائف، حتقيق، عبد�هلل  8 .
بن عامر، د�ر �حلديث، �لقاهرة، 1423هـ / 2002م. 

�لدَّباغ، م�سطفى مر�د، �مل�جز يف تاريخ �لدول �لإ�سالمية، وعه�دها يف بالدنا فل�سطني،  9 .
د�ر �لطليعة، بريوت، �لطبعة �لأوىل، 1348هـ / 1977م. 

هـ( ، �ملح�س�ل يف علم �لأ�س�ل، حتقيق، طه جابر، مطابع  �لر�زي، �أب� عبد�هلل، )ت 606. 10
�لفرزدق، �لرِّيا�س، �لطبعة �لأُوىل، 1401هـ. 

م، در��سة يف  اعاتي، �أحمد حممد، �لتط�ر �لثقايف يف غزة منذ �سنة 1914هـ / 1967. 11 �ل�سَّ
�لتاريخ �حل�ساري، ن�رس �جلامعة �لإ�سالمية، غزة، 1425هـ / 2005م. 

�كاين، حممد علي، نيل �لأوطار، مطبعة �حللبي، �لقاهرة، دون تاريخ للطباعة.  �ل�سَّ 12 .
د�ر  منه،  �لكرمي  �لقر�آن  وم�قف  �لقدمي،  �لعهد  يف  �لإ�رس�ئيلي  �لرت�ث  �سابر،  طعيمة،  13 .

�جليل، بريوت، 1399هـ / 1979م. 
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عبَّا�س، منر، مقد�ساتنا و�أطماع �ليه�د، من�س�ر�ت وز�رة �لأوقاف و�ل�س�ؤون �لإ�سالمية،  14 .
1420هـ / 1998م. 

عليه �ل�سالة  �لعك�ر، عبد�هلل حممد، �إعالم �لأنام بف�سائل و�أحكام �ل�سالة على �لنبي – . 15
الم – مطبعة �لبهجة، �إربد، �لأردن، 1416هـ / 1995م.  و�ل�سَّ

�لفنية  �لطباعة  �رسكة  �لعالء،  �إبي  م�سطفى  حتقيق،  �مل�ست�سفى،  حامد،  �أب�  �لغز�يل،  16 .
�ملتحدة، �لقاهرة، �لنا�رس مكتبة �جلندي، دون تاريخ للطباعة. 

كتب  �سل�سلة  و�آخرين،  �ل�سمه�ري  زهري  حممد  ترجمة  �لإ�سالم،  تر�ث  �ساخت،  ي�زرث،  17 .
�ملجل�س �ل�طني للثقافة و�لفن�ن و�لآد�ب، �لك�يت، 1988م. 

�ل�فاء للطباعة و�لن�رس  �لبناء يف �ملجتمع �لإ�سالمي، د�ر  �ل�سيِّد، ق��عد  �ل�كيل، حممد  18 .
و�لت�زيع، �ملن�س�رة، �لطبعة �لثانية، 1410هـ / 1989م. 

اجملالت: 
م، قر�ءة �لرت�ث بني �لن�س �ملفت�ح  جملة �لفكر �لعربي، �لعدد 75، �ل�سنة 15، �سنة 1994. 1

ان.  و�لن�س �ملغلق، حممد جمال �لطحَّ

املوسوعات: 
�ل�سع�دية،  �لريا�س،  و�لت�زيع،  للن�رس  �مل��س�عة  �أعمال  �لعاملية،  �لعربية  �مل��س�عة  1 .

1416هـ / 1996م. 

الندوات: 
�لندوة  �لأح��ل �لجتماعية و�لقت�سادية �ملعا�رسة، و�س�ر �لتغري يف �لعامل �لإ�سالمي، “. 1
ان، ُعقدت  �لفكرية �لتي عقدت بالتعاون مع كلية �لإد�رة �لُعليا، له�ر – باك�ستان، عمَّ
بني 23-27 رجب، وفق 25 -29 ني�سان 1984م، �لف�سل �لر�بع: “�لزكاة و�ل�سمان 

�لجتماعي يف �لإ�سالم“ للدكت�ر �أحمد �متيازي. 

ثانياً- املراجع األجنبية:
Sebillot, Paul, “ Le Folk lore Litteratue orale et Othrographie Traditionelle 1. 

octave et fils editeurs, Paris, 1913. 



القيم اإلنسانية 
يف الرتاث الشعيب املقدسي

أ.بامسة صواف
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ملخص: 
تعد �لقيم �لأخالقية و�لإن�سانية مبثابة �ملر�سد لالإن�سان يف حياته وت�رسفاته، ويتحدد 
من  ترفع  �لإن�سانية  �لقيم  كانت  فيه، وملا  �ل�سائدة  �لقيم  �أي جمتمع من خالل  رقي  مدى 
م�ست�ى �لن�سج �لفردي، و�لأ�رسي، و�لجتماعي، ح�سب ق�ل »كري�سب �أكت«. فقد �رتاأيت �أن 
يك�ن م��س�ع بحثي »�لقيم �لإن�سانية يف �لرت�ث �ل�سعبي �ملقد�سي«، وذلك من خالل �لرت�ث 

�لق�يل يف �حلكاية �ل�سعبية �ملقد�سية، و�ملثل �ل�سعبي، و�لغناء �ل�سعبي. 
وتتاأ�ض�س هيكلية البحث على العنا�رش الأربعة الآتية :

�لتعريف بالقيم �لإن�سانية، و�إظهار فائدتها، ودورها يف �حرت�م حق�ق �لإن�سانية،  1 .
وعر�س دللتها، من خالل: 

عر�س مناذج من �حلكاية �ل�سعبية �ملقد�سية، ورو�يتها باللهجة �ملقد�سية.  ● 

عر�س بع�س �لأمثال �ل�سعبية 2 .
عر�س بع�س �لقيم يف �لغناء �ل�سعبي، من خالل مقاطع من �مليجانا، و�لعتابا، مع  3 .

�لرتكيز على �س�رة �لقد�س فيها. 
معايري  خالل  من  �لإن�سان،  حق�ق  �حرت�م  على  ي�ساعد  �لإن�سانية  �لقيم  �حرت�م  �إن 
بّد  لذ� ل  �أكرث دميقر�طية،  �إقامة حياة  �لتي تعمل بدورها على  �مل�ساو�ة و�حلرية و�لعد�لة 
من �إظهار �لقيم يف �لرت�ث �ل�سعبي �لفل�سطيني �ملقد�سي، �لذي ه� جزء ل يتجز�أ من �لرت�ث 

�ل�سعبي �لفل�سطيني عامة. 
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مقدمة: 
عندما يح�رس �لرت�ث، حت�رس �لذ�كرة حمملة بعبق تاريخ �لأجد�د، ت�سدنا وتاأخذنا �إليها 
يف رحلة عرب ما�س �أنتجه �لأجد�د ليخلق�� منه ت���ساًل بني �ملا�سي و�حلا�رس و�مل�ستقبل، 

فُتمنح �لأ�سالة، وتت�سكل �لثقافة �لتي يرتجمها �لإن�سان باأمناط �سل�كية، وعاد�ت، وقيم. 
�أعدت هذه �ل�رقة �لبحثية ح�ل �لقيم �لإن�سانية يف �لرت�ث �ل�سعبي �ملقد�سي، مبنا�سبة 
�إطالق �لقد�س عا�سمة �لثقافة �لعربية لعام 2009م، ملا للقد�س من �أهمية تاريخية ودينية، 
ورمزية �سقت طريقًا لها لتثبت قد��ستها وكين�نتها �لتي حاولت �أيٍد عدة حم�ها و�إلبا�سها 
مكانًا  لتجد  �جلن�سيات  فيه  وتتعدد  �ل�سماوية،  �لديانات  فيه  تلتقي  ومكان  مغاير�ً،  ث�بًا 
من  بهم  وتعرب  املوؤمنني،  ت�ضحذ خيال  مدينة  قاطبة  العامل  »فلي�س يف  يحت�سنها، 
احللم اإىل الواقع، واأخرى من الواقع اإىل احللم يف جدلية م�ضتمرة ومفعمة بالرموز 
�إليها  ياأتي  ترف�س من  فالقد�س ل   ،  )1( القد�س«  مثل  التاريخي  واحل�ضور  والإ�ضارات، 

عابد�ً مت�ساحمًا؛ لأنها حتمل قلبًا مقد�سًا ي�سم �أماكن دينية لأديان خمتلفة. 
ينطلق البحث من حمورين: 

املحور الأول: ● يتحدث عن مفه�م �لقيم و�أهميتها. 
و�لأمثال  �ل�سعبية،  �حلكاية  يف  �ملقد�سي  �ل�سعبي  �لرت�ث  يتناول  الثاين:  ● املحور 

�ل�سعبية، و�لغناء �ل�سعبي. 
القيم: 

القيم م�سدر مبعنى �ل�ستقامة )2( كما جاء يف ل�سان �لعرب. 
وباقي  فكره وعمله  �إليها  �لإن�سان، ويحتكم  عليها  ين�ساأ  �أ�سا�سية  والقيم هي مبادئ 

