الرتاث الشعيب الفلسطيين

يف القدس الشريف
هـوية وإنتمـاء

موسوعة الرتاث الفلسطيين
العدد الثاني
الرتاث الشعيب الفلسطيين
يف القدس الشريف  /هوية وإنتماء
تـصميـم جـرافيـك وإخـراج فين:

أ .كـميل غالب زيـد
حقوق التأليف والتصميم والطبع والنشر حمفوظة لـ:

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الشؤون األكادميية
جامعة القدس املفتوحة
رام اهلل  -فلسطني 2011
جميع احلقوق حمفوظة.
جميع حقوق امللكية الأدبية والفنية حمفوظة جلامعة القد�س املفتوحة/
فل�سطني ،و ُيحظر طبع �أو ت�صوير �أو ترجمة �أو �إعادة تن�ضيد الكتاب
كامالً �أو جمز�أ �إال مبوافقة خطية م�سبقة من جامعة القد�س املفتوحة.
Copyright © 2011
All Rights Reserved.

احملتويات

كلمات افتتاح املؤمتر:
صاحب الكلمة رقم الصفحة

الكلمة

كلمة سيادة الرئيس حممود عباس  -أبو مازن ،راعي املؤمتر
ألقاها نيابة عنه معالي وزير األشغال العامة واإلسكان

10

د .حممد إشتية
كلمة رئيس جامعة القدس املفتوحة

14
أ.د .يونس عمرو

كلمة ممثل جمموعة االتصاالت الفلسطينية

18

الراعي احلصري للمؤمتر
كلمة رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر

21
أ.د .حسن السلوادي

أحباث املؤمتر:
اجللسة /احملور

إسم الباحث رقم الصفحة

إسم البحث
األزياء الشعبية يف القدس

د .منر سرحان
أغاني العرس الفلسطيين يف الرتاث الشعيب املقدسي
د .زهري إبراهيم ،أ .أسامة مرعي

اجللسة األوىل

العادات والتقاليد يف األفراح واألعراس املقدسية

جذور الرتاث الشعيب
الفلسطيين وجتلياته
يف القدس الشريف

املثل يف الرتاث الشعيب املقدسي

أ .ناهض حممود حسن
أ .حممد عليان
احلفاظ على الرتاث الشعيب املقدسي
أ .نبيل علقم
املصنوعات الشعبية الرتاثية من تربة الريف املقدسي وطينته
د .إدريس جرادات
موسم النيب موسى عليه السالم بني االحتفال واإلبطال
أ .عبد العزيز أبو هدبا
القدس يف الشعر الشعيب الفلسطيين بني احلضور ..والغياب
أ.د .حييى جرب ،أ .عبري محد

اجللسة الثانية
الرتاث الشعيب يف القدس
(قيم وأصالة وإنتماء)

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

27
37
57
89
107
119
151
161
169
189
203
227

توصيات املؤمتر

246

املالحق

249

كلمات افتتاح املؤمتر
♦ ♦كلمة سيادة الرئيس حممود عباس /أبو مازن
راعي املؤمتر ،ألقاها نيابة عنه معالي د .حممد إشتيه
وزير األشغال العامة واإلسكان.
♦ ♦كلمة رئيس جامعة القدس املفتوحة.
♦ ♦كلمة ممثل جمموعة االتصاالت الفلسطينية.
♦ ♦كلمة رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر.

كلمة
سيادة الرئيس حممود عباس  -أبو مازن ،راعي املؤمتر
ألقاها نيابة عنه معالي وزير األشغال العامة واإلسكان
د .حممد إشتيه

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخي الصديق أ.د .يونس عمرو رئيس اجلامعة حفظه اهلل.
األخوة احلضور مجيعاً مع حفظ األلقاب.
ي�رشفني با�سم �سيادة الرئي�س �أبو مازن �أن �أقف �أمامكم من على هذه املن�صة
للحديث عن جوهرة فل�سطني (مدينة القد�س) ،وي�سعدين �أن �أرى هذه امل�شاركة الطيبة
من �أهلنا يف قطاع غزة .ونحن �إذ ترحل عيوننا يومياً اىل مدينة القد�س ،لرنى دائماً
غزة بالعني الأخرى ،وبالتايل �إذا كان ال ب َد لنا من احلديث عن القد�س لي�س يف هذا
امل�ؤمتر فقط ،ولكن نتحدث دائماً عن القد�س يف كل يوم من �أيام ال�سنة ،فنتحدث �أي�ضاً
كما قال الرئي�س �أبو مازن -دائماً عن غزة الفل�سطينية ،ويبقى الباب مفتوحاً كي النرى �أهلنا يف قطاع غزة عرب الفيديو لكي نتوا�صل ،لكي تعود اللُحمة الفل�سطينية ،
ولكي نحتفل يف غزة مبدينة القد�س ،ولكي حتتفل القد�س مبدينة غزة �أي�ضاً.
إخواني احلضور:
اليوم نحن نواجه مفا�صل عدة:
املف�صل الأول وهو امل�سار ال�سيا�سي .كنت قد ت�رشفت بتاريخ ،1991/10/24
ب�أن �أوفدين الرئي�س �أبو عمار لكي �أكون �أول فل�سطيني �شارك وو�صل اىل �أر�ض مطار
مدريد للم�شاركة يف م�ؤمتر مدريد لل�سالم يف عام  ،1991وقد م�ضى  18عاماً على
عقد م�ؤمتر مدريد ،ونحن اليوم نبعد  18عاماً عن اتفاق �أو�سلو .والرئي�س �أبو مازن
قال كلمة وا�ضحة ب�أن هذه املفاو�ضات لن ت�ستمر مبا يوازيها مع من يوازيها بانتهاك
للقد�س واال�ستيطان ،وغياب املرجعية ال�سيا�سية ،قد حان الوقت لأن يكون هذا امل�سار
وا�ضح املالمح ،ولكي ن�صل اليه مرة �أخرى ،على �إ�رسائيل �أن توقف جرائمها يف حق
�شعبنا ،وما جرى �أول �أم�س يف نابل�س من اغتيال بدم بارد لثالثة من كوادرنا وق�صف
غزة ب�شكل دائم ،يدل على �أ َن �إ�رسائيل ال تريد �أن يكون هناك هدوء ب�شكل دائم يف
الأرا�ضي الفل�سطينية� ،إ�رسائيل حتاول دائماً �أن جترنا �إىل عنف ُيولد عنفاً ،وال تريد
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للم�سار ال�سيا�سي �أن ي�أتي ب�أية نتائج �إيجابية ،هذا من جانب ،ومن جانب �شنَت
�إ�رسائيل حرباً دولية على امل�رشوع ال�سويدي ،الذي نادى ب�أن تكون القد�س عا�صمة
للدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية ،حيث مل تنم �إ�رسائيل طيلة �أيام امل�ؤمتر ،وحاولت
جاهدة �أن حتبط امل�رشوع ال�سويدي ،ولكن االحتاد الأوروبي قد �أخذ موقفاً متوازناً،
وقال ب�أن مدينة القد�س هي مدينة ال�سالم ترزح حتت هذا االجرام اليومي من جدار
وتهويد بيوت وطرد �أبنائنا لت�صل �إ�رسائيل اىل ما ي�سمى بربنامج  20،20الذي حدد
عدد �أبنائنا يف مدينة لقد�س مبا ال يزيد عن  % 15من عدد �سكان القد�س ،هناك 185
م�ستوطنة اليوم ،فيها �أكرث من � 431ألف م�ستوطن ،منهم حوايل � 180ألفاً يف مدينة
القد�س وحميطها ،وبالتايل احلديث عن القد�س لي�س فقط من زاوية تهويد الرتاث،
ولي�س من زاوية قلع الرتاث ،ولكن نحاول جاهدين �أن نزيل عن القد�س هذا الغ ّم واله ّم،
لتعود القد�س �إىل اللُحمة الفل�سطينية ،ولتبقى القد�س رمز ديننا و�إ�سالمنا وعزتنا -
م�سلمني وم�سيحيني -ولتبقى القد�س رمز تراثنا الوطني.
هذا م�ؤمتركم �أخي د .يون�س و�إخواين احل�ضور ي�أتي يف وقت ثمني ،وتراثنا هو
عمق ن�ضالنا ،وهو عمق تراثنا الوطني.
و�أنا �أمتنى ب�أن تقوم جامعة القد�س املفتوحة بتدري�س مادة الرتاث ،و�أن يعمم
هذا على جميع اجلامعات الفل�سطينية لكي تدر�س الرتاث الفل�سطيني فيها.
و�إ�رسائيل حتاول �أن جتعل قر�ص الفالفل يهود َياً كما حاولت �رشكة العال �أن
جتعل من زي املر�أة الفل�سطينية املطرز باليد زياً �إ�رسائيلياً.
ولكن نحن �أي�ضاً رغم تهويد ال�شوارع و�إطالق الأ�سماء العربية على �أبواب القد�س
�سيبقى باب العامود وباب الزاهرة وباب الأ�سباط �أبواباً عربية حتمل هذه املدينة
نحو ال�سالم وليعم عليها ال�سالم.
ونحن نقول ب�أن ا�سرتاتيجية ال�سلطة حول م�ستقبل مدينة القد�س ت�ستند �إىل
�رضورة املحافظة على امليزة التناف�سية ملدينة القد�س ببعدها الديني والرتاثي
وال�سيا�سي كونها العا�صمة امل�ستقبلية لدولة فل�سطني.

و�أنا �أمتنى على هذا امل�ؤمتر �أن يقول للعامل العربي واال�سالمي ب�أنه لو مت التربع
بدوالر واحد ولو ملرة واحدة ،لأ�صبح ملدينة القد�س �صندوق كبري يدعم �صمودها.
�أمتنى جلامعة القد�س املفتوحة التق ُدم واالزدهار كما �أمتنى �أن تبقى �إدارة
اجلامعة يف مدينة القد�س ال�صامدة.
أشكركم  ...والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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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...
�إنها القد�س بوابة الأر�ض اىل ال�سماء ،انها القد�س جوهرة مدائن الأر�ض ،فما كان
الرب �سبحانه ب�أن يق�ضي عي�سى حياته على الأر�ض لي�صعد عند
�صدف ًة عندما قرر ُّ
الرب �سبحانه ملحمد � -صلى
ربه �إىل ال�سماء منها ،ث َم ما كان �صدف ًة �أي�ضاً عندما قرر ُّ
اهلل عليه و�سلم – خامت النبيني �أن ي�صعد منها �إىل ال�سماء ،و�أن يلتقيه ليتلقى فرائ�ض
العبادة يف اال�سالم ،فهي فعالً بوابة الأر�ض �إىل ال�سماء.
هذه املدينة التي ارتبطت يف تاريخ ن�ش�أتها بالعروبة عندما عمرها �أجدادنا
العرب اليبو�سيون الكنعانيني ،فكانت فيها العبادة املرعبة عبادة الإله الكنعاين
مولك �إله النار ،الذي فزع منه �أهلها فنفوه �إىل م�ؤاب ،وعبدوا �إله ال�سالم الإله �شاليم،
والأ�سطورة التي عرث على نقو�شها يف حظائر ر�أ�س �شمرة ،تعيد ذكرى هذا الإله
و�شقيقته التو�أم الإلهة �سحر التي يرمز لها بنجمة ال�صبح �أو جنمة الزهرة لتتحكم
بالليل ،والتو�أم الآخر �شاليم الذي يتحكم بالنَّهار ،والذي ُعبد بالقد�س ،وارتبط ا�سمها
به منذ القدم.
ي ََّدعون حول هذه املدينة كثريا ً ،ولكنها ثابتة التاريخ ،وال عالقة لهم بالقد�س �إال
من خالل االحتالل احلربي لها.
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وحينما ُيق ِّد�س امل�سيحيون مدينة القد�س ،فهي موطئ قدم �سيدنا عي�سى عليه
ال�سالم ومعراجه �إىل ال�سماء حياً على ر�أي الإ�سالم ،وميتاً على ر�أي امل�سيحية.
ثم هي املدينة التي ارتبطت يف الديانة الإ�سالمية عقيدة ،كونها �أوىل القبلتني،
وكونها ال ُي�ش ُّد رحال �إ َّال لثالثة م�ساجد ،وم�سجدها الأق�صى من هذه امل�ساجد ،وتع ُّبدا ً
�أي�ضاً� ،أما من النّاحية العقائدية فهي يف �صميم العقيدة الإ�سالمية ،كون هذه املدينة
هي مدينة الإ�رساء ومدينة املعراج.
ويعتقدون بالإ�رساء اعتقادا ً قطعياً كون هذا الن�ص القر�آين الذي ورد فيه التعبري
ن�صاً وا�ضحاً ال لُب�س فيه� ،أما ن�ص املعراج فكان ن�صاً �شفافاً ،لذلك �أفتى
عن الإ�رساء ّ
العلماء ب�أن من ُينكر الإ�رساء واملعراج يع ُّد فا�سقاً.
هذه مدينة القد�س يف �صميم عقيدتنا عرباً :م�سلمني وم�سيحيني� ،أما اليهود فال
مكانة ملدينة القد�س يف عقيدتهم ،وكان ارتباطهم بها منذ القدم ارتباطاً باالحتالل
احلربي حينما احتلها داود ،واتخذ منها عا�صمة ملُلكه ،ح�سب ما ورد يف �سفر امللوك
الثاين ،ومن الطبيعي �أن حمتالً يبنى له مقرا ً ،فكان ق�رصه على جبل �صهيون ،اجلبل
ميت �أي�ضاً لل�صهيونية وال لليهودية ب�صلة ،و�أن يتبنى كذلك معبدا ً
الكنعاين الذي ال ُّ
�صحت الرواية التوارثية ،فكل هذه الروايات
لقومه يتعبدون فيه ،فكان الهيكل �إن ّ
م�شكوك فيها علمياً� ،إذ ال �أثر لكل ما ُيروى وهذا �أمر طبيعي ،فكل حمت ّل يتخذ مقرا ً
للحكم ومقرا ً للعبادة.
ف�أين هي قد�س َّية القد�س عند ه�ؤالء القوم� ،إنها الق َّوة و�إنه الزمان ال�صعب الذي
نعي�ش فيه ومنرُ به ،والذي �سلَّطه اال�ستعمار علينا ،فكانت هذه الزمرة خملب ٍّ
قط
يف يد امل�ستعمر احلديث ،ل ُيزرع يف قلب وطننا العربي ،ول ُيزرع يف �أقد�س �أقدا�سنا،
والقد�س التي نراها اليوم تتع َّر�ض لأب�شع �صور االنتهاك حلرمتها واالعتداء عليها
ب�رشا ً وحجرا ً و�شجرا ً كما نرى ،وهذا يدعونا اىل �أن نهتم بالقد�س كل اهتمامنا ،و�أن
جنعلها يف ُمقالت العيون ،و�أن ندافع عنها بكل ما منلك نيابة عن العرب وامل�سلمني
وعن العامل احلرّ �أجمع.
وقد دخلت هذه املدينة يف قلوبنا من الناحية الثقافية واحل�ضارية والفكرية
والدينية ،فع�رشات الأبحاث التي ميكن �أن تُ�صاغ عن مدينة القد�س وح�ضارتها وتراثها
ومكانتها.

�أ�شكر الأخوة �أع�ضاء اللجنة التح�ضريية الذين �سعوا �إىل تنظيم هذا امل�ؤمتر ،وهو
امل�ؤمتر الثاين للرتاث ،وقد د�أبت جامعة القد�س املفتوحة على تنظيم م�ؤمتر تراثي
�سنوي.
املقد�سة يف قلوبنا
متمنياً لكم يوماً علمياً عظيماً بعظمة القد�س يج�سد مكانتها
ّ
جميعاً.
والسالم عليكم
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
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�سبة انعقاد هذا امل�ؤمتر النوعي �أن �أعرب لكم عن �سعادة جمموعة
االت�صاالت الفل�سطينية با�ستمراراتفاقيات التعاون بينها ،وبني �أهم اجلامعات
الفل�سطينية ،جامعة القد�س املفتوحة التي تعمل على تعزيز جميع ال�سبل التعليمية
والتكنولوجية احلديثة ،وتطويرها وت�سخريها من �أجل رفع امل�ستوى الأكادميي للطالب
الفل�سطيني ،واطالعه على �آخر امل�ستجدات و التطورات يف جماالت ذات �صلة بحياته
وم�ستقبله.
و�إنه ملن دواعي �سعادتنا �أن يكون ملجموعة االت�صاالت الفل�سطينية الباع
الأكرب من خالل امل�شاركة يف م�ؤمتر الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يف القد�س ال�رشيف،
وبخا�صة �أن مدينة القد�س اختريت هذا العام لالحتفاء بها عا�صم ًة للثقافة العربية
عام  2009م.
�إن الرتاث يف �أي ثقافة يف العامل يعرب عن عادات و �شعبه املتا�صلة وجذوره
واملتجذرة فيه ،ولذلك يجب علينا �إبراز خ�صو�صية الرتاث ال�شعبي يف القد�س ،ودوره
املميز يف احلفاظ على مقومات الهوية الوطنية الفل�سطينية و �إثرائها،وال �سيما �أن
عنا�رص هذه الرتاث و�شواهده ح َّية حا�رضة يف الأذهان ويف الوجدان ،على الرغم من
كل حماوالت الطم�س والت�شويه والتزوير التي يتعر�ض لها هذا الرتاث اخلالد.
ولعله ال يغيب عن �أذهاننا ،بل �أذهان العامل �أجمع ما تتعر�ض �إليه مدينة
القد�س من حماوالت �إ�رسائيلية لطم�س معاملها و هويتها العربية الأ�صلية من خالل
االجراءات الإ�رسائيلية املتعنتة واملتوا�صلة من خالل �سيا�سة هدم املنازل ،وعدم
ال�سماح للمواطنني املقد�سيني برتميم بيوتهم القدمية ،والتي تعك�س ال�صورة الأ�صلية
والهوية العربية ملدينة القد�س.
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الثاني
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وي�سعدنا من خالل هذا امل�ؤمتر التعرف �أكرث �إىل مالمح الرتاث القد�سي و�أمناطه
التي تعك�س �أ�صالة هذه املدينة ،وعراقة تاريخها وحقيقة انتمائها �إىل �أمتها ،ومن
ذلك التعرف �إىل الأزياء ال�شعبية والعادات والتقاليد ال�سائدة يف الرتاث ال�شعبي
املقد�سي ،وعر�ضها على احل�ضور ملا لها من �أهمية ح�ضارية وتاريخية كبرية.
وختاماً ال ي�سعني �إال �أن �أتوجه بعميق ال�شكر والتقدير جلامعة القد�س املفتوحة
التي بادرت �إىل عقد هذا امل�ؤمتر ال�شعبي احتفا ًء مبدينة القد�س ،كونها عا�صمة
الثقافة العربية لعام 2009م و�إظهار تراث املدينة وعاداتها وتقاليدها ،لأنها تعرب
عن جذورنا املمتدة يف �أرا�ضي القد�س ال�رشيف ،على الرغم من جميع الإجراءات التي
حتول دون الو�صول �إليها .ونحن على ثقة �أن القد�س -على الرغم من كل ما يعرتيها
من ع�سف وجور وظلم وطغيان� -ستبقى �إىل �أبد الآبدين م�صدرا ً للمحبة وعنواناً
لل�سالم وعا�صمة �أبدية لدولتنا امل�ستقلة.
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�سعدين يف هذا ال�صباح الطيب من �صباحات فل�سطني املو�شاة بالأمل والأمل
وال�صرب واملجاهدة� ،أن �أرحب بكم �أجمل ترحيب �أخوة �أعزاء و�ضيوفاً بررة ،يف
رحاب جامعتكم ،جامعة احلداثة وامل�ستقبل ،اجلامعة التي كر�ست نف�سها للتفاعل
مع املجتمع الفل�سطيني وخدمته والدفاع عن ق�ضاياه ،وجعلت ذلك هدفاً وغاية
لر�سالتها وفل�سفة وجودها.
فبالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي �أع�ضاء اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر،
وبا�سم �إدارة جامعتنا وعلى ر�أ�سها الأ�ستاذ الدكتور يون�س عمرو الذي واكب فكرة
امل�ؤمتر منذ بدايتها ،ودعمها بكل ما �أوتي من قوة� ،أثمن حر�صكم واهتمامكم برتاثنا
ال�شعبي ،و�أ�شكركم على ح�ضوركم وم�شاركتكم لنا يف م�ؤمترنا الرتاثي الثاين ،الذي
يعد تتويجاً لفعاليات اجلامعة و�أن�شطتها الثقافية والفنية والبحثية املميزة التي
�أقامتها احتفاء بالقد�س عا�صمة للثقافة العربية ،حيث كان جلامعتكم ف�ضل الريادة
والتميز يف �إنعا�ش ذاكرة مدينتنا احلبيبة ،وزيادة توهجها على اخلريطة الثقافية
داخل الوطن وخارجه.
أيها األخوة األعزاء:
ينعقد هذا امل�ؤمتر يف وقت تتعر�ض فيه القد�س ال�رشيف لأب�شع جمزرة �أثرية
عرفها تاريخنا املعا�رص ،فقد د�أبت االحتالل الإ�رسائيلي ،و�ضمن خطة منهجية متطرفة
لتدمري مقد�ساتنا ومعاملنا الرتاثية ،وت�شويه رموز ثقافتنا ،وال�سطو على منجزات
تاريخنا وح�ضارتنا ،ون�سبتها زورا ً وبهتاناً �إىل تراثه املزعوم وهويته الغريبة
الطارئة ،ووجوده اال�ستيطاين املقنع بالأ�ساطري واالدعاءات الزائفة التي يحاول بقوة
املال والإرهاب املادي واملعنوي فر�ضها ،و�إقناع الآخرين بها ،وال �سيما بعد �أن جتر�أ

العديد من امل�ؤرخني وعلماء الآثار الغربيني منهم خا�صة ،على اجلهر باحلقيقة ،ونقد
تلك الأ�ساطري التي �شكلت نف�سية اليهود على م َّر الأجيال ،وحددت موقفهم العدائي
واالنتقامي من تراث ال�شعوب التي يعي�شون على ارا�ضيها.
من هنا تكمن �أهمية عقد هذا امل�ؤمتر ،لأن الرتاث باعتباره �شاهد احل�ضارة
واملقيا�س الذي تقا�س به �أ�صالة الأمة وعراقتها ،ي�شكل بالن�سبة ل�شعبنا قيمة جوهرية،
و�سمة حيوية من �سمات وجودنا �شعباً وهوية و�أر�ضاً وتاريخاً وجذورا ً ومقاومة.
ولعل هذا �سبب رئي�س يحفزنا �إىل م�ضاعفة اجلهود البحثية ،لنزع غالالت اخلرافة
عن مدينتنا اخلالدة ،والك�شف عن تاريخها احلقيقي املدفون حتت ركام من احلكايا
والأ�ساطري والبحث التاريخي امل�ضلل وامل�صاب بعمى الألوان ،الذي يدفع القائمني
عليه �إىل اختزال �أالف ال�سنني ،والقفز فوق القرون ليطووا �سجل املدينة احل�ضاري،
وتاريخها العربي النا�صع �صفحة تلو �صفحة ،لي�صلوا ما�ضياً م�شوهاً مبتورا ً بحا�رض
قائم على القهر والعدوان واالغت�صاب.
األخوة احلضور الكرام:
ا�سمحوا يل مبنا�سبة انعقاد هذا امل�ؤمتر النوعي �أن �أتوجه با�سمكم بثالث
ر�سائل:
الأوىل �أوجهها �إىل الإمربياليني ال�صهاينة اجلدد ،ف�أقول لهم ،وملن ي�ؤازرهم
ويتواط�أ معهم� :إن �إمعانكم يف االعتداء على تراثنا ومقد�ساتنا وم�ساجدنا وكنائ�سنا
وبيوتنا� ،سي�رشع الأبواب �أمام حرب دينية لن يخمد �أوارها �إال بزوال باطلكم املغلَّف
بالأراجيف ،والأوهام الزائفة ،و�ستعلو كلمة احلق التي تع�ضدها �شواهد الأر�ض و�آيات
ال�سماء ،و�ستظل القد�س رغم كل الغزاة العابرين عربية الوجه واليد والل�سان.
�أما الثانية ف�أوجهها با�سم �أهلنا املرابطني على ثرى القد�س الطهور ،القاب�ضني
القاب�ض على اجلمر ،و�إىل �أبناء �أمتنا العربية والإ�سالمية ،فنقول
على مدينتهم كما
ِ
لهم� :إن ا َ
خلطْ ب يف مدينة املدائن وحا�ضنة الإ�رساء ج ُّد خطري ،فالرتاث ينتهب ،والإن�سان
ُي�شرَّ د ،واملقد�سات تنتهك جهارا ً ونهارا ً على مر�أى وم�سمع من عامل متواطئ ال يرف
له جفن وال ي�صحو له �ضمري ،فماذا �أنتم فاعلون؟! و�أنتم تعلمون حق العلم �أن الأمة
جمعاء �إمنا تعتز بعزة القد�س وتهون –ال قدر اهلل -بهوانها.
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�أما الثالثة ف�أنقلها با�سم املتخ�ص�صني يف الرتاث ال�شعبي والعاملني يف ميدانه
�إىل �إدارة جامعتنا املوقرة ،وعلى ر�أ�سها الأ�ستاذ الدكتور يون�س عمرو ،انطالقاً من
�إدراكنا وقناعتنا بالدور الريادي الذي تقوم به جامعة القد�س املفتوحة يف الذود عن
تراثنا الوطني وحمايته ،فندعوهم متمنني �أن يبادروا لت�أ�سي�س مركز بحثي خلدمة
هذا الرتاث التليد ،ومعاجلته مبنهجية علمية ،تنقله من �إطاره املحلي �إىل �آفاقه
العربية والإقليمية والعاملية.
أيتها األخوات واألخوة:
ا�ستمحيكم العذر �إن �أطلت عليكم و�أود يف اخلتام �أن اتقدم با�سم اللجنة
التح�ضريية للم�ؤمتر بوافر ال�شكر وجزيل الثناء لكل من �أ�سهم يف �إجناح هذا امل�ؤمتر،
و�أخ�ص بالذكر الطواقم الفنية والإدارية يف اجلامعة الذين بذلوا جهد امل�ستطيع
يف عملية الإعداد والتح�ضري واملتابعة ،وال يفوتني �أن اتوجه ب�أ�سمى �آيات ال�شكر
والتقدير واالمتنان ملجموعة االت�صاالت الفل�سطينية على رعايتها احل�رصية للم�ؤمتر،
واملهرجان الفني املرافق له ،و�أ�شكر كذلك الأخوة الباحثني الذين قدموا ع�صارة
�أفكارهم ،وخال�صة جتاربهم �آمالً �أن يكون لأبحاثهم �صدى �إيجابي ي�سهم يف حتقيق
الأهداف املرجوة للم�ؤمتر.
األخوة واألخوات األعزاء:
�أ�شكركم مرة �أخرى على ح�ضوركم و�آمل �أن يظل التوا�صل معقودا ً فيما بيننا
داعياً اهلل تعاىل �أن يوفقنا وي�سدد خطانا على درب احلرية والكرامة واال�ستقالل ،الذي
لن تكتمل ف�صولُه �إال بوقف العدوان وزوال االحتالل عن مدينتنا اخلالدة ،وعودتها كما
قال الأخ الرئي�س حممود عبا�س ك�سابق عهدها نبعاً للفرح واملحبة وال�سالم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

اجللسة األوىل
جذور الرتاث الشعيب الفلسطيين
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♦ ♦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
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أ .نبيل علقم
♦ ♦املصنوعات الشعبية الرتاثية من تربة وطينة الريف املقدسي
د .إدريس جرادات
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الزي الشعيب الفلسطيين العربي يف القدس:
فرعية كثرية،
�أي ٍ
قد�س نتحدث عنها؟ هذا �س�ؤال يف غاية الأهمية ،وتتبعه �أ�سئلة �أخرى ًّ
هل نتحدث عن القد�س الغربية التي ا�ستوطن فيها اليهود قبل حرب عام  1948وبعدها؟
وهل نتحدث عن القد�س ال�رشقية داخل الأ�سوار وخارجها ،والتي �أح َّتلها الإ�رسائيليون
عام  1967يف حرب حزيران ،فهذه القد�س (ال�رشقية) ت�ضم م�ستوطنات يهودية ،ويطغى
اال�ستيطان اليهودي على الوجود العربي ،ومن جهة �أخرى ف�إن القد�س ال�رشقية قد تعني
�أي�ضاً :البلدة القدمية والقرى العربية التي اندجمت يف القد�س ،مثل� :سلوان ،والطور،
والعيزرية ،و�أبو دي�س ،و�شعفاط والخ ،واملعروف �أن فولكلور هذه القرى هو فولكلور يختلف
عن فولكلور القد�س « القد�س القدمية « ،وهو فولكلور منحدر من الفولكلور العثماين ،اذ �إن
القوات الرتكية التي حكمت البالد كانت ت�سكن يف املدن مثل القد�س ونابل�س واخلليل.....
الخ ،فكان فولكلور املدن الفلط�سينية عثماني ًا وفولكلور القرى العربية عربي ًا ي�ستند �إىل
املوروث ال�شعبي العربي وعماده التطريز الفل�سطيني العربي ،بينما يخلو فولكلور اجلاليات
الرتكية من التطريز .وق�س على ذلك الفروق يف الأكل ال�شعبي بني تركي وعربي ،وكذلك يف
�سائر مناحي احلياة.
وهناك �أي�ض َا تلك الفروقات بني زي العرب املقاد�سة من ال�سكان الأ�صليني ،وزي الذين
جاءوا من اخلارج ،وجاوروا امل�سجد الأق�صى ،و�أ�صبحوا مقد�سيني ،على الرغم من �أنهم من
�أ�صل �أفغاين مثالً .وق�سم كبري من ه�ؤالء املجاورين حافظ على فولكلور البلدان التي جاءوا
منها.
●

●و�أي قد�س نتحدث عنها �إذا تناولنا الأمر من جهة النظر الدميوغرافية؟

● ●هل نتحدث عن فولكلور اليهود ال�رشقني الذين �سكنوا املدن الفل�سطينية مثل
القد�س ونابل�س .وت�شري �صور ه�ؤالء اليهود �إىل �أن ه�ؤالء كانوا يرتدون الدمياية الفالحية
الفل�سطينية ،والطربو�ش املغربي ،واحلزام ال�سليمي (العثماين) ؟
● ●وهل نتحدث عن فولكلور اليهود الغربيني الذين �أتوا �إىل فل�سطني ،و�أح�رضوا معهم
فولكلور البلدان التي جاءوا منها ،ف�أح�رض اليهودي البولندي والرو�سي والربيطاين ...الخ

معه فولكلور بولندا ورو�سيا وبريطانيا.

و�إذا �أخذنا الأمر من زاوية الإح�صاء وال َّتعداد ال�سكاين يف الوقت احلا�رض (،)2009
ولي�س يف مطلع القرن الع�رشين عندما كان اليهود يف القد�س �أقلية �ضئيلة ،ف�إننا جند �سكان
القد�س يف مطلع القرن الع�رشين ب�أغلبية عربية وفولكلورهم متوارث عرب العهد العثماين.
و�سكان القد�س اليوم ب�أغلبية يهودية �رشقية وغربية ،وفولكلورهم خليط من فولكلور
�شعوب كثرية ،من بينها فولكلور العرب الفل�سطينني �أ�صحاب البالد التي غزاها االحتالل
وغري هويتها و�صورتها.
ومن �أجل �أن نخرج املتل َّقي ملادة هذه
الورقة من الدوامة التي و�ضعتنا الظروف
ال�سيا�سية فيها ،ف�إننا يجب �أن نتحدث
عن «فولكلور القد�س« مرتبط ًا بالتغريات
الدميوغرافية الق�رسية التي طر�أت على املدينة
املقد�سة .الفولكلور الذي نتحدث عنه هو
الفولكلور الفل�سطيني كما كان يف بداية القرن
الع�رشين ،وهو ذو �أ�صول عثمانية ،وفولكلور
قرى القد�س هو فولكلور عربي .وبعد عام
 1948ظهر واقع جديد ا�سمه القد�س الغربية
تعر�ضت القد�س
(اليهودية)  .وبعد عام َّ 1967
ال�رشقية – وما زالت  -تتعر�ض ال�ستيطان
قام ب�إحالل اليهود حمل �سكانها العرب .و�أخذ
اال�ستيطان يغو�ص يف �أح�شاء املدينة املقد�سة
�سواء داخل البلدة القدمية �أو �أطرافها ال�شمالية
وال�رشقية ،ومبخططات تطويقية هدفها تهويد القد�س ال�رشقية بدءاً من اال�ستيالء على
الأر�ض ،ومروراً باجتاه تهويد املقد�سات وطرد ال�سكان العرب ،متام ًا مثلما فعل الأمريكان
بالهنود احلمر وثقافتهم و �أر�ضهم.
وباخت�صار ،ف�إن عملية التهويد ملدينة القد�س تتم عرب حما�رصة ال�سكان الأ�صليني
�أ�صحاب البلد ،و�إبعادهم حتت �شتى العناويني من مثل هدم امل�ساكن و�سحب املواطنة الخ،
متام ًا مثلما ح�صل يف كل املواقع التي ُجفف فيها الوجود الفل�سطيني العربي.
هذا ف�ض ًال عن �أن الزمن نف�سه يعمل ل�صالح املحت َلّني� .إنهم ي�صهرون التجمعات
العرقية للو�صول �إىل �شعب متجان�س ،و�أي�ض َا ف�إن املجتمع العربي تهب عليه رياح حتديث
تدفع باملوروث لالنقرا�ض والتواري ل�صالح كل ما هو حديث.
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ومن �أجل كل ما �سبق ،ف�إن احلديث عن زي �شعبي مقد�سي ما هو �إ َّال حماولة ال�ستعادة
�صورة م�ضت ،ومل تعد قائمة باملفهوم الذي يتناولها كجزء من الثقافة احلالية .ولنا �أن
نتنب�أ �صورة الو�ضع بعد ثالثة عقود مثالً ،حديث عن زي �شعبي كان موجوداً ،و�أ�صبح جزءاً
َّ
من تاريخ الرتاث ،ولي�س من الرتاث نف�سه.

فكرة عن أزياء شعبية مقدسية عربية فلسطينية:
● ●طربو�ش :كلمة فار�سية تعني غطاء الر�أ�س� ،شاع يف العهد العثماين ،ويف �أوج ثورة
� 1936أمر قادة الثورة مبنع ارتدائه حتى ال مييز املحتلون بني الثوار الب�سي الكوفية
والعقال ،وبني �أهل املدن من الب�سي الطربو�ش� ،إن طرابي�ش امل�سيحيني تكون عادة بلون
�أ�سود.
● ●منديل :ترتديه املر�أة املقد�سية حتت غطاء الوجه وعلى الر�أ�س ،ومنه ما هو مزخرف
باخلرز ونحو ذلك.
● ●العمامة :لبا�س الر�أ�س ،تلف العمامة حول طربو�ش عادي (زي رجال الدين
امل�سلمني) � ،أو حول طربو�ش مغربي ،وهو غطاء ر�أ�س �شبيه بالطربو�ش ،ولك َّنه من قما�ش
طري (ن�سيج الطربو�ش) ،يبد�أ املرء بارتداء العمامة من �سن البلوغ ،ويرتدي طاقية ناعمة
حتت العمامة والطربو�ش.
زيان فالحيان ،يرتديهما الفالَّحون ،والكوفية قطعة قما�ش
● ●الكوفية والعقال :وهما ّ
تغطي الر�أ�س وجزءاً كبرياً من الظهر� .أما العقال فمهم يف تثبيت الكوفية على الر�أ�س.
● ●الطبزية :كلمة تعبرّ عن العمامة ،ويرتدي الرجل حتتها طاقية خفيفة المت�صا�ص
العرق وت�سمى َع َرقية.
حلبرَ ة :وترتديها املر�أة املقد�سية ،وت�شد عليها ال�شمار الذي يعطي �شكل تنورة،
● ●ا َ
ويرفع الن�صف الأعلى من احلربة ليغطي الظهر والر�أ�س واليدين ،ويغطي الوجه والرقبة
وجزءاً من ال�صدر باملنديل.
● ●املالية :معطف ن�سوي ذو �أكمام ُيلب�س من فوقه ُب ْر ُن�س ويتدىل �إىل اخل�رص ،ويغطى
الوجه مبنديل �أ�سود.
● ●الإيزار �أو الأزار :وهو يت�ألف من قطعة واحدة تلتف بها ال�س َّيدة من الر�أ�س �إىل
القدمني.
● ●الدمياية :قما�ش قطني مفتوح من العنق �إىل القدم ،ويرتديها املقد�سي فوق �رسوال
وقمي�ص ،وحتت نوع ما من اجلاكيت �أو البالطو.

وميكن القول �إن الزي ال�شعبي العربي الفل�سطيني يف القد�س قد انقر�ض ،وحلت حمله
املالب�س احلديثة ،وعند ا�ستنطاقنا ملجموعة من ال�صور يف �أر�شيف الفولكلور الفل�سطيني
نقر�أ ما ي�أتي:

�1 .1صورة ملونة لثالثة من اليهود
والفل�سطينني الذين �أخذت ال�صورة لهم
يرتدون الدمياية والعمة والعباءة� ،أنهم
يرتدون زي فل�سطني يف القد�س باعتبارهم
فل�سطينيني وديانتهم يهودية (�أخذت ال�صورة
يف حدود عام . )1910

�2 .2صورة لطالب مدر�سة الكويكر يف القد�س متثل عدداً كبرياً من الطالب يرتدون
الطربو�ش واجلاكيت
والدمياية والبالطو،
ال�صورة
وتعود
للعقد الثالث من
القرن الع�رشين.
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3 .3عازف على �آلة مو�سيقية
يرتدي دمياية ب�أكمام وا�سعة (. )1905

�4 .4صورة خواجا عربي – تاجر – من
القد�س مبالب�س �أوروبية حديثة – .1925

�5 .5صورة لكاتب الر�سائل ،الذي كان يجل�س عند باب العمود (القد�س) يرتدي عمامة
وثوب ًا فوقه عباءة،
وخلفه امر�أة جاءت
لتطلب كتابة ر�سالة
لزوجها وترتدي نقاباً،
كاتب الر�سالة يرتدي
عمامة كبرية (. )1880

�6 .6صورة ملقهى يف القد�س
( )1946يجل�س فيه فالح بحطة وعقال
ودمياية ،ورجل م�سن يدخن الأرجيلة
ويرتدي دمياية وبالطو.
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ويجب �أال يفهم من مو�ضوع انقرا�ض الزي ال�شعبي العربي يف القد�س ب�أنه مل يعد
بال�سن ،وال يتوقع ا�ستمراره يف العقود القليلة
باق على ج�سد الكبار
موجوداً باملرة� ،إنه زي ٍِ
ّ
القادمة� ،إال يف املتاحف وجمموعات الذكريات ،ولي�س من امل�ستبعد �أن يرتدي عدد حمدود
من املقاد�سة العرب الزي القروي الفالًّحي املطرز ،وهذا �أمر طبيعي ،ل ًّأن البحث عن اجلذور
مطرزة ،و�أخرى ت�ستلهم زي القرويني العرب املقيمني يف
يدفع رجا ًال
ً
ون�ساء الرتداء ثياب َّ
القد�س و�ضواحيها.
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مقدمة:
يتناول البحث املو�سوم بــ «�أغاين العر�س الفل�سطيني يف الرتاث ال�شعبي
املقد�سي» تلك الأغاين ال�شعبية التي يرددها �أبناء فل�سطني بعامة و�أبناء بيت املقد�س

بخا�صة يف �أعرا�سهم ،حيث تتوزع هذه الأغاين على املظاهر املتعددة التي ترافق مو�سم
العر�س الفل�سطيني من حلظة اختيار العرو�س ،واجلاهة ،وحفل اخلطبة ،وما يرافق هذا احلفل
من الأغاين التي ترددها الن�سوة بهذه املنا�سبة ،ولأهل القد�س خ�صو�صية يف الغناء� ،إذ يرتدد
ا�سم الأق�صى فيها لأهميته عند العرب وامل�سلمني ،ولأنه ثالث احلرمني و�أوىل القبلتني.
وللحناء يف العر�س الفل�سطيني خ�صو�صية كبرية ،فلها يف احتفاالت العر�س الفل�سطيني
ليلة ت�سمى بليلة احلناء حيث ت�صطف الن�سوة حول املر�أة التي تعجن احلناء ويرددن الأغاين
اخلا�صة بها ،وتوزع �أجزاء من عجينة احلناء على الفتيات ،ويرتك الباقي للعرو�س و�أهلها،
وتزين بالزهور وال�شموع ،ثم يذهنب بها
حيث يحملن ال�صينية التي بداخلها عجني احلناء َّ
يف موكب جماعي ،ويرق�صن بال�صينية بالتناوب ،وهن يرددن الأغاين املختلفة.
ويف مر�سم حفلة زفاف العرو�سني ين�صب الرجال الدبكة ،وكذلك الأمر بالن�سبة للن�ساء
اللواتي يجتمعن يف �ساحة بيت العري�س يطلقن الزغاريد والأغاين ،ثم ي�سري املوكب �إىل بيت
العرو�س ،ثم يح�رض العري�س و�سط الأغاين والزغاريد ،ثم تتم ال�صمدة وتبد�أ الن�سوة برتديد
الأغاين التي ت�شيد بجمال العرو�س ،مع املهاهاة والزغاريد و�إظهار الفرحة واملباركة بهذه
الليلة ال�سعيدة ،وهكذا ينتهي العر�س وتبد�أ دورة جديدة من دورات احلياة  ،لتظل القد�س
وكر الع�صور.
مر الدهور ّ
ب�شموخها العربي والإ�سالمي عل ّ

فالزواج هو حفاظ على النوع وا�ستمرار للحياة ،وهو يكاد ال يختلف يف �سائر مدن
فل�سطني وقراها .وللعر�س الفل�سطيني املقد�سي مظاهر متعددة .تتمثل يف عملية اختيار
ج�سة النب�ض ،اجلاهة ،عقد
العرو�س وامل�صاهرة عرب مراحل معروفة ال ميكن تخطيها ،مثلّ :
القران ،الفاردة ،الزفة ،ليلة احلناء ،زفة العرو�سني.

طرق اختيار العروس:
تتنوع طرق اختيار العرو�س يف فل�سطني تبع ًا لعادات القرى واملدن  ,ولقد اختلف الأمر
قلي ًال يف بداية االنتفا�ضة تبع ًا لتغري العالقات االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية فبعد

�أن كان ال�شاب يختار عرو�سه بنف�سه من �أية فئة كانت ،ا�ستخدمت طرق جديدة الختيار
العرو�س منها:
 الطريقة الأوىل:
وهي �أكرث الطرق �شيوعاً ،وفيها يختار ال�شاب ،وبخا�صة املطارد �أو حامل الهوية
اخل�رضاء الفتاة املتعلمة ،وخا�صة العاملة وذلك للم�ساهمة يف زيادة دخل الأ�رسة بعد
انت�شار البطالة بني ال�شبان وانخفا�ض قيمة العملة املتداولة.


الطريقة الثانية:

�أن يختار ال�شاب عرو�سه على �أ�سا�س الت�شابه الفكري بهدف تقوية �أوا�رص الإطار
ال�سيا�سي الذي ينتمي �إليه  ,فبعد �أن كان ال�شاب يختار عرو�س ًا من �أية فئة كانت� ،أ�صبح
يفرت�ض عليه �أن يختارها من بنات الإطار الذي ينتمي �إليه.


الطريقة الثالثة:

�أن يختار ال�شاب عرو�سه من بنات عائلة غري م�ؤطرة بهدف جذبهم لنف�س �إطاره  ,لكن
هذه الطريقة حمدودة جداً؛ لأن معظم العائالت م�ؤطرة �أ�صال.


الطريقة الرابعة:

زواج البدل ،وقد كانت هذه الظاهرة منت�رشة ب�شكل كبري يف الريف الفل�سطيني ،وهي
�أن يتزوج �شاب من فتاة مقابل �أن يتزوج �أبوها �أو �أخوها من �أخته دون النظر �إىل فارق
ال�سن بينهما ،ولكن هذه الطريقة حمدودة ،وتكاد تختفي.


الطريقة اخلام�سة:

الزواج من الأقارب لتوطيد العالقات االجتماعية بينهم.

جاهة اخلطبة:
لقد ظل املقد�سيون يتم�سكون باجلاهة �إىل وقت قريب ،وما زالت بع�ض العائالت
تتم�سك بها ،ولو �أن كثرياً منهم ق�رصها على عدد حمدود يتمثل بوالد العري�س ووالدته و�أحد
�إخوانه الكبار ،يذهبون لبيت والد العرو�س ويتفقون معه على حيثيات املو�ضوع ،ولكن يف
حال عدم موافقة والد العرو�س على اخلطبة –مع علم العري�س �أن الفتاة تريده– ف�إن والد
العري�س ير�سل لهم اجلاهة املكونة من عدد من الرجال كبار ال�سن من حمائل خمتلفة من
�أجل ال�ضغط على والد العرو�س� ,أو تخجيله للموافقة على تزويجه ابنته.
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حفل اخلطبة:
بعد اتفاق �أهل العرو�سني على موعد اخلطبة ،يحددون يوم ًا لعقد القران واخلطبة ،وتتم
اخلطبة بطريقة �رسية دون �أن يعلم بها �أحد من اجلريان �أو الأقارب ،لكن بعد مرور �ست
�سنوات على االنتفا�ضة �أ�صبح الأهل يحيون هذه املنا�سبة ب�شكل تدريجي وب�شكلها املعتاد،
لكن اختلفت نوعية الغناء يف �أثناء االنتفا�ضة ،و�أخذت الطابع الوطني  ,ومن �أمثلة ما تغنيه
الن�سوة� ،إذ يرتدد ا�سم الأق�صى يف �أغانيهن لأنه ثالث احلرمني و�أوىل القبلتني:
من حديد ،باب الأق�صى من حديد
ما بفتح ،باب الأق�صى �إال لل�شهيد
هذا بالإ�ضافة �إىل �أغاين �أ�رشطة الت�سجيل العادية والوطنية املنت�رشة يف الأ�سواق.
تتقدم الن�سوة مواكب �أهل العري�س ،وهن يحملن القهوة وال�سكر واحللويات وامل�رشوبات
على �أطباق كبرية من الق�ش مزدانة بالزهور ،وتعرف اخلطبة التي ال ُيكتب فيها كتاب �أو
عقد وثيقة زواج ب (احلطة) ،وعند ح�صول العقد تعرف (بالإمالك) ،وكثرياً ما يت�أخر الإمالك
ويجري مع موعد الزفاف  ,وخالل فرتة اخلطوبة يزور اخلطيب خطيبته با�ستمرار ،ويغمرها
بهداياه يف منا�سبات عدة ،وهناك �أهازيج و�أغان ترتبط بكل مرحلة من مراحل العر�س
الفل�سطيني ،يف �أثناء الذهاب �إىل بيت والد العرو�س (يوم اخلطبة) تغني الن�سوة ويقلن:
ع م�ي�ن لفي�ت�ن ي���ا بن���ات
و�ش���و فر�ش���لكن ي���ا بن���ات
ع م�ي�ن لفي�ت�ن ي���ا بن���ات
و�ش���و ع�ش���اكن ي���ا بن���ات
خ���روف م���ا نري���د ي���ا بنات

ع �أب���و (ف�ل�ان) لفين���ا ي���ا ليال
حري���ر فر����ش �إلن���ا ي���ا لي�ل�ا
ع �أب���و (ف�ل�ان) لفين���ا ي���ا ليال
خ���روف ع�ش���انا ي���ا لي�ل�ا
بكفين���ا �ص���يته ي���ا لي�ل�ا

وهنا يظهر احلر�ص من �أهل العري�س على �إبراز كرم والد العرو�س و�أهميتة االجتماعية
و�أن ال�صهر اجلديد يتميز مبكارم الأخالق  ,وخروج الن�سوة و�إمتام العقد حيث بداية ارتباط
العرو�س بزوج امل�ستقبل ،وتن�شد الن�ساء هذه الأغنية:
يخل���ف ع �أبو (ف�ل�ان) يخل���ف عليه خلفني
طلبنا الن�س���ب من���ه �أعطانا بنات���ه الثنتني
يخل���ف ع �أب���و ف�ل�ان يخلف علي���ه بالثاين
طلبنا الن�س���ب من���ه �أعطانا ج���وز وغزالين

جهاز العروس (الكسوة):
مل يطر�أ �أي تغري يذكر على طريق اجلاهة �أو اخلطبة �أو الك�سوة �إذ بقيت كما هي,
�أما بالن�سبة جلهاز العرو�س فقد اختلفت اختالف ًا ب�سيط ًا  ,فبعد �أن كانت العرو�س ت�شرتي
ف�ستان ًا عادي ًا يوم احلناء ،فقد �أ�صبحت ت�شرتي ف�ستان ًا مميزاً للحناء ،وكذلك الأمر بالن�سبة
للعري�س.
وهناك اختالف على طريقة �رشاء �أثاث منزل العرو�س ،فقد �أ�صبح الواجب على والدها
�أن ي�شرتي لها خزانة بد ًال من ال�صندوق اخل�شبي ،بالإ�ضافة �إىل الفر�شات (اللحف) وامل�ساند
واملخدات ،ويدفع ثمن هذا الأثاث من مهرها ،وكان يف اخلم�سينيات وال�ستينات يقتطع والد
العرو�س منه جزءاً لنف�سه ,وي�شرتي مبا تبقى ذهب ًا البنته ،حيث �إن الأهل كانوا يتم�سكون
ب�أخد ق�سم من مهر العرو�س كتعوي�ض لهم عن تربيتها.
كما �أن هناك اختالفاً ح�صل نتيجة لتطور و�سائل النقل فبعد �أن كان النا�س يذهبون
للمدينة على ظهور اخليل� ،أ�صبح اجلميع يذهبون بحافلة خا�صة �أو �سيارة خا�صة ،كذلك
الأمر بالن�سبة للعرو�س ،فبعد �أن كانت تذهب ل�رشاء الك�سوة مع والد العري�س � ,أ�صبح ي�سمح
للعرو�سني بالذهاب مع ًا ل�رشاء احتياجاتهم ،وكذلك �أ�صبح �أهل العري�س و�أقرباوءه يتناولون
طعامهم يف �أحد املطاعم داخل املدينة على ح�ساب العري�س ،بدال من �إعداد طعام الغداء يف
البيت.
وهناك اختالف وا�سع بني ما كان ي�سمى ب�أثاث املنزل �سابقاً ,و�أثاث املنزل يف
مهر ،وهم بدورهم ي�شرتون كل احتياجات
وقتنا احلا�رض  ,فبعد �أن كان يدفع لأهل العرو�س ٌ
ابنتهم� ،أ�صبح العري�س يتكفل ب�رشاء كل لوازم العرو�س من ذهب و�أثاث بيت ينا�سب �أيامنا
هذه.

احلناء:
ما زالت عملية حناء العرو�س حتظى ب�أهمية خا�صة عند كثري من العائالت ،حيث
تخ�ص�ص ليلة تدعى ليلة احلناء تدعى فيها الن�ساء لعجن احلناء قبل الع�رص بقليل؛ �إذ تختار
�أف�ضل الن�ساء مكانة  ,وهناك بع�ض ال�صفات التي يف�ضل تواجدها يف املر�أة التي تعجن
احلناء مثل كرثة الأوالد الذكور وكرب ال�سن واملكانة االجتماعية.
ت�صطف الن�ساء حول املر�أة التي تعجن احلناء ،ويرددن الأغاين اخلا�صة باحلناء  ,ومن
�أمثلة ما يقلن:
من�ي�ن جب���تِ احلنَّ���ا
احلن���ا م���ن احلج���از

ي���ا ول���د يا �ش���اطر
والك�س���وة عا اخلاطر
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يوزع ق�سم من احلناء على البنات  ,ويرتك ق�سم قليل للعرو�س و�أهلها ,حيث حتمل
الن�ساء ال�صينية التي بداخلها عجني احلناء وي�ضعن عليها الزهور وال�شموع ,ثمن يذهنب بها
يف موكب جماعي �إىل بيت والد العرو�س.
عند و�صول الن�ساء �إىل بيت والد العرو�س ,ترق�ص الن�ساء بال�صينية بالتناوب ،وخا�صة
�أخوات العري�س و�أمه � ,إذ يلبثن هناك �ساعتني من الزمن ،ويعدن بعدها �إىل البيت.
جتتمع �صويحبات العرو�س للمبيت عندها– خا�صة العرو�س التي تتزوج يف حي �آخر
�أو بلدة �أخرى– �إذ ير ّددن بع�ض الأغاين التي تدل على احلزن ،و�صعوبة الفراق ،ومن �أمثلة
ما يقلن:
�أم���ي ي���ا �أم���ي
وطلع���ت ي���ا �أم���ي
�أم���ي ي���ا �أمي �ش���دي
عن���دك
بن���ام

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

وتقوم �إحدى �صديقات العرو�س يف �أثناء احلناء بالرق�ص �أمامها مبا يعرف با�سم
رق�صة احلناء ،وبالذات �أثناء تخ�ضيب يديها ،فتغني الأغنية الآتية:
�إي�ش هالغزال اللي ع���ن دارنا ع َّدا
خ�رصه رقيق وبالك�ش���مري م�ش���تدا
�إي�ش هالغزال اللي �شعره حبال حبال
من جيبته علقوه يف لولب اخللخال
وتنتهي عملية احلناء ،وي�رص احل�ضور على �أن ترق�ص العرو�س  ,وتتمنع ولكنها توافق
�أمام �إ�رصار �صويحباتها اللواتي يغنني لها بقولهن:
ع ال��ق��ه��وج��ي ع ال��ق��ه��وج��ي
�سبعة ت����روح و���س��ب��ع��ة تيجي
ع ال��ق��ه��وج��ي ا���س��م��ه خليل
ي����ا ق���ه���وت���ه ب������اب اخل��ل��ي��ل
����ص���ف���و ال���ك���را����س���ي خلليل
م������ن ق����ه����وت����ه ل���ق���ه���وت���ي
َع البو�سطجي َع البو�سطجي
ظ�����ل�����ي�����ت �أن�������ادي�������ل�������ه

وال���ب�������س���ط���ج���ي زي ال��ق��م��ر
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�����������ش�����ي دل������������ع دل������ع
وحم����ن����ج����ل����ي ح���ن���ج���ل���ي
بيلبقلك �شك الأمل��اظ �آه يا عيني
�أخذوا حبيب قلبي مني ولف غريي
منها:

وللحناء �أهازيج و�أغان خا�صة ومميزة تقوم والدة العرو�س مع �صويحباتها ب�أدائها,
�سبل عيونه وم��د �إي��ده يحنونه
�سبل عيونه وم��د �إي��ده يحنونه
�ي يل خمداتي
يا الأم يا الأم ه� ّ
َّ
مل � ْن �أودع �صاحباتي ورفيقاتي
يا َل ِه ْل يا َل ِه ْل ال يجرب لكم ذمة
وي�ش عماكوو عن ابن العم والعمة
ْ
يالهل يالهل ال يجرب لكم حالة
وي�ش عماكو عن ابن اخلال واخلالة
ْ
و امبريح يا رفيقة كنا باحلارة

مراسم حفلة زفاف العروسني:
يوم الزفاف:
ي�صحو النا�س يوم العر�س الذي اتفق �أهل العرو�سني على حتديده م�سبق ًا مبكرين
لطهو طعام الغذاء قبل اخلروج يف موكب زفة العري�س  ,حيث ي�شارك الرجال والن�ساء بطهو
الطعام.
محام العريس:
بعد االنتهاء من طهو الطعام ,يخرج الأهايل بعد الع�رص بقليل يف موكب جماعي
ال�ستحمام العري�س يف منزل �أحد �أقربائه ،الذي يكون قد دعاه م�سبقا لال�ستحمام يف منزله,
وي�شرتط �أن يكون منزل امل�ضيف.
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ويف �أثناء ا�ستحمام العري�س ين�صب الرجال الدبكة  ,كما ن�صبوها يف ليايل ال�سهر يف
مكان وا�سع وقريب من منزل امل�ضيف ،وكذلك الأمر بالن�سبة للن�ساء اللواتي يجتمعن يف
�ساحة البيت يطلقن الزغاريد والغناء ,ومن �أمثلة ما يقلن:
ريت العري�س يعدم �أخته وبنت
�أخته نزل على الزفة وما رتنب تخته
ريت العري�س يعدم �أخته املليحة
نزل على الزفة وما ر�شت له الريحة
ويقابل (الفاردة) الزفة بالن�سبة للعري�س حيث يقوم الأ�صدقاء (بدعوته للحمام) حيث
يقدم ال�رشاب للمعازمي  ,وبعد االنتهاء من احلمام يعود الأ�صدقاء بالعري�س �إىل منزله ,
ويتخلل كل ذلك الأغاين والدبكة واملواويل ،ومن �أغاين الدبكه هنا (الدلعونا  ,وظريف
الطول ,وجفرا) مثال ذلك :
جفرا ويا هالربع من هان لبغداد
وامل����ح����ب����ه يف ال���ق���ل���ب يا
ن�����ا������س م�����ن زم�������ن ل���ب�ل�اد
�أعطو احللو �إن �شاء اهلل ما جاب �أوالد
وخلوها يانا�س جيزة ن�رصانية
ع الأوف م�شعل �أوف م�شعالين
يا خ�سارة حبيبي راح وخالين
م�شغل يا روحي يا باري يل جروحي
لآخ���ذك و�أروح َع ب�لاد اليماين
ويا ظريف الطول نازل واد �شعيب
وال�شعر الأ���ش��ق��ر ن���ازل للكعب
طلبت البو�سة قالت يا خي عيب
�أب��وي��ا يف ال��دك��ان وعمي قباليا
ومن ثم ي�سري املوكب وامل�شاركون يغنون ويرق�صون حتى �إذا و�صلوا �إىل �ساحة العر�س،
�أقاموا �صف ال�سحجه كما �أقاموها يف الليايل ال�سابقة  ,وبعد م�ضي �أكرث من �ساعتني يعود
املوكب بالعري�س ،فيتوقف يف طريقه �أمام البيوت على جانبي الطريق ،ليتناثر امللح �أو
الزهر من �أيدي الن�سوة الواقفات يف ال�رشفات ،وعلى الأ�سطح على جمهور الرجال والن�ساء
امل�شاركني يف املوكب ،وذلك دفع ًا للعني �أو خوف ًا من احل�سد.

