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امللخـــ�ص:
هم�ل نتيجة لقّلة الوعي ب�أهّمّية الرتاث يف تثبيت الهوّية والذات  تكمن اأهمّية هذا املو�ضوع يف تعّر�ضه للإ
�ضب�ب الرئي�ضة  بح�ث يف جم�ل الرتاث الفل�ضطيني، كل ذلك ك�ن من الأ الفل�ضطينّية، اإ�ض�فة اإىل قّلة الدرا�ض�ت والأ
لدرا�ضة هذا املو�ضوع، حيث �ضيتّم الرتكيز على اأبرز امل�ض�كل واملخ�طر التي تواجه تراثن� الفل�ضطيني من الحتلل 
ولوي�ت الفل�ضطينية يف الوزارات واملوؤ�ض�ض�ت؛ حلم�يته  الإ�رسائيلي من جهة، وعدم و�ضع م�ض�ألة الرتاث �ضمن الأ

واملح�فظة عليه ون�رسه بني الن��س من جهة ث�نية.
دنى القدمي يف مواجهة  ثرية يف منطقة ال�رسق الأ     كم� تهدف الدرا�ضة اإىل تو�ضيح دور املكت�ضف�ت الأ

املح�ولت الإ�رسائيلية امل�ضتمرة لطم�س مع�مل الرتاث الفل�ضطيني وتهويده.
    و�ضيتن�ول البحث املح�ور الرئي�ضة الت�لية:

انقط�ع  اأي  دون  وا�ضتمراريته  عمقه  على  للت�أكيد  وجذوره؛  الفل�ضطيني  الرتاث  عن  ت�ريخية  نبذة  	•
ن. منذ قدم الت�ريخ حتى الآ

الو�ض�ئل والطرق التي عملته� ال�ضهيونية الع�ملية يف طم�س الرتاث الفل�ضطيني وتهويده، �ضواء امل�دي  	•
�س عنه� من نظرّي�ت ومزاعم مزيِّفة  ثرية والبعث�ت التوراتية، وم� يتمخَّ اأو الفكري، وذلك من خلل احلفري�ت الأ
للحق�ئق اأو من خلل ن�ضبة اأو انتح�ل للعن��رس الرتاثية الكنع�نية والفل�ضطينية من اأ�ضم�ء للمواقع، واأ�ض�طري 

وملحم واآلهة وطقو�س دينية واأزي�ء �ضعبية وحرف يدوية وغريه�.
ال�ضوء على زيف الدع�ءات  اإلق�ء  املنطقة والتي �ض�همت كثريًا يف  ثرية يف  الأ املكت�ضف�ت  اأهم  درا�ضة  	•
واملزاعم الإ�رسائيلية والتوراتية اله�دفة اإىل ت�ضويه الرتاث الفل�ضطيني، حيث توؤدي ال�ضجلت والوث�ئق والنقو�س 

دورًا اأ�ض��ضيً� يف هذا املج�ل.
عليه من  الفل�ضطيني واحلف�ظ  الرتاث  اتخ�ذه� حلم�ية  التي يجب  )التو�ضي�ت(  لي�ت واخلطوات  الآ 	•
جي�ل  ن تراث املجتمع ميّثل هوّيته ويعك�س اأ�ض�لته وت�ريخه وتوا�ضله عرب الأ ال�ضي�ع اأو الطم�س اأو التهويد؛ لأ
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Abstract :

	 The	significance	of	this	paper	stems	from	the	fact	that	it	touches	upon	
the	negligence	of	the	importance	of	the	Palestinian	heritage	in	protecting	the	
individual	and	his	identity.	The	paper	also	derives	importance	due	to	the	lack	
of	research	in	the	field	of	Palestinian	heritage.
This	paper	focuses	on	the	problems	and	dangers	facing	Palestinian	heritage	
under	Israeli	occupation,	on	the	one	hand,	and	the	lack	of	attention	paid	by	
Palestinian	ministries	and	institutions	to	the	protection	and	promotion	of	the	
Palestinian	heritage,	on	the	other	hand.
The	study	also	aims	at	clarifying	the	archaeological	discoveries	 in	 the	Far	
East	in	facing	continuous	Israeli	attempts	to	hide	and	judie	the	landmarks	of	
Palestinian	heritage.	The	study	will	mainly	focus	on	the	following:
1.	A	historical	review	of	Palestinian	heritage	as	well	as	its	roots	and	continuii
ity
since	ancient	times	until	now.
2.	Strategies	employed	by	world	Zionism	in	order	to	hide	and	judie	Palesii
tinian	heritage	materially	and	intellectually	through	excavations	and	Judaic	
missionaries.	These	strategies	result	in	fabricated	theories	and	claims	which	
are	meant	to	falsify
Palestinian	heritage	such	as	names	of	sites,	myths,	epics,	gods,	religious	cerii
emonies,	folklore,	handcraft…etc.
3.	The	 study	of	 the	most	 important	 archaeological	 discoveries	 in	 the	 area	
which	 significantly	 contributed	 to	 revealing	 the	 Israeli	 Judaic	 fabrications	
which	 aim	 at	 distorting	Palestinian	 heritage.	Records,	 documents,	 and	 inii
scriptions	play	a	major	role	in	disclosing	the	Israeli	false	claims.
4.	Mechanisms	and	 recommendations	which	 should	be	 adopted	 to	protect	
Palestinian	heritage	and	keep	it	from	loss,	effacement	and	Judaism.	This	is	
because	Palestinian	heritage	represents	its	identity	and	reflects	its	originality,	
history	and	continuation	through	generations	with	no	gaps	or	distractions.	It	
also	reflects	loyalty	to	homeland.

على  دائمً�  تركز  والحتلل  ال�ضتعم�ر  �ضي��ضة  اإن 
املحليني،  ال�ضك�ن  على  وغريب  جديد  واقع  فر�س 
هويتهم  واإنك�ر  تراثهم  وت�ضويه  ثق�ف�تهم  وطم�س 

وجذورهم.
وهذا م� ح�ضل من قبل ال�ضتعم�ر الفنلندي لل�ضويد يف 
17 م، وال�ضتعم�ر الفرن�ضي للجزائر وبقية  القرن 

املقدمة:  
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ر�س و�رسورة التم�ّضك به� واملح�فظة عليه�. دون فجوات اأو انقط�ع وت�ضتُّت، كم� اأّنه يعك�س مدى النتم�ء للأ
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اأ�سباب واأهداف حماوالت الطم�ص والتهويد 
للرتاث الفل�سطيني:

املزاعم  ترويج  على  ال�ضهيونية  املوؤ�ض�ض�ت  تعمل 
ر�س  الأ هذه  يف  لليهود  الت�ريخي  ب�حلق  املتعلقة 

الفل�ضطينية العربية الكنع�نية الهوية واجلذور.
إنه� ل ت�أُلو جهدا يف توظيف  ومن اأجل حتقيق ذلك ف�
املعنوية  الروح  لقتل  مك�ني�ت  والإ الط�ق�ت  كل 
وتراثه،  ب�أر�ضه  يتم�ضك  الذي  الفل�ضطيني  لل�ضعب 
�ض��ضتهم  ب�ضور خمتلفة، كت�رسيح�ت  ذلك  ويتجلى 

مريكي الذي انتهج  فريقية، وال�ضتعم�ر الأ الدول الإ
�ضي��ضة التطهري العرقي �ضد الهنود احلمر، وتتجلى 
يف  الإ�رسائيلي  الحتلل  مم�ر�ض�ت  يف  ال�ضي��ضة  تلك 
فل�ضطني من خلل اأ�ض�ليب وطرق واإجراءات متنوعة 
وعلى ك�فة امل�ضتوي�ت ال�ضي��ضية والعلمية والدينية، 
لل�ضعب  وجود  اأي  اإنك�ر  اإىل  مر  الأ و�ضل  حيث 
وزراء  رئي�ضة  مئري  جولدا  ادع�ء  ح�ضب  الفل�ضطيني 

اإ�رسائيل.
و�ضنعوا  املج�ل  هذا  يف  الإ�رسائيليون  برع  وهكذا 
كم�  وم�ضتقبًل،  ح��رسًا  ليختلقوا  م��ضي�  نف�ضهم  لأ
املختلفة  ال�ضعوب  تراث  من  كثرية  عن��رس  ن�ضبوا 
براز  ولإ املزعومة،  لهويتهم  رموزا  وا�ضتخدموه� 
الب�بلي،  �ضل  الأ ذات  ال�ض�قل  مثل  بهم  خ��س  تراث 
اأ�ضبح  ثم  ف�ضية  وزن  وحدة  به  يق�ضد  ك�ن  والذي 
وحدة نقد ف�ضية، وهذا م� توؤكده الوث�ئق وال�ضجلت 
العراقية خ��ضة الن�ضو�س املتعلقة بقوانني حمورابي 
بعد  الإ�رسائيليون  انتحله  18 ق.م.حيث  القرن  من 
نبو  قبل  من  ق.م  ال�ض�د�س  القرن  يف  للعراق  �ضبيهم 
خذ ن�رس الب�بلي واأ�ضبح ميّثل العملة الر�ضمية لهم 
زمن  متداول  ك�ن  الذي  الفل�ضطيني  اجلنيه  من  بدل 
�ض�طري  النتداب الربيط�ين. وكذلك احل�ل ب�لن�ضبة للأ
جلج�م�س  ملحمة  مثل  والب�بلية  ال�ضومرية  وامللحم 

التي تظهر ملحمه� يف بع�س اأ�ضف�ر التوراة.  
يف  ب�ل  موؤمتر  مند  ال�ضهيونية  احلركة  هدفت  لقد 
فل�ضطني   على  ال�ضيطرة  اإىل  1897م  �ضنة  �ضوي�رسا 
وتراثه�  هويته�  وطم�س  وت�ضويه  تهويده�،  ثم 
ال�ضت�رساقية  ثرية  الأ البعث�ت  عملت  حيث  واأث�ره�، 
حتقيق  على  19م  القرن  منت�ضف  مند  والتوراتية 
�ضندوق  من  والتمويل  الدعم  على  وح�ضلت  ذلك 
ع�م  بريط�ني�  يف  ت�أ�ض�س  الذي  فل�ضطني  ا�ضتك�ض�ف 
و�ضك�ن  جغرافية  درا�ضة  على  ركز  حيث   1865

را�ضي املقد�ضة.1 وطبيعة الأ
وعقب�ت  م�ض�كل  اإىل  يتعر�س  الفل�ضطيني  الرتاث  اإن 

ال�ضي�ع  والطم�س  الدم�ر  حيث  من  �ضواء  كثرية 
من  اأو  وحمتوي�ته�،  ثرية  الأ املواقع  وا�ضتنزاف 
يف  مبو�ضوعية  املدرو�س  غري  ال�ضيئ  التخطيط  حيث 
جم�ل التنمية ال�ضي�حية، ونق�س الكف�ءات واخلربات 
التن�ضيق  وعدم  امل�دية،  مك�ني�ت  الإ وقلة  املدربة، 
املختلفة  املوؤ�ض�ض�ت  بني  البنَّ�ء  والتخطيط  والتع�ون 
ث�ر والرتاث، مم� يعني عدم  ذات العلقة يف جم�ل الآ
اإعط�ء اأية اأولوية لهذا املج�ل واإهم�له والتع�مل معه 
واملراجع  ؤلف�ت  املو قلة  اإىل  اإ�ض�فة  ث�نوية.  ب�ضورة 

املتخ�ض�ضة يف هذا املج�ل مق�رنة ب�لدول املج�ورة.
وبن�ء على ذلك �ضتتن�ول هذه الدرا�ضة اأهداف احلركة 
الفل�ضطيني  الرتاث  مع�مل  طم�س  يف  ال�ضهيونية 
التي  واملبتكرة  املتعددة  والإجراءات  والو�ض�ئل 
تنتهجه� يف �ضبيل حتقيق ذلك يف �ضتى جم�لت الرتاث 
الفل�ضطيني خ��ضة م� يتعلق ب�ملدينة املقد�ضة ب�لدرجة 
�ضلمية والكنع�نية،  وىل؛ لتدمري مع�مله� العربية الإ الأ
لي�ت  الآ اإىل  اإ�ض�فة  فيه�  جديد  يهودي  واقع  وخلق 
ملواجهة  به�  والعمل  اتب�عه�،  علين�  التي  والطرق 
ون�رسه،  وحم�يته  تراثن�،  على  واملح�فظة  كله،  ذلك 
والتعريف به، واإبرازه ب�ضورة م�رسقة، م�ضتعينني 
يف ذلك ب�لوث�ئق وال�ضجلت والن�ضو�س ومكت�ضف�ت 
ثرية �ضواء داخل فل�ضطني اأو يف من�طق  احلفري�ت الأ

دنى القدمي ب�ضكل ع�م. ال�رسق الأ
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التي  التق�رير  يف  اأو  الإعلم،  و�ض�ئل  يف  ومثـقـفـيهم 
يف  ثرية  الأ وم�ضوح�تهم  حفري�تهم  عن  ين�رسونه� 
ب�لرواي�ت  يربطونه�  والتي  الفل�ضطينية  املواقع 

