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 تقذٚز ٔعزفبٌ

ىديتني ليذا وما كنت ألىتدي لوال لك الحمد ربي كما ينبغي لنور وجيك وعظيم سمطانك أن 

 ىداك وأنرت بصيرتي ووفقتني وفتحت عمّي ووىبتني حب فمسطين والعمل ألجميا....

 ....إلى فمسطين التي يتغمغل حبيا في عروقي فتمدني بالطاقة لمزيد من العمل

 ....إلى والدّي المذان غرسا فّي حب فمسطين حتى النخاع رغم نشأتي بعيدًا عنيا

عمم التي فتحت لي مزيد من األبواب أل والعاممين عمييا اديمية دراسات البلجئينإلى أك

 ....أعمل من أجل فمسطينالمزيد عن فمسطين و 

إلى قسم األبحاث في األكاديمية عمى تقديم العون والدعم ومراعاة الظروف وتسييل 

 األمور....

أختًا وصديقة قبل أن تكون إلى د. سوزان التي لم تبخل بالنصيحة والمعمومة فكانت 

 ....مشرفة

 ...إلى أسرتي الصغيرة التي تقف إلى جواري وتدعمني

 ...إلى أ. عبد المطيف أبو ىاشم الذي لم يبخل عمي بكتبو ووقتو

 إلى أ. ىبل العشي التي جادت عمّي بخبلصة بحثيا....

إلى مكتبة التخطيط التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية ومؤسسة القدس الدولية والعاممين 

 ...فييما عمى التعاون وعمى الكتب القيمة 

 إلى ىؤالء جميعًا كمماتي ال تفيكم حقوقكم، 

 فمكم كل الشكر والعرفان واالمتنان والتقدير

  خيرًا وبارك فيكم     جزاكم اهلل                                         
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 ملخص
 

فمسطين ممتقى القارات وميد الديانات السماوية، ذلك جعميا أرض تتابعت عمييا 

الحضارت، مما أدى إلى تنوع كبير وواسع في مكونات الموروث الثقافي الفمسطيني. ىذا التنوع 

أعطى اليوية الفمسطينية والتراث الفمسطيني أصالة جعمتيما ىدفًا لمعدوان االستعماري 

لكافة أشكال السرقة والتشوية والطمس. نشأت فكرة السرقة مع بداية فكرة الصييوني، وعّرضيما 

نشاء الكيان الصييوني، وىدفت إلى خمق ىوية وتراث لمشعب الييودي  استعمار أرض فمسطين وا 

المزعوم. وتم اختراع مايسمى بعمم اآلثار التوراتي ليحقق مزاعم وأساطير أرض الميعاد وعودة 

ا والوعد اإلليي و"إسرائيل" القديمة منبع الحضارة الغربية. بدأت السرقة شعب اهلل المختار إليي

بالبحث عن آثار الشعب الييودي، وامتدت لتدمير اآلثار اإلسبلمية والمسيحية والمواقع األثرية 

الفمسطينية، ثم سرقة اآلثار، ووصمت إلى سرقة الفمكمور الفمسطيني بكل مكوناتو. ورغم الحماية 

راث الفمسطينية والمواقع األثرية الفمسطينية في القانون الدولي، إال أن دولة الكيان الدولية لمت

 الصييوني تضرب بكل القوانين واألعراف والمعاىدات عرض الحائط وتنتيكيا بصورة سافرة. 

تمفت ىذه الدراسة عناية أبناء الشعب الفمسطيني لمزيد من العمل لنشر التراث الفمسطيني 

عرضو واستخدامو في جميع المحافل والمؤتمرات والمناسبات. فالفمسطينيون بحاجة والتمسك بو و 

إلى العودة إلى تراثيم األصيل ومعرفة المزيد عنو وتعريف اآلخرين بو وبمكوناتو وغرس حبو في 

نفوس أبناءىم وأجياليم القادمة. رغم كل الجيود المبذولة لحماية التراث الفمسطيني، إال أنيا قميمة 

ارنة بالعمل الدؤوب من قبل الصياينة لبلستيبلء عميو وتيويده ونشر ذلك في جميع أنحاء مق

 العالم عمى أساس أنو "تراث ثقافي ييودي".
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Abstract 
 

Palestine is the land where the three continent meet and the main 

three religions gather. This enriched the history of Palestine by passing on 

many civilizations which built their cities all over the land of Palestine. 

So, this gave the Palestinian Cultural Heritage (PCH) diversity and 

special beauty. This diversity in cultural heritage gave authenticity which 

let the Zionist colonialist to steel and modify the real PCH. The idea of 

steeling the PCH came up at the same time when the Zionist thought of 

occupying the land of Palestine. Their objective was to put a fake identity 

and heritage for the Zionists. From that, they invented what so called 

Biblical Archaeology to make the story of the return land and the return 

of the God’s chosen people and the God’s promise for them to own the 

old holy land. The Zionists started theft by searching about their fake 

heritage, at the same time by destroying the obvious Islamic and Christian 

heritage as well as steeling the Palestinian’s folklore. Thorough the 

international protection of the PCH in the international law, the Zionists 

have no care about these laws and conventions that protect the PCH. 

This study concentrates and opens the eyes of the Palestinian 

people to the importance of the PCH. In addition, the Palestinians should 

publish and show the PCH all over the world so as to be recognized for 

the people of Palestine only. At the same time, they should teach the new 

Palestinian generations about their PCH by putting it in their curriculums. 

From our studies, the work to save the PCH is not adequate in 

comparison with the theft that is done by the Zionists. As they are trying 

very hard to steel, possess the PCH, modify it and publish it all over the 

world as the Jewish Cultural Heritage. 
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 انًقذيخ

 

 منذ .الثبلث القديم العالم قارات إلتقاء ومكان الديانات وميد الحضارات أرض فمسطين

 عبر األنجموسكسوني العالم عمل البريطاني، اإلنتداب وماقبل العثمانية الدولة ضعف بدايات

 الروايات حسب العالم من المنطقة ىذه تاريخ تفسير عمى فمسطين آثار استكشاف عمميات

 الفمسطينية لؤلرض الشرعي المالك عودة يمثل استعماري كيان إيجاد لتبرير لمتوراة المزعومة

 ومالم غير، ال التوراة روايات عمى بناءاً  فمسطين آثار في البحث تم وقد .وكذبيم زعميم حسب

 يمت ال أنو رغم التوراتية الرواية ليناسب وُحّور ُحّول فقد ُوجد ما أما .تجاىمو تم التوراة يوافق

 اإلنتداب فترة عبر الييودي الوجود إلى ونسبتيا والنيب السرقة عمميات توالت ثم .ليا بصمة

 .الحاضر يومنا حتى زالت وال الصييوني االحتبلل فترة طوال ثم البريطاني

 بدءاً  .بصمة الفمسطيني الثقافي لمموروث يمت ما كل طالت والتزوير والنيب السرقة

 وتم ومسيحية إسبلمية وأوقاف وأضرحة قبور وحتى ومباني وقرى مواقع من الفمسطينية باآلثار

 من البلمادي الفولوكموري الموروث إلى امتدت ثم .وعبرانية توراتية بأسماء أسماءىا تغيير

 .وأكبلت مبلبس من والمادي وأغاني، وأىازيج وحكايات قصص

 انجحج يشكهخ

 وأوروبا آسيا بين الوصل حمقة وىي والغرب، الشرق بين متوسط مركز في فمسطين

 كونيا إلى أدى مما عمييا مرت التي األمم مختمف واستيطانيا احتبلليا عمى تنافس لذلك .وأفريقيا

  .لمحضارات ميد

 إستيطاني كيان إيجاد عمى الصييونية والحركة األنجموسكسوني العالم بين االتفاق تم

 الموروث من سرقتو يمكن ما كل سرقة عمى دأبوا الكيان يذال إلضفاء ىويةو  فمسطين، داخل
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لى الييودي الشعب إلى ونسبتو تحويره وتم كان وكيفما كان أينما الفمسطيني الثقافي  الرواية وا 

 كل وصيانة وترميم وتصنيف وتدوين فيرسة إعادة من بد ال كان لذلك .المزعومة التوراتية

 .عميو اإلستيبلء تم الذي الفمسطيني الثقافي الموروث

  ؟ولماذا تمت سرقة الموروث الثقافي الفمسطيني كيف الرئيس البحث سؤال

 انجحج أًْٛخ

 فكرة في تدور لكنيا ومتشابكة متداخمة مواضيع عدة يتناول كونو في البحث أىمية تكمن

 السميبة والقرى المدن في الفمسطيني الحق عمى الحفاظ ىو األساس ىذا .واحد وأساس واحدة

 الفمسطيني لمشعب المميزة الفمسطينية اليوية عمى والحفاظ يوم، بعد يوماً  أسماءىا تتغير والتي

  .تفاصيميا بكل

 الحركة قبل من المطردة السرقات عن الكشف في البحث ىذا أىمية تكمن كما

 مسميات إلى الفمسطينية المواقع أسماء تغيير وسرعة جوانبو، بكافة الفمسطيني لمتراث الصييونية

 .االحتبلل لدولة الثقافي لمتراث التراثية واألكبلت والمبلبس المواقع ىذه بعض ضم وطمب توراتية

 من ومدروسة ممنيجة الفمسطيني الثقافي الموروث ليا يتعرض التي التحويرات ىذه إن

 وحتى والعربي الفمسطيني الباحث واجب من كان لذلك المجال، ىذا في إختصاصيين قبل

 عمى الصييونية الحركة قبل من لمتزييف تعرض والذي الموروث ىذا أصول معرفة األجنبي

لى التوراة إلى ينتمي أنو أساس   .الييودي الشعب وا 

الحفاظ عمى اليوية الفمسطينية  مجال في منيا اإلستفادة يمكن حيث ميمة البحث نتائج

  .الصييونية االدعاءات ودحض الفمسطيني، الفمكمور المفصمة، األبحاث ،وتعزيزىا
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 انجحج أْذاف

 :يمي ما إلى البحث ييدف

 الفمسطيني الثقافي لمموروث مايمت كل لسرقة الصييونية المحاوالت عمى الضوء تسميط - 

  .فمسطين أرض عمى الوجود في التاريخية أحقيتو إلثبات الحقائق وتزوير

 وقبور ومزارات ومدن قرى من التي تم تدميرىا وسرقتيا الفمسطينية المواقع ستعراض بعضا - 

 .أثرية وأماكن

 .الصييوني االحتبلل لمموروث الثقافي الذي استولى عميو الفمسطينية اليوية عمى التأكيد - 

 قبل من والبلمادي المادي الفمسطيني الفمكموري الموروث من سرقتو تم مااستعراض -  

 .الصييوني االحتبلل

 انجحج أسئهخ

 الفمسطيني؟ الثقافي الموروث تصنيف يمكن كيف  -

 كيف تسمسل العدوان عمى التراث الفمسطيني؟ وماذا كانت أىدافو؟ - 

  الفمسطينية؟ لممواقع الصييونية السرقة عمميات تمت كيف  -

 الصييوني التراث إلى ونسبتيا سرقتيا تم التي الفمسطينية الفمكمورية الموروثات ماىي  -

 المزعوم؟

 انجحج  يسهًبد

 مركزىا وبسبب .السنين بآالف الييودي الوجود قبل الكنعانيون سكنيا فمسطين أرض

 الموروث أغنت التي الحضارات مختمف وراءىم وتركوا الشعوب مختمف عمييا مرّ  المتوسط
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يثبت في أي آثار أو عمميات تنقيب  لم فمسطين أرض عمى الييودي لوجودا  .وأثرتو الفمسطيني