حفل الزفة:
تنطلق الزغاريد من الن�سوة عالمة على م�شاركة �أهل ا لعري�س فرحتهم  ,وي�صل املوكب
�إىل �آخر حمطة وهو ال�ساحة ،حيث تكون املائدة قد �أعدت للرجال  ,و�صوت رجل من �أهل
العري�س ينادي على جانب الطريق يدعو النا�س لطعام الغداء  ,وبعدها يبد�أ الرجال بو�ضع
(النقوط) يف يدي العري�س  ,ويعني املنحة املادية لأنه تكلَّف امل�صاريف ،وكل �شيء بح�ساب،
�أو قر�ضة ودين كما يقولون .وبعد فراغ النا�س من طعام الغداء يبد�أ ال�ضيوف والأغراب
باالنف�ضا�ض رويداً ،ومن بعدهم الأهل وتبقى قلة من الأقارب ،وبخا�صة الأ�صحاب يلوذون
بالعري�س �إىل جوار �أهل العرو�س ريثما تذهب طائفة من الرجال والن�ساء جللب العرو�س ,
ويغني الرجال م�شيدين ب�رشف �أهل العرو�س ،وتهزج الن�سوة ويغنني البنة الكرام ،وملا (تتودع
بنت الكرام من �أهلها والقرايب) ي�سار بها �إىل بيت العري�س و�سط الأهازيج والزغاريد.
يا �شم�س غيبي من ال�سما
ع الأر���ض يف عنا عرو�س
ويدخل بها البيت اجلديد وين�صب املاء خلفهما من الإبريق وتل�صق العجينة على
عتبة الدار  ,وتنطلق املهاهاة والزغاريد من �أم العري�س و�أخواتة وقريباته ابتهاج ًا بالكنة
اجلديدة ،ثم ي�ؤتى بالعري�س من املكان املجاور على �صوت:
م��والي �صلي و�سلم دائ��م��ا �أب��دا
على حبيبك خ�ير اخل��ل��ق كلهم
ويقف العري�س يف باب املدخل ،ووجهه �إىل اخلارج ،وي�ضع �أحدهم يده على ر�أ�س
العري�س ،وينطلق �صوت الإذان �إيذانا بالدخلة  ,ويبد�أ الليل يف �إرخاء �سدوله ،ويخ�شع كل
�شيء ويهجع ,ويف ال�صباح ت�رشق ال�شم�س لت�ؤذن مبيالد يوم جديد.
وت�ستمر حركة الن�ساء املمزوجة بالرق�ص الغناء وحتى الو�صول �إىل بيت العري�س،
حيث يكون قد حدد موعداً للزفاف (�أي موعد �أخذ العرو�س �إىل بيت زوجها) ،حيث يقدم
الطعام ملن فاته تناوله يف بيت العرو�س  ,وبعد تقدمي الطعام واالنتهاء منهم تبد�أ الن�سوة
بالرق�ص والغناء ومن �أ�شهر الأغاين التي تتغنى الن�سوة بها:
اهلل م���ع���ان���ا واهلل م���ع���اه
وال����ل����ي ع��ل��ي��ن��ا اهلل عليه
����ص���وت حم���م���د ����ص���ل���وا علي
ي�����ام��ي��ن 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���ت��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 اللحظات تنزل �أم العري�س و �أخته وقريباته ويبد�أن بالرق�ص والتغ ّني بجمال
العرو�س ومزايا العري�س .وتبد�أ �أخته �أو �إحدى قريباته بالرق�ص والتغني بجمال العرو�س
ومزايا العري�س .و�أغنية (يا حلو يا مدلل) هي �أبرز ما يغنى يف هذا املوقف:
ب�ي�ن ال��ب��ط��اط��ا غ��زال��ت��ك ي���ا ف�ل�ان ب�ي�ن البطاطا
ي��ا ح��ل��و ي��ا مدلل
عرو�ستك خياطة ..و�إحنا خطبنالك ..عرو�س خياطة
ي��ا ح��ل��و ي��ا مدلل
عرو�ستك غندورة ..و�إحنا خطابنالك ..عرو�س غندورة
ي��ا ح��ل��و ي��ا مدلل
ه��ات ال�����ص��واين ..تن�صفّ ال��ب��ن��دوره ..ه��ات ال�صواين
ي��ا ح��ل��و ي��ا مدلل
اب�رش ي��ا ف�لان هالعرو�س غ��ن��دورة ..اب�رش ي��ا فالن
ي��ا ح��ل��و ي��ا مدلل
وتغني الن�سوة كذلك  ,فتكون �أغنية (ع املطوع):
م���ن وي���ن اعرفه
�شوقي مرق خيال
داي���ر ع ولف���ه
حتى ال�س���مك يف

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

وبعد ذلك تتم الفاردة ،وتتمثل يف قيام اجلاهة بتقدمي املالب�س للعرو�س يف �صندوق
وت�ستمر النا�س والن�سوة من خلف الفاردة بالأغاين والأهازيج التي تختلف يف فل�سطني من
مكان لأخر ح�سب الظروف املكانية والزمانية ومن هذه الأهازيج:

دق���ة بدقة
و�إح���ن���ا ()......
وان���زل اخل��ي��ال ون��رك��ب مطرحة
و�إح���ن���ا ( )....ه��ي��ل��ة بهيله
وان����زل اخل��ي��ال ع��ن الكحيله
وتعد (الدلعونا) على ر�أ�س هذه الأغاين ،وهي تبد�أ بال�صالة على الر�سول وحمد اهلل
و�شكره ،ثم تتجه للغر�ض املرجو من الأغنية ،الذي هي يف غالبه �إبراز ملحا�سن العري�س
و�أهله وتوفيقه وح�سن اختياره  ,ومن ذلك قولهم:
�أول م��ا ن��ب��دى ع النبي ن�صلي
وذك�����ر حم��م��د ت��ن��ف��ع الكلي
�أول م���ا ن��ب��دى من����دح نبينا
و�سيدنا حممد كحيل العيني
عندي دلعونا يا باي ما �أكرثها
م��ن و���س��ط ي��اف��ا جبنا دفرتها
ويتناول الرجال طعام الع�شاء  ,ثم تبد�أ ال�سهرة  ,ويتحلق الأ�صدقاء حول العري�س ,
ويبد�ؤون بالأغاين مثل (امليجنا) ومن ذلك قولهم:
يا ميجنا ويا ميجانا ويا ميجنا
لوال عيونك يف اجلبل ما طلعت �أنا
يا ميجنا ويا ميجانا ويا ميجنا
زحلق حبيبي ع الدرج ووقعت �أنا
يا ميجنا ويا ميجانا ويا ميجنا
فل�سطني بلدنا والتنت م�رشوبنا
يا ميجنا ويا ميجانا ويا ميجنا
زه��ر البنف�سج ي��ا ربيع بالدنا
ومن �أغاين امليجنا قولهم:
ع��ري�����س��ن��ا ع��ن�تر عب�س
ع��ن�تر ع��ب�����س عري�سنا
ع��ري�����س��ن��ا زي���ن ال�شباب
زي���ن ال�����ش��ب��اب عري�سنا
يا�شم�س غيبي من ال�سما
ع الأر�ض يف عندنا عري�س
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ومن �أ�شهر الأغاين يف املجال (زفة العري�س):
ارب���ط عن���دك ب���اب ال�ش���ارع
ي���ا �أم ثوي���ب كماك���ه زم
ي���ا �أم ثوي���ب كمام���ه تقط���ر
ي���ا ام ثوي���ب �ص���باغة هن���دي
ي���ا �أم �س���ويلف يقط���ر زي���ت

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

ومن هذه الأغاين تلك التي تقال �أمام العري�س ويغنيها الأ�صدقاء والأقارب الذين
حوله:
�إك��ب��ر وا ّدح����������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
�أك�����ل ال���ع���ري�������س ..ي���ا رم���ان
ك����ل ع ك���ي�������س���ي ..ي����ا رم����ان
�أما الزفة ،فهي يف مدن فل�سطني بعامة ،والقد�س بخا�صة ذات نف�س واحد– بيت واحد
يتبعه التهليل من احل�ضور كقولهم:
ه���اي ه���اي وا����ض���ووا ال�شموع
ك����دم ال��ع��ري�����س ����ض���اوي هيه
وظلت مرا�سم العر�س يف �شكلها التقليدي الذي ذكرناه حتى ظهرت الفرق الفنية
واملو�سيقية وقاعات الأفراح والفنادق ،ولكن ما زال هناك طائفة من النا�س والأهل يحيون
افراحهم على منهج ما ورثوه من �آبائهم و�أجدادهم.
فمن �أغاين الزفة ما يعرف ب�أغاين (ال�سامر) وال�سامر من ال�سمر �أي ال�سهر ولل�سامر–
على �ضوء القمر عرب الأم�سيات اجلميلة ال�صافية ,وتبد�أ الأغاين باملديح وذلك بالقول:
�سبحانم ّن�سرياحليةبالرجني(رجل)
ويف ال�سامر يقف احل�ضور (الراق�صني) يف �صفني متقابلني وتكون هناك امر�أة
حمجبة– ت�ضع اللثام على وجهها  ,ويف الغالب ما تكون من �أهل العري�س وقريباته ,
وتناو�ش البداعني ب�سيف يف يدها .ويغني البداع الأول بعد ال�صالة على الر�سول فيقول:
واي�ش جابك يا غزال الرب وحداين
�شقيان يف بالدكم بدي رفيق ثاين

واي�ش جابك يا غزال الرب متطوع
�شقيان يف بلدكم يا حلو متلوع
درب الوعر يا غ��زال ليقطعونك
تعال درب ال�سهر و�سبل عيونك
ويف حاالت ثانية يبد�أ كل بداع ببيت من ال�شعر يرد عليه مبثيل له البداع الأخر  ,مبا
ي�شبه املطارحة ال�شعرية –يقول �أحدهم:
اهلل ي�سلم ل�سانك ح�سب ما تقول
اهلل يعلق ن�صيبك مع ظريف الطول
ويرد البداع الآخر بالقول:
اهلل ي�سلم ل�سانك ين�رصك موالك
�سيفي و�سيفك �سوا ع كل من عاداك
م�سيك اخلري م�شي زين طربو�شك
ي���ل���ل���ي احل�����ري�����ر م��ف��ر���ش��ك
واي�����������ش ح������ال م��ل��ب��و���س��ك
م�سيك باخلري وتزيدك م�سا ز ّيو
يللي كالمك ع�سل وال�سمن فوقيوو
و�أغاين (ال�سامر) هذه منت�رشة يف البادية وقرى فل�سطني ،لكنها �ضعيفة االنت�شار يف
املدن  ,عك�س رق�صة (الدحية) التي يرق�صها �أهل البادية فقط  ,وهي رق�صة قريبة ال�شبه
بال�سامر الذي قد يعد تطوراً لها يتجمع الراق�صون يف �صفني متقابلني ،يقرتبون من بع�ضهم
ثم يبتعدون ...وتبد�أ الدحية بال�صالة على النبي امل�صطفى بقول املغني البداع قبل بداية
الرق�ص ،ثم يدخل يف (لب الأغنية):
ي���ا ذراع������ك ���ش��م��وخ الف�ضة
وج��ب��ي��ن��ك جبنه غ��ن��م ربيعية
وهنا ترد املجموعة بقولها:
�أو:

و�إح������ن������ا ل���ن���ق���ول ن���ري���ده

وري�����ح�����اين ن����ق����ول ن���ري���ده
(�أي �أننا نرغب ونريد هذا ال�شيء).
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والأغنية هنا ت�صف جمال امر�أة و�أهميتها ،كما تنطلق لو�صف اجلمال واحلركة
واحلياة ,ويدخل فيها العامل االجتماعي والرتبوي كالن�صائح  ,والدفع للخ�صال احلميدة ,
والأمر الذي يجعل من هذه الأغاين �أغاين موجهة وهادفة تربوي ًا و�سلوكي ًا من جانب ،ومن
اجلانب الأخر ت�شجيع ًا للحا�رضين على الفرح.
ومن اجلانب الآخر للفرح حيث بيت العرو�س  ,وقبل و�صول الن�سوة حامالت امل�شاعل
تتغري الأغاين لت�صبح �إ�شادة بكرم والد العرو�س و�إخوتها و�أهلها وعطائهم ومن هذه
الأغاين:
خل���ف اهلل علي���ه
خل���ف اهلل ع �أب���و فالن
�أعطانا ا�س���م اهلل عليه
طلبن���ا منَّ���ه غ���زال
خل���ف علي���ه خلف�ي�ن
خل���ف اهلل ع اب���و فالن
�أعطانا بنات���ه التنتني
طلبن���ا من���ه غ���زال
ولتو�ضيح كرم اهل العرو�س بكرثة املعازمي واحل�ضور الذين ال ي�سعهم املكان لكرثتهم,
مما يدفع اهل الفرح لفر�ش الأر�ض لهم وهنا تقول الن�سوة:
�أفر�ش���وا احلارة برايز
�أفر�ش���وا احلارة �شلونه

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

وقدمي ًا قبل انت�شار امل�صابيح الكهربائية ،كانت ت�ستخدم امل�شاعل للإ�ضاءة ،وعندما
ت�صل امل�شاعل التي يف الغالب ما تحُ مل و ُتختار والقمر �ساطع  ,والنجوم متلألئة حيث
تنطلق قريبات العري�س �إىل دار العرو�س  ,وهنا تنطلق الأغنية الآتية:
ياقفة ال���رز ميلي ع ال��ع��رو���س ميلي
ويا زين طاب ليل الهوى ويا مركبي �سريي
وان ط��اب ليل ال��ه��وى �سريي وخليني
هيا يا بعدي هيا وهيا يا بعدي هيا
ال ب�أكل لنب حام�ض ال بلغمط �إيديا
وم��ا ن�أكل �إال خ��روف من عنده ()......
واجب علينا واجب ونرق�ص ونغنى واجب
ع�������������ش������ان �أم���������������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 يابعدي هيا وهيا يا بعدي هيا

وترد جمموعة �أخرى من الن�سوة حامالت امل�شاعل �أي�ضا  ,وبعد �أن يجتمعن على باب
دار العرو�س  ,وهن يرق�صن ويغنني بقولهن:
ل��ي��ا وال �أم�����ك حت����رق ���ش��ي��ب �أم���ك
دول����ة ع��ل��ي ب��ي��ك ب��ت��ط��ارد يف �أم���ك
�أم����ي يف احل����ارة و�أم����ك يف احل���ارة
دول�����ة ن�������ص���اري ت���ط���رق ورا �أم���ك
�أم����ي يف ف��ق��و���س و�أم�����ك يف فقو�س
ح��ي��ة ب����أرب���ع رو�����س ت��ق��ر���ص��ل��ي �أم��ك
ي��ا ���ص��ح��ون مطبق وبال�سمن مغرق
ل���ن���ي ب��ات��ط��ل��ق م����ا ب��ط��ع��م �أم����ك
ي���ا����س���م���ك ب������وري ب��ي�ن ال���ق���ب���وري
ي����ا ح���ي���ة ط�����ويل ت��ق��ر���ص��ل��ي �أم����ك
�أم���ي ���ص��در البيت و�أم���ك ق��اع البيت
دول����ة ع��ل��ي ب��ي��ك ت��ط��رب��ق ورا ا ّم���ك
ومنذ ذلك قولهن �أي�ضا:
وق���ف ملا �أقلك
وق���ف مل���ا �أقلك
والعظمة لأمك
اللحم���ة �إيل �إيل
وهذه الأغاين التي تطلقها الن�سوة لي�ست �سخرية من �أم العري�س  ,بقدر ما هي ت�أكيد
لأهمية الزوجة اجلديدة يف حياة الأ�رسة  ,وهذه الزوجة يجب �أن يكون لها احرتامها هي
و�أمها ،حتى ولو على ح�ساب �أهل الزوج  ,ولقد عرب الوجدان ال�شعبي عن ذلك بقول املثل:
الرايب للن�سايب واملي�ص للمتاعي�س
وهكذا ت�ستمر الأغاين  ,وترد الن�سوة حامالت امل�شاعل ،وهن من قريبات العري�س
بالقول:
ع��ا ورق ال��ت��ف��اح خلينا من�شي
و�إحنا بنات عمك يا فالن يا فالح
عا ورق الزيتون على ورق الزيتون
و�إحنا بنات عمك يا فالن يا مزيون
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وتتعجل �أم العري�س �إخراج العرو�س  ,ويبد�أ مبنا�شدة والد العرو�س لإخراج ابنته:
�أعطونا عرو�ستنا خلينا من�شي
دارن���ا بعيدة ت�أكلنا الوح�شة
�أعطونا عرو�ستنا خلينا نروح
دارن���ا بعيدة وي��ن ب��دن��ا ن��روح
وكان قدمي ًا يكتفى مبا تقوم به املا�شطة من تزيني العرو�س ،وذلك قبل ان تنت�رش
�صالونات الكوافري التي تتوىل �إعداد العرو�س وعمل الت�رسيحة ,ولهذه املنا�سبة �أغانيها,
وهي ما يعرف بـ (ليلة احلناء) ،حيث كانت املا�شطة تخ�ضب العرو�س وتنق�ش اخلطوط
والر�سومات اجلميلة على يديها وقدميها ،بينما تردد جمموعة �أخرى من الفتيات بينهن (�أم
العرو�س) بقولهن– قبل �إخراجها مبا�رشة:
وال ي�برى لكم ذم��ة ي��ا اه��ل الغريبة
عن ابن العم والعمة اي�ش اللي عماكو
ع ب��ي��ت ال�����ش��ع��ر ن����ادي ي��اط�ير ن��ادي
و�أبوي اللي ابعد بالدي الدعي على �أمي
و�أب�����������وي ال����ل����ي اب����ع����د ب��ل��ادي
عبيت ال�شعر وازع���ق ي��ا ط�ير وازع��ق
و�أبوي اللي ابعد املفرق الدعي على �أمي
و�أب����������وي ال����ل����ي اب����ع����د امل���ف���رق
وهذه الأغاين ت�ؤكد قوة العالقات االجتماعية يف الأ�رسة �أو الع�شرية الفل�سطينية حيث
يف�ضل الزواج بني الأقارب ,وظلت متبعة حتى الآن لو كانت العرو�س مقرتنة بقريب لها,
ورغم الفرح الغامر الذي ينتاب العرو�س مع من اختارها ,رغم كل ذلك ففراق الأهل يعز
عليها كثرياً ,وتتمنى لو تبقى �أيام ًا مع �أهلها و�إخوتها التي عا�شت طفولتها بينهم  ,تتمنى
العرو�س ذلك فينتابها البكاء ليلة فرحها � ,إنه بكاء الفرح بهذه الليلة اجلميلة ,وتعرف الأم
ما يجي�ش ب�صدر ابنتها ،وتعرف قريباتها و�صويحباتها ذلك ،لهذا يبد�أن الغناء تطييب ًا
خلاطرها  ,تقول الأغنية ال�شعبية يف هذا املوقف:
ي���ا رب �أب�����وي ي��ح��ل��ف ع��ل��ى الليلة
و�أن����ا ال��ع��زي��زة �أن����ام و���س��ط العيلة
ي���ا رب �أب������وي ي��ح��ل��ف ع��ل��ي ث��اين
�أن���ا ال��ع��زي��زة و�أن�����ام و���س��ط �إخ���واين

ق��ول��وا لأب����وي اهلل يخلي ل��ه �أوالده
ا�ستعجل ع��ل��ي وطلعني م��ن ب�لاده
ق��ول��وا الم���ي وه���ي ال�����س��ت احلنونة
(ر َّدت ع���اب���وي ول��ي�����ش اهلل ق��ال��ه)
ومن �أغاين الرق�ص للعرو�س عندما ترق�ص يف فرحها:
لي���ه لي���ه ي���ا بني���ة
�أن���ت اجلم���ال بهواكي

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

�إن هذه الأغاين هي التعبري ال�صادق عن �شخ�صية الفل�سطيني يف الغناء  ,وارتباطه
من حيث �أفعاله و�أفراحه و�أتراحه مبا يقابلها من احل�ضارات القدمية خا�صة الكنعانية � ,أو
�أنها �صورة حتكي مثله وعاداته وتقاليده غري املعزولة عن احتفاالت �أجداده ،فهو يتباهى
بالكرم وا�ستقبال ال�ضيوف خا�صة يف املنا�سبات الفرحة كالإعرا�س  ,ولهذا تزغرد الن�ساء
عندما ترق�ص العرو�س  ,ويزغردن عندما تهم باخلروج من بيتها اجلديد ومن هذه الزغاريد
قولهن:
ي���ا����ض���ي���وف ي�����ا م�����ن ���ض��ف��ت��ون��ا
و�أح�������ض�رت ال���دن���ي���ا وان�����س��ي��ت��ون��ا
ج���������وزا ب���ن���ات���ك���م و�أوالدك������������م
ون����ظ����ي����ف����ك����م ك����م����ا ظ���ف���ت���ون���ا
وهنا تخرج العرو�س وتقبلها �أم العري�س من على الباب وتغني الن�سوة لها قبل ركوبها
ال�سيارة بالقول:
اف����ر�����ش����وا احل�������ارة ���ش��ن��اب��ر
ت����ت����م����رق ب����ن����ت الأك�����اب�����ر
اف����ر�����ش����وا احل�������ارة ح���ري���ري
ت����ت����م����رق ب����ن����ت االم����ي���ره
�����س��ي�ري ي����ا م����ه����رة ال���ف�ل�اح
ي����ام����ه��ي�رة حم���م���ل���ة ت���ف���اح
وت�سري العرو�س حتى ت�صل �إىل بيتها اجلديد وت�صبح ملكا لأ�رستها اجلديدة ويغني
�أقارب العري�س هذه الأهزوجة:
����ص���ارت ل��ي��ن��ا ����ص���ارت ل�ي�ن مبالنا
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���ص��ار ال�����س��ع��د ي����ضرب ع��ل��ى بابنا
���ص��ارت ل��ي��ن��ا ���ص��ارت ل��ي��ن��ا االم�ي�ره
���ص��ار ال�����س��ع��د ي����ضرب ع احل�صرية
���ص��ارت لينا ���ص��ارت لينا الفالحة
���ص��ار ال�سعد ي����ضرب ع��ل��ى الطراحة
وت�صل العرو�س  ,فتقدم حماتها وجتاملها بقولها:
ن����ورت����ي داري ي����ا غ���زال���ة
ي����ل����ي رج������ال������ك رج������ايل
ن���ورت���ي داري بال�شموعه
ي���ل���ل���ي رج�����ال�����ك ���س��ب��وع��ه
ن����ورت����ي داري ب���الأ����ص���ال���ة
ي���ل���ل���ي رج�����ال�����ك ف����وار�����س
بعد و�صول العرو�س �إىل بيت الزوجية ت�صمد مع العري�س ،ويكون معها من �أقاربها
والدتها و�أخواتها وبع�ض من �صديقاتها فقط ,ويلتف حولها الن�سوة من املدعوات ويبد�أن
الغناء والرق�ص ،ومن الأغاين التي تظهر يف هذه املنا�سبة للإ�شادة بجمال العرو�س �أمام
عري�سها �أغنية (يا حلو يا مدلل) التي تقول:
بني البطاطا غزالتك يا فالن بني البطاطا
ي�����ا ح���ل���و ي�����ا م���دل���ل
عرو�ستك خياطة و�إحنا خطبنا لك عرو�س خياطة
ي�����ا ح���ل���و ي�����ا م���دل���ل
ع����رو�����س����ت����ك غ������ن������دورة و�إح�����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�صواين تن�صفّ البند وره هات ال�صواين
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

وهناك يغني �صف �آخر من الن�ساء �أغنية جديدة موجهة �إىل العري�س تقول كلماتها
التي 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 �س���ليمان
الأم���ان عل���ى عينيها ي���ا عينها ع�ي�ن الغزالن
الأمان على �ش���عرها يا �ش���عرها ري����ش النعام
الأمان على �س���نانها يا �س���نانها لولو ومرجان
وتقرتب ال�سهرة من االنتهاء وتبد�أ بع�ض الن�سوة باالن�سحاب فيقلن مباركات عن
طريق املهاهاة:
يا خي العري�س يجعلها مباركة
ابرك من الزيت للزيتون لو حمل
وابرك من البدر لو دارت ع�صا�صريه
وتوجه بع�ض الن�ساء من اقاربها هذه الكلمات الم العري�س فيقلن:
ي��ا �أم العري�س افر�شيلو جوه
و�أن����ت ف��رح��ان��ة وال��ع��دا مِ ن َغ ّم
ي��ام العري�س اهلل يتم عليكي
حنا ال�صبايا واخل��ط��وط عليكي
حتني �إيديها
قولوا الم العري�س
ّ
تعزم حبايبها وعمل اللي عليها
يا �أم العري�س يا رجلني اجلاجة
يا �أم العري�س طول عمرك غناجه
وهكذا ينتهي العر�س الفل�سطيني ،وتبد�أ دورة جديدة من دورات احلياة لتظل القد�س
وكر الع�صور.
مر الدهور ّ
ب�شموخها العربي الإ�سالمي على ّ
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املصادر واملراجع:
�1 .1أحمد �شمايل ،جملة الأ�سوار للأبحاث الفكرية والثقافة الوطنية ،م�ؤ�س�سة الأ�سوار ،عكا
القدمية ،ط.1997 ،1
�2 .2إليا�س �سحاب ،املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سم الثاين ،بريوت ،الطبعة الأوىل.1990 ،
3 .3توفيق كنعان ،الكتابات الفلكلورية ،بريوت ،ط.1998 ،1
4 .4خليل �إبراهيم ح�سونة ،الفلكلور الفل�سطيني (دالالت ومالمح)  ،دار اجلليل ،ط.1979 ،1
�5 .5سحر خليفة ،جملة �شون املر�أة ،دار الآداب ،الطبعة الأوىل ،بريوت.1994 ،
�6 .6سعود الأ�سدي� ،أغاين من اجلليل ،دار النمر ،الطبعة الأوىل. 1976 ،
�7 .7سمية ال�صفدي ،مرا�سم العر�س يف الريف الفل�سطيني ،دار الآداب ،الطبعة الأوىل ،بريوت،
.1993
�8 .8صباح ال�سيد عزازي ،قب�س من تراث املدينة والقرية الفل�سطينية ،ط ،1عمان.1989 ،
9 .9عبد اللطيف �ألربغوثي ،الأغاين ال�شعبية يف فل�سطني والأردن ،دار اجليل ،ط ،1عمان
.1979
1010حممد �سليمان �شعث ،العادات والتقاليد الفل�سطينية ،دار النمر ،ط.1992 ،1
1111ي�رسى جوهرية عرنيطة ،الفنون ال�شعبية يف فل�سطني ،من�شورات املجمع الثقايف ،ط،3
.1997

العادات والتقاليد يف األفراح
واألعراس املقدسية
دراسة نقدية
أ .ناهض حممود إبراهيم حمسن
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ملخص البحث:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني �سيدنا نحمد �صلى اهلل
عليه و�سلم ،وبعد:

}�س ْب َحا َن ا َّلذِي �أَ�سرْ َى ِب َع ْب ِد ِه َل ْيالً مِ َن المْ َْ�س ِج ِد الحْ َ َرا ِم �إِلىَ المْ َْ�س ِج ِد
قال تعاىلُ :
ال�سمِي ُع ا ْل َب ِ�صريُ{ (�سورة الإ�رساء:
الأَق َ
ْ�صى ا َّلذِي َبا َر ْكنَا َح ْو َل ُه لِنرُ ِ َي ُه مِ ْن �آ َيا ِتنَا �إِ َّن ُه ُه َو َّ

. )1 / 17

من امل�سلمات التي يجب �أن ن�ؤمن بها حق ًا �أن مدينة القد�س عربية الأ�صل يف الن�ش�أة
والتكوين� ،إ�سالمية الهوية يف احل�ضارة والإن�سانية ،فيها تراث �شعبي ،ومن هذا الرتاث:
العادات والتقاليد يف الأفراح والأعرا�س ،فيجب �أن نتعرف �إىل هذا الرتاث الأ�صيل.
ومن خالل هذا البحث �س�أقوم برت�سيخ العادات والتقاليد يف الأفراح والأعرا�س
املقد�سية ،حتى نتعرف على تراثنا وال نن�ساه يف مدينتنا املقد�سة التي ن�سيها امل�سلمون
والعرب على حد �سواء.
وعلى ذلك كان هذا البحث ،حيث اتبعت املنهج التحليلي الو�صفي يف �صياغة بحثي،
وكانت خطة البحث مكونة من ثالثة مباحث :الأول يناق�ش ملحة عامة عن مدينة القد�س،
والثاين يناق�ش وم�ضات عن الرتاث ال�شعبي املقد�سي الفل�سطيني ،واملبحث الثالث يناق�ش
مو�ضوع البحث وهو :العادات والتقاليد يف الأفراح والأعرا�س املقد�سية .ثم ختمت البحث
ب�أبرز النتائج والتو�صيات ،ثم امل�صادر واملراجع ،وفهر�س املو�ضوعات.

املبحث األول:
حملة عامة عن مدينة القدس:
تعد القد�س من �أقدم مدن الأر�ض يف الع�رص التاريخي فقد هدمت و�أعيد بنا�ؤها �أكرث
من  18مرة يف التاريخ ،وترجع ن�ش�أتها �إىل � 5000سنة ق .م ،حيث عمرها الكنعانيون،
و�أعطوها ا�سمها ،ويف  3000ق .م� .سكنها العرب اليبو�سيني ،وبنوا املدينة و�أطلقوا عليها
ا�سم مدينة ال�سالم ،ن�سبة �إىل �سامل �أو �شامل «�إله ال�سالم» عندهم ،وقد ظهرت يف هذه املدينة
�أول جماعة �آمنت بالتوحيد برعاية ملكها «ملكي �صادق» ،وقد و�سع ملكى �صادق املدينة،

و�أطلق عليها ا�سم «�أور �سامل» �أي مدينة ال�سالم .وحملت القد�س العديد من الأ�سماء عرب فرتات
التاريخ ،ورغم هذا التعدد �إال �أنها حافظت على ا�سمها الكنعاين العربي (. )1
وتعد القد�س ظاهرة ح�ضارية فذة تنفرد فيها دون �سواها من مدن العامل ،فهي املدينة
املقد�سة التي يقد�سها �أتباع الديانات ال�سماوية الثالث :امل�سلمون ،الن�صارى ،اليهود ،فهي
قبلة لهم وم�صدر روحي ورمزاً لطموحاتهم.
�شيدت النواة الأوىل للقد�س على تالل الظهور (الطور �أو تل �أوفل)  ،املطلة على بلدة
�سلوان� ،إىل اجلنوب ال�رشقي من امل�سجد الأق�صى ،لكن هذه النواة تغريت مع الزمن وحلت
حملها نواة رئي�سة تقوم على تالل �أخرى مثل :مرتفع بيت الزيتون (يزيتا) يف ال�شمال
ال�رشقي للمدينة بني باب ال�ساهرة وباب حطة ،ومرتفع �ساحة احلرم (مدريا) يف ال�رشق،
ومرتفع �صهيون يف اجلنوب الغربي ،وهي املرتفعات التي تقع داخل ال�سور فيما ُيعرف
اليوم بالقد�س القدمية.
ومتتد القد�س الآن بني كتلتي جبال نابل�س يف ال�شمال ،وجبال اخلليل يف اجلنوب،
وتقع �إىل ال�رشق من البحر املتو�سط ،وتبعد عنها 52كم ،وتبعد عن البحر امليت 22كم،
وترتفع عن �سطح البحر حوايل 775م ،ونحو 1150م عن �سطح البحر امليت ،وهذا املوقع
اجلغرايف واملو�ضع املقد�س للدينة �ساهما يف جعل القد�س املدينة املركزية يف فل�سطني.
وقد كانت القد�س ملكانتها مو�ضع �أطماع الغزاة ،فقد تناوب على غزوها وحكمها
يف العهد القدمي :العربانيون ،الفار�سيون ،ال�سلقيون ،الرومانيون ، ،ثم جاء احلكم الإ�سالمي
عام 638م ،يف عهد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،حيث منح عند قدومه لفل�سطني وثيقة
الأمان لبطريرك الن�صارى يف القد�س �صفرونيو�س «العهدة العمرية» ( . )2وال�صليبيون الذي
عاثوا يف الديار املقد�سية الف�ساد ( ، )3ولكن اهلل �سبحانه وتعاىل قي�ض للإ�سالم وامل�سلمني،
قائداً ربانياً ،انت�رص عليهم يف معركة «حطني» ،ثم جاءت معركة «عني جالوت» ،وهزمية
نابليون �أمام �أ�سوار عكا ( ،)4وبعدها �أ�ضحت فل�سطني تابعة للخالفة العثمانية ،منذ �أن ب�سط
العثمانيون الأتراك �سيادتهم عليها �سنة 1517م حتى �سنة 1917م ،وال ميكن ن�سيان موقف
ال�سلطان العثماين عبد احلميد الثاين عندما عر�ض عليه هرتزل املال والذهب ورف�ضهما ،يف
�سبيل عمل وطن قومي لليهود ،حيث قال�( :إنكم لو دفعتم ملء الأر�ض ذهبا -ف�ضال عن 150
مائة وخم�سني مليون لرية �إجنليزية ذهباً ،فلن �أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي ،لقد خدمت
امللة الإ�سالمية واملحمدية ما يزيد عن ثالثني �سنة ،فلم �أ�سود �صحائف امل�سلمني �آبائي
و�أجدادي من ال�سالطني واخللفاء العثمانيني ،لهذا لن �أقبل تكليفكم بوجه قطعي �أي�ضا) (. )5
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�أما يف العهد احلديث فكان العثمانيون ،والربيطانيون ،والأمريكان اليوم ( ، )6كلهم
رحلوا وبقيت القد�س �صامدة يف وجه الغزاة و�سي�أتي الدور لريحل ال�صهاينة ،وتبقى القد�س
م�رشقة بوجهها العربي.
بلغت م�ساحة �أرا�ضيها حوايل  20790دومناً ،وقدر عدد �سكانها يف عام  1922حوايل
( )28607ن�سمة ،ويف عام  1945حوايل ( )60080ن�سمة ،ويف عام  1948حوايل ()69693
ن�سمة ،ويف عام  1967حوايل ( )65000ن�سمة ،ويف عام  1987حوايل ( )130600ن�سمة،
ويف عام � 1996أ�صبح العدد حوايل ( )254387ن�سمة.
قامت املنظمات ال�صهيونية امل�سلحة يف  1948/4/28باحتالل اجلزء الغربي من
القد�س ،ويف عام 1967م �أحتل اجلزء ال�رشقي منها ،ويف عام � 1967/6/27أقر الكني�ست
الإ�رسائيلي �ضم �شطري القد�س ،ويف � 1980/7/30أ�صدر الكني�ست قراراً يعترب القد�س
املوحدة عا�صمة لإ�رسائيل ( .)7و�صارت القد�س فيما بعد عا�صمة لدولة �إ�رسائيل منذ يوليو
1980م ( )8وقد تعر�ضت القد�س للعديد من الإجراءات العن�رصية تراوحت بني هدم �أحياء
بكاملها مثل حي املغاربة ،وم�صادرة الأرا�ضي لإقامة امل�ستعمرات ،وهدم املنازل العربية
�أو اال�ستيالء عليها ،وال�ضغط على ال�سكان العرب من �أجل ترحيهلم.
وكانت �أكرث الأ�شكال العن�رصية بروزاً هي م�صادرة الأرا�ضي ،فقد �صادرت �إ�رسائيل ما
يزيد على � 23ألف دومن من جمموع م�ساحة القد�س ال�رشقية البالغة � 70ألف دومن ،منذ عام
1967م ،و�أقيم عليها حوايل � 35ألف وحدة �سكنية لليهود ،ومل ُتقم �أي وحدة �سكنية للعرب.
وما زالت �إ�رسائيل م�ستمرة يف م�صادرة الأرا�ضي من القد�س.
وحتيط بالقد�س حوايل ع�رشة �أحياء �سكنية ،و�أكرث من  41م�ستعمرة ،ت�شكل خم�س كتل
ا�ستيطانية.
ُتعد القد�س من �أ�شهر املدن ال�سياحية ،وهي حمط �أنظار �سكان العامل �أجمع ،ي�ؤمها
ال�سياح لزيارة الأماكن املقد�سة ،والأماكن التاريخية الهامة ،فهي ت�ضم العديد من املواقع
الأثرية الدينية ،ففيها :احلرم ال�رشيف ،وم�سجد ال�صخرة ،وامل�سجد الأق�صى ،وحائط الرباق،
واجلامع العمري ،وكني�سة القيامة ،كما يقع �إىل �رشقها جبل الزيتون ،الذي يعود تاريخه �إىل
تاريخ القد�س ،في�ضم مدافن ومقامات �شهداء امل�سلمني ،وتوجد على �سفحه بع�ض الكنائ�س
والأديرة مثل الكني�سة اجلثمانية التي ق�ضى فيها امل�سيح �أيامه الأخرية.
والقد�س حافلة باملباين الأثرية الإ�سالمية النفي�سة ،ففيها �أكرث من مائة بناء �أثري
�إ�سالمي ،وتعد قبة ال�صخرة هي �أقدم هذه املباين ،وكذلك امل�سجد الأق�صى ،ويف عام
1542م �شيد ال�سلطان العثماين �سليمان القانوين �سوراً عظيم ًا يحيط بالقد�س ،يبلغ حميطه

�أربع كيلومرتات ،وله �سبعة �أبواب هي :العمود ،ال�ساهرة ،الأ�سباط ،املغاربة ،النبي داود،
اخلليل ،احلديد.
وقد تعر�ض امل�سجد الأق�صى منذ عام � 1967إىل �أكرث من ع�رشين اعتداء تراوحت بني
التدمري والهدم ،واالحرتاق ،و�إطالق الر�صا�ص ،وحفر الأنفاق ،وا�ستفزازات ال�صالة ،و�شهدت
القد�س عدة مذابح �ضد الفل�سطينيني ،وما زال الفل�سطينيون و�سكان القد�س يتعر�ضون
لال�ستفزازات والإجراءات العن�رصية ال�صهيونية.
و�إزاء هذا العدوان ف�إننا مطالبون ببذل الغايل والنفي�س لتحرير الأق�صى ،والقد�س من
االحتالل ال�صهيوين ،فال نركن �إىل بعيد �أو قريب طلب ًا للتحرير ،ولن يكون هناك �سالم و�أمان
ِين ظَ ل َُموا َف َت َم َّ�سك ُُم
�رشع ا ِ
}وال َت ْركَ ُنوا �إِلىَ ا َّلذ َ
�إال �إذا َحك َّْم َنا َ
هلل �سبحانه وتعاىل ،قال تعاىلَ :
()9
ون{ .
ار َو َما َلك ُْم مِ ْن ُد ِ
اء ث َُّم ال ُت ْن�صرَ ُ َ
ون اللهَّ ِ مِ ْن �أَ ْو ِل َي َ
ال َّن ُ

املبحث الثاني:
ومضات عن الرتاث الشعيب املقدسي الفلسطيين:
من �أبرز املعامل الرتاثية يف القد�س دور العبادة فيها ،التي متثل روائع هند�سية
جمالية �إ�ضافة اىل مكانتها الروحية ،و�أبرز دور العبادة هذه امل�سجد الأق�صى ،وقبة
ال�صخرة امل�رشفة ،وم�سجد عمر ،وع�رشات امل�ساجد والزوايا ،والتكايا التاريخية الأخرى،
وكذلك كني�سة القيامة ،وكني�سة العذراء ،وكني�سة اجلثمانية ،وع�رشات الكنائ�س والأديرة
الأخرى(.)10
ويجب �أن ال يغيب عن البال �أن املدينة القدمية الراب�ضة داخل �سور املدينة التاريخي
ت�شكل �إرث ًا ح�ضاري ًا للإن�سانية جمعاء ،فهذه املدينة ب�شكلها احلايل بناها املماليك يف
القرن الثالث ع�رش امليالدي ،و�سورها التاريخي بناه اخلليفة العثماين �سليمان القانوين
يف بدايات القرن ال�ساد�س ع�رش امليالدي ،وطبيعة (احلو�ش) املقد�سي وما يحويه من غرف
وم�ساطب وباحات ،و�ساحات بح ّد ذاته حتفة معمارية نادرة ،كما �أن �أ�سواق القد�س ،و�أزقتها،
و�أقوا�سها ،وقبابها ،وم�آذنها ،ت�أ�رس القلوب وعقول ال�سائحني ،ومع �أن القد�س القدمية من
املدن املحمية من منظمة الأمم املتحدة للعلوم ،والثقافة (اليون�سكو) ،ف�إنذلك مل يحمها
من املحتلني الإ�رسائيليني الذين هدموا حارة املغاربة املحاذية للحائط الغربي للم�سجد
الأق�صى ،وحارة ال�رشف ،وحارة النمامرة ،فور احتاللهم للمدينة يف حرب حزيران 1967م،
و�رشدوا مواطنيها ،وبنوا مكانها �أبنية حديثة للم�ستوطنني اليهود� ،شوهت املنظر التاريخي،
واحل�ضاري للمدينة ،عدا عن جرفها ملئات الأبنية ،وامل�ساجد ،واملدار�س التاريخية ،ومل
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يكتفوا بذلك ،بل قاموا بحفريات �أثرية حتت املدينة مزقت �أح�شاءها يف حماوالت بائ�سة
للبحث عن �آثار يهودية ،وعن بقايا للهيكل املزعوم.
وقد ا�شتهرت القد�س يف �صناعة ال�صدف والأخ�شاب والبالط واملزايكو ،اندثرت فيها
هذه ال�صناعات ،وما الذي نراه يف حمالت التحف والهدايا واملعرو�ض لل�سائحني �إ ّال من
�صناعات بيت حلم وبيت �ساحور.
مؤسسات إلنقاذ تراث القدس:

1 .1متحف دار الطفل العربي:
ويف حماولة من م�ؤ�س�سة دار الطفل العربي ،لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه من تراث القد�س،
ف�إن امل�ؤ�س�سة جل�أت �إىل ت�أ�سي�س متحف متوا�ضع يحوي بع�ض املوجودات الرتاثية من
�صناعات و�أدوات �صناعية وزراعية ،و�أثواب مطرزة.

2 .2مركز الرتاث:
وهذا املركز يتبع جامعة القد�س ،وهو موجود يف منطقة الواد يف القد�س القدمية،
ويعنى ببع�ض الدرا�سات حول القد�س ،كما �أن فيه فرعا للدفاع عن احلقوق املقد�سية.

3 .3املتحف اال�سالمي:
وهو متحف يف رواق امل�سجد الأق�صى ،وفيه بع�ض املوجودات القدمية جداً ،كما �أنه
يحوي ق�سم ًا لرتميم الآثار القدمية.

4 .4مكتبة الأق�صى:
وهي مكتبة موجودة يف مقرين �أحدهما حتت امل�سجد الأق�صى والثانية يف رواقه
وحتويان على مئات �آالف الكتب القدمية واحلديثة.

5 .5مركز الرتاث والبحوث اال�سالمية:
وهو موجود يف �أبو دي�س ،وقد �صدرت عنه ع�رشات الدرا�سات القيمة حول املدينة املقد�سة.
الرتاث القويل– الأدب ال�شعبي:
يجدر هنا التذكري ب�أن تراث املدينة الفل�سطينية ب�شكل عام ،وتراث القد�س املديني ب�شكل
يلق االهتمام الالزم ،فلم ُيجمع ومل ُيدون لأ�سباب كثرية ل�سنا يف جمال طرحها يف
خا�ص مل َ
هذه العجالة ،و�إن كان التذكري مبثابة دعوة �إىل امل�ؤ�س�سات املقد�سية �إىل �رضورة التعجيل
يف القيام بهذه املهمة ،لأن هذا الرتاث مهدد باالندثار نتيجة تطور احلياة و�أ�سباب �أخرى.
يف حني �أن هذا الرتاث لقي بع�ض االهتمام يف بع�ض قرى القد�س (. )11

األعراس:
يالحظ طغيان �إقامة الأفراح ،وحفالت الأعرا�س يف القاعات العامة ،وقاعات الفنادق،
وا�ستعمال �أغاين املذياع ،وبع�ض الأغاين الأجنبية للرق�ص على �أنغامها بدل الأغاين،
والدبكات ال�شعبية ،وهذه الق�ضية لي�ست مقت�رصة على القد�س فقط بل تتعداها �إىل املدن،
والقرى ،واملخيمات الفل�سطينية كافة.
الفرق الشعبية:
تلج�أ بع�ض الأندية واجلمعيات �إىل ت�شكيل فرق للغناء ،والدبكة ،والرق�ص ال�شعبي
للم�شاركة يف بع�ض املنا�سبات واالحتفاالت اجلماهريية ،ومن هذه الأندية نادي جبل
الزيتون ،ونادي �سلوان ،ونادي جبل املكرب ،ونادي �شعفاط ..الخ ،وت�شكيل الفرق ال�شعبية
�أي�ض ًا لي�س حكراً على م�ؤ�س�سات القد�س ،بل هو موجود يف بقية املناطق الفل�سطينية ،ولعل
جهود جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف البرية متعددة اجلوانب تتقدم على امل�ؤ�س�سات كافة ب�شكل
وا�ضح.
اللغة العربية:
نظراً لعزل القد�س عن حميطها الفل�سطيني وامتدادها العربي ،و�سيا�سة التهويد
امل�سعورة التي ت�ستهدفها ،فقد انعك�س ذلك ثقافي ًا ولغوي ًا على مواطنيها ،خ�صو�ص ًا جيل
ال�شباب منهم ،فقد �أ�صبح �شائع ًا �أن ت�سمع يف ال�سيارات التي يقودها ال�شباب �أغاين عربية
�صاخبة ،كما �أن ا�ستبدال بع�ض الكلمات العربية بعربية �شائع �أي�ض ًا مثل كلمة :حم�سوم بدل
حاجز ،ومثل كوبات حوليم بدل �صندوق املر�ضى.
الز ّي الشعيب:
الزي
يالحظ يف �شوارع القد�س ،وحتى يف جامعة القد�س بع�ض ال�شابات يرتدين ّ
ال�شعبي الفل�سطيني املطرز ،ويغطني ر�ؤو�سهن بالكوفية الفل�سطينية ،كما �أن بع�ض ال�شباب
�أي�ض ًا ي�ضعون الكوفية على رقابهم ،وهذا �أمر طبيعي كرد فعل لإثبات الهوية الفل�سطينية
املهددة يف القد�س (. )12

املبحث الثالث:
العادات والتقاليد املتبعة يف األعراس املقدسية:
لكل �شعب من �شعوب العامل عادات وتقاليد يف الزواج ،ولل�شعب الفل�سطيني عاداته
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وتقاليده اخلا�صة يف الزواج ،وجدير ذكره يف هذا املو�ضع �أن مدن وقراها وبواديها فل�سطني
تت�شابه يف عاداتها وتقاليدها يف الأعرا�س الفل�سطينية (. )13

وكانت هناك مقايي�س قدمية يف العادات والتقاليد يف الزواج ،وتتمثل تلك
املقايي�س يف:
1 .1تف�ضيل الزوجة من الأقارب :لأن ذلك يقوي اللحمة العائلية ،والعزوة بني الأهل

(الأعمام والأخوال)  ،لذلك ي�ستطيع ابن العم �أخذها حتى ولو كانت خمطوبة.

2 .2الأ�صل :للأ�صالة دورها يف �إ�ضفاء القيم الرتبوية ،وال�سلوك الأخالقي على الأ�رسة
والأبناء ،فالأ�صيل ال يغدر وال يخون ،والأ�صيلة حتافظ على زوجها ،وكذلك حتافظ على
ماله و�رشفه و�أوالده.
3 .3الغنى :ويعود ذلك لرغبة العري�س الفقري يف االقرتان بفتاة غنية ت�ساعده على احلياة،
�شظفها ،فالأخوال ي�ساعدون �أبناء �أخواتهم ويحمونهم ،وي�شدون �أزرهم ،باملال وامل�ساعدة،
ناهيك عما ترثه الفتاة من والدها.
4 .4قدرة العرو�س على القيام بالأعمال الزراعية �أو الرعي (البادية والقرية)  :فاملجتمع
الفل�سطيني جمتمع فالحي يف غالبه ،الزوجة فيه تدخل معرتك احلياة فور اقرتانها بزوجها.
وهو يف غالبه جمتمع �أبوي .فهي ت�ساعد يف قطف الثمار (والتلقيط) ،ونقل (الغمور) على
ظهر اجلمل �أو الدواب �إىل اجلرن لدر�سها يف القرى .وكذلك تقوم مبهمة الرعي وجلب املاء
تر�سخ يف الوجدان ال�شعبي
من العني القريبة �أو ن�سج الب�سط واخليام للبيت البدوي ،لذلك
َّ
التنويه بالعاملني وال�ساعني يف ك�سب معي�شتهم ونقد من يتقاعد �أو يتكا�سل عن العمل.
 5 .5اجلمال :وهو من املوا�صفات املهمة التي يجب �أن تت�صف بها الفتاة ،وهناك من
ال�شباب من يريدها جميلة حتى ولو كانت فقرية ،لأن اجلمال يريح النف�س ،ويكلل البيت
بال�سعادة والهناء (. )14
العادات والتقاليد املتبعة يف األعراس الفلسطينية – القدس:

متر هذه العادات ب�أمور عدة ،من ذلك:
 الإ�شهار :وهو ح�ضور �أهل العري�س والعرو�س يف بيت والد الفتاة بح�ضور امل�أذون

املكلف ،ويجري مرا�سم عقد الزواج على كتاب اهلل و�سنة ر�سوله من قبول و�إيجاب ،وهنا يقوم
�أهل العري�س بتقدمي احللوى وامل�رشوبات الغازية ،ويباركون لأهايل العرو�سني ،ويذهب كل
منهم �إىل حاله ،حيث ينتهي �إىل هذا احلد دور الرجال.

�أما الن�ساء فلهن فعل �آخر هو كالآتي:
1 .1جتتمع الن�سوة من �أهل العري�س والعرو�س يف بيت والد العري�س.
2 .2تقوم املجتمعات ب�إطالق الفرح من رق�ص وطبل وغناء ،وهنا يتقدم العري�س

والعرو�س من بع�ضهما البع�ض حيث يلب�س كل واحد منهما الآخر »دبلة اخلطوبة» على
�صوت الغناء والأهازيج والرق�ص ،وهنا تكون حفلة اخلطوبة قد اكتملت ،و�أ�صبح هذا ال�شاب
زوج ًا �رشعي ًا لها.
ومن املعروف �أن الأغاين التي تقال يف هذا املوقع تنا�سب حالة اخلطوبة حيث تنطلق
والدة العري�س و�إخوته ب�أغنية الأفراح امل�شهورة:
		
يلبق لك �شك الأملا�س
(�آه ي���ا عيني)
		
		
�أخذو حبيب قلبي
ول���������ف غ��ي��ري
		
يلبق لك �شك الأملا�س
دروب
دروب
		
		
�أخذو حبيب قلبي مني
وخ���ل���وين �أدوب
		
		
يلبق لك �شك الأملا�س
���ش��ل��وح �شلوح
		
�أخذو حبيب قلبي يا عيني
وخ���ل���وين �أن����وح
		
		
حبايب ال تلوموين
		�أن�����ا امل���ج���روح
		
كيف العمل يا حبايب
ول���������ف غ��ي��ري
		
وت�ستمر الأغاين من هذا القبيل موجهة �إىل اخلطيب خا�صة ،و�أنه كرجل مدين �سيكون
موظف ًا �أو له مهنة معينة مثل :معلم �أو مدر�س �أو بو�سطجي ،وما �إىل ذلك.
ومن هذه الأغاين «�أغنية ع البو�سطجي» التي تقول كلماتها:
ع البو�سطجي ع البو�سطجي
ظ�����ل�����ي�����ت �أن�������ادي�������ل�������ه
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وال���ب���و����س���ط���ج���ي زي ال��ق��م��ر
ظ��������اوي��������ة ق����ن����ادي����ل����ه
ع البو�سطجي ج��اب املكتوب
واي�������ش ج����رى ل��ه��ا املحبوب
�أن�������ا وي�������اك دروب دروب
ظ��������اوي��������ة ق����ن����ادي����ل����ه
وهنا ترد جمموعة �أخرى من الن�ساء ب�أغنية «ع القهوجي« التي تقول:
		
ع القهوجي ع القهوجي
�سبعة تروح و�سبعة جتي
		
�سبعة ي�ستقبلوا الذوات
م����ن ق���ه���وت���ه لقهوتي
		
ع القهوجي ا�سمه خليل
ي��ا ق��ه��وت��ه ب���اب اخلليل
		
�صفوا الكرا�سي خلليل
م����ن ق���ه���وت���ه لقهوتي
		
ع القهوجي ا�سمه ح�سن
ي���ا ق��ه��وت��ه زي الع�سل
�صفوا الكرا�سي حل�سن
م��ن قهوته لقهوتي ()15
وت�ستمر الأغاين على هذا املنوال بني الن�ساء و�سط الطبل والأهازيج وم�شاعر الفرح
الغامر.
حول حفل الزفاف:
تبد�أ هذه املرحلة ب�أن تقوم والدة الفتاة بتجهيز ابنتها من لوازم حفل العر�س املرتقبة،
�إذ من ال�رضوري اختيار البدل الالزمة واملنا�سبة والتي يجب �أن تكون �سبعة .وهي عبارة
عن �أقم�شة ثمينة وملونة تختار مبعرفة العرو�س ،ثم ت�ؤخذ �إىل اخلياط املخت�ص ،حيث يقوم
بتف�صيلها بال�شكل اجلمايل الالئق ،بهدف تقريب يوم الزفاف املرتقب الذي يقوم الرجال
بالتمهيد له باحلفلة املنا�سبة.
قبل حفلة الزفاف التي يقوم بها الرجال بيومني يذهب والد العري�س ،ويقدم بع�ض
املال �إىل �صهره والد العرو�س ،وهو ما يعرف عندهم ب »ع�شا العرو�س» الذي يكون بتجهيز

مائدة كبرية من طعام الغداء تقت�رص على الأهل والأ�صدقاء واجلريان ،وبع�ض املقربني من
العائلة.
مراسم الزفاف:
محام العريس:
يف املدن الفل�سطينية ،ومن �ضمنها القد�س ،ي�ستحم العري�س يف احلمام العام بوا�سطة
�أ�صدقائه ،بينما يرق�ص �آخرون خارج احلمام «رق�صة الدبكة« ويغني غريهم قائلني:
م���ر����ش���وم���ة ب���ال���ن���دى ي����ا دار الأف�������راح
م���ر����ش���وم���ة ب���ال���ن���دى وامل�������س���ك ف����واح
ول��ه ي��ا زراع ال��رم��ان وازرع �سهل وادينا
وخ���ل���ي ال���زي���ن مي�����ش��ي دي�����ور �سواقينا
وخ��ل��ي ال��زي��ن مي�����ش��ي ع م��ي��ق��ات ���ش�براوي
وري���ت ال��زي��ن ف��وق ال��ع�ين �شايف ل��ه حليلة
وري����������������ت ال����������زي����������ن ب�����ع�����ي�����وين
وه������������ل������������ي ال ت�������ل�������وم�������وين
ْ
ويف مكان �آخر بالقرب من احلمام تغني الن�ساء «الهيهاويات»:
و�سموا على ف�لان �سموا عليه
وعابر للحمام واخوته حواليه
وبعد االنتهاء من احلمام يظهر العري�س مرتدي ًا دماية �أو بدلة جديدة ،وفوقها جاكيت
من ال�صوف ،و�أحيان ًا يرتدي عباية فوق مالب�سه ،ويو�ضع له يف جيب ال�صدر منديل �أبي�ض،
وبجانبه جمموعة من �أقالم احلرب للزينة (. )16
وعند خروج العري�س من احلمام ت�سمع الطلقات النارية من م�سد�س �أو بنادق ،وير�ش
العطر على العري�س واملحيطني به من ال�شباب ،وهنا يهتف اجلميع متفقني:
ط���ل���ع ال����زي����ن م����ن احل���م���ام
اهلل وا�سم اهلل عليه
وتردد غري ذلك من الأغاين ال�شعبية الطريفة.
مهمة من الأرز واملرق ،واحللويات ،و�رشاب
وتقدم للمحتفني عادة يوم الزفاف وجبة َّ
الورد� ،أما �إذا كان هناك �أنا�س من خارج املدينة (املدن والقرى املجاورة)  ،فتذبح لهم
الذبائح التي يح�رضونها معهم يف العادة.
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زفة العريس:
من العادات يف العر�س املقد�سي زفة العي�س ،فبعد االنتهاء من الغداء ،تبد�أ زفة العري�س
الذي ميتطي جواداً �أ�صي ًال حام ًال مظلة مزرك�شة باملحارم الزاهية الألوان ،ومناديل اخلرز،
وقالئد الذهب ،يف حني حتمل والدته وعاء «حمما�سة» مليئة بال�شعري ،والبخور ،وحجر
ال�شب ،وجمر من فحم احلطب ،كهدايا لأهل العرو�س ،ويف امل�ساء تذبح لهم ذبائح �أخرى،
وتقام الوالئم عادة يف بيت العري�س� ،أو يف امل�ضافة �إذا كان البيت ال يت�سع� ،أو يف �أحد
اجلوامع – امل�سجد الأق�صى ،-وتر�سل كميات من الطعام �إىل بيت العرو�س لت�أكل هي والأهل
والأ�صدقاء� ،أثناء الطعام تغني الن�ساء ما تي�رس من الأغاين املنا�سبة ومنها:
عري�سنا عنرت عبـــ�س
ع��ن�تر ع��ب�����س عري�سنا
وعري�سنا ابن الكـرام
اب���ن امل��ف��اخ��ر والثنا
		
عري�سنا زين ال�شباب
زي��ن ال�شباب عري�سنا
		
عري�سنا ما �أبـــــرعه
مثل القمر يف مطلعه
واللي يعادينا نذبحه
ون��ق��ط��ع��ه ب�سيوفنا
وغري ذلك من �أبيات التهاين والغزل واملديح وما �إليها .وعندما متر الزفة بالقرب
من دار �أحد �أ�صدقاء العري�س �أو �أقاربه ،ف�إنهم ينرثون الأرز على املوكب ابتهاج ًا وغبطة،
وتعود زفة العري�س مع غروب ال�شم�س �إىل بيته �أو امل�ضافة ا�ستعداداً ملوكب زفة العري�س �إىل
عرو�سه ،ويغني ال�شباب ويرق�صون رق�صة الدبكة (. )17

�أما بالن�سبة لزفة العري�س فتنق�سم �إىل ق�سمني هما:
1 .1زفة �أ�صدقاء والد العري�س:
وتكون قبل زفة العري�س حيث يقوم �أحد �أ�صدقاء والده ب�أخذ الإذن بعمل الزفة ،ومن
ال�رضوري �أن يكون بيت هذا ال�صديق على م�سافة لي�ست قريبة من بيت العري�س.
وتقوم هذه الزفة على قاعدة �أن يخرج العري�س من بيت القائم على الزفة متجه ًا �إىل
�صالة الفرح �أي العر�س ،وهنا تذهب الفرقة النحا�سية املكونة من ثمانية �أ�شخا�ص �إىل دار

ال�صديق ،وتقوم بعزف حلن بيت ال�صديق الذي يقوم بدوره بدفع النقوط للفرقة ،وهي مبلغ
جيد من املال .ثم تبد�أ بعد ذلك مرا�سم الزفة التي تتكون من الرجال وال�شباب من الأ�صدقاء
واحل�ضور ،ويكرث الأوالد يف مثل هذه الزفات.
وهنا يتقدم �أربعة من الرجال يحملون امل�صابيح امل�ضاءة بالكريو�سني ،ثم يبد�أون
بالتحرك �إىل مكان العر�س ،ويف �أثناء �سريهم ،وكلما اقرتبوا بالقرب من بيت من بيوت
�أ�صدقاء �أب العري�س يقوم ال�صديق بتوزيع احللوى على النا�س وتقبيل العري�س واملباركة له.
مع مالحظة �أن �أحدهم يحمل كر�سي ًا يجل�س عليه العري�س بني الفينة والفينة ،ثم تطلق على
الزفة بع�ض الأهازيج واملواويل اجلميلة التي تنا�سب املوقف ومنها:
م��ب�روك ي���ا ع��ري�����س ه���ي ه��اي
ري�����ت�����و �����س����ب����ع ب����رك����ات
ه���ي ه�����ي( ..امل��ج��م��وع)
خم�سة يف خم�سة يف خم�سني هي هاي
خ��م�����س��ة يف ع�ي�ن احل�����س��ودي
ه���ي ه�����ي( ..امل��ج��م��وع)
واللي ما ي�صلي على حممد هاي
ن��ح��طْ يف عينه ملحة وع��ودي
ه���ي ه�����ي( ..امل��ج��م��وع)

2 .2زفة ال�شباب للعري�س:
م�ساء
ويقوم بها �أقارب العري�س و�أ�صدقائه من ال�شباب ،وتبد�أ من ال�ساعة الرابعة
ً
بفرقتني �إحداهما بلدية (�شعبية)  ،والأخرى (نحا�سية) .البلدية منها تتكون من عدد من
الأ�شخا�ص ( )4-3يف الغالب ،ي�ستخدمون فيها املزمار البلدي حيث يعزفون يف بيت �أهل
م�ساء تقريباً .وهنا تدق الأنغام البلدية اجلميلة والطبول العذبة عرب
العري�س حتى الثامنة
ً
�أهازيج و�أغاين حتيي �أهل العري�س واحل�ضور ،حيث يقوم احل�ضور خا�صة �أهل العري�س بتقدمي
واحتفاء بالفرقة
النقود (النقوط) �إىل رئي�س الفرقة فيما يعرف با�سم «ا�ستقبال» تكرمي ًا
ً
وتقديراً ملجهوداتها يف �إجناز الفرح.
يف هذه اللحظات يقوم جمموعة من ال�شباب من �أ�صدقاء العري�س با�صطحابه �إىل احلمام
فيما يعرف ب «حمام العري�س» بعد �أن يتقدم املزين « احلالق» باحلالقة احلقيقة له .بعد ذلك
ي�أخذ ال�شباب «بتحميمه» ثم يلب�سونه املالب�س اجلديدة اجلميلة التي جهزت لهذه املنا�سبة،
ثم يعطرونه وهم يرق�صون ويدبكون �أمامه وهو غارق بني قبالتهم وعطورهم(.)18
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وللزفة بع�ض الأغاين اخلا�صة بها مثل:

ومنها �أي�ض ًا قولهم:

ع���ري�������س���ن���ا زي������ن ال�����ش��ب��اب
زي������ن ال�������ش���ب���اب ع��ري�����س��ن��ا
ي��ا �شم�س غ��ي��ب��ي م��ن ال�سما
ع الأر������ض يف ع��ن��دن��ا عري�س
ع���ري�������س���ن���ا ع����ن��ت�ر ع��ب�����س
ع����ن��ت�ر ع���ب�������س ع��ري�����س��ن��ا

ع���ري�������س���ن���ا زي������ن ال�����ش��ب��اب
ه���������������������������اي ه��������������اي
ال����ل����ي ن���ب���ت ن����ب����ات ط��ي��ب
هي هي (املجموع)
اط���ف���ي ال�����ش��م��وع ه����اي ه��اي
وج������ه ال���ع���ري�������س ����ض���اوي
هي هي (املجموع)
م��ب�روك ي��ا ع��ري�����س ه���اي هاي
ي����ا ري����ت����و ����س���ب���ع ب���رك���ات���ي
ك��م��ا ب����ارك حم��م��د ب��ه��ي النور
ع�����ل�����ى ج�����ب�����ل ع����رف����ات����ي
هي هي (املجموع)
بعد هذه الزفة اجلميلة ي�صل املحتفلون �إىل مكان العر�س ،حيث يحمله اثنان من
�إخوته ،ثم يدخلونه �إىل حميط الفرح عند الن�ساء اللواتي يقمن بالغناء له والرق�ص �أمامه،
ومن هذه الأغاين:
ي���ا هوي���دي هوي���د ل���ك
مت�ش���ي دل���ع �أو ول���ع
ي���ا ويلي ويلي م���ن البنات
ي���ا ريته���ن �س���كر نب���ات
راح���ت لأبوه���ا و�ص���ته
ي���ا هوي���د هوي���د ل���ك

ي���ا هوي���د هوي���د يل
وحمنجل���ي حنجل���ي
م���ا �أك�ث�ر غ���زل البنات
ت�ش���في العالت املزمنات
�ش���ايب م���ا �أري���ده
ي���ا هوي���د هوي���د ل���ك

وهنا تنطلق �إمر�أة من �أهل العري�س ب�أغنية تقول فيها:
لي���ا ولي���ا ي���ا بني���ا
ان���ت اجلم���ال به���واك
قوم���ي العب���ي وم���ا بلعب
واهلل لأروح ع املرك���ب
قوم���ي العبي يا جوز يا لوز
بيعي الفر�ش���ة وا�شرتي جوز

ي���ا واردة ع املي���ة
و�أن���ا دالل���ك علي���ة
من ك�ث�ر �ش���غايل بتعب
واعم���ل ر ّي����س بحري���ة
ي���ا معلق���ة ال ج���واز
بدفيك���ي ال�ش���توية ()19

ومن الأغاين امل�شهورة التي ترددها الن�ساء يف هذا املقام �أغنية «يا عزيز عيني» التي
تقول كلماته:
يا عزيز عيني و�أن��ا ب��دي �أروح بلدي
بلدي يا بلدي و�أن��ا عايز �أروح بلدي
ومنها �أي�ض ًا �أغنية «ع الالال وديني» تقول كلماتها:
ع ال����ل����اال ودي�����ن�����ي ع ال��ل��اال
ه��������ذي ال�����دن�����ي�����ا و�أح�������وال�������ه
غ���م���ـ���ـ���ـ���زة ع���ي���ن���ه م��ت��ر ال����ل����وز

منوذج من الرتاث للعرس املقدسي:
م�ؤ�س�سة وطننا لل�شباب والتنمية ،ومنتديات طالب جامعة القد�س ،يز ُّفون عرو�سي
القد�س ،عائد وثورة ،كنموذج على التم�سك بالرتاث املقد�سي بالأفراح (:)20
(يا �أبو ثورة ،هاي البنت بنت عمي ،و�أنا �أبدى فيها ،و�إبن العم بنزل بنت عمه عن ظهر
الفر�س) ،بهذه الكلمات بد�أ ن�ضال �إبن عم ثورة يطالب بابنة عمه خالل طلبتها يف العر�س
ال�شعبي يف جامعة القد�س ب�أبو دي�س .مظاهر زفاف متميزة ،وعر�س �شعبي فل�سطيني كامل،
نظمته م�ؤ�س�سة وطننا لل�شباب والتنمية ،ومنتديات طالب جامعة القد�س ،ليزفا عرو�سي
القد�س ،عائد وثورة ،و�سط ح�ضور جماهريي حا�شد ،ات�سم بالب�ساطة والعفوية .مئات الطلبة
احت�شدوا حول العرو�س املرتدية للبا�س الفل�سطيني التقليدي ،والتي كانت تبكي يف بيت
و�ضجوا فرحا عندما وقفت
ال�شعر ،على �أنغام موال ينتقد تزويج البنت البن عمها غ�صبا،
َّ
ثورة قائلةً« :ن�ضال �شب منيح ،و�ألف بنت بتتمناه ،ب�س هو مثل �أخوي» ،ورد عليها �أبوها
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معربا عن موافقته على تزويجها للعري�س عائد الذي ارتدى (قمبازاً وحطة وعقاالً) ،و�سط
ت�صفيق عارم اخرتق �صمت املكان .و�رشبت اجلاهة القهوة ،و�رسعان ما بد�أت �إ�شكاليات
املهر وتكاليف الزفاف ،تطفو على ال�سطح ،ولكن الكرم الفل�سطيني املعهود ،والذي جت�سد يف
�شخ�صية والد ثورة ،ح�سم املوقف ،ل�صالح العرو�سني ،مع قراءة الفاحتة �إعالنا لالرتباط.
رويدا رويدا بد�أت جمموعة من الن�سوة الكبريات يف ال�سن ،يرتدين �أزياء فل�سطينية متنوعة
من خمتلف املناطق ،يرددن ترويدات احلناء ،مع كل خط تر�سمه (احلناية) على يد ثورة،
التي مل ت�ستطع �أن تخفي ابت�سامتها ،و�سط ت�صفيق من احل�ضور .بعد دقائق معدودة ،حتول
اجلمهور �إىل �ساحة �أخرى ،حيث جرت مرا�سم حالقة العري�س ،والتي نفذت بجدية كاملة،
حيث ت�ساقط �شعر العري�س �أر�ضا ،و�سط �أهازيج وهتافات متيزت بها هذه املنا�سبة ،و�شدا
�صوت اجلمهور مردداً« :احلق يا حالق باملو�س الذهب» .و�رسعان ما ابتل العري�س ،عندما
كان �أ�صدقا�ؤه ير�شونه باملاء ،منفذين م�شهد حمام العري�س ،الذي مل يخلُ من بع�ض املزاح
والنكات ،التي تتخلل حمام العري�س عاد ًة ،على يد �أ�صدقائه وحمبيه ،و�سط تفاعل كبري من
اجلمهور الذي ا�صطف على �شكل دائرة حول املكان� .شباب يف الع�رشين يرتدون اللبا�س
التقليدي الفل�سطيني ،وفتيات يرتدين �أثوابهن املزرك�شة ب�أجمل التطريزات الفل�سطينية،
رافقوا العرو�سني يف جاهة ر�سمية �إىل بيت ال�شعر جمددا ،لي�صطحب عرو�سته يف زفة
انطلقت من املكان .مئات الطلبة �ساروا بب�ساطة وعفوية ،و�صفقوا فرحني ومندجمني يف
الزفة� ،أ�صوات الرجال التي كانت تردد الدلعونا وزريف الطول ،وتتعاىل مع «تلوحلي يا
دالية» ،كانت تخرتقها �أ�صوات زغاريد الن�سوة القادمة من اخللف .و�رسعان ما كان يقف
موكب الزفة ،على �أ�صوات �أهزوجة رددوها من �أجل الوقوف «نخ يا جملنا يا �أبو كف
حمنا ،نخ � ْأو وقف باب الدار ،تتطلع بنت املختار» ،لتتلوها دبكة �شعبية على �أنغام ال�شبابة
التي كانت ت�صدح عرب مكرب �صوت يدوي .يغادر املوكب البوابة الرئي�سية جلامعة القد�س،
و�أعتلى العري�س فر�سا خ�ص�صت للزفة ،و�سط �رصاخ حمبية و�أ�صدقائه ،واجتهوا معا نحو
جدار الف�صل العن�رصي ،املال�صق حلرم اجلامعة الرئي�س ،وهناك جتمع احل�ضور معا ،يف
حتد وا�ضح ،لهذا اجلدار الذي حول �أفراحنا �أتراحا دوما .ومن جوار جدار الف�صل ،ا�ستمرت
الزفة و�سط زغاريد الن�سوة و�أهازيج ال�شباب ،و�سارت بجوار اجلدار� ،إىل �أن دخلت �إىل مدرج
احلقوق ،الذي كان ميثل بيت العري�س ،و�سط ح�ضور جماهريي حا�شد .امتلأ املدرج كله،
وا�صطف الطلبة وامل�شاركني على �أطراف املكان ،كي ال يفوتوا فر�صة م�شاهدة هذا احلدث،
طالب وطالبات احت�شدوا على امليمنة ،فيما اتخذ �آخرون املي�رسة ،فيما اكتظ و�سط املدرج،
يف م�شهد عبرَّ ب�شكل وا�ضح عن اهتمام ال�شباب الفل�سطيني برتاثه وعاداته وتقاليده ،ودعمه
لكل الن�شاطات التي ت�ؤكد على عروبة مدينته املقد�سة.