واملزاعم التوراتية، خ��ضة يف مدينة القد�س.2
لقد واجه الرتاث الفل�ضطيني نكب�ت وكوارث خمتلفة 
على مر الت�ريخ، لكنه� مل ت�ضل اإىل ذروة م� يواجهه 
والتهويد  الطم�س  حم�ولت  من  احلديث  الع�رس  يف 
ذلك  لكن  الإ�رسائيلي،  الحتلل  قبل  من  امل�ضتمرة 
حم�ية  على  العمل  من  الفل�ضطيني  ال�ضعب  مينع  مل 
تراثه وهويته بكل الو�ض�ئل املت�حة، فك�ن الحتلل 
�ض��ضية يف �ضحوته للهتم�م برتاثه  اأحد الدوافع الأ
نه اأدرك بعد اغت�ض�ب معظم  وتكري�س هويته وذاته؛ لأ
اأر�ضه، وت�ضتت هويته ال�ضي��ضية اأن من ل تراث له ل 

وجود له.
قبله  من  ك�نت  كم�  الإ�رسائيلي-  الحتلل  ويهدف 
التت�ر واملغول  الت�ريخ مثل  القوى ال�ضتعم�رية عرب 
وروبية-  الأ ال�ضتعم�رية  الدول  ثم  وال�ضليبيني 
اجل�ضدية  اإب�دته  اأو  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اإذابة  اإىل 
تفتيت  يف  �رساع  للإ اأرا�ضيه  وم�ض�درة  واغت�ض�ب 
و�ضي�ع هويته الوطنية التي ترتبط بعلقة وثيقة مع 
دخيلة  واأمن�ط  اأ�ضك�ل  فر�س  على  تعمل  كم�  تراثه، 
وا�ضتمراريته،  اأ�ض�لته  لتفقده  املحلي،  الرتاث  على 
ومن ثم ن�رس املزاعم وتزييف احلق�ئق، خللق ارتب�ط 
الإ�رسائيلي  الكي�ن  ن  لأ ر�س؛  الأ مع  وهمي  مزعوم 

يدرك مت�م� عدم امتلكه تراث� ح�ض�ري� يربطه به�.
يف  الواردة  حداث  والأ والق�ض�س  الرواي�ت  اأدت  لقد 
ال�ضهيونية  احلركة  ت�ضجيع  يف  مهم�  دورا  التوراة 
من  روجته  م�  خلل  من  فل�ضطني  اغت�ض�ب  نحو 
نفو�س  يف  حلم  والأ وه�م  الأ وبث  واأك�ذيب،  رواي�ت 
لبن�  تدر  التي  ر�س  ب�لأ فل�ضطني  وذكره�  اليهود، 
وع�ضل منذ الع�ضور الكنع�نية )الع�ضور الربونزية( 
ومث�ل ذلك م� ورد يف الإ�ضح�ح�ن)6-5( من )�ضفر 
ي�ضوع( حول معجزة يهوة يف اأريح� وتدمري اأ�ضواره� 

واحتلله�.3 ولكن احلق�ئق والواقع اأثبت عك�س ذلك 
التي  ال�ضخمة  واملعون�ت  موال  الأ ودليله  مت�م�، 
تتلق�ه� اإ�رسائيل من خمتلف اأنح�ء الع�مل، وكذلك م� 
تو�ضل اإليه الق�دة ال�ضه�ينة موؤخرا ب�أن فل�ضطني ل 
لإطلق  �ضجعهم  لدولتهم مم�  الذاتي  الكتف�ء  حتقق 
فل�ضطني  حدود  خ�رج  الكربى  اإ�رسائيل  م�ضطلح 

الت�ريخية واجلغرافية.4
اإ�ض�فة  ثرية  الأ واملكت�ضف�ت  احلفري�ت  اأدت  لقد 
يف  مهمً�  دورًا  املختلفة  والدرا�ض�ت  امل�ضوح�ت  اإىل 
الإ�رسائيلية  والدع�ءات  ك�ذيب  الأ وتفنيده�  ك�ضف 
التوراتية �ضواء على م�ضتوى فل�ضطني اأو يف املن�طق 
ردن وم�رس والعراق  املج�ورة مثل �ضوري� ولبن�ن والأ
واجلزيرة العربية وهذا م� يت�ضح يف حفري�ت اأريح� 
بوا�ضطة  اجليب  وحفري�ت  كينيون5  ك�ثلني  قبل  من 
بوا�ضطة  )ع�ي(  التل  تل  وحفري�ت   بريت�ض�رد6 
يف  ايبل  وث�ئق  ج�نب  اىل  هذا  ك�لوي7،  جيم�س 
خ��ضة  م�رس9.  يف  العم�رنة  تل  ووث�ئق  �ضوري�8 
واأن اإ�رسائيل تعمل بكل جد لطم�س وت�ضويه الرتاث 
العربي والفل�ضطيني �ضواء امل�دي اأو ال�ضفوي اإذا مل 
ت�ضتطع ن�ضبته وانتح�له وتهويده، وهذا م� اأكد عليه 
من�حيم بيغن عندم� ق�ل: »اإن كل م� هو فل�ضطيني يف 
الت�ريخ واجلغرافي� يعترب اإ�رسائيلي� منذ قدم الت�ريخ 

واجلغرافي�«.10                        
منذ  ال�ضهيونية  يديولوجي�  الأ طبيعة  يعك�س  وهذا 
اأر�ض�  فل�ضطني  اغت�ض�ب  على  وتركيزه�  بداي�ته� 
و�ضعب� وت�ريخ�، ويتن��ضى الق�دة ال�ضه�ينة وغريهم 
له  الفل�ضطيني  الرتاث  اأن  حل�ض�بهم  يعملون  ممن 
جذوره ال�ض�ربة يف اأعم�ق الت�ريخ، وهذا م� تو�ضحه 
اأو  منه�  الكت�بية  �ضواء  دلة  والأ امل�ض�در  من  العديد 

ثرية وغريه� مب� يف ذلك التوراة نف�ضه�. اللقى الأ
الب�حثني  اأيدي  بني  املتوفرة  والدلئل  املعلوم�ت  اإن 
الكنع�نيني  ب�أن  جميعه�  تو�ضح  فل�ضطني  ت�ريخ  يف 
اآلف  خم�ضة  منذ  فيه�  وىل  الأ احل�ض�رة  بن�ة  هم 
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ظهور  القرون  بع�رسات  يفوق  وهذا  تقريب�،  �ضنة 
الدولية، ومن  ال�ضي��ضية  ال�ض�حة  اإ�رسائيل على  بني 
التوراة عندم� تذكر  الفل�ضطينية، وهذا م� توؤكده  ثم 
�ضليني للبلد، واأن  اأن الكنع�نيني ميثلون ال�ضك�ن الأ
قرب  �ضمرة(  )راأ�س  اأوغ�ريت  من  متتد  كنع�ن  بلد 

اللذقية حتى غزة.
إن الكنع�نيني، من ثم الفل�ضطينيني  ومن جهة اأخرى ف�
كثري  يف  و�ض�هموا  البلد،  يف  مزدهرة  ح�ض�رة  بنوا 
حني  يف  ع�مة،  ن�ض�نية  للإ احل�ض�رية  الإجن�زات  من 
ك�ن العربانيون بدائّيني متخّلفني، حيث اعتمدوا على 
الذين  والفل�ضطينيني(  )الكنع�نيني  فل�ضطني  �ضك�ن 
عنهم  ف�قتب�ضوا  منهم  وتطورا  حت�رسا  اأكرث  ك�نوا 
الزراعة والقراءة والكت�بة واللغة الكنع�نية، اإ�ض�فة 
�ض��ضية للح�ض�رة الكنع�نية  اإىل كثريًا من املظ�هر الأ
ب�ضبب  ذلك  وك�ن  العب�دات.11  جم�ل  يف  خ��ضة 
جيل  العربانيني  من  فظهر  الطرفني  بني  الحتك�ك 
جديد ابتعد عن مظ�هر البداوة التي ك�نت تلزمهم. 
طويلة  فرتات  خلل  تدوينه�  مّت  التوراة  اأّن  كم� 
العن�رسية،  فيه� مط�معهم وم�ض�حلهم  روعي  حيث 
تعك�س  التي  وع�داتهم  �ضف�تهم  فيه�  وات�ضحت 
تفكريهم وطبيعتهم، ف�أ�ض�ر لذلك كثريًا من الدار�ضني 
وت�ضدت له الدي�نة امل�ضيحية، وذكره القراآن الكرمي يف 
قوله تع�ىل: {فويل للذين يكتبون الكت�ب ب�أيديهم ثم 
يقولون هذا من عند اهلل لي�ضرتوا به ثمن� قليل فويل 
يك�ضبون}.12  مم�  لهم  وويل  اأيديهم  كتبت  مم�  لهم 
لذلك يت�ضح اأنه مّت اختلق اإ�رسائيل من خلل مفهوم 
مزعوم هو اأن فهم ت�ريخه� �رسوري لفهم التوراة، 
داخلي�  ذلك  على  واملوؤيدون  الق�ئمون  وا�ضتمر 
اإنك�ر املك�ن والزم�ن على الفل�ضطينيني  وخ�رجي� يف 
مهم� ط�لبوا بحقهم يف امل��ضي، ويف املق�بل مت اإعط�ء 
فقط،  لإ�رسائيل  اجلغرايف  واملك�ن  الت�ريخي  الزم�ن 
اأم� الفل�ضطينيون فيمكن لهم اأن يعي�ضوا يف هذا املك�ن 
اإ�رسائيل  تفر�ضه�  التي  ال�رسوط  ح�ضب  والزم�ن 

فقط.13 
ويف ذلك توّظف التوراة كثريًا من امل�ضطلح�ت لتدّل 
اإ�رسائيل،  اأر�س  التوراة،  اأر�س  مثل  فل�ضطني  على 

ر�س املقد�ضة وغريه�. يهودا، الأ
ت  ادع�ءا  على  للرد  ت�ض�وؤلت  اإىل  يقودن�  وهذا 

ال�ضه�ينة وهي:
- هل ك�نت بلد كنع�ن خ�لية من ال�ضك�ن قبل و�ضول 
لف  اأواخر الأ اإليه� يف  الهجرة اليهودية )العربانية( 

الث�ين ق.م؟
من  تذكر  مق�ومة  دون  عليه�  ا�ضتولوا  اأنهم  وهل   -

�ضليني؟                                      �ضك�نه� الأ
- واإذا ك�ن لهم ت�ريٌخ فيه�، كم� يزعمون، فهل يف ذلك 
اإق�مة دولتهم  َثّم  حق مكت�ضب لل�ضتيلء عليه� ومن 

عليه�؟
الت�ريخية والن�ضو�س  ثرية واملعلوم�ت  الأ دلة  الأ اإن 
الق�نونية الدولية كله� تو�ضح عدم �ضحة ادع�ءاتهم، 
اإليه�  ه�جروا  واإمن�  فيه�،  وَيْن�ض�أُوا  ُيوَلُدوا  مل  فهم 
بدعم املنظم�ت ال�ضهيونية من خمتلف بق�ع الع�مل، 
الت�ريخ،  عرب  البلد  كل  على  ي�ضيطروا  مل  اأنهم  كم� 
اأمة حمددة وا�ضحة اخل�ض�ئ�س  وب�لت�يل مل يكونوا 
من النواحي ال�ضي��ضية والت�ريخية، واإّن كل م� حّققوه 
هو اإق�مة مملكتهم املوحدة زمن داود و�ضليم�ن والتي 

كرث من �ضبعني �ضنة تقريب�.14 مل ت�ضتمر لأ
�ضليني خ��ضوا كثريًا من املع�رك  كم� اأن �ضك�نه� الأ
داود  ي�ضتطيع  ن  اأ  قبل  العربانيني  مع  واحلروب 
معركة  مثل  منه�،  جزء  على  مملكتهم  اأرك�ن  تثبيت 
م�  وهذا  اجللبوع،  ومعركة  املعونة(  )حجر  اأبن�زر 
التي  التوراة  ومنه�  املختلفة،  امل�ض�در  اإليه  ت�ضري 
اإذابة  على  يقدروا  اإ�رسائيل مل  بني  اأ�ضب�ط  اأن  تذكر 
يف  خ��ضة  مواقعهم  كل  واحتلل  �ضليني  الأ ال�ضك�ن 
املنطقة ال�ض�حلية.15حيث ا�ضتوىل �ضبط بني�مني على 
ال�ضيطرة  دون  »القد�س«  ال�ضغرية  اليبو�ضية  املدينة 
غلبية ال�ضك�نية للكنع�نيني  على املدينة كلي�، فبقيت الأ
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يدعي  الذي  املوقع  نف�س  هو  وهذا  والفل�ضطينيني. 
املدينة  جنوبي  داود  مدينة  انه  الإ�رسائيلّيون 

القدمية.16
خ��ضة  فل�ضطني  جنوبّي  على  ينطبق  احل�ل  وكذلك 
)ترود  الإ�رسائيلية  هن�ك  حفرت  حيث  غّزة  قط�ع 
امل��ضي،  القرن  من  ال�ضتيني�ت  اأواخر  يف  دوث�ن( 
واأقنعة  واأكف�ن  عظمية  وهي�كل  توابيت  عن  وك�ضفت 
امل�رسية  اللوت�س  زهرة  حتمل  وزخ�رف  ب�رسية 
واأدوات من املرمر وملعق ذهبية واأدوات زينة تعود 
الث�ين  القرن  يف  الث�ين  رم�ضي�س  الفرعون  زمن  اإىل 

