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اغتيال اأ�سماء المواقع 

والم�سهد الح�سري 

الفل�سطيني العام في القد�س 

*
را�سم محيي الدين خماي�سي

مقدمة
تركز الدرا�سات والتقارير التي تتناول واقع القد�س على الأمور 

المادية من مثل م�سادرة الأرا�سي، وهدم المباني، واإعاقة 

ومنع التو�سع العمراني العربي الفل�سطيني في المدينة، بينما 

تقلُّ في المقابل الدرا�سات التي تتناول الجوانب المعنوية 

والرمزية المتعلقة بالهوية الح�سارية، والتي تجد تعبيرا 

عنها في الحيز والم�سهد الح�سري، وفي ثقافة المجتمع 

وذاكرته الجمعية ولغته، والتي منها اأ�سماء المواقع الجغرافية 

والعمرانية والآثارية. والمالحظ اأّن ال�سلطات الإ�سرائيلية تعمل 

جاهدًة، وب�سكل منظم وممنهج، وبالموازاة مع عملية ال�سيطرة 

الفيزيائية على المكان بعد احتالله، على تغيير الم�سهد العام 

من خالل تغيير اأ�سماء المواقع الجغرافية بوا�سطة التحكم في 

عملية و�سع ال�ساخ�سات التي تحمل هذه الأ�سماء على الطرق، 

وتغيير الخرائط التي تحدد اأ�سماء المواقع وت�سفها. 

تهدف هذه الدرا�سة اإلى ر�سد ال�سيا�سة الإ�سرائيلية بتغيير 

وتبديل الأ�سماء الجغرافية بهدف تهويد الم�سهد الح�سري 

العام، وذلك من خالل عملية منح اأ�سماء يهودية واإ�سرائيلية 

للمعالم الفل�سطينية في القد�س، مثل الطرق ومواقع الأرا�سي؛ 

كذلك تقوم الدرا�سة بتحليل دوافع واآليات اإجراء هذا التغيير 

في الأ�سماء، والذي يج�سد �سيا�سة معبرة عن اأيديولوجية 

جيو�سيا�سية، ت�سعى لإثبات حق امتالك الحيِّز، وتحديد معالمه 

والنتماء اإليه. ومن المعلوم اأّن هذه ال�سيا�سة غير مقت�سرٍة 

على القد�س، بل هي ت�سمل كل المواقع التي ت�سيطر عليها 

ال�سلطات الإ�سرائيلية. لذلك، �ستقوم الدرا�سة بعر�س �سيا�سة 

تغيير اأ�سماء المواقع في كل فل�سطين بحدودها النتدابية، 

مركزًة على نماذج من القد�س، كمثال لما هو �ساأن مواقع 

اأخرى من مدن وقرى وبرّيات بالدنا. 

تعتمد الدرا�سة هذه على مراجعة اأدبيات من�سورة 

ب�ساأن عالقة اللغة والقوة، وحالة ال�سراع الجيو�سيا�سي في 

المجتمعات المت�سارعة، ودرا�سة تطور ر�سم الخرائط وت�سمية 

مركز  ومدير  حيفا  جامعة  في  أستاذ  وجغرافي،  مدن  مخطط   *
التخطيط والدراسات بكفر كّنا.

المواقع بها، ودرا�سة حالة ت�سمية الطرق والمواقع في مدينة 

ز الدرا�سة على الجوانب العملية الإجرائية التي  القد�س. وتركِّ

رافقت كيفية تغيير اأ�سماء المواقع الجغرافية في فل�سطين 

عامة، والقد�س كنموذج، مّما اأدى اإلى ن�سوء خارطتين: 

واحدة عربية واأخرى عبرية، متناق�ستين في ت�سمياتهما 

لنف�س المواقع الجغرافية، و تعبر كل واحدة عن واقع لغوي، 

اإيديولوجي، ثقافي رمزي، �سيا�سي، وات�سالي مختلف في 

عر�سه لهوية المكان. 

�سوف تقف الدرا�سة باإيجاز على اأ�سباب ن�سوء هاتين 

الخارطتين، و�ستطرح بع�س القتراحات لكيفية مواجهة 

تحويل وتبديل واإلغاء خارطة الم�سميات العربية الفل�سطينية 

في القد�س، المدينة التي ت�سعى الحركة ال�سهيونية ودولة 

اإ�سرائيل اإلى محوها واإلغائها من الم�سهد العام والذاكرة 

العربية الفل�سطينية. فعبرنة وتهويد الحيز �سيوؤدي اإلى 

تناق�س بين هوية، ثقافة، لغة، تاريخ وح�سور ال�سكان العرب 

الفل�سطينيين، وبين الأ�سماء المفرو�سة عليه، والتي لها ح�سور 

فيزيائي في الم�سهد العام، مثل ال�ساخ�سات، الإ�سارات، اأ�سماء 

الطرق، اأ�سماء الأحياء والمواقع، وم�سوقة يوميا بوا�سطة 

الإعالم المكتوب والم�سموع والمرئي، والخرائط المختلفة 

المن�سورة باللغات المتعددة، لأجل تذويت الأ�سماء المفرو�سة 

في واقع وذاكرة ال�سائح والزائر والحاج.

إطار عام
ت�سير الدرا�سات اأن ال�سراع على اأ�سماء المواقع الجغرافية 

ي�سكل اأحد مركبات ال�سراع الرئي�سة على هوية فل�سطين، وما 

، فمنح اأ�سماء للمواقع هو 
1
ي�سمله من ح�سور اللغة واأهلها

نتاج لغة �سائدة، واأيديولوجية وثقافة حية موؤثرة. والمتابع 

والرا�سد لإنتاج الحيز والم�سهد العام في فل�سطين، يجد اأّنه 

منذ بداية القرن الع�سرين، وخا�سة بعد الحتالل البريطاني 

لها وب�سط �سيطرته و�سيادته عليها، و�سعت خارطة اأ�سماء 

للمواقع مختلفة عما كان متوفراً قبل هذا الحتالل. فمنذ 

الحتالل البريطاني بداأت ت�سمية البلدات ب�سكل مزدوج، 

فال�سم الر�سمي للبالد اأ�سبح فل�سطين/اأر�س اإ�سرائيل، واأ�سبح 

ا�سم القد�س يرو�ساليم بالعبرية و جيروزاليم بالنجليزية. 

كذلك الأمر بالن�سبة لمدن مثل اللد، حيث اأ�سبحت اأ�سماء المدن 

ل تو�سع كما هي بالعربية، بل يتم و�سع ال�سم المتعارف 

عليه باللغة النجليزية، ولحقا العبرية. اأما المحطة الثانية 

والرئي�سة في تغيير الأ�سماء فكانت بعد النكبة عام 1948؛ 

والذي �سمل احتالل القد�س الغربية، ولحقا عام 1967 بعد 

اإكمال احتالل القد�س ال�سرقية بما في ذلك ال�سفة الغربية، 

حيث �سعت الموؤ�س�سة الإ�سرائيلية ب�سكل منهجي مدرو�س لتغيير 

أمارة، محمد، ومرعي، عبد الرحمن، اللغة في الصراع، دار   1
الهدى ودار الفكر، عّمان، األردن، 2008.
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اأ�سماء المواقع كجزء من عملية احتالل الأر�س، واإق�ساء 

الإن�سان العربي الفل�سطيني من حيزه وخلق حالة غربة له 

عنها، تزييف التاريخ واغتيال الموروث من خالل فر�س رواية 

انتقائية لتاريخ الموقع وبتناول جزئية من تراثه الإن�ساني. 

مقابل ذلك حدث تطور في البالد اأنتج م�سميات جديدة، اأو 

وثق و�سجل ما كان معروف ح�سب الرواية المحلية والتاريخ 

ال�سفوي. هكذا فان اإنتاج الحيز والم�سهد العام، بما في ذلك 

توثيق اأ�سماء المواقع ر�سميا كان متاأثراً ب�سكل ملحوظ بقوى 

وعوامل خارجية ت�سعى اإلى خلق واقع جديد مفرو�س. لقد 

تركز دور العرب الفل�سطينيين اأهل البالد على المواجهة، 

ومحاولة ا�ستدراك الأمور والتاأثير على الأحداث، ور�سد ما 

يعمله الم�ستعمر اأو المهاجر. و�سملت اأعمال الفل�سطينيين 

و�سع الم�سميات العربية لمواجهة العبرنة، وهذا الجهد ما زال 

م�ستمراً، على الرغم من حالة الوهن والمعيقات الكثيرة.