ن��حي حياته �ل�سخ�سية و�لجتماعية )3( . 
�لأفر�د  بني  �لجتماعي  �لتفاعل  بناء  عملية  يف  �لأ�سا�سية  �لعنا�رس  من  �لقيم  وتعد 
للمجتمع،  �لعامة  �لفل�سفة  �أو  �لأيدي�ل�جية،  تعمل على حتديد معامل  �ملجتمعات، فهي  يف 
وهذ� ما ُيظهر �سبب �ختالف �لقيم يف �ملجتمعات �لر�أ�سمالية عنها يف �ملجتمع �ل�سي�عي، 

�أو�لديني، �أو �لعلماين؛ فهي �لطريقة �لتي يفكر بها �أبناء �ملجتمع )4( . 
�لطباع  در��سة  على  �لأخالق  وتعمل  �ل�سل�كية،  و�لتمثالت  بالأخالق،  �لقيم  وترتبط 
و�ل�سل�ك من �أجل �إ�سد�ر �أحكام، فالأخالق تق�ميات لل�سل�ك غايتها حتقيق قيمة �أخالقية 
كقيمة �خلري، �أو �لعادة �أو �لطماأنينة، �أو �لف�سيلة )5(. وما د�مت �لقيم مرتبطة بالأخالق، فاإن 

هناك قيمًا �يجابية، و�أخرى �سلبية. 
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أهمية القيم: 
تاأتي اأهمية القيم من خالل: 

متييزها للثقافات �لفرعية د�خل �ملجتمع �ل��حد، »فالقيم هي �لتي ت�جه �سل�ك  ♦ 
�أبناء �لثقافة �لفرعية، و�أحكامهم، فتحدد لهم ما ه� مرغ�ب فيه، وما ه� غري مرغ�ب« )6( . 
كما يتحدد رقي �أي جمتمع من خالل �لقيم �ل�سائدة فيه، لذ� جند �لقيم �حلقيقية تنت�رس عرب 
�لثقافات، عرب عالقة متد�خلة للعملية نف�سها، �أل وهي عملية حياة �جلن�س �لب�رسي )7( . �لتي 

ل تكتمل هذه �لعملية دون ثقافة خا�سة بها، تثبت كين�نتها يف �ل�ج�د. 
�لفرد،  بذ�ت  مرتبطة  �لقيم  لأن  لالأفر�د،  �لنف�سي  �لت��زن  حتقيق  على  �لقيم  عملت  ♦ 
يف ت�سكيل وجهة نظره يف �حلياة، و�ن�سجامه مع ن�سيجه �لجتماعي، �لذي يحقق �لتكيف 
�لنف�سي، وذلك من خالل معرفته مبا ه� مقب�ل �أو مرف��س يف �ملجتمع، وعدم ت�ساوق �لفرد 
مع قيم جمتمعه ت�سكل لديه �سع�ر�ً يدعى »�لغرت�ب �لقيمي �لثقايف«، ويعد هذ� �لن�ع من 
�لغرت�ب من »�أهم ما يحكم �لإن�سان وينظم �سالته �لذهنية و�لعاطفية بالنا�س وبالك�ن، 
�لثقافة �لتي يت�رسب بها. وتعد �لقيم ج�هر ثقافة �ملجتمع؛ لأنها ت�سكل �أر�سيتها �لعقيدية 

و�لأخالقية و�لذوقية و�جلمالية« )8( . 
و�لثقافة �لفل�سطينية ممتدة يف �لتاريخ وعربه، جمدولة برت�ث ورثه �أبناوؤها عرب �أزمان 
عدة، فاأ�سبح �لرت�ث جزء�ً من ثقافته، فه� ر�أ�س مال ثقايف، و�جتماعي*، ت�سكل من خالل 
�لنا�س، وهم يعي�س�ن حياتهم �لي�مية، ليعيدو� �إنتاج معرفتهم بذو�تهم، بانخر�طهم �ل��عي 
يف م�سهد ح�ساري، يج�سد حلظة “�لنمط �لنم�ذجي”، وميالأ �لف�ساء، ويك�ن �سبكة مرجعية 

للعالقات �لجتماعية، و�ل�سيا�سية، و�لقت�سادية، و�لفكرية )9( . 
وياأتي �لرت�ث �لفل�سطيني بخطابات عدة تهدف �إىل �ل�سيطرة على �حلا�رس و�مل�ستقبل، 
من خالل بث جذور �ملا�سي فيه، فيتاأ�سل بذلك تر�ثنا، �لذي ي�سكل »ه�يته وتاريخه، ومن 
هنا جاء �هتمام �ل�سعب �لفل�سطيني برت�ثه �ملكت�ب، وغري �ملكت�ب، لأن يف ذلك �لت�ساقًا 
بالأر�س، وربطًا مبا�سيه، وبالتايل ه� ه�يته �لتي ي�ستمد منها �رسعيته ووج�ده« )10( ، وه� 

�لذي مينح �لإن�سان �لفل�سطيني �أ�سل�ب �حلياة، و�أمناط �ل�سل�ك و�لقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد. 
و�لرت�ث �ملقد�سي ه� جزء ل يتجز�أ من �لرت�ث �لفل�سطيني عامة، و�إن وجد لكل مدينة 
وقرية فل�سطينية خ�س��سيتها، ولكنها يف �لنهاية متد�ولة بني �لنا�س كافة، تقال بلهجات 
�لقيم  �لق�يل، لأبرز بع�س  �لرت�ث  لذ� �عتمدت يف بحثي هذ� على جزء من  فل�سطينية عدة. 
�ل�سعبية  �حلكاية  فاخرتت  و�لدينية،  و�ل�طنية،  و�جلمالية،  �لجتماعية،  فيه:  �ل�سائدة 

�ملقد�سية، وكذلك �لأمثال �ل�سعبية، و�لغناء �ل�سعبي. و�ساأبد�أ باحلكاية �ل�سعبية �أوًل. 
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احلكاية الشعبية: 
�حلكاية من �ملحاكاة �أو �لتقليد، وهي ترتبط مبحاولة �ل��قع، �أو على �أقل تقدير و�قع 
نف�سي يقتنع �أ�سحابه بحدوثه، ول ن�ستطيع �أن نعرف متى بد�أت �حلكاية �ل�سعبية، ويج�ز لنا 
�لعتقاد باأنها بد�أت �أوًل على يد رو�ة متاأدبني، ثم �أهملتها �لطبقات �خلا�سة، �إل �أن �لعامة 

تلقفتها و�حتفظت بها بعد �أن ه�سمتها ومنحتها طابعها �ل�سعبي )11( . 
متثل �حلكاية �ل�سعبية »جانبًا من ثقافة �ل�سعب وحياته �لروحية، ف�ساًل عّما حتمله من 
ملحات تاريخية لها دللتها �خلا�سة، وتعرب عن حب �لنا�س للعدل و�حلرية و�ل�سالم«)12(. 
وت�سنف �حلكاية �ل�سعبية �إىل: �حلكايات �خليالية، و�حلكايات �ل��قعية و�لرتب�ية، و�حلكايات 
�لبدوية، و�حلكايات �لدينية، وحكايات �حلي��ن، وحكايات �لن��در و�لنكت، وق�س�س �لأمثال 

�ل�سعبية )13( . 
�حلكاية  وظيفة  �أن  وت�سنيفها،  �ل�سعبية  باحلكاية  و�ملعنيني  �لباحثني  بع�س  ويرى 
�ل�سعبية هي �لتع�ي�س عن عدم مقدرة �لإن�سان على حتقيق رغبات معينة كان من �ل�سعب 

حتقيقها، و�حلكاية �لفل�سطينية لي�ست مبعزل عن هذ� �لتف�سري )14( . 
وت�ستمل �حلكايات �ل�سعبية على قيم عدة: �جتماعية، وجمالية، ووطنية، ودينية، وهذ� 
للدكت�ر  �لقد�س«،  ما وقعت عليه يف كتاب »كان يا ما كان«، حكايات �سعبية من مدينة 
وترب�ية،  وو�قعية،  خيالية،  حكايات:  �إىل  �حلكايات  بتق�سيم  قام  �لذي  �لأ�سهب،  ر�سدي 

وبدوية، ودينية، وحكايا �حلي��ن، وحكايات مرحة، وحكايات �لأمثال. 
�ملطلع على �حلكايات �ملذك�رة يجد باأنها تعباأ بالقيم �لجتماعية، مثل: �ل�سجاعة، 
و�ليثار، و�لطم�ح، و�ل�رسف، و�مل�ساو�ة، و�لعدل، �لنفاق، و�لحتيال، و�لنتقام، و�لإخال�س، 
�جل�سدي،  �جلمال  تقدير  يف  ظهرت  �لتي  �جلمالية  �لقيم  و�أي�سًا  و�خليانة.  و�حلقد،  و�لغدر، 
وجمال �للهجة �ملقد�سية �لتي برزت يف بع�س �لق�س�س. و�لقيم �ل�طنية، مثل حب �ل�طن، 
و�خل�ف عليه، و�لقيم �لدينية، مثل �خل�ف من �هلل، و�للج�ء �إليه، و�لقيم �لثقافية، مثل �لعنف، 

و�خل�ف، و�لتع�سب، وتاأتي خامتة �حلكايات على �نت�سار قيم �خلري على �ل�رس. 
�خرتت حكاية بعن��ن: �ل�سيخ �ملنجم، وهي من �حلكايات �ل��قعية. 