 .أو حفريات

 انجحج يُٓج

 التاريخ ىي فمسطين أن إلبراز واإلقميمي التاريخي المنيج عمى البحث طريقة اعتمدت

 مقاببلت عمل وتم بمؤرخين االستعانة تم .الجغرافية الخارطة عمى اإلقميم لب وىي والحضارة

 التي طالت التراث الفمسطيني. السرقات أنواع  عمى لبلطبلع شخصية

 انجحج حذٔد

 أرض عمى الفمسطيني الثقافي لمموروث الصييونية السرقات دراسة البحث يتناول

 فترة وخبلل عشر، التاسع القرن في أي سقوطيا قبل العثمانية الدولة ضعف مرحمة في فمسطين،

 .الحاضر وقتنا حتى الصييوني باالحتبلل مروراً  البريطاني، االنتداب

 انجحج يصطهحبد

المواقع األثرية الفمسطينية، ، استكشاف فمسطين، الموروث الثقافي، عمم اآلثار التوراتي

 الفمكمور الفمسطيني

 انجحج ْٛكم

 تم تقسيم الدراسة إلى أربعة مباحث ىي:

 تعريفوتم تقسيمو إلى أربعة مطالب، األول  الفمسطيني الثقافي الموروث :األول المبحث

عمى الموروث الثقافي، والرابع  المؤثرة العواملالتراث، الثاني أقسام الموروث الثقافي، أما الثالث 

 .الدولي القانون في ة الموروث الثقافيحماي

وتم تقسيمو إلى خمسة مطالب، األول  فمسطين استكشاف وأىداف تاريخ :الثاني المبحث

أىمية البحث في تاريخ فمسطين، الثاني عمم اآلثار التوراتي، الثالث تاريخ استكشاف فمسطين، 
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أما الرابع أىداف وأسباب العدوان عمى التراث الفمسطيني، والخامس المؤسسات المسؤولة عن 

 العدوان الصييوني عمى التراث الفمسطيني.

وتم تقسيمو إلى  األثرية المواقع أسماء وتغيير الفمسطينية اآلثار سرقة :الثالث المبحث

أربعة مطالب، األول تدمير المدن والقرى الفمسطينية، الثاني التنقيب عن اآلثار واالستيبلء 

عمييا، أما الثالث عبلقة الجدار العازل والمستوطنات بسرقة التراث، والرابع تيويد مسميات 

 ية.المواقع الفمسطين

ي وتم تقسيمو إلى ثبلثة مطالب، األول سرقة الفمسطين الفمكمور سرقة :الرابع المبحث

سرقة الفنون المبلبس الشعبية الفمسطينية، الثاني سرقة األكبلت الشعبية الفمسطينية، والثالث 

 .الشعبية والتراث الشفوي

 .وفي الختام خمصت الدراسة إلى بعض النتائج ووضعت بعض التوصيات
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 انًجحج األٔل: انًٕرٔث انخقبفٙ انفهسطُٛٙ

إن التراث الثقافي ىو أحد أىم مكونات حفظ اليوية ألي شعب من الشعوب، فيو مرآة 

لحضارة األمة، وسجل لتاريخ من مّر من الشعوب، وىو سمة تميز كل شعب عن اآلخر. 

توطنت أرض فمسطين، والموروث الثقافي الفمسطيني غني بغنى الحضارات المتتابعة التي اس

وعّمرتيا، وتركت وراءىا موروث تناقمتو األجيال التالية. ىذا المبحث سيتناول تعريف التراث، 

 القانون الدولي. فيالعوامل المؤثرة فيو، أقسامو وحمايتو 

 انًطهت األٔل: تعزٚف انتزاث

ا يخمفو الرجل أصمو ورث ووراث وأبدلت الواو تاء فصارت تراثًا ، والتراث مالتراث لغًة: 

ن كان بعض المغويين يرى أن  لورثتو من مال أو مجد. والتراث واإلرث والميراث مترادفة ، وا 

الميراث فى المال واإلرث فى الحسب بدليل أن النبى صمى اهلل عميو وسمم بعث ابن مربع 

رث األنصارى إلى أىل عرفة فقال اثبتوا عمى مشاعركم فإنكم عمى إرث من إرث إبراىيم ، و  ا 

 1.إبراىيم ليس مااًل ولكنو دين وعمم وىداية

أما اصطبلحًا: اختمف الكتّاب في تعريف التراث وحتى في تقسيماتو، لكنيم اتفقوا في 

معظم أنواعو. منيم من عّرف التراث الثقافي بأنو: كل ماخمده اإلنسان من شواىد روحية أو 

أكان موروثًا ال ماديًا كالحكايات والقصص مادية في تراثو الفكري، ورقيو اإلنساني، سواءًا 

واألساطير واألىازيج والرقصات الشعبية، أم كان تراثًا ممموسًا )ماديًا( كأماكن العبادة، واألزياء 

                                                           
م، 1999دار إحياء التراث،: ، بيروت3، ط2لسان العرب،ج ه(711)بي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور( جمال الدين أ  1
 228-227ص
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التقميدية، والحمي، وغيرىا من المشغوالت، ويتمتع بقيمة فنية وتاريخية، وينبغي الحفاظ عميو، 

 2.مستقبلوالعمل عمى توظيفو لصالح الحاضر وال

ومنيم من أطمق مصطمح التراث الشعبي عمى األفكار، والمعتقدات، والعادات الشعبية 

ووسائل ممارستيا، مما يعني أن المفيوم شمل اآلداب والفنون، مثل: الشعر، والغناء، والرقص، 

م من والمعتقدات، والقيم والعادات والتقاليد، واالحتفاالت الدينية، والممارسات الطبيعية. ومني

شممت دراستو لمتراث: األغنية الشعبية، والرقص الشعبي، والحكاية الشعبية، وقصص الخوارق 

والمأثورات، والعقائد الشعبية، والخزعببلت واألقوال السائدة بين الناس، ودراسة العادات 

جتماعي، والممارسات المنزلية، وأنماط األبنية، وأدوات البيت، كذلك الظواىر التقميدية والنظام اال

أي أن التراث عند ىؤالء ىو موروثات ثقافية ناتجة عن العقمية القديمة، وال من عبلقة لو بأي 

 شكل أشكال العقائد الدينية.

وىناك من أضاف عمى التعريف السابق أمثمة توضح مجاالت التراث، فجعل التراث 

ا أبدعو الفكر، والتراث المادي يضم كل ما تراه العين، والتراث الفكري أو الذىني يضم كل م

الفني يضم كل أشكال اإلبداع الفني، والممارسات الطقوسية وغير الطقوسية. كما ضم ىؤالء إلى 

التراث كل الثقافة المادية: األسوار، والقبلع، والحصون، والمواقع األثرية، والسوق، والخان، 

 3والبئر، والحي، والحوش، والمنزل بأعمدتو ونوافذه وقناطره.

                                                           
ح فضمًاجيتيا: في لمجامعات المجتمعية فمسطين ًالتحديات ًالمسؤًلية الثقافي في المًرًث  (2011) ( عبد الرحمن المغربي 2

 2مؤتمر المسؤولية المجتمعية لمجامعات الفمسطينية، ص :ممارسات احتبلل التاريخ، نابمس
بية وقطاع  الجيود الفمسطينية الشعبية والرسمية لحماية التراث الشعبي الفمسطيني في الضفة الغر  (2015) ( ىالة خالد أبو طاقية 3

 3-2ص الجامعة اإلسبلمية، :(، غزة2012-1965غزة )
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وغير  ميراث المقتنيات الماديةفقد عّرفت التراث الثقافي بأنو:  4ا منظمة اليونسكوأم

تخص مجموعة ما أو مجتمع لديو موروثات من األجيال السابقة، وظمت باقية حتى  المادية التي

ولكنيا أعادت تعريف التراث الثقافي في اتفاقيتيا  .5لؤلجيال المقبمة الوقت الحاضر ووىبت 

 تراث الثقافي والطبيعي ألغراض ىذه االتفاقية بأنو: لحماية ال

اآلثار: األعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير عمى المباني، والعناصر أو 

التكاوين ذات الصفة األثرية، والنقوش، والكيوف، ومجموعات المعالم التي ليا جميعًا قيمة 

 و العمم.عالمية استثنائية من وجية نظر التاريخ، أو الفن، أ

المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصمة، التي ليا بسبب عمارتيا، أو 

تناسقيا، أو اندماجيا في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجية نظر التاريخ، أو الفن، 

 أو العمم.

اطق المواقع: أعمال اإلنسان، أو األعمال المشتركة بين اإلنسان والطبيعة، وكذلك المن

بما فييا المواقع األثرية، التي ليا قيمة عالمية استثنائية من وجية النظر التاريخية، أو 

 8أو الجمالية. ،7، أو األنثروبولوجية6اإلثنولوجية

                                                           

، اشتركت فيو الحكومتان 1945( اليونسكو: منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة، تم إنشاءىا بعد مؤتمر لندن عام  4
 (3)ىالة أبو طاقية: المصدر السابق ص 1946البريطانية والفرنسية، ووافقت األمم المتحدة عمى تبعية ىذه المنظمة ليا عام 

 1/4/2016، استرجعت بتاريخ لمنظمة اليونسكو، مكتب القاىرةي ( الموقع الرسم 5
http://www.unesco.org/new/ar/cairo/culture/tangible-cultural-heritage/ 

 و المغوية الشعوب وخصائص لإلنسان، األولى واألصول البشرية، السالالت نشأة عن والدراسة بالبحث يختص  ( اإلثنولوجيا: عمم  6
 الليةوالس الثقافية

 ( األنثروبولوجيا: عمم يختص بدراسة سموك اإلنسان في الماضي والحاضر 7
 4، باريس، ص1972( اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي التي أقرىا المؤتمر العام في دورتو السابعة عشرة لعام  8
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رغم التباين الواضح في تعريف الموروث الثقافي إال أن جميع التعريفات اتفقت عمى 

أنواع التراث التي تندرج تحت أقسامو، ولكن الدراسة ستتبنى تعريفًا يجمع بين ىذه التعريفات. 

فالتراث ىو ما انتجتو مجموعة من البشر نتيجة لعيشيم سويًا في منطقة جغرافية وتطّور 

األزمان المتتابعة حتى وصل إلى وقتيا الحاضر وتداولو أبناءىا. وستقسم الدراسة حضارتيم عبر 

 الموروث الثقافي إلى: موروث ثقافي مادي، وموروث ثقافي غير مادي أو شعبي. 

 انًطهت انخبَٙ: أقسبو انًٕرٔث انخقبفٙ

 أواًل: الموروث الثقافي المادي:

أديرة، قصور، مراكز المدن التاريخية مساجد، كنائس، يتكون من: المواقع األثرية )

"البمدات القديمة"، قرى، مقامات، خانات(، البيوت بمافييا من أدوات بناء وأقواس ونوافذ وأعمدة، 

  الحارات، األروقة واألسبطة، المزارات، األسواق، األدوات التراثية، النقود، الحرف والصناعات

التطريز، النسيج، النحاس، ‘ جاج، الخيزران)صناعة الصابون والزيت، الفخار، الخزف، الز 

لمشروبات الشعبية، الطب الصياغة(، األزياء والمبلبس الشعبية، الحمي والزينة، األكبلت وا

التجبير، التخريم، المعالجة باألعشاب، معالجة الجروح والحروق، التشطيب، الكي، الشعبي )

 كاسات اليواء(.