في البداية يجب التاأكيد على اأنه قبل عملية ت�سجيل 

وتوثيق وتغيير اأ�سماء المواقع الجغرافية ح�سب منهجية 

ع�سرية م�ستقاة من التجربة الأوروبية، وعلى وجه الخ�سو�س 

البريطانية من خالل النتداب البريطاني، كانت لمعظم 

المواقع في البالد اأ�سماء متعارف عليها ومعمول بها وموثقة 

في ال�سجالت العثمانية، مثل �سجالت المحاكم والطابو 

والأوقاف، واأي�سًا في كتب الجغرافيا والتاريخ والتراث، 

اإ�سافة اإلى المعرفة العامة وال�سعبية لم�سميات المواقع. هذه 

الم�سميات ن�ساأت وتطورت وتحولت، في بع�س الأحيان، خالل 

التاريخ الطويل لبالدنا متاأثرة من الغزاة، الح�سارات واللغات 

التي توطنت بها و�سيطرت عليها.

 تحوالت في األسماء 
وكثافة عالية في المسميات 

اإن تاريخ القد�س الطويل ومكانتها المميزة في قلب فل�سطين 

منحت لها اأ�سماء متعددة مثل: يبو�س، اأورو-�سالم، اإيلياء، 

بيت المقد�س، القد�س، وحاليا اأطلق عليها الإ�سرائيليون 

. وح�سب ما جاء في وثيقة القد�س ال�سادرة عن 
2
يرور�ساليم

، فقد »ُعرفت 
3
لجنة القد�س التابعة لمنظمة الموؤتمر الإ�سالمي

القد�س اأول ما عرفت با�سم »�سالم« الجد الموؤ�س�س اأو الإله 

الأعلى. وقد كونت »مملكة مدينة« كغيرها من المدن الكنعانية 

وعرف من اأ�سماء ملوكها »قدوم �سالم« و«ملكي �سادق« 

و«اأدوني �سادق« و«اأدوني بازق«. واأول ذكر لها ورد في 

ن�سو�س الطهارة الم�سرية في القرنين التا�سع ع�سر والثامن 

ع�سر قبل الميالد، ب�سورة »يورو�ساليم« ومعناه على الأرجح 

العارف، عارف، المفّصل في تاريخ القدس، المؤسسة العربية   2
للدراسات والنشر، بيروت، 2007.

منظمة المؤتمر اإلسالمي، لجنة القدس، وثيقة القدس،   3
2001، ص. 29.

»مدينة �سالم«. وت�ستمر الوثيقة قولها بهذا ال�ساأن: »وورد ذكر 

القد�س في ر�سائل تل العمارنة في القرن الرابع ع�سر ق. م. 

با�سم »يورو�سالم«، وفي النقو�س الآ�سورية با�سم »اورو�سليمو«. 

واأقدم ا�سم لها في العهد القديم هو »�ساليم« وقد ورد في �سفر 

التكوين بمنا�سبة قدوم اأبرام اإلى اأر�س الكنعانيين، اإذ خرج 

الملوك ل�ستقباله ومنهم ملكي �سادق ملك �ساليم. كما ورد 

ذكرها في �سفر ي�سوع با�سم »اأور�سليم«. وكان ملكها اآنذاك هو 

اأدوني �سادق. وورد اأي�سًا في �سفر الق�ساة حين ذكرت حرب 

بنو اإ�سرائيل مع الكنعانيين. وجاء ذكرها في �سفر الق�ساة مرة 

اأخرى با�سم »يبو�س« ن�سبة اإلى اليبو�سيين العرب الذين كانوا 

يعي�سون فيها. وورد في العهد القديم اأي�سا ا�سم »�سهيون« 

الذي دل بداية على جزء من المدينة اليبو�سية كان يقوم 

فيه الح�سن الذي ا�ستولى عليه داود حين انتزع المدينة من 

اليبو�سيين. ولم يلبث اأن �سمي ذلك الجزء با�سم »مدينة داود«، 

واأ�سبح يطلق على المدينة ككل مع م�سي الزمن. 

و�سميت المدينة اأي�سا »اأريئيل« في �سفر اأ�سعيا. وعرف 

التل ال�سخري الذي بنى عليه �سليمان الهيكل با�سم »موريا«، 

وجاء ذكره في اأخبار الأيام الثاني. ومع تعدد الأ�سماء فان 

ا�سم اأور�سليم هو الذي كان �سائعا منذ فتح داود المدينة اإلى 

منت�سف القرن الثاني للميالد، حيث اأطلق عليها الإمبراطور 

الروماني ايلياوؤ�س هادريانو�س ا�سمه الأول بعد اأن اأعاد 

بناءها فعرفت بايلياء. وهو الذي هدم مدينة اأور�سليم عام 

135 م، بعد اأن هدمها تيتو�س قبل ذلك عام 70 م. وقد ظل 

ا�سم اإيلياء �سائدا نحو قرنين اإلى اأن جاء الإمبراطور ق�سطنطين 

فاأعاد اإليها ا�سم اأور�سليم. وبقي ا�سم اإيلياء م�ستعمال حتى كان 

الفتح العربي الإ�سالمي. ا�ستهرت المدينة بعد الفتح با�سم »بيت 

المقد�س«. وورد لهذا ال�سم �سور مختلفة منها البيت المقد�س، 

وبيت المقد�س والقد�س ال�سريف والمدينة المقد�سة. ولقبت 

المدينة باألقاب منها دار ال�سالم ومدينة ال�سالم وقرية ال�سالم. 

ووا�سح اأن تعدد اأ�سماء القد�س مرتبط بتاريخها الطويل 

الحافل، وباأهميتها المتميزة. ولقد كانت كل هذه الأ�سماء 

–عدا ا�سم »ايلياء« – اأ�سماء كنعانية عربية تحمل مدلول 
واحدا في معظمها. فما »اأور�سالم« اإل »اأور�سليم« اإل »القد�س«. 

وحتى ا�سم »ايلياء« الروماني جرى تعريبه حين تداوله �سعب 

فل�سطين والمنطقة مثلما عربوا ا�سم »نابل�س« وغيره. وقد 

اقترنت هذه الأ�سماء في اأذهان النا�س بمعنى قد�سية المدينة 

.
4
وكونها بيتا مقد�سا«

رغم خ�سو�سية القد�س، اإل اأن الرا�سد لأ�سماء المواقع 

في فل�سطين، من مدن، بلدات، قرى، م�سارب، خرب، وديان، 

�سهول، جبال، كهوف، خانات، وعيون، يجد اأن بالدنا تتمتع 

بكثافة عالية في اأ�سماء المواقع، وبها غنى ربما ل يوجد له 

مثيل في منطقة م�سابة في العالم. على اأنني لم اأعثر حتى 

الآن على م�سح �سامل موثق لعدد الم�سميات الجغرافية في 

البالد. وهنالك اجتهادات مختلفة لتقدير عدد اأ�سماء المواقع 

منظمة المؤتمر اإلسالمي، لجنة القدس، وثيقة القدس،   4
2001، ص. 29.
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الجغرافية في حدود فل�سطين النتدابية، فالدكتور كمال عبد 

1982 باأّن عدد الم�سميات 
5
الفتاح يقدِّر مقال له من�سور عام 

في فل�سطين، التي كان بها قبل عام 1948 اأكثر من 826 

قرية عربية، هو على الأقل 30-40 األف م�سمى جغرافي، 

واعتبر وقتها هذا الرقم »متحفظ جدا«. ويعتقد عبد الفتاح 

حاليًا، وبعد �سنوات طويلة من البحث والمتابعة، اأن الرقم 

، وي�سير الدكتور �سلمان اأبو �ستة في 
6
يتجاوز 60 األف م�سمى

اأطل�سه الذي �سدر موؤخراً اإلى حوالي 32 األف موقع جغرافي 

م�سار اإليه بم�سمى عربي في فل�سطين. اأما الدكتور �سكري 

عراف فقد اأ�سار اإلى اأن »�سلطة ت�سمية الأماكن الإ�سرائيلية« 

اأقرت عبرنة ا�سم حوالي 7000 موقع فل�سطيني، وقد اأ�سار 

اإليها في كتابه: المواقع الجغرافية في فل�سطين بين الأ�سماء 

العربية والت�سميات العبرية، المن�سور عام 2004، بينما اأ�سار 

الموقع الألكتروني ل«�سلطة ت�سمية الأماكن الإ�سرائيلية« 

اإلى اأّن هذه ال�سلطة نجحت حتى منت�سف عام 2012 في 

 عبريًا لحوالي 9 اآلف موقع جغرافي في البالد، 
ً
و�سع م�سّمى

معظمها، اإن لم يكن كلها، كان لها ا�سم عربي اأو ذو اأ�سول 

لغوية اأخرى وكتب بالعربية قبل عبرنتة.

