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  تقديم
  

ُإذا كانت هذه أرضك فأين قصصك؟" ُ"  

) سكان كندا األصليين(عبارة قالها أحد زعماء اليهود الحمر 
في لقاء مع وفد حكومي غربي كندا حين طالبوه بإخالء مساحة من 

: ًومة، قصمت مليا ثم قالإن األرض للحك: أرضه ولم يقبل فقالوا له
  ".إذا كانت هذه أرضك فأين قصصك؟"

في خضم الصراعات والنزاعات على األرض ينصب االهتمام 
علــى األدوار الــسياسية وتخفــت األضــواء علــى المــوروث الفلكلــوري 
والـشعبي وســائر الفنـون رغــم أنهــا هـي التــي تحمـل الحقــائق وتــشي 

  .اوغةباألسرار بال رتوش وال مماحكة وال مر

القـــــدس تمنحـــــك أصـــــواتها وذاكرتهـــــا ومعانيهـــــا ورموزهـــــا 
وروائحها وتعيرك صباحها لتطير مـن أسـرك وتـسري إليهـا فتكتـشف 

  .أن أقصاها هو األدنى إلى روحك وقيامتها هي انتصار الحياة فيك

لم يكن رهان الغاصب على قوة الدبابـة وأزيـز الـصواريخ بـل 
ذاكرة وتـذويب الهويـة وسـرقة كان رهانه االستراتيجي علـى اقـتالع الـ

المــوروث والقــصص الــشعبي فلــيس أفظــع مــن اغتــصاب األرض إال 



 ٨

محاوالت اغتصاب التاريخ والرواية والكوفية والعباءة واألغنية وليس 
  .أخطر من الصراع على األرض إال الصراع على المعاني والرموز

ال غرابة إذن فـي أن يعمـل االحـتالل علـى نقـل الـصراع إلـى 
ــــوطن ســــاحات ــــون ليــــستكمل اغتــــصاب ال  المعــــاني والرمــــوز والفن

  .باغتصاب األحالم والفلكلور الشعبي وينسبه إليه

إنه صراع المعـاني والرمـوز والروايـات، فكتـاب الـوطن الـذي 
يستعصي على الترجمة ال يستطيع قراءته وفهم مفرداتـه غيـر الـذي 

  .كتبوه بقدر ما كتبهم

ة االنتباه إلى الموروث يأتي الكتاب ليلقي الضوء على أهمي
الحقيقي للشعب الفلسطيني الذي يؤكد على أحقية الشعب في أرضه 
والكتــاب متفــرد فــي موضــوعه ويجــذب نحــو االطــالع علــى المــوروث 
الغني للمقدسـيين ذلـك المـوروث الـذي يتغنـى ويـصدع باسـم الـوطن 

  .القدس وفلسطين
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  هوية القدس
  

هر الشيء وحقيقته، بمعنى جو" هو"كلمة هوية مأخوذة من 
ز نتيجـــة االخــتالف، كمـــا تعــرف الهويـــة بـــالتفرد،  ّوالهويــة هـــي تمي ّ ُ ّــ
ّفالهوية الثقافية تعني التفرد الثقافي بكل مـا يتـضمنه معنـى الثقافـة 

  .)١(من عادات وأنماط سلوك وميول وقيم ونظرة إلى الكون والحياة

مــن العناصــر المرجعيــة " مركــب"كمــا تعــرف الهويــة بأنهــا 
ــي تــسمح بتعريــف خــاص للتفاعــل وال ــة المــصطفاة الت ــة والذاتي مادي

  .)٢(االجتماعي

والهويــة الثقافيــة هــي تلــك الحــصيلة المــشتركة مــن العقيــدة 
ــون واآلداب  ــي وانتاجــات العمــل والفن ــة واللغــة والتــراكم المعرف ٕالديني
ـــاريخ والوجـــدان،  ـــادات واألخـــالق والت ـــد والع ـــيم والتقالي ـــراث والق والت

ل والسلوك، وغيرها من المقومات التي تتمايز في ظلها ومعايير العق
وهذه العناصر ليست ثابتة، بل متحركة ومتطورة . األمم والمجتمعات

ّباعتبارهــا مــشروعا آنيــا ومــستقبليا يواكــب مــستجدات العــصر، وهــي  ً ً ً
ٌقابلة للتأثير والتـأثر، ويوجـد قـدر إنـساني كبيـر مـشترك مـن الثقافـة  ٌ ْ

ٌاعل بين ثقافات األمم المختلفة، كما يوجـد قـدر نتيجة التواصل والتف ْ
ٌخاص يحفظ هوية المجتمع
)٣(.  
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مــن الثقافــة الوطنيــة بمــا إن طمــس الهويــة مــرتبط بإخفــاء 
معالم الثقافة التي تمس التميز الذي يحيط بثقافة مـا، فالهويـة إذن 
هي التي تمد بالمفـاهيم التـي تعطـي لكـل ثقافـة القـيم الخاصـة بهـا، 

وهو ما . ة القومية التي بدونها تذوب خصوصية األمموهي الشخصي
يجعلنــا نحتــاج إلــى التركيــز فــي قــضية إنقــاذ القــدس مــن التهويــد 

  .والمحافظة على تلك الهوية العربية التي تمس خصوصية المدينة
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  تهويد القدس
  

ّتهويد القدس يقوم علـى إخفـاء المعالـة العربيـة وعلـى عـدة 
يطان سريع لليهود وذلـك بهـدم المبـاني العربيـة مراحل يتم معها است

ًوبناء معمار بطرز يهودية، لتتحـول المدينـة جزئيـا إلـى مـستوطنات 
يهوديــة ســواء بإقامــة اليهــود فيهــا أو بالحــصار األمنــي اإلســرائيلي 
على المناطق العربية، وتـضييق الخنـاق علـى األهـالي الفلـسطينيين 

  .ليبدأوا مع الوقت في ترك مدينتهم

ــاريخ االســتيطان فــي القــدس فقــد ذكــر إبــراهيم فــؤاد و عــن ت
عبــاس أنــه بــدأ حــين نجــح المليــونير البريطــاني اليهــودي موســى 

 بموجـب الفرمـان الـصادر عـن البـاب العـالي ١٨٥٥منتيفيوري عام 
بشراء أول قطعة أرض في القدس خـارج أسـوار المدينـة والتـي أقـيم 

ـــوري الـــ ذي شـــكل نـــواة عليهـــا مـــا عـــرف فيمـــا بعـــد بحـــي مونتيفي
  .االستيطان اليهودي في القدس

ًواســتنادا إلــى ســجالت محكمــة القــدس الــشرعية، وخارطــة 
ــــساوي  ــــدس النم ــــاء " شــــيك"المهن ــــي تنظــــيم األحي ــــذي شــــارك ف ال

والمستوطنات اليهودية، فإن المستوطنات اليهودية التي غزت شمال 



 ١٢

وكانت . ١٩١٨مستوطنة حتى عام ) ٣٦(غرب المدينة وصلت إلى 
  ).القوم بانية(توطنات تعرف الواحدة منها المس

وازدادت حــدة االســتيطان اليهــودي فــي القــدس بعــد صــدور 
 وحتى عـشرينيات القـرن العـشرين ١٩١٧ نوفمبر ٢وعد بلفور في 

حـــائط (بمطالبـــة اليهـــود بملكيـــة الحـــائط الغربـــي للمـــسجد األقـــصى 
فق رغم أنه أرض وقف إسالمي مثبتة بالشهادات والوثائق و) البراق

  .ما اعترفت به لجان التحقيق الدولية

ونتيجة لذلك بلغ عدد السكان اليهود فـي القـدس مـع نهايـة 
من سكان المدينة البالغ % ٦٠حوالي (نسمة ) ٩٩.٤٠٠(، ١٩٤٧

 ٦٥١٠٠، بينما وصل عـدد الـسكان العـرب إلـى ) نسمة١٦٤.٥٠٠
  .نسمة فقط

د  أدت إلى احتالل اليهو١٩٤٨وتجدر اإلشارة إلى أن حرب 
من المساحة الكلية للقدس فيما عرف في ذلك الحـين % ٨٥لنسبة 

بالقــدس الغربيــة، وقــاموا بتهويــد هــذه المنطقــة التــي تعــود ملكيتهــا 
ــرى  ــة فــوق أراضــيها وأراضــي الق ــاء ســكنية يهودي ــاء أحي للعــرب وبن

  .العربية المصادرة حولها

 بادرت إسرائيل بعد يومين فقط من ١٩٦٧وبعد حرب يونيو 
ها علـى القـدس بهـدم حـي المغاربـة المواجـه للحـائط الغربـي استيالئ

ً، وذكـــر بـــن جوريـــون موضـــحا أبعـــاد المخطـــط الـــصهيوني )البـــراق(
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ال معنـى إلسـرائيل بـدون أورشـليم، وال "لتهويد القدس وبنـاء الهيكـل 
 يوليــو ٣٠كمــا قامــت إســرائيل فــي ". معنــى ألورشــليم بــدون الهيكــل

وحيد شطري المدينة تحت اإلدارة  واحتاللها للقدس العربية بت١٩٦٧
  .ٕاليهودية واعالنها عاصمة أبدية موحدة للكيان اليهودي

ًوفي ظل مخطط التهويد أنشأ الصهاينة طوقا من أحد عشر 
ــة القديمــة حيــث المــسجد األقــصى  ًحيــا ســكنيا يهوديــا حــول المدين ً ً

ًكما أنشأ طوقا آخر أكثر اتساعا .  ألف يهودي١٩٠يسكنها حوالي  ً
 مستعمرة يهودية في محاولة لتقطيـع أوصـال ١٧لقدس يضم حول ا

ًالقدس بما يعزلها عزال كامال عن الضفة الغربيـة ومحيطهـا العربـي،  ً
وبالتالي قطع الطريق أمام أي تسوية سلمية يمكـن أن تعيـد القـدس 

  .العربية للفلسطينيين

ــــــــاريخ  ــــــــضم بت ــــــــى ال ــــــــست عل ــــــــة الكني وصــــــــدرت موافق
بدأت حمـى االسـتيطان تـستعر فـي ، ومنذ تلك السنة ٣٠/٧/١٩٨٠

القدس العربية، واستطاعت السلطات اإلسرائيلية طرد جزء كبير مـن 
أهالي القدس العرب، وامتالك عقـارات عديـدة، كمـا اسـتطاعت حتـى 
ًاللحظـــة إقامـــة أكثـــر مـــن عـــشرين حيـــا اســـتيطانياً◌ تلـــف المدينـــة  ً

يـة  مـع بقالـديمغرافيوتحيطها من كل اتجـاه، وتحـول دون تواصـلها 
 ألــــف ١٩٠مــــدن الــــضفة الفلــــسطينية، وبــــات فــــي المدينــــة نحــــو 

  .مستوطن يهودي



 ١٤

ووصــل مخطــط تهويــد المدينــة إلــى ذروتــه فــي عهــد رئــيس 
وزراء إســـرائيل الـــسابق إيهـــود أولمـــرت الـــذي أعـــد خريطـــة لمدينـــة 

وقـد نـشرت تلـك . ً منـذ كـان رئيـسا لبلـديتها٢٠٢٠القدس حتى عام 
القـــدس "ك الحـــين باســـم ، وعرفـــت منـــذ ذلـــ٢٠٠٤الخريطـــة عـــام 

، وتهــدف إلــى عــزل مدينــة القــدس وتخفــيض عــدد ســكانها "٢٠٢٠
ــث ال تتجــاوز نــسبتهم  ــة عــن % ١٢العــرب بحي ــة تهويــد المدين بغي

طريــق فــرض أغلبيــة يهوديــة فيهــا ونقــل جميــع مراكــز الحكــم إليهــا 
وتحقيــق الحلــم اإلســرائيلي بتكــريس القــدس الموحــدة عاصــمة أبديــة 

  .)٤(إلسرائيل

 يذكر الدكتور حمدي المرسـي المـدير )٥(اريخ التهويدوعن ت
أن الــصهاينة بــدأوا حركــة مــا "التنفيــذي لمؤســسة القــدس الدوليــة 

، بمعنــى العمــل علــى إضــفاء الطــابع الــصهيوني )البرجــزة(يــسمى بـــ 
على اآلثار الفلسطينية مـن مـساجد وميـادين ومنـازل بهـدف طمـس 

ــات التهجيــر كمــا شــرعوا. الهويــة الفلــسطينية واإلســالمية  فــي عملي
للفلسطينيين وسحب هوياتهم وهدم منازلهم من أجل إخراجهم خـارج 

، "قــانون الغــائبين"ًنطــاق القــدس، فــضال عــن إصــدار تــشريع يــسمى 
 ٨والذي يعنى بمتابعة من يتغيـب مـن الفلـسطينيين عـن منزلـه مـن 

ـــى  ـــسلطات االحـــتالل ١٠ســـنوات إل ـــتم مـــصادرة أرضـــه ل  ســـنوات ي



 ١٥

ــى ال ــسكين باإلضــافة إل ــشاء المــستوطنات الــضخمة لت توســع فــي إن
الصهاينة، فقـد تـم إنـشاء بـؤر اسـتيطانية داخـل المـساكن مـن أجـل 

ًتفتيت أواصر العرب الفلسطينيين وتهجيرهم تهجيرا قصريا ً.  

ويؤكــــد الكاتــــب والباحــــث الــــسياسي ســــمير مــــرقص علــــى 
األهداف اإلستراتيجية مـن التركيـز الـصهيوني علـى تـرويج تهديـدات 

اصــلة ضــد المــسجد األقــصى، إن تهويــد معــالم القــدس يــستهدف متو
تغيير معالمها العربية واإلسالمية، والعمل على تهجير أبناء القـدس 

 نـتج الـديمغرافيًمنها؛ فضال عن أن هدم المقدسات وتغيير التوزيـع 
  .عنه كثافة سكانية متزايدة لصالح الصهاينة

ساندة دوليــة ًمــشيرا إلــى أن الكيــان الــصهيوني يلجــأ إلــى مــ
للقيـام بـذلك التهويـد فـي حـين أن ردة الفعـل العربيـة ضـعيفة، وقلمــا 

ــة ــد، وطمــس الهوي ــة لجــرائم التهوي وحينمــا أصــدر . تجــد إدانــة فعلي
ًالكونجرس قرارا بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس ذكر 

ــة ــه ســيتم نقــل الــسفارة إلــى المركــز الروحــي لليهودي ــذكر ، أن ــم ي ول
المية أو بـــاقي األديـــان ممـــا يكـــشف النقـــاب عـــن مطـــامعهم اإلســـ

ًالحقيقيــة فــي التهويــد وطمــس الهويــة الدينيــة واتخــاذ القــدس مركــزا 
  .ًروحيا لهم

ويوضــح دكتــور محمــد الكحــالوي أمــين عــام االتحــاد العــام 
لآلثاريين العرب المخاطر التي قد تلحقها عمليات التهويـد بالمـسجد 



 ١٦

لحفر االستيطاني تؤثر بشكل كبير علـى األقصى ومنها أن عمليات ا
المسجد األقصى وتنذر بزيادة التصدعات فيه، مما قد يؤدي الهتزازه 

  .مع استمرار عمليات الحفر والتنقيب



 ١٧

ـــد القـــدس  ـــاك مـــؤتمرات هامـــة عقـــدت عـــن تهوي وهن
  :وأخرى ستعقد منها

، "القــــدس قبــــل فــــوات األوان"مــــؤتمر تحــــت عنــــوان  -
نائس العالمية ومؤسسات ثقافية بمشاركة مجالس الك

  .ٕواسالمية ومسيحية ودولية

ًمـسلمون ومـسيحيون معـا "مؤتمر في بيروت بعنـوان  -
ــدس ــم "مــن أجــل الق ــرة ت ، والــذي خــرج بتوصــيات كثي

تنفيــــذ بعــــض منهــــا، مثــــل مقاطعــــة الــــشركات التــــي 
ــوت  ــستخدم إســرائيل منتجاتهــا أو أدواتهــا لهــدم البي ت

ي تــستخدم معــداتها الفلــسطينية، وكــذلك الــشركات التــ
ــــة حركــــة  ــــات أو جــــدار يعــــوق حري ــــاء معوق فــــي بن

 .الفلسطينيين

ــة القــدس وثقافــة المقاومــة أقــيم فــي القــاهرة  - احتفالي
ّبإتحاد الكتاب بالتعاون مع مؤسـسة القـدس الدوليـة، 

 .م٢٠٠٩في سبتمبر 

ـــع" - ـــدس الراب ـــى شـــباب الق ـــد بقطـــر، " ملتق ـــذي عق وال
ـــ ١٢٠ووضــع فيــه  ــة التقــوا  دو٤٠ً شــابا ينتمــون ل ل