ع�رس ق.م.            
بنية ترجع اإىل نف�س الفرتة من خلل  وكذلك ك�نت الأ
طرزه� املعم�رية. وب�لت�يل مل ت�ضتطع تقدمي ولو دليل 
واحد على وجود اإ�رسائيلي يف تلك املنطقة التي �ضكلت 
لف  الأ نه�ية  يف  الفل�ضطيني  للوجود  وىل  الأ النواة 
وىل  الأ اخلم�س  مدنهم  ت�أ�ض�ضت  وفيه�  ق.م،  الث�ين 
)غزة، ع�ضقلن، اأ�ضدود، ج�ت، عكرون( اأو م� يعرف 

مب�ضطلح البنت�بول�س.17
بني  اأر�س  اأن  نف�ضه�  التوراة  خلل  من  ويت�ضح 
اأم�  فيه�،  غرب�ء  ك�نوا  فهم  كنع�ن،  لي�ضت  اإ�رسائيل 
�ضلية )فدان اأرام- حران( حيث اخت�روا  اأر�ضهم الأ
ال�ضلم  عليه  اإبراهيم  تو�ضية  منه� ح�ضب  زوج�تهم 
األ  ب�لرب  ا�ضتحلفهم  عندم�  التوراة،  تقول  كم� 
الزواج  على  حثهم  واإمن�  الكنع�نيني  من  يتزوجوا 
من اأر�ضه وع�ضريته التي هي حران. ومن جهة ث�نية 
ولدوا  �ضب�ط(  )الأ الثن� ع�رس  يعقوب  اأولد  اأن  جند 
جميع� خ�رج كنع�ن، حيث ع��س يعقوب يف حران ملدة 
ع�رسين �ضنة ورزق فيه� ذريته، كم� ولد اأبن�ء يو�ضف 

يف م�رس.18
يت�ضح اأن الكنع�نيني هم بن�ة احل�ض�رة املزدهرة يف 
فل�ضطني كله� قبل ظهور العربانيني بقرون، ف�ض�ع يف 
زمنهم نظ�م اإداري �ضي��ضي جديد يتمثل يف دويلت اأو 
مم�لك املدن، حيث ازدهرت من خلله كثري من املدن 

الفل�ضطينية التي بقيت اأ�ضم�وؤه� حتى الوقت احل��رس 
مثل اأريح�، جمدو )تل املت�ضلم(، ع�ضقلن، وح��ضور 
)تل القدح(، التي ك�نت-فيم� يظن- ع��ضمة فل�ضطني 

خلل الربونزي املبكر واملتو�ضط.19
يف  واأ�ضهموا  الكنع�نيون،  اأثر  فقد  ذلك،  اإىل  اإ�ض�فة 
وقدموا  املي�دين،  خمتلف  يف  خرى  الأ احل�ض�رات 
اخرتاع  منه�:  كثرية،  ح�ض�رية  عن��رس  ن�ض�نية  للإ
وىل  الأ مع�مله�  ظهرت  والتي  الت�ريخ  يف  اأبجدية  اأول 
قرب  �ضمرا  وراأ�س  �ضين�ء،  يف  اخل�دم  �رسابيط  يف 
اللذقية، وتل م�رديخ قرب حلب، وترجع اإىل بداي�ت 

لف الث�ين ق.م. الأ
بجدية  ب�لأ نقو�س  وجود  على  املكت�ضف�ت  ودلت 
الكنع�نية يف مواقع فل�ضطينية منه� تل اجلزر ولخي�س 
 ،17 القرنني  اإىل  توؤرخ  الدوير( ون�بل�س والتي  )تل 

16 ق.م.20
وتدجني  والب�ضتنة  الزراعة  جم�لت  يف  اأ�ضهموا  كم� 
وو�ض�ئل  والرعي  وال�ضيد  احليوان�ت  بع�س 
املوانئ  وت�أ�ضي�س  املدن  وبن�ء  ب�ر  الآ وحفر  الري 
وامل�ضتعمرات التج�رية على �ضواحل اأ�ضب�ني� وقرب�س 
بن�ء  ويف  وغريه�  قرط�ج  مثل  وتون�س  و�ضقلية 
املوؤ�ض�ض�ت الدينية مب� فيه� من مع�بد و�ضع�ئر وطقو�س 
يف  مه�راتهم  اإىل  اإ�ض�فة  واأ�ض�طري خمتلفة،  جن�ئزية 
رجوانية  الأ �ضب�غ  الأ وا�ضتخراج  البحرية  امللحة 
التي ا�ضتخدموه� يف �ضبغ امللب�س املتميزة، و�ضن�عة 
لت  الآ واختـراع  واملجـوهـرات  والزجـ�ج  الفخ�ر 
والـقيث�رة  وال�ضنج  والـدف  ك�لنـ�ي  املو�ضيقية 
العم�رة،  تقّدم  يف  الكنع�نيون  واأ�ضهم  واملزم�ر21، 
فك�ن لهم ط�بعهم املعم�ري املميز الذي يتمثل ب�لبيت 
الكنع�ين التقليدي الذي م� تزال جذوره وخمطط�ته 
ن يف بلد ال�ض�م ع�مة وفل�ضطني خ��ضة، كم�  حتى الآ
يهتمون  ك�نوا  اأنهم  اإىل  ثرية  الأ املكت�ضف�ت  ت�ضري 
لع�ب والت�ضلية حيث عرث على األع�ب عظمية ت�ضمى  ب�لأ
الكع�ب )عظ�م من ركب الغنم( يف تعنك قرب جنني، 
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ومنه�  خمتلفة  من�طق  يف  مت�ر�س  تزال  م�  ومثله� 
وطقو�س  ومم�ر�ض�ت  جوانب  اإىل  اإ�ض�فة  فل�ضطني. 

حجبة وغريه�.22 دينية و�ضحرية ك�لتم�ئم والأ
ر�س، وحفر        كم� تو�ضلوا لبن�ء �ضه�ريج فوق الأ
اأنف�ق ب�ضكل طويل لنقل املي�ه داخل القلع مثل اأنف�ق 
ج�زر)تل اأبو �ضو�ضة( و جمدو )تل املت�ضلم( وبلعم� 
قرب جنني ويبو�س والتي �ضكلت اإحدى بوؤر ال�رساع 
خرية من خلل  الأ ونة  الآ الإ�رسائيلي يف  الفل�ضطيني 
ونفق  �ضلوان،  ونفق  احل�ضمونيني،  بنفق  ادعوه  م� 

ق�ضى. وارن، وغريه�، حتت اأ�ض��ض�ت امل�ضجد الأ
ومن جهة اأخرى جند اأن العربانيني ت�أثروا واقتب�ضوا 
ك�نوا  اأن  بعد  والفل�ضطينيني  الكنع�نيني  من  كثريًا 
م�ضتتني ويت�ضح ذلك يف النظ�م ال�ضي��ضي امللكي حيث 
عني �ض�وؤول اأول ملك عليهم من قبل نبيهم �ضموئيل، 
وع�ضرتوت  بعل  مثل  لهة  الآ بع�س  عب�دة  اإىل  اإ�ض�فة 

ومولك وايل وحيب� وغريهم.23
ح�ض�ري�  و�ضليم�ن  داوود  مملكة  عظم  ادعوا  كم� 
من  امتدت  اأنه�  التوراة  ت�ضفه�  بحيث  وجغرافي� 
نه� مل  النيل اإىل الفرات، وهذا ل ميت للحقيقة ب�ضلة لأ
ت�ضمل اأكرث من يهودا وال�ض�مرة  )املنطقة املح�ضورة 
بني اخلليل ون�بل�س( والتي بدوره� م� زالت تتكون 
مع�مله�  بكل  فل�ضطينية  يبو�ضية  كنع�نية  مدن  من 
للكثري  مع��رسة  الوقت  نف�س  يف  وك�نت  ومظ�هره�، 
من املم�لك يف فل�ضطني، ومن جهة ث�نية مل يعرث على 

ن. نق�س واحد ين�ضب لتلك اململكة حتى الآ
      كم� تذكر التوراة رحلة �ضيدن� اإبراهيم عليه ال�ضلم 
من حرا ن ال�ض�م اإىل اخلليل عرب مدن وقرى كنع�نية 
مثل ن�بل�س وبيتني )بيت اإيل( واخلليل وغريه�. كم� 
ك�نت مزامري داود و�ضليم�ن ذات اأ�ضل كنع�ين حيث 
تتم تلوته� يف الهيكل بلغة كنع�نية قبل ترجمته� اإىل 

�ضف�ر املقد�ضة.24 العربية لت�ضبح من الأ
كم� ا�ضتعمل العربانيون اللغة الكنع�نية حينم� ع��ضوا 
بينهم فتظهر مروي�تهم القدمية اأ�ضم�ء كنع�نية كثرية 

واأ�ض�طري كنع�نية عرفت �ض�بق� يف مملكة اأوغ�ريت.25
ويف هذا ال�ضي�ق جند اأن �رساء �ضيدن� داود البيدر من 
اأرن�ن )اأرون�( اليبو�ضي لبن�ء هيكل مركزي عليه، يدل 
ر�س اأو حتى �ضيطرتهم عليه�،  على عدم ملكيتهم للأ
حيث تقول التوراة يف �ضفر �ضموئيل الث�ين اإ�ضح�ح 
اإىل  اأور�ضليم  اإىل  ورج�له  امللك  وذهب   :6-7 5/اآية 
ح�ضن  منهم  واأخذوا  ر�س،  الأ �ضك�ن  اليبو�ضيني 
�ضهيون، الذي يعني مدينة داود عندهم.26 ومثل ذلك 
ح�ضل م�ضبق� مع �ضيدن� اإبراهيم عليه ال�ضلم عندم� 
ا�ضرتى مغ�رة املكفيل يف اخلليل قرب تل الرميدة من 
ح�ضل  كم�  واأولده.27  زوجته  لدفن  احلثي  عفرون 
منطقة  واآخ�ب  عمري  ا�ضرتى  عندم�  لحق�  ذلك 
)�ضومرون(  �ضومر  ا�ضمه  �ضخ�س  من  ال�ض�مرة 

و�ضميت ب��ضمه فيم� بعد.
حمددي  لي�ضوا  العربانيني  ف�ن  ذلك  على  وعلوة 
يح�ول  من  وهن�ك  الت�ريخ،  مر  على  واملك�ن  الهوية 
اأو اأفريو التي ذكرت  اأو الع�بريو  ربطهم ب�خل�بريو 
العم�رنة  ر�ض�ئل  مثل  املختلفة  والوث�ئق  النقو�س  يف 
من القرن الرابع ع�رس ق.م والر�ض�ئل امللكية احلثية 
من القرن احل�دي ع�رس ق.م ومرا�ضلت مملكة م�ري 
نوزي  مدينة  من  الطينية  والرقم  احلريري(  )تل 
العراق  �ضم�ل  ع��ضمة ميت�ين )مملكة احلوريني( يف 
رع�ًة  بدوًا  ك�نوا  اأنهم  يت�ضح  جميع�  خلله�  ومن 
اإل  الزراعة  اأية ح�ض�رة ومل مي�ر�ضوا  دون  متنقلني 
فك�نت  والفل�ضطينيني،  ب�لكنع�نيني  اختلطهم  بعد 
ج�نب املرتزقة  تلك الت�ضمي�ت تطلق على خليط من الأ
والعبيد الذين ي�ضببون ال�ضطراب�ت وامل�ض�كل، ومع 
مرادفة  اأك�دية  لفظة  اأنه�  على  العلم�ء  ف�رسه�  ذلك 
اإىل  الق�دم  اأو  الع�بر  مبعنى  )عرباين(  عربي  لكلمة 
و�ضوح�  اأكرث  تبدو  مع�نيه�  لكن  خر.28  الآ اجل�نب 
من  اأكرث  ذكرته�  التي  العم�رنة   ر�ض�ئل  خلل  من 
ر�س  والأ اهلل  ب�أعداء  فيه�  ويو�ضفون  مرة  �ضتني 
املح�ربني  املخربني،  الع�ض�ب�ت،  القتلة،  وامللك، 
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املق�بل،  ويف  احلمري.29  قوافل  و�ض�ئقي  امل�أجورين 
اأو  والع�بريو  العربانيني  بني  الربط  البع�س  يرف�س 
جزءا  اإل  لي�ضوا  العربانيني  اأن  لعتق�دهم  اخل�بريو 
اندجموا  حيث  اخل�بريو  هي  و  كبرية  جم�ع�ت  من 
يذكر  كم�  معينة.30  واأ�ضب�ب  لظروف  نتيجة  معهم 
G.R.Driver املتخ�ض�س يف اللغة العربية يف ج�معة 
اأك�ضفورد اأن كلمة عربي �ض�غه� احل�خ�م�ت اليهود 
يف فل�ضطني يف وقت مت�أخر لربط ت�ريخهم بفل�ضطني 
اأقدم الع�ضور حتى يظهر ب�ضورة مت�ضلة دون  منذ 

انقط�ع.31
�ضبيل،  ع�بري  اإم�  ت�ريخهم  طيلة  اليهود  ك�ن  لذلك 
جزاء من فل�ضطني ولوقت  اأو لجئني اأو مغت�ضبني لأ

حمدود، دون اأن يتمكنوا من ال�ضتيلء عليه� كله�.