ل �سك باأن عدد الم�سميات الجغرافية العربية في فل�سطين 

هو اأكثر من التقديرات المن�سورة وما اأ�سير اإليه �سابقا، واأدعي 

هنا باأنها تتجاوز مئة األف موقع، لكن لم توّثق كلها ر�سميًا 

وكتابًة. يعود التباين في تقدير عدد اأ�سماء المواقع الجغرافية 

العربية اإلى عدة اأ�سباب:

م�ستوى الدخول في تفا�سيل/اأو تحديد مقيا�س ر�سم ( 1

الخارطة )Map Scale(. هناك من ي�سير اإلى الأ�سماء 

المحددة ح�سب خارطة مقيا�س ر�سم كبير، مما يخفي 

اأو يلغي اأ�سماء مواقع محلية، بينما كلما دخلنا في 

التفا�سيل وجدنا اأ�سماء وم�سميات مواقع جغرافية اأكثر 

كاأ�سماء العيون، الينابيع، المقامات، الجبال، الوديان، 

مواقع الأرا�سي الزراعية، الطرق....الخ. وفي هذا ال�سياق 

اأعر�س نموذج بلدتي كفركنا التي تبلغ م�ساحة اأرا�سيها 

حوالي 19450 دونم. لقد فح�ست اأ�سماء المواقع 

الجغرافية فوجدت بها 162 موقع له م�سمى جغرافي 

معروف في الرواية والتاريخ ال�سفوي المحلي، اإ�سافة اإلى 

. واإذا افتر�سنا 
7
اأن جزء منها م�سجل على الخرائط المحلية

اأن نموذج كفركنا يمكن اأن ن�سوقه على حالة القد�س، اأي 

اأن لكل م�ساحة 20 األف دونم يوجد حوالي 62 ا�سم، فاإّن 

عبد الفتاح، كمال، السمات العربية للمواقع الفلسطينية   5
المهودة، كتاب المؤتمر الدولي الثالث لبالد الشام 

»فلسطين«، جغرافية فلسطين وحضارتها، المجلد الثاني، 
الجامعة األردنية، عمان، وجامعة اليرموك، إربد، 1982، ص: 

.392 -377

محادثة هاتفية معه بتاريخ 2012-8-23.  6

كفركنا تاريخ وتراث،  للتفصيل أنظر:عواودة، عامر، 2008،   7
دار الحكمة، كفركنا، 41-14.

عدد اأ�سماء المواقع في القد�س ح�سب حدودها الحالية 

يزيد عن األف ا�سم، وهذا ل ي�سمل اأ�سماء الطرق والأحياء 

الع�سرية.

العمق التاريخي لفل�سطين وقلبها القد�س، حيث اأن المتتبع ( 2

للتطورات التاريخية لفل�سطين، والمتاأثرة بالموقع 

الجغرافي المركزي لها بين قارات العالم القديم وبين 

مركزين ح�ساريين، ح�سارة النيل )م�سر( وح�سارة ما 

بين النهرين )العراق(، يجد اأن بالدنا هي اأر�س م�ستقر 

وممر وهي: قديمة متقدمة مت�سلة ومتوا�سلة، مرت 

بها ح�سارات وح�سرت بها لغات اأقوام متعددة؛ كونت 

طبقات من الموروث الح�ساري. تمثل كل طبقة فترة 

تاريخية اأو ح�سارة لها لغة واأطلقت اأ�سماء على الموقع 

من لغتها، اأو اأنها قبلت ما �سبق، اأو اأنها ترجمته اأو 

حرفته. وهكذا فاإّن هذه الأقوام و�سعت اأ�سماء وم�سميات 

لمواقع اأ�سيفت اإلى القامو�س اللغوي الجغرافي في مواقع 

البالد المتعددة، ونتيجة لهذا التاريخ الطويل وللتعدد 

الح�ساري الذي حكم البالد، نجد اأن لبع�س نف�س المواقع 

عدة اأ�سماء وم�سميات. وبع�س هذه الأ�سماء تقع على نف�س 

الموقع الذي يمكن تحديده اليوم ح�سب نظام اإحداثيات 

الطول والعر�س بدقة، اأو اأنها اأ�سماء لمواقع متجاورة، 

اأطلق عليها اأ�سماء متعددة، وبذلك يكون خلط واختالط 

بين الأ�سماء، وربما يكون خطاأ في دقة تحديدالموقع 

وا�سمه ح�سب الفترة الزمنية المحددة. على �سبيل المثال، 

فاإن موقع حائط البراق كما يطلق عليه الم�سلمون، 

يطلق عليه اليهود ا�سم حائط المبكى »هكوتيل«، 

وح�سب الكتابات الغربية يطلق عليه الحائط الغربي 

 )Western Wall(.
ال�ستيطان والتوطن الب�سري المتوا�سل اأدى اإلى اإن�ساء اأو ( 3

اكت�ساف، اأو اإ�سافة وتطوير، مواقع جغرافية اأطلق عليها 

اأ�سماء وم�سميات جديدة بلغات وبلهجات مختلفة، وتعدد 

الأ�سماء لمدينة القد�س ب�سكل عام والمواقع المختلفة 

داخلها هي خير دليل على ذلك.

التنوع الجغرافي لفل�سطين، فرغم م�ساحتها ( 4

 ياب�سة، اإّل اأن 
2
ال�سغيرة ن�سبيًا، حوالي 26،330 كم

تنوع ت�ساري�سها ومناخها، وت�سكيل جيولوجيتها 

وجيمورفولجيتها لمواقع جغرافية كثيرة، اأظهر حاجًة 

ما�سًة لإطالق ا�سم على كل موقع لتمييزه عن محيطه. 

وتظهر الدرا�سات اأن مناطق �سمال فل�سطين التي كان وما 

يزال يوجد بها كثافة ا�ستيطانية عالية، ومناخها جيد، 

ومنطقة القد�س، يوجد بها اأ�سماء كثيرة بالمقارنة مع 

منطقة النقب التي ت�سمل عدداً اأقل منالأ�سماء.

العوامل المذكورة اأعاله نجدها مطبقة عمليًا في القد�س التي 

ت�سكل نموذج م�سغر لفل�سطين عامة وعينة ممثلة لها. 