ًمشروعا تدعم صمود القدس والمـسجد ) ١٤(ليضعوا 
ــدى شــباب األمــة  ــث الــوعي ل ــى ب األقــصى وتعمــل عل

 .اإلسالمية بالقضية



 ١٨

  :كما صدرت كتب هامة عن تهويد القدس منها
لخالــــد عــــزب، نــــشر )  المدينــــة والتهويــــد–القــــدس ( -

  .٢٠٠٩باإلسكندرية بجمهورية مصر العربية عام 

ــد القــدس ( - ألنــور محمــود ) والت التهويــد محــا–تهوي
زنـاتي عـن مركــز دراسـات الوحـدة العربيــة وصـدر فــي 

، ومحــو الهويــة "آليــات التهويــد"وقــد تنــاول . ٢٠١٠
ــد التعلــيم،  ــة القــدس وتهوي ــة واإلســالمية لمدين العربي
ــاحيتين التاريخيــة  ــن الن ــة يهوديــة م واســتبدالها بهوي

 .والدينية

لطاهر ) دسإضاءات على التعليم الفلسطيني في الق( -
النمري وألهمية التعليم في مشكل التهويد نوضح أهـم 
مـا جـاء بالدراســة حيـث تعـرض الكاتــب لـسبل قــويض 

، عبر "اإلسرائيلي"قطاع التعليم وربطه بجهات التعليم 
إجـــــراءات عديـــــدة، حيـــــث قـــــاموا بتزييـــــف الحقـــــائق 
التاريخية وطمس مادة العقيدة اإلسالمية وتـشويهها، 

عربـــي تـــم تغييـــب دراســـة الـــشعر وفـــي مـــادة األدب ال
العربي في الجزء المتحدث عن البطوالت العربية وعن 
ـــسمى األدب  ـــا ي ـــاد مـــواد خاصـــة بم ـــسطين، واعتم فل



 ١٩

عـــــن " إســـــرائيلية"كقـــــصص وروايـــــات " اإلســـــرائيلي"
  .المحرقة وغيرها

ــــدة  ــــاهج المعتم ــــسيم المن ــــتم تق ــــاريخ ف ــــادة الت ــــي م ــــا ف أم
 يكتبه ويراه المؤرخون بتخصيص نصف المناهج للتاريخ العربي كما

  .والنصف اآلخر خصص للتاريخ العبري واليهودي" اإلسرائيليون"
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  محو ذاكرة القدس العربية
  

 ةإن هدف إسرائيل من التهويد السريع للقـدس هـو االسـتفاد
من الوضع العربي والدولي الصامت، والذي ال يـستطيع العمـل علـى 

ك على أرض الواقع يستحيل، فاليهود عرفوا من أرض الواقع، فالتحر
التاريخ أن الرومان منعوا أجدادهم من دخول المدينة، وفطنوا أن ما 
في اليد ال يجب تركه بسهولة، وأن القوة فوق العدل، فالوضع الذي 
سمح لسيدنا عمر بن الخطاب بالسماح لليهود بدخول المدينـة كـان 

حة الــدين اإلســالمي، ولتــصبح نتيجــة لقــوة الدولــة اإلســالمية وســما
ًالقــدس مــن يومهــا شــاهدا علــى المحبــة بــين األديــان، وعلــى تنــاغم 
التاريخ العربي والثقافة اإلسـالمية المتواصـلة مـع التـاريخ الـسياسي 

  .واالجتماعي للقدس

ًإن القدس كانت دائما محورا في تاريخ العروبـة، ولكنهـا قـد  ً
  .توقف عمليات التهويدتنقلب إلى رمز للهوان العربي إذا لم ت

ٕواذا ظلت اإلدارات السياسية في العالم متغافلة عمـا يحـدث، 
فيجــب علــى المنظمــات الدوليــة ســواء منظمــات حقــوق اإلنــسان أو 
المنظمــات الثقافيــة أن تتــدخل بحكــم موقعهــا إليقــاف مــسخ المدينــة 

  .وتبديد آثار عروبة القدس وعلى رأسها المسجد األقصى
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 ٢٣

   الثقافي في مدينة القدس التنوع

  مدخل لحل القضية
  

إن اتخاذ التنوع الثقـافي والتعدديـة الموجـودة بثقافـة القـدس 
ًمنهجا في عـرض القـضية الفلـسطينية مـن منظـور ثقـافي يعـد أكثـر 
ًاقترابا من الوجدان اإلنساني، وهو ما سيدعم القضية ويطرح جريمة 

مــة لتطــرح علــى مــستوى التهويــد للمدينــة العربيــة، ويقربهــا مــن العا
ــر عمقــا  ــة المقاومــة أكث ــر اســتمرارية، وحتــى تكــون ثقاف ًأوســع وأكث
ومعاصــرة، قريبــة مــن العقــول تمتــزج بخــصوصية القــضية والــصراع 

  .الصهيوني

ًإن اتفاقية اليونسكو التي تدعم التنوع الثقافي تنطبق تماما 
فيهـا على مدينة القدس التي تتنوع فيها الثقافات وتتعـايش وتتبـادل 

مظـاهر وآفـاق الحيــاة المختلفـة، وبــذا فـإن مدينـة القــدس هـي بحــق 
مدينة السالم اإلنساني التي يجب أن تصبح ملـك اإلنـسانية، ولـيس 

  .م١٩٦٧ًملكا للمحتلين لها منذ يونيه 

ـــان، ويعتبـــر  ـــل األدي ـــصبح عاصـــمة لك ـــدس أن ت ـــد للق وال ب
الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب أول مـــن حـــرص علـــى حريـــة ممارســـة 



 ٢٤

بالـصالة ) صـفرنيوس(عائر الدينية حيث رفـض اقتـراح البطريـرك الش
في كنيسة القيامة أثناء زيارته لهـا خـشية أن يقـول المـسلمون هنـا 
صلى عمر، ويتخذونها من بعده ذريعة لتحويلها إلى مسجد، واخـتط 

وكـان المكـان نفـسه . ًمكانا بجانب الكنيـسة، وفـرش عباءتـه وصـلى
  .)٦(س اآلنمقر جامع عمر الموجود بالقد

وألن للقــدس مالمحهـــا وشخـــصيتها فــإن هنـــاك أهميـــة فـــي 
توثيق الفولكلور الخاص بها بهدف تنميتـه والحفـاظ عليـه وحـضور 
المحافل والمراسم الدولية بالعروض والرقـصات واألزيـاء التـي تحمـل 

ــي ... ثقافــة القــدس ــدأت ف ــي ب ــد والت ــات التهوي ــام عملي ــوف أم والوق
  .ة وعزلها عن موروثها الحقيقيسيناريو منظم لمسخ المدين
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  الفنون الشعبية والشخصية القومية
  

ارتــبط الفـــن بنمـــو الحيـــاة اإلنـــسانية، حيـــث يوثـــق ويـــسجل 
ويعبر عن حياة اإلنسان سـواء بالنقـل أو التقليـد أو بـالرمز، لتتميـز 
كــل حــضارة بمـــوروث تركتــه لإلنــسانية، والحـــضارات متراكمــة فكـــل 

ضارة التي سبقتها، وكلما استلهم الفنـان مـن حضارة تستفيد من الح
ًالتــراث كــان هــذا شــكال مــن أشــكال التعبيــر عــن اإلنــسان فــي تطــوره 
الفكــري وتواصــله ألنهــا خبــرة تراكميــة، واإلنــسان كــائن مثقــف يعتمــد 
على حياته وعلى المعرفة من بيئته ومن تاريخ من سبقوه واإلنسان 

عــصور، وتــاريخ الفــن محــور الوجــود ومــصدر اإلنــسانية علــى مــر ال
وال بـد . يرتبط بتاريخ التواصـل الحـضاري اإلنـساني ويؤكـد شخـصيته

ــالثروة القوميــة والممتــدة لمجتمعنــا مــن الماضــي  مــن وجــود وعــي ب
فإدراكنــا ألهميــة . والتــي مــا يــزال لهــا آثارهــا علــى ثقافتنــا المعاصــرة

  .)٧(التراث الفني ما زال في أمس الحاجة إلى تقويم

الفولكلـور أدى إلـى نمـو النزعـة القوميـة فـي إن ظهور علم 
ــــا حيــــث اســــتخدمت المعلومــــات المجموعــــة عــــن الــــشعوب  أوروب
المستعمرة في توجيـه إدارة المـستعمر لتلـك المنـاطق، وكانـت فرنـسا 
ـــــى هـــــذه المعلومـــــات وتوجـــــه إدارة  ًوبريطانيـــــا تلقـــــي اهتمامـــــا عل



 ٢٦

بولوجية مستعمراتها على تلك األسس، فالفولكلور والدراسات األنثرو
ــة وهــي الخريطــة النفــسية  هــي هويــة األمــم التــي تــتحكم فــي العام

  .واالجتماعية لتلك العامة

ــور علــم ثقــافي يخــتص بالثقافــة التقليديــة أو  ــم الفولكل وعل
الشعبية حيث يحاول إلقاء الضوء عليها من زوايا تاريخية وجغرافية 

علميـة ًواجتماعية ونفسية، وهو كأي علم يؤتي عـددا مـن الثمـرات ال
التي تفيد المشتغلين برسم المالمح السياسية واالجتماعية والثقافية، 
وهــو يقــدم خدمــة نظريــة متمثلــة فــي دراســة تــاريخ الثقافــة والحيــاة 
االجتماعيـــة ويقـــوم علـــم الفولكلـــور بتحليـــل بعـــض عمليـــات التغيـــر 
ًالثقافي، كما تقدم دراسات الفولكلور النظرية تحليال لعالقات التفاعل 

ـــ ـــم يهـــتم بدراســـة الطـــابع والت ـــين الثقافـــات وهـــو عل ـــادل ب أثير المتب
  .)٨(القومي

إن الفن هو الميراث الذي يتمثـل فـي األثـر المتبقـي، والـذي 
يحمل معـالم الحـضارات التـي عاشـها مكـان مـا فـي زمـان مـا، وبـين 
ــذي اســتمر مــن خــالل اإلرث  ــشفاهي والمــادي ال المــوروث الحــي ال

لموروث الـــشفهي هـــو االســـتمرارية الثقــافي لـــسكان هـــذا المكـــان فـــا
ًالشفاهية المعتمدة على المنطوق، والتـي وجـدت سـبيال وحاجـة لهـا 
فدامت لحاجة الناس إليها، أما الموروث المادي فهو جزء تبقى من 
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إرث ضخم تبدلت وتغيرت أجزاؤه على مر األزمنة وظلت روحه التـي 
يــصبح الفــن ألفهــا النــاس فيــه وتبنوهــا ولــم يتنــازلوا عــن حمايتهــا، ل

  .ًالشعبي مرتبطا بالشخصية القومية لألمم

وعــن محاولــة االســتعمار الغربــي الدائمــة فــي القــضاء علــى 
عبـد الحميـد يـونس أن هنـاك . أصالة المجتمعات المستعمرة يـذكر د

شـواهد كثيـرة تنطــق بهـذه المحاولـة، فاالســتعمار الغربـي فـي مرحلــة 
صارعة وأبقــى فــي التوسـع حــاول أن يخلـق عــصبيات متنــاظرة أو متـ

ًســبيل تحقيــق هــذه الغايــة علــى عناصــر ثقافيــة كــان مقــدرا لهــا أن 
تنقـــرض أو تتبـــدد، كمـــا أبقـــى علـــى وحـــدات تـــدفع إلـــى الـــسلبية أو 
الجمود أو اليأس، ومع أننا في هذه المرحلة األخيرة وبفضل تـداعي 
الحـــواجز والحـــدود بـــين الجماعـــات، قـــد انتبهنـــا إلـــى تلـــك الجهـــود 

 أننــا أدركنــا فــي الوقــف نفــسه أن االســتعمار قــد تعمــد المــصطنعة إال
ٕبوعي واصرار أن يقضي على عناصر ثقافية تؤكد أصـالتنا ومكانتنـا 
من التـاريخ ومـن الحـضارة يـضاف إلـى هـذين الـصنيعتين أن بعـض 
األفكــار قــد روجهــا االســتعمار فــي األوســاط العلميــة إثــارة للعــصبيات 

ــــادت أو تغليفــــا لنظ ــــي ب ــــة الت ــــصورة شــــبه ًالتاريخي ــــات تتخــــذ ال ري
  .)٩(العلمية
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ٕواذا طبقنـــا هـــذا المـــنهج علـــى القـــدس ســـنجد أن إجـــراءات 
التهويد تجيء كل يوم على شكل حي من أشكال الحياة اليومية فـي 
المدينة لتتحول إلى ثكنة عسكرية ال يمارس الناس فيهـا مـا تعـودوا 

لمــه ويقــوم المحتــل اإلســرائيلي باســتبدال المكــان ومحــو معا.. عليــه 
المعماريــــة وتــــسكينه لليهــــود، وتتبــــدل األســــماء العربيــــة بالعبريــــة 
باإلضـــافة إلعاقـــة إقامـــة الـــشعائر أو الطقـــوس المرتبطـــة بالعقيـــدة 
اإلســالمية والمــسيحية فــي األمــاكن الرئيــسية بالمدينــة، فــي محاولــة 
لجعل الناس تتخلى عن ممارسـة تلـك الـشعائر، ومـع الوقـت تختفـي 

كما ينتهـي وجـود . بادة وخصوصية القدسطقوس ارتبطت بشكل الع
مهن وصناعات يدوية كثيرة تخدم إنسان هذا المكـان لتنـدثر مالمـح 

  .الثقافة التقليدية الشعبية في المدينة العربية العتيقة

ـــا بإظهـــار مالمـــح  ـــرتبط ارتباطـــا قوي ـــشعبية ت ـــون ال ًإن الفن ً
روث الشخصية المميزة لكل أمة، كما أن هوية األمم هي قـراءة للمـو

  .التقليدي المحمل بالخصوصية والمعالم المميزة لكل ثقافة

ــــشعبية هــــو ترســــيخ لمالمــــح  ــــون ال ــــق الفن ــــإن توثي ــــذا ف ل
  .الشخصية القومية
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لكلورية وخلفية تاريخية عن الدراسات الف

  الفلسطينية
  

  خصوصية الثقافة الفلسطينية

بــدأت عمليــات االهتمــام بدراســة عــادات الفلــسطينيين منــذ 
حـــين قـــام العديـــد مـــن المستـــشرقين بزيـــارة . تاســـع عـــشرالقـــرن ال

، فــي "كونــدو وكتــشنر"فلــسطين، ومــن هــؤالء الباحثــان الــصهيونيان 
، "فلندر بتـري"الربع األخير من القرن التاسع عشر، ثم كانت بعثات 

  .)١٠(، وكذلك لجنة صندوق اكتشاف فلسطين"ستاركي"و 

 وطمـس وقد اجتهد عديد من هؤالء المستشرقين فـي إخفـاء
الحقــائق العربيــة الفلــسطينية معتمــدين علــى معلومــات استخلــصوها 

ــــل  ــــة مث ــــات األثري ــــوكرك، "مــــن الحفري ــــشوب ب ــــاؤو، وبي ــــشيل ن مي
عادات وتقاليد البدو في "م ١٨٨٥عام " هيل"، وما كتبه "وبوركهارت

غوســـتاف هيرمـــان والمـــان، المعهـــد "، كمـــا رأس الباحـــث "فلـــسطين
 آثــار األرض المقدســة فــي فلــسطين األلمــاني اإلنجليــزي الستكــشاف

ديـوان "ًم، حيث أعـد كتابـا بعنـوان ١٩٢٦-١٩٠٢فيما بين األعوام 
ضـم معظـم أنـواع الغنـاء الـشعبي الفلـسطيني، كتبهـا بلغـة " فلسطين
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ـــد  ـــا عـــن العـــادات والتقالي ـــة، كمـــا أعـــد كتاب ًعربيـــة عامـــة باأللماني
ًبـــا م، وكتا١٩٣٢عـــام " خـــصائص فلـــسطينية"الفلـــسطينية، بعنـــوان 

األدب الفلـسطيني "، كمـا كتـب تومـسين "سـالالت فلـسطين"ًثالثا عن 
  .)١١("في خمسة مجلدات

ــي آرنــي"كمــا وضــع  ــا مــن فلــسطين ١٩٠٠عــام " آنت ًم كتاب
طبعـه فـي " أنماط الحكاية الخرافية وأنواع الحكايات الشعبية"بعنوان 
لكتـاب " لويسا بالرنسبرجج"و " جريس كروفون"وقد أسهم . هلسنكي

ــامــن" ــشة الزوف ــى حشي ــام " شــجرة األرز إل ــد ق ــزر"، وق " جــيمس فري
الفلكلـور فـي "بتحليل النـصوص العقديـة وربطهـا بـالتوراة فـي كتابـة 