 :ثانيًا: الموروث الثقافي غير المادي

يتكون من عدة أنواع، تشمل: الحكايات والقصص الشعبية، األمثال، األغاني الشعبية 

)المشاعية، الرعوية، األعراس، الطيور،االحتفاالت الدينية، الحزن، أغاني الصغار(، الموسيقى، 

الرقصات الشعبية )الدبكة، الحاشي، المفحة، الفاردة أو العارضة، الحناء، الجوفية(، العادات 
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والتقاليد، األلغاز والفوازير، األلعاب الشعبية، االحتفاالت الموسمية والميرجانات، الميجات، 

 9القضاء العشائري.

 انًطهت انخبنج: انعٕايم انًؤحزح عهٗ انًٕرٔث انخقبفٙ انفهسطُٛٙ

لعامل األول: يتعمق بموقع فمسطين وجغرافيتيا، فكونيا ىمزة الوصل بين أوروبا وآسيا ا -

يا، جعميا في موقع متوسط بين مختمف الحضارات: الرومانية، والفارسية، والفرعونية؛ وأفريق

فاستوطنيا العديد من الشعوب ومرت عمييا الكثير من الحضارات. كما أن موقعيا، جعميا ممتقى 

 لمطرق التجارية والقوافل، وممرًا لمجيوش الغازية والمتحاربة قديمًا، والجيوش االستعمارية حديثًا.

العامل الثاني: يتعمق بالناحية الدينية، فأرض فمسطين كانت وطنًا لجميع الديانات  -

لييا ُأسري بمحمد عمييم الصبلة والسبلم،  السماوية. نحوىا توجو موسى، وفييا ولد عيسى، وا 

فصارت ميوى ألفئدة المؤمنين وحتى الطامعين من جميع أنحاء العالم؛ وليذا قامت الحروب 

 11.حديثاً  10يمًا، وصار االستعمار الصييوني بمباركة أنجموسكسونيةالصميبية قد

 انًطهت انزاثع: حًبٚخ انًٕرٔث انخقبفٙ فٙ انقبٌَٕ انذٔنٙ:

يتمتع الموروث الثقافي بحماية خاصة في القانون الدولي اإلنساني، وتمثل االتفاقات 

راث الثقافي وطنيًا ودوليًا. وُيعتبر والمعاىدات الدولية والقوانين واألنظمة إطارًا عامًا لحماية الت

االعتداء عمى الممتمكات الثقافية ألي شعب ىو اعتداء عمى التراث الثقافي لشعوب العالم. ىذا 

 .1954في حالة النزاع المسمح عام  ما نصت عميو اتفاقية الىاي لحماية الممتمكات الثقافية

                                                           
منظمة التحرير الفمسطينية، دائرة اإلعبلم والثقافة. د.م.: ، 1دراسات في الفولكمور الفمسطيني، ط (1983) ( عوض سعود عوض 9

 منشورات المجمع الثقافي، ىالة أبو طاقية: مصدر سابق: ، أبو ظبي3الفنون الشعبية في فمسطين، ط ( 1997) يسرى جوىرية عرنيطة
 ( يقصد بمصطمح األنجموسكسوني: التحالف البريطاني األمريكي  10
 4مرجع سابق، ص( عبد الرحمن المغربي:   11
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م، 1907فاقية الىاي لعام من المعاىدات التي تضمنت حماية الموروث الثقافي: ات

، وميثاق 1935بواشنطن  12لحالة الحروب الجوية، وميثاق روريخ 1923واتفاقية الىاي لعام 

ول، ومعاىدتا اليونسكو لعام وبروتوكوليا األ 1954، واتفاقية الىاي لعام 1945اليونسكو عام 

، والنظام 1977التفاقيات جنيف األربعة عام ، والبروتوكوالن اإلضافيان 1972و 1970

، 1999الثاني التفاقية الىاي عام  روتوكولب، وال1998لمحكمة الجنايات الدولية عاماألساسي 

 2003.13واإلعبلن العالمي لحماية التراث الثقافي من التدمير المتعمد سنة 

 1954التابع التفاقية الىاي عام  خصص القانون الدولي اإلنساني البروتوكول األول

مكات الثقافية تحت االحتبلل والذي نص عمى: أن تتعيد دولة االحتبلل بمنع تصدير لحماية الممت

الممتمكات الثقافية لؤلراضي المحتمة ، واتخاذ االجراءات البلزمة لمنعو. كما تتعيد بحراسة ىذه 

الممتمكات في حال نقميا من األراضي المحتمة، وتسميم ىذه الممتمكات عند انتياء العمميات 

. أيضًا ال يجوز لدولة االحتبلل احتجاز الممتمكات الثقافية كتعويضات، ويجب عمييا الحربية

 اتخاذ االجراءات الوقائية لحماية ىذه الممتمكات.

لمنع أي عمميات تنقيب عن اآلثار  1999الىاي عام  ثم جاء البروتوكول الثاني التفاقية

تغيير ليذه الممتمكات ما منع إجراء أي تحت االحتبلل إال ماكان لحماية الممتمكات الثقافية، ك

  .14تحت االحتبلل

                                                           
( روريخ: نيكوالس سي روريخ، مثقف روسي وىو المميم األول لممعاىدة الخاصة بحماية المؤسسات الفنية والعممية واآلثار المدمرة   12

 م15/4/1935والتي وقعت بواشنطن في 
/ 2009، شتاء 47اني،  العدد مجمة اإلنسالصميب األحمر: تدمير األعيان الثقافية أو احتبلل التاريخ،  (2010( حسن جوني )  13

 11، ص2010
 12-11( حسن جوني: مصدر سابق، ص  14
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إن التنوع الكبير في الموروث الثقافي الفمسطيني الذي نتج عن تتابع الشعوب وتراكم 

الحضارات أدى إلى اختبلفات في تقسيماتو مع بقاء أنواعو، ولعل موقع فمسطين المتوسط 

الموروث، فجاءت التشريعات الدولية واالتفاقات ومكانتيا في الديانات الثبلث زاد من تنوع ىذا 

والمعاىدات والقوانين المتعددة لحفظ ىذا التراث من الضياع خاصة أنو تحت االحتبلل، لكن 

 الغطرسة الصييونية ال تمتفت لمقانون وال تمتزم بالمعاىدات.

 

 انًجحج انخبَٙ: تبرٚخ استكشبف فهسطٍٛ ٔأْذاف انعذٔاٌ عهٗ انتزاث انفهسطُٛٙ

 

لفمسطين أىمية خاصة تختمف عن أي مكان في العالم، فباإلضافة إلى مكانتيا الدينية، 

وكونيا الجسر الواصل بين القارات الثبلث، فيي ميد لمحضارات المختمفة التي تركت آثارىا عمى 

األرض أو مدفونة في رماليا. تناثرت أخبار ىذه الحضارات وىذه اآلثار في كتابات من مّر بيذه 

ببلد من رحالة وحجاج، سجموا فييا مبلحظاتيم الوصفية ومذكراتيم وماسمعوه من أخبار الببلد. ال

ىذه الكتابات كانت مبلحظات شخصية تفتقر إلى روح النقد والبحث العممي رغم أنيا ألقت ضوءًا 

 عمى بعض أحوال الببلد وطبائع أىميا ووصفت المواقع األثرية. ومن ناحية أخرى، كان ألساطير

التوراة التي تم بعثيا وبث الروح فييا وتصويرىا عمى أنيا حقائق دور كبير في تغيير الصورة 

 الحقيقية لمتاريخ الفعمي لفمسطين.

 انًطهت األٔل: أًْٛخ انجحج فٙ تبرٚخ فهسطٍٛ

 تعود أىمية البحث في تاريخ فمسطين إلى عاممين:

 سبلم والمسيحية والييودية.األىمية الدينية لفمسطين في الديانات الثبلث، اال -
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 15المطامع االستعمارية والصراع العربي الصييوني. -

كانت فمسطين قبل اإلسبلم محج المسيحيين والييود، ومكان مقدس يأتيو الرحالة من كل 

مكان فيقضون فيو فترات ثم يعودون من حيث أتوا. وحين دخميا الفتح اإلسبلمي، اعتبر 

إلى ما كتبو كولومبوس ىنا ت تحت استعمار إسبلمي. ولعمنا نشير المسيحيون والييود أنيا وقع

لتحقيق أىداف ونبوءات العيدين القديم والجديد، كما  يسعى وفي كتابو التنبؤات أو الرؤيا من أن

يزابيبل التي ضمنيا ىدفو األسمى من رحبلتو. إذ  نشير إلى رسالتو إلى ممكي إسبانيا فرديناند وا 

ييدي الشعوب  يكتشف ممالك ومدن جديدة ويضميا إلى التاج الممكي اإلسباني،ذكر أنو يريد أن 

إلى المسيحية، ثم يجندىم لممشاركة فيما أسماه "حرب الحياة أو الموت ضد إمبراطورية محمد"، 

 16وأن ىدفو النيائي ىو استعادة األرض المقدسة تمييدًا لنزول مممكة اهلل عمى جبل صييون.

عمار والصييونية العقيدة المتمثمة في الكتاب المقدس، وأدخمتا استغمت حركتا االست

الديانتين الييودية والمسيحية متمثمتين في الكتاب المقدس إلى حقل الصراع مع الشعوب 

المستعمرة، العربية واإلسبلمية. أما اختيار العنصر الييودي فيعود إلى توافق المصالح بين 

ن مصمحة الييود التخمص من الكراىية األوروبية ليم، ومن الجماعات الييودية واألوروبية. فم

 17مصمحة األوروبيين التخمص من الييود ونقميم من خارج العالم الغربي.

تمكنت حركة االستعمار من إقناع الرأي العام الغربي بأن اليدف من وراء االستعمار 

عادة الييود إلى أرضيم، وتم ذلك  من خبلل بعث أساطير التوراة إنما ىو استعادة أرض التوراة وا 

والتعامل معيا عمى أساس أنيا حقائق. من ىذ األساطير: شعب اهلل المختار، "إسرائيل" القديمة 
                                                           

 5، صمصدر سابق( عبد الرحمن المغربي:  15
: جامعة القدس المفتوحة، برنامج البحث العممي والدراسات عمى التراث الفمسطيني، رام اهلل العدوان اإلسرائيمي (2007) ( نبيل عمقم 16

 182، صلمتراث الشعبي الفمسطينير األول المؤتم العميا، 
 .44ص دار الشروق، :، القاىرة2لييودية والصييونية، جموسوعة الييود وا (1999) ( عبد الوىاب المسيري 17
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يذه األساطير ظير مصطمح ل وكنتيجة ،18ربية، الوعد اإلليي وأرض الميعادمنبع الحضارة الغ

 عمم اآلثار التوراتي.

 انًطهت انخبَٙ: عهى اٜحبر انتٕراتٙ

لعب النص التوراتي المزعوم دورًا في رواية تاريخ فمسطين، فوضع تاريخو ولغاتو وفنونو 

وآثاره المادية في سياقات التنتمي إلى الواقع بقدر ماىي صور متخيمة مستمدة من األساطير 

التوراتية، مما أعطى عمم اآلثار في الشرق العربي بصورة عامة خصوصية مغمقة وثابتة، بحيث 

و أي مكتشفات جديدة، وال تتغير ثوابتو بأي خبرات وال تطورات، وسمي ىذا العمم ب"عمم ال تممس

اآلثار التوراتي"، وىو فرع آخر غير عمم اآلثار. كان اليدف من ىذا العمم، التنقيب عن اآلثار 

القديمة واستخداميا كمستندات تربط بين الحق الثابت وبين الكيان االستعماري الذي ُأنشيء عمى 

تحت زعم أنيم أصحاب "أرض التوراة".  والقومياتأرض فمسطين من ييود مختمفي اليويات 

وتركز اىتمام البعثات األثرية الغربية التي تدفقت عمى أرض فمسطين في أواخر القرن التاسع 

عشر عمى الخمفية التاريخية لمتوراة، وكانت تقارير ىذه البعثات عن اآلثار الفمسطينية تُقَدم في 

مدن وقرى فمسطينية وبين أسماء وأحداث توراتية، وُتصوِّر إقامة  ار توراتي، وتختمق روابط بينإط

الكيان االستعماري الييودي وسمب األراضي الفمسطينية وتدمير النسيج االجتماعي ليم، عمى أنو 

  19تحقيق لموعد اإلليي ولمرواية التوراتية.