دخل العرو�سان املدرج ،و�سط ت�صفيق كبري من احل�ضور ،على �أنغام �أهازيج الن�سوة
اللواتي رافقن الزفة ،واعتليا امل�رسح ،ليجل�سا �أر�ضا ،على فرا�ش عربي ،زين باملطرزات
واملن�سوجات الفل�سطينية ،والأدوات الرتاثية .تراق�ص اجلمهور وتفاعل على �أنغام فل�سطينية
تراثية ،تقدمتها �أغنية يا هال حي ال�ضيويف ،وتبعتها العديد من الأغاين الرتيثية التي جت�سد
حب الوطن وع�شق الرتاث ،وقدمت فرق جمعية العودة للفنون ال�شعبية ،لوحات دبكة �شعبية،
�شملت اجلنوبية وال�شمالية والطيارة� ،أ�شعلت املدرج .وما �إن دخل الأطفال ،اللذين قدموا
دبكة �شعبية رائعة ،حتى وقف كل من يف املدرج ،و�رشعوا يف ت�صفيق حار ،له�ؤالء الأ�شبال
والزهرات ،اللذين مثلوا الدبكة الفل�سطينية ،ب�شكل رائع ومثري ،لقي �إعجاب ًا كبرياً من اجلمهور.
«وبكوفية وعباءة وعقال ،ب�أهزوجة و�أغنية وموال� ،إىل القد�س �سن�سري و�سنكمل الن�ضال»،
هكذا �أكدت (وطننا) يف كلمة �ألقاها علي عبيدات ،على �أن العر�س الفل�سطيني (عر�س القد�س)
نظم ليو�صل ر�سالة للجميع ب�أن القد�س عربية ،كانت و�ستبقى ،بجهود �أبنائها و�شبابها.
و�أ�ضاف� :أن (وطننا) �أرادت من خالل هذا العر�س �أن ت�ؤكد على مت�سك ال�شباب الفل�سطيني
بعاداته وتقاليده ،و�أن جدار الف�صل وحمالت التهويد لن تثني هذا ال�شباب عن �إكمال امل�سرية
حتى حتقيق الثوابت الوطنية الفل�سطينية .و�أ�شار �إىل �أن هذا الن�شاط يحمل �أهدافا اجتماعية
�إىل جانب ال�سيا�سية املتمثلة يف �إحياء ذكرى النكبة بعيدا عن امل�سريات واخلطابات ،تتمثل
يف احلث على عدم تزويج الفتيات غ�صبا ،وعلى �رضورة تقليل املهور ،مل�ساعدة ال�شباب
على اال�ستقرار .وما �إن �أنهى عبيدات كلماته ،حتى �ضج املدرج ،بالت�صفيق تفاعال مع �أغنية
(علِّي الكوفية) ،والتي مل تبق �أحدا من اجلمهور يف مكانه ،تبعه تفاعل كبري مع دخول
رئي�س جامعة القد�س ،الدكتور �رسي ن�سيبة ،وقيامه بالت�سليم على العرو�سني ،وم�شاركتهما
الفرحة و�سط املدرج .واعتلت الطفلة �أالء عي�سى من بيت الطفل الفل�سطيني امل�رسح ،و�شدت
ب�صوت طفويل �أغنية« :طلوا �أحبابنا طلوا ،ن�سم يا هوى بالدي» ،فيما كان زمال�ؤها يقدمون
لوحة فنية رائعة ،بلبا�سهم الفل�سطيني ،وبكوفياتهم التي تراق�صت على ر�ؤو�سهم .وقدم
بع�ض الطلبة الذين تفاعلوا مع العر�س ،لوحات فنية متنوعة ،ودبكات فل�سطينية مثلت كل
املناطق ،و�سط تفاعل اجلمهور على املدرج مع �أهازيج الدلعونا وظريف الطول .من جانبها
�أ�شارت عرو�س القد�س ،الرا زعرور ،التي ج�سدت دور ثورة� ،أن اختيار الأ�سماء مل يكن عبثاً،
بل جاء ت�أكيداً على ا�ستمرار الثورة حتى العودة ،وحتقيق كامل الأهداف الوطنية ،وب�أنها
�شاركت لتثبت للجميع ب�أن ال�شباب الفل�سطيني متم�سك برتاثه ومعتز ومفتخر به �أي�ضاً .وهذا
ما �أكده عري�سها ،عمار �أبو زياد ،الذي ج�سد دور عائد ،قائالً�« :إن هذا العر�س هو ت�أكيد على
�رضورة تعزيز �صمود ال�شباب الفل�سطيني ،وتنمية ثقافته وتراثه ،من �أجل �أن ي�أخذ دوره يف
املجتمع ،وبالتايل يف خدمة ق�ضيته».
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ويف ال�سياق ذاته� ،أ�شار رامي م�شارقة ،رئي�س م�ؤ�س�سة وطننا� ،أن هذا العر�س الذي
نظم بجوار جدار الف�صل ،ت�أكيد على عروبة املدينة املقد�سة ،رغم اجلدار والتهويد ،ورغم
كل احلمالت الإ�رسائيلية التي ت�ستهدف ال�شباب الفل�سطيني .و�أ�ضاف �أن هذا اليوم ال�شعبي
عيد �أيام من ذكرى النكبة ،ر�سالة من �شباب فل�سطني والقد�س خا�صةً� ،إىل العامل
الرتاثي ُب ْ
ب�أنهم هنا باقون ،رغم كل الآالم ،ليدافعوا عن تراثهم وقد�سهم ومقد�ساتهم .ويف ال�سياق
ذاته� ،أفادت رنا زعرور ،النا�شطة يف م�ؤ�س�سة وطننا ،والتي ارتدت ثوبا فل�سطينيا تزين
بالتطريزات الفل�سطينية اجلميلة ،ب�أن هذا العر�س الذي و�صفته بالناجح جدا ،جاء ليعرب عن
اعتزاز الفل�سطينيني يف القد�س برتاثهم الوطني ،و�إرث �آبائهم و�أجدادهم ،مدافعني عنه وعن
حقوقهم الوطنية ،ووجودهم وبقائهم يف مدينة القد�س .ومن اجلدير بالذكر �أن عر�س القد�س،
عر�س عائد وثورة ،نظم بدعم من اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم الفل�سطينية،
واملنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة (الإي�سي�سكو) ،يف �إطار �إحياء ذكرى النكبة
ال�ستني.
عرس مقدسي لطائفة الروم األرثوذكسي يرجع تارخيه إىل 1855م:
هناك مثل يقول« :طب اجلرة ع متها ..بتطلع البنت لأمها» ،وهذا املثل تطبقه طائفة
الروم الأرثوذك�س حيث عندما يريدون تزويج �أحد �أبنائهم من فتاة ي�س�ألون عن �أمها ،وذلك
بدون علم العري�س.
وعند ت�صميم �أهل العري�س على فتاة معينة تذهب �إحدى الن�ساء املقربات من العري�س
لزيارة �أهل البنت املر�شحة للزواج ،وتبد�أ ب�إطراء حما�سن و�أخالق قريبها العري�س ،فتقوم
�أم العرو�س بالت�شاور مع الزوج والأقارب ،وبعد �أخذ ورد ،وقيل وقال ،وملدة ال تنق�ص عن
ال�شهر ي�أتي اجلواب.
ف�إذا كان اجلواب بال�سلب يبد�أ الذم والقدح من كال الطرفني ،و�إذا كان �إيجابي ًا تبد�أ
الإجراءات التقليدية ت�سري مبجراها املرعي (. )21
الطُلبة :يذهب وفد من الرجال املقربني �إىل العري�س لطلب يد العرو�س ،وبعد �رشب
القهوة يبا�رش من كان �أكرب �سن ًا بني وفد العري�س بالقول« :طالبني بنتكم فالنة �إىل ابننا
فالن ،طالبني قربكم ،م�ش طالبني بعدكم» .فيجيب امل�س�ؤول عن العرو�س« :مقدمة جارية
يف مطبخكم .مربوكة عليكم»!!! .
وعند �سماع كلمة مربوك تنطلق الن�سوة بالزغاريد واملهاهاة .بعد �أ�سبوع واحد من هذا
االجتماع ير�سل �أهل العري�س الكاهن لي�أخذ املباركة ر�سمي ًا من �أهل العرو�س ،ويبلغ �أهل

العري�س ر�سمي ًا بح�صول املباركة .بعد مرور ب�ضعة �أيام يتباحث الأهل ب�ش�أن تعيني يوم
اخلطبة ،وما يتوجب على العري�س تقدميه من حلي وف�ساتني ولوازم للعر�س.
ومتر العادات والتقاليد يف �أعرا�س طائفة الروم الأرثوذك�س مبراحل :اخلطوبة ،وال�شوفة،
ومدة اخلطوبة ،واال�ستعداد للعر�س ،وحمام العرو�س ،وجتميل العرو�س ،وا�ستالم اجلهاز �أي
جهاز العرو�س وذلك يكون يف يوم جمعة ح�سب عاداتهم وتقاليدهم يف ذلك الزمن ،وحمام
العري�س ،وطريقة الدعوة �إىل العر�س ،وهدايا العري�س ،وحالقة العري�س ،وت�رصفات العرو�س
�أثناء الزفة حيث متنع من الكالم والر�ؤية ،والذهاب �إىل الكني�سة لعقد القران هناك ،وال�سري
�إىل بيت العري�س ،حيث يتخلل ذلك مواقف يجب على العرو�س تخطيها.
ومن العادات يف �أعرا�س طائفة الأرثوذك�س اخلمرية ،جلوة العرو�س ،والنقوط (. )22

طائفة من الزغاريد التي كانت تطلق يف هذه الأعرا�س(: )23
● ●حمام العرو�س:
ه���ا ه���ي ن��ع��ي��م��اً ي���ا ع���رو����س ح�� َّم��ام�� ْك
ه����ا ه����ي وع���ا����ش���وا ي����ا ع����رو�����س ب�لان��ك
ه���ا ه���ي وت�����س��ل��م ي���ا ع���رو����س دق����ن بيك
ه����ا ه����ي ال���ل���ي ق�����ام و�أه����ل����ه ب�شانك

● ●حالقة العري�س:
ها هي يا حالق احلق له يف موا�سك الذهبية
ها هي وا�ستنى عليه يا حالق ملا تلتم الأهلية

● ●ا�ستالم العرو�س:
ه��ا ه��ي واوع����ى ي��ا ع��ري�����س ت��ن��دم علمال
ه��ا ه��ي على عرو�ستك ح��واج��ب �سود قفايل
ها هي و�شعرات ذهبية ع حاجبني حمنية
ب��ن��ات ب��ل��دك م��ا يف م��ن��ه��ا �أول وال تاين
ه��ا ه��ي ع��ري�����س ع��ري�����س ال ت��ن��دم عاملايل
ح����واج����ب ع���رو����س���ت���ك خ���ط�ي�ن �أق�ل�ام���ي
ه��ا ه��ي ح��واج��ب عرو�ستك مِ � َّي��ة على مِ َّية
ت�������س���وى �أه������ل ب���ل���دك م����ن �أل������ف للمية
ه�����ا ه�����ي وري����ت����ه����ا ت���ث���م���ر وت���ع���م���ر
ومت�������ل�������ي ال������ب������ي������ت �����ص����ب����ي����اين
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يف حال اخل�صام بني الفريقني:
����ص���ال���ح وم����ال����ح وم�����ا يل ق���ل���ب �أ���ص��احل��ه��م
�أت����ك����ل����ك����ل ق���ل���ب���ي م�����ن ك��ت��ر ق��ب��اي��ح��ه��م
م��ا ق��ل��ت ل��ك ي��ا ع��ري�����س ���س��ن ال�سيف واذبحهم،
واده�������س ع��ل��ى ر�ؤو������س ال��ع��دا وغ��م��ق جمارحهم

● ●�أم العرو�س:
خم�ستع�رش ���س��ن��ة حم��ب��و���س��ة يف القلعة
ك���ف���ي حم���ن���ى وع���ي���ن���ي ب��ت��ن��ق��ط دم��ع��ة
�����س��ل�ام اهلل ع���ل���ي���ك ي�����ا خ�����ض�ر احل���ي
�أ����ص���وم و�أ����ص���ل���ي وان�����در ل��ي��ل��ة اجلمعة
●

●ل�سان حال العرو�س:
ق�����ال�����ت ال�����ع�����رو������س وه�������ي ط���ال���ع���ه
����س���ل���م���وا ع����ل����ى ال����������دار وج��ي�ران����ه����ا
و����س���ل���م���وا يل ع���ل���ى �أم�������ي احل���ن���ون���ة
ي����ا م����ا ل���ي���ايل ل��ف��ت��ن��ي ب���أح�����ض��ان��ه��ا

● ●ل�سان حال العري�س:
رن�������ت خ��������رزة ال����ب��ي�ر ب��ي��ن رج���ل���ي���ك
وخ������وامت االمل����ا�����س داق�����ت ع��ل��ى اي��دي��ك
�أج������و ب���ن���ات ج��ي��ل��ك ب���ت���ف���رج���وا عليك
ال ه�����ن م���ت���ل���ك وال ه�����ن ب��ي�����ش��ب��ه��وك

● ●باب الكني�سة لأم العري�س:
 -1ب�����اب ال���ق���ي���ام���ة ع���ايل
واج�������ب �أ���ش��رع�����ه ب�����أي����دي
وخ������ل������ي ق����ل����ب����ي ي���ف���رح
َ
��ي
�
��ن
�
��ي
�
ع
ب���ك���ي���ت
ق������د م������ا
َ
 -2دارن������ا ويف دارن������ا بري
م���غ���ط���ى ب�����ش�ر����ش���ف ح���ري���ر
ح��ل��ف��ت ي����ا ن���ا����س م����ا �أمل����ه
�إال �أ����ش���وف �أب���ن���ي يف �إكليل

● ●للكاهن عند االكليل:
خ��وري��ن��ا ي���ا ط��ي��ب ي���ا مليح
ك��ل��ل ال���ع���ر����س���ان وا���س�تري��ح
وم�������د مي���ي���ن���ك وب����ارك����ه����م
وب���������ارك ����ش���ع���ب امل�����س��ي��ح
خ������وري������ن������ا ي�������ا الب���������س
ي���������ا ������س�����ك�����ر ي����اب���������س
ي������ا م����ع����م����د ال�������ص���ب���ي���ان
ي������ا م����ك����ل����ل ال����ع����راي���������س

● ●اجللوة لدار العرو�س:
 -1ع��ري�����س ي��ا اهلل م��ا تعب�س
وع��رو���س��ت��ك �أح�����س��ن و�أ���ش��ط��ر
م���ق�������ص���و����ص���ه���ا ه���ال�ت�رك���ي
حت�����ت �����ش����ارب����ك الأ�����ش����ق����ر
��� -2ص��م��دت��ك ���ص��م��دة البنا
وذهب اليو�سفي على خدك غني
وال�������ل�������ي ،ي�����اخ�����د م��ت��ل��ك
ي��ح�����س��ب ع��ل��ي��ه ال��ع��م��ر وىل
� -3صمدتك ���ص��م��دة ال�ستات
وال��ق��م��ر ع��ل��ى خ����دك غ��م��زات
وال����ل����ي م����ا ي����اخ����د متلك
ي��ح�����س��ب ع���م���ره ع��ل��ي��ه ف��ات
 -4ا���س��م اهلل ع��ل��ي��ك واح����ده
وال������ث������ان������ي������ة ت���ن���ت�ي�ن
وال����ث����ال����ث����ة خ��������رزة زرق�����ا
ت������������رد ع������ن������ك ال�����ع��ي��ن
 -5ي��ا خالق الزيتون الأخ�رض
ي���ا ع���ايل دائ���م���اً ع��ل��ى العني
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ي�����ا ����س���ت���ن���ا م�������رمي ُر ِّدي
ع�����ن ال����ع����رو�����س��ي�ن ال���ع�ي�ن
 -6م��ي��ل��ي ي���ا ع���رو����س ميلي
ي���ا ���ش��اي��ل��ه احل��م��ل الثقيلي
حلفت م��ا مت��ي��ل �إال بعري�سها
وج��اغ��رت�ين م��ن خ���ان اخلليلي
 -7ي��ا �أم ال��ع��رو���س ي��ا ملكه
ي������ا ل����ول����ي����ه يف ���ش��ب��ك��ة
واح����ن����ا �أخ����ذن����ا ال���ع���رو����س
وادع�����ي�����ل�����ن�����ا ب����ال��ب�رك����ة

● ●عند ت�ضييف املعمول:
�����ش����وف����وا م���ع���م���ول ال���ه���وى
راح ع ال���ف���رن وم����ا ا�ستوى
ت����ع����وا ي����ا ن����ا�����س ت���ف���رج���وا
ك���ل ال���ع���ر����س���ان م�����ش ���س��وى

● ●عند ال�صباح:
اهلل ي�������ص���ب���ح���ك���م ب���اخل�ي�ر
ي��ا ال��ل��ي ق��اع��دي��ن ع ال�صفني
وان ك���ان ال��ع��ري�����س بيناتكم
ي����ا رب�����ي ت�����رد ع���ن���ه ال��ع�ين
طلت ال�شم�س من را�س اجلبل طلت
خالننا حت�صنت ورجالنا التفت
واللي �شافت رجالنا وما �سمت
تعدم �صباها قبل ال�شم�س ما طلت

● ●القهوة:


دار العري�س:
ق������ه������وت������ن������ا ح��ل�ان����ي����ة
وك�������ل ف����ن����ج����ان ب���رب���ع���ي���ه



دار العرو�س:



دار العري�س:

وه���������ذه ق�����ه�����وة ع���ر����س���ان
م�����ا ع���ل���ي���ه���ا ����ش���ي ك�ب�ري���ه
ق�����ه�����وت�����ك�����م م������رة
ق����وم����وا ك���ب���وه���ا ب���ره
اح��ن��ا ق��ه��وة م��ا من�رشب
اال ال���ع���رق م���ن اجل���ره
اف�����ت�����ح�����وا ب��������اب ال��������دار
وا�����س����ن����دوه ب����ق����وار ري���ح���ان
وخ�����ل�����وا امل����ه����ن����ي ي��ه��ن��ي
وال�����ع�����دو ي�����س��ق��ط ب���ال���ن���ار

اخلامتة:
مو�ضوعا يثار يف كل بحث ،ويف كل م�ؤلف يف
نخل�ص �إىل القول� :إن (القد�س) �أ�صبحت
ً
التاريخ ،فهي (املدينة) اخلالدة �سيدة الأر�ض ،وهي الرمز الفل�سطيني الذي ال ميكن �إغفاله
عندما نتحدث عن فل�سطني.
ويف مو�ضوعنا هذا قد �أثرنا مو�ضوع العادات والتقاليد يف العر�س املقد�سي ،وذلك
ملعرفة جزء من العادات والتقاليد يف بيت املقد�س.

وقد حتدثنا يف هذا البحث يف ثالثة مباحث:
● ●املبحث الأول :ملحة عامة عن مدينة القد�س:
حيث حتدثنا عن مدينة القد�س تاريخي ًا منذ القدم ،حيث تعد من �أقدم املدن
الفل�سطينية ،ومهبط الديانات ال�سماوية ،فيها �صلى جميع الأنبياء واملر�سلون يف ليلة
الإ�رساء واملعراج.
وقد كانت القد�س ملكانتها مو�ضع �أطماع الغزاة ،العربانيون ،الفار�سيون ،ال�سلقيون،
الرومانيون ، ،ثم جاء احلكم الإ�سالمي عام 638م ،ويف العهد احلديث فكان العثمانيون،
والربيطانيون ،والأمريكان اليوم ،كلهم رحلوا وبقيت القد�س �صامدة يف وجه الغزاة و�سي�أتي
الدور لريحل ال�صهاينة ،وتبقى القد�س م�رشقة بوجهها العربي.
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● ●املبحث الثاين :وم�ضات عن الرتاث ال�شعبي املقد�سي الفل�سطيني:
حتدثنا يف هذا املو�ضوع عن �أبرز املعامل الرتاثية يف القد�س ،ويجب �أن ال يغيب عن
البال �أن املدينة القدمية الراب�ضة داخل �سور املدينة التاريخي ت�شكل �إرث ًا ح�ضاري ًا للإن�سانية
جمعاء ،وقد ا�شتهرت القد�س يف �صناعة ال�صدف والأخ�شاب والبالط واملزايكو ،اندثرت فيها
هذه ال�صناعات ،وما الذي نراه يف حمالت التحف والهدايا واملعرو�ض لل�سائحني �إ ّال من
�صناعات بيت حلم وبيت �ساحور .ويجب �أال نغفل يف هذا املقام امل�ؤ�س�سات التي تقوم
ب�إنقاذ الرتاث املقد�سي :متحف دار الطفل العربي ،مركز الرتاث ،املتحف اال�سالمي ،مكتبة
الأق�صى ،مركز الرتاث والبحوث اال�سالمية.

● ●املبحث الثالث :العادات والتقاليد يف الأفراح والأعرا�س املقد�سية:
حتدثنا يف هذا املو�ضوع عن العر�س الفل�سطيني ،و�أبرز العادات والتقاليد يف هذه
الأعرا�س مثل :حمام العري�س ،وزفة العري�س ،ثم حتدثنا عن عر�س لطائفة الروم الأرثوذك�س
يرجع تاريخه �إىل 1855م ،حيث حتدثنا عن الطلبة للعرو�س ،وعادات �أخرى مثل :اخلطوبة،
وال�شوفة ،ومدة اخلطوبة ،واال�ستعداد للعر�س ،وحمام العرو�س ،وجتميل العرو�س ،وا�ستالم
اجلهاز �أي جهاز العرو�س وذلك يكون يف يوم جمعة ح�سب عاداتهم وتقاليدهم يف ذلك الزمن،
وحمام العري�س ،وطريقة الدعوة �إىل العر�س ،وهدايا العري�س ،وحالقة العري�س ،وت�رصفات
العرو�س �أثناء الزفة حيث متنع من الكالم والر�ؤية ،والذهاب �إىل الكني�سة لعقد القران هناك،
وال�سري �إىل بيت العري�س ،حيث يتخلل ذلك مواقف يجب على العرو�س تخطيها.
ومن العادات يف �أعرا�س طائفة الأرثوذك�س اخلمرية ،جلوة العرو�س ،والنقوط.

مجلة القول:
نخل�ص �إىل القول� :إن القد�س �أ�صبحت مو�ضوعاً ،ورم ًزا فل�سطين ًيا قوم ًيا يجب �أال نغفله
يف �أي حديث �أو كتابة عن فل�سطني ،وبخا�صة عند احلديث عن امل�سجد الأق�صى.

}�س ْب َحا َن ا َّلذِي �أَ�سرْ َى ِب َع ْب ِد ِه َل ْيالً مِ َن المْ َْ�س ِج ِد الحْ َ َرا ِم �إِلىَ المْ َْ�س ِج ِد
قال تعاىلُ :
ال�سمِي ُع ا ْل َب ِ�صريُ{ (�سورة الإ�رساء:
الأَق َ
ْ�صى ا َّلذِي َبا َر ْكنَا َح ْو َل ُه لِنرُ ِ َي ُه مِ ْن �آ َيا ِتنَا �إِ َّن ُه ُه َو َّ

� ، )1 / 17صدق اهلل العظيم.

اهلوامش:
�1 .1سالفة حجاوي  ،فل�سطني املكان ( اجلزء الأول )  ،ط ، 1فل�سطني 2000م � ،ص.40-9
2 .2انظر :وثائق الق�ضية الفل�سطينية  ،ج� 1ص ، 9وكتاب  :ق�ضية فل�سطني لهرني كنت ،
ترجمـة ر�شدي الأ�شهب � ،ص ، 19 -18و عبد الوهاب الكيايل  ،تاريخ فل�سطني احلديث
 ،ط  ،1امل�ؤ�س�سـة العربيـة للدرا�سات والن�رش  ،بريوت 1990م � ،ص .18
3 .3دخلت القوات ال�صليبية املدينة يف يوم اجلمعة �23شعبان 492هـ14/يوليه (متوز)
1099م بعد ح�صار دام �أكرث من �أربعني يوم ًا  ،حيث قامت با�ستباحتها «وركب النا�س
ال�سيف ولبث الفرجن يف البلدة �أ�سبوعا يقتلون فيه امل�سلمني» ،وقد التج�أ بع�ض الأهايل
�إىل امل�سجد الأق�صى ظن ًا منهم �أن القوات ال�صليبية ترعى حرمة امل�ساجد غري �أن تلك
القوات الحقتهم واقتحمت عليهم امل�سجد بعد مقاومة �شديدة و�أعملت فيهم ال�سيف حتى
«خا�ض ال�صليبيون بخيولهم يف الدم الذي و�صل �إىل ركبهم و�رسوج خيولهم».وقدر عدد
�شهداء هذا العدوان ب�سبعني �ألفا وزاد البع�ض عددهم �إىل مائة �ألف� ،أما الرواية الالتينية
فقدرت عدد �شهداء امل�سجد الأق�صى بع�رشة �آالف قتيل فقط،غري الذين ا�ست�شهدوا خارج
�ساحة امل�سجد الأق�صى»الذين تناثرت جثثهم يف كل �شوارع املدينة وميادينها» .وقد
رجح البي�شاوي الرواية الالتينية على الرواية العربية لعدة اعتبارات ذكر منها� :أن
م�ساحة املدينة كانت حوايل كيلو مرتاً مربع ًا فقط ،وكان يقطنها يف منت�صف القرن
اخلام�س الهجري /احلادي ع�رش امليالدي حوايل ع�رشين �ألف ن�سمة و�أن هذا العدد �أخذ
بالرتاجع ب�سبب احلروب الكثرية التي عانت منها املدينة ،ف�ض ًال عن عدم اال�ستقرار
الذي �شهدته خالل الربع الأخري من القرن اخلام�س الهجري /احلادي ع�رش امليالدي
ب�سبب احل�صار الذي تعر�ضت له �أكرث من مرة �سواء من ال�سالجقة �أو الفاطميني �إال �أن
هذا الر�أي بحاجة �إىل �إعادة تدقيق ،من حيث �أنه �أورد ب�أن م�ساحة القد�س يف ذلك الوقت
كانت كيلو مرتاً واحداً ،ومل ي�رش �إىل م�صدر تلك احلقيقة ،وهل لهذه امل�ساحة ال�صغرية
جداً �أن تت�سع حتى لع�رشين �ألف ن�سمة؟!! .كما �أن (بردج) قد ذكر ب�أن مدينة ع�سقالن
�أ�صغر من القد�س م�ساحة عندما حتدث عن ح�صار ال�صليبيني لها،ف�إذا ما اتفقنا مع
البي�شاوي على �أن م�ساحة القد�س كانت يف ذلك الوقت كيلو مرتا فقط فهذا يعنى �أن
ع�سقالن كانت �أقل بكثري من كيلو مرت �إذا ما �أخذنا باحل�سبان املكانة املتفوقة للقد�س
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الثاني
نوفمرب 2011

81

82

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف القدس الشريف
هوية وإنتماء

على باقي املدن كع�سقالن مثال،ومن امل�ستحيل �أن تكون مدينة ع�سقالن املزدهرة كما
ذكرها اجلغرافيون والرحالة �أن تكون م�ساحتها بهذا احلجم ال�صغري جدا�.أما ما �أورده
نا�رص خ�رسو حول عدد �سكان املدينة ،ف�إنه يقول ب�أن القد�س «مدينة كبرية كان بها
يف ذلك الوقت ع�رشون �ألف رجل» ف�أين الن�ساء و�أين الأطفال ،و�إذا فر�ضنا �أنه يق�صد
الرجل بعائلته ،فكان �أحرى به �أن يقول(:ع�رشون �ألف �إن�سان)،لأن هناك فرق �شا�سع
بني الرجل واملر�أة والطفل ،وهذا يعني �أن نا�رص خ�رسو كان يق�صد عدد الرجال فقط وال
نعلم ملاذا مل يذكر عدد الن�ساء والأطفال ،ويبدو �أن ذلك راجع �إىل عدم وجود �إح�صائيات
دقيقة لل�سكان مثلما يحدث يف وقتنا احلا�رض..ابن الأثري ،الكامل ،ج�9ص.19وانظر :ابن
العربي ،تاريخ خمت�رص� ،ص.197ابن متيم املقد�سي ،مثري الغـرام� ،ص .367العليمي،
الأن�س اجلليل ،ج� ،1ص� .308أبو الفداء ،املخت�رص ،ج� ،2ص .28رميونداجيل ،تاريخ
الفرجنة� ،ص .247جمهول� ،أعمال الفرجنة� ،ص .19-18توديبود ،تاريخ الرحلة،
�ص .318ال�صوري ،الأعمال املنجزة ،ج� ،1ص .436رن�سيمان ،تاريخ احلروب ،ج،1
�ص� .103سبط ابن اجلوزي ،مر�آة الزمان ،ج�1ص .324احلريري ،الإعالم� ،ص .65ذيل
تاريخ دم�شق� ،ص .139ال�شارتري ،تاريخ احلملة� ،ص .146ال�صوري ،تاريخ احلروب،
ج�1ص .437البي�شاوي ،املقاومة� ،ص .3غوامنة ،الأف�ضل � ،ص.76
4 .4انت�رص �صالح الدين الأيوبي  :يو�سـف بن �أيـوب بن �شاذي � ،أبو املظفر «589-532هـ
=  1193-1137م” على ال�صليبيني �سنة “583هـ = 1187م” يف معركة حطني ،
الأعالم للزركلي  . 220 /8وانت�رص قطز بن عبد اهلل املعزي �سيف الدين “658هـ =
1260م” على التتار عام “658هـ=1259م” يف يوم اجلمعة  25رم�ضان  ،الأعالم
للزركلي  ،201/5وانظر :املو�سوعة الفل�سطينية ج� ،1ص.505
5 .5تي�سري جبارة  ،درا�سات يف تاريخ فل�سطني احلديث  ،ط 1مطبعة الرائد احلديثة �شعفاط،
1985م � ،ص.51
�6 .6إبراهيم �أبو لغد� ،سيا�سة �أمريكا جتاه فل�سطني ،حترير ميخائيل �سليمان ،فل�سطني
وال�سيا�سة الأمريكية من ويل�سون �إىل كلينتون (بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية،
� )1996ص  .337-325حممد �شديد ،الواليات املتحدة والفل�سطينيون بني اال�ستيعاب
والت�صفية ،ترجمة كوكب الري�س( ،القد�س:جمعية الدرا�سات العربية� )1985 ،ص.71-70
�إ�سماعيل تالوي ،الثابت واملتغري يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية جتاه الق�ضية

الفل�سطينية واملفاو�ضات الفل�سطينية»-الإ�رسائيلية» ،معهد �أبو لغد للدرا�سات الدولية
يف جامعة بري زيت( 2005 ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) .ن�صري عاروري ،الر�ؤية
الأمريكية والدولية جتاه القد�س ،حترير�صالح عبد اجلواد ،نحو ا�سرتاتيجية فل�سطينية
جتاه القد�س (جامعة بري زيت :مركز درا�سة وتوثيق املجتمع الفل�سطيني� ،1948 ،ص
 .84-81خلدون �أبو ال�سعود� ،أثر االحتالل «الإ�رسائيلي» و�إقامة امل�ستوطنات على
و�ضع القد�س وف ًقا لأحكام القانون الدويل (رام اهلل :من�شورات وزارة الثقافة)2001 ،
�ص .248
7 .7بنزميان  ،عوزي  :القد�س (مدينة بال �أ�سوار)  ،ترجمة حممد ما�ضي  ،ط ،1من�شورات
وكالة �أبو عرفة لل�صحافة  ،القد�س 1976م � ،ص، 41-31،41-30 ،21-20 -11
. 52-49وعن �أهمية القد�س اال�سرتاتيجية بالن�سبة لليهود �أنظر:
Yanai Natan, Moshe Dayan on the Peace Process and Israel,s Future
(Tel Aviv 1988) P. 173.

8 .8بنزميان  ،عوزي  :القد�س مدينة بال �أ�سوار ،ترجمة:حممد ما�ضي ،ط ،1من�شورات وكالة
�أبو عرفة لل�صحافة  ،القد�س 1976م� ،ص 7وما بعدها .وعن �أهمية القد�س اال�سرتاتيجية
بالن�سبة لليهود �أنظر:
Yanai Natan , Moshe Dayan on the Peace Process and Israel,s Future
(Tel Aviv 1988) P. 173.

�9 .9سورة هود .113 / 11 :
1010عبد الرحمن عباد ،مكانة القد�س يف الإ�سالم ،يف م�ستقبل القد�س العربية (الدار البي�ضاء:
مركز الدرا�سات العربي -الأوروبي� )1999 ،ص  .81-53البطريرك مي�شيل ال�صباح،
مكانة القد�س يف الدين امل�سيحي ،يف م�ستقبل القد�س العربية( .الدار البي�ضاء :مركز
الدرا�سات العربي-الأوروبي� )1999 ،ص .86-83
1111جميل ال�سلحوت ،حممد �شحادة � :صور من الأدب ال�شعبي الفل�سطيني  ،القد�س 1982 ،م.
�ص.100-15
1212جميل ال�سلحوت ،حممد �شحادة � :صور من الأدب ال�شعبي الفل�سطيني  ،القد�س 1982 ،م
� .ص.100-15
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1313حممد �سليمان �شعث  :العادات والتقاليد الفل�سطينية  ،ن�رش وطباعة وتوزيع  ،دار النمري،
دم�شق ( .د.ت) � ،ص .97وانظر �أي�ض ًا  :عي�سى خليل حم�سن احل�سيني ،درا�سات يف الفلكلور
ال�شعبي (الرتاث الغنائي)  ،الطبعة الأوىل ،دار جرير للن�رش والتوزيع  ،عمان –الأردن
1426هـ=2006م � ،ص 187وما بعدها .
1414خليل �إبراهيم ح�سونة،الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني(مالمح و�أبعاد) ،مكتبة اليازجي ،غزة،
2006م� ،ص. 183-181
1515خليل �إبراهيم ح�سونة،الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني(مالمح و�أبعاد) ،مكتبة اليازجي ،غزة،
2006م� ،ص. 205-203
1616خليل �إبراهيم ح�سونة،الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني(مالمح و�أبعاد) ،مكتبة اليازجي ،غزة،
2006م� ،ص.206-205
1717خليل �إبراهيم ح�سونة،الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني(مالمح و�أبعاد) ،مكتبة اليازجي ،غزة،
2006م� ،ص.207-206
1818خليل �إبراهيم ح�سونة،الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني(مالمح و�أبعاد) ،مكتبة اليازجي ،غزة،
2006م� ،ص . 208-207
1919خليل �إبراهيم ح�سونة،الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني(مالمح و�أبعاد) ،مكتبة اليازجي ،غزة،
2006م� ،ص . 210-209
2020منتديات �إ�سالمنا  ،انظر الرابط :
http://islamonaa.com/vb/showthread.php?t=11164

2121ي�رسى جوهرية عرنيطة  ،الفنون ال�شعبية يف فل�سطني  ،وزارة الثقافة  ،ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية  ،ط 3فل�سطني 1998م � ،ص. 129
2222املرجع ال�سابق � ،ص . 139-130
2323املرجع ال�سابق � ،ص . 142-139

املصادر واملراجع:
�1 .1إبراهيم �أبو لغد� ،سيا�سة �أمريكا جتاه فل�سطني ،حترير ميخائيل �سليمان ،فل�سطني
وال�سيا�سة الأمريكية من ويل�سون �إىل كلينتون (بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية،
. )1996
2 .2ابن الأثري ،الكامل ،ج.9
3 .3ابن العربي ،تاريخ خمت�رص.
4 .4ابن متيم املقد�سي ،مثري الغـرام.
�5 .5أبو الفداء ،املخت�رص ،ج.2
�6 .6إ�سماعيل تالوي ،الثابت واملتغري يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية جتاه الق�ضية
الفل�سطينية واملفاو�ضات الفل�سطينية»-الإ�رسائيلية» ،معهد �أبو لغد للدرا�سات الدولية
يف جامعة بري زيت( 2005 ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) .
7 .7البطريرك مي�شيل ال�صباح ،مكانة القد�س يف الدين امل�سيحي ،يف م�ستقبل القد�س العربية.
(الدار البي�ضاء :مركز الدرا�سات العربي-الأوروبي. )1999 ،
8 .8بنزميان ،عوزي :القد�س (مدينة بال �أ�سوار)  ،ترجمة حممد ما�ضي ،ط ،1من�شورات وكالة
�أبو عرفة لل�صحافة ،القد�س 1976م.
9 .9البي�شاوي ،املقاومة.
1010توديبود ،تاريخ الرحلة.
1111تي�سري جبارة ،درا�سات يف تاريخ فل�سطني احلديث ،ط 1مطبعة الرائد احلديثة �شعفاط،
1985م.
1212جميل ال�سلحوت ،حممد �شحادة� :صور من الأدب ال�شعبي الفل�سطيني ،القد�س1982 ،م.
1313احلريري ،الإعالم.
1414خلدون �أبو ال�سعود� ،أثر االحتالل «الإ�رسائيلي» و�إقامة امل�ستوطنات على و�ضع
القد�س وف ًقا لأحكام القانون الدويل (رام اهلل :من�شورات وزارة الثقافة. )2001 ،
1515خليل �إبراهيم ح�سونة ،الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني (مالمح و�أبعاد)  ،مكتبة اليازجي،
غزة2006 ،م.
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مقدمة:
ملا للقد�س من ح�ضور ومتيز يف الذاكرة العربية والإ�سالمية ،وملا للرتاث ال�شعبي من
�أهمية ودور يف حياة ...ال�شعب الفل�سطيني ...ت�أتي هذه املحاولة ل�سرب �أغوار املثل املقد�سي
كنمط حيوي من �أمناط الرتاث له ت�أثريه ،ووجوده يرتبط ب�أزقة القد�س وحاراتها ...وبالعيون
املقد�سية ال�ساهرة التي تطارد وحتا�رص لتبعد عن �أهلها وعن حميطها ،وعن ما�ضيها لتبدو
غريبة ي�سهل اقتالعها ،بعد �أن توارث املقد�سيون عن �أ�سالفهم م�شافهة تراثهم العريق...
حمافظني عليه ،وهم كغريهم ي�ضيفون وينق�صون تبع ًا لهواهم وم�ستجداتهم ...والدرا�سة
تهدف اىل ت�سليط ال�ضوء على املثل املقد�سي ،ال بهدف جمعه وتوثيقه ،وامنا بهدف �إبراز
�أهميته ودوره يف حياة املقد�سي و�إبراز ما فيه من متيز وخ�صو�صية.
فهي حتاول حتديد ماهية املثل الفل�سطيني املقد�سي يف الن�سيج الكلي املتكامل للرتاث
ال�شعبي العربي والفل�سطيني ،مبينة م�ضامني هذا املثل ومو�ضوعاته� ،شارحة ما يحتاج �إىل
�رشح وتف�سري يف لغة املثل و�صوره ومعانيه بق�صد الدرا�سة والتحليل لكي يت�سنى لها معرفة
خ�صائ�صة و�سماتة التي تربزه ،وبالتايل تظهر �أهميته ودوره ،وما علينا من واجب يف
املحافظة عليه واال�ستفادة منها يف تعميق العالقة بني �أبناء ال�شعب الواحد وبني القد�س
واملقد�سيني .وخالل هذه الدرا�سة قد جند �أ�شياء ت�ستحق الدرا�سة مثل التناق�ض يف مدلول
الأمثال ...مما ك�شف عن بع�ض اجلوانب الفنية مثل ال�سخرية يف املثل والآ�صاله واحلداثة
جلدة؛ لأنه يبقى خال�صة جتربة تتجدد بتجدد احلياة يف زهرة املدائن ،ما دام فيها نب�ض
وا ِ
عربي ،وما دام فيها من ينادي لل�صالة ،ومن يذكر �أمه وال ين�سى جدته ...من يذكر ما�ضيه
ويعرف حا�رضه من يذكر حقه ويظل يطالب به( ،وما �ضاع حق وراءه مطالب) رغم كل
حماوالت الطم�س وال�سلب والت�شويه التي حتاول اخت�صار الزمن ويعربون عنها بلغتهم.
(عفال غزمان).

ماهية املثل املقدسي:
ُيعرف املثل مبا تر�ضاه العامة واخلا�صة يف لفظه ومعناه ،حتى ابتذلوه فيما بينهم
وقنعوا به يف ال�رساء وال�رضاء ،وهو من �أبلغ احلكمة؛ لأن النا�س ال يجتمعون على املق�صرِ
يف اجلودة �أو احلكمة)1( .
وينطبق هذا التعريف على املثل املقد�سي؛ لإجماع النا�س عليه وخل�صو�صيتة ومتيزة،
فهو ي�شكل خيوط ًا متجان�سة ومتنا�سقة يف ن�سيج معرب ومميز من الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية

كنمط من �أمناط الرتاث ال�شعبي ،وهو ال ينف�صل بحال من الأحوال عن ما�ضيه العريق ،وعن
امتداده العربي؛ لأنه يف جممله ي�سمو عن الكالم العادي مبا فيه من �إيجاز وبالغة و ُبعد
نظر ( )2فهو يك�شف خمتلف التيارات االجتماعية وال�شعبية ،ون�ستطيع �أن ن�ست�شف منه �أ�شياء
كثرية عن �أخالقيات املجتمع وعالقاته من جميع النواحي ،ويف �أي فرتة زمنية لأنه الوحيد
وال �أو مينعوا
الذي يبقى بعيداً عن �سطوة احلكام و�سيطرتهم ،فال ي�ستطيعون �أن يوقفوا ق ً
مثالً)3( .

مضامني املثل املقدسي:
تتنوع م�ضامني املثل وتتعدد يتنوع �أ�شكال �صمود املقد�سيني ومعاناتهم كما
ي�أتي:
◄◄�صورة القد�س تئِن حتت حراب ال�صهاينة :ويك�شف املثل هذه ال�صورة من
خالل:

♦ ♦عربدة قطعان امل�ستوطنني :وهم يحا�رصون القد�س من كل اجلهات ،بقوله[:اللي
علته يف جار ميوت ولو كان الطبيب حذاه] (� )1( )4إ�شارة �إىل �سيا�سة اال�ستعمار اال�ستيطاين،
وما فيه من م�ضايقات يف ال�شيخ جراح والبلدة القدمية.
♦ ♦�إرهاب ال�سكان ومطاردتهم :يف كل �شيء حتى �أ�صبح املقد�سي يخاف من اجلدران
ويتخيل احليطان لها �آذان ،بقوله[ :اللي ذابحك م�ش خايف من خطيتك] ( ،)2( )4ويف ظل
هذا القهر والظلم يت�سرت املقد�سي ويتظاهر مبا ال يحب كي يبقى يف وطنه ويرف�ض التهجري،
بقوله[ :اللي بيطلع من داره بيقل مقداره] .وقد يدفعه ذلك اىل التعامل مع الواقع ،بقوله:
(اليد الّلي ما بتقدر عليها بو�سها وادعي عليها بالك�رس) ،وك�أنهم يتبعون مقولة اجلهاد يف
القلب من �أ�ضعف الإميان.
♦ ♦الفراغ النف�سي والروحي :الذي يحاول �أن يخلقه ال�صهاينة يف نفو�س ال�شباب
ب�إف�سادهم و�إبعادهم عن القيم واملباديء ويف الأمثال املقد�سية املعربة تظهر:


�سطوة احلياة املادية و�سيطرتها( :معك قر�ش بت�سوى قر�ش).

مل ال�شمل ،وما
 اخلوف على البنات وعدم الت�ساهل يف تزويجهن ب�سبب �صعوبات ّ
تتعر�ض له الفتيات من م�ضايقات بقوله[ :اللي ما بيطلع مع العرو�س بيلحقها�ش .العزوبية
وال اجليزة الردية].
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 البطالة وقلة العمل اال العمل الأ�سود الذي ميت ِهن الكرامة و�أ�صحاب امل�ؤهالت
يحتاجون اعرتاف ًا �سيا�سي ًا وهوية زرقاء وتو�صية �أمنية ولهذا يقولون�[ :سبع �صنايع
والبخت �ضايع][ .على بخت احلزينة �سكرت املدينة].
 انت�شار الر�شوة واملح�سوبية ...قد يدفع ال�ضعفاء ثمن ًا باهظ ًا من وجودهم وكرامتهم
للحفاظ على حقهم يف املواطنة والت�أمني ،وهناك ق�ص�ص تق�شعر لها الأبدان بقوله[ :الرباطيل
بتحل ال�رساويل][ .اطعم الفم ت�ستحي العني].
 ظاهرة الت�سكع والفتوات وهذا نوع من اال�ستهتار يف غياب ال�سلطة ،ويعرب عنها
بقوله[ :يا �أر�ض ا�شتدي ما عليك حدا ق ّدي].
 الت�شا�ؤم و�ضيق الأفق ب�سبب الواقع ال�سيا�سي امل�ؤمل الذي مر بالقد�س يجعلها ب�ؤرة
ال�رصاع ...من جمزرة الأق�صى �إىل النفق وجبل �أبو غنيم فاجلدار والب�ستان يجعل اخليال
ال�شعبي يت�صور( :اجلايات �أكرث من الرايحات) .واهلل �أعلم ماذا يخبئون للقد�س من تفريغ
وتهويد حتى و�إن تغريت احلكومة من كادميا �إىل الليكود �إىل العمل (فاخلل �أخو اخلردل)
كلها يبيح الأر�ض والدم الفل�سطيني.
♦ ♦�صورة القد�س املقاومة :وتك�شف الأمثال مقاومة املقد�سيني من خالل الإميان
بالتغريبقوله[ :لو دامت لغريك ما و�صلت لك][ .يا ظامل لك يوم ].رف�ض االحتواء واالنطواء.
* حتت مظلة الغرباء[ :الداية م�ش احن من الوالدة ].عدم التعامل وك�شف املت�آمر .بقوله[ :اللي
بيغطي على احلرامي حرامي مثله ].العودة �إىل الأهل والع�شرية�[ :أهلك وال تهلك] .احلنني
�إىل املا�ضي قبل االحتالل[ :تبدلت غزالتها بقرودها]� .صعوبة التعاي�ش مع االحتالل:
[بدك عنب و ّال تقاتل الناطور] ،واالحتالل يريد الورق والعنب واحلطب والأر�ض وال يعرتف
للناطور ب�أي حق يريدون كل �شي.
◄◄�صورة القد�س �صامدة �صابرة تتحدى وتظهر يف :
♦ ♦الإ�رصار على املرابطة :والإقامة رغم كل حماوالت الطم�س والت�شويه واال�ستالب
و�ضيق العي�ش بقوله[ :الدار دار �أبونا و�أجو ال ُغربا يطحونا] االكتفاء بالعي�ش املتوافر من
�ضيق امل�ساكن وكرثة ال�رضائب وقلة الدخل ،ورف�ض االغراءات التي تعني التنازالت بقوله:
[ن�ص البطن بيغني عن ماله] ،وك�أن املقد�سي ميلك بهذة الأمثال �سالح ًا ي�شهره يف مواجهة
القمع والت�سلط ،وك�أنها �سياج من القيم ي�رضبة املجتمع من حوله ليحمي عاداته وتقاليده.
()1( )5

♦ ♦طول االنتظار وال�صرب واملعاناة :مرت الأيام واملقد�سي ينتظر من يخل�صه من
االحتالل وي�ساعده يف ال�صمود ،وي�شد من �أزره ول�ضيقه �أحيان ًا يقول[ :موت يا حمار تيجيك
العليق] ،واختيار احلمار ل�صربه ،وك�أن املثل يدعو �إىل النهو�ض والعمل.

♦ ♦�إظهار �شعب �أعزل يعرب عن �ضعفه بقولهم[ :العني ب�صرية واليد ق�صرية] يرى الأمور
�أمامه وال يقوى على التغري ،ومع ذلك فهو يقاوم وي�ستنجد ويكتفي بالرموز والأ�سماء،
ويتلهى ب�أي �شيء كما يقولون[ :الغرقان بيتعلق بق�شه] .

◄◄ك�شف بع�ض العادات والتقاليد املقد�سية:
♦

بحايل].

♦الت�آخي والتعاي�ش بني الديانات بقوله�[ :صباح اخلري يا جاري �إنت بحالك و�أنا

♦ ♦امل�شاركة اجلماعية يف امل�ساكن ويعرب عنها [ :بيت ال�ضيق بي�سع ميت �صديق]،
وخا�صة يف اال�ست�ضافة.
♦ ♦تقدمي فنجان القهوة يف �آخر ال�سهرة عند جميء عائلة لل�سهر مع عائلة �أخرى[ :هادا
ال م�ش فنجان مع ال�سالمة])2( )5( .
فنجان �أه ًال و�سه ً
♦ ♦حت�ضري الأمور وجتهيزها تبع ًا لرتتيبها و�أهميتها فاملقد�سييون يح�رضون
وي�ستعدون لرم�ضان او ًال يف �أ�سواقهم وحاراتهم ،ثم يح�رضون للعيد لذلك نراهم يقولون
ملن يح�ضرّ الأمور ال�سطحية ويرتك املهمة[ :حم�رض الفر�س قبل الفار�س].
♦ ♦تف�ضيل الأ�شياء اجلاهزة عن اليدوية بقولهم[ :م�شرتاة العبد وال ترباته] ب�سبب
�صعوبة ومعوقات الإنتاج بوجود االحتالل.
♦

♦احلر�ص وعدم التبذير بقوله[ :على قد فرا�شك مد رجلك].

♦

♦التبعية االقت�صادية واالجتماعية ويعرب عنها[ :املوت مع اجلماعة رحمة].

♦ ♦[حامل ال�سلم بالعر�ض][ ،جوع كلبك بتبعك] �إال �أن هذه التبعية قد تولد الت�ساهل
بقولهم[ :هيك مزبطته بدها هيك ختم] �أو اال�ست�سالم وامل�سايرة مثل[ .الكف ما بناطح
خمرز][ .بعد نف�سك خ�ص �صاحبك][ ،يا روح ما بعدك روح] وهذه �أمثال �سلبية انهزامية
يروجها عدميو املباديء.

◄◄لها موقف من املر�أة:
ويرى بع�ض الدار�سني �أن معظم الأمثال الفل�سطينية لي�ست يف �صالح املر�أة؛ لأن م�صدر
هذه الأمثال هو الرجل لأ�سباب موروثة جتعله يعرب عن موقفه ( ،)3( )5واحلقيقة �أن املر�أة
املقد�سية تعاين ما يعانية الرجل من قهر وا�ضطهاد و�إذالل وحماولة احتواء وطم�س وت�شويه،
�إال �أن املر�أة تفوقت على الرجل يف معاناة �أخرى اجتماعية موروثة ومعاناة م�صنوعة
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تتمثل يف نوع املعاناة وا�سبابها ومن ا�شكال املر�أة املعانية يف جمتمعنا:
♦ ♦عدم الإجناب :مما يدفع الزوج و�أهله �إىل البحث عن زوجة �أخرى وقد يتغري يف
معاملته مثل[ :ال�شجرة اللي ما بتثمر حالل قطعها] ال يوجد �شجرة متنع اجنراف الرتبة؟ ! �أو
للزينة؟ ! ملاذا تقطع؟ ! �أال ميكن �أن ت�ؤدي وظيفة غري الإجناب؟ ! .
♦ ♦الزوج الثاين :الزوجة ملكة يف بيتها ولو ناف�ستها �أخرى �ستنتق�ص من قيمتها،
[ال�رضة مرة ولو كانت درة] ،فكم من زوجة تعاين م�شكالت �رضتها،
ولهذا يقول املثل:
ّ
وغياب زوجها ،وك�أنها تتجرع �رشاب ًا مراً.
♦ ♦معاناة الرجل :فاملقد�سي يطارد يف لقمة عي�شه وم�سكنه ،وقد ال ي�شفي غليله من
غرميه ،مما يدفع كثرياً من �ضعاف النفو�س �إىل �رضب املر�أة وطردها وحرمانها من حقوقها
ويربز املثل ذلك بقوله�[ :أبوي مل�ش قدرة غري على �أمي].
♦ ♦كونها �أنثى :حيث يفرق املجتمع بني الذكروالأنثى بدليل قول املثل[ :دلل بنتك
بتخزيك ،دلل ابنك بتالقيه] .فهم يرون �أن دالل البنت يف�سدها حتى تخزي والدها بت�رصفاتها
وكم من مدللة رفعت ر�أ�س والدها .مما يرفع بع�ض الآباء �إىل الق�سوة على بناتهم وك�أنهن
غرباء عنهم ،مما ي�سبب عقداً نف�سية عند بع�ض البنات فرتة الطفولة.
♦ ♦يف التعليم :حيث يت�صور بع�ض الأمثال �أن تعليم البنت قد يف�سدها ،كما �صورتها
يف الرواية الفل�سطينية[ :تعليم البنت خ�ساره وعزاره])6( .
♦ ♦املطلقة او الأرملة �أو العان�س :وهذه الفئة من الن�ساء قد الت�أخذ حقها يف احلياة
والزواج وي�صفُها املجتمع باحلزانى ،ويف ق�صة هذا املثل منع املختار زواج ًا لوجود عان�س
ت�شارك فيه .وقد جند الأمثال تن�سب ال�صفات غري املحببة للمر�أة مثل جتريدها من �شعرها
وو�صفها بالقرعة [ :القرعة بتتباها ب�شعر بنت �أختها] لإبراز عقدة النق�ص �أو الوقوع يف
احلرية[ :احرتنا يا قرعة من وين بو�سك].

♦ ♦يزخر املثل بقواعد ال�سلوك ال�صحي ومعارف تتعلق بج�سم الإن�سان
والعناية به:
مثل[ :كول مع الكافر وال توكل مع طويل االظافر]؛ النها حتمل كثرياً من الأمرا�ض
وم�سبباتها[ :ان كان الأكل ببال�ش بطنك م�ش ببال�ش] ،واملثل[ :اتع�شى وامت�شى واتغدى
وامتدى] ،فهي تقدم الن�صيحة والعالج �أي�ض ًا بقولهم�[ :إن �أوجعك را�سك �أكرمه و�إن �أوجعك
بطنك احرمه] واخلال�صة �إن الأمثال على كرثتها لها قيمة عالية لي�ست يف توفري معلومات

طبية ،و�إمنا يف تر�سيخ عادات �صحية وتوفري معلومات للبحث والدرا�سة حول طرق
املجتمع يف تف�سري الأمرا�ض وعالجها ( ،)7وت�شرتك الأقوال ال�سائدة مع الأمثال يف كل هذه
اخل�صائ�ص كما ت�شرتك يف عفويتها و�سهولتها لدرجة �أننا ال ن�ستطيع التميز بينهما �أحيان ًا
�إال مبعرفة معانيها ودالالتها وا�ستخداماتها املتعددة التي تظهر يف:
 �رشح لبع�ض مظاهر ال�سلوك االجتماعي وتف�سريها وتو�ضيحها :مثل تقدمي خدمة،
�أو مبلغ من املال ملن �أدى لنا خدمة بقولنا[ :بال مواخذة هذا فنجان قهوة] .ومثل طريقة
تقدمي القهوة كقولنا ملن يزيد عن قاع الفنجان[ :قلبك مالن علي])4( )5( .
 ذم بع�ض الأ�شخا�ص غري املرغوب بهم ل�سلوكهم :مثل �سلوك املتلون واملتقلب[يلعب
على احلبلني] وعدم جماراة املعروف مثل[ :فوق املعروف �رضب كفوف] ،وعدم اتقان العمل
مثل[ :حراث اجلمال].
 الدعوة اىل مكارم الأخالق :املف�ضلة يف املجتمع مثل االمانة[ :من �أمنك ال تخونة]،
واالخال�ص مثل�[ :إخل�ص النية ونام يف الربية] .وال�شجاعة والتحدي[ :املوت وال الذلية].
 نبذ الأخالق ال�سيئة :والدعوة �إىل تركها مثل الطمع[ :الك َّذابني خربوا بيت الطماعني].
تحُ ذر من الكذب مثل[ :حبل الكذب ق�صري].
 و�صف الأ�شخا�ص :الذين يت�صفون ب�صفات ثابته مالزمة لهم و�صف ًا يتنا�سب مع
الذوق واخليال ال�شعبي الرجل اجلريء باحل�صان وقليل اخلربة بالقدي�ش واملر�أة بالفر�س
فهم يقولون[ :الفر�س من الفار�س]؛ لأن الفر�س التي يربيها �صاحبها ويدربها جيداً يجدها
�ساعة الطراد)8( .
 االرتباط باملعتقدات :مثل[ :اجن�س من ذيل الكلب] ،وذيل الكلب �أجن�س بقعة يف
ج�سده ،لأنه عندما يبول مي�سح بذيله جنا�سته ،وهي ترجع لركوب البومة عليه عندما
ح�رضت لالجتماع مع �سيدنا �سليمان عليه ال�سالم.

خصائص املثل املقدسي:
♦

♦�إبراز اللهجة املقد�سية يف النطق مثل:

Ú Úنطق القاف همزة مثل[ :الإرد يف عني �أمه غزال] [ ،معاك �إر�ش بت�سوى �إر�ش]،
[فالن ينفخ يف � ْإربة خمزوئة].
Ú Úنطق الثاء تاء مثل[ :تلتني الولد خلاله] [ ،توب العرية ما بيديف وان دفا ما بيدوم]،
ث= ت.
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الثاني
نوفمرب 2011

95

96

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف القدس الشريف
هوية وإنتماء

اال مثل[ :ديل الكلب �أعوج] [ ،اللي دابحك م�ش خايف من خطيتك] ذ=
Ú Úنطق الذال د ً
د ،والفائدة التي تتحقق من هذا الإبراز هي:


هذا اال�ستخدام يجعل املثل �أكرث قرب ًا من حياة النا�س و�أكرث تعبرياً عن حياتهم.



يجعل املثل يحتل حيزاً ال ي�ستهان به يف الرتاث ال�شعبي.

 ا�ستخدام الأ�سلوب الأدبي يف لغة املثل:حيث ت�ستخدم الكلمة ا�ستخدام ًا جمازي ًا
لغري ما و�ضعت له يف اللغة ،فهي ت�ستخدم الت�شبيه واال�ستعارة والكنايه والرمز ،وهذه �سمة
من �سمات اللغات ال�سامية )9( ...وهذا ي�ؤكد �أ�صالة املثل املقد�سي وعراقتة مثل املثل الذي
يحكي عن الإن�سان الذي يلح يف �أمر ال مفر منه بحال من ينفخ يف قربة خمزوقة ال فائدة
من نفخة ،وا�ستعار الرتكيب الدال على امل�شبه به ليدل على امل�شبه املحذوف ،فاال�ستعارة
متثيلية.
 ت�ساعد الأمثال يف التطور اللغوي:من خالل تخ�صي�ص الكلمات التي تدل على عموم
وتعميم الكلمات اخلا�صة مثل[ :الدار دار �أبونا و�أجو الغربا يطحونا] ،فالدار كلمة خا�صة
تعني البيت� ،إال �أنها تعني الوطن ،فقد اكت�سبت تعميما ً،والغرب كلمة عامة �إال �أنها تعني
ال�صهاينة.
 يلتقي املثل بالأقوال ال�سائدة والرتاكيب اجلاهزة :حيث ت�صاغ عبارات وتراكيب
وت�شحن ب�شحنات لغوية �شعبية لتجد �صداها يف املجتمع ،وحتمل مدلوالتها مثل تعبري:
[على عينك يا تاجر] .للمجاهرة بال�شيء وعدم اال�ستحياء.
 طابع ال�سخرية:يعج املثل املقد�سي ب�صور �شتى من ال�سخرية مثل القول ملن يخيب
الرجاء[:يا �شايف الزول يا خايب الرجا][ ،يا ميخذ القرد على ماله بروح املال وبيظل القرد
على حالة] .واملثل الذي ي�سخر من الآخرين[ :تبدلت غزالنها بقرودها] .وهذه ال�سخرية
حتاول النفاذ �إىل الأعماق من خالل �صور كاريكاتريية للت�أثري يف املتلقي و�إثارته وزيادة
عن�رص الت�شويق عند �سماع املثل وا�سرتجاعه يف حال م�شابهة ،وك�أنه �أمام �أ�سلوب �ساخر
هادف[ :من قلة اخليل �شدينا على الكالب �رسوج].
 الإيجاز وكثافة الداللة:وهذه �سمة رفيعة يف الأمثال جتعلها تقرتب من اللغة
ال�شاعرية ت�أمل قول املقدي�سني[ :يف امل�شم�ش] كلمة رفيعة عذبة حلوة ت�شري اىل مو�سم
امل�شم�ش الق�صري ،وهو ي�رضب لأمر ي�ستحيل حتقيقة لظروف مو�ضوعية ،مثل ا�ستحالة دوام
مو�سم امل�شم�ش لفرتة طويلة.

 االرتباط بالبيئة املقد�سية:حيث تذكر بيئة القد�س بكل ما فيها مثل[ :جاي تبيع
ال�سلق على �أهل �سلوان] ،وهي قرية مقد�سية ت�شتهر بزراعة ال�سلق واملثل يعني �أنك ال
ت�ستطيع خداع من هو يعرف خفايا الأمور ،والذي يعرفها وهم يقولون يف كالمهم[ :هذه
بالد مقد�سة]� .إ�شارة �إىل �أنه ال يختبيء �شيء �إال و�سيظهر يف يوم من الأيام لطبيعة �أهلها
وب�ساطتهم ور�ضا اهلل ورعايته لها ،كيف ال؟ وهي �أر�ض باركتها ال�سماء �أجنبت الأنبياء،
واال غري منطقية وليدة هذة البيئة نتيجة ظروف معينة مثل[ :جاور نوري وال
وقد جند اق ً
جتاور طوري][ ،لتزوجي �ساحوري وال نوري].
 �إن�سانية توافق طبيعة الإن�سان:فقد جند �أمثا ًال مقد�سية تتجاوز حدود الزمان
واملكان لت�صبح �صاحلة يتداولها النا�س يف كل زمان ومكان ،مثل[ :الرجل بريتبط من
ل�سانه] ،الرجل من كلمته .فهي تركز على الكلمة بدل ال�صفة.
 عدم العمومية وال�شمولية:قد يعك�س املثل �أحيان ًا بيئته بزمانها ومكانها وان�سانها،
ولهذا ي�صعب ات�صافة بال�شمولية والعمومية فيختلف ت�أثرية ح�سب قائل املثل فمعظم
الأمثال التي قيلت يف املر�أة لي�ست يف �صالح املر�أة لأن مع ّد معظم هذه الأمثال هو الرجل
( )5( )5مثل[ :الرجل جنى واملر�أة بنى] .و�إن �أظهر املثل �أهمية املر�أة فهو يح�رصها يف البيت
�إال �أن الأمور قد تغريت ولتقريب ال�صورة جندها يف املثل[:بعد ما �شاب ودوه على الكتاب]،
فالواقع املقد�سي ي�شهد �أمثا ًال على التعليم عند كبار ال�سن ،ومن فاتهم قطار التعليم ،وكل
هذه الأمثال وليدة بيئة بثبات العامل ،وال ت�ؤمن بقدرات الفرد على التغري ،لهذا يقولون
يف املثل[ :النت�ش ما بيطلع يوا�صيل] .يا�صول خ�شب يزيد عن  2م ،والنت�ش نبات �شوكي
�صغري.
 ا�ستخدام الألفاظ يف م�سمياتهاودالالتها دون �أي �إعتبار:فالذوق ال�شعبي ال ي�ستحي
من ذكر الأ�شياء مب�سمياتها ،حتى و�إن ت�سببت يف �إخراج الآخرين ودالالتها مثل]:اثنني
النا�س ما ي�سمعو�ش فيهن موت الفقري وتعري�ص الغني] .ومثل[ :يا طالب الدب�س من طيز
النم�س] .النم�س حيوان قذر �رش�س ي�شبه القط ي�رشب من بوله وقد ي�أكل برازه.
 ا�ستخدام اللغة العامية:وعدم االكرتاث للأخطاء اللغوية مثل حتول احلركات اىل
�سكون يف �آخر الكلمات مثل[ :وجع �ساعة وال وجع كل �ساعة] .وهذه �سمة من �سمات العامية
لع �أجن�س من �أبوه]
ويف اخلط�أ النحوي[ :احللو حلو ولو قام من النوم][ ،خلف امللعون كلب طِ ْ
[�أبيه].
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 النزعة الدينية :هناك �أمثال تت�شابه مع الأحاديث ال�رشيفة يف املعنى وتتداخل
حتى ي�صعب التفريق بينهما وهناك �أمثال تنطلق من منطلق �إ�سالمي مثل[ :العرق د�سا�س].
حديث ومثل .واملثل[ :على قد فرا�شك مد اجريك] .يتوافق مع الن�ص القر�آين “ ال يكلف اهلل
نف�س ًا �إال و�سعها “ [ ،ال به�ش وال بن�ش] .م�أخوذه من قول �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم [و�أه�ش
بها على غنمي][ ، .ال جتري جري الوحو�ش غري ن�صيبك ما حتو�ش] .وهذا �إميان ب�أن الرزق
حمدد من قبل اخلالق ،وابلغ الأمثلة يف[ :النا�س مع الواقف القوي] .فامل�ؤمن القوي خري
و�أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن ال�ضعيف.
 الت�شابه مع الأمثال القوية الف�صيحة[:تيتي تيتي زي ما روحتي جيتي]� .إ�شارة �إىل
ين�ضح ،وي�شبه الأول
الف�شل واملثل[ :كل �شاه معلقة بعرقوبها] .ي�شبه املثل :كل �إناء مبا فيه
ُ
املثل الف�صيح[ :عاد بخفي ُحنني] .وهذا يعني �أن كل �إن�سان يحا�سب على عمله مثل ال�شاه
التي تعلق من عرقوبها عند ال�سلخ.
 الت�شابه مع الأمثال العربية والعاملية:مثل[ :الدنيا �صغرية]�[ ،رضبني وبكى
و�سبقني وا�شتكى][ ،فرخ البط عوام][ ،ولد الفار حفار][ ،جبل على جبل ما بيلتقي بني �آدم
على بني �آدم بيلتقي] .وقد جند مث ًال يرتبط بالبيئة الفل�سطينية مثل[ :يا تروبني يا طلقني].
وروبني م�صيف جنوب يافا يزور ُه النا�س للربكة اعتقاداً �أن النبي روبني مدفون فيه ،و قد
ي�ساعد املر�أة على االجناب.
 �أمثال متناق�ضة :وهذا التناق�ض يف الأمثال يجعل بع�ضها يبدو خمالف ًا للقيم
والعادات وليد ظروف معينة تتغري مرحلي ًا بتغري الظروف ففي قولنا�[ :إ�رسق النذل وال
تطلبه] .من هو النذل؟ ! يف ر�أي املجتمع وهل هذا الفهم ثابت �أم ن�سبي يتغري؟ ما ر�أيك
يف البخيل على قومه وهم يف �أم�س احلاجة �إىل امل�ساعدة �أمل ت�سمع بالآية }ويف �أموالهم
حق معلوم لل�سائل واملحروم{ فما بالك لو كان النذل حاكم ًا مت�سلطاً؟ تظل ال�رسقة وجهة
حترم ال�رسقة يف كل حال ،فهل
نظر ،مرجلة لدفع الظلم ،بغ�ض النظر عن القيم الدينية التي ّ
يرف�ض املثل �إذا عرب عن وجهة نظر خمالفة..؟ ال �شك �أن املثل ملك لعامة ال�شعب بكافة
�أطيافه ،ويعرب عن كل تناق�ضاته ،وهناك طرق خمتلفة يف التفكري قد ي�أخذ �أحدها بهذا
املثل ،فهو يعرب عن الأخالق والتناق�ض واملرحلة والبيئة ،فما ير�ضاه الذوق ال�شعبي يف
مرحلة ومكان بعينه قد يرف�ضه يف �أخرى ،وهذا يت�ضح من التناق�ض بني املثل الذي يذهب
�إىل �أن الزي يغري من يلب�سه بقولنا[ :لب�س البو�صة تبقى عرو�سة] .واملثل[ :اخلرى خرى �إن
كان مك�سي واال عرى] .ومع هذا هناك �أمثال فيها تعار�ض وا�ضح مع القيم الدينية مثل[ :ما

حد راح ورجع] ،مما دفع بع�ض الدار�سني �إىل جمع �أمثال وو�ضعها يف امليزان م�ستخل�ص ًا
�أنها ال ت�صلح قاعدة ،وال ت�ستوي ب�أي وجه من الوجوه مع ال�رشع �أو حتى مع الواقع ()10
� ...إال �أن هذا التناق�ض هو نتيجة ملا يف حياتنا من تناق�ضات ونتيجة طبيعية لدور املثل
ووظيفته ،لأنه قد يعرب عن موقف يف زمن حمدد قد يتغري ( )6( )5فعندما كانت الروابط
االجتماعية قوية يظهر فيها التكاتف والتعا�ضد برزت الأمثال[ :ما بيحرث الأر�ض �إال
عجولها][ ، .عمر الدم ما بي�صري ميه] وعندما دب ال�ضعف يف الروابط االجتماعية �شاع
املثل[:الأقارب عقارب][ ،دمك �سمك] ومع هذا فالأمثال الفل�سطينية ُتظهر �أن �صلة الرحم ال
�سبيل �إىل فتورها بدليل املثل[ :ايل فيه نقطة من دمك ما بيخلى من همك]� ،إ�شارة �إىل الأمل
يف نفو�س املقد�سني الذي يعطيهم حافزاً على ال�صمود والتحدي ،ويدعم هذا التوجه �إىل وعي
اجلماهري العربية يف فل�سطني املحتلة 1948م ،وما يقومون به من دوراجتاه �إخوانهم يف
القد�س ،مما يدل على �أن املثل يعرب عن جتارب العامة وقمة ال�سليقة ال�شعبية(.)11
 التقريرية :وتعني ا�ستخدام اخلطاب املبا�رش يف بع�ض الأمثال ،وتظهر التقريرية
موازية للتعبريية ،مبعنى لي�ست منف�صلة عنها يف نف�س املثل مثل[ :اطعم الفم بت�ستحي
العني][ ،اعمل املعروف وارم يف البحر].
 االرتباط بالظروف ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية:مثل[ :الإ�سكايف حايف
واخلياط عريان] ،والإ�سكايف �صانع الأحذية ،ومن العيب �أن يكون حافياً� ،إال �أن هذا املثل
يرتبط ب�إ�رضاب  1936م يف فل�سطني ،حيث مل يعد النا�س يح�صلون على ما يريدون ب�سهولة
حيث �أ�صبح ا�صحاب املهن ال يعملون ،وال يجدون املواد الالزمة ل�صناعتهم وحرفهم)2( )4( .
 االرتباط بق�صة �أو منا�سبة �أو حادثة :وهذه �سمة عامة قد متيز الأمثال �إال �أنها يف
الأمثال الفل�سطينية لها خ�صو�صيتها مثل[ :الولد ولد ولو حكم بلد] ،ويرتبط املثل بق�صة �أحد
الق�ضاة الذين مل يعجبهم حكم حاكم �صغري ال�سن �أورثه والده احلكم ،ومل يتحمل امل�س�ؤولية،
وكان يكتب على ر�أ�س كل حكم يحكمه احلاكم وال ي�صحبه ،حتى ك�شف �أمره وعلق يف �ساحة
عامة ( ،)3( )4واملثل[ :بعد ما �شاب ودوه على الكتاب] ،فهو يرتبط بق�صة طريفة متثلت يف
بكاء �أم فالحة حتمل ر�سالة ابن لها قر�أها معلم القرية فظنتها �إحدى الفالحات تعلمت
القراءة واملثل[ :اللي بيدري بيدري واللي ما بيدري بقول كفه عد�س] ،ويخفي املثل ق�صة
مزارع تواعد مع حمبوبته وتركه النا�س العتقادهم وهويحملها يف كفه خرج �أنه كف عد�س،
ال ي�ستحق هذه ال�ضجة.
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قد يرتد املثل �إىل �أبعاد تاريخية �أ�سطورية:مثل قولنا[ :مثل خرابي�ش الدجاج]،

وبق�صد كتابة غري معروفة حيث يعرف الدجاج بكرثة النك�ش برجله ،مما ي�سبب اخلرابي�ش()4()4

وكذلك قولنا[ :مثل حكم قراقو�ش] ،حاكم قدمي عا�ش يف العراق ،وحكمه ظامل يقطع ر�ؤو�س
الأبرياء ،وال يعجبه العجب.
 االرتباط بعادات وتقاليد املجتمع:مثل :اظهار بع�ض العادات احلميدة مثل احرتام
كبار ال�سن وتقديرهم و�أخذ ر�أيهم مثل[ :العني ما تعال�ش َع احلاجب]�[ ،إ�س�أل جمرب وال ت�س�أل
طبيب] .و�أبلغ ما �سمعت من �أمثال يعرب عن الك�ساد والركود االقت�صادي حل�صار القد�س ما
يتندر به املقد�سيون �أمام حمالتهم وهم ينتظرون الزبائن اثر احل�صار ومنع �سكان ال�ضفة
من دخولها[ ،على بخت احلزينة �سكرت املدينة] .و�أي ت�سكري �أ�صعب من تولن�( .سيكر)

الصورة يف القول واملثل:
تزاوج لغة املثل بني اللغة التجريدية الإ�شارية والتعبريية الأدبية التي ال تخلو من
�صور من �إبداع اخليال ال�شعبي ،وتت�صف ال�صورة يف املثل املقد�سي ب�صفات عدة:
♦ ♦�صورة مادية ح�سية منتزعة من البيئة الزراعية املقد�سية ت�ستخدم البئر ،واحلجر،
والربية ،واحلبل ،والرجم ...الخ .مثل[ :حبل الكذب ق�صري][ ،فالن بيطي�ش على �شرب ميه]،
[اللي بي�رشب من بري ما بريمي فيه حجر] .فهي حتمل م�صدر اخلري فيه احلياة واملاء .ال
ي�ستغني عنه �أحد و�إذا كنت بحاجة �إليه فال تعمل على ردمه ب�إلقاء احلجارة فيه.
♦ ♦ت�ستخدم الأمثال امل�صورة كل عنا�رص ال�صورة .مثل اللون مثل[ :خبي قر�شك الأبي�ض
ليومك الأ�سود] ،وتوظف داللة اللونني وت�أثريهما النف�سي ،وقد ت�ستخدم ال�صوت مثل[ :اللي
مهرها تيعه تيعه طالقها ك�ش ك�ش] وهذه �أ�صوات ي�ستخدمها املزارعون يف تربية الدجاج،
وقد ي�ستخدم احلركة مثل[ :حامل ال�سلم بالعر�ض] .قولهم ملن ال يح�سن الت�رصف وان حمله
بالطول ي�سهل دخوله من �أي باب ومثل[ :الرباطيل بتحل ال�رساويل] حيث ي�سمك الفالح
ب�رسواله �إال �أنه يحله �إذا ما ارت�شى.
♦ ♦�صور كلية حيه ال تركز على اجلزء فهي �شامله مثل[ :العني متعال�ش على احلاجب]
وهذه �صورة ا�ستعارية جمازية م�ؤثرة .انظر اىل العالقة بني العني واحلاجب ،وهذا يعطي
ال�صورة �أبعاداً جديدة يجعلها ت�ساهم يف �إقناع املتلقي والت�أثري فيه وهذا يربز ( )12ال�صورة
فيما حتدث من خ�صو�صية وت�أثري ي�ساهم يف �إقناعه ،ومع ذلك يتمرد اخليال ال�شعبي عن
الفهم القدمي لل�صورة بقوله[ :زبال وحامل ورده] �إذ ال يوجد توافق منطقي وتنا�سب مادي

بني عمل الزبال ومنظر جميل يحمل وردة يتعار�ض يف الظاهر[ :لعب الفار يف عبه] .حيث
�صور القلق بالف�أر ال ي�ستقر مبحل.
♦ ♦�صورة املثل ترتبط بالأر�ض والإن�سان ،مما ي�ؤكد �أ�صالتها وعمقها ال ت�ستثني
�أحداً من �أفراد املجتمع بقولهم[ :ما �أكذب من �شاب اتغرب اال �شايب ماتوا ربعه] .وهي
تتناول الأر�ض وما عليها من حيوان �أو نبات ،فهي ت�صور الأقارب عقارب من ظلم الأقارب
املتنفذين واملر�أة الدميمة بالقرد[ :يا ماخد القرد على ماله بريوح املال وبيظل القرد على
حاله] .وعن تغري الأحوال[ :يوم ع�سل ويوم ب�صل].
♦ ♦الو�ضوح وال�صفاء والب�ساطة ،فال ميكن الت�سرت يف اخليال ال�شعبي ،كما ميكننا
دح�ض الأكاذيب لإخفاء احلقائق[ :ال�شم�س بتتغاط�ش بغربال][ ،يا م�أمنه للرجال يا م�أمنه
للمية يف الغربال] ،والذي ال يرى الغربال وال�شم�س �أعمى� -صور وا�ضحة ب�سيطة.
♦ ♦ت�ستخدم كل انواع املجاز ،فهي ت�ستخدم الكناية بقولها[ :فالن نامي على ودانه ال
ي�سمع][ ،وع�شم �إبلي�س يف اجلنة].