  .نبيلة إبراهيم. ترجمة د" العهد القديم

" أرطـــاس"فـــي قريـــة " هيلماكرانكفـــست"لقـــد أقامـــت الباحثـــة 
ــى عــام ١٩٢٥بفلــسطين مــن عــام  م ودرســت عــادات ١٩٣١م وحت

والــزواج، وقــد أثبتــت أن الــشعب الفلــسطيني هــو األصــل فــي المــيالد 
وبذا أبعدت الرؤيا فـي الـربط .. األرض الفلسطينية قبل وفود اليهود 

بين التراث الشعبي الفلسطيني والتـراث الـشعبي اليهـودي، كمـا جـاء 
في العهـد القـديم، واعتمـدت هـذه الدراسـة علـى المعتقـدات والعـادات 

، وخرجت من تجربتها الميدانية التي شملت والتقاليد واألدب الشعبي
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ـــع كتـــب  ـــسطيني وهـــم أرب دراســـة لخمـــسة أجيـــال مـــن الـــشعب الفل
  .)١٢(باإلنجليزية درست فيها اإلنسان الفلسطيني

أمــا عــن البــاحثين العــرب الــذين اهتمــوا بفلــسطين فقــد كــان 
م وتـوفي ١٨٨٨وهو طبيب مقدسـي ولـد عـام " توفيق كنعان"رائدهم 

أول فلسطيني يعمل في مجـال الثقافـة التقليديـة م، وهو ١٩٦٤عام 
وقد جاء ذلك نتيجة عملـه فـي الطـب وقربـه مـن القـرويين . الشعبية

ودراسته لأللمانية، حيـث بـدأ فـي االهتمـام بالطـب الـشعبي والخرافـة 
وكان لـه كتابـه األول عـن المعتقـدات والطـب الـشعبي، والـذي صـدر 

  :عديدة منهام، وتتبعها دراسات ١٩٤٥في هامبورج عام 

  .المزارات واألولياء المسلمون في فلسطين - 

  ".دراسة في فن العمارة"البيت العربي الفلسطيني  - 

باإلضافة لمحاوالتـه تـصحيح مـا جـاء فـي المراجـع األجنبيـة 
  .عن فلسطين على ضوء ما عرفه من أرض الواقع

وقــد قــام الباحــث نمــر ســرحان بدراســة مــنهج توفيــق كنعــان 
بـين المــادة الــشعبية " المـنهج الــوظيفي"تخدام الـذي اعتمــد علـى اســ

وبين وظيفتها فـي الحيـاة، وتبعـه عبـد اللطيـف البرغـوثي، وسـميحة 
  .خليل وغيرهم



 ٣٢

كمـا قــام مركــز األبحــاث الفلـسطيني بمحــاوالت لجمــع التــراث 
الفلسطيني اعتمدت على جمع الموروث الفلسطيني من كبار السن، 

  .ودعم األبحاث الجادة
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ناك باحثون فلسطينيون أثروا الميدان ومنهم علـى وه

  :سبيل المثال
، علـي )صاحب موسوعة الفلكلـور الفلـسطيني(نمر سرحان 

ــي  ــسي(الخليل ــات المبــيض )النابل ــي )غــزاوي(، ســليم عرف ــايز عل ، ف
، عليــا الخطيــب، وليــد )مقدســي(، عمــر الساريــسي )مقدســي(الغــول 
 المـصو وعبـد العزيـز أبـو ، عيـسى)غزة(، زكي العلية )رام اهللا(ربيع 
  ).الناصرة(، وتوفيق زياد )رام اهللا(هدبا 

كمـــا أفـــردت بعـــض الجامعـــات مقـــررات خاصـــة عـــن التـــراث 
جامعــة (فــي نــابلس، و ) جامعــة النجــاح: (الــشعبي الفلــسطيني مثــل

  .)١٣(بغزة) جامعة األزهر(في رام اهللا، و ) بير زيت
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الفلـسطيني وهناك دراسات عديدة عن التراث الـشعبي 
  :)١٤(نذكر منها

 .وقفات عن التراث الشعبي الفلسطيني ألسامة فوزي -
التــراث الــشعبي الفلــسطيني تطريــز وحلــي لعبــد الــسميع  -

 .أبو عمر
 .التراث الفلسطيني والطبقات لعلي الخليلي -
ــــورة  - ــــي ث ــــوروث الــــشعبي الفلــــسطيني ف  – ١٩٣٦الم

 .م لفؤاد إبراهيم١٩٣٩
 .لفؤاد عباسمدخل إلى الفلكلور الفلسطيني  -
 .هوامش على الفلكلور العربي الفلسطيني لفؤاد عباس -
أضواء على التراث الشعبي فـي األرض المحتلـة لمحمـد  -

 .المشايخ
لمحــــات مــــن الفلكلــــور الفلــــسطيني لمحمــــود عبــــد اهللا  -

 .يعقوب
 .صور من الفلكلور الفلسطيني لنبيل سفير الحاج -
سليم مالمح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية ل -

 .عرفات
 .موسوعة الفلكلور الفلسطيني لنمر سرحان -

وكل هذه الدراسات وغيرها تعكس ثراء الموروث الفلـسطيني 
  .وتميزه وجذوره القوية التي تحتاج إلى رعاية وتنمية
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  تجربة ملتقى الشباب التراثي المقدسي
  

ملتقى الشباب التراثي المقدسي مؤسسة تراثية تأسـست فـي 
م على يد مجموعة من الشباب المقدسي، ٢٠٠٥مدينة القدس عام 

حيث تقـوم علـى حمايـة التـراث الـشعبي الفلـسطيني مـن الـسياسيات 
العنــــصرية اإلســــرائيلية، وتهــــدف للحفــــاظ علــــى التــــراث الــــشعبي 
ــة،  ــسطينية المتعاقب ــال الفل ــه األجي ــإرث حــضاري تتناقل ــسطيني ك الفل

 للمجتمــع وذلـك مــن خــالل الخــدمات المتنوعـة التــي يقــدمها الملتقــى
  .الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص

وقــد أقــام الملتقــى مهرجــان القــدس للفنــون الــشعبية، وفكــرة 
المهرجـــان حـــث أهـــل القـــدس علـــى الحفـــاظ علـــى عروبـــة المدينـــة 
وتثبيتهم على األرض المقدسية ومساعدتهم علـى الـصمود والحفـاظ 

مهرجان في قلب على التراث والتاريخ والهوية المقدسية، وفعاليات ال
  ).الحكواتي(القدس في المسرح الوطني 

وتتركز أهداف المهرجـان علـى المـساهمة فـي الحفـاظ علـى 
  .التراث الفلسطيني، وتفعيل القدس بنشاطات وفعاليات سنوية
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مــــدة المهرجــــان أربعــــة أيــــام تقــــام فــــي المــــسرح الــــوطني 
يــشارك فيهــا فرقتــان غنائيتــان وعــشر فــرق ) الحكــواتي(الفلــسطيني 

  .دبكة إضافة إلى فرقة القدس للفنون الشعبية

ــي  ــي التراث ــز الفن ــة التطري ــذلك ضــم المهرجــان زاوي إضــافة ل
ـــانين  وزاويـــة الرســـم الملتـــزم والـــذي سيـــشارك فيهـــا نخبـــة مـــن الفن

  .المقدسيين طيلة أيام المهرجان
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  :كما تضمن البرنامج اآلتي
ــــازار للمنتجــــات ــــة، وب ــــة تراثي ــــالث أمــــسيات فني ــــة ث  التراثي

والمطــرزات الفلــسطينية، ومعــرض رســم للفنــانين المقدســيين، ويــوم 
فرقة أصايل العيسوية، فرقة فنون العيسوية، . (القدس للفن الشعبي

وقـد أقـيم فـي ). فرقة رواق، فرقة زهرات القدس، فرقة شموع الحريـة
  .م٢٠٠٨نوفمبر 

وقــد أقــام الملتقــى مدرســة الفــن الــشعبي فــي مدينــة القــدس 
ي هدفت إلى رفع المستوى الثقافيلدى الـنشء مـن خـالل تطـوير والت

ـــون  ـــة كالرســـم والفن ـــشطة تراثي ـــى أن ـــدريبهم عل ـــة وت ـــافتهم التراثي ثق
  .والموسيقى والغناء التراثي والرقص

  

  

  

  

  



 ٣٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٩

  مالمح فلكلور مدينة القدس
  

تعتمد مالمح الفلكلور المقدسي على فنون عديدة مثلت تلك 
ــــة واحتفا ــــشعبية المتعــــددةالمدين ــــشر األغــــاني . التهــــا ال ــــث تنت حي

الفلكلورية واألمثال المرتبطة بشجر الزيتون واألرض وفصول السنة 
  .وشهورها وغيرها

ـــة خاصـــة  ـــب مناســـباتهم الديني كمـــا ارتبطـــت األغـــاني بأغل
  .مناسبات الحج والعمرة والزيارات لألماكن المقدسة

دون الـنص فحينما يتغنى المقدسيون المتوجهـون لمكـة يـرد
  :التالي

  ع بيــــــــر زمــــــــزم تــــــــوظى الرســـــــــول

  

ـــــضة مـــــع البنـــــور   ـــــي إبريـــــق الف   ف

  

ــــــح ــــــك رواي ــــــا حجــــــه ريحت   حجــــــي ي

  

  مــــــــن نــــــــور النبــــــــي ودم الــــــــذبايح  

  

ــــــا حجــــــه ريحتــــــك مليحــــــه   حجــــــي ي

  

  مـــــــن نـــــــور محمـــــــد ودم الذبيحـــــــة  

  

* * * *  

  مــن ورا الكعبــة دوري حجــه يــا أم شــعور
  

  ربـــي ال يغنينــــي وال يغيبنــــي شــــهور  

  

* * * *  

ــــه ــــده كيل ــــي ي ــــا طــــاح البحــــر ف   حجن

  

  يــــــا رب تــــــرده ســــــالم لهــــــا العيلــــــه  

  

  يـــــا رب تـــــرده ســـــالم مـــــن هالغربـــــه    حجنــــا طــــاح البحــــر فــــي يــــده شــــربه



 ٤٠

    

ـــق ـــده البري ـــي ي ـــا طـــاح البحـــر ف   حجن

  

  يـــــا رب تـــــرده ســـــالم مـــــن الطريـــــق  

  

* * * *  

ـــــي مـــــا تنـــــام ـــــاموا نـــــاموا يـــــا عين   ن

  

ـــــام   ـــــصبوا الخي ـــــزم ن ـــــر زم ـــــى بي   عل

  

  متوشــــــــح بلثــــــــاممــــــــرق هالبــــــــدوي 

  

ــــــــــسالم   ــــــــــه ال   هــــــــــذا محمــــــــــد علي

  

  من وراء الكعبة طوفي يام الحزام

  ربي ما يجيب عاقه وال تغيبي زمان

  من وراء الكعبة طوفي باام الهيبات

  ربي ما يجيب عاقه وال تغيبي ساعات

  بيعـــــــي حاجاتـــــــك يـــــــاهللا يـــــــا حجـــــــه

  

  وامـــــشي خطواتـــــك ع بـــــالد الحجـــــه  

  

ـــــــــــــــــــاهللا ـــــــــــــــــــي ذهباتـــــــــــــــــــك ي   بيع

  

ـــــــــــي ذه   ـــــــــــا حجـــــــــــه بيع ـــــــــــكي   بات

  

  محمـــــــــــــــــــــــــــــد طالبـــــــــــــــــــــــــــــك واهللا

  

ـــــــــــد طالبـــــــــــك   ـــــــــــا حجـــــــــــه محم   ي

  

  وقفوا لها التكسي في باب دارها

  واصبروا عليها تتودع صغارها

  وقفوا التكسي في باب عتبتها

)١٥(واصبروا عليها تتودع جارتها
  

  



 ٤١

وفي موسم الزيارة، كان المحتفلون يرددون التهليل والتكبير 
ن لمـن زار هـذا المقـام أن في طريقهم، إلى مقام النبي، بينمـا يـدعو
  :يعقبه لزيارة المسجد اإلبراهيمي في الخليل

  

ــــــــل ــــــــا زوار موســــــــى وزورا بالتهلي   ي

  

ــى    ــللوزوروا النبــي موســى وعقب   لخلي
  

ــــــــــل ــــــــــو خلي ــــــــــا ب ــــــــــا ي ــــــــــا عمن   وي

  

  وافـــــــــــتح لنـــــــــــا بـــــــــــاب الخليـــــــــــل  

  

  وافــــــــــــتح لينــــــــــــا بــــــــــــاب الخليــــــــــــل

  

  تيعـــــــــــــــــــدوا كـــــــــــــــــــل أرجالنـــــــــــــــــــا  

  

  يا زايرين النبي وش وصفة حجاره

   راح لقبر النبي وزارهسعيد من

  يا زايرين النبي وش وصفة القبه

)١٦(سعيد من راح لقبر النبي وحبه
  

  

  

  :ومن األغنيات في موسم النبي موسى هذه األغنية

  

  بـــــــــــــــــــــــاهللا يـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــاتمي

  

ـــــــــــاس   ـــــــــــي أخـــــــــــذوك الن ـــــــــــا الل   ي

  

ــــــــــــــــــــي ذهــــــــــــــــــــب   خــــــــــــــــــــذوك من

  

  ردوك علينــــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــــاس  

  

  

  : الحداءأما األطفال فيودعون الذين يذهبون إلى الموسم في هذا

  

  يـــــــــــــــا جمـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو علـــــــــــــــي

  

  ســــــــــــــــــلمن علــــــــــــــــــى النبــــــــــــــــــي  

  

  والنبــــــــــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــــــــــدامكن

  

  اهللا يجيــــــــــــــــــــــــر أصــــــــــــــــــــــــحابكن  

  

  



 ٤٢

  :وفيما يلي أغاني الدلعونا في الموسم

  

  سيدي يا موسى ما أبيض حجارك

  لوال الصبايا ما حدا زارك

* * *  

  سيدي يا موسى زرتك بنيه

  والسنه يا سيدي الصبي ع ايديه

  واهللا ما فوتك يا نور عيني

  و قطعوني لحم بصحونال

 * * *  

  ومن باب الشباك لرميلك حالي

  قل وانت السبب في اللي جرالي

  قللي ومفارق نور العيونا

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٣

  أما حجاج القدس المسيحيين

فهم القادمون لزيارة األماكن المقدسة بالمدينة والتي شهدت 
حياة المسيح وآالمه، وهـو ال يعتبـر فريـضة كمـا فـي اإلسـالم ولكنـه 

خـــر األمنيـــات المقدســــة لـــدى الشخـــصية القبطيــــة حيـــث يــــصبح آ
، وتكون الزيـارة فـي موسـم اآلالم والـذي يبـدأ بأحـد الـسعف )ًمقدسا(

والجمعــة العظيمــة ليعيــدوا مــا حــدث فــي الماضــي البعيــد، ثــم ينتهــي 
ــد  ــسابق لعي ــور ال ــوم ســبت الن ــسيد المــسيح فــي ي ــر ال االحتفــال بمق

لهـدايا ألهلـه ليعـود ويجـد منزلـه ثم يشتري ا. القيامة لتضاء الشموع
وتاريخ تقديسه، وكان ذلـك قبـل ) فالن(وقد كتب على بيت المقدس 

ًم حين بـدأت مـشكلة القـدس ليـصدر البابـا كيـرلس قـرارا ١٩٦٧عام 
وهــذه . بمنــع األقبــاط مــن زيــارة القــدس فــي ظــل العــدوان اإلســرائيلي

يالنة عام الزيارة تعود إلى تأسيس كنيسة القيامة في عهد الملكة ه
  .)١٧(م٣٢٥

وقد عرفت أغاني عديدة لألقباط الذاهبين للزيارة منها أغان  
ــردد فــي  ــارة ووداع الحــاج، وأغــاني ت ــي الزي ــب ف تمــن ودعــوة وترغي
الطريق للقدس، وتلك األغاني تشبه بنسبة كبيرة أغاني الحـج لمكـة 
والتـــي رددهـــا المـــسلمون، وهـــي علـــى نفـــس الدرجـــة وتختلـــف فـــي 

  .ًي تجيء على نفس اإليقاع غالباالكلمات والت



 ٤٤

أحمـد مرسـي إلـى . وعن أغاني الحجيج القبطي فقد أشار د
نوعيـــة مـــن األغـــاني أســـماها أغـــاني القـــدس، حيـــث توجـــد أغـــاني 