زّيً� فل�ضطيني� من  الع�ل الإ�رسائيلية للطريان  �رسكة 
نوع ثوب الردان والذي عرث يف جمدو على نق�س لفت�ة 

كنع�نية تلب�ضه.
كم� ن�ضب الإ�رسائيليون وحدات زخرفية فل�ضطينية 
عرث  حيث  الكنع�ين  �ضل  الأ ذات  الثم�نية  ك�لنجمة 
وغزة  وجمدو  واأريح�  بي�ض�ن  يف  منه�  من�ذج  على 
ردن، كم�  وبئر ال�ضبع وج�زر وُتلْيلت الغ�ضول يف الأ
ا�ضتخدمت يف زخ�رف قبة ال�ضخرة، وك�ن يرمز له� 
اخل�ضب  واآلهة  الزهرة  كوكب  منه�  عديدة  برموز 

وغريه� .32
زي�ء واملطرزات الفل�ضطينية،  مر على الأ ومل يقت�رس الأ
ال�ضعبية  ال�ضن�ع�ت  من  كثري  اإىل  ذلك  تعدى  بل 
واملع�دن  واخل�ضب  والزج�ج  الفخ�ر  مثل  �ضيلة  الأ
واجللد والف�ضيف�ض�ء وغريه�، حيث وّظفت اإ�رسائيل 
على  ون�رسه�  جلمعه�  متخ�ض�ضة  وكوادَر  طواقَم 
الإ�رسائيلي(، كم�  )الرتاث  ا�ضم  �ضل�ضلة حتت  �ضكل 
جنبية، ويف براجمه�  ق�مت بتوزيعه� يف العوا�ضم الأ
لتوهم  غ�لب�  جم�نية  ب�ضورة  الفن�دق  ويف  ال�ضي�حية 

الع�مل اأن له� ت�ريخ� و تراث� متجذرا يف هذه البلد.
ال�ضن�ع  اأم�م  العقب�ت  بو�ضع  اإ�رسائيل  تقوم  كم� 
واحلرفيني الفل�ضطينيني كمنع واإع�قة و�ضول املواد 
وعرقلة  الإ�رسائيلية  ال�ضن�ع�ت  ومن�ف�ضة  اخل�م 
عليهم  للت�أثري  ذلك  كل  التقني،  التطور  حم�ولت 

نف�ضي� واقت�ض�دي� وتقني�.
ال�ضعبية  امل�أكولت  ن�ضب  اىل  مر  الأ جت�وز  وقد 
الفل�ضطيني،  الفني  الرتاث  ج�نب  اإىل  الفل�ضطينية 
اأغ�ٍن ودبك�ٍت ورق�ض�ٍت مفرغٍة  إذاعة  ب� ذلك  ويت�ضح 
طريق  عن  اأو  للغرب،  ومقلدة  الرتاثي  جوهره�  من 
ال�ضعبية،  غ�ين  الأ على  دخيلة  وكلم�ت  اأحل�ن  اإقح�م 
الرتاث  عليه  يطلق  جديد  بق�لب  عر�ضه�  ثم  ومن 

الإ�رسائيلي.33 
 - اأ�ضم�ء املدن واملواقع:

واملواقع  املدن  هوية  طم�س  اإ�رسائيل  ح�ولت 

اآليات الطم�ص والتهويد وو�سائلهما:
�ضنة  قي�مه�  اإعلن  منذ  جهدا  اإ�رسائيل  تدخر  مل 
1948 م يف ن�ضبة مع�مل الرتاث الفل�ضطيني وتهويده 
يف  ذلك  ويتجلى  ك�فة.  واأ�ضك�له  ب�أنواعه  وطم�ضه 

مور الت�لية: الأ
زي�ء ال�ضعبية الفل�ضطينية وت�ضويه�: - ن�ضبة الأ

اأ�ضك�ل زخرفية غريبة على  اإدخ�ل  �ضواء من خلل  
فن التطريز الفل�ضطيني اأو يف مكننة هذا الفن واإبع�ده 
ن�ضبته  م�  ن�ضبة  اأو يف  املتميز،  اليدوي  �ضلوب  الأ عن 
من الزي الفل�ضطيني لنف�ضه� ويت�ضح ذلك يف عر�ضه� 
يف  اإ�رسائيلية  م�ضمي�ت  حتت  فل�ضطينّيً�  وزّيً�  تراثً� 

مع�ر�َس ومهرج�ن�ٍت ع�مليٍة. 
ول ع�ملي�  ث�ر الأ وك�ن ملو�ضي دي�ن الذي يلقب بل�س الآ
زوجته،  مع  ب�ل�ضرتاك  املج�ل  هذا  يف  اأ�ض��ضيٌّ  دوٌر 
فعمل على اإن�ض�ء موؤ�ض�ضة تقوم على �رساء املطرزات 

الفل�ضطينية القدمية، للعمل على اإخف�ئه� و�ضي�عه�.
م�ض�بهة  ب�أعم�ل  اإ�رسائيل  ق�دة  من  العديد  ق�م  كم� 
حيث لب�ضت زوج�تهم اأزي�ء فل�ضطينية خلل رحلتهم 
الر�ضمية يف خمتلف دول الع�مل لت�ضويقه� على اأنه� من 
الرتاث الإ�رسائيلي، اىل ج�نب انهم األب�ضوا م�ضيف�ت 
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الفل�ضطينية اإم� بتدمريه� واإق�مة م�ضتوطن�ت جديدة 
العربية  لف�ظ  الأ ملحو  اأ�ضم�ئه�  بتغيري  اأو  مك�نه�، 
الكنع�نية، واإعط�ء األف�ظ تزعم اأّنه� عربية اإ�رسائيلية، 
�ض�هدا �ض�مدا  �ضم�ء متثل  الأ تلك  تزال  م�  ذلك  ومع 
اأم�م عملي�ت الطم�س والتهويد. وهذا وا�ضح يف اأغلب 

املواقع واملدن الفل�ضطينية، واأمثلة ذلك كثرية:
       - جمدو: م�ضتقة من جدد اأي قطع، و ا�ضمه� 

ب�لعربية تل املت�ضلم.
        - عك�: اأ�ضله� عكو مبعنى الرمل احل�ر.

      - اأريح�: اأ�ضله� يريحو مبعنى �ضوء القمر اأو 
مدينة القمر.

        - غزة: اأ�ضله� عزة مبعنى القوة وال�ضمود.
طريف          على  الواقع  اأو  املنكب  وتعني  �ضكيم:   -     

جبلني، وهي متثل مدينة ن�بل�س ح�لي�.
        - اأم� ب�لن�ضبة ملدينة القد�س فقد عرفت قبل ظهور 
العربانيني بقرون عديدة ب�أ�ضم�ء كثرية منه� يبو�س، 

ي�رو�ض�مل، اأور�ض�ليم، وغريه�.34
       - اأفرات�: وهي الت�ضمية القدمية ملدينة بيت حلم، 
اإ�ض�فة اإىل اأنه� عرفت ب��ضم اإيلوله�م� وكلهم� يعني 
قرب  م�ضتوطنة  ببن�ء  اإ�رسائيل  وق�مت  اخل�ضب، 

املدينة حتمل ا�ضم اأفرات.
       - اأربع: وهو ا�ضم مدينة اخلليل الكنع�ين، اإ�ض�فة 

اإىل اأنه� عرفت ب��ضم حربون.
واأن�ض�أت اإ�رسائيل بجواره� م�ضتوطنة دعته� كري�ت 

اأربع.
        - بيت �ض�ن: ا�ضم مدينة بي�ض�ن الكنع�ين، و�ض�ن 
هو ا�ضم اإله، و قد ذكرت يف وث�ئق اللعنة امل�رسية من 
19 ق.م.، و كذلك ذكرت يف م�ض�در م�رسية  القرن 
من زمن حتتم�س الث�لث يف القرن 15 ق.م.، ورم�ضي�س 
الث�لث يف القرن 12 ق.م.، ويظهر فيه� ت�أثريا اإيجّيً� 
ت�ضهد  توابيت  عرثعلى  الذين  الفل�ضطينيني  بوا�ضطة 

على وجودهم فيه�.35
        - مرج ابن ع�مر: تزعم التوراة اأن ا�ضمه مرج 

يزرائيلEsdraelon(.36(، وكذلك احل�ل ب�لن�ضبة 
اأي�ض� نهر  التوراة  الذي تطلق عليه  العوج�  اإىل نهر 

يركون.  
لف الرابع  - اإن كثريًا من املواقع التي ترجع اإىل الأ
والث�لث ق.م. واملذكورة يف التوراة مثل بيت �ضم�س، 
اأ�ضم�ئه�  تركيب  يف  تدخل  يراح،  بيت  و  ايل  بيت 
م�كن  والأ املدن  اأ�ضم�ء  اأن  ط�مل�  و  كنع�نية.  اآلهة 
لذا  غ�لب�،  تغري  دون  نف�ضه�  على  حم�فظة  تبقى 
منذ  م�ضتمرة  نف�ضه�  �ضم�ء  الأ تبقى  اأن  املنطقي  فمن 
وائل  م�كن زمن موؤ�ض�ضيه� الأ اإطلقه� على املدن والأ

وهم الكنع�نيون.37
اإن معظم املدن الكنع�نية قد ذكرت يف الوث�ئق والنقو�س 
القدمية �ضواء يف م�رس اأو العراق اأو يف بلد ال�ض�م، 
حيث  كنع�ين،  اأ�ضل  ذات  اأنه�  على  توؤكد  وجميعه� 
اأ�ض�س الكنع�نيون املدن والقرى الزراعية وح�ّضنوه�، 
فك�نت مدن� مزدهرة، فلم يتواَن العربانيون عن الت�أّثر 
متخلفني  ك�نوا  حيث  فل�ضطني  اإىل  قدموا  عندم�  به� 

ح�ض�ري�.
واملر�ضدين  ال�ضي�حة  ب�أ�رسلة  اإ�رسائيل  وتقوم   -
ال�ضي�حيني ومعظمهم من العرب الذين يتلقون دورات 
خ��ضة ومربجمة داخل الكي�ن الإ�رسائيلي؛ لتعبئتهم 
الفل�ضطينية،  واملواقع  املدن  عن  مغلوطة  مبعلوم�ت 
مم�  الواقع.  عن  بعيدة  وتواريخ  اأ�ضم�ء  واإعط�ئه� 
ي�ض�عد على اأن ين�ضبوا الرتاث الفل�ضطيني اإىل الت�ريخ 
مب�  جنبي  الأ لل�ض�ئح  ترويجه  وب�لت�يل  الإ�رسائيلي، 
يخدم م�ض�حلهم ويعزز مزاعمهم وادع�ءاتهم املتعلقة 
ب�ختلق وجود وت�ريخ وهوية  لهم يف هذه البلد.         
اأ�ض�ليب  تتبع  اإ�رسائيل  إن  ف� �ضبق،  م�  اإىل  اإ�ض�فة 
وو�ض�ئل متنوعة لطم�س الرتاث الفل�ضطيني وتهويده، 
ذرائع  حتت  را�ضي  الأ م�ض�درة  خلل  من  وذلك 
القرى والتجمع�ت  تو�ضع  مزعومة، مم� يحول دون 
وت�ضتيت  امل�ضتوطن�ت  وبن�ء  وتطوره�،  الفل�ضطينية 
امله�جرين  من  كبرية  اأعداد  واإح�ض�ر  ال�ضك�ن، 

مازن عبد اللطيف، املكتشفات االثريه ...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )3(، العدد )2(، ص )20-1(، 2008



�0

الو�ضع  خلخلة  على  للعمل  يهودا  اأنهم  تزعم  الذين 
املوؤ�ض�ض�ت  واإغلق  فل�ضطني،  يف  الدميغرايف 
مبج�ل  تهتم  التي  الق�ئمة  الفل�ضطينية  واجلمعي�ت 
وم�ض�درة  جديدة،  تراخي�س  اإعط�ء  وعدم  الرتاث، 
الزراعة  لتدمري  الطبيعية  والرثوة  املي�ه  م�ض�در 
الفل�ضطينيني  اإجب�ر  ثم  ومن  الفل�ضطيني  والقت�ض�د 
على  والعمل  الريف،  وترك  املدن  اإىل  الهجرة  على 
مم�  والفقر،  اجلهل  وزي�دة  البط�لة،  ن�ضبة  رفع 
ر�س، وي�ضجع العمل يف اإ�رسائيل  ي�ضعف النتم�ء للأ
على  ب�لت�يل  وينعك�س  وم�ض�نعه�،  وم�ضتوطن�ته� 
والروابط  والجتم�عية  القت�ض�دية  و�ض�ع  الأ
على  والتعدي  الفل�ضطيني.38  للمجتمع  �رسية  الأ
بنية الت�ريخية والرتاثية العربية اإم� بتدمريه� كم�  الأ
وجنني  ن�بل�س  يف  الجتي�ح  عملي�ت  يف  موؤّخرا  حدث 
اإىل  بتحويله�  اأو  الفل�ضطينية،  املدن  من  وغريه� 
مت�حف اإ�رسائيلية ومراكز جت�رية، اأو بعدم ال�ضم�ح 
والعوامل  الزمن  ملق�ومة  واإ�ضلحه�  برتميمه� 
ومدن  واخلليل  القد�س  يف  مت�ر�ضه  م�  وهذا  املن�خية 
مر ذلك،  الداخل مثل عك� وي�ف� وغريه�. كم� تعدى الأ
حيث حت�ول اإ�رسائيل فر�س ع�دات وقيم غريبة على 
�ضيلة، وت�ضجيع  الفل�ضطينيني ملحو الع�دات والقيم الأ
�ض�لة، كم� ك�ن  جنبي للتخلي عن مظ�هر الأ التقليد الأ
للن�حية الرتبوية ن�ضيٌب ل ب�أ�س به يف هذا املج�ل من 
هداف ال�ضهيونية  خلل فر�س من�هج تن�ضجم مع الأ
واإ�ضق�ط  تن��ضي  يف  وت�رسع  جهة،  من  التوراتية 
الت�ريخ الفل�ضطيني من جهة ث�نية. وي�ضتمل ذلك على 