موقع القد�س المتميز جغرافيا في مركز ال�سل�سلة الجبلية 

الفل�سطينية، وعلى محور خط توزيع المياه الفوقي 

والجوفي، وموزعة بين مناخ �سرق اأو�سطي معتدل وبين 



حوليات القدس   |   العدد الرابع عشر   |   خريف - شتاء 2012   ] 55 [

مناخ �سبة �سحراوي. هذا الموقع المميز يلحظه وي�سعر به 

كل من يقف على جبل الم�سارف )جبل الزيتون(، والذي 

اأطلق عليه الإ�سرائيليون ا�سم »هار هت�سوفيم«، بجانب 

م�ست�سفى المطلع، حيث ينظر غربا في�ساهد طبيعة مناخية 

معتدلة، وعائالت نباتية نمت في ظل هذا المناخ، بينما 

اإذا نظر �سرقا ف�سي�ساهد طبيعة مناخية �سبه �سحراوية 

تختلفبها كثافة التربة ونوعها، ويختلف اأي�سًا البناء 

والنبات، كما تختلف كذلك كثافة اأ�سماء المواقع. حيث 

اأنه كلما زادت كثافة التوطن وال�ستخدام الب�سري للموقع، 

ارتفع عدد الأ�سماء لأجل تحديد و�سف دقيق للموقع 

والمناطق التي ي�سملها يمكن اأن نعزو الختالف والتباين 

في تحديد عدد اأ�سماء وم�سميات المواقع الجغرافية في 

بالدنا اإلى عدة عوامل يمكن اإيجازها بالنقاط التالية:

اختالف في تحديد المعايير للم�سمى الجغرافي، حيث - 1

هناك من يدخل بالتفا�سيل ويجد اأن لكل موقع يوجد 

ا�سم متعارف عليه اأو معروف وم�سجل، واآخر يحاول 

الإ�سارة اإلى العموميات. فمثال الخارطة التي و�سعها 

النتداب البريطاني لفل�سطين\ار�س اإ�سرائيل �سجلت 

حوالي 3700 ا�سم لموقع جغرافي من اأ�سل عربي، وفقط 

. بينما عندما 
8
اأ�سارت الخارطة اإلى 174 ا�سم عبري

و�سعوا خرائط اأحوا�س تخمين بمقيا�س ر�سم 1:10000 

تم ت�سجيل ا�سم كل موقع في الحيز الذي تم م�سحه 

وت�سجيله )اأنظر الخارطة رقم1( مما زاد عدد الأ�سماء في 

البالد. وكل من يراجع خرائط القد�س التي اأعدت ب�سكل 

منظم ومتوا�سل من قبل جهات مختلفة يجد التباين في 

عدد الأ�سماء الم�سار اإليها في كل خارطة، وذلك متعلق 

بمقيا�س ر�سم الخارطة، وبهدفها والجهة التي تقف وراء 

اإعدادها والر�سالة التي تحملها الخارطة. هكذا فاإننا نجد 

حرب بين الخرائط لأّن الخارطة تمثل ر�سمًا للمواقع، وكل 

فئة ت�سعى لترى الواقع وتعر�سه من خالل الخرائط ب�سكل 

مختلف. وفي كثير من الحالت هناك ن�سخ خرائط دون 

اإدراٍك كاٍف لم�سدر الخارطة والر�سالة التي تعبر عنها 

ومجمل الأ�سماء المذكورة بها.

كثافة ال�ستيطان في البالد؛ رغم الم�ساحة ال�سغيرة - 2

ن�سبيا لبالدنا فاإنَّ التنوع الجغرافي والمناخي خلق 

تنوعًا في كثافة ال�ستيطان الب�سري )عدد القرى والمدن، 

والم�سارب(. كذلك في م�ساحة المواقع الم�ستخدمة، والتي 

كانت محطات وم�سارات رابطة بين ح�سارات ن�ساأت 

وتطورت في الف�ساء الجيو�سيا�سي، الثقافي والجتماعي 

التي كانت فل�سطين جزًء من هذا الف�ساء، قبل ت�سكيل 

حدود الدولة القطرية. فالرا�سد لعدد الأ�سماء يجد اأن 

�سل�سلة الجبال الفل�سطينية، بما فيها جبال القد�س، 

ونابل�س، والجليل، يوجد بها اأ�سماء مواقع جغرافية 

اأكثر من منطقة ال�سهل اأو منطقة الغور اأو منطقة النقب 

الجنوبي. هكذا فان كثافة ال�ستيطان كانت نتيجة بناء 

גולןועזריה 2004: 264.  8

مواقع جديدة اأو ا�ستخدام وتطوير ما �سبق من مواقع 

وتو�سيعها، مما اأدى اإلى زيادة عدد الأ�سماء والم�سميات 

الجغرافية.

التباين بين المجتمع الأ�سالني والمجتمع المهاجر - 3

وتاأثيره على تحديد اأ�سماء المواقع. ن�ساأ المجتمع 

الأ�سالني وتطور في حيزه ب�سكل طبيعي وع�سوي. 

خالل عملية تطوره الطويلة خلق تجان�س وتكامل بين 

الحيز واللغة والإن�سان والثقافة. لذلك نجد اأن المجتمع 

الأ�سالني ي�سع ا�سم وم�سّمى لكل موقع اأو وحدة جغرافية 

م�ستقة من لغته وثقافته وتراثه وفلكلوره. هذا الرتباط 

والتوا�سل بين الإن�سان ومحيطه وبيئته الطبيعية 

والمبنية زاد عدد الأ�سماء المعروفة، رغم اأنها ربما لم 

ت�سجل على خارطة. بالمقابل فان المجتمع المهاجر 

القادم للبيئة والغريب عنها، لي�س لديه عمق التوا�سل 

والنتماء والن�سجام مع الحيز، مما يقل�س عدد الأ�سماء 

التي يحويها قامو�سه الجغرافي والذي ي�سف البيئة 

التي دخل اإليها. هكذا فلي�س �سراً اأنَّ الحركة ال�سهيونية 

المهاجرة تحاول اأن تعو�س فجوة توا�سلها مع البيئة 

الجغرافية، بوا�سطة ادعاء اأنها مجتمع اأ�سالني عاد اإلى 

البالد بعد غياب وغربة 2000 عام؛ والآن عاد ي�ستخدم 

الأ�سماء التي كانت قبل 2000 عام، مثل اأور�ساليم، 

محاوًل اإثبات ارتباطه بالبلد. مع ذلك فاإنَّ عدد الأ�سماء 

التي ا�ستطاع عبرنتها، ومعظمها من اأ�سل عربي لم 

تتجاوز 9000 ا�سم. اإن الغربة عن الحيز والبيئة تودي 

اإلى تقل�س عدد الأ�سماء الم�سجله باللغة الجديدة؛ بينما 

التوا�سل والنتماء للحيز وللبيئة يزيد من عدد الأ�سماء، 

وهذا ربما يف�سر لنا الفروق الكبيرة بين عدد الأ�سماء 

العربية للمواقع الجغرافية مقابل العبرية.

الر�سالة الجيو�سيا�سية والأيديولوجية من وراء خارطة - 4

الأ�سماء؛ يجب اأن ن�سير اإلى اأن وجود ال�سم للموقع هو 

تعبير اجتماعي، ذو بعٍد رمزٍي، له ر�سالة جيو �سيا�سية 

�سكل رقم 1: �ساخ�سة توجيه لمواقع في محيط المدينة ت�سير 

اإلى الحي اليهودي والحائط الغربي بدل حائط البراق
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واأيديولوجية. لذلك فان الخارطة لي�ست اأداة محايدة، 

بل هي و�سيلة توثيق وتعبير ذات دللت ور�سائل 

جيو�سيا�سية واأيديولوجية، بالإ�سافة اإلى الر�سالة 

المعرفية والتوثيقية لالأ�سماء الجغرافية المبينة بها. 

فالرا�سد لم�سامين الخرائط التي ر�سمتها الموؤ�س�سات 

الإ�سرائيلية الر�سمية يلحظ اأّنها تتجاهل اأو تحاول اإلغاء 

اأ�سماء كثيرة، في محاولٍة للتعبير عن اأن هذه المواقع غير 

موجودة. ولي�س �سدفًة اأّن مقولة ال�سهاينة المهاجرين 

اأنهم »جاوؤا لأر�س بال �سعب ل�سعب بال اأر�س«، واأّنهم 

جاءوا ليعمروها، وادعائهم هذا تناق�سه حقيقة وجود 

اأ�سماء جغرافية لمدن، وقرى، وم�سارب بدو، وعيون، 

وخانات، و�سهول، فهي خير دليل على وجود مجتمع 

حي على الأر�س، ا�ستخدمها ب�سكل متوا�سل. ولكن 

اإنتاج الخرائط الع�سرية بوا�سطة النتداب البريطاني 

ولحقا بوا�سطة الحركة ال�سهيونية، ودولة اإ�سرائيل 

و�سع بيدها القدرة لممار�سة رغبتها و�سيا�ستها وتحقيق 

روايتها من خالل ر�سم خارطة اأ�سماء م�ستحدثة، مع 

اأ�سماء مواقع حديثة الإن�ساء، وترجمتها اإلى �ساخ�سات 

واإ�سارات موجهة على الطرق ت�سير اإلى المواقع ب�سكل 

انتقائي. وهكذا فاإنَّ الختالف والتباين في عدد اأ�سماء 

المواقع هو تعبير عن محاولة اإلغاء اأو تجاهل اأ�سماء 

وم�سميات موجودة لأهداف �سيا�سية ومحاولة لطم�س 

معالم وم�ساهد موجودة في الحيز، ولكن يرغب الم�سيطر 

والمهيمن عدم ذكرها لتغليب روايته في تكوين الخارطة 

الذهنية والمعرفية، ولحقًا الخارطة الفيزيائية للحيز. 