  :)١٨(للحجيج القبطي ومطلعها

  مخزم وعايق ... في طريق المسيح ... مخزم وعايق 

  سبيل يا حبيايب ... وزمزميه في إيده ... مخزم وعايق 

  مخزم عياقة ... في طريق المسيح ... مخزم وعياقه 

  سبيل يا رفاق ... وزمزميه في إيده ... مخزم وعايقه 

  فيها البرق ... قبة القيامة ... فيها البرق يضوي 

  على نهر ميه ... ولدته مريوما ... فيها البرق يضوي 

  وهيه بنيه... وسبوها اليهود ... على نهر ميه 

ً أن المواسم الشعبية المقدسية غالبا في وعن المواسم يذكر
الربيع فهي من أعياد الربيع وأهمها في القدس موسم النبي موسـى 

  .وله مظاهره والتي تتسم بالقدم

  

  

  

  

  



 ٤٥

  موسم النبي موسى
  

بعد أن تم للقائد صالح الدين األيوبي تحرير القدس وسـائر 
ــه  ــك ليمنع ــن ذل ــم يك ــصليبي، ل ــراثن االحــتالل ال ــن ب ــسطين م مــن فل

السماح للفرنجة الصليبيين بزيارة األماكن المقدسة المسيحية، فأذن 
إلــى القــدس فــي عيــد الفــصح، لكــن الــصليبيين أســاؤوا " بــالحج"لهــم 

استغالل هـذا التـسامح اإلسـالمي، فكـانوا يـستغلون الزيـارات الدينيـة 
في تلك المناسبة من أجل التظاهر ضد المسلمين والحكم اإلسالمي، 

بلهم المحاوالت مـن أجـل إثـارة بعـض الـشغب والقالقـل وتكررت من ق
  . والفتن

مــن أجــل التعبيــر عــن قــوة ووحــدة المــسلمين أمــام الفرنجــة 
الــذين كــانوا يقــدمون ويتواجــدون بــصورة تجمــع كبيــر، فقــد ابتكـــر 
احتفـــاالت ومواســـم دينيـــة جديـــدة للمـــسلمين، فـــي بعـــض المنـــاطق 

  .صالفلسطينية، وفي مدينة القدس على وجه الخصو

ــى فــي  ــدين أوامــره للمــرة األول وقــد أصــدر الناصــر صــالح ال
تاريخ فلـسطين بتنظـيم المواسـم الدينيـة عبـر فلـسطين كلهـا، وجعـل 
ًلكل مدينة موسما خاصا بها، حيث يجتمع أبناء المدينة وما حولهـا  ً

وحتـى ) مارس(من القرى، في زمن محدد يقع بين أواخر شهر آذار 



 ٤٦

 كـل عــام، وهــي فتــرة قــدوم الفرنجــة مــن) إبريــل(نهايـة شــهر نيــسان 
ــصبح  ــارة األمــاكن المقدســة، فت ــسطين لزي المــسيحيين مــن خــارج فل
الــبالد فــي تلــك الفتــرة فــي حالــة اســتنفار وتأهــب كامــل، ألن معظــم 
السكان المسلمين كانوا يحتشدون بكل مـا لـديهم مـن قـوة، يتبـارون 
ـــارزون ويـــستعرضون قـــوتهم، حتـــى إذا مـــا فكـــر الفرنجـــة فـــي  ويتب
استغالل زيـارتهم للعـدوان، هـب المحتفلـون بالمواسـم ضـدهم، وكـان 

  .حشد المسلمين في هذه المواسم الدينية دواء لذلك الداء منذئذ

ــاالت  ــة كــان تنظــيم احتف ــك التعليمــات األيوبي ــى تل ــاء عل ًوبن
لمدينــة القــدس ومــا حولهــا بعــد تحريرهــا عــام " موســم النبــي موســى"

ة الرملـة وقراهـا، وموسـم النبـي م، وموسم النبي صالح لمدين١١٨٧
روبين لمدينة يافا، وموسم المنطار لبدو النقب وشرق غزة، وموسم 
دير الروم لمدينة غزة الفوقية، يحتفل به أبناء غزة بالقرب من بابها 

موســم "الــذي يطلــق عليــه عامــة الــشعب " بــاب ديــر الــروم"الجنــوبي 
ــداروم ــر الناصــر صــ" الــدارون"أو " ال الح الــدين خاصــة بعــد أن ظف

وفــق اتفاقيـة صــلح ) ديــر الـبلح(بمدينـة غــزة وعـسقالن وديــر الـروم 
  .م١١٩٢الرملة عام 

احتفــاالت تلـــك المواســـم تبـــدأ بالمنـــاداة مباشـــرة بعـــد صـــالة 
، مـن قاعـة المحكمـة الـشرعية فـي )أبريـل(الجمعة من شهر نيسان 

بـــاب السلـــسلة، بحـــضور قاضـــي ومـــأمور أوقـــاف القـــدس الـــشريف 



 ٤٧

وجهـــاء، وتـــستمر مـــع وصـــول مواكـــب المحتفلـــين مـــن والعلمـــاء وال
التـــي كانـــت تـــسمى (مختلـــف منـــاطق فلـــسطين إلـــى نقـــاط التجمـــع 

، مــع رفــع األعــالم والرايــات اإلســالمية، وســط األهــازيج، )بالمقامــات
وبالنـسبة الحتفـال وموسـم النبـي موسـى اإلسـالمي . وزغاريد النساء

ًلمون شـبابا الذي يصادف أسبوع الفـصح المـسيحي، فقـد كـان المـس
ًوفرسانا يتجمعـون فيـه مـن مدينـة الخليـل ومدينـة نـابلس والمنـاطق 
القريبـــة منهمـــا، مـــن بعـــض المنـــاطق الفلـــسطينية األخـــرى، وكـــانوا 
يحملون األعالم والبيارق والرايات اإلسالمية المختلفة، فيلتقون فـي 

  .القدس، ثم يتجهون إلى مقام النبي موسى قرب أريحا

وســى فــي المنطقــة الجبليــة الواقعــة إلــى ويقــع مقــام النبــي م
ــا،  ًالــشرق مــن مدينــة القــدس علــى مــسافة ثالثــين كيلــو متــرا تقريب ً
واأليوبيون هم الذين قاموا ببنـاء هـذا المقـام، ومـا حولـه مـن مبـان، 
وال يوجد لهذا المبنى أية عالقة تاريخية بالنبي موسى عليه السالم، 

ًإذ أن الثابت تاريخيا أن النبي موسى  قد توفي ودفن في التيـه، ولـم ّ
وقد ظلت الشعائر واالحتفاالت الدينية تقام في . يحضر إلى فلسطين

موقــع مقــام النبــي موســى منــذ التحريــر األيــوبي للقــدس لغايــة عــام 
ًإذ توقفــت االحتفــاالت مؤقتــا بــسبب ظــروف الحــرب العربيــة . ١٩٤٨

ت اإلســرائيلية فــي ذلــك الوقــت، ثــم عــادت مــرة أخــرى فــي الخمــسينا
، حيــث قامــت ســلطات االحــتالل ١٩٦٧وحتــى حــرب حزيــران عــام 



 ٤٨

اإلسرائيلي بمنع هذه االحتفاالت الدينية اإلسالمية، إلى أن تم توقيع 
اتفاقية أوسلو التي احتوت على بند خاص ينص علـى إعـادة إقامـة 

غير أن سلطات االحتالل . وتنظيم االحتفاالت في موقع النبي موسى
قامة هـذه االحتفـاالت علـى الـرغم مـن ذلـك عادت مرة أخرى فمنعت إ

  .)١٩(البند الخاص

أسبوع اآلالم، وأحـد : وعن المواسم المسيحية المقدسة فهي
ــد  الــشعانين، وعيــد الفــصح، والجمعــة العظيمــة، وســبت النــور، وعي

  .)٢٠(القيامة

وقــد تحــدث المــؤرخ محمــود العابــدي ووصــف موســم النبــي 
األساور والخواتم والغويشات موسى لمن يزوره أو يشترك فيه فكانت 

والمسابح وشكل الملبن الخليلي والمرصع بحب قريش أو الـصنوبر، 
ًوعن سلق البيض مع ورق البصل أو الخبيزة ليصبح ملونا، وتحدث 
عــن زفــة النبــي موســى ووفــود نــابلس الحاشــدة ومعهــا رايــة نــابلس 
ووفـود الخليـل الحاشـدة ومعهـا رايــة الخليـل، ووصـف كيـف تــستأجر 

دواب ولم يقل السيارات ليركبهـا النـاس خمـس سـاعات لتـصل بهـم ال
  .)٢١(إلى النبي موسى على طريق أريحا

والنــاس كانــت تفــضل زيــارة القــدس فــي موســم شــم النــسيم 
للحاق بهـذا المولـد، وكـان هـذا المولـد بعـد صـالة الجمعـة التـي قبـل 
ســبت النــور حيــث يــذهب جمــع كبيــر مــن النــاس لــشجرة الزيتــون 



 ٤٩

 فــي حــوش الحــرم القدســي والتــي تنــسب للنبــي، وهنـــاك الموجــودة
ًينــشرون أعالمــا يــسمون بعــضها بعلــم النبــي، وبعــضها بعلــم داود، 
وبعــضها بعلــم موســى وغيرهــا، ويــسير الموكــب حتــى مــشهد موســى 
عليه السالم لينتهي االحتفـال الـذي يبـدأ بـه المولـد ويـستمر خمـسة 

  .)٢٢(ًعشر يوما في الجبل

ـــــل واألنا ـــــات إن التراتي ـــــصلوات والمـــــدائح والتبريك شـــــيد وال
ـــــسين  ـــــصالحين والقدي ـــــد األنبيـــــاء والمرســـــلين وال المرتبطـــــة بموال
الموجودين في ثرى القدس ميزت ثقافة المدينة، لذا تحمل من اإلرث 
الـشفاهي مـا يجعلهــا مدينـة المـؤمنين وهــم مليئـة بـالعبق الفلكلــوري 

  .المعبر عن اإلنسان المؤمن

الموجودة في القدس يذكر في كتاب وعن الحكايات الشعبية 
نزهة العيون [الملقب باسم " روض الرياحين في حكايات الصالحين"

ــاء  لنــواظر وتحفــة القلــوب الحواضــر فــي حكايــات الــصالحين واألولي
ــابر ــدور فيهــا أحــداث فــي القــدس ] واألك منهــا أحــد عــشرة حكايــة ت

، ٢٦٢، ٢٥٠، ٢١٩، ٤٠، ٢٥، ٣الــشريف، وهــي الحكايــات رقــم 
٢٣(٤٨١، ٤٥٧، ٤٥٢، ٤٢٨، ٤٢٠(.  

م قــام ١٩١٠وعــن الحكايــات يــذكر العابــدي أنــه فــي عــام 
باحث ألماني برصد عدد كبير من تلك الحكايات جمعها مـن عجـائز 

  .. وشيوخ طاعنين في السن، وكلها اتخذت من القدس أرضية لها

إن العـادات والمعتقــدات والتقاليــد تـنعكس علــى فنــون األداء 
والفنون التشكيلية الشعبية لتعطي لفنون القـدس والعروض واآلداب 

تشكيالت هـذه البوتقـة التـي عاشـت فيهـا كـل األديـان، ونـشأت فيهـا 



 ٥٠

ًالمعتقــدات جنبــا إلــى جنــب لتجعــل مــن مدينــة القــدس مدينــة الــسالم 
.. واإليمان، مدينة اهللا حيث وهبها اهللا ملكات لـم تكـن لمدينـة أخـرى

الضخم والذي سينتمي لتسامح ولذلك ال بد من توثيق هذا المخزون 
  .األديان وتعاطف البشر مع أنبيائه مجتمعين

أما عن الموروث التشكيلي الشعبي المقدسي فإن المنتجات 
اليدوية الخشبية تتميز بدقة الصنعة خاصة منتجات خشب الزيتون، 
ــدة كالحــصير والــسالل واألطبــاق، والزجــاج  كمــا تتميــز منتجــات عدي

ـــــز والتوشـــــيه والفسيفـــــساء، ومـــــشغوالت  صـــــدف، وأشـــــكال التطري
  .والمنسوجات والعاج والخزف والحلي والمشغوالت المعدنية وغيرها

إن الفنــون التقليديــة تعكــس تطــور المجتمــع وكــم المخــزون 
الذي يحمله والذي ارتبط بالنظرة الجمالية للمكان وبإمكانـات الفنـان 

تمعـه الشعبي المبـدع، وعلـى مهـارة هـذا الفنـان فـي التعبيـر عـن مج
ــدور فــي فلــك  ــي ت ــون تحمــل الرمــوز الت ــه، كمــا أن هــذه الفن وثقافت
الطبقـات الرسـوبية لتلــك الحـضارة، وهــي فـي الحقيقــة معرفـة شــديدة 
األهميــة الحتياجــات النــاس الجماليــة والنفعيــة ومــدى فهــم معطيــات 

  .البيئة المحيطة بهم من طقس وخامات وظروف بيئية متنوعة

  

  تراث المقدسية
  

ٕالمقدسية صاحبة مخزون وارث ثقافي كبير، فهي إن المرأة 
تحمل من المفاهيم والفنون األصيلة الكنعانية ما جعلها تحمل العديد 



 ٥١

مـــن المالمـــح المميـــزة التـــي ســـاهمت فـــي الحفـــاظ علـــى الشخـــصية 
المقدسية، كما ساهمت في الحفاظ على العديد من معـالم المـوروث 

  .يدالفلسطيني الذي صمد أمام كافة أشكال التهو

فقد حمل موروث المرأة الفلسطينية مالمح البهجة باستقبال 
المولــود وتربيتــه ورعايتــه حتــى يبــدأ فــي تعلــم قــيم ومبــادئ الحيــاة، 
وحــين يتــزوج تكــون األم معــه فــي مراســم إتمــام الــزواج وحتــى بعــد 
زواجه تظل مع االبن حتى يرزق بطفل لتدور الدائرة في حيـاة تمثـل 

ًمــا فــي تواصــل ونقــل الخبــرة والحفــاظ علــى ًفيهــا األمهــات عنــصرا ها
  .خصوصية المجتمع الفلسطيني

ومـــا تـــردده مـــن أمثـــال وأغـــاني، أو مـــا تعتنقـــه مـــن أفكـــار 
ومعتقـــدات تحـــاول بهـــا حمايـــة أبنائهـــا، كمـــا أن لهـــا طقوســـها فـــي 

  .أفراحها وأحزانها التي تمارس فيها ما يحمل مالمح المرأة الشرقية

يتها التي تفرضها بمـا تـصنعه والمرأة الفلسطينية لها شخص
بيديها من مأكوالت وأطعمة متنوعة، وأدوات ومنتجـات يدويـة دقيقـة 

  .مثل التطريز وفنون التوشية والتزيين في مالبسها وحليها

ــــر  ــــة شــــيال وي ــــا البريطاني ــــة األنثربولوجي ــــد دعــــت عالم لق
المختـصة فــي المتحــف البريطــاني بالثيــاب الــشعبية الفلــسطينية فــي 

 دول العــالم ١٩٨٩ثــوب الفلــسطينية الــذي أصــدرته عــام كتابهــا ال
وشــعوبه كافــة إلــى فهــم ظــاهرة اســتعمار الثــوب القــروي الفلــسطيني 

  .المطرز كرمز للهوية الفلسطينية

واألزيــــاء الــــشعبية الفلــــسطينية هــــي فــــن ارتــــبط بالزخرفــــة 
والتطريــز إذ أن الزخرفــة الــشعبية الفلــسطينية تحتــوي علــى وحــدات 



 ٥٢

عــن األجــداد القــدماء وخاصــة الكنعــانيين وتــسمى زخرفيــة موروثــة 
  ).العروق(

ًإن زخرفة الثوب وألوانه ونوعه تلعـب دورا مهمـا فـي معرفـة  ً
اســـم المنطقـــة والبلـــدة التـــي ينتمـــي إليهـــا مثـــل الثـــوب المجـــدالوي 
والسبعاوي والـدجاني والتلحمـي، حيـث أن لكـل منطقـة رسـمة معينـة 

  .يعرف الثوب من خاللها

يطة تطريز دقيقة، فجميع القرى تشترك في وفي فلسطين خر
  .تطريز بعض الرموز وتختلف في وضعها على الثوب

والتطريز معظمه لثياب النساء، وأما ثياب الرجـال فزخرفتهـا 
نادرة منذ الفتح اإلسالمي وقبل الفتح اإلسالمي كان الرجال والنساء 

 عـن واألطفال يلبسون المالبس المطرزة، ولكن هذا التطريـز انحـسر
مالبس الرجال فلم يبق منـه سـوى تطريـز وشراشـيب منـديل الدبكـة، 

ّوال يحملونه إال في األعياد واالحتفاالت،ة ويطعم بالخرز ُ ّ.  