توصيات واقرتاحات:
1 .1ت�شجيع توظيف املثل يف الأعمال الأدبية لواقعيتها ودورها يف احلياة.
2 .2عمل درا�سات مقارنة تظهر خ�صو�صية كل مثل يف كل مدينة فل�سطينية �أو عربية
بهدف االرتقاء بالدرا�سة واال�ستفادة منها.
3 .3ت�سجيل الأمثال وعدم رف�ض �أي مثل يعرب عن وجهة نظر مغايرة ،لأنه وليد ظروف
اجتماعية واقت�صادية ،قد تتغري،وهو يعرب عما يف املجتمع من تناق�ضات ،وما ير�ضاه
الذوق ال�شعبي يف مكان وزمان معني ،فال ير�ضاه يف خالفهما.
�4 .4إعطاء املر�أة الفل�سطينية املكانة التي ت�ستحقها ملا لها من دور �إيجابي يف
املجتمع ،وملا لها من دور يف احلفاظ على الأمثال لدورها يف دخل الأ�رسة .ومع الآخرين
لينطق ل�سانها بالأمثال املنا�سبة لكل حادثة ت�صادفها.
�5 .5إدراج املثل املقد�سي يف املنهاج الدرا�سي لكل ما يت�صل مبو�ضوع القد�س والرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني.
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مقدمة:
يتطلب احلفاظ على تراث القد�س بناء ا�سرتاتيجيات فكرية وعملية .وال بد �أن تبد�أ
هذه اال�سرتاتيجيات مبعرفة اخلطر �أو الأخطار التي تهدد هذا الرتاث املقد�سي ،ولأننا نعرف
�أن اخلطر احلقيقي هو اخلطر الإ�رسائيلي ،فال بد �أن تتمثل البداية بفهم العقل ال�صهيوين-
الإ�رسائيلي� ،سواء جتاه مدينة القد�س وخطط الإ�رسائيليني املنبثقة عن هذا العقل ،وو�سائل
التنفيذ امل�ستعملة �أو املتوقع ا�ستعمالها من قبلهم من �أجل ما ن�سميه :تهويد املدينة
املقد�سة .وهذا الفهم ملنطق العدو و�أ�ساليبه ي�ساعدنا يف و�ضع الأ�سا�س املتني الذي تنطلق
منه درا�سات منهجية علمية جادة خلطط حماية تراث القد�س بخا�صة ،والرتاث الفل�سطيني
عامة؛ لأنهما ميثالن ق�ضية واحدة بالن�سبة لالحتالل الإ�رسائيلي هي ق�ضية �رشعية وجود
الكيان الإ�رسائيلي ذاته.

ال ب ّد من الإ�شارة �أو ًال �إىل �أن الكيان الإ�رسائيلي كيان م�صطنع على �أر�ض فل�سطني ،وقد
ت�ضافرت جمموعة من العوامل ال�صطناعه �أخل�صها باخت�صار فيما ي�أتي:
�1 .1أنه كيان ا�ستعماري ظهر ون�ش�أ وقوي يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش ومطلع القرن

حمى التناف�س اال�ستعماري الأوروبي على العامل العربي خا�صة ،وعلى
الع�رشين يف �أثناء ّ
العامل الثالث عامة.
�2 .2أنه كيان غربي ،فلقد تبناه الغرب اال�ستعماري ومنحه كل عوامل القوة الالزمة،
وقد تبنته يف حينه بريطانيا العظمى ،وتتبناه اليوم الواليات املتحدة مع توفري دعم ال
يخفى على �أحد من �سائر الدول الغربية.
�3 .3أنه كيان �صهيوين� ،إذ �إن احلركة ال�صهيونية كانت املدخل املالئم لنهو�ض هذا
امل�رشوع الذي دعمته كل من ال�صهيونية اليهودية وال�صهيونية امل�سيحية يف العامل.
�4 .4أنه كيان عن�رصي يهودي� ،إذ �إن مادته الب�رشية امل�ستعملة للتهجري �إىل فل�سطني هم
اليهود فقط مع ا�ستثناءات لي�س لها قيمة يف امل�رشوع.
�5 .5أنه كيان ا�ستيطاين يختلف عن الأ�شكال التقليدية لال�ستعمار الغربي ،فيما عدا
اال�ستيطان اال�ستعماري يف اجلزائر ويف جنوب �إفريقيا.
�6 .6أنه كيان �إحاليل� ،إذ �إنه يريد الأر�ض دون �أ�صحابها من الفل�سطينيني ،وذلك لإحالل
اليهود من كل �أنحاء العامل حمل العرب الفل�سطينيني.

و�شكلت هذه العوامل جمتمعة قوة قادرة على تنفيذ م�رشوع ا�صطناع الكيان
الإ�رسائيلي ،يف غياب القدرات الكامنة يف العاملني العربي والفل�سطيني بالت�صدي للم�رشوع
و�إحباطه ،وبخا�صة �أن اال�ستعمار الغربي نف�سه قد هيمن ،وما زال يهيمن ،على الأنظمة
ال�سيا�سية العربية التي تقبل هذه الهيمنة ا�ستجابة ملتطلبات بقائها يف احلكم ،فتقمع هي
الأخرى� -أية توجهات لتعبئة هذه الطاقات الكامنة ملقاومة امل�رشوع امل�صطنع .ونعرف
جميع ًا جمريات الأحداث التاريخية وال�سيا�سية يف ال�رصاع القائم بني الكيان امل�صطنع
وحلفائه ،وبني الفل�سطينيني و�سائر العرب وامل�سلمني.
�أدرك القائمون على م�رشوع ا�صطناع �إ�رسائيل منذ البداية �أن عليهم �أن يحققوا ثالثة
�أهداف هي متطلبات جناح مثل هذا الكيان وهي :احتالل الأر�ض ،والتخل�ص من �سكانها
الأ�صليني ،وبناء هوية لل�سكان اجلدد.
وقد ا�ستعمل القائمون على امل�رشوع القوة الع�سكرية الحتالل الأر�ض ،وجنحوا يف
ال�سيطرة على  %90من م�ساحة فل�سطني ،ولكن القوة الع�سكرية رغم ا�ستعمالها يف حدودها
الق�صوى مل تنجح يف التخل�ص من ال�سكان الأ�صليني ،فعلى �أر�ض فل�سطني يعي�ش اليوم
ن�صف الف�سطينيني ،ويعي�ش ن�صفهم الآخر يف ال�شتات .و�أما بناء هوية لل�سكان اجلدد فهو
مو�ضوع هذه الورقة� ،إذ �إن ما يجري يف القد�س من عزلها ومن ح�صار للفل�سطينيني فيها
والت�ضييق عليهم ومن ا�ستيطان وتهجري وهدم للبيوت يتعلق يف �أغلب �أ�سبابه بالهوية
الإ�رسائيلية ،وهو الهدف الثالث من متطلبات جناح امل�رشوع امل�صطنع.

إشكالية اهلوية اإلسرائيلية:
هوية �أية جماعة هي جمموع الرموز امل�شرتكة بني �أع�ضاء هذه اجلماعة ،وتتمثل
الرموز امل�شرتكة يف اللغة والدين واللبا�س والطعام والقيم والعادات والتقاليد واملفاهيم
وكل ما مييز هذه اجلماعة عن غريها .وجمموع هذه الرموز هي التي ُت َع ِّر ُف بها �أية جماعة
نف�سها مقابل اجلماعات الأخرى .وللهوية م�ستويات خمتلفة ،فهي هويات عائلية وع�شائرية
ووطنية وطائفية ودينية وقومية و�إن�سانية .وتت�شكل هوية �أية جماعة من خالل تفاعلها
مع املكان �أو الأر�ض التي وجدت �أو توجد عليها .وكلما كان لهذه اجلماعة تاريخ طويل
كلما �أنتجت رموزاً م�شرتكة متنح الهوية قوتها ومتانتها ،وبذا تتحول اجلماعة �أو عدد
من اجلماعات املتجاورة �إىل جمتمع حقيقي ،تت�شكل فيها النظم املختلفة من �سيا�سية
واجتماعية واقت�صادية و�سواها.
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�إن �إ�شكالية الهوية الإ�رسائيلية �إ�شكالية مزدوجة :يتعلق جز�ؤها الأول با�صطناع هوية
�إ�رسائيلية ،ويتعلق الآخر باملجتمع فل�سطيني الذي ميتلك هوية عربية غنية بالرموز� ،إذ �أنها
ح�صيلة الرموز العربية ،منذ احل�ضارة الكنعانية ،ثم الرموز الإ�سالمية منذ حتريرها من
الرومان ،والرموز الفل�سطينية منذ بداية امل�رشوع ال�صهيوين.
�إن م�رشوع ا�صطناع �إ�رسائيل م�رشوع �شاذ غري طبيعي دون هوية حقيقية� ،إذ قرر
املخططون للم�رشوع على ا�صطناع الدولة و�إيجاد املجتمع من جمموعات يهودية
هجر �إىل
ف�سيف�سائية ،وا�صطناع الرموز امل�شرتكة لت�شكل هوية للجماعات التي تهاجر �أو ُت ّ
فل�سطني .لكن هذه اجلماعات كما يقول امل�سريي قد حتددت هوياتها املختلفة “يف غياب
�سلطة يهودية مركزية ،دينية �أو دنيوية ،عرب االحتكاك مع ع�رشات الت�شكيالت احل�ضارية
ومن خاللها ،الأمر الذي جنم عنه تنوع هائل يف الهويات اليهودية ،وتت�سم هذه الهويات
با�ستقالل ن�سبي عن �سياقها احل�ضاري� ،ش�أنها �ش�أن هويات اجلماعات الإثنية والدينية،
ولكنها يف الوقت نف�سه ال تنتمي �إىل هوية يهودية واحدة عاملية ،ومع هذا فقد ا�ستمر اجلميع
(اليهود وغري اليهود) كما لو كانوا ك ًّال واحداً” (امل�سريي :املجلد  . )167 ،1999 ،2ولأن
الهوية م�صطنعة ف�إن ا�صطناعها يتطلب تاريخ ًا وتراث ًا مينحان الرموز امل�شرتكة ليهود
“�إ�رسائيل” ،وحتى لليهود خارجها .وقد وفرت التوراة ركيزة ال�صطناع التاريخ والرتاث،
وعملت كل من ال�صهيونية و�إ�رسائيل ،وما زالتا تعمالن على ا�صطناع التاريخ وا�صطناع
الرتاث بكل ما تي�رس من �أكاذيب واختالقات وتزوير وت�ضليل يلب�س لبا�س الطابع الأكادميي
والعلمي واملنطقي ،لأنه ي�ستمد �رشعيته من التوراة التي ي�ؤمن بها ال اليهود فقط ،و�إمنا
مئات املاليني من امل�سيحيني الغربيني وعلى الأخ�ص الربوت�ستانت الأمريكيني.
لقد ا�ستعملت احلركة ال�صهيونية االتوراة والكتب الدينية الأخرى املتممة �أو ال�شارحة

لها ،لثالثة �أهداف هي:
●

●ا�ستخراج الرموز وا�ستنباطها لبناء هوية �إ�رسائيلية.

● ●منح احلركة ال�صهيونية ومن ثم الدولة الإ�رسائيلية ال�رشعية الدولية الالزمة
للوجود واال�ستمرار.
● ●تعبئة و�شحن اليهود وغري اليهود من ال�صهاينة امل�سيحيني والر�أي العام الغربي
من �أجل م�رشوع ا�صطناع دولة �إ�رسائيل وحمايتها.

وقد ا�ستعملت احلركة ال�صهيونية ومن بعدها �إ�رسائيل بعد ت�أ�سي�سها عدداً من الأ�ساطري
التوراتية �أو امل�ستوحاة منها� :شعب اهلل املختار ،واليهودي اخلال�ص ،والنقاء العرقي ،ووعد
�إلههم لهم مبنحهم هذه الأر�ض ،و�أقدمية التاريخ والرتاث العربي وت�أثريه يف املحيط
مر الع�صور.
الإقليمي ويف احل�ضارة اليونانية التي يعتربها الغرب ينبوع ثقافته على ّ
وقامت دولة “�إ�رسائيل” على مثل هذا الكذب والت�ضليل .وقد �أدت هذه الأ�ساطري باليهود
�إىل العزلة من جهة ،و�إىل العن�رصية من جهة �أخرى ،ويبدو ذلك يف مطالبة �سا�ستهم ،وعلى
ر�أ�سهم رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي نتنياهو ،الفل�سطينيني باالعرتاف بيهودية الدولة! وقد
ا�ستطاع �أ�صحاب اخلطاب التوراتي الت�أثري على قطاعات وا�سعة من اجلماعات اليهودية
املختلفة ،كما ا�ستطاعوا “التغلغل داخل احلركات امل�سيحية الأ�صولية الأمريكية ،لدرجة
�أن هذه الأو�ساط �أ�صبحت ت�ؤمن �إميان ًا را�سخ ًا بحتمية هدم امل�سجد الأق�صى و�إقامة هيكل
�سليمان املزعوم يف نف�س مكانه ،متهيداً ملعركة تخو�ضها قوى اخلري (وعلى ر�أ�سها �أمريكا)
�ضد قوى ال�رش (امل�سلمون ومن واالهم) يف موقع جمدو ،وبعدها ي�أتي امل�سيح ليحكم �ألف
عام �سعيد” (اخلريي ، )108 ،2004 :و�ضمن هذا الرتويج للتوراة ال ن�ستغرب �أن يقوم رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي مناحيم بيجن يف �أثناء زيارة له لأمريكا بتقدمي التوراة لرئي�سها جيمي
كارتر قائالً� :إذا كنت م�ؤمن ًا يجب �أن تقر بكل ما جاء يف هذا الكتاب( .اخلريي.)9 ،2004 :
وهكذا روجت ال�صهيونية للكذبة الكربى يف احلق الإلهي لليهود يف فل�سطني ،وبنت
عليها �أكاذيب من التوراة وملحقاتها من كتب ال�رشح والتف�سري .ومن املفارقات الدالة على
�أن �إ�رسائيل قامت على هذه الكذبة التاريخية الكربى� ،أن مائة وخم�سني عام ًا من احلفريات
الأثرية الغربية والإ�رسائيلية التي افرت�ضت التوراة ككتاب تاريخ ُم ّ�سلم ب�أحداثه ورواياته
مل تتو�صل �إىل �أية نتيجة كما يقول في�صل اخلريي �أنه وب�شهادة عامل �آثار �إ�رسائيلي هو
زئيف هرت�سوج الذي جاء على ل�سانه ما ي�أتي“ :بعد �سبعني عام ًا من احلفريات املكثفة يف
�أر�ض �إ�رسائيل تو�صل علماء الآثار �إىل نتيجة خميفة ،مل يكن هناك �أي �شيء على الإطالق،
حكايات الآباء جمرد �أ�ساطري ،مل نهبط �إىل م�رص ،ومل ن�صعد من هناك ،مل نحتل البالد ،وال
ذكر لأمرباطورية داود و�سليمان ،والباحثون املهتمون يعرفون هذه احلقائق منذ زمن“..
(اخلريي ، )93 ،2004 :ويقول اخلريي �أي�ضاً :يف فل�سطني وجدت �آثار على كل الأقوام التي
غزت �أو عا�شت يف فل�سطني من الكنعانيني وامل�رصيني والهك�سو�س واحلثيني والبابليني
والآ�شوريني والفر�س واليونان والرومان �إال اليهود فلم يرتكوا �أية �آثار تدل عليهم ،ومل
ي�ستطيعوا �أن يجدوا �أية �آثار لهم ،وما وجد من �آثار يهودية تعود يف �أقدمها �إىل القرن الثاين
قبل امليالد وهي الفرتة التي تكونت فيها الديانة اليهودية (اخلريي. )10-9 ،2004 :
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ولو افرت�ضنا جد ًال �أن عدم وجود �آثار ال يهدم الكذبة الكربى التي �أن�ش�أت �إ�رسائيل،
فمن ال�سهل هدمها من خالل التوجه لدرا�سة التاريخ القدمي لفل�سطني ،وبخا�صة بعد اكت�شاف
وثائق �أوغاريت الكنعانية التي ك�شفت الن�صو�ص التوراتية املنقولة عن الن�صو�ص الكنعانية
الأقدم من التوراة بعدة قرون (يو�سف ، )100-71 ،2005 :وكذلك بعد �أن �أخذت ترتفع
�أ�صوات غربية تكذب الكذبة الكربى ،وتدعو �إىل كتابة التاريخ احلقيقي لفل�سطني الذي
�أ�سكتته الدرا�سات التوراتية كما يقول كيث وايتالم يف درا�سته “اختالق �إ�رسائيل القدمية”،
ومثلها درا�سة الق�س مايكل بريور “الكتاب املقد�س واال�ستعمار” وغريهما .وميكن لأية
درا�سات من�صفة حمايدة للتوراة �أن تفند ما ا�ستعمله مروجو الدرا�سات التوراتية للت�أكيد
على �أن اليهود هم �أ�صحاب احل�ضارة الأوائل التي انطلقت من الدولة الإ�رسائيلية القدمية،
وذلك ب�سبب التناق�ض يف الن�صو�ص ،ومنطق الأ�سطورة الذي يبدو وا�ضح ًا لكل قارئ يفتح
وينحي عواطفه و�أفكاره امل�سبقة �سواء الدينية �أو ال�سيا�سية منها!
عقله
ّ
وال ي�سمح يل الوقت لأن �أحتدث كيف ت�أثر الغزاة العربيون بالثقافة الكنعانية يف
املجاالت كافة :اللغوية والزراعية وال�صناعية والدينية و�سواها ،وكيف دجموا بينها وبني
�أخالقهم وطموحاتهم و�أحالمهم و�آالمهم وديانتهم ،وكيف انعك�س ذلك كله يف تدوين
التوراة التي دونت على مدى ت�سعة قرون ما بني القرن العا�رش والأول قبل امليالد ،وبخا�صة
ما دون منها بعد ال�سبي البابلي (�سواح )136 ،1993 :و (امل�سريي ،1999 :جملد. )85 ،5
بد�أ ا�صطناع الهوية الإ�رسائيلية با�ستثمار العزلة اليهودية يف املجتمعات التي
تعي�ش فيها الأقليات اليهودية ،بتغذية امل�شاعر والعواطف الدينية والقومية ،و�أن الأر�ض
املقد�سة هي الوطن القومي لليهود يف ال�شتات! ويرى بن غوريون �أن ما يربط اليهود
لي�س الدين اليهودي فقط �إذ �إن هناك ال دينيون بني اليهود ،ولي�ست اللغة فقط ،لأن اللغة
العربية قد اختفت تقريب ًا ويتكلم اليهود لغات متعددة ،و�إمنا تربط بني اليهود ر�ؤيا العودة،
والإميان ب�أن اخلال�ص هو يف العودة �إىل جبل �صهيون ،حيث �أقام داود معبده الأول
(�شلبي. )140 ،1996 :
وكانت عملية �إحياء اللغة العربية املندثرة تقريب ًا هي الهدف املهم الآخر ملنح هوية
م�شرتكة لليهود ،وكانت اللغة العربية قد اختفت بو�صفها لغة حديث مع التهجري البابلي عام
 567ق .م .وحلت الآرامية حمل العربية يف القرن الثالث قبل امليالد .وحتى اليهود الذين
عادوا �إىل فل�سطني بعد النفي يبدو �أنهم كانوا يتحدثون الآرامية �أو اليونانية وهما اللغتان
اللتان حتدث بهما بول�س للنا�س يف فل�سطني ،ثم �أخذت الأقليات اليهودية تتحدث اللغات
القومية يف الأقطار التي تواجدت فيها (امل�سريي ،املجلد الثالث ، )327 ،1999 :ولكن

مع انطالقة امل�رشوع ال�صهيوين �أخذ القائمون عليه يروجون �شعار“ :من يعتنق الفكرة
ال�صهيونية عليه �أن يبادر بتعلم اللغة العربية دون �إبطاء” (�شلبي. )138 ،1996 :
وكان �إن�شاء اجلامعة العربية بعيد االنتداب الربيطاين خطوة متقدمة يف �إحياء
وا�صطناع الرموز امل�شرتكة للمهاجرين �أو املهجرين �إىل فل�سطني .وبعد ذلك ميكن �أن
نتحدث عن جهات كثرية و�أ�ساليب كثرية �ساهمت وما زالت ت�ساهم يف ا�صطناع الرموز
وبعثها ،ومن هذه اجلهات :اجلامعات ومراكز الأبحاث واجلمعيات وال�صحف واملدار�س
احلكومية والدينية ،وامل�ؤ�س�سات الع�سكرية وال�سيا�سية.
�أما مو�ضوعات الرموز فكثرية �أهمها الرموز الدينية والتاريخية وال�سيا�سية ،و�أذكر
من بينها� :إعادة �شعائر تعبدية كانت قد �ضعفت ك�صيام اليهود يف التا�سع من �آب يف ذكرى
هدم الرومان للهيكل رغم �أنه هدم عدة مرات كما تتحدث الأدبيات الإ�رسائيلية .ويف �سياق
ا�صطناع الرموز امل�شرتكة ال ن�ستغرب كرثة الإعياد التي يحتفل بها اليهود وبخا�صة يف
�إ�رسائيل كعيد ر�أ�س ال�سنة ،وعيد الغفران ،وعيد املظال ،وعيد حانوخة �أو التد�شني ،وعيد
الف�صح ،وعيد الن�صيب (امل�سخرة :م�رسوخوت) وعيد امليمونة وغريها الكثري (امل�سريي،
املجلد اخلام�س. )276-263 ،1999 :
وقد �أوىل الإ�رسائيليون اهتمام ًا �شديداً بالأ�سماء والت�سميات كت�سميات املدن
وامل�ستوطنات وربطوا بينها وبني التوراة �أو تاريخ اجلماعات اليهودية ،وحتى �أنهم ابتعثوا
“ال�شيقل” كعملة �إ�رسائيلية ،وكانوا قد نقلوه يف القدمي عن نظام الوزن البابلي ،وا�ستعمله
امللك �سليمان يف زمنه حيث فر�ض ن�صف �شيقل على كل يهودي بالغ لبناء الهيكل (امل�سريي،
املجلد الرابع . )171-170 ،1999 :ومثله جنمة داود وهي تعني درع داود ،ومن املالحظ
�أن الكثري من الت�سميات والرموز مل تكن �إ�رسائيلية حتى يف زمن داود و�سليمان ،فنجمة داود
التي ا�ستعملها الإ�رسائيليون رمزاً من رموزهم املهمة موجودة يف النقو�ش امل�رصية القدمية،
وال�صينية ،والهندوكية ،وح�ضارات �أمريكا اجلنوبية ،وهي رمز خ�صب كنعاين ،ووجدت كذلك
يف ن�صو�ص �سحرية بيزنطية وغريها (امل�سريي ،املجلد الثالث. )224 ،1999 :
كما ي�ستعمل الإ�رسائيليون االحتفاالت باملنا�سبات الدينية والتاريخية القدمية
واحلديثة لتعميم الرموز وا�صطناع الهوية ،كاالحتفاالت بعيد اال�ستقالل ،واالحتفاالت التي
جرت قبل عدة �سنوات مبنا�سبة م�ضي ثالثة �آالف �سنة على دخول امللك داود القد�س.
وقد ا�ستثمر الإ�رسائيليون تراث اجلاليات اليهودية القادمة �إىل �إ�رسائيل ،وهو يف
احلقيقة ينتمي �إىل تراث ال�شعوب التي عا�ش بينها اليهود القادمون ونقلوه معهم �إىل
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�إ�رسائيل ،وقد قام الإ�رسائيليون بعمليات انتقاء ملا ي�ساعد يف بناء الرموز امل�شرتكة
وا�صطناع الهوية الإ�رسائيلية ومن ذلك املالب�س والطعام واحلكايات والرق�ص والدبكات
وتقاليد احلياة الزراعية والأعياد املرتبطة بالأر�ض والفالحة و�سواها ،وي�سوقون ذلك
للعامل على �أنه تراث �إ�رسائيلي.
ومع كل هذا اجلهد ،ف�إن ا�صطناع الرموز امل�شرتكة بطريقة معكو�سة ملا هو طبيعي ،مل
يحقق النتائج الكثرية ،ذلك �أن الرموز تن�ش�أ بني اجلماعات ببطء ونتيجة للتفاعل امل�ستمر
بني الإن�سان والزمان واملكان وهي �رشوط تفتقدها حماوالت ا�صطناع الرموز الإ�رسائيلية
وبخا�صة �أن الإ�رسائيليني مل ي�شكلوا جمتمع ًا حقيقي ًا بقدر ما هم جمرد جماعات يهودية
جتمعها رموز ال�رش �أكرث مما جتمعها �أية رموز ح�ضارية غري القوة الع�سكرية .وقد عبرّ الق�س
الأمريكي الدكتور “هومر �أوجل” عن ذلك عام  1965بقوله“ :وجدت يف �إ�رسائيل �أقوام ُا
خمتلفني ،جنحوا يف �إقامة مزارع ومدن ،وف�شلوا يف �إقامة وطن موحد” ،وهزه �أي�ض ًا اختالف
القيم واملبادىء والأخالق (�شلبي . )133 ،1996 :و�إذا كان هذا هو حال الإ�رسايليني قبل
ما يقرب من ن�صف قرن ،فكيف بهم الآن ،بعد االحتالل الإ�رسائيلي واحلروب التي �شنتها
�إ�رسائيل على لبنان وم�رص و�سوريا واجتياحها لل�ضفة الغربية وحربها على غزة وبداية
تبدد الأ�ساطري والأكاذيب الإ�رسائيلية ،وما رافق ذلك من تغريات على اليهود طالت كل
�أوجه حياتهم النف�سية وال�سيا�سية والأجتماعية واالقت�صادية مما يحتاج منا الدرا�سات
والأبحاث حول ذلك كله.

أهمية القدس يف اصطناع اهلوية اإلسرائيلية:
هما:

حتتل القد�س �أولوية ق�صوى يف ا�صطناع الهوية الإ�رسائيلية .وذلك ل�سببني رئي�سني

�1 .1أن يف القد�س جبل �صهيون الذي �سميت احلركة اال�ستعمارية ال�صهيونية با�سمه،
وهو حمل جذب للم�شاعر والأحا�سي�س اليهودية بني اجلاليات ،وبخا�صة اجلاليات يف
�أوروبا ال�رشقية .ومن التاريخ التوراتي للقد�س وظفت احلركة ال�صهيونية ومن بعدها
“�إ�رسائيل امل�صطنعة”� ،أهم الرموز التاريخية والدينية لبناء الهوية الإ�رسائيلية .ومن بني
هذه الرموز :هيكل �سليمان ،وحائط املبكى ،وجبل �صهيون �أو جبل املعبد ،وعا�صمة داود.
وهكذا ف�إن الإ�رسائيليني يعتقدون �أنه بدون القد�س ورمزها �ستظل الدولة امل�صطنعة دون
�رشعية تاريخية ودينية و�سيا�سية.

�2 .2أن يف القد�س املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية ،وهي ت�شكل عائق ًا جدياً ،وبخا�صة
املقد�سات الإ�سالمية� ،أمام هوية �إ�رسائيلية مكتملة ،وذلك �أن امل�سلمني وهم خم�س �سكان
الأر�ض يتعلقون بالقد�س النها قبلة امل�سلمني الأوىل ،وبامل�سجد الأق�صى لأنه �أحد رموزهم
الدينية العظيمة.
وقد وجد الإ�رسائيليون حلل هذه امل�س�ألة �أن ي�سريوا تدريجي ًا يف �إ�ضعاف �صلة
امل�سلمني برموزهم الدينية ،وكل ما تعمله من �إغالق املدينة املقد�سة �أمام الفل�سطينيني،
وبناء امل�ستوطنات حولها ،وهدم البيوت العربية والت�ضييق واحل�صار واقتالع الفل�سطينيني
من املدينة هي من قبيل �إ�ضعاف هذا االرتباط القوي بني الفل�سطينيني ومدينتهم املقد�سة،
و�ضمن خطة �إ�ضعاف �صلة العرب وامل�سلمني باملدينة املقد�سة ت�أتي خمططات احلفريات
صوال �إىل هدمه يوم ًا ما ،فيفقد امل�سلمون رمزهم ،و�سين�سى العامل مبا
حتت الأق�صى و� ً
فيهم امل�سلمون ذلك بعد فرتة من الزمن ،وبخا�صة �أن معظم الدول العربية والإ�سالمية ال
ت�سمح ملواطنيها حتى باملظاهرات للتعبري عن مواقفهم من املخططات الإ�رسائيلية .ومن
ثم يقومون ببناء الهيكل مكان امل�سجد الأق�صى و�سيدفعون بالعواطف الدينية اليهودية
وال�صهيونية امل�سيحية وال�سيا�سة الغربية �إىل ح�شد الت�أييد وامل�ساندة حتى لو احتج ال�سا�سة
العرب وامل�سلمون ،وانفعلت �شعوبهم لفرتة وجيزة.
�ضمن هذا الفهم ال�صطناع الهوية الإ�رسائيلية ،علينا �أن نقوم بحماية تراثنا وبخا�صة
يتعر�ض �إىل عمليات تهويد مركزة ومنظمة و�شاملة .وال يكفي �أن تكون لنا
تراث القد�س التي َّ
هوية فل�سطينية عربية �إ�سالمية غنية وخ�صبة ومتينة يف رموزها امل�شرتكة� ،إذ �إن البط�ش
والتع�سف والإرهاب الإ�رسائيلي و�سائر ما تقوم به �إ�رسائيل �ضد ال�شعب الفل�سطيني وتراثه،
والقد�س وتراثها ،يجب �أن ي�ستنه�ضنا للقيام بعمل منظم له ا�سرتاتيجياته ،وخططه وو�سائل
تنفيذه.

وفيما ي�أتي بع�ض الأفكار حول ما ميكننا القيام به حلماية تراث القد�س وتراثها
ال�شعبي:
♦ ♦ال ينف�صل تراث القد�س عن تاريخها ،ومن هنا علينا �أن نهتم بكتابة تاريخنا
الكنعاين مبا يف ذلك تاريخ مدينة القد�س منذ بنائها على �أيدي اليبو�سيني العرب الذين
نزحوا من اجلزيرة العربية يف منت�صف الألف الثالث قبل امليالد ،والذين بنوا قلعة يبو�س
التي هي قلعة �صهيون �أو ح�صن �صهيون الذي ي�شار له يف اللغة العربية بجبل املكرب �أو
جبل الزيتون وتعني �صهيون يف اللغة احلورية قلعة �أو �صخرة (امل�سريي ،املجلد الرابع:
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 124 ،1999واملجلد اخلام�س ، )80 :وقد ا�ستوىل داود على هذا احل�صن ،و�أقام فيه و�سماه
مدينة داود و�أ�صبح مكان ًا مقد�س ًا لديهم (�شلبي . )135 ،1996 :وكذلك الهيكل الذي ال يعرف
مكانه ،والذي يدعي الإ�رسائيليون �أنه يف منطقة احلرم القد�سي بربطه بحائط الرباق الذي
�أ�صبح مقد�س ًا لدى اليهود ابتداء من عام  1520بعد الفتح العثماين وهجرة يهود من ذوي
النزعة احللولية �أي تقدي�س الأماكن والأ�شياء ،والذين �أخذوا يقد�سون احلائط (امل�سريي،
املجلد الرابع ، )169 ،1999 :ومن ثم ا�ستعمله ال�صهاينة والإ�رسائيليون بوترية عالية من
�أجل ا�صطناع الهوية ،كما �أ�سلفت .ويتطلب ذلك كله منا �أن نبذل جهوداً كبرية وم�ستمرة
لإظهار احلقائق التاريخية وتعميميها على مراكز الأبحاث واجلامعات يف العامل كله ،بعد
�أن روجت ال�صهيونية وروج الإ�رسائيليون �أباطيلهم و�أ�ساطريهم بلبا�س علمي �أكادميي يف
العامل كله رغم زيفه الذي بد�أ يتك�شف بتوا�ضع لدى الباحثني الغربيني �أي�ضاً.
ثراء يف الرتاث
♦ ♦ َم َن َح الرثاء التاريخي والديني للم�سلمني وامل�سيحيني يف القد�س ً
الر�سمي متمث ًال يف الأماكن املقد�سة ،ويف الأ�سوار والأبواب ،والبيوت واحلارات وكل ما مييز
مدينة القد�س عن غريها من املدن ومينحها هويتها الفريدة ،ويجب �أن ن�ضاعف اجلهود يف
تقدمي هذا الرتاث للعامل ب�صورة تليق ب�أهميته وعراقته وعروبته.
♦ ♦من الطبيعي �أن يعرب هذا التاريخ وهذا الرتاث الديني الإ�سالمي -امل�سيحي عن نف�سه
ومعتقدات �شعبيةٍ و�سواها من
وحكايات
أغان
ٍ
ٍ
وقيم و� ٍ
يف الرتاث ال�شعبي من عادات وتقاليد ٍ
حقول الرتاث ال�شعبي ،ومن هنا علينا �أن نبد�أ بجهود كبرية يف تدوين هذا الرتاث ال�شعبي
ودرا�سته.
♦ ♦يف القد�س تنوع وثراء يف الرتاث ال�شعبي ناجت عن التنوع ال�سكاين ،ففي القد�س
�إ�ضافة �إىل العرب امل�سلمني وامل�سيحيني هناك جاليات من الأرمن واملغاربة والأكراد
تراث م�شرتكٌ مع بع�ضهم البع�ض،
والهنود و�سواهم ،ولكل ه�ؤالء تراثهم ال�شعبي اخلا�ص ،ولهم ٌ
ويتطلب ذلك منا االهتمام بهذا الرتاث املتنوع الذي مينح القد�س بع�ض ًا من ميزاتها.
♦ ♦يجب �أن يكون اختتام االحتفاالت بالقد�س عا�صمة للثقافة العربية هو البداية،
ولي�س النهاية يف تطوير العمل املتنوع حلماية الرتاث املقد�سي .ويجب �أن تتمثل هذه
البداية ب�إن�شاء مركز خا�ص للدرا�سات والأبحاث املتعلقة بالقد�س.
♦ ♦�أن يقوم مثل هذا املركز بالتن�سيق مع اجلامعات ومراكز الأبحاث وامل�ؤ�س�سات ذات
العالقة ب�أبحاث حول القد�س وتراثها كي يكون العمل منظم ًا وممنهجاً.

♦ ♦�أن يتوىل املركز اختيار وت�أهيل كوادر عمل ميداين ،للقيام بجمع ما ميكن جمعه
من الرتاث ال�شعبي لأهايل مدينة القد�س.
♦ ♦�أن ُيبنى �أر�شيف �أليكرتوين للمواد التي يتم جمعها كي يطلع عليها املواطنون
وي�ستفيد منها الباحثون �أينما كانوا.
♦ ♦�أن ُيرتجم ما يراه املركز مهم ًا من املواد امل�ؤر�شفة ومن الدرا�سات اجلادة وباللغات
املنا�سبة ،للتعريف بق�ضية القد�س وتراثها يف غري العامل العربي �أي�ضاً.
♦ ♦�أن تتوىل امل�ؤ�س�سات كل ح�سب اهتمامها وتخ�ص�صها بالقد�س القيام ب�أعمال
�إبداعية كي نخلق نوع ًا من الثقافة الوطنية حول مدينة القد�س و�أهميتها من النواحي كافة،
وبخا�صة للأطفال وللأجيال ال�شابة التي ال تعرف عن القد�س غري ما ت�سمعه يف ن�رشات
الأخبار.
♦ ♦تنويع الو�سائل التي نعر�ض فيها تراث القد�س� ،إذ �إنه ويف ظل التقدم التقني ميكن
ا�ستعمال الو�سائل املقروءة وامل�سموعة واملرئية ،ولكل من هذه الو�سائل و�سائلها الفرعية
املتنوعة اي�ضاً.
♦ ♦�أن نطلب من الأمم املتحدة ووكاالتها وبخا�صة منظمة اليون�سكو العمل على حماية
الرتاث املقد�سي يف جانبيه املادي واملعنوي.
�إن العمل حلماية تراث القد�س و�أهايل القد�س ال يجب �أن يتوقف عند حدود االحتفاالت
والت�رصيحات واخلطابات ،بل يجب �أن يتحول �إىل عمل ممنهج ،و�إن ا�ستطعنا فعل ذلك،
وا�ستطعنا �أن نتجاوز يف م�ؤمتراتنا ،اخلامتة التي تنتهي بالتو�صيات ،والتي �أ�صبحت تقليداً
لي�س �أكرث ،و�أن نبد�أ بالعمل من �أجل تنفيذ التو�صيات ومراجعة الأوراق ،عندها �سنكون
قادرين على الدفاع عن الق�ضية العادلة للقد�س بد ًال من الفرجة �أو جمرد النقد وال�سخرية
املُرة ملا يقوم به الإ�رسائيليون من عمل ممنهج قائم على الت�ضليل والتزوير والكذب
والأ�ساطري ،فهل �سنفعل ذلك؟ �أم �سنحافظ على تقاليدنا بن�سيان ما نقوله بعد انف�ضا�ض
امل�ؤمترات؟ .
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ملخص:
�سعت الدرا�سة �إىل العمل على حتقيق ما ي�أتي:
1 .1العمل على �إحياء جانب مهم من الرتاث الفل�سطيني ،وهو ال�صناعات ال�شعبية

الرتاثية لتنميتها واملحافظة عليها.

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

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

خا�صة.

4 .4وا�ستخدمت الدرا�سة املالحظة املق�صودة املبا�رشة ،وذلك لتجميع اخلربات حول ما
ن�شاهده �أو ن�سمع عنه �أو نعاي�شه ،وذلك للتعرف �إىل واقع ال�صناعات ال�شعبية التي كان� ،أو
ما زال ميار�سها الآباء والأجداد ،واملقابلة املبا�رشة مع �أرباب ال�صناعات واحلرف ال�شعبية
واملهن التقليدية.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج عدة �أثبتناها مقرونة مع التو�صيات بهدف الإبقاء على
هذا العن�رص الرتاثي واملحافظة عليه ،و�إيجاد طرق فاعلة للرتويج له وت�سويقه.

الفصل األول -اإلطار العام للبحث:
املقدمة:
عكف مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي منذ ت�أ�سي�سه على جمع مادة الرتاث
الفل�سطيني حلفظها من عمليات الطم�س والتهويد واالندثار  ,فقد �صدر عن املركز جمموعة
كتب �ضمن �سل�سلة (كي ال نن�سى) منها كتاب (الطب العربي ال�شعبي يف فل�سطني) و (الألعاب
ال�شعبية الفلكلورية يف فل�سطني) ,و (الدار قفرا واملزار بعيد) ،و (نهج الرتديد يف نغم
الأنا�شيد) ،و (ال�صلح الع�شائري وحل النزاعات يف فل�سطني) ،و (الأغنية ال�شعبية الن�سائية)،
و (نفحات عطرية من الق�ص�ص الرتاثية)( ،اللي يذوق الطعمية يرجع على ال�صينية� :أكلة
هنية من الأكالت ال�شعبية الفل�سطينية من مطبخ جدتي) .

بالإ�ضافة �إىل ذلك قام املركز بجمع ما يتعلق بال�صناعات ال�شعبية واحلرف
التقليدية لإ�صدارها يف كتاب لتحقيق الأهداف الآتية:
فن ال�صناعة واحلرف,
1 .1التعرف �إىل خربات الأمهات واجلدات والآباء والأجداد يف ّ
وتقدميها لكل �أم و�أخت وابنة ،و�أب و�أخ وابن ي�رشف على تربية الأجيال يف احلا�رض
وامل�ستقبل.
تر�سخه من قيم
2 .2الك�شف عن الدور االجتماعي واالقت�صادي لل�صناعات واحلرف وما ّ
ومهارات وتعاون وذكريات.
3 .3بيان االختالف يف مناطق انت�شار ال�صناعات وطرق �إعدادها ،وذلك الختالف
البيئة اجلغرافية.
4 .4اعتماد بع�ض ال�صناعات ال�شعبية على املوا�سم واملنا�سبات االجتماعية و ال�سياحة
الدينية.
5 .5ال�صناعات ال�شعبية �صديقة للبيئة.
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وتنبع أهمية إصدار هذا الكتاب من حيث:
1 .1يقدم للقراء ما يجدون فيه معين ًا لهم على تنمية معلوماتهم ب�ش�أن ال�صناعات
واحلرف ال�شعبية واحلرف التقليدية.
2 .2يفتح املجال لإجراء درا�سات متخ�ص�صة ،ملواكبة التطور مع حاجات الإن�سان.
3 .3يزود املكتبة املحلية مبرجع يخدم الباحثني والدار�سني وطلبة العلم.
4 .4يوثق اخلطوات الإجرائية يف فن ال�صناعة واحلرفة التقليدية.

ولتحقيق ذلك اتبع الباحث الإجراءات الآتية:
1 .1االطالع على ما كتب يف املجالت والدوريات حول ال�صناعات ال�شعبية واحلرف

التقليدية.

�2 .2إعداد قائمة ب�أ�سماء ال�صناعات ال�شعبية الطينية جلمع املعلومات عنها.
3 .3متابعة ال�صناعات التي انقر�ضت لتوثيقها �أو يف طريقها اىل االنقرا�ض.
و�شملت الدرا�سة مناطق القد�س والريف املقد�سي الذي متكن الباحث من زيارته �أو
مقابلته على الهاتف.

مشكلة الدراسة:
اكت�سب الباحث من احلياة االجتماعية التي عا�شها ،ومن خالل درا�سته مل�ساق
علم النف�س ال�صناعي يف مرحلة البكالوريو�س ومعاي�شة جو الريف وم�شاهدته لأرباب
ال�صناعات ال�شعبية عالقات وثيقة ،الأمر الذي مهد ال�سبيل ملتابعة ال�صناعات ال�شعبية،
ور�صد مالحظات كان يح�س بها �أو ي�سجلها.

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

العوملة.

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

● ●هناك �شعور �سائد ب�أن القائمني على �صناعة القرار يف الدوائر احلكومية الر�سمية،
ال تعطي ال�صناعات ال�شعبية االهتمام الكايف.
●

●تذمر العديد من �أرباب ال�صناعات فيما يتعلق بت�سويق منتجاتهم.

●

●تناق�ص عدد احلرفيني العاملني يف ال�صناعات ال�شعبية.

● ●تال�شي بع�ض احلرف ال�شعبية ،وذلك لعدم قدرتها على مناف�سة الب�ضائع
امل�ستوردة.
● ●تدين التخطيط الفعلي والواقعي لدعم ال�صناعات ،وتدين احلاجة لل�صناعات
التقليدية الرتفاع التكلفة.
● ●م�صادرة هوية ال�صناعات التقليدية وفقدانها لروحها الرتاثية ،حيث ت�سوق عرب
التجار الإ�رسائيليني على �أنها �صناعة �إ�رسائيلية.

أسئلة الدراسة:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما واقع ال�صناعات ال�شعبية الطينية يف ريف القد�س؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما املفردات وامل�صطلحات املرتبطة بالأدوات امل�صنوعة
من الرتبة والطينة املقد�سية؟
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما دور املهتمني بالرتاث باملحافظة على هوية
ال�صناعات من عمليات الت�شويه واالنقرا�ض واالنتحال؟
حدود الدراسة:
يحدد البحث ،و�إمكانية تعميم نتائجه يف �ضوء املحددات الآتية:
1 .1احلدود املو�ضوعية :ويت�ضمن ممار�سة ال�صناعات ال�شعبية و�إجراءاتها.
2 .2احلدود الب�رشية :يطبق البحث على �أرباب ال�صناعات يف منطقة القد�س والريف

املقد�سي والقرى القريبة من ق�ضاء بيت حلم ورام اهلل..

3 .3احلدود الزمنية :جمعت ال�صناعات ال�شعبية يف العام 2009-2008م.
4 .4احلدود املكانية :يطبق البحث يف منطقة القد�س.

أهداف الدراسة:
1 .1العمل على �إحياء جانب مهم من الرتاث الفل�سطيني وهو ال�صناعات ال�شعبية
لتنميتها واملحافظة عليها.
2 .2العمل على تقليل حجم املعاناة التي يتعر�ض �إليها �أرباب ال�صناعات ال�شعبية يف
ظل اكت�ساح ال�سوق بالب�ضائع امل�ستوردة.
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3 .3تقدمي معلومات تخدم �أ�صحاب القرار يف اتخاذ خطوات ايجابية يف ر�سم ال�سا�سة
الإنتاجية واخلطط امل�ستقبلية ب�إظهار ال�صناعات ال�شعبية ون�رشها وت�سويقها عامليا ،مبا
ين�سجم مع الأهداف املتوخاة يف خلق و�إيجاد ال�شخ�صية الفل�سطينية امل�ؤمنة ب�أهدافها.
4 .4العمل على االرتقاء باملرحلة القادمة �إىل م�ستوى التحدي املطلوب ،للو�صول
�إىل جمتمع قادر على تلبية احتياجاته باال�ستفادة من مواده الأولية يف تنمية ،و�إحياء
ال�صناعات ال�شعبية.
�5 .5إبراز البعدين الرتاثي واحل�ضاري لل�صناعات ال�شعبية التي تعرب عن تاريخ وثقافة
وهوية وانتماء ال�شعب حيث جت�سد الوجود الفل�سطيني على �أر�ضه.
6 .6ال�صناعات ال�شعبية هي �صناعات �صديقة البيئة وموجهة لل�سياحة واملجتمع
املحلي.
7 .7ف�ضح وتعرية ممار�سات اجلانب الإ�رسائيلي يف عمليات الت�شويه وال�رسقة واالنتحال
لل�صناعات ال�شعبية.

أهمية الدراسة:
1 .1يع ُّد هذا البحث من الدرا�سات والبحوث القليلة والنادرة يف فل�سطني التي تتناول
هذا املو�ضوع.
2 .2يرجى �أن يعطي هذا البحث �إ�ضافة علمية �إىل املكتبة املحلية التي هي بحاجة �إىل
مثل هذا النوع من الدرا�سات.
3 .3ا�ستفادة املعنيني و�صناع القرار من هذا البحث وتطبيقاته.
�4 .4إبراز العالقة الوطيدة بني العمل التقليدي والفن؛ لأنه يعرب عما تت�ضمنه البيئة من
تغريات ثقافية واجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية.
5 .5هذه ال�صناعات واجهت تقلبات الزمان وتغريات الظروف ووقفت �صامدة يف وجه
الغزاة وقاومت االنقرا�ض ،وكان لها دور �أ�سا�سي يف ن�رش الثقافة ،وكذلك يف ت�شغيل الأيدي
العاملة.
هذه العوامل جمتمعة تعطي �أهمية للبحث الذي يعبرّ عن عروبة وهوية القد�س وال�شعب
الفل�سطيني التي كانت تعك�س حاجته �إىل الأدوات ال�ستعماالته اليومية واملو�سمية.

مصطلحات الدراسة:
 ال�صنعة :من �صنع ي�صنع �صنع ًا ال�شيء :عمله� :صنع ال�شيء :ح�سنه بال�صناعة،
حوله من مادة خام �إىل �سلعة م�صنوعة جاهزة لال�ستعمال .ال�صنعة عمل ال�صانع.

 ال�صناعة :جمع �صنائع و�صناعات :العلم احلا�صل مبزاولة العمل.
 ال�صانع :جمع �صناع :من يعمل بيده �أو بالآلة.
 امل�صنع :جمع م�صانع :دار ال�صناعة( .د .عبد اللطيف الربغوثي :القامو�س العربي
ال�شعبي الفل�سطيني ،اجلزء الثاين ،جمعية �إنعا�ش الأ�رسة-البرية1993م�-صفحة .)171
 ال�صناعة احلرفية -احلرف ال�صناعية« :كل ن�شاط يف جمال الإنتاج �أو ال�صيانة
ويعتمد على املهارات اليدوية ،وت�ستخدم الآلة فيه ب�شكل ب�سيط ،وتكون املنتجات يف هذا
املجال غري منطية»( .د .علي �صالح النجادة ،واقع ال�صناعات واحلرف التقليدية يف دولة
الكويت ،ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي-الرباط-17-
2005/9/19م) .
فال�صناعة احلرفية تعتمد على الأيدي الب�رشية يف حتويل املوارد الطبيعية ب�أب�سط
الو�سائل ومبهارات �إن�سانية عالية وفنية و�إبداعية.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
1 .1تتبع الدرا�سة املنهج الو�صفي الذي ي�سري وفق اخلطوات الآتية:
 .أاجلانب الو�صفي لواقع ال�صناعات ال�شعبية.
.بالتو�صل �إىل ا�سرتاتيجيات و�إجراءات لتفعيل �إحياء وتن�شيط ال�صناعات ال�شعبية.
2 .2املنهج املكتبي بالرجوع �إىل الكتب واملجالت وما كتب عن ال�صناعات املنقر�ضة
منها.

أدوات الدراسة:
1 .1املالحظة املق�صودة املبا�رشة ،وذلك لتجميع اخلربات حول ما ن�شاهده �أو ن�سمع
عنه �أو معاي�شته ،وذلك للتعرف �إىل واقع ال�صناعات ال�شعبية التي كان �أو ما زال ميار�سها
الآباء والأجداد.
2 .2املقابلة املبا�رشة مع �أرباب ال�صناعات واحلرف ال�شعبية والباحثني واملهتمني
و�أ�صحاب املتاحف ال�شعبية والكتاب املتخ�ص�صني والأكادمييني اجلامعيني.

مصادر الدراسة:
1 .1الر�سائل العلمية والبحوث املتوافرة.
2 .2الندوات وور�ش العمل املتعلقة باملو�ضوع.
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�3 .3شبكة الإنرتنت.
4 .4الكتب والدوريات واملراجع املتخ�ص�صة.
�5 .5أر�شيف ومكتبة مركز الرتاث يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف البرية.
�6 .6أر�شيف ومكتبة مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي يف �سعري.
7 .7امل�شاهدات العينية.
8 .8املقابالت ال�شخ�صية.
9 .9الزيارات امليدانية.

خطة الدراسة:
1 .1الإطار العام الذي ي�شمل املقدمة  ,م�شكلة البحث � ,أهمية البحث � ,أهدافه  ,حدوده.
م�صادره و�أدواته  ,وم�صطلحاته.
2 .2الدرا�سات ال�سابقة والأدب الرتبوي.
�3 .3إجراءات الدرا�سة -العينة واملجتمع والأداة.
4 .4عر�ض النتائج وحتليلها.
5 .5مناق�شة النتائج والتو�صيات.
6 .6قائمة املراجع وامل�صادر.
�7 .7صور ال�صناعات ال�شعبية.
8 .8املالحق.

األدب الرتبوي والدراسات السابقة:
1 .1درا�سة د� .سلمى الربزي 2000م
هدفت الدرا�سة التعريف بواقع ال�صناعات التقليدية يف فل�سطني من �صناعة اخلزف
وخ�شب الزيتون والزجاج اليدوي وال�صدف والفخار والتطريز واخليزران.
كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل املعوقات التي تواجه قطاع ال�صناعات التقليدية يف فل�سطني
وعن دور ال�سلطة الفل�سطينية يف تطوير هذا القطاع( .ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات
التقليدية يف القاهرة املنعقد يف الفرتة 2000/9/14-11م).

2 .2درا�سة د .علي �صالح النجاده 2005م

هدفت درا�سته �إىل التعريف بواقع ال�صناعات واحلرف التقليدية يف دولة الكويت،
و�شملت الدرا�سة نبذة عن تاريخ ال�صناعات واحلرف التقليدية يف الكويت ،مع ا�ستعرا�ض
واقع ال�صناعات احلرفية ،وعر�ض بع�ض امل�شاريع الرائدة وبرامج التدريب ،وما توفره دولة
الكويت من دعم لهذا القطاع ،وا�ستعرا�ض القوانني والت�رشيعات الداعمة.
كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل وجود فجوة كبرية يف االت�صاالت وتبادل املعلومات بني
احلرفيني واجلهات املعنية بال�صناعات التقليدية ،وكذلك ال يوجد تن�سيق بني اجلهات الداعمة
واملن�سقة لأن�شطة ال�صناعات التقليدية( .ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف
الوطن العربي املنعقد يف الريا�ض يف الفرتة الواقعة بني 2005/9/19-17م).

3 .3درا�سة نادر جالل التميمي 2007م

هدفت درا�سته �إىل التعريف بواقع ال�صناعات التقليدية يف فل�سطني ،و�أ�شارت درا�سته
للبعدين احل�ضاري والرتاثي لل�صناعات التقليدية ،والتي لها مكانة خا�صة بني فروع
ال�صناعة يف فل�سطني ،و�أنها ارتبطت منذ زمن طويل بال�سياحة.
كما �أ�شارت �إىل املعوقات التي تواجه قطاع ال�صناعات التقليدية من حاالت مد وجزر
ب�سبب االحتالل الإ�رسائيلي وحاالت الركود االقت�صادي ،وما �أ�صاب بع�ض ال�صناعات من
انهيار واندثار( .ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف
فا�س-املغرب العربي -يف الفرتة 2007/9/19-17م)

4 .4درا�سة وزارة العمل الفل�سطينية� :إن�شاء مركز تطوير ال�صناعات احلرفية
التقليدية يف فل�سطني

�أعد جمل�س ت�شغيل حمافظة القد�س يف وزارة العمل الفل�سطينية م�رشوع ال�صناعات
احلرفية التقليدية ،وركز امل�رشوع على ال�سياحة و�أهميتها كقطاع ريادي ودور ال�صناعات
واحلرف التقليدية ك�إحدى �أعمدة ال�صناعة ال�سياحية ،ومن هنا انبثقت فكرة املركز الذي
يعتمد على العن�رص الب�رشي ،ومهمته تطوير ال�صناعات احلرفية التقليدية ،ويتمركز حول
تقدمي التدريب وتطوير املنتج وت�سويقه و�سبل مواجهة ال�سا�سة الإ�رسائيلية يف طم�س
ال�صناعات احلرفية ودثرها ،وكذلك احلديث عن �إدارة امل�رشوع و�أن�شطته و�آلية ح�شد ال�صناعي
يف حمافظة اخلليل ال�صادر عن الغرفة التجارية ال�صناعية �سنة 1996-1995م)

5 .5تو�صيات م�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف فا�س-
املغرب2007-م
بدعوة من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واملنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة بالتعاون مع وزارة ال�سياحة وال�صناعة التقليدية واالقت�صاد االجتماعي
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يف اململكة املغربية ،ومب�شاركة  18دولة عربية نوق�شت حماور عدة �أهمها واقع ال�صناعات
التقليدية وامل�شاريع الرائدة ودور القطاع العام بالنهو�ض بال�سياحة الثقافية والقوانني
والت�رشيعات الداعمة لقطاع ال�صناعات احلرفية والعاملني فيه.

و�أهم التو�صيات التي �أقرها املجتمع وهي:

♦ ♦�إن�شاء مراكز حملية للدرا�سات احلرفية ،و�إن�شاء مراكز متخ�ص�صة يف تدريب وت�أهيل
احلرفيني.
♦ ♦زيادة الدعم للم�ؤ�س�سات واجلمعيات العاملة ،و�إن�شاء معاهد متخ�ص�صة يف التعليم
احلريف.
♦ ♦�إدخال مادة الرتاث ال�صناعات التقليدية يف مناهج التعليم.
♦ ♦�إن�شاء قواعد بيانات ت�شمل �صفحات الكرتونية عن ال�صناعات واحلرف ال�شعبية.
♦ ♦�إ�صدار قوانني وت�رشيعات ملراقبة جودة املنتجات من ال�صناعات التقليدية.
♦ ♦�إن�شاء متاحف احلرف وفتح الأ�سواق �أمام ت�صدير املنتجات.

6 .6قائمة ب�أ�صحاب ال�صناعات التقليدية يف حمافظة اخلليل2007م

ويف �إح�صائية الغرفة التجارية ،ف�إن امل�سجلني ر�سمي ًا ولديهم �شهادة ت�سجيل معتمدة
من الغرفة التجارية ال�صناعية يف اخلليل اخلزف  ،14والزجاج  ،4والفخار  ،16وطبالت
الفخار  ،1والنحا�سيات  ،1والفراء .1

7 .7م�رشوع تطوير احلرف التقليدية يف فل�سطني/وزارة الثقافة 2008م

هدف امل�رشوع لتنمية امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال تطوير ال�صناعات واحلرف التقليدية
و�شمل ال�صناعات الق�شية والفخار واملطرزات من خالل عقد ور�شات عمل متخ�ص�صة بدعم
من اليون�سكو لإعادة �إحياء هذه ال�صناعات واملحافظة عليها من االنقرا�ض و�أن تكون
رديفا لل�سياحة.

تعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ا�ستخال�صاً من الدرا�سات ال�سابقة والإطار النظري للدرا�سة التي �أولته االهتمام،
والذي يعد حق ًال وا�سعاً ،فقد تو�صل البحث �إىل جمموعة من امل�ؤ�رشات الآتية:
● ●�أن ال�صناعات ال�شعبية وممار�ستها ترتبط بالبعدين احل�ضاري والرتاثي لل�شعب
الفل�سطيني.
● ●احلرمان من املكا�سب املادية الفعلية يف حال ت�صدير املنتجات للخارج حيث
يقوم التجار الإ�رسائيليون ببيعها على �أنها منتجات �إ�رسائيلية.

● ●ال�صناعة ال�شعبية تعتمد الوراثة يف العائلة ،و�أخذت بع�ض العائالت ا�سمها منها-
الفاخوري ،الرباذعي ،ال�سكايف... ،

إجراءات الدراسة:
وصف الدراسة:
منهج الدراسة وإجراءاتها:

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

♦اجلانب الو�صفي لواقع ال�صناعات واحلرف ال�شعبية.
♦اجلانب التحليلي .للخطوات الإجرائية لل�صنعة.
♦التو�صل �إىل �إجراءات وا�سرتاتيجيات لدعم وت�شجيع ال�صناعات واحلرف ال�شعبية.

جمتمع الدراسة:
�شمل جمتمع الدرا�سة الباحثني يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني و�أرباب ال�صناعات يف
الريف املقد�سي.

عينة الدراسة:
بلغ جمموع �إفراد عينة الدرا�سة ( )10جمموعات وفرق عمل مار�ست ال�صناعات
واحلرف ال�شعبية الفلكلورية.

أدوات الدراسة:
اعتمد الباحث املالحظة املق�صودة �أداة للدرا�سة امليدانية نظراً لفائدتها يف تزويد
البحث مبعلومات من �ش�أنها حتقيق �أهدافه ،كما اعتمد املقابلة عرب الهاتف ل�صعوبة دخول
القد�س ب�سبب الإجراءات الأمنية امل�شددة على �سكان ال�ضفة الغربية.

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

♦املواد اخلام.
♦الأدوات امل�ستخدمة.
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♦ ♦خطوات التنفيذ -مراحل الت�صنيع -الإجراءات.
♦ ♦زمان ممار�ستها -الوقت.-
♦ ♦املكان.
♦ ♦اال�ستعمال.
♦ ♦ال�صانع.
♦ ♦منطقة االنت�شار.
◄◄ملحوظة :متت م�شاهدة ال�صناعات ال�شعبية يف مناطق اخلليل وبيت حلم

عرض ومناقشة النتائج:
وللإجابة عن ال�س�ؤالني الأول والثاين ،ما واقع ال�صناعات ال�شعبية الطينية يف ريف
القد�س وما املفردات وامل�صطلحات املرتبطة بالأدوات امل�صنوعة من الرتبة والطينة
املقد�سية ،كانت على النحو الآتي:
مصنوعات طينية:

◄◄اخلابية (خلزن احلبوب):

 املواد اخلام :الطينة البي�ضاء-ال�صل�صال ،-التنب.
 الأدوات امل�ستخدمة:
ال حتتاج �إىل �أدوات �سوى
الأيدي العاملة.
 املكان :يف فناء
البيت.
 الزمان� :شهر �أو �أكرث
(ح�سب حجم اخلابية) .
 خطوات الت�صنيع:
جتلب الرتاب الأبي�ض من
اخلالء (الطينة ال�صل�صال-القاللة. )-
ثم تقوم بعجنه باملاء ،وخلطه بالتنب حتى يتما�سك �أكرث.
بعد جتهيز الطينة تقوم بالت�صنع ،فنختار �أحدى زوايا البيت ،وتقوم ب�صف الطينة

على الأر�ض �صف ًا فوق �صف وهكذا حتى ت�صل �إىل حجم اخلابية املراد �صنعها ،وغالب ًا ما
مرتين �أو �أكرث وهكذا حتى جتف.
يكون عر�ضها مرتاً وطولُها ْ
 اال�ستعمال :يخزن فيها احلبوب.
 ال�صانع :املر�أة.
 منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية.

◄◄ال�صومعة:



املواد اخلام :الطينة البي�ضاء-القاللة ،-التنب.
الأدوات امل�ستخدمة :ال حتتاج �إىل �أدوات.

 املكان :يف فناء البيت (�أحدى جدران �أو زوايا البيت) .
 الزمان-املدة الزمنية 20 :-يوماً.
 خطوات الت�صنيع :هي خطوات ت�صنيع اخلابية نف�سها ،ولكن ال�صومعة يكون
حجمها �أ�صغر ،وقد يكون طولها مرتاً وعر�ضها مرت.
 اال�ستعمال :ت�ستخدم خلزن الطحني.
 ال�صانع :املر�أة.
 منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية.
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◄◄خمزن احلبوب:
�إليها.

هو املكان الذي ت�ستخدمها الفتاة البدوية لتخزين احلبوب والتنب حلني احلاجة

 املواد اخلام :الطني ،التنب.
 الأدوات امل�ستخدمة� :أدوات احلفر من ف�أ�س وطوريه-املجرفة-ومقطف-القفة.-
 املكان :قطعة �أر�ض �سهلية.
 الزمان :بعد مو�سم احل�صاد وي�ستغرق يوما –ثالثة �أيام.
 خطوات الت�صنيع:
Ú Úحفر حفرة يف الأر�ض ذات �أبعاد يرتاوح عمقها بني املرت واملرت ون�صف ،بحيث ال
�شتاء.
ت�صلها الرطوبة الناجمة عن الأمطار ً
Ú Úفر�ش التنب يف قاع احلفرة ب�سماكة �4-2سم
Ú Úيو�ضع احلبوب (القمح �أو ال�شعري �أو الذرة) فوق التنب.
Ú Úتغطى احلبوب بطبقة من التنب ،ثم يجري ردم الرتاب فوق التنب ب�سماكة ت�ضمن
عدم و�صول الرطوبة.
Ú Úيق�سم املخزن من الداخل �إىل �أجزاء م�ستطيلة �أو مربعه حيث يعرف كل واحد اجلزء
اخلا�ص به.


اال�ستعمال :خلزن احلبوب والتنب لف�صل ال�شتاء.



ال�صانع :الرجل.



منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية.

كان النا�س يخزنون احلبوب يف الو�سم الوفري يف �آبار خا�صة ت�سمى �آبار احلب.

◄◄بيت الطابون:
 املواد اخلام :حجارة ،خ�شب وعيدان من فروع و�أغ�صان ال�شجر ،الطني املخلوط
بالتنب �أو التنك ،الطني امل�صنوع من ال�شيد والرتاب الأ�سود والري�ش.


الأدوات امل�ستخدمة :الف�أ�س والطورية والقفة.



املكان :قطعة �أر�ض �سهلية� ،أبعد نقطة ممكنة من الدار-يف احل�ضري.-



الزمان :يوم-ثالثة �أيام.