الشيخ املنجم/ حكاية واقعية: 
قال الرواي: 

�أثناء �لثالثينيات، و�لأربعينيات حتى )�سنة 1948( ، كان �سيخ منجم ي�سكن يف باب 
�خلليل يف �لقد�س، ��ستهر باأنه كان يحل م�ساكل كثرية، منها طرد �ل�سياطني من �لأج�سام، 
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ومعاجلة �لعاقر�ت، و�سفاء �ملر�سى، وك�سف �جلر�ئم و�مل�رسوقات، وقر�ءة �لكف وغري ذلك 
كثري. ذ�ت مرة جاءه مز�رع من قرية قريبة من �لقد�س، وجعل يت��سل �إليه �أن ياأتي معه لريى 
�بنته، وهي عرو�س �أ�سيبت با�سطر�ب ع�سبي يف ليلة عر�سها، كان �أب�ها ي�سف حركاتها 
�له�ستريية وه� يبكي. ولكن �ل�سيخ طماأنه، ثم ذهب معه حاماًل كتابًا �سخمًا �أور�قه �سفر�ء 
للبخ�ر، وقعد هناك فاحتا  �إ�سعال فحم  �ل�سيخ  �لد�ر طلب  وما يلزم من بخ�ر. وملا و�سال 
كتابه مت�سنعًا �أنه يقر�أ فيه عن حالة �ملري�سة، بينما ت�سحك حينًا ثم تبكي يف حني �آخر، 
وه� ير�قبها و�سط دخان �لبخ�ر، وبعد فرتة قال لها: »��سمعي يا بنت، طالعك يف �لكتاب 

يبني �إنك �سليمة ما عندك مر�س، و�لعفريت ل�سه ما ركبك«. 
فلما �سمعت �لفتاة كلماته �نتف�ست معتدلة ثم �نحنت على يده وقبلتها، ثم قالت: »و�هلل 
�أن يف�سحني  �أخاف  �أحببت �سابًا ومنت معه وقطفني،  �أنني  يا �سيدي كالمك �سحيح. غري 
�أدبرها معه«، وملا  �أنا  . . ب�سيطة،  عري�سي«، و�نفجرت يف بكاء هادئ. فقال لها: »ب�سيطة. 
طيبة،  �لبنت  هلل  »�حلمد  ب�سمع:  وعري�سها  له  ي��س��س  فجعل  بلهفة،  �أب�ها  ��ستقبله  خرج 
و�ل�سيطان �لر�كبها دبرناه، يف �ساعة زمان يطلع وت�سبح طبيعية، لكن �إذ� طلع من عينها 
بع�رها، و�إذ� طلع من �أذنها ي�سمها. . . �ملهم �إن �ملكان �لذي �سيخرج منه ي�رسه«. �سكره 

�أب�ها ودفع له ع�رسين جنيها )كانت مبلغًا كبري�ً( ، قبل �أن ي��سل�ه �إىل د�ره. 
ويف تلك �لليلة �أدرك �لعري�س �سدق �ل�سيخ وعرف من �أين خرج �ل�سيطان فلم ينزعج، 

وبعد �أيام ز�ر �ل�سيخ و�أهدى له خروفًا �سمينًا. 
�لنتظار  غرفة  يف  �حلاجات  �ساحبات  بني  وقعدت  ثرية،  �سيدة  جاءت  ي�م  وذ�ت 
�أنها كانت حتمل من زوجها، ولكنها  يف عيادة �ل�سيخ، �ساألتها �مر�أة بجانبها، فحكت لها 
�أ�سقطت حملها مرتني، و�أنها جاءت ليكتب لها �ل�سيخ حجابًا. هذه �ملر�أة دخلت غرفة �ل�سيخ 
قبل تلك �ل�سيدة �لرثية، و�لظاهر �أنها حكت له عنها، بدليل �أنها عندما دخلت قر�أ لها كفها 
�أوًل، و�أخربها عن و�سعها، ثم ناولها حجابًا، وقال لها: »طالعك يحتاج لهذ� �حلجاب باإذن 

�هلل، �طمئني �لنتيجة م�سم�نة«. 
ناولته ع�رسين دينار�ً وهي مطمئنة متام �لطمئنان، معجبة به �إعجابًا �سديد�ً. وعندما 
�آلمها،  �سدة  من  مت�ت  كادت  بل  �ل�سابقتني،  كاملرتني  لي�س  ��سقطت  و�سعها  �أو�ن  �قرتب 
وعندما �سفيت �أخربت �أخ�يها عن �حلجاب �ملزيف �لذي �أعطاها �إياه ذلك �لدجالن فذهبا 
ملقابلته وحما�سبته على �أجرته، وملا دخال �لعيادة �أخذ� ي�سيحان وي�سبان. ولكن تعر�س 
لهما �سابان خم�س�سان ملثل هذ� �مل�قف و��ستطاعا �إ�سكاتهما حتى يفرغ �ل�سيخ من عمله 
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�لأخ�ين  �أحد  يتحدث  يكد  ومل  �ملر�أة،  ومعهم  �لربعة  دخل  �ل�سيخ  �أذن  وعندما  ويقابلهما. 
حتى �أ�سكته �ِل�سيخ قائاًل: : �أين �حلجاب؟ نريد �أن نقر�أ ما فيهن فناولته �ملر�أة له، فقر�أ لهم، 
فاإذ� فيه �آيات تخت�س بطلب �لرحمة، وكلمات تتعلق بنجاتهما من �مل�ت؛ لأن �مل�ل�د لي�س 
من �أبناء �حلياة. فا�ستغرب �لأخ��ن، و�أخذ� يعتذر�ن، ولكن �ل�سيخ رف�س �عتذ�رهما؛ �نهما 
دينار�ً، وبعد ذهابهما  وناوله ع�رسين  �أحدهما  فاأر�ساه  �أول جميئهما،  و�ستما يف  �ساحا 

�أعطى دينارين لكل من �ل�سابني �مل�ظفني عنده )15( . 

أهم القيم اليت ظهرت يف احلكاية: 
ظهرت يف �حلكاية قيم �جتماعية، �سلبية و�إيجابية، ومن �لقيم �ل�سلبية، �لكذب، حينما 
طرد  مثل:  �مل�سكالت،  بع�س  يحل  باأنه  ��ستهر  �لذي  �ملنجم«  »�ل�سيخ  عن  �حلكاية  حتدثت 
�لكف.  وقر�ءة  و�مل�رسوقات،  �جلر�ئم  وك�سف  �لعاقر�ت،  ومعاجلة  �لأج�سام،  من  �ل�سياطني 
�حلكاية  يف  ظهر  ما  وهذ�  �لأم�ر،  زمام  ليم�سك  عي�ب  على  يت�سرت  كان  �لكذب  هذ�  ولكن 
حينما �بتدع �ل�سيخ ق�سة �ل�سيطان »�لر�كب« ج�سد �لفتاة، من �أجل �ملحافظة على �رسفها، 

فكتم �رسها، وتعد هاتني من �لقيم �لجتماعية �ليجابية يف �حلكاية. 
�لتي �سيخرج منها  �لقيمة �جلمالية حينما ذكر �ملناطق  ولعب »�ل�سيخ �ملنجم« على 
�ل�سيطان من  �لزوج بخروج  لذ� ر�سي  �لأذن في�سمها،  �لعني فيع�رها، ومن  �ل�سيطان من 

منطقة �أخرى يف ليلة زفافه، حر�سًا على �ملحافظة �جلمالية جل�سد زوجته. 
كتبت �حلكاية باللغة �ل�سحيحة، وتظهر قيمتها �جلمالية �أي�سًا حينما تروى باللهجة 

�لعامية �ملقد�سية. 
كما ظهرت يف ق�سة »�ملر�أة �لعاقر« قيم �جتماعية �أخرى، مثل: �لتحدي، حينما حتدت 
�مل�ظفني،  جه�د  وتقدير  و�لت�سامح،  حجابًا،  لها  ليعمل  �ل�سيخ  �إىل  بذهابها  قدرها  �ملر�أة 

حينما �أعطى �ل�سيخ دينارين للم�ظفني لأنهما منعا �لأخ�ة من �لعتد�ء على �ل�سيخ. 
حتمي  قر�آنية  �س�ر  من  »�حلجاب«  يف  ما  �لأخ�ة  قر�أ  عندما  دينية،  قيم  ظهرت  كما 

�أختهم من �ل�رس، وهذ� يدل على �ميانهم بقدرة �هلل. 
�رسب  �لأخ�ة  حـاول  حينما  �لعنف،  ��ستخد�م  مثل:  �لثقافية،  �لقيم  �أي�سًا  وظهرت 