دب والثق�فة واللهجة...الخ.39  الفكر والأ
إن اإ�رسائيل ركزت يف خمطط�ته�  ومن جهة اأخرى، ف�
ال�ضهيونية على اإبراز الوجه احل�ضن واإخف�ء النواي� 
ت�ضجيعه�  خلل  من  يت�ضح  وهذا  اأحي�ن�،  امل�ضمومة 
الفل�ضطيني  الرتاث  مع�ر�س  وتنظيم  اإق�مة  على 
�ضورة  اإبراز  بهدف  وخ�رجي�  داخلي�  والعربي 
على  تعمل  الوقت  نف�س  ويف  الع�مل،  اأم�م  ح�ض�رية 

اأو  الفل�ضطيني  للرتاث  ب�ضلٍة  مَتُتُّ  ل  مواد  اإقح�م 
على  تعمل  اأنه�  اأو  عليه  دخيلة  تكون  فقد  العربي، 
اإظه�ر تلك املع�ر�س ك�ضواهد م�دية على مدى تخلف 
م��ضيهم  مق�رنة  خلل  من  والعرب  الفل�ضطينيني 
من  الغرب  على  كلي�  يعتمد  اأ�ضبح  الذي  بح��رسهم 

النواحي امل�دية.40
اأ�ض��ضّيً�  دورًا  املختلفة  الإعلم  لو�ض�ئل  اأن  كم� 
واملوجهة  امل�ضمومة  براجمه�  خلل  من  ذلك،  يف 
مبظ�هر  وال�ضتخف�ف  جنبي  الأ للتقليد  وت�ضجيعه� 
دع�ئم  وتقوي�س  الهوية،  وزعزعة  الوطني،  الرتاث 
النتم�ء للرتاث و الت�ريخ.كم� ق�مت اإ�رسائيل اأي�ض� 
لفل�ضطينيي  اإ�رسائيلية  �ضفر وهوي�ت  مبنح جوازات 
مع  �ضلت  اأو  ارتب�ط  اأية  قطع  يف  لت�رسع   1948
ل�ضق  اإىل  مر  الأ و�ضل  كم�  الفل�ضطينية،  الهوية 
جوازات  ومنحهم  ردن  ب�لأ الغربية  ال�ضفة  مواطني 
�ضفر اأردنية وكذلك احل�ل ب�لن�ضبة ملواطني قط�ع غزة 
عندم� األ�ضقتهم مب�رس من خلل وث�ئق اأو جوازات 
�ضفر م�رسية، يف حني اأن بقية ال�ضعب الفل�ضطيني يف 
دول ال�ضت�ت منحوا جوازات �ضفر تلك البلدان التي 
واإذابة  طم�س  لعملية  ت�رسيع  ذلك  ويف  فيه،  يقيمون 
امل�ضتوى  اأمر واقع على  الفل�ضطينية وفر�س  الهوية 

املحلي والدويل.41
الط�ئفية  وتعزيز  تغذية  على  اإ�رسائيل  عملت  كم� 
الفل�ضطيني  املجتمع  لتق�ضيم  والع�ئلية  والقبلية 
و�رسذمته، ف��ضتخدمت اأ�ض�ليب اقت�ض�دية و�ضي��ضية 
الفل�ضطينية  الهوية  نك�ر  لإ وغريه�  وتراثية  وثق�فية 
على املواطنني.42 وهي نف�س ال�ضي��ضة التي انتهجته� 
بريط�ني� يف ظل انتدابه� على هذه البلد يف الن�ضـف 
ول من القرن امل��ضي، حيث ر�ضخت يف هذا املج�ل  الأ
ن�ر  اإ�ضع�ل  يف  م�  حد  اإىل  وجنحت  َت�ُضد،  ق  َفرِّ مبداأ 
ذلك  يف  ركزت  كم�  اأحي�ن�،  والط�ئفية  الع�ئلية  الفتنة 
اأدت  التي  اآنذاك  الفل�ضطينية  الثورات  قي�دات  على 

اأدوارًا خمتلفة.
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�ضلمي والكنع�ين ملنطقة احلرم القد�ضي. الإ
كم� تبنت اإ�رسائيل م� ق�م به ال�ضليبيون من تغيريات 
مق�ضودة يف املدينة املقد�ضة عندم� احتلوه� منذ اأواخر 
الع�رسامليلدي. تقريب�، حيث حولوا  القرن احل�دي 
امل�ضجد  وجعلوا  كني�ضة،  اإىل  ال�ضخرة  قبة  م�ضجد 
الهيكل(،  فر�ض�ن  ق�مة  )لإ ق�متهم  لإ مك�ن�  ق�ضى  الأ
ال�ضخرة  قبة  م�ضجد  من  كل  اأ�ضم�ء  غريوا  كم� 
ق�ضى وامل�ضلى املرواين، ف�أ�ضبحت على  وامل�ضجد الأ
واإ�ضطبلت  �ضليم�ن  وق�رس  �ضليم�ن  هيكل  التوايل 
هو  املرواين  امل�ضلى  ب�أن  الدع�ءات  ورغم  �ضليم�ن، 
دلة العلمية  من اإن�ض�ئهم لو�ضع خيولهم فيه، اإل اأن الأ
ثرية اأثبتت اأنه يرجع اإىل العهد الهريودي )40  والأ
موي يف  ق.م.- 4 ق.م.( اأو اأبعد من ذلك اإىل العهد الأ

القرن ال�ض�بع امليلدي.43
الن�ض�ط  بداية  منذ  ذلك  لكل  اإ�رسائيل  خططت  لقد 
احلقيقي للحركة ال�ضهيونية، فقد ق�ل ثيودور هرتزل 
موؤ�ض�س تلك احلركة: »اإذا ح�ضلن� يوم� على القد�س 
�ضيء،  ب�أي  القي�م  على  وق�درا  حي�  اأزال  ل  وكنت 
اليهودية  لدى  مقد�ض�  لي�س  �ضيء  كل  اأزيل  ف�ضوف 
ث�ر التي مرت عليه� قرون«  اأحرق الآ فيه�، و�ضوف 
�ضلمية الكنع�نية  ث�ر الإ من الوا�ضح اأنه ي�ضري اإىل الآ
نه� متثل ال�ضورة احلقيقية للمدينة  وىل لأ ب�لدرجة الأ
بن  ق�ل  كم�  مع�مله�.  يف  الكربى  الن�ضبة  وت�ضكل 
غوريون: »ل معنى لإ�رسائيل دون القد�س، ول معنى 
اإ�رسار وت�أكيد على  للقد�س بدون الهيكل«. ويف ذلك 
الهيكل  واإق�مة  �ضلمية  الإ ث�ر  الآ تدمري  على  عزمهم 

ق�ضى ب�أية و�ضيلة. املزعوم مك�ن امل�ضجد الأ
الغربي  احل�ئط  قد�ضية  الإ�رسائيليون  ادعى  كم� 
املبكى  ح�ئط  ا�ضم  عليه  واأطلقوا  لهم  ب�لن�ضبة 
لهم  ميثل  اأ�ضبح  حيث  همعرايف(  )كوتيل  وب�لعربية 
يف  ويتكرر  ر�س،  ب�لأ يربطهم  وت�ريخي�  ديني�  رمزا 
على  الدامغة  دلة  الأ ورغم  والتذك�رات،  الر�ضوم 
من  �ضو  جلنة  عنه  متخ�ضت  وم�  �ضلمي،  الإ ط�بعه 

و�سائل الطم�ص والتهويد للمدينة املقد�سة:
للقد�س  احتلله�  منذ  جهدا  اإ�رسائيل  تدخر  مل 
ال�رسقية �ضنة 1967 م لطم�س مع�مل املدينة املقد�ضة 
به�  املتعلقة  �ضلية  الأ الت�ضمي�ت  من  بدءًا  وتهويده�، 
ومبرافقه� العمرانية املختلفة، ومرورًا بتغيري �ضكله� 
وخمططه� و�ضول اإىل فر�س اأمر واقع جديد يربزه� 
و  دخيلة  عن��رس  على  ت�ضتمل  جديدة  يهودية  بحلة 

تفرغه� من اأ�ض�لته� وت�ريخه� العربي العريق.
املقد�ض�ت  على  ب�لعتداء  اإ�رسائيل  ق�مت  لقد 
ل  همجي  ب�ضكل  املدينة  يف  وامل�ضيحية  �ضلمية  الإ
الدولية  والقوانني  ن�ض�نية  الإ للح�ض�رة  ب�ضلة  ميت 
حرق  اإىل  فعمدت  والحتلل،  ال�ضتعم�ر  ظل  يف 
اعتداءاته�  وكررت  1969م،  �ضنة  ق�ضى  الأ امل�ضجد 
ون�ضب�ته� لكني�ضة القي�مة، وتركز اإ�رسائيل جهوده� 
ق�ضى من خلل  لتقوي�س دع�ئم واأ�ض��ض�ت امل�ضجد الأ
ثرية اأ�ضفله وحوله منذ بداية احتلله�  احلفري�ت الأ
للمدينة، مدعية البحث عن بق�ي� الهيكل املزعوم، ويف 
اأ�ضب�ب احلفري�ت هن�ك  ب�أن  م�زار  اإيلت  ادعت  ذلك 

تعود اإىل اعتق�د يهودي يتمثل بوجود الهيكل فيه�.
ومع اأنه� م��ضية يف حفري�ته� املحمومة يف تلك املنطقة 
اإل اأنه� مل ت�ضتطع العثور على دلئل وخملف�ت ت�ضري 
و�ضلت  فقد  ذلك،  من  العك�س  وعلى  الهيكل.  اإىل 
حفري�تهم اإىل الطبق�ت الكنع�نية اليبو�ضية التي متثل 
لف الث�لث ق.م.، فظهرت  فرتة اإن�ض�ء املدينة خلل الأ
نف�ق الكنع�نية، والتي ق�مت البعث�ت  جمموعة من الأ
الرتاب  من  مت�م�  بتفريغه�  الإ�رسائيلية  ثرية  الأ
ق�ضى وت�ضديع جدرانه  �رساع يف هدم امل�ضجد الأ للإ
يف  حقنته�  كيم�وية  مواد  ا�ضتخدمت  كم�  واأ�ض��ض�ته 
ومت��ضكه�،  مت�نته�  على  لتوؤثر  والرتاب  احلج�رة  
فوق  للط�ئرات  جوي  خط  بت�ضيري  موؤخرا  وق�مت 
مب�ين  اإ�ض�فة  ج�نب  اإىل  املبنى،  خللخلة  احلرم 
املعم�ري  الط�بع  عن  كلي�  بعيدة  جديدة  ومرافق 
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نت�ئج على اإثر ثورة الرباق 1929 م. والتي تو�ضلت 
عليه  اأيديهم  اأنهم و�ضعوا  اإل  املطلقة،  اإ�ضلميته  اإىل 

ب�لقوة.
1520م.  ل�ضنة  به يعود  ارتب�طهم  اأن  القول  وميكن 
الذي  الق�نوين  �ضليم�ن  العثم�ين  ال�ضلط�ن  زمن 
انتهج �ضي��ضة الت�ض�مح الديني، وكثفوا مم�ر�ض�تهم 
اخللفة  �ضعف  ظل  يف  خ��ضة  ذلك  بعد  احل�ئط  عند 
�ضلمية، حيث ك�نوا قبل ذلك يجتمعون وي�ضلون  الإ
كم�  الذهبي  الب�ب  من  وب�لقرب  الزيتون  جبل  على 
اأن امل�ض�در اليهودية  تذكر املو�ضوعة اليهودية، كم� 
قبل  عندهم  وقد�ضيته  اأهميته  اإىل  ت�ضري  ل  املختلفة 

القرن ال�ض�د�س ع�رس امليلدي.44
املدينة  يف  بكث�فة  الإ�رسائيلية  احلفري�ت  توالت  لقد 
وىل لحتلله� بحجة الك�ضف  املقد�ضة منذ اللحظة الأ
تقيد  ودون  الو�ض�ئل  ب�ضتى  اليهود  م��ضي  عن 
الدولية  ب�لقوانني  اأو  للحفري�ت  العلمية  ب�لقواعد 
تلك  اأهم  ومن  ثرية،  والأ الت�ريخية  املب�ين  حلم�ية 

احلفري�ت:
- حفري�ت بنج�مني م�زار يف اجلزء الغربي واجلنوبي 
حل�ئط الرباق منذ �ضنة 1968 م. ويف اجلهة اجلنوبية 
الغربية للحرم القد�ضي لفتح اأنف�ق للدخول اإىل احلرم 
الحتج�ج�ت  ب�ضبب  انتقــل  ثم  ال�ضبعيني�ت  بداية  يف 
ب�ب  ال�ضورقرب  من  اجلنوبية  اجلهة  اإىل  العربية 

توم�.
 ، عربي  اأ�ضل  هو  الذي  اليهودي  احلي  حفري�ت   -

ومل يكن معروف� لديهم قبل �ضنة1520 م.         
الثلثيني�ت  يف  اأ�ضل  بداأت  التي  اللقلق  حفري�ت   -
النتداب  ظل  يف  امل��ضي  القرن  من  ربعيني�ت  والأ
بقي�دة ) �س.ن. جونز( ثم تعر�س الإ�رسائيليون لهذا 
املوقع وحفروا فيه منذ �ضنة 1968م بقي�دة ايت�ن ثم 

برو�ضي وغريهم.
- احلفري�ت يف منطقة ال�ضور الغربي للحرم القد�ضي 

والتي بداأت منذ ال�ضتيني�ت.    