                                                           
( المسوحات والتنقيبات األثرية في فمسطين والوعي ألبعادىا منذ القرن التاسع عشر حتى 2011سييبل الشمبي، شادية العدوان )(  18

 183نبيل عمقم: مصدر سابق، ص، 21، ص4، األردن: المجمة األردنية لمتاريخ واآلثار، العدد5الحرب العالمية األولى، ج
19

 10-9-8الدار العربية لمعموم ناشرون، ص :، بيروت1عمم اآلثار، ط تشرقون فيمس (2010) ( محمد األسعد 
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 انًطهت انخبنج: تبرٚخ استكشبف فهسطٍٛ

نابميون بونابرت أول من نادى بإنشاء وطن قومي لمييود في فمسطين رغم عداءه كان 

يقاف توسع  الشديد ليم، وكان ىدفو من ذلك إيقاف استيبلء بريطانيا عمى التجارة والبحار، وا 

 1799.20كا وعاد أدراجو إلى مصر عام نشاطاتيا االستعمارية. لكن بونابرت ىزم عمى أسوار ع

أىمية موقع فمسطين فقاموا بتشكيل جمعية باسم "رابطة فمسطين  تنبو اإلنجميز إلى

Palestine association”  معمومات عن جغرافية األرض المقدسة  بيدف جمع 1804عام

ُأنشأت  1830يذكر. ثم في عام وسكانيا ومناخيا وتاريخيا، ولكن ىذه الجمعية لم تحقق شيئأ 

ولكنيا في سنواتيا األولى لم تكن  ”Royal Geographic Society"الجمعية الجغرافية الممكية 

 21قادرة عمى عمل الكثير.

ول قنصمية اىتمامًا متزايدًا من البريطانيين فُأنشأت أ 1840-1831شيدت الفترة مابين 

التي كانت بداية المشاريع البريطانية لتوطين الييود. وفي نفس العام،  1838ليم في القدس عام 

قام قس أمريكي يدعى إدوارد روبنسون بدفع عممية التعرف إلى فمسطين إلى مرحمة عممية، فزار 

حاث توراتية في فمسطين" المنطقة بنفسو متتبعًا إشارات التوراة، ولما عاد نشر كتابًا بعنوان "أب

كية. ثم قام برحمة أخرى عام عميو الميدالية الذىبية من الجمعية الجغرافية المم ، نال1941عام 

ليضيف المزيد لما جمعو في رحمتو األولى ونشره في كتاب "أبحاث توراتية جديدة".  1852

نما كان يريد تحديد  روبنسون لم يكن ميتمًا باآلثار وال بالتاريخ الطبيعي أو عادات أىل الببلد، وا 

لتوراة وبالتالي يعتبر أول رّحالة عممي زار فمسطين. جاء من بعده عدد من الرحالة مواقع ا

                                                           

فيمم النكبة، الجزء األول، قناة الجزير  (2008/5/16) روان الضامن،  20سييبل الشمبي، شادية العدوان: مصدر سابق، ص( 20 
 https://www.youtube.com/watch?v=rFYmRX7A_Fcم، 15/4/2016وتم استرجاعو في العربية، 

المؤتمر  : جامعة اليرموك،، األردن1، ط2ج (،1915-1865ندوق استكشاف فمسطين )نشاطاتو ( ص1983) ( خيرية قاسمية 21
 394الدولي الثالث لتاريخ ببلد الشام: جغرافية فمسطين وحضارتيا، ص
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حديد والمكتشفين، وكان كثير منيم ضباط وميندسين، وجيوا اىتماماتيم لجغرافية المنطقة وت

وفي  22بدأ التنقيب عن اآلثار وبدأت الحفريات في تبلل فمسطين. 1850المواقع عمييا. في عام 

تأسيس صندوق استكشاف فمسطين في بريطانيا لتنظيم العمل في الكشف عن  تم 1865عام 

وقد قام ىذا الصندوق برعاية العديد  23الطبيعي. آثار فمسطين وجغرافيتيا وجيولوجيتيا وتاريخيا

 .1915من عمميات الحفريات والمسح امتدت منذ تأسيسو وحتى عام 

لبحث واالستكشاف، وكان إنشاؤه استعمارية تحت ستار ا-كان الصندوق ىيئة صييونية

حركيا المشاعر الدينية أو المطامع االستعمارية في إلنشاء العديد من المؤسسات التي تفاتحة 

أنحاء العالم الغربي، في بريطانيا وفرنسا وىولندا وألمانيا وروسيا وأمريكا، وكان ىدف جميع ىذه 

ز أعماليم جميعًا ىو اإلىمال المتعمد ولعل ما ميّ  24المؤسسات المعمن ىو دراسة أرض التوراة.

لكل ماعثروا عميو وال يتوافق مع الرواية التوراتية، وفي ذلك تقول لزلي ىوبي )عالمة آثار 

أمريكية( "كانوا توراتيين تتركز بؤرة اىتماميم عمى الطبقات األرضية التي يتوافق السكن فييا مع 

ية شواىد أثرية عمى األزمنة السابقة والبلحقة ليذه الفترات التوراتية، فكانوا ييممون أو يبعدون أ

  25الفترة".

تطورات كبيرة، إذ تأسست دائرة اآلثار الفمسطينية،  1945 -1917شيدت الفترة مابين 

متحف اآلثار اإلسبلمية عام  وتم إقرار قانون آثار فمسطيني تحت اإلنتداب البريطاني، كما تأسس

. حدثت أيضًا عمميات تنقيب واسعة في مختمف 1927عام ومتحف اآلثار الفمسطيني ، 1923

                                                           
22

 396-394( خيرية قاسمية: المصدر السابق، ص 
 398( خيرية قاسمية: مصدر السابق، ص 23
التراث الثقافي في فمسطين، القاىرة: المجمس األعمى لمتربية والثقافة بفمسطين، المشروع الثقافي  إدارة( 2003حمدان طو )(  24

 175الفمسطيني واستراتيجيتو المستقبمية، ص
 22( محمد األسعد: مصدر سابق، ص 25
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مناطق فمسطين، وتنامى الدور األمريكي في ىذه العمميات باإلضافة إلى العمميات البريطانية 

واأللمانية النشطة. كما تأسست المدرسة األمريكية لؤلبحاث الشرقية في القدس التي استخدمت 

اتية وتبرير المشروع االستيطاني الصييوني عمى أرض نتائج عمم اآلثار لتأكيد الرواية التور 

إلمام  الممفت لئلنتباه أن جميع من ذىبوا الستكشاف اآلثار العربية لم يكن لدييم أي 26فمسطين.

نما اعتقدوا أن ىذه لغات ال  بالمغة العربية األم لمبابمية أو الكنعانية أو األرامية أو العبرية، وا 

نما    27تتصل بالعبرية رغم أن العبرية ظيرت كميجة من الميجات الكنعانية.عبلقة ليا بالعربية وا 

وتشتيت الشعب الفمسطيني وقيام دولة الكيان الصييوني أثرىا  1948تركت حرب 

عمى أنقاض دائرة اآلثار الفمسطينية قامت دى عمى العمل األثري في فمسطين. فالسيء بعيد الم

ار الفمسطيني غياىب النسيان، وتفرق عمماء اآلثار في دائرة اآلثار الصييونية، ودخل عمم اآلث

استمرت البعثات األثرية األجنبية في عمميا وكأن شيئًا لم يكن، وبدأ  من ناحية أخرىالمنافي. 

احبلل تاريخي صييوني لمتاريخ الفمسطيني، وأصبح يشكل الرواية التاريخية الصييونية الرسمية، 

 28عن سكانيا.وأصبح تاريخ المنطقة يصاغ بمعزل 

ظيرت بعض االستثناءات لخضوع التنقيبات اآلثرية إلتجاىات أيديولوجية منيا: كاثمين 

وخمصت إلى التناقض الكبير بين نتائج البحث  1967كينون التي نقبت في فمسطين حتى 

 األثري والرواية التوراتية فما كان من قوات االحتبلل الصييوني إال أن أوقفتيا عن العمل. أيضاً 

العالم األمريكي توماس تومسن صاحب كتاب" التوراة في التاريخ: كيف يخمق الكتاب ماضيًا" 

الذي تعرض إلضطياد وطرد من منصبو. وكذلك عالم اآلثار األمريكي بول الب الذي فتح 

                                                           
 177( حمدان طو: مصدر سابق، ص 26
 34-30( محمد األسعد: مصدر سابق، ص 27
 178دان طو: مصدر سابق، صحم ( 28
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عممو الطريق لنقد عمم اآلثار التوراتي واحتج عمى التشويو الذي ألحقتو سمطات االحتبلل بآثار 

. وأخيرًا عالم 1970وتاريخيا فماكان منيم إال أن أغرقوه عمى شاطيء قبرص عام فمسطين 

اآلثار األمريكي ألبرت جموك الذي أسس معيد اآلثار الفمسطيني األول من نوعو في الوطن 

  1992.29العربي فماكان من قوات االحتبلل إال أن اغتالتو عام 

 اث انفهسطُٛٙانًطهت انزاثع: أْذاف ٔأسجبة انعذٔاٌ عهٗ انتز

العدوان الصييوني عمى فمسطين ىو القوة المحركة لممشروع االستعماري، وىو الضمان  

الستمرار دولة الكيان كدولة وظيفية لخدمة المصالح الغربية والييود في جميع أنحاء العالم، ولو 

اليزيمة أشكالو العديدة التي تيدف لبلستيبلء عمى األرض، وكسر مقاومة الفمسطينيين، وفرض 

واالستسبلم لممخططات الصييونية. لكن اليدف الرئيس من العدوان عمى التراث والتاريخ 

الفمسطيني لو شقين: بناء اليوية "اإلسرائيمية"، وتدمير اليوية العربية الفمسطينية. وىما شقان 

بلمية أو مترابطان إذ لم تكن ىناك ىوية "إسرائيمية"، وبالمقابل ىناك ىوية عربية فمسطينية إس

مسيحية. األسطورة التي قامت عمييا دولة الكيان أن فمسطين أرض فارغة "أرض ببل شعب، 

لشعب ببل أرض" وبالتالي فبل مشكمة من استيبلءىا عمى ىذه األرض، لكن ذلك لم يمنحيا 

اليوية التي تجعميا دولة ذات جذور قادرة عمى البقاء، ففمسطين ليست خالية من السكان، والييود 

 30ليسوا شعبًا وال أمة.

لجأت الدوائر الفكرية واألكاديمية والسياسية الصييونية إلى محاولة إيجاد اليوية  

"اإلسرائيمية" غير الموجودة أصبًل من خبلل إضفاء الصفة الييودية عمييا، لكن حتى اليوية 

تمفة فمم ينشأ الييودية غير موجودة أصبًل، فقد عاشت الجماعات الييودية في أماكن وأزمنة مخ

                                                           
 ( محمد األسعد: مصدر سابق 29
 184( نبيل عمقم: مصدر سابق، ص 30
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يحدد المسيري مفيوم اليوية فيقول: "اليوية ىي بنية مركبة  31ليا تراث مشترك أو ثقافة مشتركة.