�ل�سيـخ. 
و�لذي  �لأفر�د  بني  �لنف�سي  �لت��زن  �إحد�ث  على  �ملذك�رة  �حلكاية  يف  �لقيم  وتعمل 
بدوره يحقق �لن�سجام �لجتماعي، كما عملت �لقيم على �إظهار �مل�ست�ى �لثقايف لالأفر�د 

د�خل �ملجتمع �ل��حد يف ذلك �ل�قت. 
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األمثال الشعبية: 
وحكمة،  عربة  �إىل  تخل�س  ط�يلة  �سعبية  جتربة  نتاج  عن  تعبري�ً  �ل�سعبي  �ملثل  يعد 

وت�ؤ�س�س على هذه �خلربة للح�س على �سل�ك معني، �أو للتنبيه من �سل�ك معني. 
و�ملثل جملة مفيدة م�جزة مت��رثة �سفافة من جيل �إىل جيل، وهي جملة حمكمة �لبناء 
بليغة �لعبارة، �سائعة �ل�ستعمال عند خمتلف �لطبقات، ويلخ�س ق�سة عناء �سابق، وخربة 
غابرة �ختربتها �جلماعة، لذ� حظي �ملثل عند �لنا�س بثقة تامة، ف�سدق�ه؛ لأنه يهتدي يف 
حل م�سكلة قائمة بخربة مكت�سبة قدمية �نتهت �إىل عربة ل تن�سى، وقد قيلت هذه �لعربة يف 

جملة م�جزة قد تغني عن رو�ية ما جرى )16( . 
�مل�ساغ  �ل�سعبي  �حل�س  ترتجم  �لتي  �ل�سعبية،  بالأمثال  يحفل  �لفل�سطيني  وتر�ثنا 
يف  بثقافتنا  وترتبط  �لأجد�د،  وثقافة  فكر  عن  بدورها  تك�سف  و�لتي  �ملحكية،  باللهجـة 

�ل�قت �حلا�رس. 
ومن القيم التي ظهرت يف اأمثالنا ال�ضعبية: 

�ل�سرب و�حللم:  ♦ 

�للي ب�س�ف بل�تة غريه، بته�ن عليه بل�ته.  -
�حِللم ملح �لأر�س: ي�رسب للحث على �عتماد �حللم و�ل�سرب )17( - . 

��سرب ع �حل�رسم بت�كله عنب - 

�إلب�س خف، و�قلع خف حتى يجي لك خف )18( - . 
�ل�رسف:  ♦ 

ما با�سها حد� من متها �إل �أمها: ي�رسب حلال �لبنت �ل�رسيفة، �لعفيفة. )19( - 
من برة رخام، ومن ج�ة �سخام )20( - . 

�ل�سدق و�لكذب:  ♦ 

�إللي بفنت �إلك، بفنت عليك.  - 

�أخ�ك ُهّ�ي �للي ُب�سدقك �لن�سيحة: لأن �لذي ل يظهر عيبك يريد �يذ�ءك )21( - . 
كتمان �ل�رس:  ♦ 

�للي كا�رسها، و�للي مليها و�َحد: ي�رسب يف ناكر �ملعروف.  - 

ب�كل �لهدية، وبك�رس �لزبدية )22( - . 
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ية:  �لت�سح ♦
�بن �ل�سكايف حايف، و�بن �حلايك عريان.  - 

نف�سه،  �أو ت�س�ي ع غريها: ي�رسب فيمن يجهد  نف�سها وتنّ�ر،  �ل�سمعة حترق  زي  - 
وي�سحي ب�سعادته من �أجل �إ�سعاد �لآخرين. )23( 

�لت���سع و�لت�سامح:  ♦ 

�للي فات مات، و�حنا ولد �لي�م.  -
�سبِّح ول تقبح، و�مل�سامح كرمي.  - 

يا ما مرق ع هاجل�رس ق��فل: ي�رسب على ل�سان من عا�س ط�ياًل، و�خترب كثري�ً من  - 
�أ�سناف �لنا�س، وعرف �أخالقهم. )24( 

�س�ن �لأر�س:  ♦ 

من  �لأر�س  �س�ن  �رسورة  يف  ي�رسب  �ل�رسقة:  �لنا�س  بتعلم  �ل�سايبة  �لأر�س  - 
�لعابثني. )25( 

�لحتكار:  ♦ 

�إذ� غليت �حلبة، بطلت �ملحبة. )26( - 
�لنفاق:  ♦ 

َم�ّسيح ُج�خ: ي�رسب لكل منافق. )27( - 
�جلمال:  ♦ 

لب�س �لع�د بج�د. )28( - 
�حلالل و�حلر�م:  ♦ 

�للي فل��سه حر�م، بعرف باب �ملحكمة: �حلث على �لرزق �حلالل. )29( - 
عزة �لنف�س:  ♦ 

َقعدتي بعتبْة د�ري، ول عند �أعز �أحبابي.  -
�للي برميك من �إيده، �إرميه من رجلك.  - 

روح حل�، وتعال حل�. )30( - 
�لعزمية:  ♦ 

�إله عمر ما بتهينه �سدة.  �للي  -
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كرم:  �ل ♦
�لبيت �ل�سيق ب��سع ميت �سديق.  -

�حل�سد:  ♦ 

عمر �حل�سد ل ي�س�د.  -
�أخذ �حلذر:  ♦

�للي ما بربط حماره بين�رسق.  - 

�للي ما ب�س�ف من �ملنخل �أعمى.  - 

قيم دينية: 

�لإميان بالق�ساء و�لقدر:  1 .
�ملكت�ب ما يف منه هروب.  - 

�للي من ن�سيبك ب�سيبك.  - 

�إطاعة �ل��لدين: . 2
�للي ما ب�سمع كالم و�لديه، ب�ستاهل �للي ب�سري عليه.  - 

�للي ما فيه خري لأهله، ما فيه خري للنا�س.  - 

القيم يف األغنية الشعبية:
�لبنية  �أ�سل و�حد ذي م��س�ع م�سرتك، ي�س�ر  �ل�سعبية عند �لأمم من  �لأغنية  تنبثق 
�ل�سعبية  �لأغاين  على  ي�سدق  وهذ�  �ل�سع�ب،  لتلك  �ملالزمة  و�لعاد�ت  �لنف�سية،  و�حلالة 
�لفل�سطينية يف فل�سطني، فهي �أغاين فطرية لي�س فيها كلفة، �أو تكنيك، وتناقلها �لأبناء عن 
�آبائهم، و�لبنات عن �أمهاتهن، وتر�فقها �س�ر و��سحة من �لعاد�ت و�ملعتقد�ت، وهي حمررة 

من كل قيد كاخلروج عن �للحن �أو �لرغبة يف �لتهليل، �أو �لزغاريد. 
وتق�سم �لأغاين �لفل�سطينية �إىل �أن��ع عدة ، وهي: �أغاين �لأعياد، و�لحتفالت �لدينية، 
و�حلما�سة،  �حلرب  و�أغاين  و�مليالد،  و�خلتان،  و�لأعر��س،  و�لأفر�ح  و�لغزل،  �حلب  و�أغاين 

و�لعمل، و�لتجارة، و�ل�سيا�سة، و�ملاآمت و�لرثاء، و�لرو�يات و�لأقا�سي�س )31( . 
 �ملتتبع لالأغاين �ل�سعبية �لفل�سطينية يجدها و�حدة يف جميع �أنحاء �ل�طن، ولكن هذ� 

ل ينفي �خل�س��سية يف بع�سها، كما يظهر يف �أغاين مدينة ر�م �هلل، وما ح�لها. 
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�لفل�سطيني«  �ل�سعبي  �لأدب  �ل�سلح�ت »�س�ر من  و�حد جلميل  �إل على كتاب  �أعرث  مل 
تناول فيه �أغاين �ل�س��حرة و�لتي هي من �س��حي مدينة �لقد�س، لذ� �عتمدت يف بحثي هذ� 
�أحمد  �ل�سيد �سالح  )�لإنرتنت( مع  و�أي�سًا على مقابلة ن�رست يف م�قع على  �لكتاب،  على 

�حلل� من قرية )�ملاحلة( ق�ساء �لقد�س، وعلى كتاب �لأغاين �ل�سعبية لعبد �للطيف عقل. 
�أنحاء  و�حدة يف  تعد  �لتي  �لفل�سطينية،  �ل�سعبية  �لأغاين  ب�سكل كبري يف  �لقيم  برزت 
�ل�طن، مع �لحتفاظ ببع�س خ�س��سية �ملناطق، كما ذكرت، ومن القيم التي برزت يف 

الأغاين املتناولة: الوطنية، واجلمالية، والجتماعية، والأخالقية، والدينية.
�ملقد�سية:  �ل�سعبية  �لأغاين  يف  ظهرت  �لتي  �ل�طنية  �لقيم  من  الوطنية:. 1  القيم 

بغ�س �ملحتل، حب �ل�سالم، و�حلرية، كما ظهرت يف �لأبيات �لآتية: 
ي�ضلي  القد�س  خ�س  م��ن  بجاه 
البيب�ان ���ض��ب��ع  م���ن  ي���دخ���ل 
ظ�لمن�ا  ب��ح��ك��م�����ه  ال��ك��اف�����ر 
حكمنا وف���ع���ل�������ه  ب���ك���ف�������ره 
�ضليم�ان  ول�������د  ���ض�����ره  م�����ن 
ي��ب��ك��ي ا���ض��ت��م��الك الأوط������ان

ال�ف�ن�ون  ع��ل��ي��ن�����ا  ي��ع��م�����ل 
ال����ك����اف����ر ول���������د امل���ل���ع���ون
يك�ون  اإل���ل���ي  ال�����ض��الم  وي�����ن 
 .  )32( الأوط������ان  ح��ري��ة  من��ل��ك 

أمتجيد البطولة، ورف�س املحتل:  .	