وب�لرغم من اأن احلفري�ت ركزت على املدينة املقد�ضة 
منذ  خ��ضة  ال�رسيف  القد�ضي  احلرم  منطقة  يف 
امليلدي  ع�رس  الت��ضع  القرن  من  الث�ين  الن�ضف 
غرا�س  بدعم من �ضندوق ا�ضتك�ض�ف فل�ضطني وغريه لأ
من  وغريهم  الإ�رسائيليني  اأن  ومع  بحتة،  توراتية 
الغربيني ا�ضتمروا يف حفرهم يف تلك املواقع وم� زالوا 
اأن تقدم  اأنه� جميع� مل ت�ضتطع  اإل  حتى يومن� هذا، 
يف  اليهودي  الت�ريخ  وجود  حقيقة  على  واحدا  دليل 
ثرية  إن املكت�ضف�ت الأ القد�س، وعلى العك�س من ذلك ف�
اآث�رهم وت�أثرياتهم يف  دلت على بدائيتهم فيه� لندرة 
إن م� هدفت اإليه  املجتمع املحلي. ومن جهة ث�نية، ف�
يتمثل  الواقع  اأر�س  على  حققته  وم�  احلفري�ت  تلك 
�ضلمية وهدم اأو انهي�ر بع�ضه�  يف ت�ضديع املب�ين الإ
ومن�ض�آٍت  مب�ٍن  واإق�مة  �ضك�نه�،  من  جزء  واإجلء 
واملن�زل  واملتنزه�ت  ك�لفن�دق  مك�َنه�  اإ�رسائيليٍة 
ون�ضبة كثري من  اأرا�ٍس حوله�،  وغريه�، وم�ض�درة 
يف  و�ضعه�  اأو  للخ�رج  وت�ضديره�  ثرية  الأ القطع 
مو�ضي  به  ق�م  م�  خلل  من  ذلك  وجتلى  مت�حفهم، 
داي�ن ب�ضكل خ��س، وتوطني مه�جرين جدد يف اأحي�ء 
يدع  ل  مب�  احلفري�ت  تلك  نت�ئج  واأكدت  هذا  منه�. 
موية منه�  �ضلمية خ��ضة الأ ث�ر الإ جم�ل لل�ضك اأن الآ
مثل البيوت هي ال�ضبغة الع�مة لتلك املنطقة، ول يوجد 
اأي �ضيء ي�ضري اإىل الهيكل املزعوم يف منطقة احلرم، 

مم� ا�ضطر بع�س علم�ئهم نفي ق�ضة الهيكل.45
اإذا  الهيكل  حد حتديد مك�ن  لأ اأنه ل ميكن  كم�        
يف  تتمثل  عديدة  �ضب�ب  لأ فعلي�  وجوده  افرت�ضن�  م� 
على  املواقع  من  كثريًا  تذكر  التي  التوراة  تن�ق�س 
منطقة موري�  والتي ترتاوح بني  الهيكل  اأم�كن  اأنه� 
وجرزمي  وعيب�ل  �ضليم�ن  وبرك  اإيل  وبيت  و�ضلوان 
حتديد  وجود  وعدم  ال�ض�مرية،  التوراة  ح�ضب 
الذراع،  وحدة  خ��ضة  قدمي�  امل�ضتخدمة  للمق�يي�س 
ن التو�ضع�ت اللحقة لتلة موري� ك�نت عب�رة عن  ولأ
�ضلية،  الأ ال�ضخرية  املنطقة  هي  ولي�ضت  وردم  طمم 
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من  اأكرب  التوراة  تذكره  الذي  الهيكل  قطر  اأن  كم� 
قطر ال�ضخر ال�ضفلي للموقع مم� ل يتفق مع املنطق، 
ثرية مل تك�ضف اأي �ضيء  اإ�ض�فة اإىل اأن احلفري�ت الأ
امل�ضبق من اهلل - العلم  اإىل ج�نب  الهيكل،  اإىل  ي�ضري 
ق�ضى(  الأ )منطقة  املنطقة  تلك  بتحرمي  �ضبح�نه- 
اأ�ضك�ل  تن�ولت  التي  الدرا�ض�ت  اأن  اليهود. كم�  على 
على  )التي  والفينيقية  الكنع�نية  املدن  وتخطيط 
بنيت  اأنه�  تذكر  داود(  مدينة  �ضكل  ك�ن  غراره� 
نقطة  اأعلى  يف  املذبح  اأو  املعبد  يكون  بحيث  تدريجي� 
والهيكل  احلرم  ملنطقة  ب�لن�ضبة  يتوفر  ل  وهذا  فيه� 
ال�ضخرة  ول  ق�ضى  الأ منطقة  فلي�ضت  املزعوم، 
الواقعة  لواح  الأ تلة  هي  واإمن�  على،  الأ النقطة  هي 

بينهم�.46
إن اإ�رسائيل م��ضية يف حفري�ته� يف        ورغم كل ذلك، ف�
ق�ضى حتديدا وحتت حجج واهية مزعومة  منطقة الأ
للبحث عن اآث�ر الهيكل الث�ين الذي دمر جزئي� زمن 
الق�ئد الروم�ين تيط�س �ضنة 70 م، ثم مت م�ضحه مع 
املنطقة كله� على يد الإمرباطور الروم�ين ه�د ري�ن 
�ضنة 136 م، وهذا يعترب بحد ذاته دليل وا�ضح� على 
عدم وجود اآث�ر للهيكل داخل منطقة احلرم القد�ضي 

ال�رسيف.
وادع�ءاته�  املقد�ضة  ب�ملدينة  اإ�رسائيل  مت�ضك  ومع 
بدية له� لكونه� متثل  التوراتية واعتب�ره� الع��ضمة الأ
و�ضليم�ن  داوود  فرتة  منذ  اليهودي  ال�ضعب  اأجم�د 
قبل حوايل 3000 �ضنة تقريب�، اإل اأن ت�ريخ اليهود 
التي  ب�ل�ضورة  مهّمً�  يبدو  ل  املقد�ضة  املدينة  هذه  يف 

اختلقوه� وروجوه� وذلك من نواٍح عديدٍة هي:
الكنع�نية  ب�أ�ضم�ئه�  التوراة  ال�ضم: حيث ذكرته�   -
املتعلق  ا�ضمه�  اأم�  وغريه�،  اأور�ضليم  يبو�س،  مثل 
إنه مل يثبت طويل  بداود )اآرداود( اأي مدينة داود ف�

اأم�م الت�ضمي�ت الكنع�نية ال�ض�ئعة واملتداولة.
إن احلفري�ت الإ�رسائيلية  ث�ر: كم� �ضبق القول، ف� - الآ
وغريه� على مدى قرن ون�ضف تقريب� مل تك�ضف عن 

وىل  اآث�ر يهودية وا�ضحة، وهذا م� اأكدته ب�لدرجة الأ
ذلك  يعزى  حيث  كينيون،  ك�ثلني  الربيط�نية  الع�ملة 
وا�ضتخدامهم  الكنع�نيني  عن  احل�ض�ري  لتخلفهم 
اأن  كم�  اأ�ضل،  واملح�ضنة  املبنية  املدينة  من  اأجزاء 
ب�لهيكل  يتعلق  فيم�  �ضواء  و�ضليم�ن  داود  مب�ين 
وذلك  الفينيقي  الكنع�ين  الط�بع  عليه�  يبدو  وغريه 
مله�رة الكنع�نيني حرفي� وعمراني� وفني�، يف حني ك�ن 

املجتمع اليهودي يفتقر اإىل ذلك. 
ال�ض�ئعة  الكنع�نية  اللغة  اليهود  ا�ضتخدم  اللغة:   -
لغتهم  واأن  بهم،  لغة خ��ضة  لهم  يكن  البلد، ومل  يف 
عن  تختلف  ل  لحق�  ظهرت  التي  اخل��ضة  العربية 

ؤابية وغريه�. اللغ�ت اأو اللهج�ت الفينيقية واملو
- نظ�م احلكم: لقد اقتب�س اليهود زمن داود و�ضليم�ن 
النظ�م ال�ضي��ضي ال�ض�ئد يف املجتمع الكنع�ين، ومتثل 
بداأ  والذي  غ�لب�،  الوراثي  امللكي  احلكم  بنظ�م  ذلك 
على  اإ�رسائيل  لبني  ملوك�  داود  ثم  �ض�وؤول  بتعيني 
للخروج  والفل�ضطينيني  الكنع�نيني  ملوك  غرار 
يت�ضفون  ك�نوا  التي  والتخلف  البداوة  ح�لة  من 
الكنع�نيني  اأعدائهم  وحم�ربة  ولتوحيدهم  به� 

والفل�ضطينيني.
ال�ض�ئدة  لهة  والآ الدين  اليهود  بني  �ض�ع  العب�دة:   -
مراحل  يف  �ضواء  والفل�ضطينيني  الكنع�نيني  بني 
زمن  ازده�رهم  فرتة  يف  اأو  البدائية  وىل  الأ ت�ريخهم 
ملكوم،  ع�ضرتوت،  عب�دة  مثل  و�ضليم�ن،  داود 

كمو�س، مولك، داجون، وغريهم.47

ثرية )الوثائق وال�سجالت  املكت�سفات االأ
والنقو�ص( التي تو�سح احلق التاريخي الكنعاين 

ر�ص: الفل�سطيني يف هذه االأ
      حل�ضن احلظ، ف�ن هن�ك كثريًا من الوث�ئق والنقو�س 
التي تثبت الوجود الكنع�ين- الفل�ضطيني منذ بداية 
الع�ضور الت�ريخية يف هذه املنطقة والتي تذكر ب�أ�ضم�ء 
وتتب�ين  وغريه�،  وفل�ضطني  كنع�ن  بلد  مثل  عديدة 
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اإىل  و�ض�مية  وعراقية  م�رسية  بني  م�  الوث�ئق  هذه 
ج�نب العربانية واملحلية، ومن اأهمه�:

- وث�ئق اإيبل )تل م�رديخ( �ضم�ل حلب.
يف  1976م-  �ضنة  اكت�ض�فه�  منذ  اأهميته�-  وتكمن 
لف  اأنه� األقت ا ل�ضوء على مملكة جديدة ترجع اإىل الأ
التوراة  تن�ق�ض� مع  اأ و�ضحت  نه�  الث�لث ق.م.، ولأ
الت�ريخية حيث  واأهميته�  تفقد �ضفته�  اأنه�  واثبتت 
يعترب كثريون اأن الت�ريخ القدمي مدون فيه� فقط.48 
بداأه  الذي  التوراتي  الدع�ء  خلل  من  ذلك  ويت�ضح 

يط�يل جوف�ين بتين�تو يف اأمور عدة منه�: الإ
وملوك  اإيبل  ملوك  �ضلوكي�ت  بع�س  ت�ض�به   -    
امللوك،    تن�ضيب  عند  ب�لزيت  امل�ضح  مثل  العربانيني 
وجود اآلهة م�ضرتكة، واأ�ضم�ء عربية بني �ضك�ن اإيبل 
داود،  اإ�رسائيل،  اإ�ضم�عيل،  اإبراهيم،  مثل  وملوكه� 
اإيل  له  �ض�وؤول وغريه�، واإن من يحمل منه� ا�ضم الإ
قبل  جدا  قدمية  وحدانية  على  يوؤكد  رب�ب(  الأ )رب 
يف  واإ�رسائيل  اإ�ضم�عيل  اأ�ضم�ء  عرفت  حيث  اإبراهيم 
يبلئية، واأن اإيل هو  القرن 24ق.م ح�ضب اللهجة الإ
الذي  اليهود  ولي�س رب  امل�ضلمني  اإبراهيم ورب  رب 

هو )يهوه(. 
    - اإ�ض�فة اإىل اأ�ضم�ء بع�س املواقع فيه� مثل �ضدوم، 
القد�س. ا�ضم  اأنه  ادعوا  الذي  واأور�ضليم�،  عمورة  
وعلى        ذلك،  عن  كثريًاون  تراجع  كله  ذلك  ورغم 
اإىل  ب�لإ�ض�فة  هذا  م�تييه.  ب�ولو  يط�يل  الإ راأ�ضهم 
وجود فرق زمني بني اإيبل واليهود ي�ضل اإىل ع�رسة 

قرون تقريب�.49 
اأو�ضحته هذه الوث�ئق ب�ض�أن  اإىل ج�نب م�     - هذا 
اللغ�ت ال�ض�مّية القدمية والتي هي اأ�ضل اللغة العربية    
�ضيلة على عك�س اللغة العربية التي تكرث  ال�رسفة الأ

لف�ظ الدخيلة. فيه� الأ
-  ق�ئمة جمدو) الق�ئمة الفل�ضطينية(. 