من نتاج تفاعل مجموعة من البشر ومركب من الظروف التاريخية والبيئية الثابتة عمى مدى زمن 

األرض المختمفة ، معقول وىو األمر الذي لم يتوافر لمجماعات الييودية التي انتشرت في بقاع 

وعاشت تحت ظروف اجتماعية مختمفة مع عدم إنكار الخصوصيات الييودية، ومن ىنا يمكن 

الحديث عن ىوية يمينية ييودية في أواخر القرن التاسع عشر، أو ىوية خرزية ييودية في القرن 

 التاسع، أو ىوية أشكنازية في "إسرائيل"، أو ىوية سفاردية من أصل سوري في أمريكا

كما تبرز مشكمة اليوية الييودية في تعريف الييودي الذي تثور الخبلفات بصورة  32البلتينية".

 كبيرة حول تحديد ماىيتو حتى في داخل أوساط المجتمع الصييوني.

 تقوم الدوائر الصييونية المختمفة عمى صناعة اليوية الييودية من خبلل:

تية وتوظيفيا بما يخدم المشروع الصييوني والدولة بعث التراث التوراتي واألساطير التوراأواًل: 

 الصييونية، وبعث المغة العبرية واألدب العبري غير الموجود أصبًل.

ذلك يتطمب العدوان عمى كان صناعة تاريخ وتراث "إسرائيمي"، خاصة التراث الشعبي، و ثانيًا: 

  33.واالستيبلء عميو تاريخ وتراث اآلخرين خاصة الفمسطينيين

 ق ىذه األىداف ولحل مشكمة اليوية الييودية قاموا بوضع عدة إدعاءات:لتحقي

 ىناك شعب ييودي كان يعيش في وطنو ثم تشتت بفعل االحتبلل األجنبي. -

 خبلل سنوات الشتات ظل الشعب الييودي يحمم بالعودة إلى وطنو. -

                                                           
 185سابق، ص( نبيل عمقم: مصدر  31
32

 166( عبد الوىاب المسيري: مصدر سابق، ص 
 186( نبيل عمقم: مصدر سابق، ص 33



 

 

REFUGEEACADEMY.ORG 
 

 أكادميية دراسات الالجئني

28 

 ا.ما يزالون يحتموني 34مع بدء العودة إلى الوطن كان الغوييم )األغيار( -

 ألن الوطن محتل فكان البد من القيام بعمميات اقتحامات لؤلراضي ومناحي أخرى. -

ن  - إن الروابط بين الييود وأرض "إسرائيل روابط أزلية مما يجعل الفمسطينيين غير موجودين، وا 

 35وجدوا فيم محتمون.

ولعل ذلك ما جعل قادات الكيان الصييوني يصرحون بما ينكر وجود الفمسطينيين، فمثبًل 

: "ال وجود لمفمسطينيين، 15/6/1969صرحت جولدا مائير لجريدة صاندي تايمز المندنية بتاريخ 

وليست المسألة أننا أتينا وطردناىم وأخذنا ببلدىم، إنيم لم يوجدوا أصبًل". وذىب األمر ببعضيم 

ى تفسير وجود الفمسطينيين عمى أنيم بقايا الييود في ىذه الببلد فيقول ديفيد بن غوريون: "إن إل

أكثر المسممين من عرب أرض إسرائيل يجري في عروقيم دم ييودي، وىم الفبلحون الذين تنكروا 

كل . كما قاموا بمحاولة إيجاد رموز مادية ومعنوية مقدسة مثل الييلدينيم كيبل يفقدوا أرضيم"

المزعوم، وتاريخية مثل المواقع والمدن الفمسطينية، وشعبية مثل الحكايات والموسيقى والدبكة، 

  36وكل ذلك استدعى العدوان عمى التراث الفمسطيني ومحاوالت سرقتو.

 انًطهت انخبيس: انًؤسسبد انًسؤٔنخ عٍ انعذٔاٌ انصَٕٓٛٙ عهٗ انتزاث انفهسطُٛٙ

معة العبرية، متحف اإلثنولوجيا في حيفا، سمطة حماية جمعية الفولكمور الييودي، الجا

الطبيعة، الجمعية الييودية لبلستكشافات، الجمعية "اإلسرائيمية" لبلستكشافات، دائرة اآلثار 

والمتاحف "اإلسرائيمية" التابعة لوزارة التربية والثقافة، معيد اآلثار التابع لمجامعة العبرية، معيد 

                                                           
من الحيوانات مماثمين لمحمير وأقرب ما يكونون لمخنازير، ( الغوييم أو األغيار: ىم غير الييود، والييود يعتبرونيم أنواعًا مختمفة  34

 ويتعاممون معيم عمى ىذا االعتبار.
من منشورات إتحاد الكتاب : دراسة وتحميل، د.ط، دمشق-سطينيةتيويد األرض واألسماء المعالم الفم (2001) ( إبراىيم عبد الكريم 35

 14، صالعرب
 188-187سابق، ص( نبيل عمقم: مصدر  36
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ار إيبلن، كمية اآلثار جامعة بن غوريون، مركز الدراسات الفولكمورية، اآلثار التابع لجامعة ب

مركز دراسات ما قبل التاريخ، المتاحف المستقمة، المتاحف البمدية، لجنة التسميات التابعة لديوان 

 رئيس الوزراء.

تصدر ىذه المؤسسات عددًا من الدوريات والحوليات والموسوعات والمجبلت والنشرات 

سنوية، وتقوم عمى بعث األسماء التوراتية وتحريف األسماء العربية، وتبحث جميعيا في والكتب ال

تاريخ الببلد وجغرافيتيا ونباتاتيا وحيواناتيا، وتساىم بشكل كبير في بناء اليوية "اإلسرائيمية" 

 37والعدوان عمى اليوية الفمسطينية.

اختراع مايسمى بعمم اآلثار  إن أىمية فمسطين دينيًا وجغرافيًا أوحى لقوى االستعمار

التوراتي واختراع األكاذيب واألساطير لتشكيل ىوية ييودية غير موجودة وتراث لشعب مكّون من 

جماعات جاءت من جميع أنحاء العالم، ولمزيد من النجاح عممت ىذه القوى عمى تشوية وطمس 

لغاء ىوية أصحاب األرض األصميين وسرقة موروثاتيم الثقافية.  تم ذلك ومازال يحدث بل وا 

بصورة ممنيجة وعدوانية عبر مؤسسات ومراكز أبحاث وكميات متخصصة تكرس كل جيودىا 

ووقتيا، وتقع تحت إشراف بروفيسورات ومختصين لتحقيق سرقة التراث الفمسطيني ونسبتو إلى 

 الشعب الييودي المزعوم.

 

 

 

                                                           
 مركز إحياء التراث، مجموعة دراسات وأبحاث :اث الفمسطيني بين الطمس واإلحياء، الطيبةالتر  (1986) منعم حداد(  37
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 األحزٚخ انًٕاقع أسًبء زٔتغٛٛ انفهسطُٛٛخاٜحبر  سزقخانًجحج انخبنج: تذيٛز ٔ

 

قامت الحركة الصييونية بتدمير واسع لمقرى والمدن الفمسطينية خبلل فترة احتبلليا 

دحض كان ذلك إال ألنيا شاىدة  عمى  لؤلراضي الفمسطينية وذلك ليتم إحبلل تاريخي كامل، وما

ىو الوسيمة الوحيدة  لم يكن تدمير القرى والمدنو األكاذيب الصييونية بفراغ فمسطين من السكان. 

لسرقة الموروث الفمسطيني، بل تعدى ذلك إلى االستيبلء عمى اآلثار، و تغيير أسماء المواقع 

 .والمستوطنات والقرى، ووصل إلى تدمير أشجار الزيتون، وحتى بناء الجدار الفاصل

 انًطهت األٔل: تذيٛز انقزٖ ٔانًذٌ انفهسطُٛٛخ

يعد أول وسائل سرقة الموروث الفمسطيني، فقوات  إن تدمير القرى والمدن الفمسطينية

قرية فمسطينية من  370أكثر من  1955 -1948االحتبلل الصييوني دمرت مابين عامي 

تم احتبلليا. تفاوتت درجات التدمير مابين تدمير كامل مثل قرى: المطرون عمواس  479أصل 

شرف وحارة المغاربة في القدس، وما ويالو وبيت نوبا، ومابين تدمير حارات بكامميا مثل حارة ال

ية بين تدمير مواقع أثرية في المدن مثل تدمير أجزاء من البمدة القديمة وبعض المباني األثر 

بل امتد ذلك لم تسمم المباني التاريخية واآلثار اإلسبلمية من عمميات اليدم، لمدينة نابمس. كما 
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المقابر وأشجار الزيتون وصل افات، وحتى إزالة طبقات اآلثار اإلسبلمية بالجر  وكان األخطر

 38لم تسمم من التدمير والتجريف.التي 

دّمر االحتبلل العديد من القرى األثرية وأقام عمى آثارىا مستوطناتو مثمما فعل في قرية 

. كما خّرب الكثير من اآلثار 41، وشقبة40رغم كل ما تحتويو من آثار، والمبن الشرقي 39سنجل

العيد الييودي بحجج واىية، فمثبًل: نسف الدرج المؤدي إلى المسجد اإلبراىيمي التي ال تعود إلى 

من الناحية الشرقية، ودمر دير يوناني من القرن الخامس ليقيم مستوطنة معاليو أدوميم، والقائمة 

 42تطول في الحديث عن اآلثار التي دمرىا االحتبلل عمى مختمف مراحل احتبللو لفمسطين.

زالة المقابر في المدن ولم تنج المقاب ر من التدمير والخراب الصييوني، فقد تم تجريف وا 

والقرى المدمرة، وحتى التي لم يتم تدميرىا فقد أزيمت مقابرىا مثل المقبرة اإلسبلمية في حيفا، 

ألف من الصحابة والقادة والتابعين، والتي  100ومقبرة الرحمة، ومقبرة مأمن اهلل التي تضم رفات 

كما أن بعض  43دونم. 19دونم ثم جرفت حتى لم يبق منيا سوى  136عمى مساحة  كانت تقع

المقابر تم تدميرىا بغرض شق طرق استيطانية أو إنشاء مستوطنات كما حدث في المقبرة األثرية 

  44ببيت لحم.