خطوات الت�صنيع:

Ú Úبناء غرفة �صغرية مبنية من احلجارة ب�شكلها الطبيعي (دب�ش) ،و�سقفه من �أعالها
بخ�شب وعيدان من فروع و�أغ�صان ال�شجر.
Ú Úتغطيته من اخلارج (ال�سطح) بالطني املخلوط بالتنب ،وبع�ضهم ي�سقفه بالتنك
ويغطيه بالطني ،وقليلون من يعقدونه عقداً بالطني امل�صنوع من ال�شيد والرتاب الأ�سود-
الرماد -والري�ش ،احلجارة اخلفيفة.

Ú Úيبنى �إىل جواره غرفة �أ�صغر ت�سمى (املزبل) التي يحفظ فيها الزبل والنجارة وق�صل
التنب كوقود الطابون.
Ú

Úويف و�سط غرفة الطابون تقريب ًا حتفر (جوره) بحجم ما ي�سمى قحف الطابون.



اال�ستعمال :حلفظ قحف الطابون.



ال�صانع :املر�أة.



�أجزاء الطابون:

Ú

Úبيت العي�ش :الذي يو�ضع بداخله اخلبز.
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Ú

Úالرظف :الر�ضف :قطع احل�صى التي تو�ضع يف �أر�ضية الطابون.

Ú

Úالرماد :خملفات الوقود بعد احرتاقه.

Ú

Úال�صمام :غطاء فتحة الطابون وتكون من ال�صاج.

Ú

Úاملقحار :لإزالة الرماد وفرد الوقود على القحف.

Ú

Úمقالع العي�ش :لإخراج اخلبز من الطابون.

Ú

Úحجر الطابون :جتل�س عليه املر�أة داخل الطابون النتظار اخلبز حتى ين�ضج.

Ú Úزبل الطابون :الوقود من روث احليوانات والتنب والق�ش والق�صل وخملفات النباتات
اجلافة واجلفت.
Ú

Úالري�صل :مكان يو�ضع فيه الزبل لتن�شيفه داخل الطابون خا�صة يف ف�صل ال�شتاء.

Ú

Úم�رش الزبل :مكان ن�رش الزبل وفرده خارج الطابون لتن�شيفه يف ف�صل ال�صيف.



منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية ومناطق تربية الأغنام.

ɶ

ɶمثل �شعبي« :يتمر�س مثل الكلب اللي طالع من الري�صل».

◄◄قحف الطابون:


املواد اخلام :الرتبة ال�صل�صال-الكاللة ،-التنب،



الأدوات :الر�ضف ،املقحار.



املكان :ح�ضرية البيت.



الزمان� :ساعة-ثالث �ساعات.



خطوات الت�صنيع:

Ú

Úنقع الرتاب ال�صل�صايل يف املاء حتى ي�صبح رخوا كالعجني �أو امللتينة.

Ú

Úخلطه بالتنب الناعم.

Ú

Úو�ضع �أ�سا�س دائري على الأر�ض بقطر � 50-40سم.

Ú

Úبناء ادوار من الطني ب�شكل ر�أ�سي مع ت�ضييق الفتحة من �أعلى حتى ت�صل باب

القحف.
Ú

Úتركه ليجف مدة يومني.

Ú

�Úإ�شعال النار عليه حتى يحمى باحلرارة.

Ú

Úو�ضع الر�ضف-قطع �صغرية من احلجارة -يف داخله.

�Ú Úإحاطته بالرماد والوقود.
Ú Úيكون جاهزا للخبز بعد نفاذ الدخان عنه.
 اال�ستعمال :للخبز.
 ال�صانع :املر�أة.
 منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية ومناطق تربية الأغنام.
(جوليا دبدوب  -جملة ال�سنابل  -العدد ال�ساد�س  -بتاريخ ت�رشين �أول 1998م� ،ص
. )4 – 3

◄◄الكانون:
 املواد اخلام :الرتبة
ال�صل�صال-الكاللة ،-التنب،
 الأدوات� :أوعية احلفظ.
 املكان :حظرية البيت.
 الزمان� :ساعة-ثالث
�ساعات.
 خطوات الت�صنيع:
َ Ú Úن ْق ُع الرتاب ال�صل�صايل يف املاء حتى ي�صبح رخوا كالعجني �أو امللتينة.
Ú Úخلطه بالتنب الناعم.
Ú Úو�ضع �أ�سا�س دائري �أو م�ستطيل ال�شكل.
Ú Úتبنى الأدوار فوق بع�ضها البع�ض حتى ت�صل �إىل ارتفاع � 40-30سم.
Ú Úيبنى بع�ضها من دورين :دور للحطب والدور الآخر لال�ستعمال املنزيل.
Ú Úتركه ملدة يومني حتى يجف.
 اال�ستعمال :لأعمال التدفئة �أو اخلبز.
 ال�صانع :املر�أة.
 منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية ومناطق تربية الأغنام.
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◄◄اجلرة والزير وال�رشبة واله�شة:





املواد اخلام :طينه الكاللة-القالله-الرتبة ال�صل�صال.
الأدوات امل�ستخدمة :ال حتتاج �إىل �أدوات �سوى الأيدي ال�صانعة.
املكان :يف حمالت خا�صة �أو البيت.
الزمان 15-10 :يوم.

 خطوات الت�صنيع:
● ●�إح�ضار الطينة القاللة �أو احلمراء من اخلالء ثم عجن هذه الطينة باملاء حتى ت�صبح
متما�سكة.
● ● بعد ذلك يبد�أ بال�صنع اجلرة �أو الزير �أو ال�رشبة وهي بالطريقة نف�سها ،وتكون
البداية من القاعدة للجرة وتكون على �شكل دائري.
● ● ومن ثم و�ضع الطينة على �أطراف القاعدة على �شكل جموف من الداخل يت�سع كلما
ارتفعنا �إىل فوق حتى ي�صل ن�صف اجلرة �أو الزير وبعد املنت�صف يبد�أ بت�صغري الطينة حتى
ي�صنع الباب للجرة.

● ● بعد ذلك ت�صنع للجرة يدان �أو �أذنان للإم�ساك بها �أو حملها ،والزير �أكرب من اجلرة
واجلرة �أكرب من ال�رشبة ،ولكن طريقة ال�صنع هي نف�سها ،وبعد االنتهاء من �صنعها حترق يف
النار يف النار (�شوي الطينة) لت�صبح فخاراً وقوية.


اال�ستعمال :حلفظ املاء �أو الزيوت.



ال�صانع :الرجل-الفاخوري.



منطقة االنت�شار :مدينة اخلليل ،غزة ،جنني ،طوبا�س.

ارتبط ا�سم عائلة الفاخوري يف اخلليل بهذه ال�صنعة وهي وراثة يف العائلة.

◄◄ال�رساج:


املواد اخلام :الطينة القاللة �أو احلمراء.



الأدوات امل�ستخدمة :الفتيلة ،الزيت.



املكان :يف البيت.



الزمان :يوم.



خطوات الت�صنيع:

Ú

Úي�ؤتى بالطينة القاللة �أو احلمراء بعد عجنها باملاء.

 Ú Úيقوم بعمل جتويف على �شكل ال�صحن ولكن �أ�صغر حجم ًا وبعمل له بزره على
اجلانب مثل القناة لو�ضع الفتيلة فيها.
 Ú Úبعد ذلك يقوم ب�شوي ال�رساج يف النار حتى ي�صبح قوياً ،وبعده يو�ضع الزيت يف
التجويف وتو�ضع الفتيلة يف الربزه التي على اجلانب ويت�رسب الزيت �إىل الفتيلة من تلك
الفتحة التي تو�صل �إىل هذه الربزةه وهكذا ُت�شعل الفتيلة بالنار ويقوم التجويف عن طريق
الفتحة بتغذية الفتيلة بالزيت.


اال�ستعمال :للإنارة والإ�ضاءة.



ال�صانع :املر�أة



منطقة االنت�شار :اخلليل ،غزة.

انقر�ضت هذه ال�صنعة لدخول الكاز والغاز والكهرباء.
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◄◄الزبادي-الأجور-املاجور:


املواد اخلام :الطينة القاللة �أو احلمراء.



الأدوات امل�ستخدمة :ال حتتاج �إىل �أدوات.



املكان :يف البيت �أو حمالت خا�صة-الفاخورة.



الزمان :يوم واحد.



خطوات الت�صنيع:

Ú

�Úإح�ضار الرتاب ثم عجنه على �شكل طينة.

 Ú Úثم عمل الزبادي وتكون لها قاعدة جموفة من الداخل لو�ضع اللنب �أو املاء
فيها ،وبعد ت�صنيعها على هذا ال�شكل تو�ضع يف النار حتى ت�شوى ،وبعدها تكون �صاحلة
لال�ستعمال.


اال�ستعمال :لو�ضع اللنب �أو الأكل فيها.



ال�صانع :املر�أة �أو الرجل يف الفاخورة.



منطقة االنت�شار :اخلليل ،غزة.

◄◄الو�ضايه:


املواد اخلام :الطينة القاللة �أو احلمراء.



الأدوات امل�ستخدمة :ال حتتاج �إىل �أدوات.



املكان :يف حمالت خا�صة (للفخاريات) .



الزمان :يوم �أو يومان.



خطوات الت�صنيع :هي اخلطوات نف�سها لت�صنيع ال�رشبة واجلرة نف�سها متاماً.



اال�ستعمال :للو�ضوء.



ال�صانع :الرجل يف حمالت الفخار.



منطقة االنت�شار :اخلليل ،غزة ،القد�س ،جنني.

◄◄املزهرية:


املواد اخلام :الطينة القاللة �أو احلمراء.

 الأدوات امل�ستخدمة :ال حتتاج �إىل �أدوات.
 املكان :يف حمالت خا�صة للفخاريات.
 الزمان :يوم �إىل يومني.
 خطوات الت�صنيع:
Ú Úي�ؤتى بالرتاب املنقى من ال�شوائب.
Ú Úثم عجنه باملاء حتى ي�صبح متما�سكاً.
Ú Úبعد ذلك ت�صنع املزهرية ،وتكون على �شكل ن�صف جره ،ويبد�أ ب�صنعها وتكون
القاعدة دائرية ،وتكون من الأ�سفل على قدر الدائرة ،ولكن ت�أخذ باالت�ساع كلما ارتفعنا �إىل
فوق حتى ت�صبح وا�سعة.
Ú Úبعد ذلك يقوم بحرقها بالنار (�شوي الطينة) لت�صبح فخاراً.
 اال�ستعمال :لزرع الأزهار فيها بعد و�ضع الرتاب.
 اال�ستعمال :للزينة
 ال�صانع :الرجل الفاخوري.
 منطقة االنت�شار :اخلليل ،غزة ،القد�س ،بيت حلم.

◄◄الفخار:


�صفراء.

املواد اخلام :طينه (تربة حمراء و�أخرى

 الأدوات امل�ستخدمة :قناة ،بئر �أو امل�صول
�أو مكان م�سمى « املجل�س « وهو عبارة عن بالطة
كبريه يتم عجن الطني فوقها ،دوالب فخاري.
 املكان :امل�صول �أو البئر �أو مكان ي�سمى
املجل�س ،الدوالب ،فرن ال�شوي.
 الزمان :يوم�-أ�سبوعني.
 خطوات الت�صنيع:
 حت�ضري الطينة من نوعني من الرتاب:
تربة �صفراء و�أخرى حمراء ،وجميعها طينات
زراعية ب�سيطة االحتمال لدرجات احلرارة.
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 ويو�ضع النوعان يف « م�صول وهو عبارة عن حو�ض �صغري مو�صول بقناة تنتهي
بفتحة بها منخل حيث تقود القناة �إىل «م�صول« �آخر كبري ي�شبه البئر بعمق  3-2مرت وي�سمى
الفتحة يف �آخر القناة «الزمامية« ،ومنها ينزل املاء الطيني �إىل هذا امل�صول الأخري.
 تحُ �رض الطينة بخلطها مع ًا يف امل�صول ال�صغري حيث يخلطه الرجل باملاء ويحركه
بيديه ورجليه ،حيث ي�سيل املاء الطيني يف القناة �إىل حيث املنخل الذي ال ي�سمح مبرور �أية
ح�صوات �أو ذرات �صلبة ،بل ي�سمح فقط مبرور املاء الطيني �إىل الزمامية ،ومنها �إىل امل�صول
الكبري.
 ت�ستمر عملية «الت�صويل« هذه حتى ميتلئ امل�صول الكبري من ال�سائل الطيني وتتم
عملية الت�صويل يف ف�صل ال�صيف حيث يكون التبخر �أ�رسع ،وال يبقى يف البئر �سوى الطني
ال�صايف اللزج ،ويكفي هذا البئر ل�صناعة الفخار ملدة �سنة �أو �سنتني حيث يتم بعد ذلك
�صناعة الفخار يف �أي مو�سم من موا�سم ال�سنة مادامت هذه الطينة متوافرة.
 ي�ؤخذ الطني
من امل�صول �إىل مكان
ي�سمى « املجل�س « وهو
عبارة عن بالطة كبرية
يتم عجن الطني فوقها
كما يعجن الطحني متاماً،
وذلك لي�صبح لزج ًا لين ًا
(له عرق) .
الطني
 يرفع
ويو�ضع على دوالب
فخاري وهو عبارة
عن قائم عمودي مثبت يف ر�أ�سه قر�ص ويجري عليه الت�شكيل وقد يكون ت�شغيل الدوالب
باملحرك �أو دفعه بالقدم.
 يقطع الطني ب�أحجام خمتلفة ح�سب الآنية املراد �صنعها ،وين�رش حتى يجف ثم
يعاد �إىل الدوالب لي�أخذ ت�شكيله النهائي بو�ساطته.
 بعد �أن ُي�صنع الفخار يف الدوالب تعر�ض الأواين الفخارية يف ال�شم�س حتى يجف.
 وبعد ذلك ُت�شوى يف التنور وهو عبارة عن غرفتني:
�صغرى بداخل كربى خم�ص�صة لال�شتعال ،وهي كثرية الفتحات حتى يخرج منها
اللهب

�أما الكبرية فهي خم�ص�صة لو�ضع الفخار مرتب ًا بع�ضه فوق بع�ض ،و ُت�شعل النار يف
الغرفة ال�صغرية ملدة �أربع وع�رشين �ساعة وبعدها ي�سد باب التنور ملدة يومني حيث تفتح
« الروزنة « وهي فتحة يف �أعلى الغرفة الكبرية ،ومنها يخرج الفخار امل�شوي قطعة قطعة.


اال�ستعمال:

اجلرار ،والزبادي ،والع�سايل ،وال�رشبات ،وال�شمعدانات ،و�أباريق العراي�س ،وت�ستعمل
اجلرار للماء �أو حلفظ الزيت.
�إبريق العراي�س وهو �إبريق عادي� ،إال انه يتميز ب�أن له ع�رشة (زعابيب) مغلق من
الأعلى ،ويف الأعلى �شكل بطة �أو ع�صفور ،وفتحته من الأ�سفل ،وهذه الفتحه عبارة عن
عامود فخاري �أ�سطواين يف داخل الإبريق مفتوح من الطرفني ،وعندما نريد �أن منلأ الإبريق
باملاء نقلبه ون�صب املاء من فتحته يف القعر فينزل املاء من الفتحة الأخرى غري املرئية
يف الداخل بتجويف الإبريق حتى ميتلئ وتبقى الفتحة الداخلية �أعلى من م�ستوى املاء،
وعندما نعيد الإبريق �إىل و�ضعه الطبيعي ال ينزل املاء منه؛ لأن م�ستوى الفتحة الداخلية
�أعلى من م�ستوى املاء ،وقد �سمي «�إبريق العراي�س«؛ لأن العرو�س حتمله وترق�ص به ليلة
عر�سها.


اال�ستعمال :لل�رشب وحلفظ املاء والزيت والدب�س واملخلالت واملكابي�س.



ال�صانع :الفاخوري.



منطقة االنت�شار :اخلليل ،غزة ،القد�س ،طوبا�س.

انظر (ترجمة د .حمدان طه ،جملة الرتاث واملجتمع� ،إ�صدار مركز الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني ،جمعية �إنعا�ش الأ�رسة ،البرية� ،ص .)144 - 139
وانظر (وليد ربيع� ،صناعة الفخار ،جملة الرتاث واملجتمع ،العدد العا�رش بتاريخ �أيلول
1978م� ،ص .)152 - 144

◄◄قن الدجاج (اخلم):


املواد اخلام :الطني والق�صل والتنب.



الأدوات امل�ستخدمة :املجرفة ،ال�سطل.



املكان :حظرية البيت.



الزمان :ف�صل ال�صيف.
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الثاني
نوفمرب 2011

141

142

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف القدس الشريف
هوية وإنتماء



خطوات الت�صنيع/العمل:

Ú

Úتنظيف قطعة �أر�ض بجانب �سل�سلة حجرية يف �أق�صى حظرية البيت.

Ú

Úبناء جدار من الطني ب�شكل دائري �أو ا�سطواين.

Ú

Úعمل فتحة من الأمام لدخول وخروج الدجاج.

Ú

Úفر�ش الأر�ضية بالرتاب والتنب.



منطقة االنت�شار :الريف.



ال�صانع :املر�أة.



اال�ستعمال :حلفظ الدجاج.

◄◄مذود الدواب:


املواد اخلام :الطني والتنب والق�صل.



الأدوات امل�ستخدمة :املجرفة والف�أ�س.



املكان :يف زاوية الراوية-الطابق ال�سفلي من العقد العربي.



الزمان :ف�صل ال�صيف.



خطوات الت�صنيع/العمل:

Ú

Úاختيار زاوية مرتفعة من الراوية.

Ú

Úبناء حو�ض م�ستطيل من الطني بارتفاع ن�صف مرت.



منطقة االنت�شار :الريف ومربي الدواب.



ال�صانع� :ساي�س اخليل �أو مربي الدواب.



اال�ستعمال :لو�ضع الق�ش والتنب واحلبوب للدواب.

وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث :ما دور املهتمني بالرتاث باملحافظة على هوية
ال�صناعات من عمليات الت�شويه واالنقرا�ض واالنتحال كانت على النحو الآتي:
1 .1جمع املواد العينية الرتاثية واملقتنيات وتوثيقها يف متحف �شعبي� ،أو االحتفاظ
بها يف البيت.

�2 .2إجراء درا�سات وكتابة املقاالت حول الرتاث و�أهميته ،ون�رشها يف ال�صحف
واملجالت املحلية والعربية والعاملية.
3 .3امل�شاركة يف املعار�ض املحلية والعربية ،وحتفيز طلبة اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
ب�إقامتها ب�شكل دوري.
4 .4التوعية عن طريق الربامج الإذاعية والتلفزيونية ب�أهمية املحافظة على املقتنيات
الرتاثية.
�5 .5إ�صدار جمالت متخ�ص�صة يف الرتاث كمجلتي الرتاث واملجتمع التي ت�صدر عن
مركز �أبحاث الرتاث يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف البرية ،وجملة ال�سنابل التي ت�صدر عن
مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي يف �سعري.
6 .6ت�أ�سي�س مراكز بحوث ومراكز ثقافية وجمعيات و�أندية متخ�ص�صة يف الرتاث
ال�شعبي.
7 .7عقد الندوات وور�ش العمل والأيام الدرا�سية حول الرتاث ال�شعبي.
8 .8تقدمي درا�سات و�أوراق عمل متخ�ص�صة يف امل�ؤمترات املحلية والدولية.
9 .9هذا امل�ؤمتر وغريه يع ُّد ب�صمة نوعية يف الإ�شارة �إىل الرتاث و�أهميته الذي يعرب عن
هوية هذا ال�شعب.
1010تكرمي الباحثني يف الرتاث ال�شعبي ،وحتفيزهم بن�رش �إنتاجهم الأدبي والفني.

النتائج اليت توصلت إليها الدراسة:
1 .1ال�صناعات الرتاثية واحلرف ال�شعبية والتقليدية ذات بعد عائلي و�أ�رسي.
2 .2ت�ساعد ال�سياحة الدينية والبعثات التب�شريية على ازدهار بع�ض ال�صناعات
ال�شعبية كاملنحوتات اخل�شبية «التحف« والتماثيل وال�صدف وامل�سابح يف منطقتي بيت
حلم والقد�س.
3 .3ال�صناعات ال�شعبية واحلرف التقليدية �صديقة للبيئة.
4 .4ترتبط بالبعد الرتاثي ،وجت�سد الهوية الوطنية والوجود الفل�سطيني.
5 .5تعمل على تلبية احتياجات الأ�رسة بطرق فنية مبتكرة.
6 .6موادها الأولية واملواد اخلام متوافرة يف البيئة املحلية.
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7 .7معظم الإنتاج لال�ستهالك املحلي ،ما عدا بع�ض ال�صناعات كاملنحوتات اخل�شبية
وال�سرياميك وال�صدف والتحف والفخار.
8 .8جت�سد ال�صناعات ال�شعبية الأفكار الفنية العملية امل�ستوحاة من الرتاث ال�شعبي.
9 .9ت�ساعد على اكت�ساب عالقات �أ�رسية مرتابطة مت�ضامنة موحدة حتافظ على �رس
ال�صنعة.
1010تعطي جما ًال لتنمية املهارات من تركيب وحتليل وترابط يف امللم�س وال�شكل
واللون.
1111تعرب عن املجال التعبريي الذاتي الإبداعي.
1212ت�سمح لدخول اجلوانب التقنية وتطبيقها مبا يتنا�سب مع روح ومتطلبات الع�رص.
1313تتطلب تراكم اخلربات وتفاعلها بطرق �إبداعية.
1414تعطي فر�صة للتنفي�س االنفعايل وحل م�شكالت التوتر والقلق وتعديل ال�سلوك.
1515تعمل على تنمية املواهب وتفعيل الطاقة عند العامل يف البحث والتفكري والتطبيق
العملي.
1616تتطلب التخطيط امل�سبق من حيث ال�شكل واللون وامللم�س واال�ستعمال.
1717تعمل على تعميق الثقة وتعزيزها يف املجتمع باعتباره عن�رصاً منتج ًا وفعاالً.
1818تعمل على التقبل االجتماعي للعمل �ضمن اجلماعة �أو الأ�رسة �أو العائلة.
1919تعمل على حل م�شكالت البطالة و�إ�شغال وقت الفراغ.
أغان و�أهازيج �شعبية تعرب بعفوية
2020ارتبطت بها �أمثال �شعبية وق�ص�ص وحكايات و� ٍ
عن احلالة الفل�سطينية.
2121بع�ض ال�صناعات انقر�ضت نتيجة عدم ال�صمود يف وجه الب�ضائع امل�ستوردة و�سوق
العمل املناف�س.
�2222إغالق العديد من امل�شاغل الرتاثية العتمادها على ال�سوق املحلي يف ظل االنتفا�ضة
ال�شعبية ،وحالة احل�صار والإغالق ،وجدار الف�صل العن�رصي.
2323تتعر�ض بع�ض ال�صناعات �إىل التحريف والتهويد؛ الرتباطها ب�سوق العمل
الإ�رسائيلي كالفخار وال�سرياميك.
نف ال�صناعات ال�شعبية على �أنها منزلية-بيتية�-أو حرفية يف امل�شغل.
ُ 2424ت َ�ص ْ

2525بع�ض ال�صناعات مو�سمية مرتبطة مبو�سم معني ،وبع�ضها دائم خالل العام.
2626تتوافر ال�صناعات تبعا لتوفر املواد الأولية واملواد اخلام.
2727امل�صنوعات الطينية من الرتبة القاللة بعد خلطها بالتنب والق�ش النها ال تت�شقق
وتتحمل درجات احلرارة العالية.
2828املدينة ال تت�سع ملثل هذه ال�صناعات لأنها حتتاج اىل مكان وا�سع وباحة وا�سعة
لعجن الطني وعمله.
2929ي�ستطيع الفني �أن يعمل �أ�شكا ًال وزخارف ذات طابع جمايل ،لأنها �سهلة الت�شكل.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ف�إنها تو�صي مبا ي�أتي:
♦ ♦دعم ال�صناعات ال�شعبية واحلرف التقليدية ومتويلها ،مالي ًا من خالل ت�أ�سي�س
�صندوق خا�ص لذلك ت�رشف عليه الوزارات املعنية كال�سياحة والثقافة والتجارة
وال�صناعة.
♦ ♦عمل ور�شات عمل وتدريب لأ�صحاب ال�صناعات احلرفية التقليدية ،لإدخال
حت�سينات تكنولوجية عليها.
♦ ♦عمل ندوات و�أيام درا�سية لتوعية اجليل والن�شء ب�أهمية ال�صناعات الرتاثية وتعزيز
االهتمام بها.
♦

♦و�ضع خطة ت�سويقية للمنتجات املحلية ومنحها الت�سهيالت ال�رضورية.

♦ ♦تبني الوزارات املعنية مع القطاع اخلا�ص �إن�شاء قرية حرفية �سياحية �أو �شعبية
ت�ضم ال�صناعات التقليدية.
♦ ♦تنظيم معار�ض لل�صناعات ال�شعبية واحلرف التقليدية و�إقامتها بالتن�سيق مع
الدول العربية والأجنبية ب�شكل دوري للرتويج للمنتوجات املحلية.
♦

♦العمل على تطوير امل�شاريع ال�صغرية مبنحها القرو�ض واملنح املالية.

♦

♦ختم ال�صناعات ال�شعبية ب�شعار خا�ص منع ًا للتزوير.

♦

♦تنمية العالقة باملجتمع املحلي وتعزيزه بخلق قنوات ات�صال فعالة.

♦

♦و�ضع خطة �إعالمية للرتويج لل�صناعات واحلرف ال�شعبية.
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املصادر واملراجع:
1 .1عمر حمدان :العمارة ال�شعبية يف فل�سطني ،ط  ،1مركز الرتاث ال�شعبي –جمعية �إنعا�ش
الأ�رسة 1996م.
2 .2نبيل عناين و�سليمان من�صور :دليل فن التطريز الفل�سطيني ،مركز الرتاث ال�شعبي
–جمعية �إنعا�ش الأ�رسة.
�3 .3شكري عراف :الأر�ض والإن�سان واجلهد-درا�سة حل�ضارتنا املادية على �أر�ضنا ،ط،2
اجلليل للتجليد-مطبعة �أخوان-تر�شيحا1993 ،م.
�4 .4أعداد 12-1من جملة ال�سنابل التي ت�صدر عن مركز ال�سنابل للرتاث ال�شعبي.
�5 .5أعداد 40-1من جملة الرتاث واملجتمع التي ت�صدر عن مركز الرتاث ال�شعبي يف جمعية
�إنعا�ش الأ�رسة-البرية.
6 .6د .عبد اللطيف الربغوثي :القامو�س العربي ال�شعبي الفل�سطيني ،اجلزء الثاين ،جمعية
�إنعا�ش الأ�رسة-البرية1993م�-صفحة .171
7 .7د .علي �صالح النجادة ،واقع ال�صناعات واحلرف التقليدية يف دولة الكويت،
ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي-الرباط-17-
2005/9/19م).
8 .8ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف القاهرة املنعقد يف الفرتة -11
2000/9/14م
»9 .9ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف الريا�ض
يف الفرتة الواقعة بني 2005/9/19-17م»
1010ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف فا�س-
املغرب العربي -يف الفرتة 2007/9/19-17م
1111الدليل ال�صناعي يف حمافظة اخلليل ال�صادر عن الغرفة التجارية ال�صناعية �سنة
1996-1995م)
1212د .ناجي عبد اجلبار وعدله غو�شه :دليل متحف الرتاث ال�شعبي يف جمعية �إنعا�ش
الأ�رسة-البرية
(املرجع :نبيل عناين و�سليمان من�صور :دليل التطريز الفل�سطيني ،ظ ،4مركز الرتاث
ال�شعبي يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة2004 ،م) .

1313د� .شكري عراف  -احلرير  -من م�صادر االقت�صاد الفل�سطيني  -الطبعة الأوىل  -بتاريخ
كانون ثاين � ،1997ص ( 311 - 304مقتب�س) .
1414املديرية العامة للإر�شاد والإعالم الزراعي والبحث التطبيقي  -دليل املزارع -
�1999ص �“ 200صادر عن وزارة الزراعة”( .مهند�سة زراعية �سحر ال�شعراوي) .
1515د .حممود علي عطا اهلل :وثائق الطوائف احلرفية يف القد�س يف القرن ال�سابع ع�رش
امليالدي من خالل �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية ،اجلزء الأول ،مركز التوثيق
واملخطوطات ،جامعة النجاح الوطنية ،طبعة �أوىل 1991م”) .
1616م�رشوع حماية وتطوير احلرف وال�صناعات التقليدية-وزارة الثقافة الفل�سطينية
2008م.
1717ثائر العطاري وعادل يحيى :احلرف اليدوية التقليدية الفل�سطينية-امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية
للتبادل الثقايف ،رام اهلل 2008م.

املراجع احلية:
مقابالت مع الباحثني واملهتمني و�أرباب ال�صناعات ال�شعبية و�أ�صحاب �أو موظفي
املتاحف الرتاثية.
1 .1حممد فهد الأعرج-ال�سواحره ال�رشقية 80-عاما2009/2/22-م.
2 .2د� .رشيف كناعنه2009/4/5 :م الباحث ماحلرر امل�سئول ملجلة الرتاث واملجتمع يف
جمعية انعا�ش اال�رسة-البريه.
3 .3عبد العزيز �أبو هدبا2009/2/ 23 :م و2009/4/5م الباحث يف جمعية �إنعا�ش
الأ�رسة –البرية”من مواليد دير �أبان القرية املدمرة يف العام  1948ق�ضاء القد�س”.
4 .4نادر جالل التميمي :رئي�س احتاد ال�صناعات التقليدية واحلرفية يف فل�سطني-اخلليل-
2009/2/22م.
5 .5احلاجة �أم نا�رص”�سمريه املطور وادي اجلوز
6 .6احلاجة �أم هيثم حلوه قراعني�-سلوان2009/2/26م
7 .7احلاجه �أم امين ابو طري2009/3/5م
�8 .8أر�شيف مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي�-سعري اخلليل
9 .9الزيارات امليدانية.
1010املقابالت ال�شخ�صية.
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اجللسة الثانية
الرتاث الشعيب يف القدس
(قيم وأصالة وإنتماء)
♦ ♦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

موسم النيب موسى عليه السالم
بني االحتفال واإلبطال

أ.عبد العزيز أبو هدبا
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عناصر البحث:
◄◄�أو ًال  :العمق التاريخي للمو�سم.
◄◄ثاني ًا � :صالح الدين الأيوبي وقراره باالحتفال باملوا�سم ومنها مو�سم النبي
مو�سى.
◄◄ثالث ًا  :املالمح الرئي�سية لالحتفاالت قدمي ًا وحديثاً.
1 .1زمن املو�سم.
�2 .2أماكن املوا�سم.
3 .3القائمون على هذه املوا�سم.
4 .4مدة املوا�سم و�أيام �إقامتها.
5 .5امل�شاركة يف املو�سم.
�6 .6أهم الفعاليات قدمي ًا وحديث ًا :
 .أم�سريات البيارق �إىل القد�س من خمتلف املدن الفل�سطينية.
.بم�سرية البيارق من الأق�صى �إىل العيزرية ومن ثم النبي مو�سى.
.تاالحتفاالت داخل النبي مو�سى.
◄◄رابع ًا  :بع�ض الأغاين.
◄◄خام�س ًا  :دور هذه املوا�سم يف خدمة الثقافة والرتاث والق�ضية الفل�سطينية.
◄◄�ساد�س ًا  :م�ستقبل هذه املوا�سم.

أوالً -العمق التارخيي للمواسم:
�إن االحتفال ببع�ض الأماكن وامل�سميات واملقامات �أمر قدمي يف بالد ال�شام عامة،
ويف فل�سطني خا�صة ،حيث �أقبل العديد من ال�صحابة على الإقامة يف فل�سطني بناء على
توجيهات الر�سول الكرمي عندما �س�أله ال�صحابة عن �أف�ضل الأماكن لل�سكن ،فقال( :يف
بيت املقد�س و�أكناف بيت املقد�س) .وهذا دفع العديد من ال�صحابة �إىل القدوم �إىل القد�س
فا�ستقروا يف فل�سطني وماتوا ودفنوا فيها ،ف�أخذ الأهل مكان الدفن هذا �سبي ًال للزيارة
والتربك والوفاء بالنذور وغري ذلك.

وعليه ف�إن املزارات كانت موجودة يف فل�سطني قبل �صالح الدين الأيوبي ،وما كان
قراره بتنظيم مو�سم النبي مو�سى وغريه من املوا�سم �إال ت�أكيداً على ما �سبق ،مع توظيف هذا
املو�سم لأمور ع�سكرية و�سيا�سية ،بعد �أن حرر القد�س من الفرجنة الذين بقي الباب مفتوح ًا
لهم لزيارة الأماكن الدينية امل�سيحية ،والتي كانوا يفدون �إليها يف �أوقات حمددة ب�أعداد
غفرية ،فدفع هذا �صالح الدين ليتخذ من مو�سم النبي مو�سى وغريه من املوا�سم و�سيلة
لتجمع امل�سلمني يف القد�س ،ويف الأماكن احل�سا�سة الأخرى خالل جتمع امل�سيحيني فيها
يف �أعياد الف�صح املجيد .حيث كانت القد�س بعامة وامل�سجد الأق�صى بخا�صة مكان جتمع
�أبناء فل�سطني كافة ،ثم يكون االنطالق فيها مبوا�سم خا�صة نحو العيزرية ،ومنها �إىل مكان
النبي مو�سى قرب �أريحا.
وما مو�سم النبي مو�سى �إال واحداً من هذه املوا�سم التي يزيد عددها على ثالثني،
وت�أتي يف �أوقات متعددة خالل العام .ولكن يبقى مو�سم النبي مو�سى هو الأكرب والأهم
فيها .و�س�أعمل على �إلقاء الأ�ضواء على هذا املو�سم من حيث:
1 .1زمن املو�سم.
2 .2مكان املو�سم.
3 .3القائمون على هذا املو�سم مدة املو�سم و�أيام �إقامته.
4 .4امل�شاركة يف املو�سم.
5 .5املالمح الرئي�سة لالحتفاالت قدمي ًا وحديثاً.
6 .6م�ستقبل هذا املو�سم.

ثانياً -صالح الدين يف القدس 1187هـ واختاذ قرار باالحتفال مبوسم النيب
موسى:
 1189هـ تقريباً .حني �أمت �صالح الدين فتح القد�س ،و�أق�صى عنها الغزاة الفرجنة� .أخذ
يتلم�س كل الإجراءات التي من �ش�أنها �أن تعيد �إىل القد�س وجهها العربي امل�سلم ،ف�أح�رضاملنرب
من بالد ال�شام ،و�أقام �صالة اجلمعة يف  /27رجب  583هـ  1187/10/2وطاف يف
املدينة بعد �أن متت ال�سيطرة على املدينة بعد � 3ساعات من طلوع ال�شم�س ،و�شاهد ما يجري
فيها من احتفاالت دينية ،وخا�صة يف عيد الف�صح حيث مل مينع امل�سيحيني من االحتفال
به ،و�شاهد اجلماهري امل�سيحية ،وبخا�صة ال�رشقية منها ت�أتي �إىل القد�س يف هذه املنا�سبة،
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فر�أى �أنه من ال�رضوري �أخذ خطوة احتياطية ،بحيث يكون هناك جتمع للم�سلمني يف القد�س
وما حولها يف �أيام الأعياد هذه ،ف�أخذوا باالحتفال مبو�سم النبي مو�سى ،و�أرجح �أن يكون
عام  1189هـ هو �أول مرة يقام فيها هذا املو�سم� .أي بعد �سنة و�ستة �أ�شهر من تطهري القد�س
من الفرجنة ،وذلك بعد �أن �شاهد التجمعات عام  1188م.
وبطبيعة احلال مل يكن املقام كما هو يف يومنا هذا ،وبقي كذلك حتى جاء الظاهر
بيرب�س ،و�أقام الأبنية املختلفة عام  1269هـ ،ثم وقف �أرا�ضي كثرية من خالل القرون
املا�ضية من �أجل املقام واملو�سم ،والتي �سيتم اال�ستيالء عليها من قبل �سلطات االحتالل
كما �س�أبني ذلك فيما بعد.

ثالثاً  :املالمح الرئيسة لالحتفاالت قدمياً وحديثاً

♦ ♦زمن املو�سم  :مل يكن هناك زمن حمدد لزيارة العديد من املقامات يف فل�سطني،
و�إمنا كانت هذه الزيارات ترتبط ب�أحداث فردية لتقدمي النذور �أو حماولة تلبية مطلب
ل�شخ�ص عن طريق هذا الويل ،وجاء �صالح الدين الأيوبي ،وربط �إقامة معظم هذه املوا�سم
بالأمور ال�سيا�سية والع�سكرية ،فكان �أن حدد �أهمها وهو مو�سم النبي مو�سى مبا يتواءم مع
�أعياد الف�صح .حتى يكون هناك ح�شد �إ�سالمي مقابل احل�شد امل�سيحي ،و�إذا مررت على �أجندة
زيارة هذه املقامات واملوا�سم جتدها تغطي حقبة زمنية معينة ترتبط مبا �سبق.
♦ ♦�أماكن املوا�سم � :إذا طفنا �أنحاء فل�سطني جند فيها مئات املقامات ،ولكن �صالح
الدين اختارة عدداً منها ملوقعها اال�سرتاتيجي لقربها من مكان احلدث الع�سكري وال�سيا�سي

والديني ،فكان ان بد�أ مبو�سم النبي مو�سى من عام  1189هـ على الأغلب ،و�أرى �أن هذا
املقام كغريه كان قائماً ،وكانت متار�س بع�ض مرا�سم زيارته ،ولكن يف �أوقات غري حمددة
�أو منتظمة ،وكان البعد الديني هو الأ�سا�س فيها ،وكان يزور املقام عدد من امل�سلمني من
خارج فل�سطني.
و�إذا كان �صالح قد بد�أ م�سرية املوا�سم ،فقد جاء بعده من ثبت الفكرة و�أكد عليها و�أقام
العمارة يف العديد من هذه الأماكن ،حيث كان الظاهر بيرب�س هو من �أخذ على عاتقه ذلك،
فعم العمران تلك املواقع التي يغلب على معظمها ما ميكن �أن يقال �إنه قرب �شيخ �أو ويل.
َّ
وهي تغظي �أكرث من  30موقع ًا يف خمتلف �أنحاء فل�سطني ،كما يظهر يف اخلارطة ،ومن
�أهمها مقام النبي مو�سى الذي �شيد عام  1269هـ من قبل الظاهر بيرب�س.
♦ ♦القائمون على هذا املو�سم � :إن امل�ؤ�س�سات الدينية الإ�سالمية هي امل�رشف
واملوجه الرئي�س لهذا الن�شاط فهم الذين يعدون كل متطلبات املو�سم وم�سريته وامل�شاركني
فيه ،ولكن كل ذلك ب�إ�رشاف اجلهات الدينية امل�س�ؤولة ،فمث ًال كان املو�سم ب�إ�رشاف احلاج
�أمني احل�سيني  /مفتي فل�سطني خالل زمن االنتداب.
♦ ♦مدة املو�سم و�أيام �إقامته  :يتميز مو�سم النبي مو�سى بات�ساع زمنه ف�أقله
�أ�سبوع و�أكرثه � 4أ�سابيع ،وكما يقال � 4أيام جمعة ،وتختلف هذه التواريخ من عام لآخر
الرتباطها بعيد الف�صح ،ويغلب �أن ال ت�ستمر االحتفاالت �أكرث من �أ�سبوع.
ويقام املهرجان ابتداء من اجلمعة التي ت�سبق �سبت النور و�أحد الف�صح لدى
الطوائف الغربية ،وت�ستمر
االحتفاالت ملدة �أ�سبوع
كامل ،وقد يتواجد بع�ض
الزوار يف املقام �أي
ينامون فيه.
والق�سم الأكرب يغادر
املكان بعد انتهاء مرا�سم
االحتفال ،وقد يعود يف
اليوم التايل ،ولكن احل�ضور
يتغري تقريب ًا كل يوم.
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♦ ♦امل�شاركة يف املو�سم :تختلف نوعية امل�شاركن يف هذا املو�سم ح�سب الظروف
وح�سب الأزمان ،ف�إذا عدنا مائة عام �إىل الوراء ونظرنا �إىل م�سرية املو�سم يف القد�س لر�أينا
احل�شد الكبري ولر�أينا تواجداً من خمتلف مناطق فل�سطني ،ونالحظ تواجد ال�سلطة الرتكية من
�ضمن املوكب ،فاملو�سم مفتوح ،وحتر�ص كل املدن الفل�سطينية الرئي�سة الثبات وجودها يف
امل�سرية ببيارقها اخلا�صة.
♦

♦م�سريات البيارق يف خمتلف املدن الفل�سطينية:

أهم الفعاليات قدمياً وحديثاً:
و�أود هنا �أن �أق�رص حديثي حول مو�سمني �أحدهما يف الع�رشينيات والثاين يف عام
2009م ،وقد ورد و�صف
املو�سم االول يف كتاب
مو�سم النبي مو�سى للدكتور
كامل الع�سلي ،و�أما املو�سم
الثاين فهو ما �شاهدته ب�أم
عيني و�شاركت فيه.
و�إذا عدنا �إىل
الع�رشينيات لوجدنا هناك
�إجراءات ر�سمية ي�رشف
عليها رجال الدين الإ�سالمي
يف احلرم القد�سي ،وكذلك
احلاج �أمني احل�سيني الذي �أ�صبح مفتي فل�سطني ،وكان يت�صدر امل�سرية من الأق�صى بعد
جتميع الأعالم والبيارق من خمتلف مدن فل�سطني ،حيث يتم التجمع يف منطقة احلرم يرافق
ذلك مدائح نبوية والطبول .وال�صورة املرفقة تبني �شيئ ًا من ذلك ،ثم تبد�أ امل�سرية من احلرم
�إىل باب الأ�سباط ،فالعيزرية ثم �إىل مقام النبي مو�سى.

و�إذا انتقلنا �إىل عام  2009ويف  4/17منه لر�أينا �أن االحتفاالت متت على
مرحلتني:
 داخل امل�سجد الأق�صى يقرع الطبول ويتقدم امل�سرية مفتي القد�س وفل�سطني ال�شيخ
حممد ح�سني ،وحمافظ القد�س ال�سيد عدنان احل�سيني .ويرافق ذلك بع�ض املدائح والأغاين

النبوية .مع رفع بع�ض الأعالم ،باحلذر ال�شديد من �سلطة االحتالل ثم تكون امل�سرية �إىل
املقام.
 �أما املرحلة الثانية فتكون يف رحاب املقام عند و�صول املفتي و�صحبه حيث تقرع
الطبول وترتفع رايات الك�شافة ويدخلون ال�ساحة ملرتني الأوىل قبل جميء امل�سرية والثانية
عند جميء امل�سرية من
القد�س ،حيث �شاركت
فرق ك�شفية عدة من
القد�س ،ومن نابل�س.
ثم كانت �صالة اجلمعة
التي �أمنا فيه ال�شيخ
حممد ح�سني .وبعدها
�ألقيت الكلمات من عدد
من امل�س�ؤولني حمافظ
القد�س مفتي القد�س
ال�سيد طاهر النمري
ود.ح�سن خاطر وغريهم.
 وبعدها جاءت الفنون ال�شعبية مبعزوفات مو�سيقية ،ثم الدبكة ال�شعبية ،والعزف
على الربابة.

رابعاً  :بعض األغاني اليت تردد يف املوسم
م���ن �أر�������ض احل�����رم ان��ط��ل��ق��ت م�سريتنا
ت��ن ��أك��د ح��ر���ص��ن��ا ع��ل��ى �أر���ض��ن��ا و�سريتنا
وح��م��ام احل���رم ح��وال��ي��ن��ا ب�برج��م وي��ق��ول :
ال ت��ن�����س��وا ام��ان��ة االج�����داد حت��ي��ا تاريخنا
وال��ي��وم ه��ذي وج��وه اخل�ير بتحفظ �أمانتها
وب��ت��ع��اه��د اهلل ع��ل��ى ���ص��ون��ه��ا ورعايتها
وب�صوت يف ع��ايل ال�سما بجلجل وي��ق��ول :
ه����ذي �أم���ان���ة الأج����ي����ال اح��ن��ا �سدانتها
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���ش��ب��اب ب�ترف��ع ب��ي��ارق ال��وط��ن يف العايل
وب��ت��ق��ول واهلل ال��وط��ن ع��زي��ز علينا وغ��ايل
وه����ذا م��و���س��م ال��ع��ز وال��ت��اري��خ والأجم����اد
علينا ي��ع��ي��د بهجته م��ث��ل اي����ام اخل���وايل
ي����ا زوار م���و����س���ى �����س��ي�روا بالتهليل
زرن�����ا ال��ن��ب��ي م��و���س��ى ع��ق��ب��ال اخلليل
و���ش��ع��رك ي��ا مو�سى �سايل على القناديل
ي����ا زوار م���و����س���ى زوروا ب���ال���ع���ده
زرن������ا ال���ن���ب���ي م���و����س���ى ع���ق���ب���ال احل��ج��ة
ي�����ا زوار م���و����س���ى زورا ب���ال���درق���ة
و����ش���ع���رك ي���ا م��و���س��ى ح���ري���ر يف ورق���ه
ا���س��م��ع��ت ق��ب��ل �سنني �أم���ي ت���ردد �أغانينا
ل����والك ي���ا م��و���س��ى م���ا ت��ع��ب��ن��ا وال جينا
وال ده�����س��ن��ا احل�����ص��ا وال ال��رم��ل برجلينا
ي��ا ال��ل��ي ت��ق��وم م��ن م��ن��ام��ك ت�شني الغزالن
ي��ا ���س��اك��ن غ���ور فل�سطني م��ع ب�ل�اد ح���وران
يف �أر�������ض ال���وط���ن �إل���ن���ا ع��م��ي��ق ج���ذور
زرع���ه���ا ف��ر���س��ان ال��ع��ز ع���ا م���ر الع�صور
ي���ال���ل���ي ب�����دك ت���ت����أك���د م����ن ه����الأق����وال
مل����ق����ام ال���ن���ب���ي م���و����س���ى روح وزور
ه����ذي ب���ي���ارق ال���ع���ز وال���ن�����ص�ر م��رف��وع��ة
م���ن ك���ل �أر������ض ال���وط���ن ل��ل��خ�ير مدفوعة
ي����ا ال����ل����ي ح����اب����ب ت���ت����أك���د بعينيك
ت��ع��ال و���ش��وف ال��ب��ي��ارق م��ن ك��ل جمموعة

���ش��ب��اب و���ش��ي��وخ ال��ق��د���س ب��ت��ق��ط��روا�أف��واج
وي�����ش��ك��ل��وا ف����وق ال���وط���ن ل��ل��خ�ير �أم�����واج
و����ص���وت امل���ع���راج ي���ن���ادي ب�����ص��وت ع��ايل
وب�����دل ه��ال��زي��ت ب���ال���دم ن���ظ���وي ال�����س�راج

خامساً -دور هذه املواسم يف خدمة الثقافة والرتاث والقضية الفلسطينية:
هناك بعدان �أ�سا�سيان يف �إقامة هذه االحتفاالت:
 البعد الديني وال�سيا�سي الذي هو وراء هذا االحتفال منذ بدء �إقامته ،وحتى يومنا
هذا ،حيث تربز القيادات ال�سيا�سية والدينية يف كل مراحل االحتفال ويف كل خطواته .وهذا
ال يقلل من املنطلق الأ�سا�سي لإقامة االحتفال -وقد قال خليل ال�سكاكيني رحمه اهلل
 (لو مل يكن هذا االحتفال لدعوت لإقامته) ،وهذا يدلل على �أهمية املو�سم يف الوقوف
يف وجه املد ال�صهيوين الذي بلع كل الأر�ض الفل�سطينية ،فاالحتفال �إثبات وجود وطريق
مقاومة.
 البعد الثقايف  :يف هذا املو�سم كانت وال زالت تربز املالمح الرتاثية ،فهناك الدبكة
ال�شعبية والأهازيج وعزف الربابة ،وغري ذلك من املالمح الرتاثية ال�شعبية .وهذه كلها جتعل
الزائر يعي�ش �أجواء املا�ضي الأ�صيل.

سادساً -مستقبل هذا املوسم:
لقد مرت �سنوات كثرية على هذا املو�سم وتعر�ض املو�سم خاللها �إىل عقبات منعت
قيامه لظروف خمتلفة ومنوعة ،ولن�ستعر�ض م�سرية هذا املو�سم خالل �أل � 820سنة املا�ضية
واملتبع الحتفاالت املو�سم خالل القرون الثمانية املا�ضية ،يت�أكد �أن هذا االحتفال توقف
لفرتات طويلة لظروف �إما ع�سكرية و�إما �إدارية ،وكان �أهم �أحداث عام  ،1948وال يفهم
من هذا ان زيارة النبي مو�سى لأداء ال�شعائر الدينية واالبتهال �أو الوفاء بنذور �أو ختان
ال�صبيان قد توقفت متام ًا منذ عام 1948م ،ولكن الذي توقف هو املو�سم الكبري ثم عادت
احلياة لالحتفال باملو�سم يف يوم اجلمعة  1987/4/17و�شارك عدد من املواطنني يف
االحتفال و�أداء �صالة اجلمعة يف املقام.
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وقد تتابعت هذه االحتفاالت يف �سنوات عدة وخا�صة بعد �أن وجهت يل دعوة من
اجلمعية املحمدية اخلريية حل�ضور املو�سم يف  1994/4/15وحتى يومنا هذا حيث
ح�رضت االحتفاالت التي متت يف يوم اجلمعة  2009/4/17ولكن قبل �أعوام �أ�صدرت
ال�سلطات اال�رسائيلية قراراً مبنع �إقامة املو�سم يف عام  2001وها �أنا �أقدم لقطات فيديو
�صورتها يف االحتفال يف ذلك اليوم.
وال�س�ؤال املطروح الآن:

ما م�ستقبل هذا املو�سم يف الأعوام القادمة ؟
يبدو هذا ال�س�ؤال م�رشوع ًا بعد �أن تبني �أن هناك خمطط ًا لال�ستيالء على �أكرث من 139
�ألف دومن من �رشقي بلدة العيزرية حتى البحر امليت مبا فيها �أوقاف النبي مو�سى ومقامه
– كما ورد يف جريدة القد�س يوم  2009/6/28يف ال�صفحة الأوىل ،وظهرت �صورة مقام
النبي مو�سى ،وهل �سنمنع من �إقامة هذه االحتفاالت يف الأعوام القادمة ،وبخا�صة �أن هناك
خمطط ًا �سيمنع �أهايل ال�ضفة من ال�سفر �إىل �أريحا عن الطريق احلايل اجلنوبي ،و�سيعر�ض
عليهم الذهاب �إىل �أريحا عن طريق معرجات الطيبة �أريحا .
دعونا ننتظر حتى العام القادم لرنى ماذا �سيعمل االحتالل؟ وماذا �سيتخذ من �إجراءات
وقرارات ت�صب كلها يف ميدان اال�ستيالء الكامل على كل �أر�ضنا؟ ولتحول هذه القرارات بيننا
وبني العي�ش مع تاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا وموا�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 الباحثان يف هذه الدرا�سة ما كان عليه الن�سيج االجتماعي يف مدينة القد�س
يف القرن امليالدي ال�سابع ع�رش؛ ا�ستنادا �إىل ما ورد يف �سجالت املحكمة ال�رشعية يف
القد�س ،ويعود تاريخ �أول �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية �إىل الرابع ع�رش من �شوال �سنة
936هـ املوافق � ،1530/6/11أي �إىل ما بعد بداية احلقبة العثمانية ب�أربعة ع�رش عاماً؛
مما جعلها تت�صدر �سجالت املحاكم ال�رشعية يف بالد ال�شام من حيث عددها و�شمولها؛ �إذ
ربا عددها عن � 605سجالت ما زالت ت�ستخدم حتى اليوم( .انظرعطا اهلل . )1/1
ودرا�سة هذه ال�سجالت على قدر كبري من الأهمية ،ذلك مبا توثق حلقبة خطرية من
تاريخ فل�سطني عموما ،وبيت املقد�س خ�صو�صا؛ ناهيك عما فيها من احلقلئق التاريخية
التي تعك�س مكونات الن�سيج االجتماعي للمدينة من حيث طوائفها وحرفيوها وطبيعة
احلياة فيها.

مدخل:
يتناول الباحثان يف هذه الدرا�سة ما كان عليه الن�سيج االجتماعي يف مدينة القد�س
يف القرن امليالدي ال�سابع ع�رش؛ ا�ستنادا �إىل ما ورد يف �سجالت املحكمة ال�رشعية يف
القد�س ،ويعود تاريخ �أول �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية �إىل الرابع ع�رش من �شوال �سنة
936هـ املوافق � ،1530/6/11أي �إىل ما بعد بداية احلقبة العثمانية ب�أربعة ع�رش عاماً؛
مما جعلها تت�صدر �سجالت املحاكم ال�رشعية يف بالد ال�شام من حيث عددها و�شمولها؛ �إذ
ربا عددها عن � 605سجالت ما زالت ت�ستخدم حتى اليوم( .انظرعطا اهلل . )1/1
ودرا�سة هذه ال�سجالت على قدر كبري من الأهمية ،ذلك مبا توثق حلقبة خطرية من
تاريخ فل�سطني عموما ،وبيت املقد�س خ�صو�صا؛ ناهيك عما فيها من احلقلئق التاريخية
التي تعك�س مكونات الن�سيج االجتماعي للمدينة من حيث طوائفها وحرفيوها وطبيعة
احلياة فيها.
وقد �صدر هذا الكتاب عن مركز التوثيق واملخطوطات والن�رش بجامعة النجاح الوطنية
بنابل�س ،ويقع يف جز�أين من نحو �سبعمائة �صفحة .وقد ا�ستخل�ص املحقق املرحوم الدكتور
حممود عطا اهلل مادته من �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية ،و�صدر اجلزء الأول يف ذي
احلجة �سنة 1411هـ ،يونيو حزيران  ،1991و�صدر اجلزء الثاين يف �أواخر عام  .1992وقد

ذيل املحقق كال من اجلز�أين بفهار�س ،ت�س ّهل الرجوع �إليهما ،والإفادة منهما .ويبلغ عدد
ّ
ال�سجالت العثمانية التي ا�ستقى املحقق مادة كتابه منها� ،ستمائة وخم�سة �سجالت ،وملا
كان جل الوثائق مما يخ�ص القرن ال�سابع ع�رش فقد حددنا البحث زمنيا بذلك القرن مع �أن
كثرياً من الوثائق كانت قبل ذلك ،و�أن كثريا من املهن واحلرف ال�شعبية كانت قد ظهرت
قبل ذلك التاريخ مبدة طويلة ،فاملهنة واحلرفة التي يزاولها النا�س اليوم هي ابنة القرون
ال�سابقة.
وقد كانت القد�س تعج باحلياة ،ي�شهد بذلك هذا العدد ال�ضخم من احلرفيني واملهنيني
الذين كانوا يعمرون �أحياءها باحلركة ونداءات الباعة ،فذاك حداد يطرق احلديد ،وهذا جنار
يهوي بقدومه على اخل�شب� ،أو يق�صه مبن�شاره ،وذاك دباغ وهذا معا�رصي ،. . . .وتلك �أ�سواقها
ت�ضج بال�سوقة الذين يفدون �إليها من كل �أوب� ،أو يغادرونها بعيدا �إىل م�رص املحرو�سة �أو
�إىل �صيدا وغريها من مدن ال�شام.
ولهذا الكتاب قيمة كبرية ،لي�س من حيث تلبيته حلاجة الباحثني يف هذا املجال ،و�س ّد
ثغرة يف م�رشوع الت�أريخ لفل�سطني وح�سب ،ولكن ال�ستناد مادته �إىل الوثائق ال�رشعية يف
�سجالت حمكمة القد�س ،التي �سلمت من عوادي الزمن وعبث العابثني ،على العك�س مما �آلت
�إليه وثائق املحاكم يف املدن والقرى كغزة ويافا وعكا� ،إذ تعر�ضت للتلف اجلزئي ،وفقد
بع�ضها.
ويت�ضمن الكتاب وثائق كثرية من عقود و�صكوك وكتب ر�سمية من تعيني وعزل،
و�شكاوى ومذكرات ونحو ذلك .وقد �سلك املحقق يف ت�صنيفها وتبويبها منهج ًا يعتمد
على تخ�صي�ص ح�صة لكل طائفة ،ي�رسد فيها ما تو�صل �إليه من الوثائق التي تت�صل بتلك
الطائفة.
وقد مهد للجزء الأول مبا بينّ فيه م�صادر الوثائق ،وهي �سجالت املحكمة ال�رشعية،
ثم انتقل �إىل بيان �أهمية تلك ال�سجالت وتواريخها واللغات التي �صيغت بها ،وهي العربية،
والرتكية ،واخلطوط التي ُد ّونت بها .وا�ستعر�ض امل�صنف عقب ذلك ،عالقة الدولة ممثلة
على وجه اخل�صو�ص ب�شخ�ص احلاكم ال�رشعي (القا�ضي) واحلاكم العريف مريلوا بالطوائف
احلرفية.
ثم ا�ستعر�ض املحقق ازدهار احلرف و�أنواعها ،والقطاعات ال�شعبية التي تعتمد عليها
يف توفري الدخل الالزم .ومن الإ�شارات التي نقف عليها يف هذا املجال� ،أن �أحدا من امل�سلمني
ال�شماعني ،وهم الذين يكت�سبون �أرزاقهم عن طريق �صناعة ال�شمع و�أدواته
مل يكن يف طائفة ّ
وبيعها .بينما كان املنت�سبون لهذه الطائفة من الن�صارى يف الأعم الأغلب .كما �أن امل�سلمني
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مل يهتموا كثريا بحرفتي اخلياطة وال�صباغة ،وكان ج ّل املنت�سبني �إليهما من الن�صارى
واليهود.
وقد جرت العادة �أن تتنا�سخ احلرفة يف �أبناء العائلة الواحدة جيال بعد جيل حتى �صح
�أن تنت�سب الأ�رسة �إىل مهنة �أو حرفة بعينها ,متاما كما �أخذت «الثالجة والع�صارة والقطاعة
ونحوها �أ�سماءها من �أفعالها التي غلبت عليها . . .ومن هنا كانت داللة �صيغ املبالغة يف
العربية».

إدارة الطوائف احلرفية:
وكان لكل طائفة رئي�س �أو م�س�ؤول يدير �ش�ؤونها ،ويحكم بني �أع�ضائها يف ما ي�شجر
بينهم من خالف ،وينظم �ش�ؤونهم وفقا ملا جرت به العادات والتقاليد ،وكان يعرف با�سماء

خمتلفة منها:
�1 .1شيخ الطائفة� ،أو املتكلم على املنت�سبني �إليها ،مبعنى الذي ينوب عنهم وينظم

�أمورهم ,وهو مطاع فيهم.

2 .2املتكلم ،وت�شري الوثيقة � 422سنة 1651م �إىل �إعفاء الطاحونة اجلارية حتت تكلم
ال�شيخ هبة اهلل وال�شيخ حممود . . . . .من التكاليف .ويف و�صف الطاحونة ب «اجلارية حتت
تكلم� ». . .إىل �أن املق�صود باملتكلم الآمر �أو املدير.
3 .3املقدم ،ا�ستنادا �إىل ما ورد يف الوثيقة �/4سنة 1608م حيث ذُكر املعلم �صالح بن
خليل ب�صفته« :مقدم» البياطرة بالقد�س ال�رشيف.
4 .4ري�س الطائفة ،كري�س الطباخني؛ مبعنى رئي�سهم.
وهو:

5 .5واملهتار ،كاملختار( ،انظر الوثيقة� 667سنة 1628م) ورمبا �أطلق عليه لقب �آخر

«6 .6نقيب» ،الذي تولد منه ا�سم النقابة اليوم( ،الوثيقة 1634/108م) فك�أن الطائفة
كانت �آنذاك مبعنى النقابة اليوم .وكان تعيني ال�شيخ �أو املهتار يتم مبوجب براءة ي�صدرها
احلاكم ال�رشعي ،فقد ن�صت الوثيقة � 79سنة 1624م على «تعيني احلاج حممد املعك�س
�شيخا على طائفة احلالقني مبوجب براءة �سلطانية».
ونعتقد �أن املهتار �أعلى رتبة من ال�شيخ والنقيب ،وت�شري وثائق عديدة �إىل �أن املهتار
كان يعني على طوائف عدة ،ولي�س على طائفة واحدة ،فالوثيقة � 666سنة 1607م ت�شري
�إىل تعيني احلاج �شم�س الدين بن على بن خالد مهتاراً على طائفة احلمامني والداللني

وال�سقائني واملزينني واملزاهرية واملطرقجية واملوا�شط و�رضابة العود .وت�شري الوثيقة
� 668سنة � 1630إىل �أن ال�صدقات ال�سلطانية �أنعمت على حممد ال�سمني بوظيفة املهتارية
بالقد�س ال�رشيف املحمية على �أرباب احلرف من ال�سقائني واحلمالني وطائفة احلمامية. . .
غري �أن الأكرث ذكراً هو «�شيخ الطائفة» يليه املتكلم على �أع�ضائها ،وهو ما �سريد بكرثة يف
ثنايا البحث.
كما كان هناك �شيخ ال�سوق :وهو مبثابة مدير ال�سوق بلغة الع�رص ،وهو الذي ينظم
احلركة التجارية فيه ،ويحتكم �إليه املتخا�صمون يف ال�سوق . . . .وقد ورد يف الوثيقة 414
وعرف با�سم �شيخ ال�سوق .وانظر كذلك الوثيقة � 26سنة
�سنة 1632م ا�سم �إ�سماعيل بن حممد ِّ
1604م.
وقد ا�ستعر�ض امل�صنف الطوائف واحدة تلو واحدة ،و�أورد حتت كل طائفة ،جملة من
الوثائق من تعيني و�شكاوى وممار�سات خمالفة وتنبيهات واتفاقات وغريها .وقد جعل
لكل من الطوائف والوثائق �سل�سلتني رقمهما فيهما .وفيما ي�أتي عر�ض للتف�صيالت التي

�أوردها امل�صنف بخ�صو�ص عدد من الطوائف (: )34 - 19
1 .1طائفة الأ�ساكفة :جمع �إ�سكاف ،و�إ�سكايف ،وهو احلريف الذي ي�صنع الأحذية من

اجللد ويعاجلها .وتت�ضمن هذه الوثيقة «تعيني ال�سيد تاج الدين بن ال�سيد علي» ،وذلك �سنة
 1016هـ.
 3Ú Úوثيقة تعيني م�شايخ الأ�ساكفة.
 4Ú Úوثيقة �شكوى الأ�ساكفة اليهود من �شيخ طائفة اليهود.
 6Ú Úوثيقة ممار�سة بع�ض الأ�ساكفة ل�صناعة الدباغة بجانب �صنعتهم.

2 .2طائفة الأطباء واجلراحني واحلكماء:
ال�صالحي،
جراحا يف البيمار�ستان امل�ست�شفى
 9Ú Úوثيقة تعيني �إبراهيم بن مو�سى ّ
ّ
ويعود تاريخها �إىل يوم اخلمي�س  8رم�ضان 1013هـ.
 14Ú Úوثيقة تنبيه يو�سف بن خ�ضري بعدم تعاطي �صنعة اجلراحة وااللتزام
ب�صنعته.
 18Ú Úوثيقة �إذن ب�إجراء عملية �رسطان الفم ،وتعود �إىل  19حمرم �سنة  1038هـ.
وجاء فيها« :باملجل�س ال�رشعي املحرر املرعي �أجلّه اهلل تعاىل لدى موالنا قدوة الق�ضاة،
حمرر الق�ضايا والأحكام� ،ص ْدر املدر�سني الكرام ،احلاكم ال�رشعي ،املوىل طه �أفندي ابن
ال�شيخ �صالح الديري الوا�ضح خطه الكرمي �أعاله نظريه �أدام اهلل عاله ح�رض حممد ابن �رشف
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الدويك ،و�أ�شهد على نف�سه طايعا خمتارا� ،أنه �أذن لعلي بن ع�صفور من �أهايل قرية بيت
�صفافا الكاينة بظاهر القد�س ال�رشيف� ،أن يقطع ما به من ال�رسطان الذي بفمه ،ومنعه من
الأكل وال�رشب� ،إذنا �رشعيا ،و�أنه �إن ح�صل له �شيء ب�سبب �شيء فدمه هدر ،وح�رض �أخواه
خليل و�صالح و�أمهم فاطمة �شهود احلال».

 .3طائفة بائعي الكتب:
 .4طائفة البياطرة.
 .8طائفة احلدادين.
 .10طائفة احللوانية.
 .12طائفة احلمامني واحلالقني.
 .14طائفة اخلبازين.
 .28طائفة ال�شماعني.
Ú

 323Úوثيقة تعيني خليل بن ميخائيل.

Ú

 324Úوثيقة حتديد �سعر ال�شمع املحلي.

 .30طائفة ال�صياغ ،وهي �آخر اجلزء الأول.
ويف اجلزء الثاين ،مل يحد املحقق عما انتهجه يف اجلزء الأول ،بل لقد تابع فيه ت�سل�سل
كل من الطوائف والوثائق .فبد�أه بطائفة الطحانني و�أعطاها رقم  ،13و�أوىل الوثائق اخلا�صة
بهذه الطائفة وردت حتت رقم  .376ومن الطوائف احلرفية التي ا�ستعر�ضها املحقق يف

هذا اجلزء:
 .35طائفة العالفني.
 .36طائفة الفتّالني فتل احلبال واخليوط.
 .38طائفة الفواخريية� :صناعة الفخار.
 .41طائفة الق�صابني.

 493Ú Úوثيقة تنبيه بعدم الذبح يف البيوت �أو الأديرة .ويعود تاريخها �إىل يوم
اخلمي�س  3جمادى الأوىل  1012هـ.
 496Ú Úوثيقة تنبيه ب�رضورة العمل من ال�صباح �إىل الع�رص ،وتعود �إىل يوم الأربعاء
 2رجب 1013هـ.

 .44طائفة القهوجية.
Ú

 543Úوثيقة تنبه على القهوجية عدم ا�ستخدام الأوالد املرد لإ�سقاء القهوة.