ترجع اإىل عهد الفرعون حتتم�س الث�لث )1504ـ1450 
الكنع�نية،  ب�أ�ضم�ء املدن  ق.م(. وحتتوي على ق�ئمة 

اأنه� بقيت م�ضتمرة يف ت�ضمي�ته� حتى  ومنه� يت�ضح 
اليوم، وهذا يوؤكد الت�ض�ل وال�ضتمرارية احل�ض�رية 
ن، وقد  ل�ضك�ن فل�ضطني منذ العهد الكنع�ين حتى الآ
ذكر فيه� اأكرث من 120 ا�ضم مدينة �ض�مية- كنع�نية 
 350 من  واأكرث  امل�رسيني،  �ضد  ب�ملعركة  �ض�ركت 

ا�ضم موقع طبوغرايف يف كنع�ن وال�ض�م ع�مة.50
-  وث�ئق ال�ض�مرة. 

على  حتتوي  حيث  ق.م.  الث�من  القرن  اإىل  ترجع 
والزيت،  اخلمر  عن  جت�ريه  اقت�ض�دية  معلوم�ت 
خ��ضة امل�ضتورد منه من املن�طق الريفية، كم� يظهر 
اح�رسوا  الذين  الكنع�نيني  الفلحني  اأ�ضم�ء  فيه� 
مثل  املحلية  لهة  الآ اأ�ضم�ء  فيه�  تكرث  وكذلك  الزيت، 

بعل واأيل.51
-  وث�ئق تعنك )غرب جنني(.

وهي مدونة ب�خلط امل�ضم�ري وموجهة من الفرعون 
ر�ض�ل  لإ ح�كمه�  اإىل  الث�ين  امنحوتب  امل�رسي 
امل�رسيتني  الق�عدتني  وجمدو  غزة  اإىل  ومواد  رج�ل 
تعنك  ث�رت  بعد  وفيم�  وجت�ري�،  ع�ضكري�  اله�متني 
الذي  )ي��ضدات�(  ملكه�  على  فق�ضي  امل�رسيني  على 

هرب اإىل ملك جمدو )بريدي�(.52
كم� ج�ء يف التوراة ذكر للحرب بني ب�را ق و�ضي�رسا 
الإ�رسائيلية  للق��ضية  الن�رس  اأن�ضودة  يف  خ��ضة 
دبورة والتي توؤرخ اإىل �ضنة 1125ق.م. ومنه� تظهر 
العربانيني  ظهور  قبل  وتعنك  جمدو  مدينتي  اأهمية 
لف  لف الث�لث ق.م وخلل الأ وحتديدا منذ نه�ية الأ

الث�ين ق.م.53
- وث�ئق م�ري )تل احلريري(.   

مدينة  من  )ب�لقرب  الفراتية  منطقة اجلزيرة  تقع يف 
ال�ضورية(،  العراقية  احلدود  على  احل�لية  البوكم�ل 
وقد ذكرت اأر�س كنع�ن منذ القرن 18 ق.م. من خلل 
وىل  الأ املرة  تعترب  وهذه  الع�ضكري،  ق�ئده�  تق�رير 

التي  يذكر فيه� ا�ضم فل�ضطني ب�أر�س كنع�ن.54
امل�ضم�رية  ب�لكت�بة  فيه�  املكت�ضفة  الرقم  خلل  ومن 
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ا�ضتط�ع الع�مل )الفون�ضو اأركي( من دح�س وتـفنـيد 
اأفراد  اأحد  بتين�تو  جوف�ين  به  ن�دى  الذي  الدع�ء 
ط�قم حفرية ايبل حينم� اعترب كلمة )ي�( ب�أنه� تعني 
اأركي  ف�أثبت  التوراة،  يف  املذكور  اليهود  رب  يهوه 
وغري  ال�ض�مية  �ضم�ء  الأ يف  �ض�ئعة  ت�ضغري  اأداة  اأنه� 

ال�ض�مية.55
- قوائم م�رسية من زمن امنحتب الث�ين، رم�ضي�س 
الث�لث، و�ضي�ضنق )القرن 15، القرن12، القرن10 

ق.م(.
ال�ض�م،  بلد  على  الفراعنة  تتحدث عن حملت  وهي 
وتذكر املح��ضيل الزراعية وال�ضن�ع�ت واحليوان�ت 
الفل�ضطيني،  املجتمع  طبق�ت  تذكر  كم�  املدجنة، 
خ��ضة ق�ئمة ال�ضجن�ء التي تن�ضب اإىل امنحتب الث�ين 

�ضم�ء ذات اأ�ضل �ض�مي. والتي تبدو فيه� معظم الأ
تتحّدث  التي  تلك  خرى  الأ امل�رسية  الوث�ئق  ومن 
يف  الث�لث  حتتم�س  ابن  الث�ين  اأمينوفي�س  حملة  عن 
مع�بد  يف  امل�ضلت  على  املنقو�ضة  ق.م   15 القرن 
الكرنك وممفي�س، والتي تذكر ق�ض�َءه على الثورات 
ال�ض�مية الكنع�نية يف من�طق مرج ابن ع�مر واجلليل 

الغربي.56                              
-  ر�ض�ئل تل العم�رنة.

ترجع اإىل القرن 14 ق.م، وفيه� ذكر للكثري من املدن 
واملواقع الكنع�نية التي ك�نت حتت احلكم امل�رسي، 
وغ�لب� م� ك�نت ت�ضتكي من هجم�ت قب�ئل اخل�بريو 
الفراعنة  من   تطلب  ك�نت   ولذلك  )الع�بريو(، 
اأو  خ�رجية،  اأخط�ر  اإىل  تتعر�س  عندم�  امل�ض�عدات 
من�زع�ت داخليه فيم� بينه�. وفيه� ورد ا�ضم القد�س 
اأو  ي�بثي  بلفظ  ا�ضمه�  فيه�  ورد  كم�  يورو�ض�مل، 
ي�بي�ضي، اإىل ج�نب غزة، ع�ضقلن، ي�ف�، ج�زر، لخي�س 
فيه�  ورد  وكذلك  وغريه�.57  جمدو  الدوير(،  )تل 
ت�ضمية فل�ضطني بكنع�ن وهي ت�ضبه كثريا يف �ضيغته� 
يف  العط�ض�نة(  )تل  األلخ  ملك  م�ضّلة  على  ورد  م� 
kinahin، ki-( ضوري� حيث ذكرت هن�ك بلفظ��

.)nahna
�ضورية. -  النقو�س الآ

ب��ضم  القد�س  وذكرت  ق.م.   8 9ـ  القرن  اإىل  وترجع 
ب��ضم  فل�ضطني  ت�ضمية  وردت  وفيه�  اأورو�ض�ليمو 
فل�ضتي� وكذلك )بِل�ضتو، وبَل�ضتو( زمن َحَدد نرياري 
بل�رسَّ  تيجلت  زمن  ومن  ق.م،   800 �ضنة  الث�لث 

الث�لث �ضنة 734 ق.م.58
وغ�ريتية.  -  الن�ضو�س الأ

اللغوي  الربط  الإ�رسائيليون  ح�ول  خلله�  ومن 
توراتية،  اأخرى عربية  مع  فيه�  واأ�ضم�ء  كلم�ت  بني 
اأوغ�ريت  �ض�حي يف  الأ اأ�ضم�ء بع�س  ويت�ضح ذلك يف 
املوج  واأ�ض�حي  �ضلم،  اأ�ض�حي  اإىل  ترجمت  التي 
واأ�ض�حي التنهد.59 وبعد درا�ضته� تبني عدم وجود 
نف�ضه�  التوراتية  الكلم�ت  معنى  اأنه�  على  يدل  م� 
املق�بلة له�، ول يوجد دليل يو�ضح الت�ض�به الوظيفّي 

وغ�ريتية والتوراتية. بني الطقو�س الأ
-  خ�رطة كني�ضة م�أدبـ�:

كني�ضة  داخل  ف�ضيف�ض�ئية  اأر�ضية  عن  عب�رة  وهي 
رثوذك�س(،   م�ر جرج�س )الكني�ضة الرعوية للروم الأ
التي ترجع اإىل زمن الإمرباطور البيزنطي ج�ضتني�ن 
م�  املمتدة  املنطقة  تغطي  وهي  560م،  �ضنة  حوايل 
والبحر  الكرك  الفنيقي وجب�ل  وال�ض�حل  بني م�رس 

املتو�ضط.
العهد  جغرافية  على  الرتكيز  يف  اأهميته�  وتكمن 
تخلو  إنه�  ف� ذلك  ومع  املقد�س.  الكت�ب  من  اجلديد 
من اأية اآث�ر يهودية توراتية يف فل�ضطني ع�مًة والقد�س 
اأخرى  مع�مل  اأية  اأو  املزعوم  هيكلهم  �ضواًء  خ��ضًة 
اأ�ضم�ء كثريًا من املواقع  إنه� تذكر  اإ�ض�فة اإىل ذلك ف�
اللد،  ن�بل�س،  مثل  البيزنطي   الع�رس  يف  الفل�ضطينية 
اخلليل، بيت حلم، عموا�س، اأريح�، اأ�ضدود، ع�ضقلن، 
حيث  وغريه�.  النقب،  امليت،  البحر  اجلليل،  غزة، 
يبدو عليه� الط�بع العربي ب�ضكل متميز.60 ومن جهة 
اأخرى، جند اأن القد�س ظهرت كمحور لهذه اخل�رطة 
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فربزت مع�مله� امل�ضيحية والعربية الكنع�نية من خلل 
كن�ئ�ضه� خ��ضة كني�ضة القي�مة وخمطـطه� واأ�ضواره� 
وبواب�ته� و�ضوارعه�، كم� اأنه� بقيت حتمل ا�ضم اإيلي�ء 
اإىل اأن فتحه� امل�ضلمون يف عهد عمر بن اخلط�ب الذي 
يت�ضح  وهذا  �ضفرونيو�س،  بطريركه�  من  ا�ضتلمه� 
من خلل العهدة العمرية التي بينت حقيقة التع�مل 
امل�ضيحيني  جت�ه  اللحمدود  �ضلمي  الإ والت�ض�مح 
�ضلمي  الإ التع�مل  اآلية  اأو�ضحت  املق�بل  ويف  فيه�، 
فيه�  ق�مة  الإ منعوا من  الذين  اليهود  مع  وامل�ضيحي 

اإل ب�ضكل حمدود جدا.
يف  كبريا  دورا  التوراتية  ثرية  الأ البعث�ت  اأدت  لقد 
واملنطقة،  فل�ضطني  يف  الت�ريخية  احلق�ئق  ت�ضويه 
تتعلق  �ضي��ضية  ونظري�ت  اآراء  ادعت  اأنه�  لدرجة 
فل�ضطني  يف  الت�ريخية  واأحقيتهم  اليهودي  ب�لوجود 

حتديدا، ويت�ضح ذلك من خلل م� يلي:
من  الثلثيني�ت  يف  حفر  عندم�  مك�ل�ضرت  ن�ضب   .1
من  واجلزء  الربج  من  كل  القد�س  يف  امل��ضي  القرن 
ال�ضور لداود عليـه الـ�ضلم، وثبت لحق� اأنه� تـرجع 

اإىل الفرتة الـهلن�ضتيـة )332 ق.م.- 63 ق.م.(.
ا�ضطبلت  عن  الك�ضف  مت  اأنه  البع�س  ادعى   .2
�ضليم�ن يف جمدو )تل املت�ضلم(، لكن الدرا�ض�ت اأثبتت 
اأنه� لي�ضت ا�ضطبلت ول ترجع اإىل زمن �ضليم�ن يف 

القرن 10 ق.م.61
التي  التوراتية  جبعون  اجليب/  ملوقع  ب�لن�ضبة   .3
التوراة حدوث  ي�ضوع، حيث تو�ضح  ذكرت يف �ضفر 
ليت�ضنى  املغيب  ال�ضم�س عن  املتمثلة بتوقف  املعجزة 
اإل  الكنع�نيني والفل�ضطينيني،  اأعدائه  لي�ضوع هزمية 
اأن حفري�ت جيم�س بريت�ض�رد بني �ضنتي 56ـ1962 
ك�نت  التي  للمدينة  بق�ي�  عن  الك�ضف  ت�ضتطع  مل 
تربير  ح�ول  ف�نه  ذلك،  ورغم  لي�ضوع.  مع��رسة 
اأنه  اإل  خيبته فعزى ذلك ل�ضغر م�ض�حة احلفري�ت. 
وجود  عدم  �رساحة  واأعلن  لحق�  ذلك  عن  تراجع 