تعدى التدمير والطمس المباني واآلثار إلى أشجار الزيتون، فعمى طول تاريخ االحتبلل 

تدمير أشجار الزيتون لما ليا من أىمية تراثية لدى الفمسطينيين. فشجرة الزيتون  كان يتقّصد
                                                           

38
 84، صمصدر سابق، ىالة أبو طاقية: 187ص: مصدر سابق، ( نبيل عمقم 

بناء بالحجارة المربعة، ومدافن  دونم، ىي عبارة عن موقع أثري تحتوي عمى آثار 47( سنجل: قرية تقع شمال رام اهلل، يبمغ مساحتيا 39
 (84، صمصدر سابقمحفورة في الصخر، وقطع أعمدة وقواعد وأقواس. )ىالة أبو طاقية: 

 ( المبن الشرقي: تقع إلى الجنوب من نابمس. 40
 ( شقبة: تقع في وادي النطروف شرقي القدس. 41
 ( ىالة أبو طاقية: مصدر سابق 42
 90ىالة أبو طاقية: مصدر سابق، ص، 187( نبيل عمقم: مصدر سابق، ص 43
 85( ىالة أبو طاقية: مصدر سابق، ص 44
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ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة والتراث الفمسطيني، وىي عصب اقتصادي ميم إذ تقوم عمييا عدة 

صناعات تراثية تقميدية مثل الزيت والصابون والمنحوتات الخشبية، كم أنيا رمز لديمومة التاريخ 

مسطيني من عصور ماقبل التدوين. كل ذلك أدى إلى نشوء عادات وتقاليد ومعتقدات وأغاٍن الف

وحكايات وأمثال فمسطينية تحتل حيزًا كبيرًا من التراث الشعبي الفمسطيني والثقافة الفمسطينية 

المرتبطة بشجرة الزيتون. ذلك كمو يفسر التدمير المستمر والتجريف المتعمد من قبل االحتبلل 

لصييوني ألشجار الزيتون، فمثبًل بانتياء العمل في الجدار العازل يكون االحتبلل قد اقتمع ا

 45ألف شجرة زيتون. 300مميون شجرة مثمرة من بينيا 

 انًطهت انخبَٙ: انتُقٛت عٍ اٜحبر ٔاالستٛالء عهٛٓب

لم تكن لدييم أي  1948عندما تم اإلعبلن عن قيام دولة االحتبلل الصييوني عام 

عمومات عن اآلثار الفمسطينية، فأرادوا إنشاء قاعدة بيانات ليا وبدأوا بوحدة آثار تابعة لوزراة م

التربية والتعميم. ثم تطور األمر لقسم خاص لآلثار والمتاحف، يعمل بو عدد قميل من العمال 

وع غير المدربين عمى البحث عن اآلثار. وبإزدياد عدد المياجرين الصياينة إلى فمسطين، تط

عدد منيم في البحث عن اآلثار وسموا أنفسيم بأصدقاء اآلثار، وكانت وظيفتيم التنقيب عن 

اآلثار وكانت ليم اكتشافات وسرقات عدة. تبلشى عمل ىؤالء بإنشاء سمطة اآلثار "اإلسرائيمية" 

التي يقوم بتحديد سياسات عمميا وتعامميا مع اآلثار مجموعة من البروفيسورات  1989عام 

مة الدكتوراة  في مجال اآلثار الذين يعممون في الجامعات الصييونية. تقوم ىذه السمطة وحم

بتدريب كوادر قادرة عمى التنقيب عمى أسس عممية، وتقدم دعميا لمجامعات وكل من ييتم 

باآلثار من طمبة أو لجان، تعمل عمى بناء شبكة بحثية عممية بالتعاون مع المؤسسات الميتمة 

                                                           
 187( نبيل عمقم: مصدر سابق، ص 45
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دم مشاريع وقوانين في مجال التنقيب عن اآلثار، وتقدم تصاريح لممؤسسات الميتمة باآلثار، تق

 46بالتنقيب عن اآلثار من خارج الببلد وفق شروط خاصة وصارمة.

، توسعت حمبلت الحفريات لمبحث 1967بعد االحتبلل الصييوني لبقية فمسطين عام 

ف األدوات الفخارية والنحاسية والقطع عن اآلثار والسرقة الصييونية لمتراث الفمسطيني، فاستيد

األثرية ومختمف أنواع اآلثار، وُوضعت في المتاحف الصييونية عمى أنيا مما يسمى "التراث 

الشعبي اإلسرائيمي". بموازاة ىذه الحمبلت قامت حمبلت أخرى استغمت جيل الفمسطينيين أحيانًا، 

، لشراء القطع األثرية بمبالغ مالية كبيرة، وحاجتيم لممال أحيانًا، وجشع بعض منيم أحيانًا أخرى

من أمثمة السرقات  47مما شّجع الفمسطينيين لمزيد من الحفر والتنقيب وبيع اآلثار لمصياينة.

بقيادة موشيو ديان عمى مجموعة من التوابيت  1967الصييونية، إستيبلء القوات الصييونية عام 

احتوت عمى ىياكل عظمية، وأكفان منقوشة،  تم العثور عمييا بدير البمح في وسط قطاع غزة،

وأقنعة بشرية منقوش عميو زىرة الموتس المميزة لمحضارة المصرية، ومنيا أيضًا استيبلء قوات 

االحتبلل عمى كنوز أثرية وقطع نقدية إسبلمية ُوجدت في منطقة الخميل. إن قائمة حفريات 

ار الفمسطينية تطول وتمتد عمى امتداد البحث عن اآلثار التوراتية المزعومة والسرقات لمآلث

مناطق األرض الفمسطينية، وعمى امتداد تاريخ المطامع االستعمارية الصييونية. ولعل من 

البلفت لبلنتباه أن قوات االحتبلل في خبلل بحثيا عن اآلثار التوراتية كانت تقوم بتجريف 

ل إلييا. ورغم كل ىذه الحفريات طبقات اآلثار اإلسبلمية أو تخريبيا أو إخفاءىا ومنع الوصو 

                                                           
 63-60، ص( ىالة أبو طاقية: مصدر سابق 46
 191-190( نبيل عمقم: مصدر سابق، ص 47
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وأعمال التنقيب إال أن السمطات الصييونية لم تتمكن من العثور عمى أي قطعة تعود لمعيد 

  48الييودي أو تدل عمى الوجود الييودي في فمسطين.

 عالقخ انجذار انعبسل ٔانًستٕطُبد ثسزقخ انتزاثانًطهت انخبنج: 

مثال عمى ما تقوم بو قوات االحتبلل من جرائم بحق الممتمكات الثقافية إن أفضل  

والتاريخية والدينية لمشعب الفمسطيني ىو الجدار العازل والمستوطنات، لما يقومان بو من تخريب 

لممواقع األثرية وتدمير وطمس ليا. لقد تسبب الجدار في تيجير آالف األسر الفمسطينية، وابتمع 

رائب والمناطق األثرية التي تعتبر جزء من التراث الشعبي. من أمثمة ذلك كما الكثير من الخ

تذكر المصادر الفمسطينية: خربة الشمس بين قريتي قفين وباقا الشرقية، وخربة أم القصر بين 

كما دّمر الجدار العازل موقع  49قريتي قفين والنزلة الشرقية، وخربة رحال غربي دير الغصون.

ال من جنين الذي يحوي آثارًا بيزنطية ورومانية، وعيون الماء القديمة في بيت الذىب إلى الشم

لحم. كان يتم التحكم في مسار الجدار العازل بما يضمن السيطرة عمى مزيد من األراضي 

الفمسطينية وتدمير المزيد من المواقع، فبعض المواقع دمرت بالكامل، وبعضيا تم التنقيب فييا 

لجدار فوقيا، أما البعض اآلخر فتم تغطيتو بطبقة سميكة من التراب وتم بناء وسرقتيا ثم بناء ا

مستوطنة عمى أراضي السمطة  462الجدار فوقو. ووفقًا لدائرة اآلثار الفمسطينية فإن وجود 

موقع أثري، وبإنتياء بناء الجدار العازل سيكون مجموع المواقع  900الفمسطينية ُيدّمر أكثر من 

  50موقعًا أثريًا. 4500رة األثرية المدم

                                                           
48

 83-60( ىالة أبو طاقية: مصدر سابق، ص  
 2، صمصدر سابقالمغربي: ، عبد الرحمن 192-191( نبيل عمقم: مصدر سابق، ص 49
50

 89-88( ىالة أبو طاقية: مصدر سابق، ص 
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 انًطهت انزاثع: تٕٓٚذ يسًٛبد انًٕاقع انفهسطُٛٛخ

 ²كم 263330، منيا ²ألف كم 27عمى الرغم من مساحة فمسطين الصغيرة والتي تبمغ 

يابسة والباقي ماء، إال أن تضاريسيا وكثرة المظاىر الطبيعية فييا واستيطان البشر عمى مّر 

ع األثرية ذات األسماء المميزة. وال تقتصر التسمية في فمسطين عمى العصور جعميا غنية بالمواق

الظواىر الكبيرة مثل الجبال والقرى وما إلى ذلك، بل تجاوزىا إلى الظواىر الصغيرة مثل ينبوع 

 826كان بيا  1948ماء أو مغارة أو قطعة من األرض. ولذلك يمكن القول إن فمسطين قبل 

 )الممحق األول( 51ألف مسمى جغرافي. 40 -30عمى  -لعمى األق-قرية عربية تحتوي 

ىذه المسميات ىي نتاج تراث إنساني حضاري طويل وحصيمة تراكم أسماء من عصور 

تاريخية متعاقبة، لكن الغالبية العظمى منيا ىي أسماء عربية مثل: نير العوجا، وادي الجاموس، 

ىا. ىناك أيضًا أسماء من أصول كنعانية جبل الطور، تل الفول، قرية أم الفحم، المفتخرة، وغير 

وآرامية ويونانية ورومانية ولكنيا ُعّربت واستخدمت من قبل أبناء فمسطين العرب. حاول 

، والمد le Grand Garinالصميبيون تغيير مسميات بعض المواقع فمثبًل جنين غيروا اسميا إلى 

ظمت في االستعمال وبالتالي زالت ، لكن المسميات العربية st. George de liddeغيروىا إلى 

 52التسميات الصميبية.

كانت فمسطين موضع اىتمام المؤرخين المسممين فكتبوا عنيا ووردت الكثير من أسماء 

األماكن الفمسطينية في كتاباتيم. أما بالنسبة لممسيحيين فكانت فمسطين مكانًا مقدسًا ييتمون 

صف شعائر الحج ووصف الببلد المقدسة، وكان ما بزيارتو والحج إليو، وكان جل كتاباتيم عن و 

                                                           
، األردن: جامعة اليرموك، المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ ببلد 1، ط2( السمات العربية لممواقع األثرية، ج1983( كمال عبد الفتاح )51

 379-377الشام: جغرافية فمسطين وحضارتيا، ص

 379ص ( كمال عبد الفتاح: مصدر سابق، 52
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ييميم ىو التعرف عمى المسميات القديمة ليرسموا خطى األنبياء، وكان بعضيم يستخدم 

المسميات العربية ولكنو يخطيء في تدوينيا. وعندما بدأ التنقيب في فمسطين، استخدم الغربيون 

ماضية لمداللة عمى المواقع واألماكن  المسميات التاريخية القديمة التي تعود إلى ألفي سنة

لمداللة عمى جبال منطقة  Samariaالمعاصرة في صنع األطالس والخرائط، فمثبًل استخدم اسم 

لمداللة عمى الخميل. كان ليذا  Hebronلمداللة عمى مرج ابن عامر، و  Esdraelonنابمس، و 

االتجاه الخاطيء في استخدام المسميات التوراتية والقديمة أثره في الرأي العام الغربي وتعاطفو 

 53مع الحركة الصييونية.

قرية ورافق التدمير  395، ورافقو تدمير 1948حدث الغزو الصييوني لفمسطين عام 

تبدل االحتبلل بعض أسماء المدن واألماكن األثرية تغيير لممسميات الوطنية الفمسطينية، حيث اس

مثل بيت داجون بدل بيت دجن ومرج يزراعيل بدل مرج ابن عامر، وحّرف أسماء مواقع أخرى 

ليعطي األسماء نكية عبرية فيبدو االسم العربي كأنو مقتبس من األصل العبري مثل كدوميم بدل 

تحدث أسماء جديدة لبعض المواقع مستوحاة من كفر قدوم ومعاليو ليبونا بدل قرية المبن، واس

 )الممحق الثاني( 54التوراة مثمما فعل مع قمعة القدس وأسماىا برج ديفيد )داوود(.

تقع مسؤولية تيويد المسميات عمى عاتق ىيئة تسمى "سمطة تسمية األماكن اإلسرائيمية". 