 ����ض���ارع ال��ق�����ض��ط��ل ه��ج��وم 
ِت��ل��ْق��ى ال��ق��ت��ل��ى رج����وم رج���وم

هالبط�ل  ف��ي�����ه��ا  اأ����ض���اه���د 
ع����ب����د ال�����ق�����������ادر ان��ق��ت�����ل
ع���ب�������د ال����ق���������ادر ان��ق��ت�����ل 
 .  )33( ان��ت��ق�����ل  اهلل  ل��رح��م��ة 
دلعون�ا   وعلى  دلعونا  على   
ال�ضهيون�ا على  ين�رشنا  واهلل 
حطيني  وب��ذك��ر  اأوط����اين  ب��ذك��ر 
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الدين�ي ���ض��الح  باطلها  وب��ذك��ر 
ديني  اأي  ويف  �رشيعة  اأي  يف 
�ضهي�ون�ا �ضعب  فينا  يتحكم 
اإلين�ا   ت�ضه�د  ال�ضما  اأجن�����وم 
علين�ا اع��ت��دا  ال�ضهيونا  اإن�����و 
اأج�ا من برة يتحك�م فين�ا  و�رشعاً 
 .  )34( �ضهيونا  ح��ك��م  نقبل  ل 

	.أوحدة امل�ضاعر الدينية الوطنية: 
الكني�ض�ة   وحت��ي�����ا  ح��رم��ن�����ا  يحي�ا 
الق�ض�ي�ض�ا م�����ع  م��ف��ت��ي��ن��ا  وي��ح��ي��ا 
التدري�ضا   اأه���ل  وي��ا  الجني�ل  اأه���ل  ي��ا 
ِلفل�ض�طينا ع��زك�����م  يف  ع��ي�����ض��وا 
اخلي�ل   على  ���ض��دوا  فل�ضطني  اأه���ل  ي��ا 
يا�ضمويل حكمك  ن��رظ��ا  م��ا  واح��ن��ا 
وي�ن   م��ن  اإج��ي��ت��ن�����ا  �ضهي�وين  اإن����ت 
 .  )35( ال�ضهيونا  اب��ن  ي��ا  فينا  تتحكم 

	.أاخليانة واحلقد على العدو: 
تنع�اد ما  احل�رب  اأي�ام  امل�د  امل�د  �ضب�اب  يا 
الغربي�ة مل�وك  اهتزت  �ضوري�ا  وقع�ت  ي�وم 
الهمجي�ة احلكوم�ة  م�ن  املداف�ع  �رشب  ت�ضمع 
تركي�ا خان�ت  وقب�ل  العرب  خ�انت  فرن�ضا 
ال�ضوي�ا ه�م  ما  عمله�م  اتناج�س  الإجنليز  اأم�ا 
ال�ضهيوني�ا وحكّم�وا  �ضمويل  املندوب  عينوا 
احل���رية يتملك��وا  الأغ��راب  لليهود  و�ضمحوا 
 .  )36( ال�ضج�ن واملنفي�ة  الع�رب  يف  اأّما �ضب�اب 

�رتبطت �لقيم �جلمالية يف �لأغاين �ل�سعبية ب�ستى حياة �لأفر�د،  القيم اجلمالية: . 2
خا�سة يف �لأعمال �مل�سرتكة بني �لرجل و�ملر�أة، و�لغزل باملر�أة لإظهار �مل�ساعر �جتاهها، 

و�أي�سًا باأخالقها. 



239موسوعة الرتاث الفلسطيين، العدد الثاني
نوفمرب 2011

�حل�سادون  كان  �حل�ساد، حيث  م��سم  �جلمالية يف  �لقيم  تظهر  أ  احل�ضاد:	. مو�ضم 
يتغزل�ن بالن�ساء من �حل�ساد�ت، ويظهرون جمالهن: 

ح�������ض���ادات  ي����ا  اأك������رب  واهلل 
مل�ض�ّكالت ال��ب��ك��ل  ومّي������ات 
ح�������ض���ادات  ي����ا  اأك������رب  واهلل 
 .  )37( مل��خ��رزات  ال�ضبك  ومّي���ات 

	.أالغزل باملراأة لأظهار جمالها، وامل�ضاعر نحوها، وجمال اأخالقها. 
ط��ل��ب�����ت ال����ض�������م ق���ال���ت���ل���ي ع��ي��و���ض�����ا 
وع���ل���ى ����ض���رب امل���ي���ة �����ض����ارت ال��ط��و���ض��ة
ي���ال���ال ي���ا ���ض��ب��اب ن���ن���زل ع��ل��ى ال��رو���ض��ة 
ن���ن�������زل وان���غ���ن�������ي ع���ل�������ى دل��ع�����ون��ا
ط���ل���ب���ت ال�����ض���������م ق���ال���ت���ل�������ي رق��ي�����ة  
و����ض���ب�������ه احل�����������الوة ع���ل�������ى ال��ط��ب��ل��ي��ة
ط���ل���ب���ت م���ن���ه�������ا ت�����ض��ق��ي��ن�����ي م��ّي�����ة  
ا���ض��ق��ت��ن�����ي وق�������ال���ت غ��ن�����ي دل��ع��ون��ا
اأط����ل����ق����ت ح�������ض���ي وغ���ن���ي���ت دل��ع��ون�����ا  
ولأج�������ل امل���ل���ي���ح���ا ولأج�������ل امل���زي���ون���ا
ق���ل���ت ي����ا م��ل��ي��ح�����ا ت���ع���ال�������ي ه��ون�����ا 
ن���رق�������س ون���غ���ن�������ي ع���ل�������ى دل���ع���ون���ا
ق���ال���ت ه���ال���ع�������ادة م�������ا ه����ي ع��ادت��ن��ا 
م�����ن ق���ب���ل���ك ح�����������اول اب������ن ج���ارت���ن�������ا
هناك  ح��ارت��ن��ا   ع��ل��ى  ب��ت��ي��ج��ي  ك���ان  واإن 
 .  )38( اع���ي���ون���ا  ب���ع���د  ي����ا  ب��ن��ت��ق��اب��ل 

القيم الجتماعية:. 3 
أ ظهرت قيم �حلب، و�لتكاتف يف �مل�ساعر يف �أغاين �لنجاح، كما ياأتي:  النجاح:	.

القالي�د ي�م  بي�ض�ا  فالن�ة  يا  ارق�ضي  قومي 
ال�ضهاي�د يوخذ  مل�ا  خي�ك  م�ع  يوقِّف  واهلل 
القالي�د ي�م  بي�ض�ا  فالنة  يا  ارق�ضي  وقومي 
واهلل يوِّقف م�ع ابن�ك  مل�ا يوخذ ال�ضهادة )39( . 
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	.أمو�ضم احل�ضاد: 
حيث ظهرت قيمة �حلث على �لعمل: 

 وت��ل�����وحل�����ي ي�������ا دال��ي�����ة 
ي�������ّم ال��غ�����ض�����ون ال��ع��ال��ي�����ة
وت���ل���وحل���ي ع���ر����ض���ني وط����ول 
ت���ل���وحل�������ي ل���ق�������در اأط���������ول
وا�رشبوه  يب�ات  ل  الزين�ة  زرع 
امل��ن��اج��ل(  )اأي  ب��ال��ن��اي��ب��ات 
ت���ه���رب���وا  ل  وا������رشب�����������وا 
 .  )40( امل��غ��رب�����و  ولد  ي�����ا 
 منجل�ي ي�ا منج�ال   راح لل�ح�داد ح�دا
م��ن��ج��ل��ي ي���ا ب���و اخل��راخ�����س   
طاف�س ال������زرع  يف  م��ن��ج��ل��ي 
اآه يا ب�و امليالوي�ة   م�ر ما �ضل�م علي�ا
مر ف�دان وَعطا�ض�ا   واملناخ�ر م�ن تلي�ا

دون����ك ال����زرع دون�������ك    ا�ضح 
ت������ا ي���ل���م�������س ج���ف���ون�������ك
 .  )41( َخ��ي��ا  ا���ض��ت��ن��ا  واأط��ي�����ح 

	.أاأغاين الأطفال يف ف�ضل ال�ضتاء: 
�ضت�ي عن�د  واأروح  �ضت�ي  رب�����ي  ي�ا 
واأن�����ام واأوك��ل��ه�����ا  فطي�رة  يل  تعم�ل 
حدي�دي وبيتن�ا  وزي�����دي  وام��ط��ري 
اهلل عب�د  وعمن�ا  الغن�م  �ضعر  وبيتنا 
 .  )42( اهلل  ع����ل����ى  ورزق�������ن�������ا 

�حت�ت �أغنية �لأطفال �ل�سابقة على قيم كثرية، مثل �لعطاء و�خلري، كما ظهر يف �لعالقة 
بني �ل�ستاء و�جلدة، كما �حت�ت على قيمة دينية، وهي �لت�كل على �هلل. 