 .46طائفة املبي�ضني والنحا�سني تبيي�ض النحا�س.
 .47طائفة املزينات.
 566Ú Úوثيقة تعيني احلاجة �أ�صيل بنت عمرو ال�صيعري واحلاجة نبوية .وتعود �إىل
يوم اخلمي�س � 8صفر 1068هـ .وجاء فيها:
«كما ات�صل مب�سامع موالنا احلاكم ال�رشعي ،املوقع �أعاله ،ح�سن �سلوك كل واحدة من
احلاجة �أ�صيل بنت املرحوم عمر ال�صيعري واحلاجة نبوية ،ومعرفتهما بتعاطي زينة الن�ساء
وم�صاحلهن ومت�شيطهن ،دون غريهن من الن�ساء ،واقت�ضى احلال �إىل تعيينهما ون�صبهما
بطلبهما لذلك وا�ستخار اهلل ،موالنا احلاكم ال�رشعي كثرياً ،واتخذه هادي ًا ون�صرياً ،ون�صب
كل واحدة من احلاجة �أ�صيل واحلاجة نبوية.
وقد بلغت جملة الطوائف اثنتني وخم�سني طائفة ،وبلغ عدد الوثائق  677وثيقة .وقد
ذيل املحقق كتابه بالفهار�س العامة من �أعالم و�أماكن ومناذج لبع�ض الوثائق وامل�صادر
ّ
واملراجع التي �أفاد منها يف ت�صنيف هذا الكتاب.
وبعد،
ف�إن لهذا الكتاب �أهمية بالغة ،وذلك من حيث �إنه ي�ؤرخ ملدينة القد�س من باب،
وي�ؤ�صل كثرياً من احلرف واملهن من باب �آخر .ويو�ضح ما كان من �ش�أنها يف القرون
الأربعة الأخرية ،فهناك وثائق ت�شري �إىل �أن ال�صابون كان ي�صنع يف فل�سطني وي�صدر عرب
البحر الأبي�ض املتو�سط .وت�شري وثيقة �إىل �أن القوم كانوا يهتمون بزينة الن�ساء ،وتخ�صي�ص
موظفات لهذه الغاية ،و�أن اختيارهن كان يتم ا�ستنادا ل�رشوط وموا�صفات معينة ،كح�سن
اخللق ،و�إتقان احلرفة.
و�أخريا ،فقد ال نكون مبالغني �إن قلنا �إن من ي�ستعر�ض الوثائق التي ت�ضمنها هذا
الكتاب �سيجد نف�سه يف حواري القد�س و�أزقتها ويف �أ�سواقها ال�شعبية ،تفوح منها رائحة
التاريخ ،ممتزجة برائحة البخور ،وب�ضائع العطارين ،و�أ�صوات املزاهر والداللني.
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مقدمة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل �إعطاء �صورة وا�ضحة عن تراث قرية را�س �أبو عمار وتاريخها،
�إحدى قرى ق�ضاء القد�س قبل عام النكبة 1948م ،وتقع هذه القرية �إىل اجلنوب الغربي من
مدينة القد�س ،واليوم هي على بعد « »13كيلو مرتاً ،و�أعلى منطقة فيها ترتفع عن �سطح
البحر « »750مرتاً.
�إن هذه القرية كانت تزخر باحلياة والرخاء �إىل �أن �أ�صابها رج�س االحتالل عام
1948م ،فخيم عليها الظالم ،وعانت اخلراب ثم التدمري مثل كث ٍري من املدن والقرى
الفل�سطينية التي هجرت واقتلع �أهلها منها الجئني �إىل ال�شتات.
وكانت م�ساحة �أرا�ضي قرية را�س �أبوعمار عام 1945م تبلغ « »8345دومناً ،وعدد
�سكانها « »620ن�سمة ،ومل يكن قد ت�رسب لليهود �شرب واحد من �أر�ضها ،بل بقيت ملك ًا لأهلها،
وعلى الرغم مما ح�صل لأهل هذه البلدة نتيجة الحتاللها ،فقد بقي الرتابط قائم ًا بني �أهلها
و�أر�ضهم مو�صوالً ،لأن املكان عندهم هو االنتماء ،والإن�سان ابن بيئته ،وكل موجودات
املكان دخلت عوامل الفكر عند الأبناء ،لأن املكان الأ�صل يعني املنبت واملن�ش�أ وال ميكن
للأمكنة البديلة �أن تكون وطناً ،واملكان الفل�سطيني فوق هذا كله.

التســمــيــة:
تقول الرواية ال�شفوية �أن ا�سم قريتنا را�س �أبو عمار قبل حوايل «� »300سنة ،كان
حول �إىل را�س العقبة لفرتة ق�صرية جداً ،وكان يف موقع را�س
«بيت �سقايا� ،أو �سكايه» ثم َ
العقبة مقام لويل �أ�سمه �أبو عمار ،ومع مرور الأيام �أ�صبح اال�سم لقريتنا را�س �أبو عمار
وت�أكيداً لأقوال كبار ال�سن يف القرية ،تبني معنا من خالل البحث �أن بيت �سقايا هي قرية
من قرى القد�س ،وتقريب ًا يف نف�س املوقع.

الــمــوقــع:
تقع هذا القرية يف اجلنوب الغربي من مدينة القد�س وقبل نكبة عام 1948م كان طول
الطريق الوا�صل من را�س �أبو عمار �إىل مدينة القد�س « »19كيلو مرتاً ،واليوم هي على بعد «
 « 13كيلو مرتاً ،ومتو�سط ارتفاعها عن �سطح البحر  625مرتاً.

املســاحــة واحلــدود :

تبلغ م�ساحة �أرا�ضي قرية را�س �أبو عمار ح�سب ما جاء يف املو�سوعات الفل�سطينية
ووثائق االنتداب الربيطاين على فل�سطني « »8345دومن ًا منها « »40دومن ًا الأرا�ضي املبني
عليها ،و « »29دومن ًا للطرق والوديان ،وال ميلك اليهود فيها �شيئاً.
ويحد القرية من ال�شمال قرية عقور ،ومن ال�شمال الغربي قرية دير ال�شيخ ،ومن الغرب
واجلنوب الغربي قرية عالر ،ومن اجلنوب قرية وادي فوكني ،ومن اجلنوب ال�رشقي قرية
القبو و�أخرياً من ال�رشق وال�شمال ال�رشقي قرية الوجلة.

عــدد السكــان واحلمــايل:
بلغ عدد �سكان را�س �أبو عمار عام 1922م « »339ن�سمة ،ويف عام النكبة 1984م
و�صل عددهم �إىل « »719ن�سمة وجمموعهم يف ال�شتات و�صل عام 1998م «� »4417شخ�ص ًا
وامل�سجلون عام 1998م يف �إح�صاءات وكالة الغوث كانوا «� »4270شخ�صاً .و�أهايل را�س
�أبو عمار موزعون �إىل ثالث ع�شائر وهي :مروة و قراقرة و العمارنة.

وهذه الع�شائر الثالث موزعة �إىل حمايل وعائالت وهي:
1 .1ع�شرية مروات « مر َوه « ،وهي موزعة على احلمايل والعائالت الآتية:
�أبو عكر ،و�أبو عليا ،و�شاوي�ش ،وحمدان ،وفرج ،و�إ�سعيفان ،وعليان.
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2 .2ع�شرية كراكره « قراقرة « ،وهي تنق�سم �إىل احلمايل والعائالت الآتية:
عياد ،وبدوان ،ويون�س ،ومل�ش ،و�أبو حميدة ،ورا�ضي ،و�أبو �سامل ،والبداونة.
3 .3ع�شرية العمارنة ،وهم :حرز اهلل ،وعالن ،وخليل ،وعمران.
وكان �أهايل القرية كلهم من طبقة واحدة ذات م�ستوى واحد ،وكانوا يداً واحدة،
متعاونني يف الأفراح والأتراح ،ويعود ذلك �إىل العقالء من كبار ال�سن يف القرية.

املــخــاتيــر:
كانت وظيفة خمتار موجودة يف را�س �أبو عمار منذ العهد العثماين� ،أما يف فرتة
االحتالل واالنتداب الربيطاين فقد تبني لنا من خالل الوثائق ال�صادرة عن املحكمة ال�رشعية
ثان ،وقد
يف القد�س �أنه كان يف القرية حتى عام 1984م خمتاران :خمتار �أول وخمتار ٍ
ت�سلمت املخرتة �شخ�صيات عدة منها :املختار يو�سف �أبو عليا ،وبعده ا�ستلم املخرتة ابنه
را�شد �أبو عليا ،واملختار يو�سف علي عياد.
وكان مركز املختار يف القرية مهماً ،وله اهتمامه وله احرتامه ،ومهماته كثرية ،منها
الر�سمية ومنها ال�شعبية واالجتماعية ،وبيته ملتقى اجلميع.

مـجـلـس االخـتيـاريــة:
يعني جمل�س االختيارية يف القرى القائم مقام يف القد�س ،وتكون مراجعتهم-
مهمات جمل�س االختيارية الإ�صالح بني النا�س،
حني ال�رضورة -مع مدير الناحية ،ومن َّ
وم�ساعدة املخاتري وقت احلاجة ،واالهتمام ب�أمور الزراعة والإ�رشاف على �أمور الأيتام
يف املحاكم ال�رشعية ،وتوزيع امل�ستحقات لأهايل القرية�-إن ُوجدت-وغالب ًا ماتكون من
احلكومة ،وبخا�صة يف فرتات اجلفاف ،وعليهم �إبالغ مدير الناحية �إذا وقع املختار يف
خمالفات وم�شكالت مع �أهل القرية.

مـن تـراث السـاحـات أو املضـافـات :
كان لقرية را�س �أبو عمار ثالث �ساحات « م�ضافات « ،وهذه ال�ساحات كانت مو�صوفة
بح�سن ال�ضيافة للقريب والغريب على ال�سواء ،حيث ي�سارعون �إىل دعوة ال�ضيف واحرتامه،
وتقدمي كل ما بو�سعهم لتوفري الراحة له.
وهذه ال�ساحات هي ملتقى الإخوة والأقارب واحلمايل الأخرى وبخا�ص ًة يف �شهر
وعلم �أن �أغلب رجال القرية و�أبنائهم ،كانوا يتناولون طعام الإفطار مع �صالة
رم�ضانُ ،
املغرب يف ال�ساحات ،و�أحيان ًا بعد �صالة الع�شاء والرتاويح ،وال�ساحات « امل�ضافات «

هي التجمع الفطري والطبيعي لأبناء القرية ،وهذه ال�ساحات قبل النكبة كانت تعي�ش �أوج
عظمتها واالعتزاز بها خا�صة يف �أيام ال�شتاء ،ف�إنها تلتئم ،لأن كوانني النار و�صوبات
احلطب ت�شعل لتديفء النفو�س والقلوب.

قـصـة تـراثيـة يف إكـرام الـضيـف :
للغداء ق�صة يف م�ضافة �أهايل را�س �أبو عمار يرويها لنا ابن القرية البار وحافظ تراثها
�صل على النبي الر�سول ،كان كبري احلمولة ا�سمه
احلاج منر م�صطفى خليل �أبو عكر ،فيقولِِّ :
القا�ضي ،وعندما ي�أتي ال�ضيف يلفي على ال�ساحة،التي هي �أكرب بناء للحمولة مبنية من
�سواء �أكان الوقت غداء �أم ع�شاء ،يرحب به من جميع احل�ضور ،ويقوم
احلجر ،ولدى و�صولهً ،
احل�ضور بطلب الغداء �أو الع�شاء لل�ضيف من القا�ضي – وقلنا �إنه �شيخ احلموله لكرب �سنه
وعلمه  ،-ويقول له كبار ال�سن وكبار احلمولة :حجتنا عندك يا قا�ضينا ،ثم يتحدث �أحدهم
ويقول :يا قا�ضي مار�س عاقب عن جماعتي ،خليني يا قا�ضي �أحلق جماعتي.
ياقا�ضي الباطية نا�شفة خليني �أبلها مية ،ثم يقول وهو مبت�سم حازم :يا قا�ضي �أه ًال
بال�ضيوف� ،ضيوف عزاز حياك وحياهم اهلل من مم�شاهم مللفاهم والعني ترعاهم والقلب
وحي حليتك وحلاهم ،وال�شارب �إللي ُيعطي قراهم ،واهلل ياقا�ضي من يوم ما حلقت
يهواهمّ ،
من ْقراهم « �إطعامهم «.
مقعدك ماظني تعفيني ِ
فيقول القا�ضي :حياك اهلل و�صلت و�شكراً ،لكن القا�ضي طبع ًا يعرف الدور على مني:
ويقول الدور على �أبو فالن وجماعته.
يقوم من و�صل �إليه الدور « �صاحب ال�ضيافة « وهو م�رسور ،ويقول :اهلل يقوي هيبتك،
ويقوي �صحتك ،ويطول عمرك يا قا�ضينا .ثم تفرد عباءة يف و�سط املجل�س ،ويقول القا�ضي
خروج يا حملية ،فيقوم ال�شباب �إىل بيوتهم وي�أتون بكل ما خبز يف الطابون « كل ماهو
موجود يف البيت من اخلبز « ويو�ضع فوق العباءة املفرودة ويحمل ال�شباب العباءة �إىل بيت
من وقع عليه الغداء �أو الع�شاء ،وتذبح الذبائح على عدد ال�ضيوف� ،إن كفتهم واحدة تذبح،
و�إن �أكرث ف�أكرث.
فيو�ضع ما يذبح بالقدر وكل مرقة ذبيحة يو�ضع فيها خبز الطابون الذي ق�سم الرغيف
منه �إىل قطع �صغرية و ُي�سمى الفت ،وقدر الذبيحة فخارة مليئة بال�سمن البلدي ي�سمى قعقور
لي�رشب مع �ألفت ،ثم يو�ضع الفت وفوقه اللحم ببواطي اخل�شب ،و�أحيان ًا يو�ضع قليل من الرز
فوق �ألفت .ثم ينتقل الأكل �إىل ال�ساحة و�صحتني وعافية.
والذي ذكر يف هذه الق�صة كان واقع ًا وحقيقي ًا يح�صل يف م�ضافات القرية.
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طـعـام املنـاسبـات وامساؤها :
لقد كان الو�ضع يف املا�ضي معرباً عن ت�آلف النا�س ،ومتيز �أهل الريف الفل�سطيني
بالب�ساطة وال�شهامة والإكرام وح�سن ال�ضيافة ،وبتعدد �أنواع الأطعمة التقليدية ،وطعام
املنا�سبات التي تو�صف ب�أنها �أكالت �شعبية احتفالية تقليدية ،ولها �شهية لكل من يفد �إىل
القرية من القرى املجاورة ،ومن �أنحاء فل�سطني.
وهاهم ال�شعراء يعلنون عادة �إكرام امل�ضيف ل�ضيوفه على ر�ؤو�س اال�شهاد ،فت�صبح
�أقوالهم �أمثا ًال �شائعة �سارية يرددها كل النا�س ،فقد قالوا قبل النكبة 1948م عن را�س

�أبو عمار:

قال املثل :ال�صيت وال الغنى ،ويف را�س �أبو عمار يف ع�شا بعد الع�شاء ،وهذا رد على
املثل القائل :مافيه ع�شا بعد الع�شاء.
وقال ال�شاعر:
قـرى العرقـوب تهـوى كل �ض���يـف
(را�س �أب���و عمار) قـري���ة كـل عـ ٍّز

وذاك الـعهـ���د مـ���ن عـنـد ال�س���ـالم
مـ�ل�اذ الـ�ض���ـيف والأهـ���ل الكــرام

�أما ال�شعر الزجلي فيقول:
وغـن���ى الـزج���ل كـلمـ���ات وقـلـها
ويا را�س �أبو عمار يا كل من و�صلها
يـاتـ���اج الـعـ���ز بالأقـ���وال ُدرهـ���ا
ورا����س �أبـ���و عــمــ���ار ُدررهــ���ا

يـ���ادار الـعـز مـا �أطـيـ���ب مـحلها
لقـا الأحبـاب تـوقـف على الأبـواب
يـ���ا را�س���ـم مـحبتـ���ه هلل درهـــا
تـنـاجـ���ي قلبـنا ويـط���رق الـبـاب

وقال الأ�ستاذ وال�شاعر يو�سف �شحادة ،بعد زيارة احلاج منر �أبو عكر ،عازف الناي
وال�شبابة والريغول واملجوز:
بـرا����س �أبو عمـار يذكرهم ل�س���ـاين
بـ�س���ـاتيـن املـحبـ���ة والـبيـ���ان
ومـكرمـ��� ٌة يـقـدرهـ���ا جـنــ���ان
�أبـ���و عـمـ���ار �أهـ���ل الـع���ز دومـاً
وقال �أي�ضاً:
را�س �أبو عـمـار ما �أحلى �سكنهـا
ورب الـعـر�ش يحـفـ���ظ َل ِهلْـهـا

عـ���دو الـغـا�ص���ـب �إ ْل دمر �س���كنها
كرمـهـ���م ذاع يف �أجمـ���ل ارحـ���اب

ومل يكن الكرم حم�صوراً يف قرية را�س �أبو عمار ،بل ينطبق ذلك الإكرام ،وح�سن
ال�ضيافة وتعدد امل�أكوالت ال�شعبية على كل قرى فل�سطني ،وبن�سب متفاوته بني �أرباب
الأ�رس والعائالت والتجمعات ،فهناك الكرمي الذي ت�شتهر قريته بني النا�س ب�سبب كرمه،
وهناك البخيل الذي الذي تت�أذى قريته ب�سبب بخله ،وهكذا هم النا�س يف كل مكان بني
كرمي وبخيل ،وعزيز وذليل ،وح�سن وم�سيء وقد قال عزوجل�} :إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم{
�صدق اهلل العظيم
ومن تراث قرية را�س �أبو عمار قبل عام النكبة 1948م طعام املنا�سبات وهي كثرية،

ولكل منا�سبة ا�سمها اخلا�ص بها و�سنذكرها باخت�صار للأهمية ومنها:
♦ ♦طعام البناء واملعروف عند �أهايل القرية طعام العقد ،وهو الطعام الذي يقدم

للم�شاركني يف عمل البناء يوم عقد البيت ،ويف هذا اليوم يكون العمل جمان ًا وي�سمى عونة.

وغالب ًا ما يقدم لهم طعام جري�شة القمح باللحم ،وهي من الأكالت ال�شعبية القدمية
امل�شهورة على م�ستوى الوطن ،واليوم نادراً ما تطبخ حيث �أ�صبحت من الرتاث ،ويطلق على
البناء عند العرب �إ�سم الوكرية.
♦ ♦طعام العر�س :ويطلق عليه يف القرية ا�سم قروة وعند العرب ا�سمه وليمة ،وقال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث ال�صحيح� « :أومل ولو ب�شاة « �أخرجه االمام مالك
و�أحمد والبخاري ،ويف هذه الوليمة يقدم طعام جري�شة القمح مع اللحم.
♦ ♦طعام العرو�س :ويقدم هذا الطعام للعرو�س من خارج القرية ،ويقدم لها طعام
املن�سف باللحم .وذلك لدى دخولها �أر�ض القرية.
♦ ♦طعام ال�ضيف يف امل�ضافة :لقد حتدثنا عنه ويقدم له طعام املن�سف باللحم،
وي�سمى هذا الطعام عند العرب “ القرى “ وهذا ال�ضيف هو �ضيف الرحمن.
♦ ♦طعام العزومة :وهو الطعام الذي يقدم لل�ضيف والزوار مبوعد حمدد ،والطعام
الذي يقدم لهم املن�سف �أو اجلري�شة �أو امل�سخن �أو املفتول.
وهذا الطعام ا�سمه عند �أهل القرية و�أهل فل�سطني �أي�ض ًا ا�سم م�أدبة ،وعند العرب ا�سمه
حتفه.
♦ ♦العقيقة :طعام العقيقة ما يذبح للمولود بعد ميالده �إبتهاج ًا وهو �سنة امل�صطفى
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وتزداد الفرحة يف قرية را�س �أبو عمار �إذا جاء املولود على �شهوة �أو
على ع�شم �أو على عط�ش .ويطلق على هذا الطعام عند العرب �إ�سم اخلر�س وغالب ًا ما يطبخ يف
هذا اليوم املن�سف.
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♦ ♦طعام الطهور �أو اخلتان :وهو الطعام الذي يقدم مبنا�سبة ختان �أو طهور الأطفال
وال�صبيان ،وغالب ًا ما يقدم هذا الطعام من اجلري�شة واللحم.
و�سمي هذا الطعام عند العرب «الإعذار».
♦ ♦طعام القادم من ال�سفر :وهو الطعام الذي يقدم للعائد من ال�سفر حني و�صوله �أي
الأكل ال�رسيع ،ولدى و�صول الغائب القادم من ال�سفر �إىل بيته وبدون موعد م�سبق .غالب ًا
تذبح الذبائح ويجهز له «املعالق» لأنه ي�ستوي ب�رسعة .والذبيحة غالب ًا ما تطبخ �شوي ًا
بالطابون ،و�أكل العائد من ال�سفر يطلق عليه ا�سم «النقيعة».
♦ ♦النقي�صة :وهو الطعام الذي يعد ويقدم لأهل امليت «الفقيد» وغالب ًا ما يقدم طعام
املنا�سف ،وعند العرب يطلق على هذا الطعام ا�سم «الو�ضيحة».
♦ ♦اخلروج :وهو الطعام الذي يعد ويقدم لأهل امليت �أوقات ال�صبح �أو الع�شاء ،ومن
هذا الطعام ما هو موجود يف البيت ،مثل :الزيت والزعرت والع�سل والدب�س واللنب والطبيخ
املوجود.
♦ ♦طعام حفظ القر�آن (اخلتمة) :وهو الطعام الذي يعد ويقدم ملدر�سي الكتاب و�شيوخ
الدين الذين علموا الطالب على حفظ القر�آن ،وي�شاركهم يف الطعام والأفراح �أهل القرية وهذا
الطعام غالب ًا ما يكون جري�شة مع اللحم ،ويطلق عليه عند العرب «احلذاق».
♦ ♦طعام التهليلة «الرحمة» :وهو الطعام الذي يعده �أهل امليت �أو الفقيد عن روح
فقيدهم قربى �إىل اهلل وغالب ًا ما يكون يوم اجلمعة الأوىل ويكون الطعام هو املفتول.
♦ ♦طعام املولد :وهو الطعام الذي يعد من قبل الذي يقر�أ يف بيته ق�صة مولد امل�صطفى
�صلى اهلل عليه و�سلم وتكون وجبة الطعام مفتول.
♦ ♦�ألقود :وهذا الطعام يعد لل�ضيوف من خارج القرية الذين ي�أتون اليها يف املنا�سبات
مثل القادم من ال�سفر واحلج وال�شفاء من املر�ض ..الخ ،و�سمي هذا الطعام بطعام �ألقود؛ لأنهم
ي�أتون بذبيحتهم �أمامهم �أو يقودون قودهم «ذبيحتهم» �أمامهم وتذبح لهم فور و�صولهم.
♦ ♦طعام احل�صادين واحلراثني :وهو الطعام الذي ينتقل من البيت �إىل منطقة احلرث
�أو احل�صيدة ،وغالب ًا ما يكون من طعام �أهل البيت� ،أما ال�شيء اجلميل واملميز يف �أول يوم من
�أيام ح�صد القمح ،فهو �أن الن�ساء يذهنب �إىل مكان احل�صيد ،فيحملن �إىل بيوتهن ما ي�ستطعن
حمله من احل�صاد ،ثم يدر�س ويطحن ويعجن ،ويف �صباح اليوم الثاين يخبز ويذهب به �إىل
احل�صادين خبزاً طازجاً.

ومبا �أنه من ال�صعوبة مبكان ح�رص طعام املنا�سبات ،خا�صة يف مثل هذه ال�سطور
املحدودة ،ف�إننا نكتفي مبا ذكر من طعام املنا�سبات و�أ�سمائها يف هذه العبارات الب�سيطة
واملخت�رصة ،ال �سيما �أنها تو�ضح الرتاث املرتبط ب�أهايل قرية را�س �أبو عمار واملنطقة
وتظهره.

قرية راس ابو عمار من قرى العرقوب :
من املعروف �أنه يف جميع
�أنحاء فل�سطني كانت املدن والقرى
مق�سمة �إىل مناطق وم�سميات
موروثة منذ الفتح ال�صالحي
لفل�سطني ،ويف منطقة القد�س
كانت هذه الأ�سماء م�شهورة مثل:
ناحية بني مالك وبني ح�سن وبني
زيد والوادية والعرقوب ،وكانت
منطقة العرقوب تقع يف اجلنوب
الغربي ملدينة القد�س ،وقرى ناحية
العرقوب هي :را�س �أبو عمار ،ودير
�أبان ،وبيت نتيف ،وك�سال ،و�رصعا،
وعقور ،و�إ�شوع ،وزكريا ،وارطا�س،
واخل�رض ،وحو�سان ،والقبو،
ونحالني ،ووادي فوكني ،وكفر
�سوم ،واجلبعة ،وال�سفلى ،وعالر،
ودير ال�شيخ ،و دير الهوى ،وجرا�ش،
وبيت جمال ،وعرطوف.

املسجد:
يوجد يف قرية را�س �أبو عمار م�سجد واحد فقط ،ويطلق عليه ا�سم م�سجد ابو عمار وهو
مال�صق ملقام ال�شيخ �أبو عمار ،وامل�سجد تقدر م�ساحته ب «  »200مرت ،وله �ساحة تقدر
م�ساحتها ب�أكرث من ن�صف دومن ،وكان �إمام امل�سجد املختار يو�سف علي ،وكان يعمل ح�سبة
هلل� ،أي ال ي�أخذ �أجراً على �إمامته .وتقام يف هذا امل�سجد �صالة اجلماعة والعيدين.
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املقامات:
يف القرية يوجد عدد من املقامات املهمة عرفنا منها:
♦

♦مقام ال�شيخ �أبو عمار ،وهو مال�صق للم�سجد.

♦

♦مقام ال�شيخ مرزوق ،وهو غرب القرية على تل مرتفع.

♦

♦مقام ال�شيخ حممود ،ويقع يف خربة �أبو عد�س.

♦

♦مقام ال�شيخ غريب ،وهو قريب من عمار القرية يف اجلهة ال�رشقية.

♦ ♦مقام ال�شيخ ابراهيم ،وهو يف خربة �أبو عد�س �أو جبل �أبو عد�س الذي يرتفع 750
مرتاً عن �سطح البحر.
♦

♦مقام ال�شيخ م�سافر.

املدرسة:
ت�أ�س�ست يف بداية الع�رشينيات من القرن املا�ضي ،وكانت مدر�سة �صغرية عبارة عن
غرفة كبرية ،وكان من معلمي املدر�سة ال�شيخ مو�سى ،وكانت املدر�سة يف بيت خليل مل�ش،
وكانت هذه املدر�سة �أقرب �إىل �صف الكتاب ،وكان الرتكيز فيها على القراءة والكتابة
واحل�ساب وحتفيظ القر�آن.
وقبل النكبة  1984بنيت مدر�سة منوذجية م�ؤلفة من ثالث غرف ،وهي �رشق القرية
وجهز فيها كل �شيء حيث �أعدت لتعليم الطالب ،لكن النكبة �أنهت كل �شيء.

خرب قرية راس أبو عمار:
ومن خرب را�س �أبو عمار:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦خربة جوري�ش ،وتقع جنوب القرية.
♦خربة �أبو عد�س ،وتقع �رشق القرية.
♦خربة كفر�صوم ،وتقع جنوب القرية.
♦خربة الذيابية ،وفيها بئرماء ا�سمه �أبو زيد وتقع يف ال�شمال الغربي للقرية.
♦خربة علوله ،وتقع جنوب غرب البلد.
♦خربة ال�شيخ مرزوق.

احلياة االقتصادية:
كان �أهايل را�س �أبو عمار يعتمدون كلي ًا على الزراعة وتربية املوا�شي بالدرجة الأوىل،
وذلك خل�صوبة �أر�ضهم ،وهم ميلكون �أرا�ضي وا�سعة ،وجند �أن جميع �أهايل را�س �أبو عمار
كانوا مالكني للأر�ض ،ولكن كانت تتفاوت امللكية من عائلة �إىل �أخرى.
وات�سمت الزراعة يف القرية بالرتكيز على الزراعة البعلية ،واحلبوب هي لب الإنتاج
الزراعي وي�أتي يف مقدمتها القمح وال�شعري والعد�س واحلم�ص والفول والكر�سنه والب�صل
والثوم ..الخ ،وهذه زراعة الدورة ال�شتوية.
�أما الدورة ال�صيفية فقد اهتم فيها �أهايل را�س �أبو عمار بزراعة الب�ساتني واملقاثي
وذلك لوفرة املياه املوجودة يف القرية .ويف زراعة املقاثي كان االهتمام من�صب ًا على
البندورة واخليار والفقو�س والقرنبيط «الزهرة» .وزرع يف القرية البقدون�س واخل�س والقرع
الأ�صفر واليقطيني والفجل واللفت وال�سبانخ وال�سلك والنعنع ،وكثري من �أنواع اخل�ضار.
�أما الأ�شجار فلم يكن االهتمام بها كثرياً فالزيتون حتى عام 1943م مل يزرع يف
�أكرث من «  « 100دومن فقط ،هذا وقد زرع يف القرية ما يفي حاجة الأ�رسة من التني والتوت
واللوز والربقوق وامل�شم�ش والفرجل وقبل الهجرة كان االهتمام من�صب ًا على زراعة العنب
والتفاح.

الثروة احليوانية:
يف قرية را�س �أبو عمار كان االهتمام بهذه الرثوة يف فرتة االنتداب على عك�س ما
كان يف العهد العثماين حيث كان لكل بيت « رعوة « من الغنم قلَّت �أم كربت ،ومع ذلك
فقد كان �أهايل را�س �أبو عمار قبل النكبة لهم �أكرث من «  « 1800را�س غنم ،مع اهتمامهم
باقتناء احليوانات والعمل على ترتبيتها كو�سائط نقل وللحراثة ،وفيها ثالث مزارع نحل،
وكل البيوت ال تخلو من تربية الدجاج واحلمام ،وكان �أهايل القرية ي�سوقون غالت �إنتاجهم
يف مدينة بيت حلم والقد�س و�أحيان ًا يذهبون بها �إىل اخلليل والرملة.

الدكاكني:
كانت دور « بيوت « قرية را�س �أبو عمار مع بداية الأربعينيات من القرن املا�ضي
كثرية ،لذلك كان فيها دكاكني ،ومن هذه الدكاكني :دكان علي ح�سن ،دكان ح�سني �صالح،
دكان عبداهلل حمدان ،دكان �سعيد عياد ،دكان حممد معد ،وحملقة خل�رض �أبو ح�سني ،و�أخرى
لعي�سى علي فرج.
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عيون املاء:
بالرغم من �أن قرية را�س �أبو عمار كانت منت�صبة على منحدر من جبال القد�س الغربية،
�إال �أن اهلل حباها بوجود الينابيع لتزداد زهواً على زهوها ،فقد و�صل عدد تلك العيون �إىل
« »16عيناً ،ومن هذه العيون:
 عني املزراب وهي �أهم عني يف البلد وت�ستعمل لل�رشب والزراعة ،وعني النامو�س
وعني العبد ابراهيم وعني احلاج ا�سماعيل وعني الع�صافري وعني املطينة وعني ال�سكر وعني
جرب وعني الوح�ش وعني الرقاطي وعني غزي وعني عطية والعني ال�رشقية.
هذا وت�رشف القرية على وادي �أبو �إ�سماعيل ذلك الوادي الغزير يف ال�شتاء.

من تراث قرية راس أبو عمار يف احلراثة واحلصيدة والدراس:
بد�أ �صاحب الرواية ال�شفوية احلاج منر حممد م�صطفى خليل �أبو عكر يحدثنا عن
احل�صيدة قائالً :قال املثل �إن كان القمح يف البيت فرحت وغنيت وعمارة البيت خبز
وزيت.
ثم قال :لقد كان �أهايل قريتنا «را�س �أبو عمار» قد مت�سكوا ب�أرا�ضيهم مت�سك ًا �شديداً،
فهي م�صدر رزقهم ،لذلك كان تعلقهم بها قوياً ،وكان العمل الزراعي يعتمد على �سواعد �أهل
القرية ،لأنه ما بيحرث الأر�ض �إال عجولها ،واتعب على �أر�ضك بتعطيك ،وكان املزارع يبذر
ويتكل على اهلل «الفالح يبذر حبه ويتكل على ربه» ،وكنا ن�ستعمل يف قريتنا عود حراث
البقر ،وهو م�صنوع من اخل�شب وجتره بقرة وثور �أو ثورين �أو ثور وحمار ،و�أي�ض ًا عود حراث
اخليل �أو البغل وهو م�صنوع من اخل�شب ثم ظهر احلديد و�أحيان ًا كانت اجلمال حترث ثم
انتهت تقريب ًا قبل الهجرة ،وقال املثل «مثل حراث اجلمال» �أي ال نفع فيها�« ،إليّ ُبحرثه
ِلبده».
اجلمل ب ْ

احلصيدة:
(خ َ�صاب) والطق�س براد مع الندى يكون
طبع ًا �شهر �أربعة « ني�سان « �إذا كان القمح َ
احل�صاد جاهزاً يف الع�رش الأواخر ،و�أول �شهر �أيار والقمح قبل احل�صيدة ينظر �إليه� ،إذا كانت
حبته مليانة فنطلق عليه ا�سم خ�صاب ،و�إذا كان القمح �ضعيف ًا فن�سميه هايف ،و�أحيان ًا

القمح يكون عط�شان من قلة الأمطار ،فتكون حباته رفيعة ،وللقمح �أ�سماء و�أنواع منها:
♦ ♦قمح الدبية – حبها كبري ومليان.
♦ ♦قمح ناب اجلمل – حبتها طويلة.
♦ ♦قمح جناح الغراب – و�سبلتها �سودة.
وعندما تظهر بوادر احل�صاد يقول املثل� « :سنو املنجل والقالو�ش ال�سبل عايل فوق
الرو�س « وعندما يجهز عدة احل�صيدة ،وخا�ص ًة املنجل ويذهب احل�صادون مع ًا كل �إىل
�أر�ضه وغالب ًا ما ي�صلون �إليها قبل طلوع ال�شم�س وقالت الأمثال:
♦ ♦�أح�صد البدري قبل ما تيجي ال�شوبة.
♦ ♦ال�رسحة للح�صيدة �رسوره.
♦ ♦اركب الفجر تك�سب النهار.
♦ ♦ال�رسوة البدرية ما بتلتحق.
وعندما تبد�أ احل�صيدة ب�أدواتها :املنجل وال�سحلية « �سحيلية « والقالو�ش واملنجل
امل�رش�رش �أي منجل مثل املن�شارة .وعند بدء احل�صيدة تكرث الأغاين وهي فقط للح�صيدة

منها:

م���ن���ج���ل���ي ي���ـ���ا م��ن��ج��ـ��ـ�لاه
راح ال�����ص��ـ��اي��ـ��غ وج��ـ��ـ�لاه
م��ن��ج��ل��ي ي���ـ���ا �أب�������و دي��ـ��ـ��ه
ي��اال��ل��ي �إل����ك يف ال����زرع هيـه
م��ن��ج��ل��ي ي���ا �أب�����و اخل��راخ�����ش
ي��ال��ل��ي يف ال���ـ���زرع طافـ�ش
م���ن���ج���ل���ي ي���ـ���ا �أب�����ـ�����و رزه
و�أن�������ا ��شري��ت��ـ��ك م���ـ���ن غ��ـ��زة
ح���ط ال�����ض��م��ه ع��ل��ى ال�ضمه
خ���ـ���ل���ي ال�ب�رك���ـ���ة ملتـمـة
ح����ط ����ش���م���ال���ك ع����ا ���ش��م��ايل
وت�ن�رح���ل ه��ال��ق��ـ�����ش العالـي
وبعد احل�صيدة تتجمع الغمور « مفردها غمر « ونحملها على الدواب « البغال واحلمري
واجلمال واخليل « ونبعث بها �إىل البيدر �أو اجلرن « اجلرون « وتطرح حمولتها على �أر�ض
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اجلرن «البيدر» متهيداً لدر�سها وتذريتها ،ويف را�س �أبو عمار �أكرث من بيدر �أو جرن ،وذلك
ح�سب تق�سيم احلمايل ،والبيدر هو من م�شاع البلد �أي هو ملك عام ،ويف عملية درا�س القمح
وال�شعري كانت هناك طقو�س ت�صاحبها الأغاين اخلا�صة بها مثل:
يا مذراتي عبي وهاتي و�شـو ع�شـوك قبيباتـي
يا مذراتي يا مذراتـي دبـي عباتـي لوليداتـي
ع�ش �أوالدك من بـاب اهلل يا اهلل يا اهلل
يا عبداهلل ّ
يامذراتي عبي وهاتي نع�شي والدي من باب اهلل
وبعد االنتهاء من عملية التذرية على البيدر ،ينظر املزارع على ما �أنتج من القمح،

والأمثال يف ذلك بعد التذرية كثرية منها:
♦

♦الفلحة �إن ما �أغنت �سرتت.

♦

♦عند ال�صاليب بتحمر الوجوه.

♦

♦ح�ساب ال�رسايا ما يوافق ح�ساب القرايا.

♦

♦�أول الثمار بيطول العمار.

♦

♦عندي غلة وخري كثري احلمدهلل رب كبري.

األفراح :
يف هذه احللقة ال �أحتدث عن الأفراح يف قرية را�س �أبو عمار لأن كتب الرتاث واملو�سوعات
الفل�سطينية حتدتث عن الأفراح يف قرى القد�س وهي مت�شابهة تقريباً ،لكن �أحببت �أن �أذكر
القليل القليل عن الأفراح فمثالً� :إذا رغبوا للعري�س ب�إحدى البنات ،يذهب ليتفقدها �أوتنقدها
ثالث من ن�ساء العيلة ،وهن م�س�ؤوالت عن اختيار العرو�س ،الأوىل م�س�ؤولة عن م�شيتها
والثانية عن �صوتها والثالثة مهمتها اال�ستف�سار عن �أحوال العرو�س هل هي عزباء �أم مطلقة
وعن �أعمامها و�أخوالها و�أخوانها و�أخواتها ،وهل ترغب يف الزواج �أو ال ،و�إذا وافقت تبد�أ
امل�ساعي فوراً ب�رسية ،وبعد االتفاق والتوفيق يذاع اخلرب ،وتبد�أ مرا�سيم الطلبة واخلطبة
والزواج وتبد�أ ليايل الأفراح ،وليايل الفرح يف قرية را�س �أبو عمار يف الغالب تكون ثالث
ليال ،وت�صل �أحيان ًا �إىل �أ�سبوع كامل ،و�أهم ما يذكر يف ال�سهر ويف ليايل ال�سمر :ال�سامر
والدلعونه وزريف الطول وامليجنا وال�شوبا�ش .والن�ساء تخ�ص�صهن املهاهاة والزغاريد.

و�أقدم لكم ال�سامر الذي كان يغنى يف قرية را�س �أبو عمار ،وذلك عام 1945م،
مقدمة �إلينا من ابن قرية را�س �أبو عمار منر حممد �أبو عكر ،وجاء فيها:
�أول كالمـي ب�صـلي على النبـي الـهادي
وحم��م��ـ��د ال��ل��ي عـليـه ال��ـ��ن��ـ��ور و َّق��ـ��ـ��ادي
�أول كـالمي ب�صـلي علـى النبي املـخــتـار
ومـحـمـد ال��ل��ي �رشفـنـا علـى الـكفـار
ي��ا زاي��ري��ـ��ن الـنبـي ويـ�ش و�صـفت القبـة
ي��ا �سعـد م��ن راح لـبيـت الـنبـي وحـبـه
ي��ا زاي��ري��ن النبـي ويـ�ش و�صفـت حـجـاره
ي��ا �سـعـد مـن راح لـبيـت النبـي وزاره
خ��ذل��ك ك�لام زي��ـ��ن واعـطينـي ك��ـ�لام زيــه
خ��ذل��ك ك�لام مـن ع�سـل وال�سمـن فوقـيـه
ب���أر���ض اجل��ب��ـ��ل ي��ـ��ا غ��ـ��زايل لـي�صيـدونـك
ح���ذرك �أط��ي��ح ال�سهـل وت�سـبـل عـيـونـك
يا مرحبابك على كي�س العـرب يـا �ضيـف
وامل��ج��رب��ا معـلقـة وال��ـ��ل��ي ه��ـ��واه الـكيـف
ي��ا مرحبـابك م��ـ�ين دل��ـ��ك ومـيـن جـابـك
ي��ا قـمـح غ��ـ��زة وه��ـ��ب��ت ري��ـ��ح جـالبــك
ي��ا مـركبا يف البـحر تيـجي ق��وام وتـروح
وجت��ي��ب دوي��ـ��ات للي مـن الهـوى مـجروح
فريـت م�صـر الكـبريه م��ع حـلب والـ�شام
تـجـيـب غليـون ل��ل��ي ي�شـرب الـدخـان
حممـر حجـر دارك��ـ��م م��ن ك��ـ�ثر عثـراتـي
من كرث ما �آجـي وروح و�أرج���ع بحـ�رساتـي
ما �أحلى هوى داركوا وما �أحلى املعر�ش فيـه
ل��ـ��وال ه��ـ��وى بنتكـم مـا ع��ـ��دت �أن��ـ��ا جيـت
درب��ـ��ك علـى ب��رب��رة وات��ب��ـ��ع طريـق بـريـر
درب��ـ��ك علـى ب��رب��رة م�سـي عليـه بالـخيـر
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درب��ـ��ك علـى ب��رب��رة واتبـع طريـق ا�سـدود
درب��ـ��ك علـى ب��رب��رة يابـو العيـون ال�سـود
ف��ـ��ي ب��ـ��اب بيـت الأم��ـ��ي��ـ��رة م��ـ��ه��ـ��رة غـرة
وم�شـنـ�شـلة ب��ال��ذه��ـ��ب م��ـ��ا تطلـع بــره
جمـل مـحـمـل ق�لاي��ـ��د درت اح��ـ��ل��ل فـيـه
حليت جانـب وجانـب �ضـاع فكـري فـيـه
�سالمـات بالـود كيـف احل��ـ��ال كيـف انتوا
ان��ـ��ت��ـ��وا ع��ل��ـ��ى حـالـكـم وال تـغيـرتـوا
�سلـم بعيـنك و�سلـم خلـي اي��ـ��دك بجناهـا
�سلـم بـعينـك و�سلـم بيـدك رفـعنـاهـا
اتعلقـوا عاجلبـل عنـي و���ص��ـ��اروا بـعـاد
ي��ا دمـع عينـي عليهـم مـثل �سيـل الـواد
ثنتني طلعن �سـوى مـن ح��ـ��ارة ا�سـطنبـول
وح��ـ��دة طـويلـة والأخ��ـ��رى نايفـة بالطـول
ي��ا قلـب وات��ـ��رك ه��ـ��وى ال��ـ��ي مـا برييدونك
وات��ب��ع ه��وى �إل��ـ��ي يبيـع ال��ـ��روح مـن دونـك
ياقلـب كنـي بطـولك لـقطعـك و�أرمـيـك
وعلقـك فـي الهـوى و�أع��م��ـ��ل خ�لا���ص فيـك
واهلل ي��ا عـيـن لـحـرق رمـ�شـك بالـنـار
ي��ايل هويتـي الـنـذل والطـيبيـن �إكـثـار
طلعت مـن الـبيـت ت��ـ��درج درج �شـنـارة
وك��ـ��م بـي�ضـة مـع االن��ـ��ذال يـا خـ�سـارة
طلعت مـن البيـت ت��ـ��درج درج حـمـريـة
وك��ـ��م بيـ�ضـة م��ـ��ع االن���ـ���ذال مـرمـيــة
ي��ا �أ���ش��ـ��ق��ر ال��ل��ـ��ون �شـعـرك وي��ـ��ن ربـيتـه
يف طـرف ب�ستـان وال �أطـعمته وال �أ�سقيته
غ��ـ��زالن ط��اح��ن ال�سـهل مي�شني وال يرعيـن
معهـن دف��ـ��ات��ر ورق ط��ـ��ول ال��زم��ـ��ان يقرين
ق��اع��د على ال��رج��م ال ت�أمـن مـن العـقـرب

م��ن عا�شـر البيـ�ض ال يوكـل وال ي�شـرب
قاعـد على ال��رج��م ال ت��ـ��أم��ن مـن احلـيـة
مـن عا�شـر البيـ�ض ي�سـلى ��شرب��ة املـيه
�صـبيـان �صبيان ط��ل مـن ال����شرق �صايـح
�شـبـاب ي��ـ��ا �أه��ـ��ل ال��ـ��م��روة ب��و���ش��ك رايـح
وال��زي��ن �أب��ـ��و خ�رص �ضامر مـا يجيـب �أوالد
م��ن قلة ال��ول��ف �صايـم عـن جـميـع الـزاد
ي��ا �أب��ـ��و ع��ي��ـ��ون م��ـ��ن ال��ـ��غ��زالن �سارقـهـن
ومكحـالت بالـكحـل �سبحـان خالـقهـن

األزياء الشعبية:
من املتعارف عليه �أن �أبناء الريف « القرى « الفل�سطيني لهم لبا�سهم املميز واخلا�ص
بهم ،فقد كان للن�ساء �أي�ض ًا لبا�س خا�ص بهن ،ويف العادة ف�إن ابن الريف لبا�سه ب�سيط
وقليل الكلفة ،وبخا�صة �أن الكل يعمل من �أجل لقمة العي�ش يف الريف وخا�صة الزراعة.

أزياء الرجال:
ي�شرتك �أبناء قرية را�س �أبو عمار يف �أزيائهم ال�شعبية مع غالبية �أبناء فل�سطني
خ�صو�ص ًا الرجال ،وقد كانت �أهم تلك الأزياء الدمياية �أو القمباز ويلب�سه عامة �أبناء القرية،
والقليل من �أبناء القرية كان لبا�سهم الثوب « الد�شدا�ش « واللبا�س الداخلي هو ال�رسوال
الأبي�ض الوا�سع الف�ضفا�ض ،ويربط على و�سط اجل�سم « بدكة « والقمي�ص القطني الأبي�ض
من دون قبة والفنيال �أو اجلرزاي امل�صنوعة من القطن �أو ال�صوف ،ويف العادة يلب�س
فوق الكِبرِ « الدميامة �أو القمباز « الفروة امل�صنوعة من جلد اخلروف ال�صغري� ،أو العباءة
امل�ستوردة من م�رص وال�شام منها العباءة ال�صيفية وال�شتوية� ،أما ال�شباب فكان لبا�سهم فوق
القمبازاجلاكيت �أو الفروة.
وكان حزام الو�سط لكبار ال�سن ي�سمى �شملة وهي م�صنوعة من القما�ش الغباين ذي
الألوان املخ�ص�صة حلزام الو�سط .وعر�ض ال�شملة يرتاوح ما بني ع�رشة �إىل ع�رشين �سنتيمرتاً
�أما ال�شباب والرجال دون �سن الأربعني فكان حزام الو�سط يطلق عليه ا�سم « ق�شاط « وهو
م�صنوع من اجللد ،وعر�ضه يقارب خم�سة �سنتيمرتات �أو �أكرث قليالً ،و�أحذية الرجال كانت
م�صنوعة من اجللد.
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غطاء الراس عند الرجال:
كان غطاء الرا�س عند غالبية�أبناء القرية قبل االنتداب الكفية �أو الغبانية و�صغار
ال�سن لهم الطاقية املن�سوجة من ال�صوف يف الغالب ،ويف عهد االنتداب انت�رش لبا�س احلطة
والعقال.

األزياء الشعبية عند النساء:
ا�شتهرت ن�ساء را�س �أبو عمار بزيهن التقليدي وهو الثوب الفالحي امل�صنوع من قما�ش
احلرب �أو اجللجلي ،والغزاوي والتوبيت ،وي�سمى الثوب ح�سب ا�سم العرق املخيط عليه ،فيقال
ثوب عرق الدالية وثوب عرق املنجل وثوب عرق ال�ساعة وثوب عرق ال�رسوة وثوب غباين
مطرز باحلرير ذي اللون الذهبي على �شكل الزهور وثوب امللكة.
وكل �إمر�أة فيهن كانت تختار طرازاً معين ًا من الزخارف والألوان والر�سوم احلريرية،
مظهراً قدرتها على االبتكار �أو التقليد لأمها� ،آملة بذلك املحافظة على ا�ستمرار هذا الزي
اجلميل الأ�صيل جي ًال بعد جيل� ،إال �أن اجليل اجلديد تغا�ضى عن ذلك ،ومل يعد يرى ذلك الثوب
اجلميل �إال على كبريات ال�سن من ن�ساء هذه البلدة.
�أما حزام الو�سط الذي تلب�سه املر�أة على و�سطها فكان عبارة عن قما�ش مقلم ملاع ذي
�ألوان عديدة ،خم�ص�صة للحزام ،و�أحيان ًا تلب�س املر�أة زناراً من ال�صوف املزرك�ش �أو العادي،
وكان غطاء الرا�س عند الن�ساء قطعة قما�ش مربعة كبرية يطلق عليها ا�سم « خرقة �أو �شا�شة،
�أو غدفة « ،وتكون قطعة القما�ش هذه من احلجم الكبري.
وكانت الن�ساء بعد الزواج يلب�سن فوق ر�ؤو�سهن حتت اخلرقة �أو الغدفة (الوقاة)� ،أو ما
ي�سمى بالعراقية ،وهكذا كان زي �أهايل را�س �أبو عمار م�شابه ًا للأزياء الفل�سطينية الأخرى
على تنوعها وتعدد قراها وبلدانها ،والأ�صل يف ذلك كله يف فل�سطني العناية باحل�شمة
والوقار وجمال املظهر والزينة يف وقت واحد.

قرية راس أبو عمار يف العهد العثماني:
را�س �أبو عمار تلك القرية الهادئة الوادعة امل�ضياف هي �إحدى قرى العرقوب ،كان
�أهلها يف العهد العثماين جمتمعني متعاونني مت�ضامنني ت�رضب بهم الأمثال بالطيبة
وح�سن اخللق ،وكان �أهلها جندة �ضد ممار�سات �أهل ال�شقاوة وقطاع الطرق و�رسقة ال�سياح

واحلجاج القادمني �إىل القد�س ،ففي عام 1713م �أغلقت الطرق على القد�س ،مما دفع قا�ضي
القد�س �إىل �إلزام م�شايخ و�أهايل وفالحي عدد من قرى القد�س ملحاربة قطاع الطرق ،ووقف
الغارات على القوافل ،وعدد من القرى للنهب وال�سلب ،ومن القرى التي �أوقفت هذه االعتداءات
والتزمت بحماية الطرق هي :را�س �أبو عمار وقرية العنب « �أبو غو�ش « وقطنة وقالونية
وبيت حنينا والبرية وبيت �سوريك وبيت عنان وبيت �إك�سا وبيتونيا.
وكان عدد �أهلها يف عام 1871م «  « 92ن�سمة ،و�شاركت القرية عام 1892م يف دفع
�رضيبة ال�سخرة وهي �رضيبة تفر�ض على القادرين من � 60 – 20سنة يف بناء وعمل الطرق
مدة ثالثة �أيام يف ال�شهر �أو دفع «  « 16قر�ش ًا يف ال�سنة ،و�شاركت القرية بدفع ال�رضيبة مع
 23قرية �أخرى يف تلك املنطقة.

قرية راس أبو عمار يف فرتة االنتداب الربيطاني:
كانت القرية هادئة لها طرق غري معبدة مع القرى املجاورة وقد ت�ألفت القرية من
جمموعات من البيوت املتقاربة مبنية من احلجر منها عقد �صليب وبناء جملوين ،ويكرث
فيها بناء الأقوا�س ،وداخل البيت تكون امل�سطبة عالية ،والبيوت منت�رشة ،وتكون كل
جمموعة منها حارة �صغرية �أو حو�ش ،واحلو�ش بيوته ملك عائلة ،و�أما الأحوا�ش ال�صغرية
فبيوتها متال�صقة ويحيط بها �سور ،وله بوابة واحدة كبرية ،والباب م�صنوع من اخل�شب
القوي ،و�أمام احلو�ش �ساحة وا�سعة.

راس أبو عمار عام 1936م:
�شارك �أهايل قرية را�س �أبو عمار يف �إ�رضاب وثورة عام 1936م ،وكانت بيوتهم
وجبالهم مقرات للثوار والقيادة يف تلك املنطقة.

النكبة وتهجري قرية راس أبو عمار:
عرف �أن �أهايل قرية را�س �أبو عمار �أنهم كانوا من املتحم�سني وامل�شاركني يف الدفاع
عن وطنهم ،وكان لهم دور فعال يف مقارعة جي�ش االنتداب ومن معهم من اليهود ،وظهر
ذلك عندما هب �أهايل القرية للح�صول على ال�سالح ،ومل تبخل الن�ساء ببيع احللي والذهب
و�أ�شيائهن الثمينة ل�رشاء الأ�سلحة ملواجهة اليهود مبا خلفته حكومة االنتداب لهم من �أ�سلحة
ملحاربة �أهل فل�سطني ،وتهجريهم وقيام دولتهم .وكان يف القرية قيادة وف�صيل من الثوار
منهم :معدي قراقرة و احلاج ا�سماعيل عو�ض اهلل وخليل م�صطفى �أبو عكر.
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وا�ستمر �أهايل را�س �أبو عمار بالدفاع عن قريتهم حتى نفاذ ذخريتهم وعتادهم،
ويقول امل�ؤرخ الإ�رسائيلي بني موري�س �أن قرية را�س �أبو عمار �أحتلت يف 1948/10/21م
جراء هجوم ع�سكري مبا�رش على القرية .وقدمت را�س �أبو عمار عدداً من ال�شهداء واجلرحى،
وحارب �أهلها يف �أكرث من معركة خارج قريتهم يف باب الواد والقطمون ،وا�ست�شهد يف
َ
معارك القطمون كل من :ال�شهيد عبد عبداهلل عياد و ال�شهيد حممد �أبو عيده وال�شهيد يو�سف
ح�سني.

قرية راس أبو عمار اليوم:
تقول الرواية ال�شفوية �أن قرية را�س �أبو عمار اليوم مهدمة ت�شاهد فيها �أكوام من
احلجارة لأن بيوتها كانت مبنية من احلجارة وقد �شبت بني احلجارة الأع�شاب وبقايا من
�أ�شجار الزيتون واللوز والتني واخلروب والعنب وال�سفرجل وال�صرب .واملبنى الوحيد الذي
�سلم من الهدم املدر�سة.

أهالي راس أبو عمار اليوم:
بعد تهجري �أهايل قرية را�س �أبو عمار عن �أر�ضهم وهي �أعز ما ميلكون� ،أ�صبحوا غارقني
يف احلرية و�أفكارهم م�شتتة نتيجة ملا حل بهم و�أ�صابهم .وموزعني يف البقية الباقية من
الوطن الغايل ،وبخا�صة يف خميمات وقرى ومدن حمافظة بيت حلم والقد�س واخلليل ،وق�سم
كبري �سكنوا الأردن ،يعي�شون على �أمل العودة �إىل بلدتهم احلبيبة را�س �أبو عمار �إن �شاء اهلل.

و�أخريا ً
�إن ماقدمناه يف هذه الدرا�سة املتوا�ضعة �شيء قليل ال يفي قرية را�س �أبو عمار و�أهلها
حقهم ،ون�أمل من �أهلنا يف القرية �أن يجمعوا تاريخهم وتراث هذه القرية لإكمال النق�ص
وا�ستدراك ما غاب ليدون يف كتاب نفي�س.
وقبل االنتهاء �أزجي �شكري �إىل جامعة القد�س املفتوحة التي كانت �سبب ًا يف �إعداد هذه
الدرا�سة ،وكل ال�شكر لأهايل را�س �أبو عمار ،و�أ�صحاب الرواية ال�شفوية ،و�أخ�ص بالذكر احلاج
منر حممد م�صطفى �أبو عكر الذي زرناه يف بيته مبدينة الدوحة يف حمافظة بيت حلم.
وهكذا ال ميكن للأمكنة البديلة �أن تكون وطناً ،واملكان الفل�سطيني فوق هذا كله.

األعياد واملناسبات والعالقات العامة
يف القدس خالل العصر العثماني

د .إبراهيم ربايعة
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ملخص:
�إن اجلغرافية الرتاثية والثقافية ملدينة القد�س ببعدها الزماين واملكاين مهددة
بالزوال والتدمري والت�شويه يف �أوج الهجمة ال�صهيونية التهويدية ملدينة القد�س ال�رشيف،
حري �أن يطال اهتمامنا -كعرب وم�سلمني -جممل الق�ضايا املتعلقة بهذه املدينة
فرنى �أنه ٌ
املقد�سة ،و�أن تكون القد�س �أوىل �أولوياتنا ،فقد جاءت هذه الدرا�سة لتك�شف ب�شكل جلي عن
طبيعة الأو�ضاع االجتماعية يف القد�س ال�رشيف خالل الع�رص العثماين يف مو�ضوع الأعياد
واملنا�سبات العامة واخلا�صة لدى املجتمع املقد�سي ،وحتى نعطي هذه الدرا�سة حقها قام
الباحث بعد الرجوع �إىل امل�صادر الأولية التي ميكن من خاللها ر�سم �صورة وا�ضحة حول
جممل الق�ضايا املتعلقة مبو�ضوع البحث؛ التي �أمكن من خاللها التعرف �إىل بع�ض اجلوانب
االجتماعية التي مار�سها �أهل املدينة املقد�سة خالل الع�رص العثماين ،ك�أمور االحتفاالت
واملنا�سبات ال�شعبية واخلا�صة وق�ضايا �أخرى تتناول العالقات االجتماعية يف الأماكن
العامة ،ومنها :االحتفال بقافلة احلج ال�رشيف ،واالحتفال بقدوم قا�ضي املدينة اجلديد
وكذلك حاكمها ،وهناك الأعياد الدينية لدى الطوائف املختلفة الإ�سالمية منها وامل�سيحية
التي لها طابع خا�ص تنفرد به القد�س عن بقية املدن الفل�سطينية� ...إلخ.
�آثرت هذه الدرا�سة غو�ض غمار هذا املو�ضوع ملا له من عالقة وثيقة يف التعرف �إىل
الرتاث املقد�سي يف فرتة عدها البع�ض هام�شية ،لكنها يف احلقيقة فرتة مهمة تر�سم لنا
معامل هذا الرتاث بجميع �أبعاده ،وت�ضيف حلقات ل�سل�سلة هذا الرتاث العريق.

مقدمة:
ترغب هذه الدرا�سة العلمية �سرب �أعماق امل�صادر العثمانية املتمثلة باملواد الآر�شيفية
وامل�صادر املخطوطة واملطبوعة ،بو�صفها م�صدر املعلومات الرئي�س ملدينة القد�س خا�صة
ولفل�سطني عامة؛ فمن خاللها ميكن التعرف �إىل بع�ض اجلوانب االجتماعية التي مار�سها �أهل
املدينة املقد�سة خالل الع�رص العثماين ،ك�أمور االحتفاالت واملنا�سبات ال�شعبية واخلا�صة،
وق�ضايا �أخرى تتناول العالقات االجتماعية يف الأماكن العامة ،وقد �آثرت الدرا�سة غو�ض
غمار هذا املو�ضوع ملا له من عالقة وثيقة يف التعرف �إىل الرتاث املقد�سي يف فرتة عدها
البع�ض هام�شية ،لكنها يف احلقيقة فرتة مهمة تر�سم لنا معامل هذا الرتاث بجميع �أبعاده،
وت�ضيف حلقات ل�سل�سلة هذا الرتاث مبختلف �أبعاده املادية واملعنوية ،كذلك يتوجب علينا

�أر�شفة تراث هذه املدينة؛ كون اجلغرافية الرتاثية والثقافية ملدينة القد�س ببعدها الزماين
واملكاين مهددة بالزوال والتدمري والت�شويه يف �أوج الهجمة ال�صهيونية التهويدية ملدينة
القد�س ال�رشيف.
لقد مار�س �أهل القد�س عدداً من االحتفاالت بحيث كانت تعبرّ عن الواقع الديني
واالجتماعي بحكم مكانتها و�أهميتها لدى الطوائف والفئات املختلفة ،وقد جاء هذا
االحتفال بهذه املنا�سبات ،من حيث العادات والتقاليد املتبعة يف ذلك الع�رص والتي تعود
يف �أ�صولها للح�ضارة العربية الإ�سالمية.
منيز نوعني من االحتفاالت هي :االحتفاالت العامة واخلا�صة ،فعلى �صعيد
ميكن �أن ِّ
االحتفاالت العامة ،نذكر منها:
االحتفال ب�سفر قافلة احلجيج �إىل الديار احلجازية ،فهي منا�سبة دينية مهمة يح�رضها
ومبوكب من الع�سكر ورجال الإدارة
�أهل املدينة من العام واخلا�ص وهم ب�أجمل حللهم،
ٍ
والأعيان؛ ملرافقة القافلة عند �أبواب املدينة للوداع ،وتكون الفرحة �أكرب عند العودة ،فتقام
الزينات يف �أرجاء املدينة ويف بع�ض الأحيان ت�رضب املدافع ،وي�ستقبل النا�س احلجيج
مهللني مكربين حامدين اهلل على عودتهم �ساملني.
ويذكر يف هذا ال�سياق� ،أن حاكم القد�س كان مكلف ًا مع الع�ساكر املتواجدة يف املنطقة
مبرافقة قافلة احلجيج �إىل �أماكن حمددة ،ومالقاتها عند العودة خوفا من اعتداء قطاع الطرق
عليها( ،)1ومن الإ�شارات يف ذلك �أن قا�ضي القد�س ح�سن �أفندي يف �سنة 1068هـ1657/م
كان نبه على مت�سلم القد�س حممد �آغا وعلى ال�سباهية (ع�سكر الأرياف) يف عدم الت�أخر
مبالقاة قافلة احلجيج يف �أي طريق يظهرون منها؛ خوفا من الل�صو�ص وقطاع الطرق(.)2
ويذكر �أنه يف بع�ض موا�سم احلج تعر�ض احلجاج من بيت املقد�س لل�سلب والنهب ،ومن ذلك
�سنة 1093هـ1682/م قرب العقبة(.)3
ومن املنا�سبات �أي�ضاً ،االحتفال بانت�صار ال�سلطنة على �أعدائها وحتقيق الفتوحات،
فكانت تعم الفرحة �أرجاء املدينة كافة ،وتبد�أ عندما ي�أتي مبعوث ال�سلطان املكلف بتبليغ
الواليات العثمانية نب�أ هذه االنت�صارات ،وقد ذكر البديري احلالق يف هذا ال�صدد� ،أن وايل
دم�شق كان يعقد اجتماع ًا بهذه املنا�سبة يف امل�سجد الأموي؛ للدعاء لل�سلطان( .)4ويبدو �أن
البا�شا يف بيت املقد�س كان يدعو لالجتماع يف احلرم القد�سي من �أجل الدعاء لل�سلطان،
ومنها عندما فتح ال�سلطان العثماين جزيرة كريت عام1080هـ1669/م ،فما �أن و�صل
اخلرب على يد �آغا الدومنة -املكلف بتبليغ خرب االنت�صار للممالك العثمانية -حتى عمت
الزينات والأفراح بيت املقد�س(.)5
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ويدخل يف �إطار االحتفاالت العامة �أي�ضاً :االحتفال بتعيني البا�شا اجلديد ،فكانت
جتتمع النا�س من املدينة والنواحي ال�ستقبال الأمري اجلديد ويقدمون له الطاعة ،وهم
حمملون بالهدايا املختلفة يرافق ذلك �رضب املدافع والطبول(.)6
االحتفال بقدوم قا�ضي القد�س ال�رشيف اجلديد ،فكان يعقد له موكب كبري من ال�سادة
والأعيان والعامة ،ولأهمية الأمر كان يكتب تاريخ و�صول القا�ضي على جلد ال�سجل يف
املحكمة ال�رشعية ومنها :يف � 16شوال 1027هـ1618/م حني ُعينّ م�صلح �أفندي قا�ضي ًا
وحممد اجلاعوين نائب ًا مبحكمة القد�س(.)7
و ُيعد االحتفال بالعيدين ،عيد الفطر وعيد الأ�ضحى ،من �أهم االحتفاالت الدينية عند
امل�سلمني حيث كان لهما عاداتهما التي مار�سها �أهل بيت املقد�س ،التي تتمثل بن�صب
الزينات ورفع الأعالم ،وكان يف بيت املقد�س وظيفة تعرف بوظيفة ن�صب العلم ال�رشيف
يف منرب امل�سجد الأق�صى يف العيدين و�أي�ض ًا يوم اجلمعة ،وقد عينّ يف هذا املن�صب علي بن
عبد الرحمن بن �أبي اجلواد براتب قدره يف كل يوم عثمانيان(.)8
واالحتفال باملولد النبوي ال�رشيف ،حيث كان يعقد املولد يف ليلة العيد بح�ضور العام
واخلا�ص مبا فيهم الن�ساء ،وقد و�صف لنا الرحالة عبد الغني النابل�سي يف بدايات القرن
الثامن ع�رش هذه الليلة ،فقال « :وكانت تلك الليلة ليلة املولد النبوي املنيف ،فجئنا �إىل
امل�سجد الأق�صى ،.... ،وجل�سنا هناك ننتظر �سماع املولد املبارك ،فلما �أذن الع�شاء ،و�صلينا
�صالة الع�شاء مع اجلماعة-مبعونة اهلل تعاىل وتبارك -وكانت �أوقدت تلك القناديل الكثرية،
وا�ستنارت تلك ال�شموع ،فحريت الب�رص والب�صريةُ ،ن�صب الكر�سي قبالة املحراب ،و�صعد
عليه رئي�س ال�سادة املوالدية ،الرفيع اجلنان ،وهو ال�سيد عبد ال�صمد �أخو مفخرة الأعيان
ال�سيد عبد اللطيف �أفندي ،وقر�أ �أ�شياء من القر�آن العظيم ،يعيد له ويبدي ،وقد اجتمعت النا�س
على طبقاتهم من املوايل والأكابر ،والعلماء والأفا�ضل ،و�أئمة املحاريب واملنائر ،واخلوا�ص
والعوام من الرجال ،وحتى الن�ساء ذوات احلجال ،يف ناحية من امل�سجد جمتمعات ،ومعهن
ال�صبيان والبنات ،ثم �رشع يف املولد ال�رشيف ،وحوله جماعة من امل�ؤذنني يرتمنون
بال�صوت اللطيف ،ثم فرقوا على جمع احلا�رضين �أنواع ال�سكَّر والنقل وطيب الرياحني،
وجاءوا باملاء الورد ومباخر العود(.»)9
االحتفال مبو�سم النبي مو�سى :وهو من املنا�سبات الدينية املهمة التي كان يحر�ص �أهل
ناحية بيت املقد�س واملناطق الأخرى على القيام بها ،يقع هذا املقام بني القد�س و�أريحا،
تبد�أ هذه االحتفاالت يف الأ�سبوع الأول من ف�صل الربيع ،حيث يتجمع الأهايل يف بيت
موكب واحد يرفعون الرايات وهم يكربون ويهللون ويرافقهم
املقد�س ويخرجون جميع ًا يف
ٍ
()10
الع�سكر عند امل�سري حتى العودة ،ويذكر �أن هذا االحتفال ي�صادف �أعياد الن�صارى .