مدينة يف اجليب مع��رسة لي�ضوع.62

4. وفيم� يتعلق مبدينة عي/ التل قرب دير دبوان- 
رام اهلل ، فقد وردت يف �ضفري�ضوع/ الإ�ضح�ح/8، 
اآية28 على اأّنه احتله� ي�ضوع، وبني �ضنتي 64ـ1970 
حفر فيه� )جيم�س ك�لوي( الذي اأثبتت حفري�ته اأنه 
املبّكر )حوايل2200  الربونزي  الع�رس  اأواخر  دمر 
ومل  ق.م،   1000 �ضنة  حتى  كذلك  وا�ضتمر  ق.م.(، 
مر على ذلك، فقد جتراأ ك�لوي ب�لقول اإّنه  يقت�رس الأ
العربانيني  اأو  اإ�رسائيل  لبني  م�ضوؤولية  اأو  علقة  ل 
بتدمري مواقع اأخرى مثل بيت اإيل )بيتني(، لخي�س 
وح��ضور  الق��ضي  تل  مر�ضيم،  بيت  الدوير(،  )تل 
)تل القدح(.63 وهذا م� اأكدته جوديث م�ركيت كراو�س 
التي و�ضفت م� ج�ء يف �ضفر ي�ضوع عن تدمري املدينة 

اأنه ل يعدو كونه اأ�ضطورة توراتيةً.64
لل�ضك  جم�ل  يدع  ل  مب�  كنيون  ك�ثلني  اأكدت   .5
اأن  52ــ1958  �ضنتي  بني  اأريح�  يف  حفرت  عندم� 
اأرخت لزمن ي�ضوع )يو�ضع بن نون(  �ضوار التي  الأ
لف الث�نية ق.م.( اإمن� ترجع اإىل قبل  )اإىل اأواخر الأ
قل )اأواخر الع�رس الربونزي  ذلك ب�ألف �ضنة على الأ
فندت  ب�لت�يل  وهي  ق.م.(.65   2200 حـوايل  املبكر 
بني  اأريح�  يف  حفر  الذي  ج�ر�ضت�جن  جون  ادع�ءات 
رة  �ضنتي 30ـ 1936م، واأو�ضحت اأنه� مل تكن م�ضـوَّ
 1200 املت�أخـر)1550ـ  الـربونزي  الع�رس  خلل 

ق.م.( و�ضبه مهجورة يف معظم فرتاته.66
اأن  القد�س  يف  حفري�ته�  يف  اأي�ض�  كنيون  واأثبتت   .6
النظ�م الدف�عي الذي ن�ضبه غريه� لفرتة داود خلل 
اإىل  يرجع  اإمن�  ق.م.   10 القرن  يف  املتحدة  اململكة 

الع�رس الروم�ين املت�أخر عن فرتة داود حوايل 
1000 �ضنة تقريب�.67

ومع اعتق�د بع�س املخت�ضني ك�ضف اآث�ر لتح�ضين�ت 
داود و�ضليم�ن، اإل اأن حفري�ت كينيون يف ال�ضتيني�ت 
بق�ي�  وجود  عدم  لل�ضك  جم�ل  يدع  ل  مب�  اأكدت 
والتي  منه�  املعم�رية  خ��ضة  اأثرية  موؤ�رسات  اأو 
لتلك الفرتة، مم� �ضبب �ضدى كبريا  اأن تعزى  ميكن 
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و�ضدمة عنيفة لهم، فعملوا من خلل املو�ض�د وغريه 
املو�ضوعية  ب�آرائه�  مت�ضكت  لكنه�  م�ض�يقته�،  على 

ؤلف�ته� املختلفة. واأو�ضحت ذلك من خلل مو

لتدري�س هذا املج�ل وتخريج الكوادر املتخ�ض�ضة يف 
جم�ل حم�ية و�ضي�نة ون�رس الرتاث ومنحه� فر�ض� 
يف  توظيفه�   خلل  من  العملية  احلي�ة  يف  حقيقية 
وزارة  خ��ضة  املتخ�ض�ضة  والدوائر  املوؤ�ض�ض�ت 
بني  والروابط  النتم�ء  وتوطيد  ث�ر،  والآ ال�ضي�حة 
اأفراد املجتمع وتراثهم، مع �رسورة تزويده� ب�ملعدات 
مثل  اإليه�  تفتقر  زالت  م�  التي  ال�رسورية  واملرافق 
ق�ض�م املوجودة ح�لي�، اإ�ض�فة اإىل ذلك، ميكن  تلك الأ
ق�ض�م القي�م ب�مل�ضح ال�ض�مل جلوانب الرتاث  لتلك الأ
ال�ضعبي الفل�ضطيني ك�فة، ومن ثم ت�ضنيفه وتوثيقه 
ودرا�ضته وترجمته ون�رسه ب�ضورة علمية، كم� ميكن 
هميته�  لأ املدر�ضية  اخلطط  يف  الرتاث  برامج  اإدخ�ل 
وطني� وثق�في�، وتوؤدي برامج التعليم دورا مهم� يف 
نه� تغر�س يف ال�ضغ�ر جمموعة الع�دات  هذا املج�ل؛ لأ
والقيم والتق�ليد املوروثة، كم� ميكن جت�ضيد عن��رس 
زي�ء ال�ضعبية يف  الرتاث يف من��ضب�ت تربوية كلب��س الأ

املدار�س واجل�مع�ت يف احتف�لت التخريج وغريه�.
الرتاثية  والعن��رس  املواقع  �ضي�نة  على  العمل   -
بع�ضه�  حتويل  خلل  من  وا�ضتثم�ره�  وت�أهيله� 
ال�ضعبية  وال�ضن�ع�ت  للحرف  مراكز  اأو  ور�س  اإىل 
وتطويرا  وحف�ظ�  انقرا�ضه�  من  خوف�  ودعمه� 
اأو  لهم،  دخل  م�ضدر  وتوفري  اأ�ضح�به�  مله�رات 
اإيج�بي ولي�س  كمت�حف تراثية تقوم بدوره� ب�ضكل 
خلل  من  اإليه�  نظ�ر  الأ وتوجيه  تقليدية،  ب�ضورة 
جلميع  اإليه�  امليدانية  والزي�رات  الرحلت  ت�ضجيع 
الفل�ضطيني  ن�ض�ن  الإ علقة  لتقوية  املجتمع  �رسائح 

برتاثه واأر�ضه، والفتخ�ر ب�أجم�ده وت�ريخه.
وتنظيم  والجتم�عية  الت�ريخية  املن��ضب�ت  اإحي�ء   -
مثل  ك�ملوا�ضم  املختلفة  والحتف�لت  املهرج�ن�ت 
مو�ضم النبي مو�ضى، ومو�ضم النبي �ض�لح وغريه�، 
ال�ضعبية وغريه�، حيث ميكن  عرا�س  اأو ك�ملوالد والأ
واملطرزات  ال�ضعبية  زي�ء  الأ لب�س  يف  ا�ضتغلله� 
ذلك  توثيق  �رسورة  مع  ال�ضعبية  امل�أكولت  وتن�ول 

املقرتحات والتو�سيات   :
بجدية  العمل  فل�ضطينيني  ب�عتب�رن�  علين�  يتحتم 
ومو�ضوعية لرنتقي اإىل م�ضتوى التحدي�ت وملواجهة 
احلملة الإ�رسائيلية ال�ضهيونية ال�رس�ضة التي ت�ضعى 
خمتلفة،  واأ�ضك�ل  ب�ضور  وتهويده  تراثن�  لطم�س 

ومنه�:
- عدم الرتكيز على املع�جلة املتحفية للرتاث خ��ضة 
وو�ضفه(  ت�ضجيله،  ت�ضنيفه،  )عر�ضه،  منه  امل�دي 
اأّنه و�ضيلٌة  اأ�ض��س  فقط، بل التع�مل مع الرتاث على 
ميكن من خلله� ا�ضتع�دة امل��ضي الذي ن�ض�أ و�ض�ع 
�ض�لة  فيه هذا الرتاث لربط ذلك امل��ضي ب�حل��رس والأ
همية  الأ تكمن  ل  املث�ل،  �ضبيل  فعلى  ب�ملع��رسة، 
�ض��ضية يف النظر اإىل الثوب املطرز بحد ذاته، واإمن�  الأ
اإىل م� يف هذا الثوب من دللت ك�ل�ضرب والروح الفنية 
املت�حف  اإق�مة  ال�رسوري  من  لذا  الخ.  له�م...  والإ
الرتاث  جم�ل  يف  وتفعيله�  فل�ضطني  كل  يف  الرتاثية 
ال�ضعبي وحم�يته وت�ضويقه ب�ضورة ح�ض�رية، واإىل 
الفرق الرتاثية املتخ�ض�ضة  اإن�ض�ء  ج�نب العمل على 
وعر�ضه  ودرا�ضته  الفل�ضطيني  الرتاث  جمع  يف 
وترويجه �ضواء على م�ضتوى الوطن اأو على م�ضتوى 

ع�ملي، واإبرازه ب�ضورة ح�ض�رية اأ�ضيلة.
اأثرية وتراثية  اإ�ضدار جملت ومن�ضورات وكتب   -
جهة  من  الفل�ضطيني  الرتاث  براز  لإ متخ�ض�ضة 
عليه  املح�فظة  و�رسورة  ب�أهميته  الن��س  وتوعية 
لكونه ميثل الهوية احلقيقية لكل فرد من املجتمع من 
جهة اأخرى، خ��ضة اإذا م� علمن� اأن هذا املج�ل يع�ين 
املتخ�ض�ضني  وندرة  واملراجع  الدرا�ض�ت  قلة  من 

واملهتمني فيه ب�ضكل مب��رس.
ث�ر يف املع�هد واجل�مع�ت  -  اإن�ض�ء اأق�ض�م للرتاث والآ
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وت�ضجيله.
- تنظيم الندوات واملوؤمترات واملع�ر�س وور�س العمل 
الفل�ضطيني  ال�ضعبي  الرتاث  جم�ل  يف  املتخ�ض�ضة 
ال�ضلة  واإبق�ء  واملوؤ�ض�ض�ت  فراد  الأ تفعيل  اأجل  من 
توفري  يتطلب  ب�لت�يل  وهذا  ب��ضتمرار،  الرتاث  مع 
�رسطة وال�ضور والن�رسات اإىل  ي�ض�ح ك�لأ و�ض�ئل الإ
ج�نب توظيف دور و�ض�ئل الإعلم املختلفة وتفعيله� 
وع�ملي�  حملي�  به  والتعريف  وت�ضويقه  الرتاث  لن�رس 
حتى يعك�س ال�ضورة احلقيقية امل�رسقة واحل�ض�رية 
الدع�ءات  كلي�  يخ�لف  وب�ضكل  الفل�ضطيني  لل�ضعب 
و�ض�ع  الأ ظل  يف  متخلف  تراث  ب�أنه  الإ�رسائيلية 
لعب  املج�ل،  هذا  ويف  خ��ضة.  الراهنة  ال�ضي��ضية 
يف  ت�أ�ض�س  الذي  الفل�ضطيني،  للرتاث  الدائم  املعر�س 
حمر الفل�ضطيني،  بريوت 1970م. من قبل الهلل الأ
دورا مهم� يف جمع الرتاث وحم�يته وتطويره ودعم 
خميم�ت  يف  احلرفية  للع�ئلت  �رسي  الأ القت�ض�د 

لبن�ن وال�ضت�ت.                                     
- اإن خلق رموز �ضعبية تراثية �رسوري؛ للدللة على 
الهوية الفل�ضطينية ومواجهة ال�ضي��ض�ت الإ�رسائيلية، 
للهوية  رمزا  )الكوفية(  احلطة  اتخ�ذ  ذلك  ومث�ل 
الفل�ضطينية، وهن�ك اأي�ض� الثوب الفلحي الذي ميثل 
الدللت  ذات  ال�ضعبية  املطرزات  يف  مهم�  عن�رسا 
ميكن  التي  الرموز  من  كثريًا  اإىل  اإ�ض�فة  العميقة، 

اقتب��ضه� من البيئة الفل�ضطينية. 
- اإ�ضدار قوانني وتعليم�ت �ض�رمة ملنع ن�ضبة الرتاث 
مك�ن من اإهم�له واملت�جرة  الفل�ضطيني، واحلد قدر الإ
به بطرق غري ق�نونية، وو�ضوله ب�لنه�ية اإىل اجله�ت 
بني  وتع�ون  تن�ضيق  اإىل  يحت�ج  وهذا  الإ�رسائيلية، 
ث�ر،  جميع اجله�ت املعنية، مثل: وزارة ال�ضي�حة والآ
والق�نونية،  منية  الأ واملوؤ�ض�ض�ت  الثق�فة  ووزارة 
جت�ه  واجب�ته  على  املواطن  يتعرف  ذلك  ومبوجب 
تراثه وت�ريخه، ويف نف�س الوقت ي�ض�هم يف التخل�س 
من الفهم اخل�طئ والتحفظ�ت التي تنت�ب املواطنني 

ث�ر والتع�مل معه�. ع�مة من ق�ضية الآ
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