في هذا ال�سياق يمكن اأْن نوؤكد اأّن تهويد الحيز ي�سمل تغيير 

طابعه ومعالمه والم�سهد العام بما في ذلك �ساخ�سات 

اإر�سادية على الطرق تتجاهل وتغيب الوجود العربي )اأنظر 

�سكل رقم 2 اأدناه(.

 لقد ر�سمت خرائط توثيقية و�سفية لفل�سطين خالل - 5

خارطة رقم 1: نموذج م�سح الأحوا�س الطبيعية لغر�س التخمين ويظهر عليه ا�سم الموقع ون�سبة ا�ستخدام الأر�س لأغرا�س الزراعة 

)المنطقة المحيطة بتل هرود�س(.
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تاريخها الطويل؛ حتى نهاية القرن التا�سع ع�سر �سملت 

الخرائط التي اأعدت لفل�سطين، عدداً لي�س كبيراً من اأ�سماء 

المواقع الجغرافية. مرد ذلك اإلى اأمور تقنية، وربما اإلى 

وعيمحدود لأهمية التوثيق، وعدم الخوف على حا�سر 

وم�ستقبل البالد من غزو اأجنبي. بينما، ومع الحتالل 

دِّر اإليها بعد فر�س النتداب تقنيات  البريطاني للبالد �سُ

واأدوات اإعداد خرائط، م�سح اأرا�سي وت�سجيلها ح�سب 

م�سمياتها الموجودة في الروايات والتاريخ ال�سعبي 

ال�سائد. هذه الخرائط لم ت�سمل كل الأ�سماء المعروفة 

والمتعارف عليها في المجتمع. وبعد اأن �سيطرت الحركة 

ال�سهيونية على عملية اإنتاج الخرائط بعد اإقامة دولة 

اإ�سرائيل وثقت الأ�سماء على خرائط ب�سكل مغاير ومخالف 

عن الواقع المتعارف عليه وو�سعت اأ�سماء مواقع عبرية 

بدل الأ�سماء العربية، وبداأ ذلك با�سم يرور�ساليم بدل 

القد�س، وا�سم »هار هابيت« بدل الحرم ال�سريف، و«هار 

حوما« بدل جبل اأبو غنيم. لقد مار�ست اإ�سرائيل التالعب 

في ر�سم الخرائط وت�سجيل اأ�سماء المواقع الجغرافية، 

لأجل توثيق الرواية والذاكرة الجماعية والفردية للمجتمع 

اليهودي المهاجر، وب�سكل مختلف عما هو معمول به لدى 

المجتمع الأ�سالني الذي عا�س ويعي�س في الحيز المكاني 

الفل�سطيني.

نشأة األسماء والمسميات
ن�ساأت وتطورت اأ�سماء وم�سميات المواقع العربية في القد�س 

على امتداد تاريخها حتى عام 1948 في الجزء الغربي، 

وحتى 1967 في الجزء ال�سرقي، ب�سكل ع�سوي من اللغة 

العربية على الغالب، اأو تمت ترجمة ال�سم من لغات كانت 

فاعلة في �سياغة الحيز في البالد مثل الكنعانية، والآرامية، 

واليونانية، والرومانية. وفي بع�س الأحيان تم تحريف ال�سم 

اأو نقله اإلى العربية، وتحول ح�سب لهجات محلية، فظهر 

وكاأنه ا�سم جديد اأطلقعلى الموقع. من الجدير بالذكر في هذا 

ال�سياق اأّنه رغم �سيطرة اللغة العربية على البالد عامة، وعلى 

القد�س خا�سة، ما يزيد عن ثالثة ع�سر قرنًا فاإنها احترمت 

اأ�سماء وم�سميات المواقع ال�سابقة، على الغالب مع بع�س 

التعديالت التي اقت�ستها اللهجات، دون اأن تكون هناك حالة 

اإنكار لما �سبقها من م�سميات للمواقع، بل على الغالب كان 

توافق وتكامل مع ال�سم القائم اأو ال�سابق، وهذا على عك�س 

ما يحدث الآن في عملية عبرنة الأ�سماء، وخلق اأ�سماء بديلة 

تنكر ما �سبق، وت�سعى للقفز عن حقب تاريخية �سكلت جزءاً من 

الواقع الجغرافي والح�ساري والتراثي للقد�س ومحيطها ب�سكل 

خا�س، وللبالد ب�سكل عام، من اأجل اإثبات حق تاريخي ونقل 

اأ�سماء من الما�سي اإلى الحا�سر.

هكذا يمكن اأن نقول اأن اأ�سماء المواقع ن�ساأت وتكونت 

الم�سميات واأطلقت منذ الفتح العربي الإ�سالمي للبالد على 

�سكل رقم 2: �سور تو�سح �ساخ�سات عل الطرق ت�سير اإلى 

المواقع على اأنها يهودية وقد كتبت اأي�سًا باأحرف عربية.
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المواقع الجغرافية بموجب التراث والفولكلور واللغة ال�سائدة، 

وهي العربية وم�ستقاتها. هذه الأ�سماء متاأثرة من العوامل 

التالية:

حالة و�سفات الموقع الجغرافية.- 1

المكانة التاريخية.- 2

ارتباطه بحدث تاريخي.- 3

ارتباطه بحالة/�سفة.- 4

منح رمزية للمكان.- 5

ا�سم اأطلق من لغة وح�سارة كانت م�سيطرة على البالد.- 6

ترجمة من لغة �سابقة، اأو تحريف لهجة.- 7

ُيظهر ر�سد اأ�سماء المواقع التي ن�ساأت وتطورت ب�سكل ع�سوي 

اأن م�سدرها يعود اإلى العوامل المذكورة. وان التداخل بين هذه 

العوامل الم�سببة لإنتاج ا�سم الموقع الذي اأطلق عليه مرده اإلى 

العمق التاريخي والتنوع الح�ساري الذي �سيطر على منطقة 

القد�س. 

 توثيق األسماء:االنتقال من وصف 
اسم الموقع إلى منح رقم واسم له

كانت الم�سميات الجغرافية معروفة ومتناقلة �سفويا لمواطني 

البالد، با�ستثناء بع�س ال�سجالت التي �سجلت اأ�سماء البلدان 

وبع�س المعالم والم�ساهد الجغرافية، فان م�سميات المواقع 

لم ت�سجل في �سجل موثق بل تحدد و�سفيا دون منح حدود 

دقيقة. وخير دليل على ذلك هو ت�سجيل الأر�س واإ�سدار 

كوا�سين طابو، والذي بداأ بعد اإقرار قانون الأرا�سي 1858 

م وقانون الطابو 1861 م العثماني. ح�سب هذه الكوا�سين 

حددت حدود الأر�س ح�سب ا�سمها المتعارف عليه محليا، 

وح�سب ا�سم الأر�س، وح�سب ا�سم الأر�س المجاورة و�سفاتها 

اأو المعالم الموجودة �سمنها. فالفاح�س لوثيقة ت�سجيل 

الأر�س العثماني، الكو�سان، يجد اأنه يحدد الأر�س بوا�سطة 

ا�سمها وو�سف حالة الأر�س المجاورة لها من الجهات الأربع. 