وتذكر امل�صادر �أن �أول من دعا لهذا املو�سم ال�سلطان �صالح الدين الأيوبي بعد فتحه
لبيت املقد�س ،فقد �أراد من ذلك �أن يكون هذا املقام مكان ًا لتجمع امل�سلمني يف وقت واحد
حتى يكونوا على ا�ستعداد م�ستمر ملواجهة الأعداء ،كما �أراد �صالح الدين �أن يجعل عيداً
للم�سلمني يف موعد �أعياد الن�صارى ،وقد اهتمت الدولة العثمانية با�ستمرار عقد هذا املو�سم
يف موعده املحدد ،كما وفرت كل ما يحتاج �إليه الزوار من احلرا�سة وامل�ؤن (ال�سماط)(،)11
وقد بقيت هذه املنا�سبة حتى عام 1967م ،حيث منعت �إ�رسائيل �أهل الديار القد�سية من
ممار�ستها(.)12
والالفت �أن امل�شاركني يف هذا املو�سم كانوا يفدون من مناطق خمتلفة �أي �أنها لي�ست
قا�رصة على منطقة القد�س ،فقد �أ�شارت الوثائق �إىل �أنهم كانوا ي�أتون يف ف�صل الربيع من
كل عام من دم�شق وحلب وبالدٍ �أخرى .وعلينا �أن نذكر �أن هذا املو�سم ولظروف خمتلفة كان
ال يعقد يف بع�ض الأعوام ،ومن ذلك ما حدث يف �سنة 1040هـ1631/م ،ب�سبب وقوعه يف
حر �شدي ٌدَ ،حالَ دون �إمتام هذا االحتفال ب�شكله املعتاد(.)13
�شهر رم�ضان ،ورافق ذلك ٌ
�أما االحتفاالت اخلا�صة فكانت متنوعة ومتعددة ،كحفالت الزواج ،التي كان لها
تقاليدها ،فت�رضب الطبول وتعقد الوالئم ،ويتناول املدعون ماء الورد ،وي�شعل البخور،
ويظهر من خالل الوثائق اهتمام الإدارة يف القد�س ب�أمور الزواج وتبعاته ،فنجد �أن القا�ضي
كان ين�صب ن�ساء يف مهنة املزيناتية ممن لهن خربة يف تزين الن�ساء وجتميلهن يف الأفراح
واملنا�سبات ،ومن ذلك ن�ستنتج �أن ما يعرف حاليا ب�صالونات جتهيز العرو�س لي�ست حديثة
العهد ،بل هي موجودة منذ مئات ال�سنني يف مدينة القد�س( .)14و�أفراح الزواج كان لها
طابعها اخلا�ص �أي�ض ًا يف �أرياف القد�س فتعقد احللقات ،وتغنى الأ�شعار املحلية املحالة
بالأهازيج والأزجال والتي كانت ت�ستمر �أكرث من ليلة .ومن احلفالت حفالت الطهور
(اخلتان)  .وهناك منا�سبات تتعلق مبنا�سبات خمتلفة كنزول الأمطار �أو و�صول مياه قناة
ال�سبيل كونها امل�صدر الرئي�س للمدينة بعد انقطاع طويل(.)15
�أما �أعياد الن�صارى فكان لها طابعها اخلا�ص ،فكان امل�شاركون يف هذه املنا�سبات
الرحالة الرتكي �أوليا
يفدون �إىل مدينة القد�س يف مو�سم العيد من بالد كثرية .وقد قال َّ
جلبي وا�صف ًا هذه الأعياد عندما زار القد�س عام1081هـ1672/م� ،أن عدد الزائرين يف
مو�سم العيد بني10000-5000زائر ،كان يبد�أ العيد بعد �أن جتتمع الطوائف يف كني�سة
القيامة ،يتقدم احلفل قا�ضي القد�س �أو احلاكم وهو الذي يفتتح هذا االحتفال( ،)16فيجتمع
املحتفلون حتت قبة الكني�سة ويعرف هذا العيد ب�سبت النار ،فتقوم طائفة الأحبا�ش ب�إخراج
النار؛ كونهم املتكلفون بذلك(.)17
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وهناك عيد يعرف بعيد الزيتونة ي�أتي قبل العيد الرئي�س ب�أ�سبوع ،فيجتمع الن�صارى
يف هذا اليوم رافعني �أغ�صان ًا من الزيتون( .)18وعيد التعميد الذي ي�أتي به الن�صارى �إىل نهر
عمد فيه ال�سيد امل�سيح ،فيعمدون �أبناءهم يف هذه املنا�سبة من كل
الأردن ،يف املكان الذي ِّ
عام(.)19

جوانب من العالقات االجتماعية يف األماكن العامة:
كان للمجتمع املقد�سي حياته وعاداته وتقاليده اخلا�صة به التي تنم عن عراقة هذه
املعايري االجتماعية و�أ�صالتها ،وكان اجلميع حاكم ًا وحمكوم ًا يجتمعون مع ًا يف جل�سات
مر وجرى ،وكان
�سمر يتناولون فيها ما طاب ولذ من الطعام وال�رشاب ،ويت�سامرون مبا َّ
هنالك نوعان من اجلل�سات :جل�سات العلماء والأعيان ،كانت تعقد يف منازلهم �أو �أماكن
�إقامتهم يف الزوايا �أو املدار�س ،وجل�سات �أهل العلم يف الغالب تبحث يف ق�ضايا دينية
وبع�ض العلوم الأخرى(.)20
والنوع الآخر العالقات االجتماعية يف املقاهي (�أو ما عرف يف حينه ببيت القهوة)
ويف احلمامات .ف ُنعرج بداية على ظاهرة املقاهي (بيت القهوة)  ،فنجد �أنها من الظواهر
العامة التي يلحظها كل دار�س لتاريخ املدينة يف �ضوء الوثائق العثمانية ،فقد �أ�شارت
الأوامر ال�سلطانية �إىل انت�شار هذه املقاهي يف حدود القرن ال�ساد�س ع�رش ،حيث �شددت
الأوامر ال�سلطانية الواردة لقا�ضي القد�س واحلاكم الإداري ب�رضورة �إغالق بيوت القهوة
يف مدينة القد�س ال�رشيف والتي ميار�س فيها �أمور مت�س مكانة املدينة ،وت�ؤثر يف احلياة
الدينية واالجتماعية يف بيت املقد�س(.)21
ويذكر �أن �رشب القهوة كان مدار خالف طويل بني العلماء خالل القرن ال�ساد�س ع�رش،
فمنهم من قال بتحرميها و�أخر قال بجوازها ،وخالل القرن ال�سابع ع�رش قام ال�سلطان
العثماين مراد الرابع بتحرمي �رشبها يف جميع املمالك العثمانية �سنة1032هـ1623م ،وقد
ا�ستمر هذا املنع �إىل عام 1057هـ1648/م ،فلم ي�سمح ببيع القهوة يف الأ�سواق وكل من
يخالف يلقى عقاب ًا �شديداً( ،)22وميكن �أن نتعرف من خالل الوثائق �إىل �سبب املنع ،فنقول:
�أنه بد�أت تقام يف املقاهي احلفالت وت�رضب املو�سيقى وت�رشب اخلمور حتى �أن كبار القوم
من الأعيان والع�سكر كانوا يرتادونها .فقد رفعت دعوى �أمام القا�ضي على �صاحب بيت
القهوة يف القد�س لأنه ا�ستعملت بها املو�سيقى كالعود والكمنجة( )23وال�سنطري( ،)24وكان
على ر�أ�س املوجودين يف تلك الليلة كتخدا( )25الأمري املدعو �سليمان بك(.)26
ويظهر يف بع�ض الوثائق �أن بيوت القهوة بقيت موجودة حتى خالل هذه الفرتة ،على
الرغم من التحرمي الذي �أ�صدره ال�سلطان ،منها وثيقة تعود ل�سنة 1045هـ1636/م ،قهوة

يف خط مرزبان اجتاه حمام الب�صري املعروفة بالقهوة الغربية املعلقة( .)27وذكر �أي�ض ًا يف
املدعو بدر الدين قد تعاطى �رشب اخلمور
وثيقة �أخرى �أن املحت�سب يف القد�س ال�رشيف،
ّ
()29
()28
داخل قهوة باب القطانني  -عرفت بقهوة النينه  -اجلارية يف وقف احلاج قا�سم ،
ويف حملة القطانني عرفة قهوة جارية بوقف الرباط احلموي قرب الرباط(.)30
وهذا� ،إن دل على �شيء ،فعلى �أن هذه الظاهرة �أ�صبحت من القوة مبكان ،ي�صعب التخلي
عنها �أو تركها ،وميكن �أن يكون ال�سبب يف التم�سك بها �أنها �أ�صبحت جتارة رائجة امتهنها
اجلميع يف هذا الع�رص ،كونها ُتد ُِّر ربح ًا كبرياً ،بوقتٍ وجه ٍد قليلني .فقد امتلك الأعيان من
احلكام والع�سكر( )31بيوت القهوة ،فهذا ح�سني با�شا بن ر�ضوان حاكم غزة ا�شرتى قهوة يف
القد�س مبحلة باب العمود(.)32
لذلك عادت املقاهي �أقوى من ال�سابق ،فقد وجد يف القد�س مقاهي عديدة لدرجة �أنه
ن�صبه القا�ضي حتى ينظم �أمور �أ�صحاب املقاهي ،فقد « :ن�صب
كان لطائفة القهوجية �شيخ ًا ً
موالنا احلاكم ال�رشعي( ،)33ال�سيد يحيى ال�صمادي� ،شيخ ًا على القهوجية بالقد�س ال�رشيف،
وال(.»)34
لي�ساوي بينهم يف املغنم واملغرم على �أ�سلوبه القدمي ،ن�صب ًا �رشعي ًا مقب ً
ويظهر �أن ا�ستعمال هذه الأماكن مل يقت�رص على �رشب القهوة فقط ،بل مور�ست فيها
بع�ض املظاهر التي تخالف الدين والقانون العام ،مثل �رشب اخلمور وال�رضب على العود
والطبول ،ومن ذلك ما جاء يف �أحد احلجج �أن جمموعة من �أهايل القد�س توجهوا �إىل
القا�ضي يف �سنة1017هـ1708/م ،ملنع املنكرات التي ترتكب يف مقاهي بيت املقد�س،
وقالوا� :أن ذلك يلحق �رضراً كبرياً يف احلياة الدينية ،وال ميكن �أن ي�ستمر يف هذه املدينة
املباركة(.)35
كما حولت بع�ض ممتلكات الأوقاف لبيوت قهوة ،فقد ذكر �أن خان الفحم بخط
داود اجلاري يف وقف ال�صخرة امل�رشفة قد �أقيم به بيت قهوة ،التي ت�شتمل على علوي
و�أر�ضي وم�ساكن وبيت طبخ القهوة « .وقد قيل عنها� ،أن لها �شهرة تغني عن و�صفها(،»)36
ومن اخلانات التي ا�ستعملت بيوت ًا للقهوة ،خان املدر�سة الغادرية الواقع يف خط باب
القطانني(.)37
ومن خالل الوثيقة ال�سابقة ن�ستنتج �أن بيت القهوة لي�س مكان للت�سلية وق�ضاء الأوقات
بل كانت فيه حجرات لل�سكن واملبيت ،وقد عزز ذلك ما ورد يف وثائق �أخرى منها -على
�سبيل املثل ال احل�رص� -أن ح�سن بن حممد احلموي� ،ساكن ب�أو�ضة (غرفة) من �أو�ض قهوة
بخط باب القطانني اجلارية بوقف الغادرية ،وجد �أن �أغرا�ضه م�رسوقة ،منها :عباة جوخ
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خ�رضاء خميطة ببطانة زرقاء ،وزناد حمالة بالف�ضة وب�شت� 5 ،أرطال ُبن قهوة( .)38ويف
وثيقة �أخرى �أ�شارت �إىل �رسقة قاووق �صوف ًا من حجرة �أحد النزالء بقهوة باب القطانني(.)39
ي�ستفاد من هذه الوثائق وغريها �أن القهوة �أو بيت القهوة كان لها �أغرا�ض متنوعة �إذا ما
�أردنا �أن نقارنها مبا هو موجد بالوقت احلا�رض لوجدنا �أنها تقوم بدور الفنادق.
كما نلحظ من خالل حتويل بع�ض اخلانات يف القد�س لبيت للقهوة كون اخلان منا�سب ًا
من حيث البناء والغر�ض ملوا�صفات بيوت القهوة ،وما نراه �أن وظيفة اخلان هي ذاتها
وظيفة بيت القهوة ،لكن بعد �أن �سمح ببيع القهوة وتناولها يف الأمكان العامة وما رافقها
من ممار�سات �أخرى يف �أماكن نزول الزوار والقادمني �إىل القد�س كاخلانات ،ف�أخذت مع
ذهبت �إليه هو �أن جميع
مرور الوقت ا�سم القهوة لتمييزها عن املراكز الأخرى ،وما يدعم ما
ُ
امل�صادر مل ت�رش لهذه الأماكن �إىل با�سم بيت القهوة �أو القهوة مع تراجع اال�سم ال�سابق.
�أم احلمامات فتع ُّد من املظاهر الإيجابية يف املجتمع الإ�سالمي ملا لها من �رضورات
كالنظافة والطهارة حيث ال يكاد ي�ستغني عنها �أحد ،وكانت احلمامات يف ذلك الوقت عامة
�أي ي�أتي �إليها النا�س جميع ًا يف �أوقات خمتلفة من �أجل اال�ستحمام والنظافة ،واال�سرتخاء،
ومن جهة �أخرى ،ونظراً الرتباط هذه امل�ؤ�س�سات بحياة النا�س ل�رضورتها ،فقد كان يقدم
لزائرها القهوة وال�رشاب والطعام بالإ�ضافة لآالت الطرب وال�سمر.
فهذا عبد الغني النابل�سي قال عند زيارته لأحد احلمامات يف بني املقد�س وا�صف ًا هذه
املجال�س التي كانت تعقد فيها « :قمنا فذهبنا مع اجلماعة �إىل حمام لطيف البناء ،ظريف
اجلوانب والبناء ،عذب املياه ،طيب الأفواه ،فدخلنا �إليه بعد الع�شاء الأخرية مع جماعتنا
وهاتيك الع�شرية ،ومل يدخل غرينا من الأجانب ،فان�رشحت �صدورنا يف هاتيك الأرجاء
واجلوانب ،و�أطلقت يف داخله جمامر البخور ،وجيء مباء الورد ور�ش على هاتيك الوجوه
والنحور ،ثم وردت علينا فناجني القهوة ،ونحن يف �أكمل م�رسة ،و�أمت حظوة ،حتى �أخذنا من
ذلك باحلظ الوافر ،واطم�أن من بيننا مبا ر�أى قلب املقيم وامل�سافر ،فخرجنا �إىل ذلك املكان
ال�سكَّر يف ذلك الأوان،
الو�سطاين ،بعدما تنقم بنا الوجه اجل�سماين والروحاين ،فجيء ب�أواين ُ
كما حتلت امل�سامع بالأحلان الطيبة ،حتلى بالطعوم اللذيذة الل�سان(.»)40

نتائج البحث:
بعد هذا العر�ض الذي تناولته هذه الدرا�سة حول بع�ض اجلوانب االجتماعية يف
مدينة القد�س العثمانية ميكن �أن نقف �أمام احلقائق الآتية:
● ●�أن م�صادر درا�سة تاريخ القد�س ال�سيما الع�رص العثماين م�صادر كثرية ومتنوعة
وغنية باملعلومات يف خمتلف املجاالت الإدارية واالجتماعية واالقت�صادية ،ومن خاللها
ميكن الوقوف على حقيقة هذه الأو�ضاع ب�شكلها ال�صحيح دون لب�س �أو غمو�ض.
● ●كما نلحظ �أنه ال ت�أثري للزمان �أمام قوة املكان ،فقد حافظت مدينة القد�س على
جغرافيتها الرتاثية احلقيقية واملتناغمة �ضاربة جذورها ب�أعماق التاريخ العربي الإ�سالمي؛
فالدول التي تعاقبت عليها مل تفلح يف ثنيها عن ثقافتها وتراثها كونها �أنظمة �سيا�سية ال
ميكن لها �أن ت�ؤثر يف املجتمع �إال يف جوانب �سطحية تزول مبجرد زوال النظام احلاكم.
● ●بالرغم من احلجم الهائل للوثائق وغزارة معلوماتها ،ف�إن الدرا�سات التي تناولتها
مل تكن باحلجم املطلوب ،لكن ما تو�صلت �إليه مثل هذه الدرا�سات له �أهمية كبرية لأنها
اعتمدت بالدرجة الأوىل على م�صادر خمطوطة و�آر�شيفية ،فجاءت قريبة من احلقيقة
التاريخية ،كونها ت�ؤرخ ق�ضايا حياتية يف ذلك الع�رص ،وتعك�س �صورة واقعية عن �أحوالها
�آنذاك.
�أخرياً ،يتبني لنا من خالل ما �سبق عر�ضه �أن هنالك م�س�ؤولية تقع على عاتق ذوي
االخت�صا�ص ب�إجراء مزي ٍد من الدرا�سات املعرفية التي تعتمد بالدرجة الأوىل على امل�صادر
الآر�شيفية؛ حتى تكون هذه الدرا�سة �أقرب �إىل احلقيقة التاريخية.
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1 .1بالد ال�شام يف الأحكام ال�سلطانية الواردة يف دفاتر املهمة977-975هـ-1567/
1570م ،اعداد وترجمة :فا�ضل بيات ،من�شورات جلنة تاريخ بالد ال�شام ،اجلامعة
الأردنية –عمان1427 ،هـ2006/م.
2 .2تيمور با�شا ،املو�سيقى والغناء عند العرب

3 .3ح�سني علي حمفوظ ،معجم املو�سيقى العربية ،بغداد1964 ،م
4 .4املحبي ،حممد �أمني الدين (ت111هـ1699/م)  ،خال�صة الأثر يف �أعيان القرن احلادي
ع�رش ،ج ،4دار الكتاب الإ�سالمي ،القاهرة (د ،ت) .
5 .5حممد حرب ،العثمانيون يف التاريخ واحل�ضارة ،دار القلم ،دم�شق1989م.
6 .6حممد الأرنا�ؤوط ،درا�سات يف التاريخ احل�ضاري لبالد ال�شام يف القرن ال�ساد�س ع�رش،
مكتبة الأبجدية ،دم�شق1995 ،م.
7 .7م�صطفى مراد الدباغ ،بالدنا فل�سطني ،ج ،10مطبوعات رابطة اجلامعيني بجامعة
اخلليل1974 ،م.
8 .8حممد علي الأن�سي ،الدراري الالمعات يف منتخبات اللغات ،مطبعة جريدة بريوت-
بريوت1318هـ1998/م.
9 .9النابل�سي ،عبد الغني ،حلقيقة واملجاز يف الرحلة �إىل بالد ال�شام وم�رص واحلجاز ،تقدمي،
د� .أحمد عبد املجيد هريدي ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1986 ،م.
1010نوفان رجا احلمود ،الع�سكر يف بالد يف القرنني ال�ساد�س ع�رش وال�سابع ع�رش امليالديني،
دار الآفاق اجلديد بريوت1981 ،م.
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ملخص:
هذا البحث يرتبط (بالبعد الديني الإ�سالمي يف الرتاث ال�شعبي املقد�سي)  .ومعلوم
�أن الدين هو �أهم دافع للإن�سان �إىل اخلري ,و�أهم زاجر له عن ال�رش وهذا البحث يق�سم �إىل

�أربعة ف�صول رئي�سة هي:

● ●الف�صل الأول :تعريف الرتاث الديني ال�شعبي املقد�سي.
● ●والف�صل الثاين :عنا�رص الرتاث الديني ال�شعبي املقد�سي.
● ●والف�صل الثالث� :أهمية الرتاث الديني ال�شعبي املقد�سي.
● ●والف�صل الرابع�ُ :سـ ُبل احلفاظ على هذا الرتاث الديني ال�شعبي املقد�سي .
وانتهى البحث بخامتة تلخ�ص البحث ,وتو�صيات تذكر �أهم املقرتحات للحفاظ على
هذا الرتاث من الزوال واالندثار.

مقدمة:
وال�سالم على امل�صطفى وبعد:
احلمد هلل وكفى ,و�أ ُّ
مت ال�صالة َّ

ف�إن الرتاث الديني لذو �أهمية بالغة ,يف توطيد العالقات االجتماعية بني �أفراد
املجتمع ,وزيادة التفاعل بني �أبناء ال�شعب ,و ُيف�ضي بالتايل �إىل التعاون والود والتفاهم,

من هنا كان هذا البحث يف الرتاث الديني ال�شعبي املقد�سي تدفعني �إليه الدوافع
الآتية:
♦

♦عدم وجود درا�سة �سابقة يف هذا املو�ضوع ,مما يوجب الكتابة فيه.

♦ ♦و�ضع القد�س اخلطري ,وامل�سجد الأق�صى الأ�شد خطراً ,مما يفر�ض على الباحث
الكتابة يف هذا احلقل.
♦ ♦�أهمية الرتاث ال�شعبي يف احلفاظ على املقد�سات الإ�سالمية ,واملجتمع املقد�سي,
مما يحتم الكتابة يف هذا املجال.
وهكذا انعقد العزم على الكتابة يف هذا البحث ,فجاء البحث يف تلخي�ص ,ومقدمة,
و�أربعة ف�صول ,وخامتة ,وتو�صياتَّ � .أما التلخي�ص فقد �سبقت الإ�شارة �إليه ,واملقدمة هي
يدي ,والف�صول هي الف�صول الأربعة التي �أُ�شري �إليها يف التلخي�ص ,وكذلك اخلامتة
التي بني َّ
والتو�صيات.

ولقد اعرت�ضت الباحث �صعوبات كثرية يف �أثناء كتابة البحث ,منها:
♦ ♦ندرة امل�صادر واملراجع حول هذا املو�ضوع ,فالذي ورد يف امل�صادر واملراجع
عنه �شذرات متناثرة ال ت�سمن ,وال تغني من جوع.
♦ ♦عدم تدوين هذا الرتاث ,وتفرقه وتبعرثه ,مما يزيد من �صعوبة الو�صول �إليه,
والكتابة فيه.

وقد حاولت التـغلَّب على هذه ال�صعوبات وغريها باالعتماد على املناهج
التالية:
♦ ♦منهج املالحظة ال�شخ�صية لر�صد ال�سلوك االجتماعي ال�شعبي يف دائرة الرتاث
الديني ,ومن ثم تدوين ذلك الرتاث ,حلفظه من الزوال.
♦

♦منهج التفكر ,واال�سرتجاع من الذاكرة ,لتتبع عنا�رص هذا الرتاث و�أق�سامه.

♦

كنت �أ�شك فيها.
♦منهج املقابلة ,يف حماولة الت�أكد من املعلومة التي ُ
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♦ ♦املنهج املقارن ,بربط هذا الرتاث مب�صدره الأ�صيل ,وهو الدين الإ�سالمي ,والعقيدة
الإ�سالمية.
أنوه بها يف بحث �أهمية
وقد و�صلت الدرا�سة �إىل نتيجة� ,أُ�شري �إليها يف خامتة البحث ,و� ِّ
الرتاث� ,أال وهي �أن هذا الرتاث هو احل�صانة ,و�صمام الأمان للحفاظ على املجتمع املقد�سي
من االنهيار ,والزوال ,واالندثار �أمام ما يتعر�ض له هذا املجتمع من حتديات و�أخطار.

الفصـل األول -تعريف الرتاث:
● ●�أوالً -تعريف الرتاث يف الأدبيات العربية:
 .أالرتاث لغةً.
.ب الرتاث ا�صطالحاً:
 تعريف الرتاث الإن�ساين.
 تعريف الرتاث الديني الإ�سالمي.
 تعريف الرتاث الديني املقد�سي.
.ت�أق�سام الرتاث:

● ●ثانياً :تعريف الرتاث يف الأدبيات الغربية.
● ●ثالثاً :املق�صود بالرتاث ال�شعبي الديني املقد�سي.
◄◄أوالً -تعريف الرتاث يف األدبيات العربية:
.

أالرتاث لغ ًة:

�أ�صل كلمة الرتاث يف العربية يدل على املرياث املادي ,وتطورت هذه الكلمة لتدل على
“ورثه توريثاً� ,أي �أدخله يف ماله وتوارثوه
الرتاث املادي واملعنوي معاً ,يقول اجلوهريَّ :
كابراً عن كابر « ()1

.بالرتاث ا�صطالحاً:
 تعريف الرتاث الإن�ساين:
()2

ُع ِّرف الرتاث ب�أنه« :عادات النا�س ,وتقاليدهم التي تناقلوها جيال بعد جيل»
وع ِّرف كذلك ب�أنه« :كل ما �أورثه ال�سلف للخلف يف �شتى جماالت الإبداع الب�رشي ,لكي
ُ
()3
ُ
.وعرف كذلك ب�أنه« :كُ ل ما �أجنز يف املا�ضي
يورثه �أولئك الوارثون ملن �سي�أتي بعدهم»
ِّ
دينياً ,وعلمياً ,وتقنياً ,وقيمياً ,وال يزال حا�رضاً فينا� ,إنه ذاكرتنا الثقافية �إ�سالمياً ,وعربياً,
و�إن�سانياً»(.)4



تعريف الرتاث الديني:

ذلك كان تعريف الرتاث على وجه العموم� ,أما تعريف الرتاث الديني الإ�سالمي ,فالرتاث
الديني الإ�سالمي هو�« :إ�سهام الإ�سالم يف �إجنازات النوع الإن�ساين بكل مظاهرها,ونعني
ات�صال الإ�سالم ولقاءه ,وت�أثرياته على ما يحيط به من العامل غري امل�سلم» (.)5


تعريف الرتاث الديني املقد�سي:

�أما الرتاث الديني ال�شعبي املقد�سي فهو على وجه اخل�صو�ص« :هذا املعنى القائم على
ما تركه الآباء للأبناء من عادات دينية ,ترتبط بال�رشيعة الإ�سالمية ,وانتقل مرياث ًا وتراث ًا
للأبناء» (.)6

وعند النظر يف تعريف الرتاث ,البد من مالحظة �أن لكل قيمة تراثية م�ستويني:
Ú

Úالأول :الر�سمي املتعارف عليه ,وهو امل�شهور كتابياً ,و�أدبياً ,ور�سمياً.

Ú Úوالثاين :هو الرتاث ال�شعبي ,وهو ينتقل يف العادة �شفوياً ,وينت�رش بني النا�س ,دون
�أن ي�صل �إىل درجة التدوين ,والكتابة والن�رش.

.ت�أق�سام الرتاث:
والرتاث يق�سم �إىل ثالثة �أق�سام هي:
 الأول :املادي ,وهو ما تراه العني من م�ساجد ,وقبور ,و�أ�سوار ,وقالع ,وح�صون,
و�أ�سواق ,وقناطر ,وغريها.
 والثاين :الفكري ,وهو ما ارتبط بوجدان وقرائح ال�شعب خالل الع�صور والقرون يف
جميع امل�ضامني الدينية والثقافية.
 والثالث :الفني ,وهو ما يت�صل بالأهازيج ال�شعبية ,والغناء ,والدبكات ,والتهاين,
و�أغاين الأفراح ,واملنا�سبات الدينية ,والزجل ال�شعبي ,وغريها (.)7
◄◄ثانياً -تعريف الرتاث يف األدبيات الغربية:
ُيطلق على الرتاث يف امل�صطلح الغربي لفظ الفلوكلور ,ويت�ألف هذا امل�صطلح من
مقطعني هما , )Folk( :مبعنى :النا�س ,و ( , )Loreمبعنى :معرفة �أو حكمة .وهكذا ُي�صبح
الفلكلور معارف النا�س� ,أو حكمة ال�شعب .وقد ارتبط هذا امل�صطلح من الناحية التاريخية
بالفرن�سي يوليم جون توما�س ( )W. J. Thomasالذي ر�أى� :أن الذين يدر�سون العادات,
واخلرافات ,والعقائد ,والقوانني املرعية ,والأمثال ال�سائدة ,والعهود املا�ضية ,البد �أن
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ي�صلوا �إىل نتيجتني:


الأوىل� :أن كمية كبرية من مواد هذا املو�ضوع قد �ضاعت.



والثانية� :أنه من املمكن حتى هذه اللحظة �إنقاذها باكت�شاف مالئم (. )8

◄◄ثالثاً -املقصود بالرتاث الشعيب الديين املقدسي:
ومهما يكن من �أمر ف�إن املق�صود بالرتاث ال�شعبي الديني املقد�سي :تلك العادات
والتقاليد وال�شعائر التي يتوارثها الأبناء عن الآباء يف القد�س ,ومتتاز بااللتزام العريف
الأدبي ,مقابل الإلزام الديني والتقدي�سي لل�رشائع الإ�سالمية.
هذا من جهة ,ومن جهة �أخرى ف�إن م�صدر ال�رشائع الإ�سالمية �سماوي ,فهي من عند
املوىل عال وجتلَّى� ,أما الرتاث ال�شعبي املقد�سي الديني فم�صدره العقل الب�رشي�,أي املقد�سي,
الذي تفاعل مع الإ�سالم ف�أ�صبح لهذا الرتاث قوة االلتزام به ,الرتباطه بهذا الدين.

الفصل األول -عناصر الرتاث الديين الشعيب الفلسطيين املقدسي:
♦

♦�أوالً -فيما يتعلق بالعبادات:



التوحيد وما يت�صل به من الذكر.



ال�صالة وتوابعها.



ال�صوم ولواحقه.



احلج وما يدور حوله.



الزكاة وما ي�سري يف ركابها.

♦

♦ثانياً -فيما يخت�ص بالأعياد واملنا�سبات:

.

أالأعياد:



عيد الفطر ال�سعيد.



عيد الأ�ضحى املبارك.
.باملنا�سبات:



االحتفال بر�أ�س ال�سنة الهجرية.



االحتفال بليلة املعراج.



االحتفال بليلة املولد النبوي ال�رشيف.

.تاملوا�سم:


ال�سالم.
مو�سم النبي مو�سى عليه َّ

♦

♦ثالثاً -فيما يت�صل باملوتى واجلنازات:



نعي العلماء من عال منرب امل�سجد الأق�صى املبارك وم�آذنه.



الدفن قرب امل�سجد الأق�صى املبارك.



�إقامة العزاء يف امل�سجد الأق�صى املبارك.



زيارة القبور يف العيدين (الفطر والأ�ضحى).



عمل املوالد للموا�ساة يف بيوت العزاء.

♦

♦رابعاً -فيما يرتبط بالأحوال ال�شخ�صية والزيجات:
♦خام�ساً -فيما يتعلق بالعقيقة:

.ثاملوالد.

♦

◄◄أوالً -فيما يتعلق بالعبادات:
1 .1التوحيد وما يت�صل به من الذكر.
2 .2ال�صالة وتوابعها.
3 .3ال�صوم ولواحقه.
4 .4احلج وما يدور حوله.
5 .5الزكاة وما ي�سري يف ركابها.
1 .1التوحيد وما يتصل به من الذكر:
�إن املجتمع املقد�سي جمتمع م�ؤمن موحد ,يرتبط بالعقيدة الإ�سالمية ارتباط ًا متيناً,
لذا لي�س عجيب ًا �أن نرى ون�سمع ,ال بل ون�شارك يف حلقات الذكر يف امل�سجد الأق�صى املبارك,
�إن الذكر يجري يف القد�س يف مكانني ,هما :امل�سجد الأق�صى ,وطيلة �أيام ال�سنة ,ويكرث يف
�شهر رم�ضان املبارك ,ويف الزاوية الأفغانية الواقعة قرب باب الغوامنة على وجه التحديد.
والذكر يف املجتمع املقد�سي هو عبادة ,وتراث �شعبي يف �آن واحد ,وهو يدل على �أن
املقد�سيني ومن يزور امل�سجد الأق�صى املبارك وي�شاركهم يف الذكر قد ذاق حالوة الإميان,
ووجد طعمه على ل�سانه وجوارحه ,فا�ستحلى الل�سان ذكر اهلل – عز وجل  ,-و�أ�رسعت
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اجلوارح �إىل طاعة اهلل ,وال �أحد ينكر ف�ضائل جمال�س الذكر ففي جمال�س الذكر «تنـزل
الرحمة ,وال�سكينة ,وحتف املالئكة ,والذاكرون هم القوم الذين ال ي�شقى بهم جلي�سهم....,
وجمال�س الذكر ريا�ض اجلنة» (.)9
ومن املعروف �أن الذكر يورث الزهد يف الدنيا ,والرغبة يف الآخرة ,لذا جند املجتمع
املقد�سي جمتمع ًا متدين ًا حمب ًا هلل ور�سوله – �صلى اهلل عليه و�سلم  ,-فمجال�س الذكر
حمياة للعلم ,وحتدث للقلوب اخل�شوع ,والقلوب امليتة حتيا بالذكر كما حتيا الأر�ض امليتة
بالقطر.
والذكر اجلماعي يف امل�سجد الأق�صى والزاوية الأفغانية ذكر طبيعي ,ي�سري على الطريقة
ال�رشعية يف الذكر ,وال يوجد فيه �أية خمالفات �رشعية البتة.
2 .2الصالة وتوابعها:
ال�صالة يف املجتمع املقد�سي جتمع بني العبادة ,فهي فري�ضة �سماوية ,وبني الرتاث
فهي تتوارث جيال عن جيل ,وهذه الفري�ضة ت�صل املرء بخالقه خم�س مرات يف اليوم,
وال�صالة جماعية ً وفردية ,و�صالة اجلماعة �أف�ضل.

وال�صالة حمد واطمئنان تذكر بربوبية اخلالق – �سبحانه وتعاىل – و�أدب اجلم معه,
ودعاء بني يديه و خ�شوع وذلة ,لذا لي�س عجيب ًا �أن نرى �أهل القد�س ُيحافظون عليها ,يف
جزء من تراثهم الديني ال�شعبي اخلالد.
�أوقاتها ,يف امل�سجد الأق�صى املبارك ,ويعتربونها ً

ويتَّ�ص ُل بال�صالة من الرتاث الديني ما ي�أتي:
 .أالأذكار والتهاليل والت�سابيح يف امل�سجد الأق�صى يف ليلتي االثنني واجلمعة من
م�آذن امل�سجد الأق�صى املبارك.
حيث جرت العادة عند م�ؤذنـي امل�سجد الأق�صى املبارك ,على املواظبة واملحافظة
على هذه الأذكار والتهاليل والت�سابيح.
وهذه الأذكار وما يت�صل بها من الأمور احل�سنة ,التي تذكر باهلل – عز وجل  ,-وتوقظ
النفو�س للطاعة ,وتن�شط النا�س للعبادة.
.بال�صالة وال�سالم على النبي الكرمي – �صلى اهلل عليه و�سلم – عقب الآذان ,وال �سيما
يف ليلتي االثنني واجلمعة.
ومن هذا الرتاث اخلالد ال�صالة وال�سالم على النبي الكرمي – �صلى اهلل عليه و�سلم– عقب
الآذان ,وقد ورد يف احلديث الذي يرويه عبد اهلل بن عمرو �أنه – �صلى اهلل عليه و�سلم– قال:

علي �صالة�,صلى
علي ,ف�إنه من �صلى َّ
«�إذا �سمعتم امل�ؤذن فقولوا :مثل ما يقول ,ثم �صلوا َّ
اهلل بها ع�رشاً,ثم �سلوا اهلل يل الو�سيلة ,ف�إنها منـزلة يف اجلنة ال تنبغي �إال لعبد من عباد اهلل,
و�أرجو �أن �أكون هو ,فمن �س�أل اهلل يل الو�سيلة ,حلَّت عليه ال�شفاعة» (.)10
وهذا الرتاث ال�شعبي املقد�سي يف ال�صالة وال�سالم على خري الأَنام عرب م�آذن امل�سجد
الأق�صى املبارك عقب الآذان ,كما ورد يف ال�ســـــنة املــــــطهرة.
ن�ص العلماء على ف�ضيلته ,يقول يف ذلك عبد اهلل حممد العكور« :وينبغي للم�ؤذن �أن
َّ
ُي�صلي على النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – بعد الفراغ من الأذان ,و�أن يرفع �صوته بذلك,
ذكر
كما كان ي�ؤ ِّذن ,وذلك من دلَّ على خري فله مثل �أجر فاعله ,فامل�ؤذن الذي يفعل ذلك ُي ِّ
الغافل ,فيذكر اهلل ,وي�صلي على النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – ويكتب مثل هذا الأجر
للم�ؤذن ,لأنه ال�سبب يف ذلك» (.)11
ومن هنا ف� َّإن هذه الأحاديث الواردة بالت�أكيد على ال�صالة على النبي – �صلى اهلل
عليه و�سلم – بعد الأذان هي دليل �رشعي قطعي الداللة ,وهي مطلقة ,مل تخ�ص�ص خف�ض
ال�صوت لل�سامع دون امل�ؤذن (.)12
.تالأذكار وال�صالة وال�سالم على النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم – بعد �صالة ال�صبح
و�صالة ال�ضحى.
وهذا الرتاث رتبه �شيخ الطريقة العالوية ,ال�شيخ عبد الكرمي الأفغاين ( )13مع تالميذه
منذ �سنوات ,وقد �أ�س�س هذا ال�شيخ الكرمي يف ذلك جمل�س ًا للذكر ,وال�صالة وال�سالم على
الر�سول– �صلى اهلل عليه و�سلم – ثم يختم هذا املجل�س ب�صالة ال�ضحى ,ومي�ضي بعد ذلك
كل �إىل �أعمالهم.
3 .3الصوم ولواحقه:
ال�صوم هو ركن ركني من �أركان الدين الإ�سالمي احلنيف ,وهو مران متوا�صل �شهراً
كام ًال ال�ستيعاب �أهداف املجاهدة النف�سية ,وهو نقاء روحي ,و�إخال�ص يف العبادة� ,إذ ال
ت�شوبه �شائبة النفاق ,لذا ف�إن ال�صوم اخت�صه اهلل – تعاىل – له وحده ,دون �سائر الأعمال,
وقد ثبت يف ال�صحيحني عن �أبي هريرة – ر�ضي اهلل عنه – عن النبي – �صلى اهلل عليه
و�سلم – قال« :كل عمل ابن �آدم له ,احل�سنة بع�رش �أمثالها �إىل �سبعمائة �ضعف ,قال اهلل – عز
وجل – �إال ال�صيام ف�إنه يل و�أنا �أجزى به� ,إنه ترك �شهوته ,وطعامه و�رشابه من �أجلي,
لل�صائم فرحتان :فرحة عند فطره ,وفرحة عند لقاء ربه ,وخللوف فم ال�صائم �أطيب عند اهلل
من ريح امل�سك» (.)14
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وملا كان هذا ال�ش�أن العظيم لل�صوم ف�إن هنالك من اللواحق التي تلحق ال�صيام يف
الرتاث ال�شعبي املقد�سي ,ومن هذه اللواحق:
.

أاالجتماع الر�سمي وال�شعبي ملراقبة هالل �شهر رم�ضان:

القبة النحوية مفتي الديار املقد�سية ,والق�ضاة ,و�أعيان القد�س ,يف
حيث يجتمع يف َّ
القبة النحوية ملراقبة هالل �شهر رم�ضان ,ويثبت �صيام �شهر
امل�سجد الأق�صى املبارك ,يف َّ
رم�ضان ولو بر�ؤية رجل واحد عدل ثقة �أمام املفتي �أو القا�ضي� ,أو من ينوب عنهما ,وهذا
العرف والرتاث قد «�أجمع عليه امل�سلمون وال ُيعرف خالف قدمي فيه �أ�صالً» (.)15
وبالطريقة ذاتها ,وب�شهادة عدلني ممن يرون هالل �شهر �شوال يخرج امل�سلمون من
ال�صيام.
وهكذا ف�إن �إثبات �شهر رم�ضان يكون بر�ؤية الهالل م�ساء التا�سع والع�رشين من �شهر
�شعبان ,ف�إن غُ َّم ال بد من �إكمال العدة ثالثني يوم ًا من �شهر �شعبان ,وكذا ال�ش�أن يف انتهاء
ال�صوم ,وبداية �شهر �شوال ,ف�إنه ال يكون �إ َّال بر�ؤية هالل �شهر �شوال م�ساء التا�سع والع�رشين
من �شهر رم�ضان ,و�إال ف�إنه ينبغي �إكمال عدة رم�ضان ,ثالثني يوماً ,وذلك حتى ندخل يف
العبادة بيقني ,ونخرج منها بيقني.
وهذا العرف ينطلق احلديث النبوي ,من قوله – �صلى اهلل عليه و�سلم �« :-صوموا
لر�ؤيته ,وافطروا لر�ؤيته ,ف�إن غبي عليكم ف�أكملوا عدة �شعبان ثالثني» (.)16

.ب�إحياء �شهر رم�ضان ب�صالة الرتاويح:
يف هذا ال�شهر يتحرك النا�س من القد�س وخارجها يف مظاهرة ربانية حا�شدة �إىل
امل�سجد الأق�صى لإحياء هذه ال�سنة احل�سنة ,وهي �صالة الرتاويح ,و�صالة اجلماعة ,ويف ذلك
تتجلى وحدة امل�سلمني جميع ًا بني يدي اهلل – عز وجل – يف عبادة ال�صوم نهاراً ,وال�صالة
والقيام ليالً.

.تاالعتكاف يف الع�رش الأواخر من �شهر ال�صيام,و�إحياء ليلة القدر:
وهو �سنة نبوية ,وتقليد �إ�سالمي ,وتراث خالد مقد�سي �إ�سالمي ,حيث يبدد املعتكفون
ال�سنة احل�سنة من االعتكاف
الظلمة والظالم ,وي�ستلهمون النور والأنوار يف �إحياء هذه ُّ
و�إحياء ليلة القدر ,فتتجلى الطاعة هلل – عز وجل – يف �أ�سمى معانيها �إذ االعتكاف يف
حقيقته ما هو �إ َّال «قطع العالئق عن اخلالئق لالت�صال بخدمة اخلالق ,وكلما قويت املعرفة
باهلل ,واملحبة له ,والأُن�س به �أورثت �صاحبها االنقطاع �إىل اهلل – تعاىل – بالكلية على كل
حال» (.)17

.ثعبادة وعادة ختم القر�آن الكرمي يف نهاية �شهر رم�ضان:
يجري هذا يف نهاية �شهر ال�صوم يف امل�سجد الأق�صى املبارك ,وي�صاحب ذلك الأذكار
والدعاء ,والت�رضع هلل – عز وجل .-

.جالكرم وتفطري ال�صائمني:
من العادات الدارجة يف امل�سجد الأق�صى موائد الإفطار الرم�ضانية ,وتقدم لكل من
وقوى هذه الظاهرة الفطور اجلماعي ,الذي يدعمه �أهل اخلري من
يح�رض امل�سجد الأق�صىَّ ,
داخل فل�سطني وخارجها ,ويكون هذا يف امل�صلَّى املرواين ,و�أروقه امل�سجد الأق�صى املبارك
خارج امل�سجد الأق�صى ,ف�إن تكية خا�شكي �سلطان تتوىل �إطعام الفقراء وامل�ساكني.
4 .4احلج وما يدور حوله:
معروف �أن احلج هو ا�ستقطاب احلجيج من �آفاق الأر�ض �إىل بيت اهلل احلرام .وملا
كان احلج من العبادات التي تهز امل�شاعر هزاً ,وتنقل النا�س �إىل رحاب ر�ضوان اهلل وعفوه,
ومباهاته املالئكة بحجيجه ,وال�صالة يف امل�سجدين :احلرام ,والنبوي ,وال�سالم على نبي
الهدى – �صلى اهلل عليه و�سلم  .-ويف كل م�شقة عظيمة حني ال�سفر ذهاب ًا و�إياباً ,وحني
�أداء املنا�سك ,ملَّا كان احلج الذي هو معراج الروح فيه هذه املعاين النبيلة ,وتلك ال�صفات
العظيمة ,وتلك امل�شقة الكبرية ,كان ي�ستحق احلاج على تلك العبادة كل تهنئة ,وكل تربيك,
من �أجل هذا منت يف املدينة القد�س يف الرتاث ال�شعبي املقد�سي عادة ح�سنة تدخل ال�رسور
�إىل نفو�س احلجاج وذويهم وهي توديع احلجاج ,وا�ستقبالهم بالب�رش والرتحاب ,ومن مظاهر
هذا اال�ستقبال تـزيني بيوت احلجاج ,وكتابة الفتات عليها بع�ض �آيات الذكر احلكيم ,وا�سم
احلاج ,مع تهنئته باحلج املربور.
ويقابل احلجاج هذا الإكرام بتوزيع الهدايا من عطور وم�سابح وم�صليات و�سواك وغري
(�سالماً)  ,وكل هذا يمُ نت الروابط االجتماعية
ذلك ,و�إطعام الطعام ,فيما ُي�سمى يف القد�س َ
يف املجتمع املقد�سي ,ويعززها.
5 .5الزكاة وما يسري يف ركابها:
هذه الفري�ضة تربط امل�سلمني برباط متني من احلب والإخاء ال�صادق بني الغني
والفقري ,وت�سمو بهما �إىل ثواب اهلل – عز وجل .-
وتعوده البذل والعطاء ,وت�رشح
وهذه العبادة تنقي امل�سلم من ُّ
ال�شح والبخل ,والأنانيةِّ ,
النف�س بر�ضوان اهلل – عز وجل  .-من �أجل هذا كانت الزكاة «التزام ًا رتب على امل�سلم من
عل ,وكان من �ش�أنها – كما هي احلال مع الأركان الأخرى� ,أي التوحيد ,وال�صوم ,وال�صالة,
ٍ
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واحلج – �أن حترم غري امللتزم بها من نعمة االنتماء �إىل الإ�سالم .وبهذا فقد كانت الزكاة يف
جوهرها و�أ�سا�سها عم ًال من �أعمال العبادة خليق بامل�سلم �أن ي�ؤديها على �شكل مايل خا�ص
بخزانة الدولة الإ�سالمية,على �أن ال يخلط بينها وبني ال�رضائب العلمانية» (.)18
وفق ًا ما قاله الباحث ال�سابق ,فالزكاة �ضمان اجتماعي �إلهي حتفظ فيه حقوق الفقراء
من �أبناء امل�ؤمنني ,ليتحرروا من ِر ِّق العبودية للمادة ,ولتكون عبوديتهم خال�صة هلل –
تعاىل – دون �أن ت�ستعبدهم ال�رضوريات واحلاجيات� ,أو �أن ي�ستذلهم غريهم من �أ�صحاب
الق�صور والدثور ,ولهذا بد�أت �آية توزيع ال�صدقات بهم قال – تعاىل –�} :إمنا ال�صدقات
للفقراء وامل�ساكني والعاملني عليها.)19( {...
و�أو�صى الر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم – معاذ بن جبل برد الزكاة �إليهم ,حيث
قال�« :أعلمهم �أن اهلل افرت�ض عليهم �صدقة ت�ؤخذ من �أغنيائهم ,فرتد على
فقرائهم»(.)20
من هنا كان املقاد�سة وال زالوا من �أحر�ص النا�س على �إخراج زكاة �أموالهم يف �شهر
رم�ضان للفقراء وامل�ساكني ,واملعوزين ,وي�أتي دور الزكاة كعبادة ,وتراث لت�أمني احلاجات
الأ�سا�سية للفرد وللجماعة ,لتفويت الفر�صة على املرتب�صني باملجتمع املقد�سي.
فالفقر يعترب من �أخطر الأزمات وامل�شكالت التي تواجه املجتمع الإن�ساين ,فيتولد
من الفقر اجلهل واملر�ض والتخلف ,مما ُي�ؤدي �إىل احلقد واحل�سد واالنتقام والعدوان
واجلرمية،وبالتايل تدمري املجتمع املقد�سي وا�ضمحالله.
◄◄ثانياً -فيما خيتص باألعياد واملناسبات:
1 .1األعياد:
.

ال�سعيد:
أعيد الفطر َّ

ال�سعيد ,وغالب ًا ما ُيعلن
ما �إن يعلن انتهاء �شهر ال�صوم حتى يبد�أ النا�س بعيد الفطر َّ
انتهاء �شهر ال�صيام ,املفتي �أو القا�ضي �أو من ينوب عنهما بالتعاون مع اجلهات الر�سمية,
والتن�سيق مع الدول العربية ال�شقيقة .فيم�ضي النا�س يف ال�صباح الباكر �إىل امل�سجد الأق�صى
ل�صالة ال�صبح ,و�صالة العيد متطيبني ,الب�سني �أجمل و�أح�سن ما عندهم من لبا�سُ ,مكربين,
ُمهللني ,في�صلي بهم الإمام �صالة العيد ,حاث ًا �إياهم على �أعمال الرب ,و�صلة الأرحام,
ثم يخرجون من رحاب امل�سجد الأق�صى املبارك م�سبحني حامدين �شاكرين مكربين
مهللني,فيزورون املقابر ,ويدعون للأموات ,ثم يعودون �إىل بيوتهم ,وي�ست�أنفون زيارة
الأقارب و�صلة الأرحام ,وغري ذلك من �أعمال الرب واخلري.

.بعيد الأ�ضحى املبارك:
ال�سعيد� ,إ َّال �أن معظم الأهايل يذبحون الأ�ضاحي
وعيد الأ�ضحى املبارك ي�شبه عيد الفطر َّ
جزء كبرياً منها على الفقراء وامل�ساكني ,والأ�ضحية �شعرية
عقب �صالة العيد ,ويوزعون ً
ربانية ,ويف الوقت ذاته عادة تراثية مقد�سية طيبة ,للقادر عليها.
2 .2املناسبات:
 .أاالحتفال بر�أ�س ال�سنة الهجرية.
.باالحتفال بليلة املعراج.
.تاالحتفال بليلة املولد النبوي ال�رشيف.
جرت العادة يف القد�س على االحتفال باملنا�سبات الدينية ال�سابقة� ,إذ يحتفل املقاد�سة
بر�أ�س ال�سنة الهجرية ,وعا�شوراء يف العا�رش من حمرم ,وليلة املعراج يف ال�سابع والع�رشين
من �شهر رجب ,وبليلة املولد النبوي ال�رشيف ,ويكون االحتفال بتالوة القر�آن الكرمي ,وق�ص
ال�سرية النبوية العطرة يف املولد ال�رشيف ,وذكر رحلة الإ�رساء واملعراج يف منا�سبة الإ�رساء
واملعراج.
3 .3االحتفال باملواسم:
ال�سالم – �إذ يبد�أ هذا املو�سم يوم اجلمعة بني 22
ومن ذلك مو�سم النبي مو�سى – عليه َّ
�آذار ,و 25ني�سان ,حيث يخرج �إىل النبي مو�سى متويل الوقف ,وهم �آل يون�س احل�سيني من
امل�سجد الأق�صى املبارك ,من باب الناظر� ,إىل طريق باب الأ�سباط ,ثم �إىل ر�أ�س العامود ,ثم
ال�سالم – مع النا�س.
العيزرية ,وبعدها �إىل مقام النبي مو�سى – عليه َّ
وغالب ًا ما تخرج احلركات ال�صوفية التي حتمل الأعالم ,والرايات املزينة بالآيات
القر�آنية ,والكتابات عن م�شايخ الت�صوف ,وكانوا يدخلون �إىل مقام النبي مو�سى – عليه
ال�سالم -ويقيمون هنالك حلقات الذكر وال�صلوات ,ودرو�س الوعظ ,وقراءة القر�آن الكرمي,
َّ
والدعاء ,وكانوا ين�صبون اخليام خارج املقام يف خالل املو�سم.
وت�ستمر االحتفاالت �أ�سبوع ًا كامالً ,وبعد ذلك يعود النا�س �إىل القد�س ال�رشيف ,ويف
نفو�سهم الأثر الطيب ,لهذا املو�سم الكرمي ( , )21وهذا املو�سم فيه ن�شاط للنا�س ,ويف الوقت
ال�سالم – من �سيطرة املحتل عليه.
ذاته حفاظ على مقام النبي مو�سى – عليه َّ
4 .4املوالد:
املوالد النبوية ال�رشيفة ,من �أبرز مظاهر الرتاث ال�شعبي الديني املقد�سي ,واملوالد ال
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تتوقف على زمان مولد الر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم – فح�سب بل ترتبط كذلك بوقائع
و�أحداث ومنا�سبات �أُ ْخرى ,من زواج ,ووفاة ,وبناء بيت ,وقدوم من ال�سفر ,وميالد مولود,
و�شفاء من مر�ض ,وقدوم من �سفر ,وغري ذلك .وللموالد ف�ضائل كثرية ,ففيها ذكر هلل – عز
وجل – وتبجيل للر�سول الكرمي – �صلى اهلل عليه و�سلم – وتعليم للنا�س ,وق�ص ل�سرية النبي
– �صلى اهلل عليه و�سلم – وت�آلف بني النا�س وتعارف مما يوثق العالقات االجتماعية بني
ويقوي الروابط الأخوية بينهم.
النا�سَّ ,
وهكذا فاملوالد جمال�س للذكر وللتعليم ,وللتهذيب ,وللرتبية .ولعل هذه الغايات
الروحية للموالد هي التي تف�سرَّ �سبب وجود املوالد يف القد�س ,وا�ستمراريتها ,وكرثتها
و�سعة انت�شارها ,رغم املتغريات االجتماعية التي طر�أت على املجتمع املقد�سي.
ومن الوا�ضح �أن االحتفال بالأعياد واملنا�سبات الدينية ,واملوا�سم ,واملوالد تراث
مقد�سي فل�سطيني وعربي ميتد منذ �سبع مائة عام «من عهد املماليك ,وما كانت تلك
االحتفاالت تختلف كثرياً عن مظاهر االحتفال يف ع�رصنا احلايل» (. )22
◄◄ثالثاً -فيما يتصل باملوتى واجلنازات:
1 .1نعي العلماء من على منرب امل�سجد الأق�صى املبارك وم�آذنه.
2 .2الدفن قرب امل�سجد الأق�صى املبارك.
�3 .3إقامة العزاء يف امل�سجد الأق�صى املبارك.
4 .4زيارة القبور يف العيدين (الفطر والأ�ضحى).
5 .5عمل املوالد للموا�ساة يف بيوت العزاء.
1 .1نعي العلماء من عال منرب املسجد األقصى املبارك ومآذنه:
هنالك عادات تتعلق باملوروث الديني يف القد�س ,ومن هذه العادات نعي العلماء
من عال منرب امل�سجد الأق�صى املبارك ,وم�آذن امل�سجد الأق�صى املبارك ,وقد �سمعت ذلك
عند وفاة املرحوم ال�شيخ �سعد الدين العلمي ,رئي�س الهيئة الإ�سالمية العليا ,وقد �صادف
موت املرحوم وفاة املرحوم روحي اخلطيب حمافظ القد�س ال�رشيف ,ف�أُقيم لهما العزاء يف
امل�سجد الأق�صى ,فكان النا�س ي�أتون للتعزية باملرحومني ,ومن املعلوم �أن كل الف�ضائل
تتجمع يف امل�سجد الأق�صى من �أ�شهر �صالة و�أجر وقراءة قر�آن ,ودعاء للميت ,واعتبار
باملوت ,وغري ذلك من الأ�شياء .وال نن�سى ال�صالة على امليت بامل�سجد الأق�صى املبارك وما
لها من ف�ضيلة.

2 .2الدفن قرب املسجد األقصى املبارك:
حيث دفن ال�شهداء� ,شهداء �سنة  48ودفن كل من املرحوم زكي ن�سيبة ,واملرحوم
�سعد الدين العلمي ,واملرحوم ح�سن طهبوب خارج باب الأ�سباط ,عند هذا املدخل للم�سجد
الأق�صى املبارك ,تربك ًا بهذا املكان املقد�س.
3 .3إقامة العزاء يف املسجد األقصى املبارك:
وهو كما ورد يف الق�سم الأول من هذا املبحث يف نعي العلماء من عال منرب امل�سجد
الأق�صى املبارك وم�آذنه.
4 .4زيارة القبور يف العيدين (الفطر واألضحى):
درج �أهل القد�س وفل�سطني على زيارة القبور بعد �أداء �صالة العيدين ,والدعاء للأموات,
ومن املعلوم �أن زيارة القبور يف الإ�سالم مطلقة ولي�ست مقيدة بالأعياد فح�سب.
5 .5عمل املوالد للمواساة يف بيوت العزاء:
التعزية من ال�سنن الإ�سالمية احلميدة ,وكلها حميدة ,وهي من العادات املقد�سية
الكرمية فيها موا�ساة لأهل امليت ,وت�سلية لهم ,وقد جرت العادة يف القد�س و�أكنافها على
عمل املوالد ,وقراءة القر�آن الكرمي يف املوالد.
ويلحق باجلنائز �رسور �أهايل ال�شهداء بال�شهداء ,وتوزيع احللوى كالتمر يف بيت
العزاء ,وعدم �إظهار اجلزع ,ويف هذا التجلد �إغاظة للأعداء املحتلني ,وتطمني للم�ؤمنني,
وهو تراث مقد�سي يدل على الثبات واليقني ,والر�سوخ يف الدين ,بالت�سليم والإميان بقدر
رب العاملني.
◄◄رابعاً -فيما يرتبط باألحوال الشخصية والزجيات:
ومن ذلك ما يتعلق باخلطبة ,حيث تكون الطلبة �أوالً :وعند االتفاق على الزواج ,والوعد
به يقر�أ املجتمعون �سورة الفاحتة توثيق ًا ملا اتفقوا عليه ,وقد �صارت هذه العادة تقليداً
�شعبياً ,ال �أحد يخرج عنه� ,أو يخالفه� ,أو يعرت�ض عليه.
وكذلك يف كتب الكتاب ,فامل�أذون ال�رشعي ,يخطب خطبة ت�سمى خطبة النكاح ,ويدعو
للعرو�سني ,ويختم ذلك بقراءة �سورة الفاحتة للت�أكيد على ذلك العقد ,و�إذا كانوا يف اجلاهلية
يرفعون �أيديهم للت�أكيد على ال�شيء ,فقراءة الفاحتة هي ت�أكيد على ذلك.
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◄◄خامساً -فيما يتعلق بالعقيقة:
املف�صلة يف كُ تب
العقيقة من ال�سنن الإ�سالمية ,وهي احتفال باملولود ,ولها �أحكامها
َّ
الفقيه ,ويقوم �أهل القد�س ,املقتدر منهم بذبح ذبيحتني عن املولود الذكر ,وواحدة عن
الأُنثى.
وقد ر�أيت طف ًال حديث امليالد يح�رضه �أبوه �إىل امل�سجد الأدهمي مع والده ,ويقوم
ال�شيخ وليد �صيام بحالقة �شعره يف امل�سجد ,وحث والده على الت�صدق.
وهذه ال�سنة �أ�صبحت يف القد�س تراث ًا طيباً ,فيها فرح باملولود اجلديد ,و�صلة رحم
بدعوة الأقارب للأكل من طعام العقيقة عند من ي�ستطيع.

الفصل الثاني :أهمية الرتاث الديين اإلسالمي الشعيب املقدسي الفلسطيين
♦
♦
♦
♦
♦

♦توحيد الفكر املقد�سي الفل�سطيني.
♦غر�س املحبة بني املقاد�سة.
♦التعاون على الرب والتقوى.
♦حتقيق ال�رضوريات للمقد�سيني.
♦�إبراز الهوية املقد�سية والفل�سطينية �شاخ�صة للعيان.

◄◄توحيد الفكر اإلسالمي:
ُتع ُّد وحدة الفكر من �أهم و�سائل «توحيد االجتاه ,لأن اجلماعة التي تفكر بطريقة
واحدة ,وتوجه تفكريها عقيدة واحدة ,البد �أن تكون غايتها واحدة ,والفكر هو �أهم جوانب
الإن�سان ,فالإن�سان لي�س �إن�سان ًا بج�سمه ,بل هو �إن�سان بعقله وفكره» (.)23
من هنا كانت خطورة الرتاث ال�شعبي الديني املقد�سي الذي ُي�شكل وحدة فكرية للمجتمع
املقد�سي والفل�سطيني ,وحتى مع املجتمعات الأُخرى.
و�رس �أهمية الرتاث ارتباطه بالعقيدة الإ�سالمية ,التي تخاطب الفطرة ال�سليمة
للنا�س,فتتلقي العقيدة مع الرتاث يف توحيد م�شاعر النا�س ,وتفكريهم ,لت�أخذ هذه الأفكار
وذلك الرتاث �صفة الثبات واالطِّ راد ,مما ُي�سهل على النا�س احلياة ,ويكفل لهم �سعادتهم يف
دنياهم و�آخرتهم.
◄◄غرس احملبة بني املقادسة:
وينتج عن وحدة الفكر غر�س املحبة يف النفو�س� ,إذ ما يت�صل بالعقيدة الإ�سالمية من

تراث كال�صالة وال�صوم واحلج والزكاة وما يت�صل بها ,كل ذلك يوجد نوع ًا من الرتابط بني
�أفراد املجتمع ,فت�سود املحبة بني �أبناء املدينة املقد�سة ,تلك املحبة التي تربط النفو�س
والقلوب وت�شد العقول �إىل القيم ال�سامية يف ال�رشيعة الإ�سالمية ,وما يت�صل بها من تراث
ديني.
◄◄التعاون على الرب والتقوى:
فالرتاث الديني ال�شعبي املقد�سي مبا فيه من عادات اجتماعية ُيحافظ على كيان
املجتمع ومتا�سكة وا�ستقراره ُي�شكل �ضابط ًا ملمار�سات الأفراد ,كما ُيي�رس لهم حياة �سهلة
مي�رسة ,دون �إعاقة �أو ا�ضطراب ,لهذا تعد العادات االجتماعية .بحق عام ًال جوهري ًا من �أكرب
و�أقوى عوامل التنظيم االجتماعي ,و�ضبط العالقات يف املجتمع .. .وهي ال تقل يف التنظيم
وال�ضبط عن القوانني الو�ضعية يف املجتمع (.)24
ولقد ح�ضت ال�رشيعة الإ�سالمية على التعاون ع الرب والتقوى ,قال – تعاىل :-
}وتعاونوا على الرب والتقوى{ ( . )25ونهت عن التعاون القائم على الإثم والعدوان ,قال –
تعاىل } :-وال تعاونوا على الإثم والعدوان{ (.)26
وامل�ؤمن ال ي�ستطيع العي�ش وحده من دون اال�ستعانة ب�إخوانه ,لأنهم هم عدته يف
وال�رضاء.
ال�سرَّاء
َّ
ويتجلى هذا التعاون يف احلفاظ على امل�سجد الأق�صى والدفاع عنه� ,إذ يتجمع النا�س
من القد�س وخارجها يف امل�سجد الأق�صى لهذه الغاية النبيلة.
◄◄حتقيق الضروريات للمقدسيني:
ومتكن �أهمية الرتاث الديني املقد�سي يف ارتباطه املبا�رش بال�رضوريات يف ال�رشيعة
الإ�سالمية« :وهي امل�صالح التي تت�ضمن حفظ مق�صود من املقا�صد اخلم�سة ,وهي:
حفظ الدين ,والنف�س ,والعقل ,واملال ,وال َّن�سب» (.)27
فالرتاث الذي هو ظاهرة �شعبية ,يرتبط بتعاليم �سماوية ,والعالقة بني الدين والرتاث
متينة.
وملا كان الدين هو �أعظم م�ؤثر يف حفظ �رضوريات املجتمع والإن�سان كذلك ف�إن
الرتاث ال�شعبي يحفظ الدين والأفراد ,وي�صون نفو�سهم وعقولهم و�أموالهم� ,إذ الدين يقدم
مث ًال وقيماً ,وي�ضع قوانني و�أحكام ًا وت�رشيعات ت�ضبط املجتمع ,فهو عن�رص �أ�سا�سي يف
ثقافة املجتمع ,وكذلك الرتاث هو �أمناط �سلوكية ي�سري عليها الفرد واجلماعة ,وترتبط
بالدين ,فهو �أي�ض ًا له �أهميته البالغة.
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ويت�صل بال�رضوريات يف حفظ املجتمع احلاجيات واملتممات فكل من ال�رشيعة
والرتاث يدعوان للحفاظ عليها� .إذ املتممات هي التح�سينات وهي« :تقرير النا�س على
ال�شيم» (.)28
مكارم الأخالق ,وحما�سن ِّ
وبهذه التح�سينات وما يت�صل بها من الرتاث تظهر مكارم الأخالق يف املجتمع
املقد�سي ,من ذكر ,وعبادة ,وكرم ,و�سمو �أخالق ,و�صدق يف املعاملة ,وجمال ,وزينة ,وغري
وح�سن ا ُ
رغب الغري للدخول يف الإ�سالم ,واالندماج يف
خللُق ,مما ُي ِّ
ذلك من الأخالق احلميدةُ ,
جمتمعه ,والدخول يف �رشيعته (.)29
◄◄إبراز اهلوية املقدسية والفلسطينية شاخصة للعيان:
� َّإن الرتاث الديني ال�شعبي املقد�سي ال�سابق الذكر مبا فيه من �أهمية ,ي�ؤدي �إىل �إبراز
الهوية املقد�سية الفل�سطينية ,وتكامل وتوازن هذه ال�شخ�صية.
ومن هنا ت�أتي �أهمية الدرا�سات الرتاثية ,وقد �صدق من قال�« :إن الدرا�سات الرتاثية
ت�سهم يف �صيانة الهوية احل�ضارية ...وحرا�سة معامل مقاومتها لأعا�صري احلرب النف�سية,
والتدمري الثقايف ,الذي حلق جمتمعاتنا من موجات الغزو الفكري ...فالدرا�سات الرتاثية
جزء ع�ضوي من �إ�سرتاتيجية التحرر الوطني والتنمية االجتماعية ,والرتاث هو ذاكرة الأمة
احلية» (.)30
وهكذا ف�إن الرتاث ال�شعبي الديني املقد�سي يدعم بنيان املجتمع املقد�سي والفل�سطيني,
وي�شد �أركانه ,ويربز الهوية املقد�سية الفل�سطينية يف �أج ِّل �صورها ,مما يجعل هذا املجتمع
ي�صمد يف وجه التحديات التي تعرت�ض �سبيله من الداخل واخلارج.

حلفاظ على هذا الرتاث الديين الشعيب املقدسي
الفصل الثالثُ :س ُبل ا ِ
الفلسطيين
♦

♦احلفاظ على جذور هذا الرتاث.

♦

♦ا�ستنفار جميع الطاقات الر�سمية وال�شعبية للحفاظ على هذا الرتاث.

♦

♦احلفاظ على املقد�سات الإ�سالمية التي حتت�ضن هذا الرتاث بالدفاع عنها.

ي�شكل الترُاث ال�شعبي الديني املقد�سي مبا يت�ضمن من احتفاالت بالأعياد واملنا�سبات,
وغري ذلك من العادات والتقاليد �أوثق الروابط والعالقات يف املجتمع املقد�سي ,وذلك مبا له

من معان روحية ,وقيم خلقية ,وهذا �أمر طبيعي� ,إذ ي�شكل الإ�سالم املحور الأ�صيل الذي يدور
حوله الرتاث ,ولذا البد من احلفاظ على هذا الرتاث من خالل املقرتحات التالية:
◄◄احلفاظ على جذور هذا الرتاث:
وذلك باحلفاظ على تعاليم الإ�سالم ,تلك التعاليم التي تدعو �إىل التوحد والتعاون
والأخوة ,و�صدق اهلل العظيم� ,إذ يقول – تعاىل �} :-إمنا امل�ؤمنون �أخوة{ [احلجرات.] 5 :
ومن �أبرز حقوق الأخوة املوا�ساة املعنوية ,والكفاية املادية ,وهما من �أهم مقومات
بقاء الإن�سان يف بيت املقد�س.
◄◄استنفار مجيع الطاقات الرمسية والشعبية للحفاظ على هذا الرتاث:
برت�شيد هذا الرتاث ,وتنقيته مما علق به من ال�شوائب ,لأنه الركيزة الأوىل والأقوى
والأعمق للذاكرة اجلماعية املقد�سية والفل�سطينية ,وهو االنعكا�س احلقيقي لوجودنا
يف القد�س وفل�سطني ,وعنوان وحدتنا ,وروح ثقافتنا .ومن �سبل احلفاظ على هذا الرتاث
من االنقرا�ض تدوينه ,وعقد امل�ؤمترات والندوات للتعريف به ,وغر�سه يف نفو�س الأبناء,
والتعريف بف�ضله و�أهميته ,وت�شجيع القائمني عليه.
◄◄احلفاظ على املقدسات اإلسالمية اليت حتتضن هذا الرتاث بالدفاع عنها:
وترميمها ,وتنظيفها لتكون بيوت ًا للعبادة ,و�أمكنة ملمار�سة ال�سلوك النابع من هذا
الرتاث ,واملن�سجم مع ال�رشيعة الإ�سالمية ,وعلى ر�أ�س هذه املقد�سات امل�ساجد ,ومنها
امل�سجد الأق�صى املبارك ,وبقية امل�ساجد الأخرى ,واملزارات ,والأ�رضحة ,واملقامات,
وفيها مقام النبي مو�سى ,وخال�صة القول البد من احلفاظ على جانبي الرتاث املعنوي
واملادي ,وتدوينه لي�سلم من ال�ضياع.