  

  مظاهر السطو على الموروث المقدسي
  

نقصد هنا بالسطو طمـس وتبديـد المـوروث التقليـدي، حيـث 
ي تمتد يهدف هذا الطمس لمحو جذور الثقافة العربية المقدسية والت

باإلنـــسان وتؤصـــل لوجـــوده فـــي المكـــان، وتربطـــه بعوامـــل الـــزمن 
واألصالة، وفي مدينة القدس حاول اإلسـرائيليون بكـل الـسبل طمـس 
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معالم المدينة، من خالل هدم المنازل وغلق الطرق والتضييق علـى 
ـــر  ـــب وتهجي ـــسكان وحـــصار المـــواطنين المقدســـيين، وكلهـــا لترهي ال

  .المواطنين والتخلص منهم

  لكن كيف يتم السطو على الموروث التقليدي؟و

لقـد بـدلت إسـرائيل أمـاكن وأسـماء، كمـا اسـتولت علـى قطــع 
هامة من التـشكيل التقليـدي، ونـستعرض بعـض مالمـح التهويـد فـي 

عبـد الغنـي الـشال . الموروث الحرفي الفلسطيني، والتي ذكر منها د
الــسابعة أن الفتــاة الفلــسطينية كانــت تــتعلم التطريــز وهــي فــي ســن "

وحتــى زواجهــا، وهــي صــناعة ازدهــرت الســتخداماتها المتعــددة فــي 
ــــت لمواســــم الحــــج المــــسيحية  ــــاد والحفــــالت، وكان المواســــم واألعي
واإلســالمية المتجهــة لألراضــي المقدســة والتبــادل التجــاري أثــره فــي 
انتشار تلك الطرز، ولكن عانت هـذه الفتـاة التـي تعمـل فـي التطريـز 

لمفردات المرسومة المطرزة بأخرى حديثة ليس من محاولة استبدال ا
لهــا عالقــة بمــوروث فلــسطين، فــاألولى هــي نتــاج حــضاري للقــدس 
ــدة عــن مالمــح رمــوز تلــك  ــردات األخــرى بعي ــة والمف ــشرقية العتيق ال

  .)٢٤("المنطقة

ــــة  ولألســــف تظهــــر الشخــــصيات العامــــة مــــن نــــساء الدول
ـــاء الفلـــسطينية، كمـــا ظهـــرت فـــي  اإلســـرائيلية وهـــن مرتـــديات لألزي
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ًالــسابق زوجــة موشــى ديــان ترتــدي زيــا فلــسطينيا فــي حفــل رســمي  ً
ـــة فـــي األراضـــي  ـــتهم فـــي إظهـــار الجـــذور اليهودي ـــدعم رؤي ـــك ل وذل

  .الفلسطينية

ـــاس الثقافـــة الدينيـــة المـــسيحية وا إلســـالمية علـــى إن انعك
خصوصية الموروث الشعبي المقدسي يمنحها هالة وروحانية، وهنا 
ًيــصبح العجــز فــي إيقــاف التهويــد ســببا فــي توقــف أداء العديــد مــن 
الطقــوس الدينيــة المــسيحية واإلســالمية والتهديــد باختفــاء مظــاهر 
ًاالحتفاالت عامة والتي حتما ستختفي مع الوقت لو استمرت عمليـة 

  . هذا المنوال وبهذه السرعةالتهويد على

م تعرضـــت دولـــة فلـــسطين لسلـــسلة مـــن ١٩٤٨ومنـــذ عـــام 
السطو علـى التـراث المـادي سـواء التـراث األثـري أو الطـراز الـشعبي 
ًالحي، والذي يحيا بين الناس وما زال االعتداء مستمرا وال يوجـد لـه 

  .أي رادع

ــى خــصوصية ثقــافتهم وفــي  ولليهــود رؤيــة فــي الحفــاظ عل
القـــديم الـــذي يؤكـــد علـــى فنـــونهم أو الفنـــون التـــي ينـــسبوها اقتنـــاء 
  .ألنفسهم

فقد قامت دولة إسرائيل بتأسيس العديد من مراكز الدراسـات 
الشعبية كنتيجة لتنوع ثقافة اليهـود القـادمين مـن العديـد مـن الـدول 
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للعمل واإلقامة فيهـا، وهـو مـا يـسمح بـضمه لتراثهـا وترويجـه كجـزء 
  .من الثقافة اليهودية

ًوبالتالي لم يكن غريبا أن تجد أزياء وحلـي اليهـود موجـودة 
) مثل متحف كيب رارلي ببـاريس وغيـره(في متاحف الفنون الشعبية 

ّكمــا مثلــت الكتابــة العبريــة فــي متحــف اإلنــسان ببــاريس ولــم تمثــل 
اللغة العربية، وهو تقـصير مـن أهـل الثقافـة المتقاعـسين عـن نـشر 

  .ثقافتهم

 كـــل المنتجـــات المعدنيـــة والخـــشبية ويحـــاول اليهـــود شـــراء
والنسجية والحلي المرتبطة بـالموروث الفلـسطيني وأخـذ الـذي يخـدم 
رؤيــتهم وعرضــه وطباعتــه وتــسويقه كجــزء مــن المــوروث اليهــودي، 

  .وهو يعتبر إجراء خطير لمحو ذاكرة وتاريخ الشعب الفلسطيني

ًلقد سـرقت إسـرائيل آثـارا عديـدة موجـودة فـي األراضـي التـي 
ــدين اســت ولت عليهــا، كمــا ســرقت األديــرة وأحرقــت محــراب صــالح ال

م وكـــان مـــن أنـــدر القطـــع الخـــشبية ١٩٦٩األيـــوبي فـــي أغـــسطس 
  .المحفورة في العالم

ـــن  ـــد م ـــديل أســـماء العدي ـــد قامـــت إســـرائيل بتب ـــي التهوي وف
المنـاطق العربيــة بأســماء عبريــة، لترسـيخ هــذه األســماء فــي أذهــان 

ماء المـدن الفلـسطينية الرئيـسية فكـان أن حرفـت أسـ. النشء العرب
شـخيم وتعنـي فـي (من العربية إلى العبريـة فأصـبحت مدينـة نـابلس 
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بيــت (، بيــت لحــم )هبــرون وتعنــي الــصعبة(، الخليــل )العبريــة النجــد
  ).أورشليم(، القدس )لخم وتعني بيت الخبز

إن مظـاهر الــسطو علـى المــوروث المقدسـي تتعــدى األرض 
ٕريخ الحـي وان محـو الـذاكرة العربيـة فـي واألثر لتصل إلى سرقة التـا

القدس يتم علـى كـل المنـاحي، وهـو مـا يـستلزم الـوعي والجديـة فـي 
  .الحفاظ على الموروث اإلنساني المقدسي
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  مدخل تنمية الموروث المقدسي
  

يقصد بالتنمية عامة رفـع المـستوى، وهـي هنـا تهـدف لرفـع 
ثـه، واالسـتفادة مـن مستوى جودة حياة اإلنسان والمحافظـة علـى ترا

كل اإلمكانات المتاحة لإلتيان بأفضل ما يمكن منها من أجل النماء 
  .للشيء بمنهج قد يسمح باستمرار النمو

ومشاركة اإلنـسان أساسـية فـي عمليـة تنميـة اإلنـسان فهـو 
  .عماد التنمية وهو المستهدف األول منها

والتنميــة هــي عمليــة تغيــر شــامل ومــستمر تكــون بمعرفــة 
د المنظمــة والمــشتركة بــين النظــام الحــاكم والمــواطنين تهــدف الجهــو

ــدتها  ــة اقتــصادية، واجتماعيــة وعمرانيــة، تعــود فائ إلــى تحقيــق تنمي
  .على الفرد بأقصى درجة من الكفاءة لتضمن تحقيق تنمية

وهــي العمليــة المــصممة لخلـــق ظــروف التقــدم االقتـــصادي 
 فـي هـذه العمليـة ًواالجتماعي في المجتمع ومشاركة األهالي إيجابيا

  .)٢٥(واالعتماد الكامل على مبادرة األهالي بقدر المستطاع

والتنمية لها أنواع فهي بشرية أو مستدامة أو اقتصادية أو 
ــة وغيرهــا مــن  ــة أو ريفي ــة أو عقاري ــة أو سياســية أو إداري اجتماعي

  .المجاالت
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ولنجــاح التنميــة أســاليب تــستند علــى صــدق العمــل وأمانتــه 
  .مراحل مدروسةبهدف واضح و

 للظــواهر روتنميــة المــوروث التقليــدي تعتمــد علــى االســتثما
والمالمـــح الحياتيـــة الموروثـــة ثـــم التفكيـــر فـــي ســـبل تـــسويق هـــذه 

وترويج . المظاهر والمحافظة على أصالتها وعدم التعرض لالستبدال
المفاهيم والدالالت يهدف للوصول إلى تبني الظـواهر والتوسـع فيهـا 

  .د اجتماعية واقتصادية كبيرةمما يعود بفوائ

والمقــصود بالتنميــة هنــا هــو المحافظــة علــى روح المــوروث 
المقدســـي المـــستهدف إخفـــاؤه ضـــمن عمليـــة التهويـــد التـــي تتبعهـــا 
إســـرائيل، مـــع التعريـــف بـــه والعمـــل علـــى أن يـــؤتي بالفائـــدة علـــى 

  .أصحابه

وهنــاك أهميــة فــي تنميــة المــوروث التقليــدي بكافــة جوانبــه، 
ًث عـــن المـــوروث الـــذي يملـــك أن يكـــون ســـفيرا لقـــضية وهنـــا نتحـــد

القــدس، وهــو مــا يــستوجب رعايــة منــتج هــذا العمــل مــن النــواحي 
ًليــصبح جــزءا مــن . النفــسية واالجتماعيــة، وتقــديم الــدعم المــالي لــه

  .تفعيل القضية

ّإن مظـــاهر مرونـــة المـــوروث الـــشعبي تبـــدل مالمحـــه وأال 
ي تظــل مــع األمــاكن تــضيع عمقــه وروحــه وخطوطــه األساســية، والتــ

طوال تواجده في التاريخ، ومـا يحـدث فـي القـدس هـو إحـالل إنـسان 
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مختلــف بتقاليــد ومعتقــدات مختلفــة، وهــو مــا يمثــل نهايــة للمــوروث 
  .القديم، والذي سيصبح مرحلة من تاريخ المكان

ــق أهــداف  وتــرى الكاتبــة أن التنميــة هــي التــي تــدفع لتحقي
ـــع وتـــنعكس علـــى الشخـــصي ة المقدســـية حافظـــة تمـــس أرض الواق

  :الموروث المقدسي وهي تلزم بإيجاد

تحــسين للوضــع االجتمــاعي للمقدســيين ألنهــم الجــدار  .١
  .األول في حماية مدينة القدس

مــــن خــــالل : تحـــسين األوضــــاع للمــــزارعين والحـــرفيين .٢
ٕتــدريبهم علــى صــناعات صــغيرة وانــشاء مؤســسة تقــوم 
بتــسويقها كنــوع مــن توســع التــداول الســم القــدس علــى 

فة األصعدة، كما يجب إقامة ورش فنية بشكل مكثف كا
لنقـــل الخبـــرات التقنيـــة والتوســـع فـــي التعلـــيم والتـــدريب 
للحــرف اليدويــة المبنيــة علــى خامــات البيئــة المقدســية 
خاصــة خــشب الزيتــون، وبــث الرمــوز والــدالالت علــى 
المــــشغوالت اليدويــــة التــــي تعبــــر عــــن القــــدس مدينــــة 

 .السالم

خــــالل الدعايــــة للمنتجــــات فــــتح أســــواق للمنــــتج مــــن  .٣
المقدسية فـي المطبوعـات والمعـارض الطوافـة الداخليـة 



 ٦٠

ـــة، واإلعـــالم ودعـــم اإلعـــالن عـــن المنتجـــات  والخارجي
 .المقدسية

مـن خـالل االسـتفادة مـن األبحـاث : رفع مستوى المنـتج .٤
ـــي المجـــاالت المرتبطـــة بالخامـــات وتحـــسين  العلميـــة ف

  .جودة المنتج

  

 للقدس العربيـة علـى الخريطـة وقد يساهم الترويج السياحي
الدولية وطرح االحتفاالت والرقصات وليالي السمر وعـروض األزيـاء 
والمنتجــات اليدويــة التقليديــة التــي ســيحملها الــسائح زائــر المدينــة، 
والتي يجب أن تنمو لتصل لمواصفات تسمح لها باالنتشار والتوزيع 

هـا الطوافـة، والتصدير لتصبح ذكـرى زيـارة القـدس، أو مـشاهدة كنوز
ويخرج الزائر من المعرض بقطعة يدوية مقدسية، أو اسطوانة ألنغام 

  .تحمل معزوفات من فلكلور المدينة العتيقة

ٕوكل ذلك من أجل الحفاظ على ذاكرة القدس الشرقية واحياء 
مظاهر قد تكون اندثرت ولكنها تسعى للقيـام مـن جديـد فـي ضـرورة 

  .للمحافظة على روح المدينة القديمة

ومن أجـل تنميـة المـوروث التقليـدي للقـدس ال بـد مـن عقـد 
تجمــــع علمــــي يــــضع خطــــة إســــتراتيجية وبرنــــامج عاجــــل التنفيــــذ، 
ــسان،  ــة بالثقافــة وحقــوق اإلن ــة المعني بالتعــاون مــع الجهــات الدولي



 ٦١

ويكــون الهــدف منــه وقــف التهويــد ودعــم المقاومــة الثقافيــة للتهويــد 
  .اعية واقتصادية وفنيةالصهيوني، وتكون محاوره إعالمية واجتم

  

  :قدسي فيموأهمية الرؤيا التنموية للموروث ال

ـــشبكات بمـــادة  - ـــد بمـــد القنـــوات وال مقاومـــة فكـــرة التهوي
  .فيلمية عن الموروث المقدسي

ـــف  - ـــدويل ثقـــافتهم والتعري ـــا بت ًمـــساندة المقدســـيين دولي
بحقهم الشرعي الذي يؤكده التـاريخ والمـوروث الـشعبي 

 .ذا التاريخًالذي يعد انعكاسا له

ًالتعريف بالشخصية والهوية المقدسية يعد رابطا بالحق  -
 .العربي في األرض المقدسة

توثيــــق المــــوروث المقدســــي يحفظــــه ويــــسلمه وثيقــــة  -
 .لألجيال القادمة

ــى نطــاق واســع،  - ــة المقدســية وعل تنميــة الحــرف اليدوي
ًالتي يمكنها جلب أموال تدعم المقدسيين نفسيا وماديا ً. 