كنموذج لذلك لدينا دعوى ق�سائية قام بها ال�سيد �سلمان 

دروي�س حجازي �سد لجنة طائفة ال�سفرديت واآخرين ل�ستعادة 

، فقد ادعت الحكومة 
9
اأر�س �سودرت، اأو بادعاء �سرائها

الإ�سرائيلية باأن الموقع الذي يعرف »بكرم الجاعوني« ح�سب 

الكو�سان العثماني، والمعروف »باأر�س اليهودية«، وحدوده: 

من الجنوب اأبناء عقبى، من ال�سرق المالك جورة العميا، 

من ال�سمال وعر �سليق والمالك و�سركاه، ومن الغرب جورة 

الجباري. هذا نموذج لتحديد حدود موقع اأر�س اأ�سبح يطلق 

عليها �سمعون ال�سّديق، وت�سمل مغارتين يدَّعي اليهود باأنهما 

قبر ل�سّديق يهودي. قامت الحكومة الإ�سرائيلية بال�سيطرة على 

ملف رقم 1465\97 المحكمة المركزية- القدس.  9

الموقع بالقوة وبا�ستخدام القوانين الم�سّنة من قبل البرلمان 

ال�سرائيلي. خالل عملية المرافعة اأمام المحاكم الإ�سرائيلية 

تبين خالف ب�ساأن تحديد الموقع الذي يقع في منطقة 

الجراحية، والذي يحدد ح�سب الكو�سان العثماني و�سكوك 

�سراء لأرا�سي تم و�سفها بحدود من ال�سعب تحديدها مع 

م�سي الوقت. رغم اأن اأ�سحاب الأر�س اأثبتوا موقع الأر�س من 

خالل خبراء )كان كاتب هذا المقال اأحدهم(، اإل اأن المحاكم 

الإ�سرائيلية رف�ست الإثبات، واأخذت بادعاءات واهية لأجل 

م�سادرة الموقع. مما يوؤكد اأن عملية و�سف موقع الأر�س ل 

يكفي، بل يجب اأن يكون معتمد على اأنظمة جديدة.

وبعد اأن دخل النتداب البريطاني قام بت�سكيل دائرة 

الم�ساحة والبدء بعملية م�سح الأرا�سي ح�سب نظام روبرت 

تورنز)Robert Torrens(، الذي اعتمد منهجية منح رقم 

لكل قطعة اأر�س لتحديد هويتها وموقعها، بعد اأن اأعدَّم�سح 

وت�سجيل اأحوا�س طبيعية لتخمين الأرا�سي، لأجل جبي 

ال�سرائب من اأ�سحابها وم�ستخدميها. ت�سكلخرائط اأحوا�س 

التخمين هذه اأ�سا�سًا لتحديد اأ�سماء وم�سميات المواقع ح�سب ما 

كانت تعرف، وما كان يطلق عليها من قبل المجتمع المحلي. 

فيتم بعد عملية الم�سح والت�سوية لالأرا�سي منح رقم حو�س 

ورقم قطعة لالأر�س، وبهذا فقد تم انتقال تعريف الموقع من 

و�سف ال�سم اإلى تحديد ور�سم الحدود ح�سب م�ساحه حقلية 

ومنح رقم لقطعة الأر�س كجزء من منظومة جاء مع تطبيق 

عملية الت�سوية حيث ق�سمت البالد اإداريا لألوية، وحددت حدود 

اأرا�سي القرية وق�سمت اإلى اأحوا�س، وقطعت اإلى قطع اأرا�سي 

ومنحت كل قطعة رقم، حدد هويتها واأ�سبحت تعرف بموجبة 

بدل ال�سم والتعريف الو�سفي. 

نجد عملية منح رقم لموقع قطع الأر�س بدل ا�سمها في 

تعريف المواقع وتحديد العناوين في المدن، بالإ�سافة اإلى 

تحديد م�ساحة الأر�س. فلم تمر حّتى اليوممعظم الأرا�سي 

في القد�س ال�سرقية بعملية ت�سوية، بل ما زالت الأرا�سي 

تحدد ح�سب و�سف بموجب كو�سان عثماني اأو ح�سب اإخراج 

قيد اأردني. يخلق هذا الواقع اإ�سكاليات وم�ساكل في تحديد 

موقع الأر�س، واأ�سحابها الذين يملكونها مما ي�سهل ت�سريب 

الأرا�سي وم�سادرتها.

اإن النتقال من و�سف ا�سم الموقع اأو الحي اإلى منح رقم 

له جاء نتيجة عدة اأ�سباب منها:

�سهولة ال�ستخدام والتعريف.( 1

خلق ت�سل�سل رقمي.( 2

تاأمين الحيادية وتجاوز الخالفات في الرواية.( 3

تحديد الموقع بموجب م�ساحة دقيقة ولي�س و�سف ( 4

كالمي.

هذا التحول الذي جاء اأ�سا�س لتحويل خرائط تعريف الأرا�سي 

ولحقا انتقل اإلى المدن والقرى وما زال معمول به في بع�س 

المدن. فبدل منح اأ�سماء للطرق والحارات تمنح لها اأرقام. 
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حيث اأن لكل �سخ�س وموقع نجد له رقم يعرف موقعه في 

الحيز بالإ�سافة اإلى تعريف هويته.

كذلك فان انتقال ا�سم الموقع من ال�سم المتعارف 

والمتداول اإلى الرقم الم�سجل، اأ�سيف اإليه مركب اإ�سافي محدد 

ح�سب الأرقام وهو اإحداثيات الطول والعر�س. حيث اأن اإدخال 

عن�سر الإحداثيات الجغرافية اإلى ا�ستخدام تحديد الموقع زاد 

من منح اأرقام تعريفية دقيقة لموقع الأر�س بدل الو�سف. 

مع اإدخال نظام الت�سوية لالأرا�سي وا�ستخدام الإحداثيات 

الجغرافية، اأ�سبح لكل نقطة في المحيط رقم ذو ثالثة اأبعاد 

 Positioning Global( GPS يحدده ما يعرف اليوم

System(، وقد قل�س هذا من الحاجة اإلى تحديد و�سف 
ال�سم الدقيق واأ�سبح هناك اكتفاًء بتحديد الموقع ح�سب نقاط 

الإحداثيات. مع اأن هذه التقنيات اأ�سبحت م�ستخدمة بكثرة 

اإّل اأّنها لم تلغ تحديد ا�سم للموقع، كمعرٍف له ومعبٍر عن لغة 

وهوية الأهل الذين يعي�سون به.

 عملية التمدن وأثرها على 
تنوع في خارطة األسماء

منذ منت�سف القرن التا�سع ع�سر بداأت عملية تطور وتو�سع 

عمراني في القد�س خارج اأ�سوار البلدة القديمة. بالموازاة 

مع ذلك تو�سعت اأنوية القرى المحيطة بالقد�س مثل �سلوان، 

�سعفاط، بيت حنينا، لفتا، والمالحة. رافق عملية التو�سع 

العمراني والتمدن ن�سوء اأحياء جديدة في محيط القد�س، 

وامتدت اأجزاء من هذه الأحياء باتجاه الغرب كالطالبية 

والقطمون، واأخرى باتجاه ال�سمال على امتداد طريق القد�س 

نابل�س. كان هذا التو�سع الح�سري بحاجة اإلى تحديد المواقع 

والعناوين به من خالل منح اأ�سماء وم�سميات للحارات 

وللطرق اأ�سوة بالمدن الع�سرية. رغم اأن الجزء القديم، الق�سبة 

اأو البلدة القديمة، حافظت على نمط تعريف و�سفي للموقع 

ح�سب الم�سميات التقليدية. ولكن اإقامة وت�سكيل بلديات 

ع�سرية لإدارة هذه المدن، والحاجة اإلى توفير خدمات 

لل�سكان، قد تطلب تحديد اأ�سماء للطرق، ومنح عنوان محدد لكل 

اأ�سرة تعي�س به. هذا التحول كان متاأثراً من النماذج الإدارية 

وعمليات ر�سم خرائط تحدد عناوين ال�سكان التي ن�ساأت 

وطبقت في المدن الأوروبية، وقد نقل جزء منهذه العمليات 

بوا�سطة حكومة النتداب البريطاني، والتي �سكلت داخل 

البلديات لجانًا لت�سمية الطرق. 