	.أالتهاليل والزغاريد: 
عدم  �لأمان،  مثل:  عدة،  قيم  تظهر  وهنا  �لن�م،  من  يتمكن  حتى  لبنها،  �لأم  تهلل 

�خل�ف. 
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الزين�ي عنبنا  يا  عيني  ي�ا  نني  نامي 
احذان�ا وال��دال��ي��ي  ابيتبع�رث  والعن�ب 
اإلك طري احلمام نام يا حبيي ناْم  تذبح 
ت����خ����اف  ل  احل��������م��������ام  ط��������ري 
 .  )43( ب��ال��ل��ح��اف  خم��ب��ا  ���ض��ام��ي 

و�أبعاده، وهي  تر�سد جزئياته  �ملجتمع، فهي  مر�آة  �ل�سعبية، هي  �لأغنية  �أن  نالحظ 
�لتي  و�ل�طنية  و�لنخ�ة  و�لفخر  و�لأتر�ح  و�لأفر�ح  �لآلم  عن  يعرب  �لذي  �جلماهري  ل�سان 

ت�رسي يف �لعروق. 

اخلامتة:
�له�ية  على  يحافظ  ز�ل  ما  �لذي  �لتاريخي  �لإطار  �لفل�سطيني  �ل�سعبي  �لرت�ث  يعّد 
�لفل�سطينية، وثقافة �سعبه �لتي تر�كمت عرب �لأزمنة لتثبت كيانًا متجذر�ً وح�سارة عريقة، 
�إىل  �لفل�سطينية، فالرت�ث يق�دنا  متحدية ما يق�م به �لحتالل من طم�س وتذويت لله�ية 

معرفة �لتك�ينات �لباطنية ل�رس�ئح �ملجتمع �ملختلفة يف كل زمان ومكان. 
و�لرت�ث �ملقد�سي جزء ل يتجز�أ من �لرت�ث �لفل�سطيني، مت���سل معه وبه، ليثبت حق 

وج�دي يف مكان مقد�س. 
عرب  وي�رسدها  ت�رسده  لها،  و��ستمر�ر  �أجد�دنا،  لذ�كرة  جت�سيد  ه�  �لفل�سطيني  فرت�ثنا 

حكاية، و�أمثال و�أغان، نتفاعل معها وبها يف تفاعالتنا �لجتماعية. 
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الرتاث الشعيب الفلسطيين 
يف القدس الشريف

هوية وانتماء

 توصيات املؤمتر

عقدت اللجنة التح�ضريية املنبثقة عن برنامج البحث العلمي والدرا�ضات العليا 
رام اهلل يومي 28         القد�س املفتوحة يف مدينة  العامة يف جامعة  العالقات  ودائرة 
الفل�ضطيني يف  ال�ضعبي  )الرتاث  بعنوان:  موؤمتراً  اأول من عام 2009م  كانون  و 29 
املوؤمتر  هذا  من  الأول  اليوم  اللجنة  وقد خ�ض�ضت  وانتماء(.  ال�رشيف-هوية  القد�س 
للجانب العلمي حيث قدمت فيه اأثنى ع�رش ورقة ناق�ضت ق�ضايا خمتلفة يف الرتاث 
ال�ضعبي الفل�ضطيني يف القد�س ال�رشيف، وخ�ض�ضت اليوم الثاين للجانب الفني الذي 
ا�ضتمل على معر�س وفقرات غنائية ودبكات �ضعبية، ولقي املوؤمتر يف نهاية يومه 
ال�ضعبي يف  الرتاث  اأهمية  اأجريت مناق�ضات معمقة حول  كبرياً حيث  الأول جتاوباً 
مدينتنا املقد�ضة واملخاطر التي تهدده وحتاول ا�ضتالبه اأو ت�ضويهه و�ضبل املحافظة 

عليه.
ويف نهاية هذا اليوم للجانب العلمي من املوؤمتر، وبناء على فعالياته، يقرتح 
املوؤمترون تو�ضياتهم، اآملني اأن تاأخذها اجلهات املخت�ضة بجدية ترتقي اإىل اأهمية 
الفل�ضطينية  الوطنية  الهوية  مكونات  اأبرز  من  كواحد  الفل�ضطيني  ال�ضعبي  الرتاث 
التي متر اليوم باأزمات متعددة الأ�ضباب وغري ماأمونة النتائج لي�س على امل�ضتوى 
ال�ضيا�ضي فح�ضب، واإمنا اأي�ضاً، على امل�ضتوى الجتماعي والثقايف مبا يف ذلك الرتاث 
ال�ضعبي الذي هو جوهر هذه الهوية الوطنية الفل�ضطينية ور�ضيدها. ولهذا، فاإن اللجنة 

التح�ضريية تو�ضي مبا يلي: 
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القد�س  الفل�ضطيني يف  ال�ضعبي  يو�ضي املوؤمتر مب�ضاعفة الهتمام بالرتاث  1 .
ال�رشيف باأمناطه املختلفة نظرياً وعلمياً وذلك باعداد كوادر متخ�ض�ضني وتاأهيلها 

وتدريبها للعناية به واإبراز معامله.
ت�ضجيع الدرا�ضات اخلا�ضة بالرتاث ال�ضعبي املقد�ضي لإبراز اأهميته وخ�ضائ�ضه  2 .
ودوره يف تر�ضيخ الهوية الوطنية الفل�ضطينية لبناء القد�س خا�ضة ولبناء �ضعبنا 

الفل�ضطيني عامة.
العمل �ضمن خطة منهجية مدرو�ضة واإطار موؤ�ض�س منظم لنقل معامل الرتاث  3 .
له  �ضعب  باأننا  العامل  لنعرف  العاملية  اإىل  املحلية  نطاق  من  املقد�ضي وجتلياته 

جذور وهوية اأ�ضيلة وعريقة �ضاربة يف اأعماق التاريخ.
تن�ضيق اجلهود الفردية واملوؤ�ض�ضية ال�ضعبية والر�ضمية واملوؤ�ض�ضات الكادميية  4 .
تزاول  عليا  اإ�رشافية  من خالل جلنة  ال�رشيف  القد�س  ال�ضعبي يف  بالرتاث  املعنية 

عملها وفق خطة ا�ضرتاتيجية حمددة.
�رشورة القيام بعملية م�ضح ميداين �ضامل لمناط الرتاث ال�ضعبي الفل�ضطيني  5 .
يف القد�س، وبخا�ضة تلك التي تتعر�س اإما اإىل العدوان اأو اإىل الندثار نتيجة الحتالل 
و�ضيا�ضته العدوانية التي تهدد املوروث الثقايف الذي يعرب عن هويتنا الفل�ضطينية، 
وميكن اأن تتعاون جهات كثرية يف هذا املو�ضوع. كما يدعو املوؤمتر اأن تبادر اإحدى 

املوؤ�ض�ضات ملثل هذا العمل الهام واحليوي وال�رشوري.
ا�ضتثمار التقدم التقني الهائل يف الكمبيوتر ويف الت�ضجيل والت�ضوير حلفظ  6 .
مواد الرتاث ال�ضعبي الفل�ضطيني املقد�ضي �ضواء القولية منها اأو اجل�ضدية )كالدبكات 

والألعاب( اأو الأدوات و�ضواها. 
اإ�ضدار دور متخ�ض�ضة يف الرتاث ال�ضعبي الفل�ضطيني عامة والقد�س خا�ضة  7 .

تن�رش بها اأبحاث تراثية باللغتني العربية والإجنليزية.   
يدعو املوؤمتر اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني يف كافة اأماكن تواجدهم ول �ضيما يف  8 .
القد�س ال�رشيف اإىل الهتمام برموز الرتاث ال�ضعبي على اختالف امناطه واملحافظة 

عليها من الت�ضويه والندثار .
املحلية  واملقروءة  واملرئية  امل�ضموعة  الإعالمية  املوؤ�ض�ضات  املوؤمتر  يدعو  9 .
املقد�ضي  الفل�ضطيني  ال�ضعبي  بالرتاث  الهتمام  يف  بفعالية  ت�ضاهم  اأن  والعربية 
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ح�ضب ما يتالءم مع املوؤ�ض�ضة الإعالمية واإمكاناتها املختلفة. 
اإقامة متحف وطني للرتاث ال�ضعبي الفل�ضطيني املقد�ضي تتبناه اإحدى الوزارات  10 .
ال�ضياحة والآثار ودعم املتاحف املوجودة يف  اأو وزارة  الثقافة  ال�ضاأن كوزارة  ذات 

القد�س وتطويرها وحتديثها با�ضتخدام الو�ضائل التقنية املعا�رشة.
تقوم  املقد�ضي  الفل�ضطيني  ال�ضعبي  للرتاث  اإقامة معار�س حملية وعاملية  11 .