عـــن طريـــق الثقافـــة هـــي أصـــعب الطـــرق إن المقاومـــة  -
وأهمهـــا علـــى اإلطـــالق فهـــي تنتـــشر كـــروائح زجاجـــات 
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العطور تفوح وتؤثر في الحـواس والوجـدان وال يـستطيع 
  .أحد أن يمنع انتشارها
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  أساليب الحفاظ على الموروث المقدسي
  

  :تعتمد أساليب الحفاظ على الموروث المقدسي على

ــــاحف متخصــــصة - ــــي عــــرض المــــوروث تأســــيس مت  ف
 .التقليدي بأنواعه

تأســيس مراكــز أبحــاث تــضم خبــراء يــديرون الرؤيــا فــي  -
 .الدراسات الفلكلورية

 .تأسيس معمل ترميم للقطع التي تحتاج لترميم -

  .تأسيس أرشيف للفلكلور المقدسي -

إن التنمية تخضع لعدة عوامل يتم من خاللها وضع آليات، 
ها ال بد من إخضاعها لظروف وعند وضع برنامج يهدف لتنمية بعين

المجتمـــع التـــي ســـتطبق عليـــه، مـــن خـــالل المنظومـــة االجتماعيـــة 
  .والعادات والقيم الموجودة فيه

كمـا أن المكـان والطبيعـة الجغرافيــة، ومـا تقدمـه مـن ثــروات 
وما ستتيحه من مميزات، قد تدعم البرنامج التنموي المزمع وضعه، 

 وتغطيتهـا لكافـة المنـاحي التـي باإلضافة لتقدم التـشريعات القانونيـة
  .)٢٦(تمس طبيعة العمل التنموي
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الخالصــة إذا أردنــا الحفــاظ علــى مــوروث الثقافــة التقليديــة 
المقدسية فال بـد مـن إجـراءات تعتمـد باألسـاس علـى إعـداد بـاحثين 
ــداني بالقــدس،  جــادين، واالســتعانة بخبــراء يعملــون فــي الحقــل المي

ـــه، مـــع وتكـــون مهمـــتهم جمـــع وتـــصنيف المـــور وث واالســـتفادة من
ًالتعريف والعرض الدائم للمادة الفلكلورية متحفيـا والكترونيـا، والتـي  ًٕ
ــة  ــين كاف ــاون ب ــسطيني، والتع ــف الفل ــي المل ــدة ف ــائج جي ســتؤتي بنت
الجهــات العاملــة فــي المجــال البحثــي والفنــي داخــل وخــارج مدينــة 

  .القدس
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  الذاكرة المقدسية والمتحف المقدسي
  

تمــاد علــى العــرض المتحفــي والــسينمائي والعــروض إن االع
المتغيرة لنماذج من الفنون الشفاهية والمادية من منتجات التـشكيل 
الــشعبي ســواء النفعــي أو الجمــالي المــستخدم والموجــود فــي البيئــة 
المقدسية، له دور كبير في حفظ ذاكرة القدس، ليـتم االحتفـاظ بهـذه 

ة، وهو صراع مع الوقت إلنقاذ ما النماذج في ذاكرة األجيال المتعاقب
  .يمكن إنقاذه مع التغير السريع لخريطة القدس

كما يجب أن تعتمد تنمية الموروث الـشعبي المقدسـي علـى 
  .فعاليات وبرامج وأساليب متنوعة تمأل المساحات الثقافية المختلفة

  

  :وفي فلسطين متاحف هامة منها
 :فلسطينيمتحف دار الطفل العربي للتراث الشعبي ال* 

في مبنى يعود إلـى القـرن الثـامن عـشر تأسـس متحـف دار 
، الـذي يــضم ١٩٧٨الطفـل العربـي للتــراث الـشعبي الفلـسطيني عــام 

مجموعة ثمينة ونادرة من األزياء والحلي الفلسطينية وأدوات الحرف 
وقـد زاره منـذ تأسيـسه اآلالف مـن الطـالب . التقليدية والقطع األثرية

  .ألجنبيةوالوفود المحلية وا
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يهــدف المتحــف إلــى حفــظ التــراث الــشعبي الفلــسطيني مــن 
الضياع والنهب والتشويه وعرض هذا التراث بأسلوب علمي يليق به 
  .ٕوابراز الجوانب الحقيقية له التي تتعرض لمحاوالت الطمس والسرقة

ومؤســـسة دار الطفـــل العربـــي بالقـــدس منـــذ تأسيـــسها عـــام 
ــدار ٥٥ إثــر مذبحــة ديــر ياســين وتــشريد ١٩٤٨ ً طفــال، حرصــت ال

ـــسطيني فأخـــذت تعمـــل قـــدر  ـــشعب الفل ـــى تـــراث ال علـــى الحفـــاظ عل
وكــان هــدفها . المــستطاع علــى جمــع مــا أمكــن مــن التــراث الــشعبي

آنذاك االحتفاظ بالثياب واأللبسة الفلسطينية على ) االبتدائي(األولي 
اختالف أنواعها الرتدائها من قبل األطفال والطالبات فـي المناسـبات 

انتشرت قصة هذه البادرة فأخذ مـن وصـل إلـيهم . الحفالت الشعبيةو
خبرها بمد الدار بمـا لديـه مـن روائـع أثريـة حتـى اكـتظ بهـا المخـزن 
ــى أن  ــتم اســتئجار غــرفتين مــن دار مجــاورة إل ــه ف وضــاق بمحتويات
ازدادت مبــاني دار الطفــل وتــم انتقــاء إحــدى دورهــا األثريــة القديمــة 

ًرا للمركز الشعبي العربي الفلسطيني بهدف ليكون قسمها األراضي دا
إعطـــاء صـــورة حيـــة عـــن الفلـــسطيني وحياتـــه فـــي مدينتـــه وقريتـــه 

  .ومضارب خيامه منذ مئات السنين وحتى يومنا هذا

الـذي عقـد فـي الـشارقة فـي " مهرجـان القـدس تنـاديكم"وفي 
م، تبرعت الشيخة جـواهر عقيلـة صـاحب الـسمو أميـر ١٩٨٨شباط 

دكتور ســلطان بــن محمــد القاســمي بمبلــغ مليــون الــشارقة الــشيخ الــ
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درهــم إمــاراتي كمــا تبــرع أبنــاء صــاحب الــسمو أميــر الــشارقة بمبلــغ 
  . ألف درهم إماراتي٦٠٠

  :محتويات المتحف

الثيــاب والمجــوهرات مــن مختلــف منــاطق فلــسطين مــصنفة : ًأوال
  .وقف التسلسل الزمني

  .لتقليديغرفة الضيافة في البيت المقدسي واألثاث ا: ًثانيا

  .أدوات الزراعة والصناعة واألسلحة: ًثالثا

  .الفخار والنحاس: ًرابعا

  .غرفة عرض لبعض مقتنيات المرحومة هند الحسيني: ًخامسا

  

  :وفي خارج فلسطين متاحف فلسطينية هامة منها
تحتـــضن مدينــــة دمــــشق العديـــد مــــن المراكــــز الفلــــسطينية 

ي وصــيانته وحمايتــه مــن المهتمــة بإحيــاء التــراث الثقــافي الفلــسطين
  :السرقات التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي منها

  :مركز حلوة زيدان* 

 ويقــوم علــى أنــشطة وفعاليــات مختلفــة ١٩٧٣تأســس عــام 
ــاء  تــدخل ضــمن إســتراتيجية وطنيــة تهــدف بــشكل أساســي إلــى إحي
التراث الفلسطيني والحفاظ على الفلكلور الفلسطيني وتعزيـز الهويـة 
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ية وتعميق اإلحساس الـوطني عنـد الـشعب الفلـسطيني فـي الفلسطين
سورية ومختلف بلدان العـالم مؤكـدة التـرابط بـين النـشاط الفلكلـوري 

ويــضم هــذا المركــز . للمركــز مــع حركــة التحــرر الوطنيــة الفلــسطينية
قـــسم الخياطـــة والتطريـــز، وقـــسم صـــناعة الـــسجاد اليـــدوي بنوعيـــه 

لــيم حرفـــة الحــرق علـــى الخــشن والنــاعم، وقـــسم ثالــث يـــتم فيــه تع
الخشب وصناعة الورد مـن القمـاش والـسيراميك، وقـسم آخـر يتمثـل 

  .في صالة البيع

  :مؤسسة الشجرة للذاكرة الفلسطينية* 

مؤســــسة وطنيــــة بحثيــــة مــــستقلة تعنــــى بتــــسجيل الــــذاكرة 
ــسن  ــين كبــار ال ــسطينية بهــدف خلــق جــسر مــن التواصــل مــا ب الفل

يــشمل نــشاط المؤســسة . توالــشباب الفلــسطيني المولــود فــي الــشتا
تــسجيل ذاكــرة كبــار الــسن وتوثيقهــا بطــرق علميــة واســتخراج مــادة 
ٕفلمية وفوتغرافية ومكتوبة منها واصدار كتب عن القـرى الفلـسطينية 

 بهـدف كـشف ممارسـات االحـتالل القمعيـة ١٩٤٨المدمرة منـذ عـام 
والوحــــشية ضــــد أبنــــاء الـــــشعب الفلــــسطيني للحيــــاة االجتماعيـــــة 

  . والسياسية والكفاحيةواالقتصادية
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مشروع توثيق الموروث الشعبي بمدينة 

  القدس
  

  مجاالت دراسة الموروث الشعبي: ًأوال

تتنـوع مجـاالت دراســة المـوروث التقليــدي للـشعوب وتتنــامى 
ــل هــذه التقــسيمات لمجــاالت المــوروث  ًدراســتها نظــرا ألهميتهــا ولع

  : دراسات األجنبية والعربية وهيالشعبي ذكرت في العديد من ال

 :العادات والعرف والتقاليد  .أ 

  :وتعتمد على دراسة

  :عادات دورة الحياة من .١

ــــد – الوضــــع –الحمــــل : المــــيالد - ــــسبوع – الولي  – ال
  . البلوغ–التسمية 

البحث عن عروس، طلب العروس، الخطبة، : الزواج -
ــة،  ــزل الزوجي ــاف، من ــة الزف ــاف، مراســم ليل حفــل الزف

  . الزوجين، وغيرهاعالقات أهل

ــاة - ــوفي، تجهيــز المتــوفي : الوف اســتعدادات أســرة المت
لدفنه، نقل الميت، مراسم الدفن، الصالة على الميت، 



 ٧٠

تقاليــد زيــارة الميــت، تقاليــد األســرة بعــد وفــاة المتــوفي 
 ).حسب درجة القرابة(

 

 :االحتفاالت والمناسبات ومنها .٢

سيحية فــي الــدين اإلســالمي والمــ: االحتفــاالت الدينيــة -
  .واليهودية على كافة أشكالها ومختلف أوقاتها

أعيـــــاد الحـــــصاد والربيـــــع : االحتفـــــاالت االجتماعيـــــة -
  .وغيرها

ـــــة - ـــــاالت : االحتفـــــاالت القومي ـــــر واحتف ـــــاد التحري أعي
 .المناسبات التاريخية

 

العالقــات اإلنــسانية بــين أفــراد المجتمــع والتــي تخــضع  .٣

 :للعرف والتقاليد ومن هذه العالقات

السفر والترحال، العالقة بـين الـذكر واألنثـى، عالقات  -
ـــات األســـرية، عـــادات  ـــصغر، العالق ـــر وال عالقـــة الكب
الطعــام والــشراب، األســواق الــشعبية، جلــسات العــرف 
االجتمــاعي التــي تــسيطر علــى عالقــة أفــراد المجتمــع 
بعــضهم الــبعض، شــكل الحيــاة اليــومي وســلوك أفــراد 

 .المجتمع بعضهم مع بعض
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 :عبيةالمعتقدات الش  .ب 

  :وهي التي تهتم بدراسة النواحي التالية

ــور  ــات والطي ــاء والقديــسين، الحيوان الــروح، اإلنــسان، األولي
والنباتـــات، الـــسحر واألحـــالم، األمـــاكن، المعـــادن واألحجـــار، النظـــرة 
للعــالم المحــيط، األلــوان، مــا وراء الطبيعــة، العــالج بطــرق التــداوي 

  .الموروثة

  

  : تحتهاأما الفنون الشعبية فيندرج  .ج 

  :فنون األدب الشعبي - 

  :وهو فن يعتمد على أنماط عديدة لفنون التعبير الشفاهي ومنها

الملحمـــة والـــسير بأنواعهـــا، المـــوال بأنواعـــه، اإلنـــشاد  •
ــــة والحكايــــة، األســــطورة، األهــــازيج،  والمــــديح، الحدوت

  .المأثورات والتعابير المتداولة، النداءات، المثل، اللغز

  :ةفنون الموسيقى الشعبي - 

  :وهي فنون تعتمد على القول وتشمل

الموســـــيقى المـــــصاحبة لألغـــــاني بجميـــــع مناســـــباتها  •
  .االجتماعية أو الدينية أو القومية

  .الموسيقى المصاحبة لأللعاب والرقصات •

  .الموسيقى المصاحبة لالبتهاالت والمدائح واإلنشاد •
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  :فنون الرقص الشعبي واأللعاب - 

  :وهي فنون تعتمد على

عيـــــة والفرديـــــة المرتبطـــــة بمناســـــبات الرقـــــصات الجما •
  .اجتماعية ودينية وقومية

ــي أو اجتمــاعي أو  • األداء المــرتبط بممارســة طقــس دين
  .غيرها

  :أما األلعاب فتعتمد على •

  .تدوين الحركات واألغاني والموسيقى المصاحبة لها

  ):المسرح الشعبي(فنون العرض واألداء الشعبي  - 

ي الــذي يــؤدي فــي ينــدرج تحتــه كافــة أشــكال العــرض الــدرام
ســياق نــص لــه بدايــة ووســط ونهايــة وتحكمــه قواعــد حبكــة وأســس 
العمل اإلبداعي، مما يجعلـه يخـضع لفـن العـرض الجمـاهيري ومنهـا 

  .فن األراجوز وخيال الظل، وغيرها

  :فنون التشكيل الشعبي - 

تحتـــوي علـــى كـــل المـــدرك المرئـــي والمحـــسوس للعـــين مـــن 
ًما يحمل رمـوزا لهـا دالالتهـا ًأشكال، والذي يحمل شكال من خامة، ك

فكـل تجـسيد للمفـاهيم والمعـارف . الرمزية في بيئتهـا الموجـودة فيهـا
  :الشعبية من أشياء هو ثقافة تعتمد على الشكل والتشكيل، وهي إما



 ٧٣

وهي التي تعتمد على تـشكيل : فنون التشكيل المجسمة •
له عمق وله كتلة وفـراغ كفنـون ) مجسم(ثالثي األبعاد 

تقليديـــة وأشـــغال النجــارة والمعـــادن واألحجـــار العمــارة ال
ــــسجية، وغيرهــــا مــــن القطــــع  والــــدمى والمــــشغوالت الن

  .المجسمة

وهي التي تعتمد على تشكيل : فنون التشكيل المسطحة •
ثنــائي األبعــاد كفنــون التــصوير الــشعبي والوشــم وفنــون 
التوشية والنقوش والزخارف علـى كافـة المنتجـات وهـي 

ًتحمــل شــكال مميــزا يمثــ ل المفــردة التــي ترمــز لــشيء لــه ً
  .داللته في بيئته التي أوجدته

ــشكيلي المتبقــي مــن  ــدي هــو المــوروث الت ــتج التقلي إن المن
الثقافات المتراكمة لمجتمع ما في مكـان مـا، ومـا هـو إال قطعـة مـن 
الطبقات الرسوبية الحضارية لثقافة كل مجتمع، ورعاية تلك الفنـون 

كل منتج يدوي تقليدي يـتم المحافظـة هي رعاية للتراكم المعرفي في 
كمـا أنـه قـد يـصبح . وهو يعد تواصل رأسي لتاريخ مجتمع مـا. عليه

  .ًجذورا تحمل معها عناصر للتواصل بين أفراد المجتمع

وتركن مصادر إبداع الفنان الشعبي على موروثه، والطبيعة 
التي تحيط به وحاجته، وكل قطعة فنية تحمل في طياتها تآلف بـين 
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ــسجما أجز ــا من ــشعبي تآلف ــصنع مــن عناصــر العمــل الفنــي ال ًائهــا لت ً
  .يحقق القيم الجمالية المختلفة

إن الفن الشعبي هو المزج بين الواقـع الـذي يعيـشه المبـدع 
والخيـــال الـــشعبي الـــذي يبتعـــد عـــن القـــوانين الرســـمية التـــي تمـــس 

بـل هـو خالصـة . الخاصة، بل هـو الجـامع المحقـق الـسهل الممتنـع
  .إلنسانيةالتجربة ا

وبذا يمثل الهوية التـي يجـب أن يقـدم لهـا التوثيـق والتنميـة 
  .)٢٧(كي تبقى حاملة مالمح الخصوصية

ًكمــا تتــأثر عناصــر المــوروث التــشكيلي تبعــا للمكــان ســواء 
ًصحراويا أو زراعيا أو بحريـا أو نهريـا ً ً وسـواء كانـت ثقافـة مـستقرة . ً

الـصحراوية والـسواحيلية كالزراعة والبيئات النهرية أو غير مستقرة ك
ــك  ــى انــسجام كامــل مــع البيئــة وفــي تنــاغم مــع تل ــا عل إال أنهــا تحي

  .الحياة

إن عناصـر المـوروث الـشعبي هــي تعبيـر عـن كافـة منــاحي 
الحياة، وهي تسجيل صادق لإلبداع اإلنساني والمرونة في العالقات 
ــة وتوحــد أســسها  ــات الثقافي ــي تعطــي للموروث ــشر وهــي الت ــين الب ب

  .ها المختلفةومبادئ
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  فلسفة التوثيق للموروث الشعبي المقدسي: ًثانيا

  

تتمثل عملية رصد وتوثيق مالمح الحيـاة اليوميـة والمظـاهر 
التقليدية في القـدس المرتبطـة بـشكل الممارسـات المختلفـة ومالمـح 
الفنـــون واإلبـــداع مـــن خـــالل التـــسجيل بـــأدوات التـــسجيل الـــصوتية 

 تعكس الثقافة وحركة اإلنسان اليومية والفوتوغرافية والرقمية، والتي
وحيــاتهم وأعمــالهم، بعــاداتهم وتقاليــدهم ومعتقــداتهم المتنوعــة، مــع 
رصد أشكال الفنون المختلفة والحرف والصناعات المختلفة، كما يتم 

  :رصد أشكال التعبير الشفاهي بأنواعه وذلك من خالل رصد اآلتي

 :الحاجات األساسية لإلنسان وتتركز في  .أ 

حيث يحمل تشكيل يناسب الطقس والمتغيرات : كنالمس •
التي تطـرأ علـى المكـان والمـستوى االجتمـاعي لـصاحب 
السكن وظروف األرض وظروف التملك وتقـسيم األرض 

  .واالستقرار

يناســـب الـــسكن ومـــساحته ويعكـــس المـــستوى : األثـــاث •
االقتصادي ليتناسب مع الدخل وطريقة االستعمال التـي 