يعر�س لنا في هذا ال�سياق الدكتور جوني من�سور في 

كتابه �سوارع حيفا العربية كيفية و�سع اأ�سماء لل�سوارع في 

مدينة حيفا خالل فترة النتداب البريطاني، والإ�سكاليات 

التي رافقتها، وبالأخ�س الخالف بين العرب واليهود على 

هوية المدينة واأ�سماء مواقعها و�سوارعها. ويتطرق في عر�سه 

.1932
10

للخالف ب�ساأن ت�سكيل لجنة ت�سمية اأ�سماء الطرق عام 

في المقابل �سهدت مدينة القد�س اإقامة اأحياء يهودية 

منف�سلة على الغالب عن الأحياء عربية. وفي بالبداية منحت 

الطرق الرئي�سة اأ�سماء المدن التي ت�سل اإليها مثل: طريق يافا، 

طريق نابل�س، طريق الخليل، واأ�سماء الطرق الرئي�سة ما زالت 

قائمة حتى اليوم. ولكن داخل الأحياء تم ت�سمية الطرق ح�سب 

النتماءات العرقية والثقافية لكل مجتمع. ومع زيادة عملية 

ال�سراع على طابع المدينة الذي رافق زيادة عدد ال�سكان 

اليهود والعرب بها، بداأت تظهر معالم ن�سوء خارطة عربية 

واأخرى يهودية/عبرية. هذه الخرائط كانت على الغالب 

محدودة بحدود انت�سار ال�سكان في محيط المدينة. بالن�سبة 

للقرى المحيطة بالقد�س والتي اأ�سبحت جزءاً منها لحقا 

ب�سكل ق�سري، وذلك بعد تهجير �سكانها خالل حرب 1948، 

اأو �سمها بعد عام 1967، فاإنها بقيت محافظة على طابعها 

العربي الفل�سطيني؛ حتى تمت ال�سيطرة الإ�سرائيلية عليها 

وفر�س خارطة عبرية عليها، متاأثرة من الدوافع الأيديولوجية 

وال�سيا�سية ال�سهيونية.

عبرنة الخارطة
اإن وعي الحركة ال�سهيونية لأهمية تحويل وتبديل الم�سميات 

الجغرافية كان حا�سرا مع انطالقة الم�سروع ال�سهيوني 

لأجل اإنجازه في فل�سطين وعلى راأ�سها القد�س. هذا الم�سروع 

كان مكونًا من اإحياء اللغة العبرية، لت�سكل الهوية الجماعية 

بموجب اأيديولوجية �سهيونية، وتحقيقها في مكان جغرافي 

ت�سكله ح�سب روايتها وخطابها. لذلك بداأت باإنجاز اإنتاج 

اأ�سماء وم�سميات للمواقع بداأت مع ا�سم البالد، واأ�سماء 

الأقاليم، والألوية، والمدن، والمواقع الجغرافية المختلفة. 

وبداأت باإنتاج خرائط توثق اإنتاجها للم�سميات التي ت�سعها. 

و�ساغت عملية ممنهجة ومنظمة كانت بدايتها عام 1922 

عندما اأقيمت لجنة الأ�سماء بجانب الكيرن كييمت لي�سرائيل، 

وبداأت هذه اللجنة، وبم�ساعدة حكومة النتداب البريطاني، 

تعمل ب�سكل منظم عام 1925 لو�سع اأ�سماء للم�ستعمرات 

ال�سهيونية، وبعد اإقامة دولة اإ�سرائيل تم اإقرارها عام 1952 

لتعمل بموجب قانون ملزم.

من الجدير ذكره اأن ن�سوء الحركة ال�سهيونية ومنبتها 

كان في نهاية القرن التا�سع ع�سر مرافقًا للحداثة التي ن�ساأت 

في اأوروبا. وكانت هذه الحركة نتاجًالعملية علمنة على 

الم�ستويين الفكري والعملي )الممار�سة( لقطاعات وا�سعة 

من اليهود، فكان من هذه القطاعات الموؤ�س�سون والمنت�سبون 

للحركة ال�سهيونية، والنا�سطون في �سفوفها. وحيث اأّن 

هذه الحركة القومية انطلقت من انتماء فكريوتاريخي للدين 

التطوير  جمعية  العربية،  حيفا  شوارع  جوني،  منصور   10
االجتماعي – حيفا، ، 1999.
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اليهودي، فقد �سعت لت�سكيل هوية جمعية جديدة لغالب اليهود، 

وعملت على اإحياء اللغة العبرية والعودة اإلى اأر�س فل�سطين، 

. كان موؤ�س�سو هذه الحركة 
11

تحت �سعار العودة اإلى �سهيون

وروادها جزًء من الثقافة والحداثة الغربية، وقد تحدثوا بلغة 

الغرب ورموزه. هذه الظرفية �سهلت على الحركة ال�سهيونية 

نقل ما مار�ستهو�ساهدته و�ساركت به في اأوروبا من عملية 

بناء مجتمع، وا�ستخدام اأدوات اإدارية وتنظيمية، بما في 

ذلك ر�سم واإعداد خرائط، وت�سكيل لجان تنظيم وتخطيط 

وت�سوية اأرا�سي، لإنتاج حيز موثق ومتوافق مع روؤية الحركة 

واأهدافها. 

رغم محاولت الحركة ال�سهيونية تبديل اأ�سماء مواقع 

من خالل التاأثير على اأجهزة حكومة النتداب البريطاني اإل 

اإن نجاحها كان محدوداً؛ كما كان الحال مع م�ساألة �سراء 

أي القدس، كما تسميها الحركة الصهيونية كجزء من 72   11
اسم لها يشار إليها في الكتب الدينية اليهودية، الدعائها 

بارتباطها التاريخي العاطفي والديني بها.

الأرا�سي في فل�سطين حتى عام 1948. على اأّن النقالب 

في هاتين الم�ساألتين كان بعد اإقامة دولة اإ�سرائيل. فبعد اأن 

نجحت الحركة ال�سهيونية باإقامة دولة واأحلت اليهود محل 

العرب الفل�سطينيين و�سيطرت على مراكزهم الح�سرية وعلى 

راأ�سها القد�س، واأق�ست البقية الباقية في وطنها، اأ�سبحت 

لديها القوة والفر�سة لأجل خلق خارطة عبرية بديلة للخارطة 

العربية، ومن اأهم مركبات هذه الخارطة تبديل الأ�سماء 

والم�سميات الجغرافية التي ت�سمل المدن، القرى، المواقع، 

الجبال والمفارق. هذه الخارطة العبرية الجديدة للم�سميات 

 ل اأريد اأن اأكررها هنا، وكل ما اأريد 
12

نوق�ست في عدة درا�سات

قوله هو اأّن عملية خلق خارطة عبرية مغيرة ومبدلة لأ�سماء 

المواقع الجغرافية في الحيز كان مكمال لإحياء اللغة العبرية 

التي مار�ست عملية ممنهجة في �سقل الهوية الجمعية القومية 

בנבנסתי، 1997; גולןועזריהו، 2005; דהאמשה 2009; עזריהו، 2012;   12
.1992 ، Kliot & Chohe

خارطة رقم 2: خارطة القد�س �سنة 1912، تظهر جزء من اأ�سماء المواقع في البلدة القديمة ومحيطها ح�سب ما كان متعارف عليها 

قبل التهويد
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ال�سهيونية التاريخية. وان طرح الأ�سماء والم�سميات المنطلقة 

من اللغة العبرية وت�سويقها من خالل و�سائل الإعالم المتنوعة 

كانت مهمة خلق الخارطة الجديدة التي نعاني منها نحن 

العرب الفل�سطينيون ونحاول مواجهتها.

هذه الخارطة يلحظها كل متجول في اأحياء القد�س بما 

في ذلك البلدة القديمة والأحياء العربية المحيطة بها. كما 

اأنها طبقت في الخرائط والأطال�س التي ت�سدر عن الموؤ�س�سات 

الر�سمية والأهلية الإ�سرائيلية. وقد اأ�سبحت هذه الخارطة 

م�سدراً ير�سد الواقع الحالي للقد�س، وتعتمده موؤ�س�سات 

غربية مختلفة، وحتى ي�ستخدمه ب�سكل غير واٍع بع�س العرب 

الفل�سطينيين.