ومرتبطة بمكتب  1948عام كانت ىذه الييئة جزء من الوكالة الييوية ولكنيا أصبحت مستقمة 

رئيس الوزراء وتابعة لو. اإلشراف اإلداري عمى ىذه الييئة يقوم بو موظفون تابعون لمكتب رئيس 

الوزراء، بينما األعضاء الفنيون من أساتذة الجامعات المتخصصين في التاريخ والجغرافيا واآلثار 

تمع ىذه الييئة بصورة دورية، والخرائط، وىناك مستشارون من جامعات أمريكية وأوروبية. تج

                                                           
 381-380( كمال عبد الفتاح: مصدر سابق، ص 53
 92-91، ىالة أبو طاقية: مصدر سابق، ص189( نبيل عمقم: مصدر سابق، ص 54
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وتتخذ قراراتيا، ثم يتم اإلعبلن في الجريدة الرسمية الصييونية، ويتضمن اإلعبلن مكان الموقع 

الدقيق بحسب اإلحداثيات المكانية وتفسير لسبب التسمية. بعد ذلك يتم إدراج التسمية في 

وفي جميع االستخدامات  االستعمال الرسمي وفي المناىج الدراسية وفي الخرائط واألطالس

 55األخرى ويتم كل ذلك بسرعة كبيرة ليتم إزالة المسمى األصمي ونشر المسمى الجديد.

إن تدمير المواقع األثرية لبناء الجدار العازل، أو إلقامة مستوطنات، أو لشق طرق 

 استيطانية، أو إلنشاء مشاريع صييونية ىو وسيمة من وسائل طمس اليوية األصمية لفمسطين

ولمحضارات التي مرت عمييا. أما تدمير المقابر والمباني وحتى أشجار الزيتون فإنما يدل عمى 

حقد استعماري صييوني يريد أن يقطع كل صمة ألصحاب األرض بأرضيم. ثم تأتي سرقة 

القطع اآلثرية وما يتم العثور عميو من آثار والعمل الدؤوب عمى تيويد المسميات الفمسطينية، 

 تقمص ىوية أصحاب األرض وانتحال تراثيم واحتبلل مكانيم وتاريخيم.محاولة ل

 انًجحج انزاثع: سزقخ انفٕنكهٕر انفهسطُٛٙ

 

تعددت أساليب الكيان الصييوني في االستيبلء أو تيويد التراث الفمسطيني واعتباره جزءًا 

ي وتعدد أنواعو من حضارتيا وذلك لمتانة اليوية الفمسطينية وغنى الموروث الثقافي الفمسطين

وأشكالو. ستقوم الدراسة باستعراض السرقة الصييونية لمفمكمور الفمسطيني بما يشمل من: مبلبس، 

 وأغاني، وحكايات، ومأكوالت.

                                                           
 382( كمال عبد الفتاح: مصدر سابق، ص 55
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 انًطهت األٔل: سزقخ انًالثس انشعجٛخ انفهسطُٛٛخ

تم الثوب  الفمسطيني المطرز ىو مدعاة فخر لممرأة الفمسطينية، والميارة التي يصنع بيا ي

تناقميا من جيل إلى جيل بحيث ال يمكن إنكار مدى أصالتو وجمالو. حتى أنو من السيل 

التعرف عمى أصل الثوب والبمد التي ينتمي إلييا من ألوانو وتصميماتو وأشكال التطريز فيو. 

وبحسب حنان كارامان مونيير الخبيرة في الثوب الفمسطيني فإن بدايات الثوب الفمسطيني تعود 

عام قبل الميبلد، وبالتالي فيي أعمال فنية حية تحمل  1500لفترة الكنعانية بحوالي إلى ا

  56رسوماتيا ذاكرة ثقافية أصيمة عمرىا آالف السنين.

كبيرة، إذ  57، تعرضت المبلبس الشعبية الفمسطينية لعمميات "أسرلة"1967بعد العام 

تمت سرقتيا وتزويرىا وعرضيا في العالم عمى أساس أنيا "إسرائيمية". حتى أن مضيفات الطيران 

ساعد اإلعبلم  58عمى شركة إل عال الصييونية يرتدين الثوب الفمسطيني كزي رسمي لين.

نية الغربي عمى أسرلة المبلبس الفمسطينية، إذ نشرت مجمة الفوج األمريكية صور ألثواب فمسطي

عمى أنيا "إسرائيمية"، كما تم افتتاح متجر صييوني في لندن لبيع األثواب الفمسطينية والمطرزات. 

كما قامت زوجة موشيو دايان بتأسيس مؤسسات تعمل عمى شراء المطرزات من النساء 

  59الفمسطينيات في القرى ثم تصدرىا إلى أوروبا وأمريكا عمى أنيا أعمال يدوية "إسرائيمية".

                                                           
56

  )Roger Sheety: stealing Palestine (17 July 2015) A study of historical and cultural theft, 
 historical-study-palestine-http://www.middleeasteye.net/essays/stealing- 19/4/2016تم استرجاعو بتاريخ 

 1001196809-theft-cultural-and  ،on Benvenisti, Sacred landscape: The buried history of the holy Mer

land since 1948, California: university of California, 2000  
 ( انتحال التراث واالدعاء بأنو "إسرائيمي" 57
 189، صمصدر سابق( نبيل عمقم: 58

 

 63، صمصدر سابقىالة خالد أبو طاقية:  (59
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ضًا تقوم الفرق الفنية الصييونية التي تطوف العالم بإرتداء الزي التقميدي الفمسطيني أي

عمى أساس أنو زي "إسرائيمي"، كما يقومون بعرض ىذه األزياء التقميدية في المعارض حول 

العالم عمى أنيا تراثيم، ويدعمون رواياتيم بكتب ومنشورات تحوي صورًا لمتراث الصييوني 

ع عمى الحضور. كما يستغمون ميرجانات األزياء الفولوكمورية العالمية لعرض األزياء المزعوم ُتوز 

الفمسطينية عمى أساس أنيا أزياء "إسرائيمية"، ومن ذلك ما نشرتو جريدة ليونر األمريكية بتاريخ 

عمى أنيا صورة لممكة الزي الشعبي "اإلسرائيمي" وىي صورة لفتاة صييونية ترتدي  5/12/1987

أما بالنسبة لمكوفية الفمسطينية فمم تسمم من التشويو، إذ قامت المصانع  60ب الفمسطيني.الثو 

الصييونية بإنتاجيا وتعميميا عمى أنيا موضة، كما قام مصمما أزياء صييونيان بتصميم الكوفية 

 61بنجمة داوود وبالمون األزرق.

 انًطهت انخبَٙ: سزقخ األكالد انشعجٛخ انفهسطُٛٛخ

، الزيتون والزيت، الحمص، التبولة، الفبلفل، الكبة ومعظم أنواع الطعام برتقال يافا

والشراب العربي األصيل في فمسطين ولبنان وسوريا ومصر والعراق وباقي العالم العربي، صار 

 62فجأة "إسرائيميًا" في اإلعبلم الصييوني وأنصاره الغربيين بدون ذكر مصدره األصمي.

تعداه إلى تقديم ىذه األكبلت الشعبية في المطاعم عمى  لم يقتصر األمر عمى ذلك بل

أنيا "إسرائيمية"، كما تم افتتاح مطعم لمحمص والفول والفبلفل في لندن عمى أساس أنيا أكبلت 

شعبية "إسرائيمية" ُورثت عن األجداد منذ قديم الزمان. المصير نفسو واجو برتقال يافا، حيث 

                                                           
 64-63طاقية: المصدر السابق، ص( ىالة أبو  60
 194( نبيل عمقم: مصدر سابق، ص 61
62  )Roger Sheety مصدر سابق : 
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ل" واستمرار شبابيا. نخمص من ذلك أن الطعام كان أحد أىم استخدم كرمز لميبلد دولة "إسرائي

 63المنتجات الثقافية التي عمل الصياينة عمى انتحاليا إليجاد رابط بين الشعب واألرض.

 انًطهت انخبنج: سزقخ انفٌُٕ انشعجٛخ ٔانتزاث انشفٕ٘

 تشتمل الفنون الشعبية الفمسطينية عمى األغاني والرقصات والموسيقى والرسومات

والزخارف. االنتحال والتيويد طال جميع ىذه األنواع، إذ تقدم األغاني والدبكة والموسيقى 

الفمسطينية في الحفبلت والميرجانات عمى أنيا "إسرائيمية"، وقد فازت فرقة باقة الغربية في 

ميرجان الفنون الشعبية في إيطاليا بالمرتبة األولى عمى أساس أنيا قدمت دبكات وأغاني 

ائيمية". وإلعطاء ىذه الفنون طابع "إسرائيمي" خاص بو يقومون بالحذف واإلضافة، أو تغيير "إسر 

كمثال عمى السرقة الصييونية لمتراث الفمسطيني، ادعى  64بعض كممات األغاني أو لحنيا.

أما بالنسبة  65الصياينة أن أغنية الدلعونا تخصيم، مع أنيا أغنية كنعانية تمجد إلو كنعاني قديم.

زخارف فقد نسب االحتبلل الصييوني النجمة الثمانية إلى تراثيم، رغم أنيا نجمة الكنعانيين لم

التي تشير إلى نجم الزىرة، وقد اكتشفت في مواقع مختمفة من فمسطين، كما استخدمت في زخرفة 

 66قبة الصخرة.

فاالحتبلل الصييوني قام بانتحال الحكايات الشعبية   وفي مجال التراث الشفوي،  

الفمسطينية والعربية، حتى أنيم انتحموا شخصية جحا واّدعوا أنيا شخصية ييودية. وبحسب 

                                                           
 189، نبيل عمقم: مصدر سابق، ص65( ىالة أبو طاقية: مصدر سابق، ص 63
 190، نبيل عمقم: مصدر سابق، ص65( ىالة أبو طاقية: مصدر سابق، ص 64
 249، صمصدر سابق( عوض سعود عوض:  65
 65، ىالة أبو طاقية: مصدر سابق، ص247سابق، صعوض: مصدر عوض سعد (  66



 

 

REFUGEEACADEMY.ORG 
 

 أكادميية دراسات الالجئني

41 

حكاية شعبية 18500، كان في لدى الصياينة  1986الدكتور منعم حداد فإنو حتى صيف 

 67حكاية فمسطينية. 215واإلسبلمية، و% منيا حكايات من ييود الدول العربية 65"إسرائيمية"، 

إن تعدد أساليب السرقة والكذب الصييوني عمى الفمكمور الفمسطيني تكشف مدى ىشاشة  

اليوية الييودية التي تريد أن تستمد أصالتيا من أصالة التراث الفمسطيني الذي شكمو تعاقب 

ثوب الفمسطيني والكوفية الحضارات وتجُذر أصحاب ىذا التراث في أرضيم. إن اإلدعاء بأن ال

الفمسطينية وبرتقال يافا والفبلفل والدلعونا والدبكة "إسرائيمية"، ال يمكن أن يصمد طويبًل أمام 

صمود الشعب الفمسطيني الذي يعرف أصول ىذا الفمكمور وأسراره والذي توارثو أبًا عن جد. 

جيل إلى جيل، ال يمكن لشعب فاألصالة والجمال المميزان لمفمكمور الفمسطيني الذي انتقل من 

طرأ عمى ىذه األرض أن يظيرىما بنفس الجودة والقيمة، وكما قال روجر شيتي في كتابو عن 

 الفمكمور الفمسطينية "حبل الكذب ال يمكن أن يدوم".

 

 

 

 

 

                                                           
 162: مصدر سابق، ص Meron Benvenisti، 190( نبيل عمقم: مصدر سابق، ص 67
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 انخبتًخ

 

في ختام الدراسة التي تناولت سرقة الموروث الثقافي الفمسطيني، توصمت الدراسة إلى 

 التالية:النتائج 

التنوع الكبير والواسع في مكونات الموروث الثقافي الفمسطينية ناتج عن مرور الكثير من  -

 الشعوب وتتابع الحضارات عمى أرض فمسطين.

أصالة اليوية الفمسطينية جعمتيا مطمعًا لمسرقة من قبل الحركة الصييونية إلضفاء أصالة  -

 عمى اليوية الييودية المزعومة.