عليها كوادر مدربة قادرة على تو�ضيل الر�ضالة املن�ضودة من مثل هذه املعار�س.  
ال�ضعبي  بالرتاث  تهتم  التي  والأجنبية  العربية  املوؤ�ض�ضات  على  النفتاح  12 .
ال�ضعبي  بالرتاث  وتعريفها  جتاربها  من  بال�ضتفادة  معها  والتعاون  اأقطارها  يف 

الفل�ضطيني.
دعم املوؤ�ض�ضات املقد�ضية العاملة يف خدمة الرتاث ال�ضعبي الفل�ضطيني يف  13 .
مدينة القد�س مادياً ومعنوياً كي تتمكن من اأداء ر�ضالتها وتطوير قدراتها وامكانتاتها 

حلماية الرتاث املهدد بال�ضلب وال�ضياع يف مدينتنا املقد�ضة.
يف  الفل�ضطيني  ال�ضعبي  بالرتاث  بتعريفها  اليون�ضكو  منظمة  مع  التعاون  14 .
�ضلطات  له من  يتعر�س  الرتاث مما  هذا  م�ضاعدتها حلماية  ال�رشيف، وطلب  القد�س 

الحتالل من حماولت الطم�س والتزوير والت�ضويه والبادة.
دعوة كل الكتاب وال�ضعراء والفنانني والفرق الفنية والرتاثية داخل القد�س  15 .
وخارجها اإىل ا�ضتلهام الرتاث ال�ضعبي املقد�ضي وتوظيفه يف كافة الأعمال املبدعة.    
دعوة املوؤ�ض�ضات املختلفة من جامعات ومدار�س وجمعيات ونواٍد و�ضواها  16 .
القيام بن�ضاطات خمتلفة من حما�رشات وندوات وموؤمترات تبعث الهتمام بالرتاث 
يتالءم  حتى  اأولوياتها  �ضلم  يف  وت�ضعه  خا�ضة  القد�س  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعبي 

الهتمام بالرتاث ال�ضعبي مع اأهميته يف التعبري عن ال�ضعب الفل�ضطيني وهويته.
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الرتاث الشعيب الفلسطيين 
يف القدس الشريف

هوية وانتماء

املالحق

مقدمة :
يجمع املتخ�ض�ضون يف الدرا�ضات الرتاثية على اأن الرتاث ال�ضعبي لي�س جمرد 
 ، ال�ضعبية  والفنون  لالأدوات  ومتاحف  ودبكات،  وحكايات،   ، �ضعبية  واأمثال   ، اأغان 
فح�ضب، بل هو ما�ضي الأمة وموروثها املادي واملعنوي املمتد اإىل حا�رشها وم�ضتقبلها 
، املتمثل يف �ضلوك اأبنائها ، واأمناط معي�ضتهم ، وذكرياتهم الفردية واجلماعية ، ولهذا 
الوطنية على تعدد م�ضتوياتها. ومن  الهوية  من مكونات  رئي�ضاً  الرتاث مكوناً  يعد 
هنا تكمن اأهميته يف التعبري عن هذه الهوية واحلفاظ عليها، فبقدر مت�ضكنا بهويتنا 
وا�ضتعدادنا للت�ضحية يف �ضبيلها ، بقدر ما يكون مت�ضكنا واعتزازنا بتجليات هذه 
لهوية ، ورموزها يف الرتاث ال�ضعبي الذي تعر�س- وما زال يتعر�س- ملخاطر عديدة 
اإىل ا�ضتالبه وتزويره وطم�س معامله ، وت�ضويه مفرداته بهدف الت�ضكيك يف  ت�ضعى 
الرتاث  الذي ي�ضكل  الوطنية  ، وزعزعة مقومات هويتنا  الثقايف واحل�ضاري  وجودنا 

اأبرز مكوناتها وعنا�رشها. 

أهداف املؤمتر:
ي�ضعى املوؤمتر اإىل حتقيق الأهداف الآتية : 

داخليا  الفل�ضطيني  ال�ضعبي  الرتاث  لها  يتعر�س  التي  املخاطر  ك�ضف  1 .
وخارجيا.
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الفل�ضطينية  الوطنية  بالهوية  ال�ضعور  تعزيز  يف  ال�ضعبي  الرتاث  توظيف  2 .
والتم�ضك بها.

حتفيز الأفراد واملوؤ�ض�ضات الر�ضمية وال�ضعبية للحفاظ على الرتاث ال�ضعبي  3 .
وحمايته.

توظيف و�ضائل الإعالم احلديثة والتقنيات املعا�رشة املواكبة لثورة املعلومات  4 .
والت�ضالت خلدمة الرتاث بجوانبه املختلفة.

ت�ضجيع حركة البحث العلمي يف معاجلة ق�ضايا الرتاث ال�ضعبي الفل�ضطيني  5 .
وجتديده مبا يتالءم وروح الع�رش

اإطالع اجلمهور واأع�ضاء املمثليات الأجنبية على األوان من الرتاث ال�ضعبي من  6 .
خالل م�ضاركة الفرق الفنية والفنانني ال�ضعبيني والفنانني الت�ضكيليني وغريهم.

حماور املؤمتر:
لقد وزعت ا�ضتبانة على اأكرث من ثالثني مهتما بالرتاث ال�ضعبي  ت�ضمنت ت�ضوراتهم 
اأثاره هوؤلء املهتمون يف  اأبرز ما  واقرتاحاتهم لعنوان وحماور املوؤمتر الثاين ومن 
ردودهم النقاط الآتية التي �ضتكون حمور الدرا�ضات والأوراق التي �ضتقدم يف املوؤمتر، 
كما اأ�ضارت الردود اإىل �رشورة اأن ي�ضتمل املوؤمتر على فقرات فنية معربة من تراثنا 

ال�ضعبي واأدلوا باأفكار مهمة يف هذا ال�ضدد �ضتناق�س من طرف اللجنة التح�ضريية.
الرتاث ال�ضعبي والهوية الوطنية.  1 .

الأخطار التي تهدد الرتاث ال�ضعبي الفل�ضطيني. 2 .
احلفاظ على الرتاث ال�ضعبي وحمايته.  3 .

الرتاث ال�ضعبي يف مدينة القد�س و�ضبل احلفاظ عليه. 4 .
القيم الإن�ضانية واحل�ضارية يف الرتاث ال�ضعبي الفل�ضطيني. 5 .

مكان انعقاد املؤمتر وزمانه: 
�ضيعقد املوؤمتر برعاية الأخ الرئي�س حممود عبا�س اأبو مازن يف مدينة رام اهلل/ 
البرية يف الن�ضف الأول من �ضهر ت�رشين اأول/ اأكتوبر2008م، ملدة يومني ، يخ�ض�س 
واملعار�س  للعرو�س  والثاين   ، العلمية  والدرا�ضات  لالأبحاث  منهما  الأول  اليوم 
)الفيديو  بنظام  غزة   قطاع  وامل�ضاركني يف  الباحثني  مع  التوا�ضل  ويكون  الفنية، 

كونفرن�س(.



251موسوعة الرتاث الفلسطيين، العدد الثاني
نوفمرب 2011

 

 1 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

‡]pÖ‚∏\Â;Ö≤ı⁄÷’;ÏÁ3ïui’\;Ïfiq÷’\ 
;