  .صاحب األثاثتعكس المستوى الطبقي ل
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تتناســـب األثـــاث والمـــستوى االجتمـــاعي : المفروشـــات •
واالقتصادي لصاحب المنزل، وبه أشـغال الخـرز واإلبـرة 

  .والتوشية وغيرها من التقنيات

حيث يحتاج إلى الثمرات وطرق تحضير الطعام : الغذاء •
ٕواعداده وتجهيزه وتخزينه وذلك من خالل أدوات وطرق 

ها عالقة بمناسبات ومواسم وسبل عديدة ترتبط بأنواع ل
الفاكهــة والخــضروات ومــا تعطيــه الطبيعــة لإلنــسان فــي 

  .هذا المكان

حيث يكتسب منه اإلنسان دخله الذي يسمح له : العمل •
بــشراء احتياجاتــه مــن طعــام وســبل عــيش كــريم وغيــره 
ليصبح العمل مركز فـي حيـاة المجتمعـات للحفـاظ علـى 

 .وجودها

 وراء الطبيعــــــة عالقــــــة اإلنــــــسان بالطبيعــــــة وبمــــــا  .ب 

 :والظواهر الكونية

لقد كان لتوثيـق الحيـاة اليوميـة والطقـوس التـي يتبعهـا 
ًالفرد وارتباطها ببناء المجتمع واستمرارا لثقافته وانتشارا لها أثر  ً
كبير في التأريخ إلنسان هذا المكـان وهـو تـاريخ لوجـوده وحقـه 

  .في األرض فهو حامل هذه الثقافة
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 :ان والمجتمع واآلخرعالقة اإلنسان بالمك  .ج 

يحتــاج اإلنــسان إلــى عــشيرة وجماعــة يحيــا فيهــا تمــده 
ببنـــاء اجتمـــاعي وسياســـي، وهـــو بـــذلك يـــدخل ضـــمن منظومـــة 
تحكمهــــا عــــادات وتقاليــــد وتقــــوم بينهــــا ثقافــــة خاصــــة تحمــــل 

  .خصوصية تمد هذا المجتمع بأواصر الرباط بين أفراده

 

 .ةالمعطيات البيئية والخامات التي توفرها الطبيع  .د 
 

األدوات والمعـــدات األساســـية المـــستخدمة فـــي حيـــاة   .ه 

 :اإلنسان

الزراعة (وهي األدوات الخاصة بالطعام أو أدوات العمل 
ــصيد والرعــي ــوع المنــتج ) وال وأدوات خاصــة بالتــصنيع حــسب ن

  .وخامته

 

ــــة   .و  ــــي تعكــــس خــــصوصية الثقاف ــــر الت أشــــكال التعبي

 : المقدسية حيث

وبالرقص المـرتبط التعبير بالعروض الرياضية واأللعاب  •
  .باالحتفاالت االجتماعية والعادات والمناسبات

  .التعبير بالموسيقى والغناء •

  .التعبير بكافة أشكال األدب الشفاهي •
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  .التعبير بالنحت والتشكيل المجسم •

  .التعبير بالتصوير الملون وبالرسم والنقش والحفر •

 .التعبير بالعروض المسرحية وفنون العرض المختلفة •
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  أهمية رصد وتوثيق الموروث المقدسي: ًثالثا
  

إن أهميـــة رصـــد وتوثيـــق المـــروروث المقدســـي تتركـــز فـــي 
ًتسجيل العديد من المالمح التي قد تختفي وال يبقى لها أثرا، وهو ما 
ًيحتــاج إلــى حفظــه لألجيــال المقبلــة، ولكنــه أساســا جــزء مــن قــضية 

عروبـة القـدس بتوثيـق القدس لما يمثله من وثيقـة هامـة فـي تأكيـد 
تلك المالمح العربية من خالل الموروث األصلي للمدينة المستهدفة 

  .بالتهويد

كمـــا أن تـــسجيل ورصـــد الحيـــاة اليوميـــة المقدســـية ســـيلفت 
األنظار لضرورة االعتماد على الثقافة في المقاومة حيث أن الثقافة 

ن التقليديــة تمثــل صــلب الهويــة والخــصوصية، وهــو هنــا للفلــسطينيي
جزء من تأكيد حقهم التاريخي، كما أنه هام فـي إظهـار جانـب كبيـر 
من تراكم تاريخهم في المدينة، والحفاظ على ذاتية تلك المدينة، لـذا 

  :كان هناك أهمية لـ

ـــصورة  - ـــشيوخ الحـــاملين ل ـــار وال  ســـرعة الجمـــع مـــن الكب
القــدس العربيــة العتيقــة، والــذين ســيعبرون عــن مالمــح 

 المدينــة، وهــو مــا سيــساهم فــي التغيــر الــذي تتعــرض لــه
  .وضع مخطط للحفاظ على مالمح المدينة العربية
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االســتفادة مــن جمــع المــوروث الــشعبي فــي وضــع خطــة  -
  .إستراتيجية تهدف للحفاظ على مالمح القدس العربية

ًالعمل بمنهج أكثر تأثيرا في المقاومة حيث تبدل اآلن في  -
ـــراق ا ـــدي لالســـتعمار واخت ـــالم الـــشكل التقلي لـــشعوب، الع

  .ًلتصبح الثقافة أكثر تفعيال

  :ويجب جمع وتوثيق الموروث المقدسي المتنوع الموجود في

  .الموروث الشعبي المرتبط بالمعتقدات اإلسالمية •

  .الموروث الشعبي المرتبط بالمعتقدات المسيحية •

  .الموروث الشعبي المرتبط بالمعتقدات اليهودية •
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  روث المقدسيوالمإجراءات جمع وتصنيف : ًرابعا
  

 :مرحلة ما قبل الجمع  .أ 

وهو مـا نحتاجـه قبـل القيـام بالعمـل الميـداني فـي القـدس مـن خـالل 
  :االستعانة بـ

) اإلنترنــت(المــصادر العلميــة وشــبكة المعلومــات الدوليــة  -
  .التي تعرضت لموضوع البحث ومنطقة الدارسة

كــــاميرا (األدوات التــــي يحتاجهــــا الجمــــع الميــــداني وهــــي  -
رقميــة، جهــاز تــسجيل صــوتي، شــرائط كاســيت ديجيتــال 

فارغــة، أقــالم وأوراق خاصــة بالرســم، متــر للقيــاس، دفتــر 
 ).للتدوين

 .مراجع علمية ودراسات يستند عليها الباحث في عمله -

  :وهنا ال بد لنا من اختيار مجموعة العمل والتي تعتمد على

خبــراء فــي علــوم الفنــون الــشعبية فــي كافــة التخصــصات  -
ـــــوم ال ـــــصنيف مـــــن وفـــــي عل ـــــوم الت ـــــي وعل حاســـــب اآلل

  .األكاديميين العرب

بــاحثين فــي الفنــون الــشعبية مــن دولــة فلــسطين بمرحلــة  -
  .الدراسات العليا من كافة التخصصات
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ــدانيين ومــدربين ومهندســي برمجــة وصــيانة  - جــامعيين مي
 .ألجهزة التسجيل الصوتية والضوئية من مدينة القدس

  

  :إعداد جامع ميداني مقدسي

ًلباحث العصري قادرا على تجاهل الوسط االجتماعي لم يعد ا
مـادتهم واإلطـار األدائـي ) مـصادر الدراسـة(الذي يـستمد منـه الـرواة 

الـذي يتحركــون فيـه، وكــان لغـزو األدوات التكنولوجيــة الحديثـة مثــل 
ـــاهج البحـــث  ـــي تطـــوير من ـــر جـــذري ف ـــسجيل أث ـــصوير والت آالت الت

يانة هذه األجهزة جزء ال الميداني، لذا أصبح التمرس في تشغيل وص
  . )٢٨(يتجزأ من عملية إعداد وتأهيل الباحث الميداني

ــه ظــروف صــعبة  ســيما وأننــا نتحــدث عــن باحــث مقدســي ل
  .مختلفة وغير تقليدية فهو يعيش وسط تغير وصراع ال نهاية له

ــالجمع يحتــاجون  إن مجموعــة البــاحثين الــذين ســيقومون ب

  :إلى

ــة و - ــسابقة عــن االطــالع علــى المــادة المجمع الدراســات ال
  .القدس

التــدريب علــى الطريقــة المثلــى إلجــراء المقــابالت واختيــار  -
  .الموضوع بكافة جوانبه



 ٨٣

التــدريب علــى الطريقــة المثلــى إلجــراء المقــابالت واختيــار  -
  .اإلخباريين الذين يغطوا نقاط البحث

التعــرف علــى ســبل اســتخدام اآلالت التــي ستــستخدم فــي  -
  .الجمع الميداني

ر الباحث ألهمية جمع المنطوق لألسماء المحلية لفت نظ -
المقدســـــية مـــــن خـــــالل التعـــــرض لمـــــصطلحات اللهجـــــة 

  .المحلية

أهميــــة حــــصول الجــــامع علــــى بعــــض تقنيــــات الرســــم  -
التخطيطي وهو ما يسهل عليه في الميدان رسـم األشـياء 

 .التي قد تحتاج لرصد ويصعب تصويرها
  

  :إعداد دليل الجمع الميداني

سئلة التـي سـتطرح علـى المـستوى اإلخبـاري وهو مجموع األ
  :لتغطية كافة الجوانب المراد جمعها لذا يجب أن يحتوي على

ـــي ومواصـــفات المكـــان  - ـــصيلية للموقـــع الجغراف أســـئلة تف
والفــراغ وتوضــيح المــساحات والطــرق وكأنهــا صــورة رؤي 

  .العين

ـــي  - ـــب الخدمـــة ف أســـئلة تحـــدد وســـائل المواصـــالت ومكات
  .منطقة الدراسة



 ٨٤

ــل أســباب إطــالق أســماء أســئلة - ــالم التــاريخ مث  تحــدد مع
  .الشوارع والطرق، تاريخ المكان المنقول بين الناس

أســئلة تتحقــق مــن طــرق الــتعلم فــي المــدارس وظــروف  -
الدراسة ومالبس الطلبة وخالفه، األمية وعالقتها بالثقافة 

  .التقليدية

ـــشهادة  - ـــوت وال ـــدات حـــول الم ـــصحية والمعتق ـــاهيم ال المف
  . السياسيةواالعتقاالت

ـــة المـــستعرضة  - ـــب المـــوروث المختلف أســـئلة تغطـــي جوان
 .ًسابقا

 

 :مرحلة الجمع الميداني في القدس  .ب 

إن واقع العمل الميداني في جمع المأثورات الشعبية ينبئنا أن 
الرواة تختلف قدراتهم على الرواية، وطاقـاتهم علـى الحفـظ والتـذكر، 

ــر أث ــنص يتعــرض باســتمرار للتغيي ــم فــإن ال ــاء انتقالــه فــي ومــن ث ن
ولكن حجم هذا التغير وأهميته تختلـف بـاختالف العناصـر . المجتمع

ــي  ــان األحــداث وزمانهــا أو ف ــر فــي مك ــصيبها التغيــر والتغيي ــي ي الت
ــرة، ولكــن  ــرا بــسيطا غيــر ذي أهميــة كبي ًالشخــصيات، فقــد يعــد تغيي ً
التغير في حبكة األحداث وتسلسلها أو في وضع نهاية مختلفـة يعـد 

ًاما جديرا باالنتباه، وهو ما يحدث عـادة أثنـاء انتقـال الحكايـة ًأمرا ه ً



 ٨٥

ٍ مــثال مـــن راو إلـــى آخـــر وانتــشارها فـــي المجتمـــع الواحـــد أو مـــن – ً
ٕمجتمــع إلــى مجتمــع مختلــف، إذ تــؤثر بيئــة الــراوي واطــاره الثقــافي 

  .)٢٩(إلخ في صياغة للحكاية التي يرويها... وجنسه 

ساسية في البحث الميداني وتعد هذه المرحلة هي الركيزة األ
المــرتبط بجمــع المــوروث الــشعبي، ولــه أدواتــه األساســية حتــى يــتم 

  :إنجازه وهي

دليل العمل الميداني وهو أسئلة توضع بهدف تغطية كافة  -
  .جوانب موضوع الجمع

  ).بنوعيها المباشرة وغير المباشرة(المقابلة  -

ـــاريون - وهـــم المـــصدر الرئيـــسي لمعلومـــات البحـــث : اإلخب
  .ية اختيارهم هامة ليعبروا عن كافة مناحي الحياةوعمل

  .التوثيق الفوتوغرافي والتسجيل بالفيديو -

الرســـم التخطيطـــي للعديـــد مـــن المالحظـــات التـــي تحتـــاج  -
  .لذلك

كما سـتعتمد علـى إدارة الرحلـة الميدانيـة مـن القـاهرة مـع  -
وتوجيـه العمـل . الباحثين المقدسيين عبر شاشات التلفاز

ة المـشكالت التـي قـد يواجههـا الباحـث، الميداني ومواجهـ
  .وتؤثر على توجه البحث



 ٨٦

ــى النجــاح فــي  - ــاج إل ــة الجمــع الميــداني يحت ــام عملي ٕواتم
ـــــادة  ـــــى جـــــوهر الموضـــــوعات، وصـــــدق الم ـــــز عل التركي
ٕالمجموعــة وانجــاز العمــل فــي الــزمن المعتمــد فــي الخطــة 

  .الميدانية

ـــة  ـــف فـــي جمعهـــا وطريق ـــداني تختل ـــة الجمـــع المي إن عملي
ٕد لها باختالف هدف الباحث وامكاناتهاإلعدا

)٣٠(.  

عمليــة الجمــع الميــداني تحتــاج لدراســة اســتطالعية جيــدة 
ٕواعداد دليل للباحث يضع الباحث على أساسه التساؤالت التي تدور 

والمــادة المجموعــة تحتــاج . حولهــا خطــة الجمــع مــن منطقــة البحــث
  .لتدقيق وتصنيف ليتم إعادة عرضه وجعله بذرة لعمل تنموي

ونحن هنا في القدس ال بد أن نراعي مشكالت العمل الميداني 
ــشعبي والجــامع الميــداني  ــد تعــرض الباحــث ال مــن ظــروف أمنيــة ق
للخطــر، وهــو مــا يــؤذن بأهميــة اإلســراع بــالجمع، مــع مراعــاة الدقــة 
المتناهية ألن الـذي سـيجمع مـن مـادة ميدانيـة قـد ال يتـسنى جمعـه 

  .مرة أخرى

 



 ٨٧

 :لمادة الميدانيةمرحلة تصنيف وتحليل ا  .ج 

  :وتنقسم إلى مستويين

يتم تصنيف المعلومات التي تـم جمعهـا، : المستوى األول -
ٕواعادة وضـع عنـاوين فرعيـة لهـا لتـسكين هـذه التفاصـيل 

  .لتغطي كافة جوانب الموضوعات األساسية المطروحة

ــــستوى الثــــاني - ــــن المــــادة : الم ــــا االســــتفادة م ــــتم فيه وي
تــاح علــى أرض الواقــع، المجموعــة لتنميتهــا فــي إطــار الم

وســيكون ذلــك علــى مــستويات تعتمــد علــى التنــسيق مــع 
الجهات المعنية، وفي موضوع القدس فـإن عنـصر الـزمن 
ًوالتعــاون بــين العــرب والمقدســيين هــام جــدا للتوســع فــي 

  .تنفيذ الرؤيا التنموية للموروث المقدسي
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  التوصيات
  

ن إلـى عـدم وجـود تعـاون إن إشكالية الفلكلور المقدسي ترك
بـين كافــة المهتمــين بــه، لــذا يجــب البــدء بالعمــل علــى اتخــاذ بعــض 
التــدابير للعمــل المــشترك مــن داخــل وخــارج القــدس المحتلــة، فيجــب 
تنمية الموروث التقليدي المقدسي والحفاظ عليه والتعريف به وذلك 

  :من خالل

العمل على التعاون بين كل الجهات التي تعمل فـي جمـع  -
مــوروث لتكامــل الــرؤى، واســتكمال النــاقص مــن المــادة ال

  .المجموعة

ــدء فــي أرشــفة المــادة المجموعــة واخــضاعها ألحــدث  - ٕالب
 .طرق التصنيف

 .تأسيس األرشيف القومي للفلكلور المقدسي -

 .وضع مكنز للفلكلور الفلسطيني -

المحافظة على وجود اللغة العربية في كافة مناحي الحياة  -
 .اليومية المقدسية

محافظة على أسماء األحياء واألماكن العربية بمنطوقها ال -
 .الفلسطيني



 ٨٩

المحافظة على الـنمط المعمـاري المقدسـي العربـي المميـز  -
 .لمدينة القدس

المحافظــة علـــى إقامـــة االحتفــاالت الـــشعبية التـــي ميـــزت  -
القـــــدس علـــــى مـــــر تاريخهـــــا مهمـــــا كانـــــت الـــــضغوط 