س السرقة لمموروث الثقافي الفمسطيني منذ بدايات سقوط الدولة العثمانية في نياية ُوضعت أس -

القرن التاسع عشر، ثم امتدت عمى مدار سنوات االنتداب البريطاني وصواًل إلى االحتبلل 

 الصييوني لؤلراضي الفمسطينية.

ويو، وساعد عمى تعددت أساليب السرقة لمكونات التراث الفمسطيني والتعديات والطمس والتش -

 ذلك الجيل بقيمة ىذا التراث من قبل أبناء الشعب الفمسطيني.

عدم محاسبة دولة االحتبلل عمى انتياكيا لمقوانين والمعاىدات الدولية الرامية لمحفاظ عمى  -

 التراث الفمسطيني جعميا تتمادى في تعدياتيا عميو.

زالة طبقات - اآلثار االسبلمية وتدمير مختمف أنواع  رغم كل الحفريات والتنقيب عن اآلثار وا 

اآلثار، لم يجد االحتبلل الصييوني ما يدل عمى الوجود الييودي فمجأ إلى التزوير والكذب 

 واالدعاء.
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 بعد استعراض النتائج السابقة تخمص الدراسة إلى التوصيات التالية: 

سطيني ومخالفة القوانين بد من السعي لمقاضاة دولة االحتبلل عمى المساس بالتراث الفم ال -

 والمعاىدات الدولية.

مبلحقة ومحاسبة ومقاضاة تجار اآلثار الفمسطينيين وسارقي التراث والمتعاونين مع االحتبلل  -

 في بيع اآلثار أو التنقيب عنيا أو طمس أو إخفاء أي معمومة تتعمق بالتراث الفمسطيني.

ومأكوالت وأغاني، في جميع المحافل  زي شعبي ودبكة استخدام الفمكمور الفمسطيني من -

 واالجتماعات والمؤتمرات الفمسطينية والتأكيد عمى فمسطينية كل مكون من مكوناتو.

عمل حمبلت توعية وتعريف ونشر المعمومات عن المحاوالت الصييونية لمسرقة والتيويد  -

محاضرات أو ورقيًا والطمس التي تمس مكونات التراث الفمسطيني، سواءًا كان شفويًا عمى شكل 

 عمى شكل مطبوعات أو وثائقيًا عمى شكل أفبلم أو إلكترونيًا عبر وسائل التواصل االجتماعي.

تعزيز المناىج الفمسطينية بمعمومات وافرة عن التراث الفمسطيني بكافة مكوناتو والمحاوالت  -

زالة المعمومات الصييونية لطمسو وتحريفو، وتضمينيا باألسماء الفمسطينية األصمية لممو  اقع وا 

 المغموطة التي تشوه تاريخ التراث الفمسطيني.

إنشاء المزيد من المؤسسات والجمعيات ودعم الموجود منيا لمزيد من العمل في مجال تعزيز  -

 الموروث الفمسطيني والحفاظ عميو ونشره ودعمو.

البحث وجمع جميع الوثائق والخرائط والمستندات المتعمقة بأرض فمسطين والتي تثبت أصل  -

اآلثار والمواقع الفمسطينية والتي تنفي كل الكذب الصييوني، والعمل عمى توثيقيا ونشرىا، وتقديم 

 الدعم المادي البلزم لذلك.   
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 قبئًخ انًزاجع

 

، بيروت: الدار العربية لمعموم 1ثار، ط( مستشرقون في عمم اآل2010األسعد، محمد ) -

 ناشرون.

( تدمير األعيان الثقافية أو احتبلل التاريخ، الصميب األحمر: مجمة 2010حسن )جوني،  -

 .2010/ 2009، شتاء 47اإلنساني،  العدد 

( التراث الفمسطيني بين الطمس واإلحياء، الطيبة: مركز إحياء التراث، 1986حداد، منعم ) -

 راسات وأبحاث.مجموعة د

( المسوحات والتنقيبات األثرية في فمسطين والوعي 2011سييبل ، و شادية العدوان )الشمبي،  -

، األردن: المجمة األردنية 5ألبعادىا منذ القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية األولى، ج

 4لمتاريخ واآلثار، العدد

الشعبية والرسمية لحماية التراث الشعبي  ( الجيود الفمسطينية2015أبو طاقية، ىالة خالد ) -

(، غزة: الجامعة اإلسبلمية، شؤون 2012 -1965الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة )

 البحث العممي والدراسات العميا.

( إدارة التراث الثقافي في فمسطين، القاىرة: المجمس األعمى لمتربية 2003طو، حمدان ) -

  ع الثقافي الفمسطيني واستراتيجياتو المستقبمية.والثقافة بفمسطين، المشرو 
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، األردن: جامعة 1، ط2( السمات العربية لممواقع األثرية، ج1983كمال ) ،عبد الفتاح -

 .اليرموك، المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ ببلد الشام: جغرافية فمسطين وحضارتيا

م الفمسطينية دراسة وتحميل، دمشق: ( تيويد األرض وأسماء المعال2001عبد الكريم، إبراىيم ) -

 منشورات إتحاد الكتاب العرب.

منشورات : ، أبو ظبي3الفنون الشعبية في فمسطين، ط ( 1997)يسرى جوىرية عرنيطة،  -

 .المجمع الثقافي

( العدوان اإلسرائيمي عمى التراث الفمسطيني، رام اهلل: جامعة القدس 2007عمقم، نبيل ) -

 بحث العممي والدراسات العميا، المؤتمر األول لمتراث الشعبي الفمسطيني.المفتوحة، برنامج ال

منظمة التحرير د.م.: ، 1دراسات في الفولكمور الفمسطيني، ط (1983) سعود عوض ،عوض -

 .الفمسطينية، دائرة اإلعبلم والثقافة

، 1، ط2(، ج1915 -1865( صندوق استكشاف فمسطين )نشاطاتو 1983قاسمية، خيرية ) -

 األردن: جامعة اليرموك، المؤتمر الدولي الثالث لببلد الشام جغرافية فمسطين وحضارتيا.

، د.ط، القاىرة: 2( موسوعة الييود والييودية والصييونية، ج1999المسيري، عبد الوىاب ) -

 دار الشروق.
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( الموروث الثقافي في فمسطين والتحديات والمسؤولية 2011المغربي، عبد الرحمن ) -

فضح ممارسات احتبلل التاريخ، نابمس: مؤتمر المسؤولية  -جتمعية لمجامعات في مواجيتياالم

 المجتمعية لمجامعات الفمسطينية.

 3، ط2ه( لسان العرب، ج711ابن منظور، جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ) -

 (، بيروت: دار إحياء التراث.1999)

 مراجع إلكترونية:

من  15/4/2016استرجعت في تاريخ فيمم النكبة، ( 16/5/2008الضامن، روان ) -
https://www.youtube.com/watch?v=rFYmRX7A_Fc  

 1/4/2016الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو، مكتب القاىرة، استرجعت في تاريخ  -

heritage-cultural-http://www.unesco.org/new/ar/cairo/culture/tangible/ 

 مراجع إنجميزية: 

- Meron Benvenisti, Sacred landscape: The buried history of the holy 

land since 1948, California: university of California, 2000  

- Roger Sheety: stealing Palestine (17 July 2015) A study of historical 

and cultural theft,  19/4/2016تم استرجاعو بتاريخ  

-study-palestine-http://www.middleeasteye.net/essays/stealing

 1001196809-theft-cultural-and-historical  
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 االتفاقيات والمعاهدات:

اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي التي أقرىا المؤتمر العام في دورتو السابعة اتفاقية  -

 .، باريس1972عشرة لعام 
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 انًالحق

 

 انًهحق األٔل

 كثافة مسميات المواقع بالنسبة لممساحة

 ُمسمًى لمواقع: 48وتحتوي عمى  ²كم 2833* قرية أبو ديس الواقعة شرقي القدس تبمغ مساحتيا 

وعر أبو مغيري أو الخيار، الخبليل، الصدارات المغيري، القمعة، سطح الغزال، عرقوب المداح، 
باطن الحّور، الركبة، العقبة، قناة أبو الحسين، أبو الفيصل، راس الشقيقات، باطن بشارة، الحدب 

يق، ظير الزغابنة، منازل عمي، ظير أو الرجوم، العوج، عرقوب الخيل، راس أبو ديس، ظير زر 
القراريط، خربة أبو الصوانة، قناني العطار، المسكوبة، العرضة، شعب شرمان، واد الزيتون، جبل 

جورة القطعة، أم ريان، المخّبية، واد أبو الصوان، ظير شميس، مزور، سدة مزور، الصوابة، 
الصوانة، أبو المساكين، خمة عبده، أم الوشاشيح، الزراعة، عرقوب الجمال، قبسعة، أم الزراير، 

 عبيو، واد أبو ىنيدي.

 

 مسمًى لمواقع: 37وتحوي  ²كم 339* قرية قمنديا شمال القدس، تبمغ مساحتيا حوالي 

بقيع الطويل، وعرة البموطة، وقف الجامع، مشة شاىين، قطعة الخروف، وعرة ضنة، كرم طشع، 
، الكرم الشامي، مداس وعراق الشامي، وقف الشيخة جورة الدويمر، الحرايق، ارزبو، باطن العيد

مباركة، وعرة البيار، كرم أبو غنايم، كرم عبد المطيف، الوعر، الجذر، الخمة، وعر القميع، ظير 
الحمار، عوارس القباال، الجوره، كرم مخموق، كرم الشرقي، واد أبو غزالو، البياضة، كروم واد 

قروات، الرقبة، القطعة الشامية، خمة البيت، واد حمزة، العرايس، المراس، خمة البيت، شعب ال
 68خمة سميمان.

 

 

                                                           
68

( كمال عبد الفتاح: السمات العربية للمواقع الفلسطينية المهودة، ورقة عمل للمؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بالد الشام "فلسطين"،  

 1983األردن، الجامعة األردنية وجامعة اليرموك، 
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 انًهحق انخبَٙ

 فمسفة سمطة تسمية األماكن "اإلسرائيمية"

تعتمد فمسفة الييئة عمى التخمص من األسماء العربية واستبداليا بأسماء عبرية أو قريبة إلى 
 العبري وتقع في الفئات التالية: 

 أسماء توراتية: وىذه نسبتيا قميمة مثل:  -

 سيل يزراعيل بدل مرج ابن عامر 

 بيت شان بدل بيسان 

أسماء أعطيت تخميدًا لمذين أسيموا في تدعيم الحركة الصييونية سواءًا كانوا أفرادًا أو  -
 مؤسسات، مثل:

 بنيامين اسم مستعمرة عمى اسم ادموند بنيامين روتشمد 

 مستعمرة عمى اسم المورد بمفوربمفوريا اسم  

 ىرتسيميا مستعمرة أقيمت عمى اسم ثيودور ىرتزل 

 أسماء مترجمة أو تحوير لممسميات العربية مثل:  -

 ناتسيريت عيميت المقامة عمى أراضي الناصرة 

 عفوال المقامة عمى أراضي قرية العفولة في مرج ابن عامر 

 قرية الشجرة في الجميلإيبلنيا أي الشجرة وىي مقامة عمى أراضي  

أسماء تعكس حب التسمط والقوة مثل: نيرعوز، جفعات عوز، مشمار ىاعيمق )مشمار يعني 
 69حارس(، مجدال ىاعيمق )مجدال يعني قمعة(

 
                                                           

69
( كمال عبد الفتاح: السمات العربية للمواقع الفلسطينية المهودة، ورقة عمل للمؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بالد الشام "فلسطين"،  

 1983األردن، الجامعة األردنية وجامعة اليرموك، 

 