€àˆ\;Ïâàı∏\;Ïfiq÷’\;∫;Ï—Ñ]ç∏\;Ï ê;

cNÜ@NÜaÏ‹è€a@Âèy@ÚyÏn–æa@ëá‘€a@Ú»flbu@ˆäã∏˚æaÎ@ÚÌ7õzn€a@Ú‰v‹€a@êÓ@

c@NbiáÁ@Ïic@çÌç»€a@áj«@Òãé¸a@ïb»„g@ÚÓ»ª@ÊbuãËæa@Û‹«@?–€a@“aãí�aÎ@ÚÓ‡‹»€a@Ú‰v‹€a@

c@NÚ‡ìy@ÔéÏ€@ÚyÏn–æa@ëá‘€a@Ú»flbu@‚˝«�aÎ@Úflb»€a@pb”˝»€a@

c@NÔ„buá€a@ÒãÁbfl@Ôiã»€a@›–�€a@äaÜ@Úèé˚fl@ÊbuãËæa@Û‹«@Ô‡Óƒ‰n€a@“aãí¸a@

c@Na@›Ó‹Çã‡‰€@Ôiã»€a@›–�€a@äaÜ@Úèé˚fl@ÚÓqa6€aÎ@ÚÓ‰–€a@üÎã»€a@Û‹«@“aãí¸a@

Ü@Nî�j€a@ÜbËu@ÚyÏn–æa@ëá‘€a@Ú»flbu@ÒçÀ@¿@ã∏˚æa@·Óƒ‰m@

c@N!a@áj«@Âmbœ@ÚyÏn–æa@ëá‘€a@Ú»flbu@ÒçÀ@¿@ã∏˚æa@·Óƒ‰m@

Ü@NlbÌà@—éÏÌ@ÚyÏn–æa@ëá‘€a@Ú»flbu@ÚÓ‡‹»€a@Ú‰v‹€a@

Ü@NÜbº@á‡´@ÚyÏn–æa@ëá‘€a@Ú»flbu@ã∏˚‡‹€@Ôfl˝«¸a@’è‰æa@

c@N“Ï‹¨@ÚÌÜbí@ÚyÏn–æa@ëá‘€a@Ú»flbu@ÚÓ‡Óƒ‰n€a@Ú‰v‹€a@

Ü@NÈÓnía@Üb‡«@ÚyÏn–æa@ëá‘€a@Ú»flbu@ÚÓ‡Óƒ‰n€a@Ú‰v‹€a@

cNÜ@NÒäbju@7èÓm@ÚyÏn–æa@ëá‘€a@Ú»flbu@ÚÓ‡‹»€a@Ú‰v‹€a@

Ü@NÎbìÓj€a@áÓ»é@Òãé¸a@ïb»„g@ÚÓ»ª@Ó‡‹»€a@Ú‰v‹€aÚ@

c@N·‘‹«@›Ój„@Òãé¸a@ïb»„g@ÚÓ»ª@ÚÓ‡‹»€a@Ú‰v‹€a@

 
 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف القدس الشريف 252
هوية  وإنتماء

 

 1 

 
 

 
 
 
 

 

¯\;rŸ]›1’\Ö≤ı⁄÷’;È¥Ä]—;
◊Ëqâi’\U9 009 30
{]ii…ˆ\U09 310 10 

 €Ë“¢\;Ö—É’\;flŸ;ÎÂ˜h;
 Ô\Å‚ç’\;{\ÂÑ^;Ì÷¡;Ïü] ’\;ÎÔ\ÖÕÂ;:öÊ’\;‹˜â’\ 
 ^;Ö≤ı⁄÷’;ÏÁ3ïui’\;Ïfiq÷’\;äËÑ;Ï⁄÷—IÄ;IÍÄ\Ê÷â’\;flât 
 ^;ÏtÊi ∏\;ãÅŒ’\;Ï¬Ÿ]p;äËÑ;Ï⁄÷—IÄ;IÂÖ⁄¡;ä›ÊÁ 
 ;Ï¡Ê⁄§;Ï⁄÷—ÏËfiË�â÷ ’\;kˆ]ëhˆ\ 
 ;ã]e¡;ÄÊ⁄•;äËÖ’\;ÅËâ’\;◊mπ;Ï⁄÷—=‡Ü]Ÿ;Êd^=;=Ä;I„Ëiå\;Å⁄•= 

;

∞Â¯\;Ïâ÷°\U10 1011 45
” „h]Ë÷ûÂ;ãÅŒ’\;∫;:Ë�â÷ ’\;o\2’\;ÑÂÉp”Ïâ÷°\;äËÑU;^IÄ;IÏfi¡]fi—;ÀÁÖå

nue’\;‡\Êfi¡;nt]e’\;
—Ìãì€a@ëá‘€a@¿@ÚÓj»ì€a@ıbÌå˛a@Ü@NÊbyãé@ãπ@

bÀcÔéá‘æa@=»ì€a@ta6€a@¿@?Ó�è‹–€a@ëã»€a@Ô„@Ü@N·ÓÁaãia@7Áå@@Kc@NÔ«ãfl@Úflbéc@

ÚÓéá‘æa@ëaã«˛aÎ@Åaãœ˛a@¿@áÓ€b‘n€aÎ@paÜb»€a@c@NÂè´@ÜÏ‡´@ùÁb„@

Ôéá‘æa@—Ìã€a@Ú‰Ó†Î@Úiãm@Âfl@ÚÓqa6€a@ÚÓj»ì€a@pb«Ï‰óæa@Ü@NpaÜaãu@êÌäÜg@

Ôéá‘æa@=»ì€a@ta6€a@¿@›ræa@c@NÊbÓ‹«@á‡´@

Ôéá‘æa@=»ì€a@ta6€a@Û‹«@√b–®a@c@N·‘‹«@›Ój„@

;Ït\2à\U11:4512:00
ÏË›]m’\;Ïâ÷°\U12:001:45

” ãÅŒ’\;∫;:Ë�â÷ ’\;8¬ç’\;o\2’\Ô]⁄i›\Â;Ï’]ê^Â;€ËÕÏâ÷°\;äËÑU;Ä;Ik\3¬›;flât

nue’\;‡\Êfi¡;nt]e’\;
fl�aÎ@fib–ny¸a@µi@ÛéÏfl@=‰€a@·éÏfib�i@c@NbiáÁ@Ïic@çÌç»€a@áj«@

@äÏõ®a@µi@?Ó�è‹–€a@=»ì€a@ã»ì€a@¿@ëá‘€a@NNlbÓÃ€aÎ@cNÜ@5u@ÛÓ±@Kc@Náºc@7j«@

ÑÌäbmÎ@taãm@b:@Òãfláfl@ÚÌã”@ëá‘€a@ıbõ”@Läb‡«@Ïic@ëcä@ãπ@ëbj«@ÑÓì€a@

Ô„b‡r»€a@ãó»€a@fi˝Ç@ëá‘€a@¿@Úflb»€a@pb”˝»€aÎ@pbjéb‰æaÎ@ÜbÓ«˛a@Ü@NÚ»Ìbiä@·ÓÁaãia@

Ôéá‘æa@=»ì€a@ta6€a@¿@Ôfl˝é�a@?Ìá€a@á»j€a@Ü@NîÌÎaäá€a@µèy@

—Ìãì€a@ëá‘€a@¿@?Ó�è‹–€a@=»ì€a@ta6€a@¿@ÚÓ„bè„�a@·Ó‘€a@c@N“aÏñ@Ú8bi@

Ö≤ı∏\;k]ËêÊhU1:452:00
Ô\Å∆’\;ÿÂ]fihU2:003:00 



253موسوعة الرتاث الفلسطيين، العدد الثاني
نوفمرب 2011

 

 
 
 
 
 
 
 

8¬ç’\;fl ÷’;ãÅŒ’\;‡]pÖ‚Ÿ;
;

‡]pÖ‚∏\;rŸ]›Öd;
;

ÀÁÖ¡ ;{]ii…ˆ\;UÄ;IØ·]å;Å⁄•
‡]pÖ‚∏\;] ÁÖ¡U^;I^;Â;;]dÅ·;Êd^;áÁá¬’\;Åe¡;IÏ⁄çt;ÈàÊ’

;

‡]pÖ‚∏\;{]ii…\;

;Èl\2’\;: ’\;ôÖ¬∏\;k]îÂÖ¬Ÿ;ÎÅ·]çŸÂ;◊Ëqâi’\
ÈàÅŒ∏\;3U30H;4U00;

‡]pÖ‚∏\;{]ii…\;4U00H;4U15;

ı∏\;€ÁÖ“hÏËàÅŒ∏\;k]âà;4U15H;4U25;

;Ïe÷�’;ÏË¡\Ådˆ\;ÏŒd]â∏\;∫;flÁá] ’\;€ÁÖ“h
k]¬Ÿ]°\;4U25H;4U35;

;flŸ;k]Ëd^;ÎÅËëÕÏÁÖ¬ç’\;ÏŒd]â∏\;∫;á] ’\;4U35H;4U40;

‡]pÖ‚∏\;k]Ë’]¬…;

ÏËe¬ç’\;‡Êfi ÷’;◊Á]ê^;ÏÕÖ…;JÎ3e’\Â;!\;‹\Ñ;4U40H;5U00;

;ÎÖŒ…’;‡]fi ÷ÈtÖâ∏\;^;I÷à;Êd^;Å∂^¬‹Ê;5U00H;5U05;

ÈlÊ≈1’\;Ä\ı…;‡]fi ’\;5U05H;5U20;

ÏËe¬ç’\;Ï“dÅ÷’;ÿ]µ;Ö —;ÏÕÖ…;5U20H;5U35;

:Ë�â÷ ’\;◊pá’\;‡]fi…;U:ÁÑÊe’\;‹Ö—\;5U35H;5U50;

;8¬ç’\;fl ÷’;k]Ë›Êfi…;ÏÕÖ…;J!\;‹\Ñ;5U50H;6U05;
 
 
 
 

 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف القدس الشريف 254
هوية  وإنتماء



255موسوعة الرتاث الفلسطيين، العدد الثاني
نوفمرب 2011



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف القدس الشريف 256
هوية  وإنتماء