 .االستيطانية

عـــــرض المـــــادة إطــــالق موقـــــع إلكترونــــي بعـــــدة لغــــات ل -
 .الفلكلورية والتعريف بالفنون الشعبية المقدسية

عقــد ملتقــى لألكــاديميين يهــدف لوضــع خطــة التوجــه فــي  -
 بالقدس من أجل رصـد وتوثيـق يالعمل الميداني والتطبيق

 .وتنمية الفلكلور المقدسي

مداومة التعريف بالثقافة المقدسـية الـشعبية فـي المحافـل  -
قـضية القـدس مـن مـدخل الدولية، وهو ما يـسمح بعـرض 

 . ثقافي بالتعاون مع جامعة الدول العربية

عقد ورش عمل دورية للباحثين الفلسطينيين فـي القـاهرة  -
ـــى كـــل جديـــد فـــي ســـبل الجمـــع والتـــصنيف  لتـــدريبهم عل

 .للموروث الشعبي

ًجعــل التنــوع الثقــافي للقــدس مــدخال لحــل قــضية تهويــد  -
، )الـسالمالقـدس مدينـة (المدينة بهدف االنطـالق بحملـة 



 ٩٠

ــسكو الخاصــة  ــواد اليون ــى م ــاج لإلطــالع عل وهــو مــا يحت
 .للتنوع الثقافي وربطها بقضية القدس السياسي

 .وضع خطة لترويج المنتج الثقافي الشعبي الفلسطيني -

الترويج السياحي للمواسم الدينية بالقدس وهو ما سيلفت  -
النظر ألهمية فك حصار القدس واحتفاظهـا بخـصوصيتها 

ٕربية وانهاء الـسيطرة األمنيـة اإلسـرائيلية علـى الشرقية الع
 .منافذ المدينة

ـــالموروث  - ـــت تعـــرف ب ـــع علـــى شـــبكة االنترن ـــشاء مواق إن
 .الثقافي المقدسي وتروج لمنتجاته الثقافية المختلفة

ــــشورات عــــن  - ــــب ومن ــــشر دراســــات وكت دعــــم طباعــــة ون
  .الموروث المقدسي

  

  

  

  

  

  

  



 ٩١

  ملف الصور

  
  ١٩٠٠ عام باب دمشق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ١٩٠٠سباط عام باب األ

  
  ١٩٠٠باب الخليل عام 



 ٩٢

  

  

  ١٩٦٧حي المغاربة قبل هدمه عام 

  

  

  

  



 ٩٣

  
  القدس القديمة ويظهر النمط المعماري العربي المميز

  
  المسجد األقصى المبارك



 ٩٤

  
منظر لمدينة القدس العربية القديمة كما هي عليه اآلن وتظهر ساحة المسجد 

  األقصى المبارك

  
 حماة المدينة في صالة الجمعة بالمسجد األقصى وتظهر المصلون المقدسيون

في الصورة قبة الصخرة التي بناها الخليفة عبد الملك بن مروان في نهاية 
  القرن السابع الميالدي



 ٩٥

  
 وقــد . االحتفــال بعيــد القيامــة المجيــدأثنــاء ١٩٠٠صــورة لكنيــسة القيامــة عــام 

ين الـذي جعـل ط قـسطناإلمبراطـور القرن الرابع من قبل  فيبنيت كنيسة القيامة
ـــة الرومانيـــة وكنيـــسة القيامـــة طبقـــا لالعتقـــادات . المـــسيحية ديـــن اإلمبراطوري

 سـيدنا المـسيح عيـسى "ب ودفـن فيـهصـل"ة القديمـة هـي الموقـع الـذي مسيحيال
  .بن مريم عليه السالما

قــصد ومحــج الماليــين مــن الحجــاج  لقــرون مــن الــزمن م كنيــسة القيامــةوظلــت
ئـف مـسيحية ويـشترك فـي الكنيـسة سـت طوا. المسيحيين كم شتى بقاع االرض

 المـسلمة هـي المؤتمنـة وجدير بالذكر ان عائلة نسيبة. لحفظ األشياء النفيسة 
  .١١٨٧  من الصليبيين عامعلى مفتاح كنيسة القيامة منذ تحرير القدس



 ٩٦

  
يمارسون ) حائط البراق(عرب عند الحائط الغربي للمسجد األقصى يهود 

   العربي االسالميشعائرهم الدينية الحكم

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٧

  
  ١٩٦٩/ آب/٢١ حريق المسجد األقصى

  

  

  

  

  

  
  وبي قبل وبعد  منبر صالح الدين األي

  ١٩٦٩ /آب/٢١حريقه في المسجد األقصى 

  

  
  
 



 ٩٨

  
  مالمح المدينة القديمة القديمة وتغيير  الهدم في مدينة القدسآثار

  

  
   المسلمينانتهاكات اليهود لحرمة األقصى واستفزازتهم لمشاعر



 ٩٩

  
 في موقع النبي األيوبي على العهد مع القائد صالح الدين الفلسطينيةالبيارق 

  أريحاموسى على طريق 

  
    عليه السالمتفاء المسلمين المقادسة بذكرى مولد النبي موسىاح



 ١٠٠

  
ن المـسلمين منـذ إفـ،  مع ان سيدنا موسى عليه الـسالم لـم يـدخل فلـسطين قـط

م، باسـتثناء فتـرة االحـتالل ١١٨٧تحرير صالح الدين االيوبي للقـدس فـي عـام 
الم ال بموســم النبــي موســى عليــه الــساالســرائيلي للقــدس، دأبــوا علــى االحتفــ

ًبالقرب من مدينـة اريحـا سـنويا والـذي يتـصادف مـع أسـبوع الفـصح المـسيحي، 
    .بما يؤكد عروبة فلسطين وسماحة الدين االسالمي

  

  

  

  

  

  



 ١٠١

  
  شعار مهرجان القدس األول

  

  
يعد الرقص المقدسي من أهم الفنون الشعبية التي تعكس جو المرح وتمثل 

ية الرقص التقليدي هدف تسعى إليه المدينة في المهرجانات واالحتفاالت، ورعا
أهمها مدرسة الفنون الشعبية باقامتها العديد من المؤسسات المتخصصة و

  . مهرجان القدس للفنون الشعبية
  



 ١٠٢

   
    األعياد القديمة فيأحد حارات البلدة

  
 القدس متنوعة بازيائها بحكم تنوع اهاليها ومعتقداتهم الدينية ومظاهر حياتهم  

  في الصورة أطفال بزي تقليديكثرة اعيادهم حيث يظهر المجتمعية و



 ١٠٣

  
 وهي  حافظة للموروث الشعبي وقيمة المنزل الرسم يظهر المرأة الفلسطينية

  لمستخدمة واألدوات ا الطابوقخبزتعد 

  
شرائح النحاس ب  المصنوع من خشب السرو ومطعملعروسة المقدسيةصندوق ا

  تشكيالت شرائح النحاسو صفر باشكالها الزخرفيةاأل



 ١٠٤

  
  نموذج من األزياء الشعبية الفلسطينية

  

  



 ١٠٥

  
  زي تقليدي

  
  نموذج زخرفي من ثوب فلسطيني

  



 ١٠٦

  
  

تداخل رفية والحبكة المتعددة التالوين وال تفاصيل الوحدات الزخ فيهظهرتمفرش 
  ةز الهندسيوإستخدام الرمب

  

  
  خمائل وبسط ووسائد متنوعة التطريز

  

  

  



 ١٠٧

  
   تفاصيل الزخرفة المتميزة فيهظهر زي فلسطيني ت

  



 ١٠٨

  
  

   
ي إعداد أو تخزين الطعام وه منزل المقدسي المستخدمة فنماذج من أدوات ال
   النظام الحياتي  لإلنسان المقدسي تحمل تاريخالتي 

  

  

  

  



 ١٠٩

  

  

  
لعام    من فئة مليم واحد تعود فلسطينيةمعدنيتان  قطعتان نقديتان 

 بقصد الخداع والتضليل وااليحاء بوجود بالعبريةا  مكتوب عليه ١٩٢٧مكتوب
ُطين تمشيا مع اهداف بريطانيا االستعمارية باقامة كيان يهودي قديم في فلس

يهودي في فلسطين يكون صديقا دائما لها في المنطقة العربية وعدوا سرمديا 
  للعرب
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  الهوامش
 
 .م٢٠٠٠محمد المنير، العولمة وعالم بال هوية،  .١

 .م١٩٩٣أليكسي ميكشيلي، الهوية، دار الوسيم، دمشق،  .٢

، الثقافة العربية في عـصر العولمـة، بيـروت، دار ي الحمدترك .٣
 .م٢٠٠١الساقي، 

إبـراهيم فـؤاد عبـاس يـوم األحـد . عن المحاضرة التـي ألقاهـا د .٤
التــــي ينظمهــــا مركــــز الــــشرق األوســــط " األحديــــة"فـــي نــــدوة 

. د. للدراسات اإلسـتراتيجية والقانونيـة برئاسـة اللـواء الـركن م
 .أنور بن ماجد عشقي

شـيماء جـالل، نـشر بإحـدى الجرائـد رتـه عن حوار صـحفي أج .٥
 .المصرية

مــازن محمــود الــشوا، أضــواء حــول القــدس، المــؤتمر القــومي  .٦
ـــة، القـــاهرة،  ـــة، وزارة الثقاف ـــى للثقاف ـــس األعل ـــدس، المجل للق

 .م١٩٨٨

سعد الخادم، المؤتمرات االستعمارية علـى تراثنـا الفنـي، الـدار  .٧
 .القومية للطباعة والنشر، بدون تاريخ



 ١١٢

وهري، علم الفلكلور، الجـزء األول، القـاهرة، مطبعـة محمد الج .٨
 .م٢٠٠٠العمرانية، الطبعة الثالثة، 

ــة المــصرية  .٩ ــور، الهيئ ــد يــونس، دفاعــا عــن الفلكل ًعبــد الحمي
 .م١٩٧٣العامة للكتاب، القاهرة، 

فـي جمـع ) رغـوثيبعبـد اللطيـف ال(محمد بكر البوجي، جهود  .١٠
اث وتحليــــــل األدب الــــــشعبي فــــــي فلــــــسطين، سلــــــسلة أبحــــــ

 عـام، الجـزء الثـاني، ١٠٠المؤتمرات، المأثورات الشعبية فـي 
ســـليم عرفـــات المبـــيض، مالمـــح الشخـــصية : ، عـــن٢٨١ص

الفلـــسطينية فـــي أمثالهـــا الـــشعبية، الهيئـــة المـــصرية العامـــة 
 .٨م، ص١٩٩٠للكتاب، القاهرة، 

فـي جمـع ) رغـوثيبعبـد اللطيـف ال(محمد بكر البوجي، جهود  .١١
فلــــــسطين، سلــــــسلة أبحــــــاث وتحليــــــل األدب الــــــشعبي فــــــي 

 عـام، الجـزء الثـاني، ١٠٠المؤتمرات، المأثورات الشعبية فـي 
وليـــد ربيـــع، نـــشأة الفلكلـــور، مجلـــة التـــراث : ، عـــن٢٨١ص

 .٢٨م، ص١٩٧٤، ٢والمجتمع، ع

 .٨٤ ،٨٢،٨٣، صمحمد بكر البوجي، مرجع سابق .١٢

 .٢٨٧، ٢٨٤، صمحمد بكر البوجي، مرجع سابق .١٣

ــم محمــد الجــوهري وآخــرون، اإلنتــاج .١٤ ــي فــي عل  الفكــري العرب
ــــز البحــــوث والدراســــات  ــــة، مرك الفلكلــــور، قائمــــة ببليوجرافي



 ١١٣

م، ٢٠٠٠ كليـــــــة اآلداب جامعـــــــة القـــــــاهرة، –االجتماعيـــــــة 
 .١٢٠ص

محمــد شــحادة وجميــل الــسلحوت، األغنيــة الــشعبية فــي عــرب  .١٥
الــــــــــــــسواحرة، أغــــــــــــــاني موســــــــــــــم النبــــــــــــــي موســــــــــــــى 

www.moltaqa1.com. 

يــة الــشعبية فــي عــرب محمــد شــحادة وجميــل الــسلحوت، األغن .١٦
الــــــــــــــسواحرة، أغــــــــــــــاني موســــــــــــــم النبــــــــــــــي موســــــــــــــى 

www.moltaqa1.com. 

أشرف أيوب معـوض، حـول الثقافـة الـشعبية القبطيـة، الهيئـة  .١٧
 .م٢٠١٠ لقصور الثقافة، ةالعام

ــشعبية  .١٨ ــة ال ــى دراســتها، دار –أحمــد مرســي، األغني  مــدخل إل
 .م١٩٨٣المعارف، القاهرة، 

 .www.moltaqa1.comمنذر أبو هواش،  .١٩

فــؤاد إبــراهيم عبــاس، فلكلــور زهــرة المــدائن، ســمات وقــضايا،  .٢٠
المـــؤتمر القـــومي للقـــدس، المجلـــس األعلـــى للثقافــــة، وزارة 

 .م١٩٩٨الثقافة، القاهرة، يونيو 

 .م١٩٩٨، يونيو فؤاد إبراهيم عباس، مرجع سابق .٢١



 ١١٤

إبراهيم حلمي، بيت المقـدس فـي الفلكلـور المـصري، المـؤتمر  .٢٢
ون، المجلس األعلـى للثقافـة، وزارة القومي للقدس، لجنة الفن

 .م١٩٩٨الثقافة، القاهرة، يونيو 

 .م١٩٩٨، إبراهيم حلمي، مرجع سابق .٢٣

عبد الغني النبوي الـشال، الفنـون التـشكيلية وقـضية القـدس،  .٢٤
ـــة الفنـــون، المجلـــس األعلـــى  المـــؤتمر القـــومي للقـــدس، لجن

 .م١٩٩٨للثقافة، وزارة الثقافة، القاهرة، يونيو 

 .اص باألمم المتحدةالتعريف الخ .٢٥

تحليــل الجانــب الجمــالي لفــن الكلــيم فــي بعــض "إيمــان مهــران  .٢٦
 مــع دراســة ميدانيــة لتحديــد أســاليب –قــرى محافظــة أســيوط 

ـــظ ـــة والحف ـــون "التنمي ـــالي للفن ـــد الع ـــوراه، المعه ، رســـالة دكت
 .م٢٠٠٩الشعبية، أكاديمية الفنون، 

ـــة الهـــالل .٢٧ ـــة، مجل ـــة الموروث ، إيمـــان مهـــران، الفنـــون اليدوي
 .م٢٠١٠القاهرة، دار الهالل، فبراير 

ســعد العبــد اهللا الــصويات، جمــع المــأثورات الــشعبية، قطــر،  .٢٨
 .م١٩٨٥مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية، 

أحمـد مرسـي، مقدمـة فــي الفلكلـور، عـين الدراسـات والبحــوث  .٢٩
 .٩٢م، القاهرة، ص١٩٩٥اإلنسانية واالجتماعية 

 .م١٩٨٥، جع سابق العبد اهللا الصويات، مرسعد .٣٠



 ١١٥

 ١٩٨٩محمد علي الفرا، تراث فلسطين، دار الكرمل، عمان  .٣١

 : من عدة مواقع هيالصور ماخوذة عن االنترنت .٣٢

 المركز الفلسطيني لالعالم •

• com.moltaga.www 
• net.matar.www 
• Wwwalquds-city.com 
• www.n7aalzkryat.com 
• net.omrae.www 
• www.kinoz.net 
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  فهرسال
  

  رقم الصفحة  الموضوع

  ٤  ..............................................إهداء

  ٧  ...............................................تقديم

  ٩  ......................................قدسهوية ال

  ١١  ......................................تهويد القدس

  ٢١  .........................محو ذاكرة القدس العربية

  ٢٣  .التنوع الثقافي في مدين القدس مدخل لحل القضية

  ٢٥  ................الفنون الشعبية والشخصية القومية

ـــــــة عـــــــن الدراســـــــات الفولكلوريـــــــة خل ـــــــة تاريخي في
  ٢٩  ........................................الفلسطينية

  ٣٥  .............تجربة ملتقى الشباب التراثي المقدسي

  ٣٩  ........................مالمح فلكلور مدينة القدس

  ٤٥  ................................موسم النبي موسى

  ٥١  .....................................قدسيةتراث الم

  ٥٣  .............مظاهر السطو على الموروث المقدسي

  ٥٧  ....................مدخل تنمية الموروث المقدسي
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  ٦٣  ............أساليب الحفاظ على الموروث المقدسي

  ٦٥  ...............الذاكرة المقدسية والمتحف المقدسي

  ٧١  ....وثيق الموروث الشعبي لمدينة القدسمشروع ت
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