اخلامتة:
وهكذا ينتهي البحث معرف ًا بالرتاث املقد�سي الديني ال�شعبي ,ومو�ضح ًا عنا�رص هذا
الرتاث ,و�أهميته ,التي �شملت خمتلف ميادين احلياة الدينية والفكرية واملادية ,مما ُي�ساعد
على �إقامة الدين ,وجلب الطم�أنينة للنا�س ,وبالتايل املحافظة على احل�ضارة العربية
الإ�سالمية يف القد�س وفل�سطني من االنقرا�ض والزوال.
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ف�إذا كان الرتاث الديني يف �سموه هو ن�شاط �إن�ساين ,مرتبط مببد�أ �سماوي وال خيار لنا
فيه ,ف�إن تفعيله فينا وبنا هو من اختيارنا.

التوصيات:
لذا ف�إن الباحث ُيو�صي مبا ي�أتي:
1 .1البد من احلفاظ على هذا الرتاث ,وتفعيله وتطويره لي�ستوعب م�ستجدات الع�رص
احلديث.
2 .2الب َّد من احلفاظ على امل�سجد الأق�صى والدفاع عنه ,باعتباره درة هذا الرتاث.
3 .3البد من احلفاظ على م�ؤ�س�سة الوقف الإ�سالمي ,ذات الدور الوا�ضح وامل�شكور يف
�إحياء ودعم الرتاث الديني ال�شعبي املقد�سي ,واحلفاظ عليه يف وجه الأعا�صري التي تهب
على املجتمع املقد�سي.

اهلوامش:
1 .1اجلوهري ,ال�صحاح� ,ص  ,1133مادة (ورث).
2 .2املو�سوعة العربية العاملية� ,ص .175
ال�ساعاتي ,التطور الثقايف يف غزة� ,ص .258
3 .3حممد حمد َّ

4 .4حممد جمال الطَّ حان ,قراءة الرتاث بني الن�ص املفتوح والن�ص املُغلق ,جملة الفكر
العربي ,العدد  ,75ال�سنة � ,15سنة 1994م� ,ص .129
�5 .5شاخت ويوزرث ,تراث الإ�سالم ,ج� / 1ص .15
�6 .6صابر طعيمة ,الرتاث الإ�رسائيلي يف العهد القدمي ,وموقف القر�آن الكرمي منه.27 ,
7 .7منعم ,حداد ,الرتاث الفل�سطيني بني الطم�س والإحياء ,من �ص  14-13يت�رصف.
8 .8ينظر :

iSebillot, Paul, (Le Folk lore, Litterature orale et ethrographie trad
.tionnelle octave et fils editeurs, Paris, 1913, P: 42

9 .9ابن رجب احلنبلي ,لطائف املعارف� ,ص  17بت�رصف.
ُ 1010ينظر تخريج احلديث عند :عبد اهلل حممد عكور ,يف كتابه� :إعالم الأنام بف�ضائل و�أحكام
وال�سالم – �ص  ,37واحلديث �صحيح ورد يف �صحيح
ال�صالة على النبي – عليه ال�صالة َّ
م�سلم وغريه.
1111امل�صدر ال�سابق� ,ص .39
1212امل�صدر ال�سابق� ,ص  39بت�رصف.
1313ال�شيخ عبد الكرمي الأفغاين ,هو �شيخ الطريقة العالوية يف القد�س ,وهو �شيخ الزاوية
الأفغانية ,التي تقع قرب باب الغوامنة ,مال�صقة للزاوية النق�شبندية.
1414حديث �صحيح ,من رواية ال�شيخني يف كتابي ال�صوم من �صحيحيهما.
1515ينظر :ابن تيمية ,جمموعة فتاوى ابن تيمية ,املجلد � / 25ص .107
1616ينظر� :صحيح البخاري ,فتح الباري.119 / 4 ,
1717ينظر :ابن رجب احلنبلي ,لطائف املعارف� ,ص .262
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1818ينظر :ندوة الأحوال االجتماعية املعا�رصة ,و�صور التغري يف العامل الإ�سالمي “الندوة
عمان ,يف -23
الفكرية التي ُعقدت بالتعاون مع كلية الإدارة ال ُعليا ,الهور ,باك�ستانَّ ,
 27رجب  1404هـ 29-25 ,ني�سان 1984م ,بحث للدكتور عرفان �أحمد امتيازي,
بعنوان :الزكاة وال�ضمان االجتماعي يف الإ�سالم �ص .376
�1919سورة التوبة.60 :
2020ينظر:
.

أ�صحيح البخاري .108 / 2
.بونيل الأوطار .130 / 4

عبا�س ,مقد�ساتنا و�أطماع اليهود� ,ص  ,62-57بت�رصف.
2121ينظر :ال�شيخ منر َّ

2222ينظر :م�صطفى مراد الدباغ ,املوجز يف تاريخ الدول الإ�سالمية ,وعهودها يف بالدنا
فل�سطني ,ج� / 1ص .166
ال�سيد الوكيل ,قواعد البناء يف املجتمع الإ�سالمي� ,ص .19
2323ينظر :حممد َّ

ال�ساعاتي ,التطور الثقايف يف غزة من �سنة ,1967 – 1914
2424ينظر� :أحمد حممد َّ
�ص.260
�2525سورة املائدة.2 :
�2626سورة املائدة.2 :
2727ينظر :الغزايل� ,أبو حامد ,امل�ست�صفى� ,ص .251
2828ينظر :الرازي� ,أبو عبداهلل ,املح�صول .222\2\2
2929من هذا املبد�أ واملنطلق �أ�سلم على يد كاتب هذا املقال �أكرث من ع�رشة رجال ون�ساء من
الديانتني ال�سماويتني اليهودية وامل�سيحية ,ولكل واحد منهم �سبب يف �إ�سالمه ,ال جمال
لذكره هنا.
3030ينظر� :أمل عالمة و�آخرون ,نفخات من الرتاث ال�شعبي من �ص  12-11بت�رصف.

املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
الكتب:
1 .1القر�آن الكرمي.
�2 .2أمل عالمة و�آخرون ,نفخات من الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ,ن�رش مركز ال�سنابل للدرا�سات
والرتاث ال�شعبي� ,سعري ,اخلليل ,فل�سطني1999 ,م.
3 .3البخاري� ,صحيح البخاري ,املكتب الإ�سالمي� ,إ�ستنبول1979 ,م.
4 .4البخاري� ,صحيح البخاري ,فتح الباري �رشح ابن حجر الع�سقالين ,الطبعة ال�سلفية,
القاهرة ,دون تاريخ للطباعة.
5 .5ابن تيمية ,جمموعة الفتاوى ,طبعة م�صورة ,ال�سعودية ,دون تاريخ للطباعة.
ال�صحاح ,اعتنى به ,خليل �شيحا ,دار املعرفة ,بريوت,
حمادِّ ,
6 .6اجلوهري� ,إ�سماعيل بن َّ
الطبعة الأوىل1428 ,هـ 2007 /م.
7 .7ح َّداد ,منعم ,الرتاث الفل�سطيني بني الطم�س والإحياء ,مركز �إحياء الرتاث العربي,
الطيبة ,فل�سطني1986 ,م.
8 .8احلنبلي ,ابن رجب ,لطائف املعارف ,فيما ملوا�سم العام من الوظائف ,حتقيق ,عبداهلل
بن عامر ,دار احلديث ,القاهرة1423 ,هـ 2002 /م.
9 .9ال َّدباغ ,م�صطفى مراد ,املوجز يف تاريخ الدول الإ�سالمية ,وعهودها يف بالدنا فل�سطني,
دار الطليعة ,بريوت ,الطبعة الأوىل1348 ,هـ 1977 /م.
1010الرازي� ,أبو عبداهلل( ,ت 606هـ)  ,املح�صول يف علم الأ�صول ,حتقيق ,طه جابر ,مطابع
الريا�ض ,الطبعة الأُوىل1401 ,هـ.
الفرزدقِّ ,
ال�ساعاتي� ,أحمد حممد ,التطور الثقايف يف غزة منذ �سنة 1914هـ 1967 /م ,درا�سة يف
َّ 1111
التاريخ احل�ضاري ,ن�رش اجلامعة الإ�سالمية ,غزة1425 ,هـ 2005 /م.
ال�شوكاين ,حممد علي ,نيل الأوطار ,مطبعة احللبي ,القاهرة ,دون تاريخ للطباعة.
َّ 1212
1313طعيمة� ,صابر ,الرتاث الإ�رسائيلي يف العهد القدمي ,وموقف القر�آن الكرمي منه ,دار
اجليل ,بريوت1399 ,هـ 1979 /م.
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عبا�س ,منر ,مقد�ساتنا و�أطماع اليهود ,من�شورات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية,
َّ 1414
1420هـ 1998 /م.
1515العكور ,عبداهلل حممد� ,إعالم الأنام بف�ضائل و�أحكام ال�صالة على النبي – عليه ال�صالة
وال�سالم – مطبعة البهجة� ,إربد ,الأردن1416 ,هـ 1995 /م.
َّ
1616الغزايل� ,أبو حامد ,امل�ست�صفى ,حتقيق ,م�صطفى �إبي العالء� ,رشكة الطباعة الفنية
املتحدة ,القاهرة ,النا�رش مكتبة اجلندي ,دون تاريخ للطباعة.
1717يوزرث� ,شاخت ,تراث الإ�سالم ,ترجمة حممد زهري ال�سمهوري و�آخرين� ,سل�سلة كتب
املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ,الكويت1988 ,م.
ال�سيد ,قواعد البناء يف املجتمع الإ�سالمي ,دار الوفاء للطباعة والن�رش
1818الوكيل ,حممد ِّ
والتوزيع ,املن�صورة ,الطبعة الثانية1410 ,هـ 1989 /م.

اجملالت:
1 .1جملة الفكر العربي ,العدد  ,75ال�سنة � ,15سنة 1994م ,قراءة الرتاث بني الن�ص املفتوح
الطحان.
والن�ص املغلق ,حممد جمال َّ

املوسوعات:
1 .1املو�سوعة العربية العاملية� ,أعمال املو�سوعة للن�رش والتوزيع ,الريا�ض ,ال�سعودية,
1416هـ 1996 /م.

الندوات:
1 .1الأحوال االجتماعية واالقت�صادية املعا�رصة ,و�صور التغري يف العامل الإ�سالمي“ ,الندوة
عمانُ ,عقدت
الفكرية التي عقدت بالتعاون مع كلية الإدارة ال ُعليا ,الهور – باك�ستانَّ ,
بني  27-23رجب ,وفق  29- 25ني�سان 1984م ,الف�صل الرابع“ :الزكاة وال�ضمان
االجتماعي يف الإ�سالم“ للدكتور �أحمد امتيازي.

ثانياً -املراجع األجنبية:
Sebillot, Paul, “ Le Folk lore Litteratue orale et Othrographie Traditionelle
octave et fils editeurs, Paris, 1913.
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ملخص:
تعد القيم الأخالقية والإن�سانية مبثابة املر�شد للإن�سان يف حياته وت�رصفاته ،ويتحدد
مدى رقي �أي جمتمع من خالل القيم ال�سائدة فيه ،وملا كانت القيم الإن�سانية ترفع من
م�ستوى الن�ضج الفردي ،والأ�رسي ،واالجتماعي ،ح�سب قول «كري�سب �أكت» .فقد ارت�أيت �أن
يكون مو�ضوع بحثي «القيم الإن�سانية يف الرتاث ال�شعبي املقد�سي» ،وذلك من خالل الرتاث
القويل يف احلكاية ال�شعبية املقد�سية ،واملثل ال�شعبي ،والغناء ال�شعبي.

وتت�أ�س�س هيكلية البحث على العنا�رص الأربعة الآتية :
1 .1التعريف بالقيم الإن�سانية ،و�إظهار فائدتها ،ودورها يف احرتام حقوق الإن�سانية،

وعر�ض دالالتها ،من خالل:
● ●عر�ض مناذج من احلكاية ال�شعبية املقد�سية ،وروايتها باللهجة املقد�سية.
2 .2عر�ض بع�ض الأمثال ال�شعبية
3 .3عر�ض بع�ض القيم يف الغناء ال�شعبي ،من خالل مقاطع من امليجانا ،والعتابا ،مع
الرتكيز على �صورة القد�س فيها.
�إن احرتام القيم الإن�سانية ي�ساعد على احرتام حقوق الإن�سان ،من خالل معايري
امل�ساواة واحلرية والعدالة التي تعمل بدورها على �إقامة حياة �أكرث دميقراطية ،لذا ال ب ّد
من �إظهار القيم يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني املقد�سي ،الذي هو جزء ال يتجز�أ من الرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني عامة.

مقدمة:
عندما يح�رض الرتاث ،حت�رض الذاكرة حمملة بعبق تاريخ الأجداد ،ت�شدنا وت�أخذنا �إليها
يف رحلة عرب ما�ض �أنتجه الأجداد ليخلقوا منه توا�ص ًال بني املا�ضي واحلا�رض وامل�ستقبل،
ف ُتمنح الأ�صالة ،وتت�شكل الثقافة التي يرتجمها الإن�سان ب�أمناط �سلوكية ،وعادات ،وقيم.
�أعدت هذه الورقة البحثية حول القيم الإن�سانية يف الرتاث ال�شعبي املقد�سي ،مبنا�سبة
�إطالق القد�س عا�صمة الثقافة العربية لعام 2009م ،ملا للقد�س من �أهمية تاريخية ودينية،
ورمزية �شقت طريق ًا لها لتثبت قدا�ستها وكينونتها التي حاولت �أي ٍد عدة حموها و�إلبا�سها
ثوب ًا مغايراً ،ومكان تلتقي فيه الديانات ال�سماوية ،وتتعدد فيه اجلن�سيات لتجد مكان ًا
يحت�ضنها« ،فلي�س يف العامل قاطبة مدينة ت�شحذ خيال امل�ؤمنني ،وتعرب بهم من

احللم �إىل الواقع ،و�أخرى من الواقع �إىل احللم يف جدلية م�ستمرة ومفعمة بالرموز
والإ�شارات ،واحل�ضور التاريخي مثل القد�س» ( ، )1فالقد�س ال ترف�ض من ي�أتي �إليها

عابداً مت�ساحماً؛ لأنها حتمل قلب ًا مقد�س ًا ي�ضم �أماكن دينية لأديان خمتلفة.

ينطلق البحث من حمورين:
● ●املحور الأول :يتحدث عن مفهوم القيم و�أهميتها.
● ●املحور الثاين :يتناول الرتاث ال�شعبي املقد�سي يف احلكاية ال�شعبية ،والأمثال

ال�شعبية ،والغناء ال�شعبي.

القيم:
القيم م�صدر مبعنى اال�ستقامة ( )2كما جاء يف ل�سان العرب.
والقيم هي مبادئ �أ�سا�سية ين�ش�أ عليها الإن�سان ،ويحتكم �إليها فكره وعمله وباقي
نواحي حياته ال�شخ�صية واالجتماعية (. )3
وتعد القيم من العنا�رص الأ�سا�سية يف عملية بناء التفاعل االجتماعي بني الأفراد
يف املجتمعات ،فهي تعمل على حتديد معامل الأيديولوجية� ،أو الفل�سفة العامة للمجتمع،
وهذا ما ُيظهر �سبب اختالف القيم يف املجتمعات الر�أ�سمالية عنها يف املجتمع ال�شيوعي،
�أوالديني� ،أو العلماين؛ فهي الطريقة التي يفكر بها �أبناء املجتمع (. )4
وترتبط القيم بالأخالق ،والتمثالت ال�سلوكية ،وتعمل الأخالق على درا�سة الطباع
وال�سلوك من �أجل �إ�صدار �أحكام ،فالأخالق تقوميات لل�سلوك غايتها حتقيق قيمة �أخالقية
كقيمة اخلري� ،أو العادة �أو الطم�أنينة� ،أو الف�ضيلة ( .)5وما دامت القيم مرتبطة بالأخالق ،ف�إن
هناك قيم ًا ايجابية ،و�أخرى �سلبية.
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أهمية القيم:
ت�أتي �أهمية القيم من خالل:
♦ ♦متييزها للثقافات الفرعية داخل املجتمع الواحد« ،فالقيم هي التي توجه �سلوك
�أبناء الثقافة الفرعية ،و�أحكامهم ،فتحدد لهم ما هو مرغوب فيه ،وما هو غري مرغوب» (. )6
كما يتحدد رقي �أي جمتمع من خالل القيم ال�سائدة فيه ،لذا جند القيم احلقيقية تنت�رش عرب
الثقافات ،عرب عالقة متداخلة للعملية نف�سها� ،أال وهي عملية حياة اجلن�س الب�رشي ( . )7التي
ال تكتمل هذه العملية دون ثقافة خا�صة بها ،تثبت كينونتها يف الوجود.
♦ ♦عملت القيم على حتقيق التوازن النف�سي للأفراد ،لأن القيم مرتبطة بذات الفرد،
يف ت�شكيل وجهة نظره يف احلياة ،وان�سجامه مع ن�سيجه االجتماعي ،الذي يحقق التكيف
النف�سي ،وذلك من خالل معرفته مبا هو مقبول �أو مرفو�ض يف املجتمع ،وعدم ت�ساوق الفرد
مع قيم جمتمعه ت�شكل لديه �شعوراً يدعى «االغرتاب القيمي الثقايف» ،ويعد هذا النوع من
االغرتاب من «�أهم ما يحكم الإن�سان وينظم �صالته الذهنية والعاطفية بالنا�س وبالكون،
الثقافة التي يت�رشب بها .وتعد القيم جوهر ثقافة املجتمع؛ لأنها ت�شكل �أر�ضيتها العقيدية
والأخالقية والذوقية واجلمالية» (. )8
والثقافة الفل�سطينية ممتدة يف التاريخ وعربه ،جمدولة برتاث ورثه �أبنا�ؤها عرب �أزمان
عدة ،ف�أ�صبح الرتاث جزءاً من ثقافته ،فهو ر�أ�س مال ثقايف ،واجتماعي* ،ت�شكل من خالل
النا�س ،وهم يعي�شون حياتهم اليومية ،ليعيدوا �إنتاج معرفتهم بذواتهم ،بانخراطهم الواعي
يف م�شهد ح�ضاري ،يج�سد حلظة “النمط النموذجي” ،وميلأ الف�ضاء ،ويكون �شبكة مرجعية
للعالقات االجتماعية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والفكرية (. )9
وي�أتي الرتاث الفل�سطيني بخطابات عدة تهدف �إىل ال�سيطرة على احلا�رض وامل�ستقبل،
من خالل بث جذور املا�ضي فيه ،فيت�أ�صل بذلك تراثنا ،الذي ي�شكل «هويته وتاريخه ،ومن
هنا جاء اهتمام ال�شعب الفل�سطيني برتاثه املكتوب ،وغري املكتوب ،لأن يف ذلك الت�صاق ًا
بالأر�ض ،وربط ًا مبا�ضيه ،وبالتايل هو هويته التي ي�ستمد منها �رشعيته ووجوده» ( ، )10وهو
الذي مينح الإن�سان الفل�سطيني �أ�سلوب احلياة ،و�أمناط ال�سلوك والقيم والعادات والتقاليد.
والرتاث املقد�سي هو جزء ال يتجز�أ من الرتاث الفل�سطيني عامة ،و�إن وجد لكل مدينة
وقرية فل�سطينية خ�صو�صيتها ،ولكنها يف النهاية متداولة بني النا�س كافة ،تقال بلهجات
فل�سطينية عدة .لذا اعتمدت يف بحثي هذا على جزء من الرتاث القويل ،لأبرز بع�ض القيم
ال�سائدة فيه :االجتماعية ،واجلمالية ،والوطنية ،والدينية ،فاخرتت احلكاية ال�شعبية
املقد�سية ،وكذلك الأمثال ال�شعبية ،والغناء ال�شعبي .و�س�أبد�أ باحلكاية ال�شعبية �أوالً.

احلكاية الشعبية:
احلكاية من املحاكاة �أو التقليد ،وهي ترتبط مبحاولة الواقع� ،أو على �أقل تقدير واقع
نف�سي يقتنع �أ�صحابه بحدوثه ،وال ن�ستطيع �أن نعرف متى بد�أت احلكاية ال�شعبية ،ويجوز لنا
االعتقاد ب�أنها بد�أت �أو ًال على يد رواة مت�أدبني ،ثم �أهملتها الطبقات اخلا�صة� ،إال �أن العامة
تلقفتها واحتفظت بها بعد �أن ه�ضمتها ومنحتها طابعها ال�شعبي (. )11
عما حتمله من
متثل احلكاية ال�شعبية «جانب ًا من ثقافة ال�شعب وحياته الروحية ،ف�ض ًال ّ
()12
ملحات تاريخية لها دالالتها اخلا�صة ،وتعرب عن حب النا�س للعدل واحلرية وال�سالم» .
وت�صنف احلكاية ال�شعبية �إىل :احلكايات اخليالية ،واحلكايات الواقعية والرتبوية ،واحلكايات
البدوية ،واحلكايات الدينية ،وحكايات احليوان ،وحكايات النوادر والنكت ،وق�ص�ص الأمثال
ال�شعبية (. )13
ويرى بع�ض الباحثني واملعنيني باحلكاية ال�شعبية وت�صنيفها� ،أن وظيفة احلكاية
ال�شعبية هي التعوي�ض عن عدم مقدرة الإن�سان على حتقيق رغبات معينة كان من ال�صعب
حتقيقها ،واحلكاية الفل�سطينية لي�ست مبعزل عن هذا التف�سري (. )14
وت�شتمل احلكايات ال�شعبية على قيم عدة :اجتماعية ،وجمالية ،ووطنية ،ودينية ،وهذا
ما وقعت عليه يف كتاب «كان يا ما كان» ،حكايات �شعبية من مدينة القد�س» ،للدكتور
ر�شدي الأ�شهب ،الذي قام بتق�سيم احلكايات �إىل حكايات :خيالية ،وواقعية ،وتربوية،
وبدوية ،ودينية ،وحكايا احليوان ،وحكايات مرحة ،وحكايات الأمثال.
املطلع على احلكايات املذكورة يجد ب�أنها تعب�أ بالقيم االجتماعية ،مثل :ال�شجاعة،
وااليثار ،والطموح ،وال�رشف ،وامل�ساواة ،والعدل ،النفاق ،واالحتيال ،واالنتقام ،والإخال�ص،
والغدر ،واحلقد ،واخليانة .و�أي�ض ًا القيم اجلمالية التي ظهرت يف تقدير اجلمال اجل�سدي،
وجمال اللهجة املقد�سية التي برزت يف بع�ض الق�ص�ص .والقيم الوطنية ،مثل حب الوطن،
واخلوف عليه ،والقيم الدينية ،مثل اخلوف من اهلل ،واللجوء �إليه ،والقيم الثقافية ،مثل العنف،
واخلوف ،والتع�صب ،وت�أتي خامتة احلكايات على انت�صار قيم اخلري على ال�رش.
اخرتت حكاية بعنوان :ال�شيخ املنجم ،وهي من احلكايات الواقعية.

الشيخ املنجم /حكاية واقعية:
قال الرواي:
�أثناء الثالثينيات ،والأربعينيات حتى (�سنة  ، )1948كان �شيخ منجم ي�سكن يف باب
اخلليل يف القد�س ،ا�شتهر ب�أنه كان يحل م�شاكل كثرية ،منها طرد ال�شياطني من الأج�سام،
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الثاني
نوفمرب 2011

231

232

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف القدس الشريف
هوية وإنتماء

ومعاجلة العاقرات ،و�شفاء املر�ضى ،وك�شف اجلرائم وامل�رسوقات ،وقراءة الكف وغري ذلك
كثري .ذات مرة جاءه مزارع من قرية قريبة من القد�س ،وجعل يتو�سل �إليه �أن ي�أتي معه لريى
ابنته ،وهي عرو�س �أ�صيبت با�ضطراب ع�صبي يف ليلة عر�سها ،كان �أبوها ي�صف حركاتها
اله�ستريية وهو يبكي .ولكن ال�شيخ طم�أنه ،ثم ذهب معه حام ًال كتاب ًا �ضخم ًا �أوراقه �صفراء
وما يلزم من بخور .وملا و�صال الدار طلب ال�شيخ �إ�شعال فحم للبخور ،وقعد هناك فاحتا
كتابه مت�صنع ًا �أنه يقر�أ فيه عن حالة املري�ضة ،بينما ت�ضحك حين ًا ثم تبكي يف حني �آخر،
وهو يراقبها و�سط دخان البخور ،وبعد فرتة قال لها« :ا�سمعي يا بنت ،طالعك يف الكتاب
يبني �إنك �سليمة ما عندك مر�ض ،والعفريت ل�سه ما ركبك».
فلما �سمعت الفتاة كلماته انتف�ضت معتدلة ثم انحنت على يده وقبلتها ،ثم قالت« :واهلل
يا �سيدي كالمك �صحيح .غري �أنني �أحببت �شاب ًا ومنت معه وقطفني� ،أخاف �أن يف�ضحني
عري�سي» ،وانفجرت يف بكاء هادئ .فقال لها« :ب�سيطة . . .ب�سيطة� ،أنا �أدبرها معه» ،وملا
خرج ا�ستقبله �أبوها بلهفة ،فجعل يو�شو�ش له وعري�سها ب�سمع« :احلمد هلل البنت طيبة،
وال�شيطان الراكبها دبرناه ،يف �ساعة زمان يطلع وت�صبح طبيعية ،لكن �إذا طلع من عينها
بعورها ،و�إذا طلع من �أذنها ي�صمها . . .املهم �إن املكان الذي �سيخرج منه ي�رضه»� .شكره
�أبوها ودفع له ع�رشين جنيها (كانت مبلغ ًا كبرياً)  ،قبل �أن يو�صلوه �إىل داره.
ويف تلك الليلة �أدرك العري�س �صدق ال�شيخ وعرف من �أين خرج ال�شيطان فلم ينزعج،
وبعد �أيام زار ال�شيخ و�أهدى له خروف ًا �سميناً.
وذات يوم جاءت �سيدة ثرية ،وقعدت بني �صاحبات احلاجات يف غرفة االنتظار
يف عيادة ال�شيخ� ،س�ألتها امر�أة بجانبها ،فحكت لها �أنها كانت حتمل من زوجها ،ولكنها
�أ�سقطت حملها مرتني ،و�أنها جاءت ليكتب لها ال�شيخ حجاباً .هذه املر�أة دخلت غرفة ال�شيخ
قبل تلك ال�سيدة الرثية ،والظاهر �أنها حكت له عنها ،بدليل �أنها عندما دخلت قر�أ لها كفها
�أوالً ،و�أخربها عن و�ضعها ،ثم ناولها حجاباً ،وقال لها« :طالعك يحتاج لهذا احلجاب ب�إذن
اهلل ،اطمئني النتيجة م�ضمونة».
ناولته ع�رشين ديناراً وهي مطمئنة متام االطمئنان ،معجبة به �إعجاب ًا �شديداً .وعندما
اقرتب �أوان و�ضعها ا�سقطت لي�س كاملرتني ال�سابقتني ،بل كادت متوت من �شدة �آالمها،
وعندما �شفيت �أخربت �أخويها عن احلجاب املزيف الذي �أعطاها �إياه ذلك الدجالن فذهبا
ملقابلته وحما�سبته على �أجرته ،وملا دخال العيادة �أخذا ي�صيحان وي�سبان .ولكن تعر�ض
لهما �شابان خم�ص�صان ملثل هذا املوقف وا�ستطاعا �إ�سكاتهما حتى يفرغ ال�شيخ من عمله

ويقابلهما .وعندما �أذن ال�شيخ دخل الربعة ومعهم املر�أة ،ومل يكد يتحدث �أحد الأخوين
حتى �أ�سكته الِ�شيخ قائالً� : :أين احلجاب؟ نريد �أن نقر�أ ما فيهن فناولته املر�أة له ،فقر�أ لهم،
ف�إذا فيه �آيات تخت�ص بطلب الرحمة ،وكلمات تتعلق بنجاتهما من املوت؛ لأن املولود لي�س
من �أبناء احلياة .فا�ستغرب الأخوان ،و�أخذا يعتذران ،ولكن ال�شيخ رف�ض اعتذارهما؛ انهما
�صاحا و�شتما يف �أول جميئهما ،ف�أر�ضاه �أحدهما وناوله ع�رشين ديناراً ،وبعد ذهابهما
�أعطى دينارين لكل من ال�شابني املوظفني عنده (. )15

أهم القيم اليت ظهرت يف احلكاية:
ظهرت يف احلكاية قيم اجتماعية� ،سلبية و�إيجابية ،ومن القيم ال�سلبية ،الكذب ،حينما
حتدثت احلكاية عن «ال�شيخ املنجم» الذي ا�شتهر ب�أنه يحل بع�ض امل�شكالت ،مثل :طرد
ال�شياطني من الأج�سام ،ومعاجلة العاقرات ،وك�شف اجلرائم وامل�رسوقات ،وقراءة الكف.
ولكن هذا الكذب كان يت�سرت على عيوب ليم�سك زمام الأمور ،وهذا ما ظهر يف احلكاية
حينما ابتدع ال�شيخ ق�صة ال�شيطان «الراكب» ج�سد الفتاة ،من �أجل املحافظة على �رشفها،
فكتم �رسها ،وتعد هاتني من القيم االجتماعية االيجابية يف احلكاية.
ولعب «ال�شيخ املنجم» على القيمة اجلمالية حينما ذكر املناطق التي �سيخرج منها
ال�شيطان من العني فيعورها ،ومن الأذن في�صمها ،لذا ر�ضي الزوج بخروج ال�شيطان من
منطقة �أخرى يف ليلة زفافه ،حر�ص ًا على املحافظة اجلمالية جل�سد زوجته.
كتبت احلكاية باللغة ال�صحيحة ،وتظهر قيمتها اجلمالية �أي�ض ًا حينما تروى باللهجة
العامية املقد�سية.
كما ظهرت يف ق�صة «املر�أة العاقر» قيم اجتماعية �أخرى ،مثل :التحدي ،حينما حتدت
املر�أة قدرها بذهابها �إىل ال�شيخ ليعمل لها حجاباً ،والت�سامح ،وتقدير جهود املوظفني،
حينما �أعطى ال�شيخ دينارين للموظفني لأنهما منعا الأخوة من االعتداء على ال�شيخ.
كما ظهرت قيم دينية ،عندما قر�أ الأخوة ما يف «احلجاب» من �سور قر�آنية حتمي
�أختهم من ال�رش ،وهذا يدل على اميانهم بقدرة اهلل.
وظهرت �أي�ض ًا القيم الثقافية ،مثل :ا�ستخدام العنف ،حينما حـاول الأخوة �رضب
ال�شيـخ.
وتعمل القيم يف احلكاية املذكورة على �إحداث التوازن النف�سي بني الأفراد والذي
بدوره يحقق االن�سجام االجتماعي ،كما عملت القيم على �إظهار امل�ستوى الثقايف للأفراد
داخل املجتمع الواحد يف ذلك الوقت.
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األمثال الشعبية:
يعد املثل ال�شعبي تعبرياً عن نتاج جتربة �شعبية طويلة تخل�ص �إىل عربة وحكمة،
وت�ؤ�س�س على هذه اخلربة للح�ض على �سلوك معني� ،أو للتنبيه من �سلوك معني.
واملثل جملة مفيدة موجزة متوارثة �شفافة من جيل �إىل جيل ،وهي جملة حمكمة البناء
بليغة العبارة� ،شائعة اال�ستعمال عند خمتلف الطبقات ،ويلخ�ص ق�صة عناء �سابق ،وخربة
غابرة اختربتها اجلماعة ،لذا حظي املثل عند النا�س بثقة تامة ،ف�صدقوه؛ لأنه يهتدي يف
حل م�شكلة قائمة بخربة مكت�سبة قدمية انتهت �إىل عربة ال تن�سى ،وقد قيلت هذه العربة يف
جملة موجزة قد تغني عن رواية ما جرى (. )16
وتراثنا الفل�سطيني يحفل بالأمثال ال�شعبية ،التي ترتجم احل�س ال�شعبي امل�صاغ
باللهجـة املحكية ،والتي تك�شف بدورها عن فكر وثقافة الأجداد ،وترتبط بثقافتنا يف
الوقت احلا�رض.

ومن القيم التي ظهرت يف �أمثالنا ال�شعبية:
♦




♦


♦


♦



♦ال�صرب واحللم:
اللي ب�شوف بلوتة غريه ،بتهون عليه بلوته.
احلِلم ملح الأر�ض :ي�رضب للحث على اعتماد احللم وال�صرب (. )17
ا�صرب ع احل�رصم بتوكله عنب
�إلب�س خف ،واقلع خف حتى يجي لك خف (. )18
♦ال�رشف:
ما با�سها حدا من متها �إال �أمها :ي�رضب حلال البنت ال�رشيفة ،العفيفة)19( .
من برة رخام ،ومن جوة �سخام (. )20
♦ال�صدق والكذب:
�إللي بفنت �إلك ،بفنت عليك.
�أخوك ُه ّوي اللي ُب�صدقك الن�صيحة :لأن الذي ال يظهر عيبك يريد ايذاءك (. )21
♦كتمان ال�رس:
واحد :ي�رضب يف ناكر املعروف.
اللي كا�رسها ،واللي مليها َ
بوكل الهدية ،وبك�رس الزبدية (. )22

♦ ♦الت�ضحية:
 ابن اال�سكايف حايف ،وابن احلايك عريان.
وتنور� ،أو ت�ضوي ع غريها :ي�رضب فيمن يجهد نف�سه،
 زي ال�شمعة حترق نف�سها ّ
وي�ضحي ب�سعادته من �أجل �إ�سعاد الآخرين)23( .
♦ ♦التوا�ضع والت�سامح:
 اللي فات مات ،واحنا والد اليوم.
�صبح وال تقبح ،وامل�سامح كرمي.
  ِّ
 يا ما مرق ع هاجل�رس قوافل :ي�رضب على ل�سان من عا�ش طويالً ،واخترب كثرياً من
�أ�صناف النا�س ،وعرف �أخالقهم)24( .
♦ ♦�صون الأر�ض:
 الأر�ض ال�سايبة بتعلم النا�س ال�رسقة :ي�رضب يف �رضورة �صون الأر�ض من
العابثني)25( .
♦ ♦االحتكار:
 �إذا غليت احلبة ،بطلت املحبة)26( .
♦ ♦النفاق:
 م�سيح جوخ :ي�رضب لكل منافق)27( .
َ ّ ُ
♦ ♦اجلمال:
 لب�س العود بجود)28( .
♦ ♦احلالل واحلرام:
 اللي فلو�سه حرام ،بعرف باب املحكمة :احلث على الرزق احلالل)29( .
♦ ♦عزة النف�س:
  َقعدتي بعتب ْة داري ،وال عند �أعز �أحبابي.
 اللي برميك من �إيده� ،إرميه من رجلك.
 روح حلو ،وتعال حلو)30( .
♦ ♦العزمية:
 اللي �إله عمر ما بتهينه �شدة.
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♦

♦الكرم:



البيت ال�ضيق بو�سع ميت �صديق.

♦

♦احل�سد:



عمر احل�سد ال ي�سود.

♦

♦�أخذ احلذر:



اللي ما بربط حماره بين�رسق.



اللي ما ب�شوف من املنخل �أعمى.

قيم دينية:
1 .1الإميان بالق�ضاء والقدر:


املكتوب ما يف منه هروب.



اللي من ن�صيبك ب�صيبك.

�2 .2إطاعة الوالدين:


اللي ما ب�سمع كالم والديه ،ب�ستاهل اللي ب�صري عليه.



اللي ما فيه خري لأهله ،ما فيه خري للنا�س.

القيم يف األغنية الشعبية:
تنبثق الأغنية ال�شعبية عند الأمم من �أ�صل واحد ذي مو�ضوع م�شرتك ،ي�صور البنية
واحلالة النف�سية ،والعادات املالزمة لتلك ال�شعوب ،وهذا ي�صدق على الأغاين ال�شعبية
الفل�سطينية يف فل�سطني ،فهي �أغاين فطرية لي�س فيها كلفة� ،أو تكنيك ،وتناقلها الأبناء عن
�آبائهم ،والبنات عن �أمهاتهن ،وترافقها �صور وا�ضحة من العادات واملعتقدات ،وهي حمررة
من كل قيد كاخلروج عن اللحن �أو الرغبة يف التهليل� ،أو الزغاريد.
وتق�سم الأغاين الفل�سطينية �إىل �أنواع عدة  ،وهي� :أغاين الأعياد ،واالحتفاالت الدينية،
و�أغاين احلب والغزل ،والأفراح والأعرا�س ،واخلتان ،وامليالد ،و�أغاين احلرب واحلما�سة،
والعمل ،والتجارة ،وال�سيا�سة ،وامل�آمت والرثاء ،والروايات والأقا�صي�ص (. )31
املتتبع للأغاين ال�شعبية الفل�سطينية يجدها واحدة يف جميع �أنحاء الوطن ،ولكن هذا
ال ينفي اخل�صو�صية يف بع�ضها ،كما يظهر يف �أغاين مدينة رام اهلل ،وما حولها.

مل �أعرث �إال على كتاب واحد جلميل ال�سلحوت «�صور من الأدب ال�شعبي الفل�سطيني»
تناول فيه �أغاين ال�سواحرة والتي هي من �ضواحي مدينة القد�س ،لذا اعتمدت يف بحثي هذا
على الكتاب ،و�أي�ض ًا على مقابلة ن�رشت يف موقع على (الإنرتنت) مع ال�سيد �صالح �أحمد
احللو من قرية (املاحلة) ق�ضاء القد�س ،وعلى كتاب الأغاين ال�شعبية لعبد اللطيف عقل.
برزت القيم ب�شكل كبري يف الأغاين ال�شعبية الفل�سطينية ،التي تعد واحدة يف �أنحاء
الوطن ،مع االحتفاظ ببع�ض خ�صو�صية املناطق ،كما ذكرت ،ومن القيم التي برزت يف

الأغاين املتناولة :الوطنية ،واجلمالية ،واالجتماعية ،والأخالقية ،والدينية.
1 .1القيم الوطنية :من القيم الوطنية التي ظهرت يف الأغاين ال�شعبية املقد�سية:
بغ�ض املحتل ،حب ال�سالم ،واحلرية ،كما ظهرت يف الأبيات الآتية:
بجاه م��ن خ�ش القد�س ي�صلي
ي���دخ���ل م���ن ���س��ب��ع البيبـان
ال��ك��اف��ـ��ر ب��ح��ك��م��ـ��ه ظـلمنـا
ب���ك���ف���ـ���ره وف���ع���ل���ـ���ه حكمنا
م��ـ��ن ���ش��ـ��ره ول���ـ���د �سليمـان
ي��ب��ك��ي ا���س��ت��م�لاك الأوط������ان
ي��ع��م��ـ��ل ع��ل��ي��ن��ـ��ا الـفـنـون
ال����ك����اف����ر ول����ـ����د امل���ل���ع���ون
وي��ـ��ن ال�����س�لام �إل���ل���ي يكـون
من��ل��ك ح��ري��ة الأوط������ان (. )32
.

أمتجيد البطولة ،ورف�ض املحتل:
����ص���ارع ال��ق�����س��ط��ل ه��ج��وم
تِ��ل��قْ��ى ال��ق��ت��ل��ى رج����وم رج���وم
�أ����ش���اه���د ف��ي��ـ��ه��ا هالبطـل
ع����ب����د ال�����ق�����ـ�����ادر ان��ق��ت��ـ��ل
ع���ب���ـ���د ال����ق����ـ����ادر ان��ق��ت��ـ��ل
ل��رح��م��ة اهلل ان��ت��ق��ـ��ل (. )33
على دلعونا وعلى دلعونـا
واهلل ين�رصنا على ال�صهيونـا
ب��ذك��ر �أوط����اين وب��ذك��ر حطيني
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وب��ذك��ر باطلها ���ص�لاح الدينـي
يف �أي �رشيعة ويف �أي ديني
يتحكم فينا �شعب �صهيـونـا
�أجن��ـ��وم ال�سما ت�شهـد �إلينـا
�إن��ـ��و ال�صهيونا اع��ت��دا علينـا
�أجـا من برة يتحكـم فينـا و�رشعاً
ال نقبل ح��ك��م �صهيونا (. )34

.بوحدة امل�شاعر الدينية الوطنية:
يحيـا ح��رم��ن��ـ��ا وحت��ي��ـ��ا الكني�سـة
وي��ح��ي��ا م��ف��ت��ي��ن��ا م��ـ��ع الق�سـي�سـا
ي��ا �أه���ل االجنيـل وي��ا �أه���ل التدري�سا
ع��ي�����ش��وا يف ع��زك��ـ��م لِفل�سـطينا
ي��ا �أه���ل فل�سطني ���ش��دوا على اخليـل
واح��ن��ا م��ا ن��رظ��ا حكمك يا�صمويل
�إن����ت �صهيـوين �إج��ي��ت��ن��ـ��ا م��ن ويـن
تتحكم فينا ي��ا اب��ن ال�صهيونا (. )35

.تاخليانة واحلقد على العدو:
يا �شبـاب املـد املـد �أيـام احلـرب ما تنعـاد
يـوم وقعـت �سوريـا اهتزت ملـوك الغربيـة
ت�سمع �رضب املدافـع مـن احلكومـة الهمجيـة
فرن�سا خـانت العرب وقبـل خانـت تركيـا
�أمـا الإجنليز اتناج�س عملهـم ما هـم ال�شويـا
عينوا املندوب �صمويل وحك ّمـوا ال�صهيونيـا
و�سمحوا لليهود الأغ��راب يتملكــوا احلـــرية
�أ ّما �شبـاب العـرب يف ال�سجـن واملنفيـة (. )36
2 .2القيم اجلمالية :ارتبطت القيم اجلمالية يف الأغاين ال�شعبية ب�شتى حياة الأفراد،
خا�صة يف الأعمال امل�شرتكة بني الرجل واملر�أة ،والغزل باملر�أة لإظهار امل�شاعر اجتاهها،
و�أي�ض ًا ب�أخالقها.

 .أمو�سم احل�صاد :تظهر القيم اجلمالية يف مو�سم احل�صاد ،حيث كان احل�صادون
يتغزلون بالن�ساء من احل�صادات ،ويظهرون جمالهن:
واهلل �أك���ب��ر ي����ا ح�������ص���ادات
ويمّ ������ات ال��ب��ك��ل مل�شـكّالت
واهلل �أك���ب��ر ي����ا ح�������ص���ادات
ويمّ ���ات ال�شبك مل��خ��رزات (. )37

.بالغزل باملر�أة لأظهار جمالها ،وامل�شاعر نحوها ،وجمال �أخالقها.
ط��ل��ب��ـ��ت اال����س���ـ���م ق���ال���ت���ل���ي ع��ي��و���ش��ـ��ا
وع���ل���ى ����ش�ب�ر امل���ي���ة �����ص����ارت ال��ط��و���ش��ة
ي���ال�ل�ا ي���ا ���ش��ب��اب ن���ن���زل ع��ل��ى ال��رو���ش��ة
ن���ن���ـ���زل وان���غ���ن���ـ���ي ع���ل���ـ���ى دل��ع��ـ��ون��ا
ط���ل���ب���ت اال�����س����ـ����م ق���ال���ت���ل���ـ���ي رق��ي��ـ��ة
و����ش���ب���ـ���ه احل�����ـ��ل��اوة ع���ل���ـ���ى ال��ط��ب��ل��ي��ة
ط���ل���ب���ت م���ن���ه���ـ���ا ت�����س��ق��ي��ن��ـ��ي م�� ّي��ـ��ة
ا���س��ق��ت��ن��ـ��ي وق���ـ���ال���ت غ��ن��ـ��ي دل��ع��ون��ا
�أط����ل����ق����ت ح�������س���ي وغ���ن���ي���ت دل��ع��ون��ـ��ا
ولأج�������ل امل���ل���ي���ح���ا ولأج�������ل امل���زي���ون���ا
ق���ل���ت ي����ا م��ل��ي��ح��ـ��ا ت���ع���ال���ـ���ي ه��ون��ـ��ا
ن���رق�������ص ون���غ���ن���ـ���ي ع���ل���ـ���ى دل���ع���ون���ا
ق���ال���ت ه���ال���ع���ـ���ادة م���ـ���ا ه����ي ع��ادت��ن��ا
م�����ن ق���ب���ل���ك ح�����ـ�����اول اب������ن ج���ارت���ن���ـ���ا
و�إن ك���ان ب��ت��ي��ج��ي ع��ل��ى ح��ارت��ن��ا هناك
ب��ن��ت��ق��اب��ل ي����ا ب���ع���د اع���ي���ون���ا (. )38

3 .3القيم االجتماعية:
.

أالنجاح :ظهرت قيم احلب ،والتكاتف يف امل�شاعر يف �أغاين النجاح ،كما ي�أتي:
قومي ارق�صي يا فالنـة بي�ضـا يـم القاليـد
واهلل يو ِّقف مـع خيـك ملـا يوخذ ال�شهايـد
وقومي ارق�صي يا فالنة بي�ضـا يـم القاليـد
واهلل ي ِّوقف مـع ابنـك ملـا يوخذ ال�شهادة (. )39
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.بمو�سم احل�صاد:
حيث ظهرت قيمة احلث على العمل:
وت��ل��ـ��وحل��ـ��ي ي���ـ���ا دال��ي��ـ��ة
ي���ـ��� ّم ال��غ�����ص��ـ��ون ال��ع��ال��ي��ـ��ة
وت���ل���وحل���ي ع���ر����ض�ي�ن وط����ول
ت���ل���وحل���ـ���ي ل���ق���ـ���در �أط����ـ����ول
زرع الزينـة ال يبـات وا�رضبوه
ب��ال��ن��اي��ب��ات (�أي امل��ن��اج��ل)
وا���ض��رب�����ـ�����وا ال ت���ه���رب���وا
ي��ـ��ا والد امل��غ��رب��ـ��و (. )40
منجلـييـامنجـال راحللـحـدادحـدا
م��ن��ج��ل��ي ي���ا ب���و اخل��راخ�����ش
م��ن��ج��ل��ي يف ال������زرع طاف�ش
�آه يا بـو امليالويـة مـر ما �سلـم عليـا
وعطا�شـا واملناخـر مـن تليـا
مر فـدان َ
دون����ك ال����زرع دون���ـ���ك ا�صح
ت������ا ي���ل���م�������س ج���ف���ون���ـ���ك
و�أط��ي��ـ��ح ا���س��ت��ن��ا خَ ��ي��ا (. )41

.ت�أغاين الأطفال يف ف�صل ال�شتاء:
يـا رب��ـ��ي �شتـي و�أروح عنـد �ستـي
تعمـل يل فطيـرة و�أوك��ل��ه��ـ��ا و�أن��ـ��ام
وام��ط��ري وزي��ـ��دي وبيتنـا حديـدي
وبيتنا �شعر الغنـم وعمنـا عبـد اهلل
ورزق�������ن�������ا ع����ل����ى اهلل (. )42
احتوت �أغنية الأطفال ال�سابقة على قيم كثرية ،مثل العطاء واخلري ،كما ظهر يف العالقة
بني ال�شتاء واجلدة ،كما احتوت على قيمة دينية ،وهي التوكل على اهلل.

.ثالتهاليل والزغاريد:
تهلل الأم البنها ،حتى يتمكن من النوم ،وهنا تظهر قيم عدة ،مثل :الأمان ،عدم
اخلوف.

نامي نني يـا عيني يا عنبنا الزينـي
والعنـب ابيتبعـرث وال��دال��ي��ي احذانـا
نام يا حبيي نا ْم تذبح �إلك طري احلمام
ط����ي���ر احل��������م��������ام ال ت����خ����اف
���س��ام��ي خم��ب��ا ب��ال��ل��ح��اف (. )43
نالحظ �أن الأغنية ال�شعبية ،هي مر�آة املجتمع ,فهي تر�صد جزئياته و�أبعاده ،وهي
ل�سان اجلماهري الذي يعرب عن الآالم والأفراح والأتراح والفخر والنخوة والوطنية التي
ت�رسي يف العروق.

اخلامتة:
يع ّد الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الإطار التاريخي الذي ما زال يحافظ على الهوية
الفل�سطينية ،وثقافة �شعبه التي تراكمت عرب الأزمنة لتثبت كيان ًا متجذراً وح�ضارة عريقة،
متحدية ما يقوم به االحتالل من طم�س وتذويت للهوية الفل�سطينية ،فالرتاث يقودنا �إىل
معرفة التكوينات الباطنية ل�رشائح املجتمع املختلفة يف كل زمان ومكان.
والرتاث املقد�سي جزء ال يتجز�أ من الرتاث الفل�سطيني ،متوا�صل معه وبه ،ليثبت حق
وجودي يف مكان مقد�س.
فرتاثنا الفل�سطيني هو جت�سيد لذاكرة �أجدادنا ،وا�ستمرار لها ،ت�رسده وي�رسدها عرب
حكاية ،و�أمثال و�أغان ،نتفاعل معها وبها يف تفاعالتنا االجتماعية.
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اهلوامش:
1 .1ح�سن ال�سلوادي ،القد�س الهوية واالنتماء التاريخي� ،ص .9
2 .2ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة(قوم)� ،ص.360
3 .3االنرتنت :القيم والأهداف واخليارات والو�سائل.
http://www.secularist.org
4ينظرhttp:// www.moqatel.com/openshare/behoth/mnfsiq :

.4
5 .5ينظر :حممد علي الكب�سي ،قراءات يف الفكر الفل�سفي املعا�رص� ،ص� ،223ص.224
6 .6ينظرhttp:// www.moqatel.com/openshare/behoth/mnfsiq :
7 .7ينظر :حممد علي الكب�سي ،قراءات يف الفكر الفل�سفي املعا�رص� ،ص.186
8 .8قي�س النوري ،االغرتاب وطريق الع�رصنة� ،ص.25

ر�أ�س املال االجتماعي :يرجع هذا امل�صطلح �إىل العامل االجتماعي جيم�س كوملان،
ينظر :فران�سي�س فوكوياما ،الت�صدع العظيم ،الفطرة االن�سانية و�إعادة ت�شكيل النظام
االجتماعي ،ترجمة عزة ح�سني كبة ،ط ،1بيت احلكمة ،بغداد2004 ،م� ،ص.45
9 .9ينظر ،حممد علي الكب�سي ،قراءات يف الفكر الفل�سفي املعا�رص� ،ص.147
�1010شوقي �شعث� ،أ�ضواء على الرتاث احل�ضاري يف فل�سطني (البحث واال�ستك�شاف،الت�رسيب،
وال�صيانة ،والرتميم)� ،ص.119
1111ينظر :منر �رسحان ،احلكاية ال�شعبية الفل�سطينية� ،ص� ،15ص.21
1212ر�شيد الأ�شهب ،كان ياما كان (حكايات �شعبية من مدينة القد�س)� ،ص.7
1313ينظر:املرجع ال�سابق� ،ص.7
1414ينظرhptt://www.palestine- info.info/Arabic/hertige/stories. :
1515ر�شدي الأ�شهب ،كان ياما كان� ،ص.141،142
1616ينظرhptt://www.palistine-info :
1717ح�سني علي لوباين ،معجم الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية� ،ص.314
�1818شكري عراف ،ورزق اهلل عطا اهلل ،الأمثال ال�شعبية بني املتحفية واال�ستمرارية� ،ص،484
�ص.486
1919ح�سني لوباين ،معجم الأمثال ال�شعبية�،ص.701
�2020شكري عراف ،وزميله ،الأمثال ال�شعبية بني املتحفية واال�ستمرارية� ،ص.482
2121املرجع ال�سابق� ،ص� ،503ص.504

2222املرجع ال�سابق� ،ص� ،525ص.527
تعني ب�أن املثل قد �أُخذ م�شافهة من �صاحبه.
2323د� .شكري عراف ،وزميله ،الأمثال ال�شعبية بني املتحفية واال�ستمرارية� ،ص.495
2424املرجع ال�سابق� ،ص.477
2525ح�سني لوباين ،معجم الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية� ،ص.53
2626املرجع ال�سابق� ،ص.45
2727املرجع ال�سابق� ،ص.773
�2828شكري عراف وزميله ،الأمثال ال�شعبية� ،ص.478
2929املرجع ال�سابق� ،ص.479
�3030شكري عراف وزميله ،الأمثال ال�شعبية� ،ص� ،514ص.516
3131الرتاث الفل�سطيني ال�شاميhttp://vb.ozq8.com/showwthread.php?t=667094 :
3232جميل ال�سلحوت ،حممد �شحادة� ،صور من الأدب ال�شعبي الفل�سطيني� ،ص.23
3333املرجع ال�سابق� ،ص.23
3434انرتنت� :صالح �أحمد احللو
www.palistineremembered.com

3535املرجع ال�سابق.
3636االنرتنت� :صالح �أحمد احللو
www.palistineremembered.com

3737جميل ال�سلحوت وزميله� ،صور من الأدب ال�شعبي الفل�سطيني� ،ص.41
3838االنرتنت� :صالح �أحمد احللو
www.palistineremembered.com

3939جميل ال�سلحوت وزميله� ،صور من الأدب ال�شعبي الفل�سطيني� ،ص.72
4040املرجع ال�سابق� ،ص.41
4141انرتنت� :أحمد �صالح احللو
www.palistineremembered.com

4242جميل ال�سلحوت وزميله� ،صور من الأدب ال�شعبي الفل�سطيني� ،ص.60
4343عبد اللطيف عقل ،الأغاين العربية ال�شعبية يف فل�سطني والأردن1979 ،م.
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املصادر واملراجع:
1 .1ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج ،11ط ،3دار الرتاث العربي ،لبنان.
2 .2الأ�شهب ،ر�شيد ،كان ياما كان (حكايات �شعبية من مدينة القد�س)  ،دار علو�ش للطباعة
والن�رش ،دون مكان للن�رش ،دون �سنة للن�رش.
�3 .3رسحان ،منر ،احلكاية ال�شعبية الفل�سطينية ،مركز الأبحاث الفل�سطيني ،بريوت،
1974م.
4 .4ال�سلحوت ،جميل� ،شحادة ،حممد� ،صور من الأدب ال�شعبي الفل�سطيني ،ج ،1من�شورات
الرواد ،القد�س.1982 ،
5 .5ال�سلوادي ،ح�سن ،القد�س الهوية واالنتماء التاريخي ،دار ال�شيماء للن�رش والتوزيع ،رام
اهلل2009 ،م.
�6 .6شعث� ،شوقي� ،أ�ضواء على الرتاث احل�ضاري يف فل�سطني (البحث واال�ستك�شاف ،الت�رسيب،
وال�صيانة ،والرتميم)  ،من�شورات احتاد الكتاب العرب ،دم�شق.2006 ،
7 .7عراف� ،شكري ،ورزق اهلل عطا اهلل ،الأمثال ال�شعبية بني املتحفية واال�ستمرارية ،مركز
الدرا�سات القروية ،معليا1996 ،م.
8 .8عقل ،عبد اللطيف ،الأغاين العربية ال�شعبية يف فل�سطني والأردن ،ط ،1مطبعة ال�رشق
العربية ،القد�س1979 ،م.
9 .9فوكوياما ،فران�سي�س ،الت�صدع العظيم ،الفطرة االن�سانية و�إعادة ت�شكيل النظام
االجتماعي ،ترجمة عزة ح�سني كبة ،ط ،1بيت احلكمة ،بغداد2004 ،م.
1010الكب�سي ،حممد علي ،قراءات يف الفكر الفل�سفي املعا�رص ،ط ،2دار الفرقد� ،سوريا،
2007م.
1111لوباين ،ح�سني علي ،معجم الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية ،ط ،1مكتبة لبنان ،بريوت،
1999م.

الدوريات:
1 .1النوري ،قي�س ،االغرتاب وطريق الع�رصنة ،جملة �آفاق عربية ،مج ،18ع1993 ،11م.

اإلنرتنت:
1 .1القيم والأهداف واخليارات والو�سائل.
http: //www. secularist. org

2 .2القيم الإن�سانية:
http: // www. moqatel. com/openshare/behoth/mnfsiq

3 .3الأمثال ال�شعبية:
hptt: //www. palestine- info. info/Arabic/hertige/stories

4 .4الرتاث الفل�سطيني ال�شامي:
http: //vb. ozq8. com/showwthread. php?t=667094

5 .5انرتنت� :صالح �أحمد احللو
www. palistineremembered. comhttp: //
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الرتاث الشعيب الفلسطيين
يف القدس الشريف
هوية وانتماء

توصيات املؤمتر
عقدت اللجنة التح�ضريية املنبثقة عن برنامج البحث العلمي والدرا�سات العليا
ودائرة العالقات العامة يف جامعة القد�س املفتوحة يف مدينة رام اهلل يومي 28
و  29كانون �أول من عام 2009م م�ؤمترا ً بعنوان( :الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يف
القد�س ال�رشيف-هوية وانتماء) .وقد خ�ص�صت اللجنة اليوم الأول من هذا امل�ؤمتر
للجانب العلمي حيث قدمت فيه �أثنى ع�رش ورقة ناق�شت ق�ضايا خمتلفة يف الرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني يف القد�س ال�رشيف ،وخ�ص�صت اليوم الثاين للجانب الفني الذي
ا�شتمل على معر�ض وفقرات غنائية ودبكات �شعبية ،ولقي امل�ؤمتر يف نهاية يومه
الأول جتاوباً كبريا ً حيث �أجريت مناق�شات معمقة حول �أهمية الرتاث ال�شعبي يف
مدينتنا املقد�سة واملخاطر التي تهدده وحتاول ا�ستالبه �أو ت�شويهه و�سبل املحافظة
عليه.
ويف نهاية هذا اليوم للجانب العلمي من امل�ؤمتر ،وبناء على فعالياته ،يقرتح
امل�ؤمترون تو�صياتهم� ،آملني �أن ت�أخذها اجلهات املخت�صة بجدية ترتقي �إىل �أهمية
الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني كواحد من �أبرز مكونات الهوية الوطنية الفل�سطينية
التي متر اليوم ب�أزمات متعددة الأ�سباب وغري م�أمونة النتائج لي�س على امل�ستوى
ال�سيا�سي فح�سب ،و�إمنا �أي�ضاً ،على امل�ستوى االجتماعي والثقايف مبا يف ذلك الرتاث
ال�شعبي الذي هو جوهر هذه الهوية الوطنية الفل�سطينية ور�صيدها .ولهذا ،ف�إن اللجنة
التح�ضريية تو�صي مبا يلي:

1 .1يو�صي امل�ؤمتر مب�ضاعفة االهتمام بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يف القد�س
ال�رشيف ب�أمناطه املختلفة نظرياً وعلمياً وذلك باعداد كوادر متخ�ص�صني وت�أهيلها
وتدريبها للعناية به و�إبراز معامله.
2 .2ت�شجيع الدرا�سات اخلا�صة بالرتاث ال�شعبي املقد�سي لإبراز �أهميته وخ�صائ�صه
ودوره يف تر�سيخ الهوية الوطنية الفل�سطينية البناء القد�س خا�صة والبناء �شعبنا
الفل�سطيني عامة.
3 .3العمل �ضمن خطة منهجية مدرو�سة و�إطار م�ؤ�س�س منظم لنقل معامل الرتاث
املقد�سي وجتلياته من نطاق املحلية �إىل العاملية لنعرف العامل ب�أننا �شعب له
جذور وهوية �أ�صيلة وعريقة �ضاربة يف �أعماق التاريخ.
4 .4تن�سيق اجلهود الفردية وامل�ؤ�س�سية ال�شعبية والر�سمية وامل�ؤ�س�سات االكادميية
املعنية بالرتاث ال�شعبي يف القد�س ال�رشيف من خالل جلنة �إ�رشافية عليا تزاول
عملها وفق خطة ا�سرتاتيجية حمددة.
�5 .5رضورة القيام بعملية م�سح ميداين �شامل المناط الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
يف القد�س ،وبخا�صة تلك التي تتعر�ض �إما �إىل العدوان �أو �إىل االندثار نتيجة االحتالل
و�سيا�سته العدوانية التي تهدد املوروث الثقايف الذي يعرب عن هويتنا الفل�سطينية،
وميكن �أن تتعاون جهات كثرية يف هذا املو�ضوع .كما يدعو امل�ؤمتر �أن تبادر �إحدى
امل�ؤ�س�سات ملثل هذا العمل الهام واحليوي وال�رضوري.
6 .6ا�ستثمار التقدم التقني الهائل يف الكمبيوتر ويف الت�سجيل والت�صوير حلفظ
مواد الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني املقد�سي �سواء القولية منها �أو اجل�سدية (كالدبكات
والألعاب) �أو الأدوات و�سواها.
�7 .7إ�صدار دور متخ�ص�صة يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني عامة والقد�س خا�صة
تن�رش بها �أبحاث تراثية باللغتني العربية والإجنليزية.
8 .8يدعو امل�ؤمتر �أبناء ال�شعب الفل�سطيني يف كافة �أماكن تواجدهم وال �سيما يف
القد�س ال�رشيف �إىل االهتمام برموز الرتاث ال�شعبي على اختالف امناطه واملحافظة
عليها من الت�شويه واالندثار .
9 .9يدعو امل�ؤمتر امل�ؤ�س�سات الإعالمية امل�سموعة واملرئية واملقروءة املحلية
والعربية �أن ت�ساهم بفعالية يف االهتمام بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني املقد�سي
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الثاني
نوفمرب 2011

247

248

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف القدس الشريف
هوية وإنتماء

ح�سب ما يتالءم مع امل�ؤ�س�سة الإعالمية و�إمكاناتها املختلفة.
�1010إقامة متحف وطني للرتاث ال�شعبي الفل�سطيني املقد�سي تتبناه �إحدى الوزارات
ذات ال�ش�أن كوزارة الثقافة �أو وزارة ال�سياحة والآثار ودعم املتاحف املوجودة يف
القد�س وتطويرها وحتديثها با�ستخدام الو�سائل التقنية املعا�رصة.
�1111إقامة معار�ض حملية وعاملية للرتاث ال�شعبي الفل�سطيني املقد�سي تقوم
عليها كوادر مدربة قادرة على تو�صيل الر�سالة املن�شودة من مثل هذه املعار�ض.
1212االنفتاح على امل�ؤ�س�سات العربية والأجنبية التي تهتم بالرتاث ال�شعبي
يف �أقطارها والتعاون معها باال�ستفادة من جتاربها وتعريفها بالرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني.
1313دعم امل�ؤ�س�سات املقد�سية العاملة يف خدمة الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يف
مدينة القد�س مادياً ومعنوياً كي تتمكن من �أداء ر�سالتها وتطوير قدراتها وامكانتاتها
حلماية الرتاث املهدد بال�سلب وال�ضياع يف مدينتنا املقد�سة.
1414التعاون مع منظمة اليون�سكو بتعريفها بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يف
القد�س ال�رشيف ،وطلب م�ساعدتها حلماية هذا الرتاث مما يتعر�ض له من �سلطات
االحتالل من حماوالت الطم�س والتزوير والت�شويه واالبادة.
1515دعوة كل الكتاب وال�شعراء والفنانني والفرق الفنية والرتاثية داخل القد�س
وخارجها �إىل ا�ستلهام الرتاث ال�شعبي املقد�سي وتوظيفه يف كافة الأعمال املبدعة.
1616دعوة امل�ؤ�س�سات املختلفة من جامعات ومدار�س وجمعيات ونوادٍ و�سواها
القيام بن�شاطات خمتلفة من حما�رضات وندوات وم�ؤمترات تبعث االهتمام بالرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني يف القد�س خا�صة وت�ضعه يف �سلم �أولوياتها حتى يتالءم
االهتمام بالرتاث ال�شعبي مع �أهميته يف التعبري عن ال�شعب الفل�سطيني وهويته.

الرتاث الشعيب الفلسطيين
يف القدس الشريف
هوية وانتماء

املالحق
مقدمة :

يجمع املتخ�ص�صون يف الدرا�سات الرتاثية على �أن الرتاث ال�شعبي لي�س جمرد
�أغان  ،و�أمثال �شعبية  ،وحكايات ،ودبكات ،ومتاحف للأدوات والفنون ال�شعبية ،
فح�سب ،بل هو ما�ضي الأمة وموروثها املادي واملعنوي املمتد �إىل حا�رضها وم�ستقبلها
 ،املتمثل يف �سلوك �أبنائها  ،و�أمناط معي�شتهم  ،وذكرياتهم الفردية واجلماعية  ،ولهذا
يعد الرتاث مكوناً رئي�ساً من مكونات الهوية الوطنية على تعدد م�ستوياتها .ومن
هنا تكمن �أهميته يف التعبري عن هذه الهوية واحلفاظ عليها ،فبقدر مت�سكنا بهويتنا
وا�ستعدادنا للت�ضحية يف �سبيلها  ،بقدر ما يكون مت�سكنا واعتزازنا بتجليات هذه
لهوية  ،ورموزها يف الرتاث ال�شعبي الذي تعر�ض -وما زال يتعر�ض -ملخاطر عديدة
ت�سعى �إىل ا�ستالبه وتزويره وطم�س معامله  ،وت�شويه مفرداته بهدف الت�شكيك يف
وجودنا الثقايف واحل�ضاري  ،وزعزعة مقومات هويتنا الوطنية الذي ي�شكل الرتاث
�أبرز مكوناتها وعنا�رصها.

أهداف املؤمتر:

ي�سعى امل�ؤمتر �إىل حتقيق الأهداف الآتية :
1 .1ك�شف املخاطر التي يتعر�ض لها الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني داخليا
وخارجيا.
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2 .2توظيف الرتاث ال�شعبي يف تعزيز ال�شعور بالهوية الوطنية الفل�سطينية
والتم�سك بها.
3 .3حتفيز الأفراد وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وال�شعبية للحفاظ على الرتاث ال�شعبي
وحمايته.
4 .4توظيف و�سائل الإعالم احلديثة والتقنيات املعا�رصة املواكبة لثورة املعلومات
واالت�صاالت خلدمة الرتاث بجوانبه املختلفة.
5 .5ت�شجيع حركة البحث العلمي يف معاجلة ق�ضايا الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
وجتديده مبا يتالءم وروح الع�رص
�6 .6إطالع اجلمهور و�أع�ضاء املمثليات الأجنبية على �ألوان من الرتاث ال�شعبي من
خالل م�شاركة الفرق الفنية والفنانني ال�شعبيني والفنانني الت�شكيليني وغريهم.

حماور املؤمتر:

لقد وزعت ا�ستبانة على �أكرث من ثالثني مهتما بالرتاث ال�شعبي ت�ضمنت ت�صوراتهم
واقرتاحاتهم لعنوان وحماور امل�ؤمتر الثاين ومن �أبرز ما �أثاره ه�ؤالء املهتمون يف
ردودهم النقاط الآتية التي �ستكون حمور الدرا�سات والأوراق التي �ستقدم يف امل�ؤمتر،
كما �أ�شارت الردود �إىل �رضورة �أن ي�شتمل امل�ؤمتر على فقرات فنية معربة من تراثنا
ال�شعبي و�أدلوا ب�أفكار مهمة يف هذا ال�صدد �ستناق�ش من طرف اللجنة التح�ضريية.
1 .1الرتاث ال�شعبي والهوية الوطنية.
2 .2الأخطار التي تهدد الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني.
3 .3احلفاظ على الرتاث ال�شعبي وحمايته.
4 .4الرتاث ال�شعبي يف مدينة القد�س و�سبل احلفاظ عليه.
5 .5القيم الإن�سانية واحل�ضارية يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني.

مكان انعقاد املؤمتر وزمانه:

�سيعقد امل�ؤمتر برعاية الأخ الرئي�س حممود عبا�س �أبو مازن يف مدينة رام اهلل/
البرية يف الن�صف الأول من �شهر ت�رشين �أول� /أكتوبر2008م ،ملدة يومني  ،يخ�ص�ص
اليوم الأول منهما للأبحاث والدرا�سات العلمية  ،والثاين للعرو�ض واملعار�ض
الفنية ،ويكون التوا�صل مع الباحثني وامل�شاركني يف قطاع غزة بنظام (الفيديو
كونفرن�س).
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