خارطة عربية أو خارطة بالعربية
لقد تحول العرب الفل�سطينيون في القد�س من اأغلبية اإلى اأقلية 

مغلوبة ومعها لغتها وقدرتها على �سياغة واإنتاج الحيز 

من خالل الم�سميات الجغرافية. رغم اعتراف الدولة الجديدة 

وقبلها النتداب بو�سع اللغة العربية، اإل اأن الوهن الذي عانى 

منه اأبناوؤها، �سمل اللغة وقدرة اأبنائها على حفظ واإنتاج 

م�سميات كانت قد هودت وعبرنت، مع ذلك بقيت ذاكرتهم 

قائمة لأ�سماء هذه المواقع يرددونها، ويبقى حنينهم اإلى 

ا�ستعادة الم�سميات العربية.

�سهد المجتمع العربي الفل�سطيني في البالدمنذ النكبة 

حتى الآن تحولت وتغييرات كثيرة اأثرت على كينونيته، 

و�سهد �سيرورات بداخله و�سيرورات اآل اإليها. جزء من هذه 

التغيرات اأحدثتها و�ساغتها عوامل وقوى خارجية، وجزٌء 

اآخر اأحدثته قوى داخلية ن�ساأت وتطورت داخل المجتمع. 

ولفهم هذه التحولت واأثرها في تطور وح�سور اللغة والم�سهد 

العام واإنتاج الحيز والح�سور به ل بد من فهم عالقة التاآزر 

والجدلية بين العوامل الخارجية والداخلية.

رغم �سيا�سة الإق�ساء والإحالل والحتالل، اإل اأن عملية 

التمدن التي يمر بها المجتمع العربي الفل�سطيني في القد�س 

والبحث عن الذات، ومواجهة �سيا�سة العبرنة للحيز وتهويده 

اأدت اإلى مواجهة ومطالبة م�ستمرة للعرب بتعديل الخارطة 

العبرية واإبقاء الخارطة العربية. هناك ن�ساطات في هذا 

ال�ساأن، مثل خريطة اأحياء القد�س والبلدة القديمة من اإ�سدار 

لجنة معالم التراث المقد�سي المنبثقة عن الهيئة الإ�سالمية 

، ومثل اإنتاج وا�ستخدام خرائط تم اإعدادها 
13

العليا بالقد�س

من قبل جمعية الدرا�سات العربية، اأو من قبل منظمة التحرير 

الفل�سطينية. هذه الن�ساطات هي محاولة ل�ستعادة الخارطة 

العربية والم�سميات العربية التي ت�سملها. اإّن هذا الجهد ينجز 

رغم المعيقات لإن�ساء خرائط اأ�سماء وم�سميات طرق ومواقع 

بركات، بش��ير، 2011، مراجعة نقدية لثالثة إصدارات حول   13
بيت المقدس، حوليات القدس، العدد الثاني عش��ر، ش��تاء، 

صفحة: 95- 103.

داخل القد�س العربية، فهذا الجهد ما زال متوا�سعا، ومركزا في 

الأحياء العربية مثل منطقة ال�سيخ جراح. بالموازاة مع ذلك 

فان تعريف القد�س ح�سب النظام الإ�سرائيلي كمدينة مختلطة، 

حيث يزيد بها عدد ال�سكان العرب عن الحد الأدنى وهو %10 

من العدد الإجمالي لل�سكان، يفر�س و�سع اأ�سماء المواقع على 

ال�ساخ�سات في الطرق باللغة/الأحرف العربية. هذا القرار 

توافق مع جهد موؤ�س�سة عدالة التي انتزعت قرار من محكمة 

العدل العليا الإ�سرائيلية بفر�س تعريب اأ�سماء الطرق. وبذلك 

اأ�سبح ح�سور اأكثر للغة العربية في الم�سهد العام. رغم هذا 

الجهد، اإّل اأّن الخارطة الر�سمية لالأ�سماء والم�سميات فر�ست 

من قبل ال�سلطات، وحولت خارطة الم�سميات اإلى عبرية بدياًل 

عن الخارطة العربية. لقد فر�ست الخارطة العبرية نتيجة 

للقوى غير المتوازنة. تلخ�س درا�سة اأمارة ومرعي )2008( 

واقع اللغة ودورها في ال�سراع، بما في ذلك تحريف، تزييف 

وتغيير اأ�سماء المواقع الجغرافية وم�سخ الم�سهد العام، مما 

اأدى اإلى تاأجيج ال�سراع على المكوّنات الرمزيةوالمعنوية 

والوظائفية بين العرب الفل�سطينيين وبين دولة اإ�سرائيل.

ل �سك اأن تحديًا كبيراً يواجهه المجتمع العربي 

الفل�سطيني ب�سكل عام والمقد�سي ب�سكل خا�س، وهو هل يجب 

اإنتاج خارطة اأ�سماء وم�سميات المواقع ح�سب الرواية العربية 

 
14

الم�ستقاة من اللغة والثقافة العربية، اأم يمكن قبول لنقحرة

)اأي النقل الحرفي لالأ�سماء والم�سميات العبرية بالأحرف 

العربية( خارج �سياق العربية لغًة، وثقافًة، وروايًة، وتاريخا 

وخطابا، وا�ستمرار ذلك؟ هنا ل بد من عمل جهد جماعي 

لمواجهة عبرنة الخارطة والم�سميات الموجودة بها، وعلى 

الأقل و�سع م�سميات مزدوجة\ثنائية للمواقع بما ل ُيمحى اأو 

ُيلغى ال�سم العربي.

 تفاوت في تغيير خارطة 
األسماء في القدس

اإن الفاح�س لعملية تغيير اأ�سماء المواقع في القد�س يجد اأنها 

متفاوتة بين المناطق، فمنهذه المناطق ما تم به اإحالل كلي 

لالأ�سماء، ومنها ما جرىفيها بع�س التوافق على الأ�سماء، 

واأخرى ما زالت تغيب عنها عملية و�سع اأ�سماء ر�سمية من قبل 

لجنة الم�سميات البلدية. لقد �سملت عملية الإحالل كل الأحياء 

العربية والقرى التي احتلت قبل عام 1948، بما في ذلك 

حي المغاربة والميدان داخل البلدة القديمة حيث اأقيم على 

اأنقا�سهما الحي اليهودي. و�سملت عملية الإحالل هذه محو 

معالم الأ�سماء العربية، رغم بقاء بع�س المعالم المبنية مثل 

نواة قرية المالحة اأو مباني عربية اأقيمت في حي الطالبية.

جب��ران، س��ليمان، على هام��ش التجدي��د والتقييد في   14
اللغة العربية المعاصرة، مجم��ع اللغة العربية- حيفا، 

.2009
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جرت داخل البلدة القديمة عملية تحويل الأ�سماء في الحي 

الإ�سالمي، وفي الحي الم�سيحي بما فيه الرمني، من الأ�سماء 

العربية اإلى الأ�سماء العبرية، اأو تمت ترجمة ال�سم العربي اإلى 

ا�سم عبري، مما خلق ازدواجيات وثنائيات مثل �سارع الواد 

الذي �سمي ب�سارع »چاي«. وهذا التحويل �سمل بوابات القد�س 

القديمة، فتم تحويل باب الأ�سباط اإلى ا�سم عبري هو �ساعر 

هاأريوت، وباب العمود تحول اإلى ا�سم �ساعر �سخيم. تحويل 

الأ�سماء وعبرنتها من خالل ترجمتها �سملت منطقة ال�سيخ 

جراح وكل المنطقة التي تقع حول طريق �سالح الدين �سمال 

البلدة القديمة. �سوارع هذه المنطقة �سميت في الفترة الأردنية 

قبل احتاللها عام 1967، جزء من هذه الأ�سماء ما زالت 

باقية، واأخرى تم عبرنتها.

اإن القرى التي �سمت اإلى القد�س بعد قرار ال�سم 

الإ�سرائيلي مثل بيت حنينا، �سعفاط، �سلوان، بيت �سفافا، 

الطور، والعي�سوية، ما زال معظمها يفتقر لأ�سماء الطرق، ويتم 

تحديد العناوين من خالل الو�سف. كما اأن ت�سوية الأر�س في 

معظم هذه المناطق لم تتتم بعد، وما زالت المواقع تحدد ح�سب 

الطريقة التقليدية. رغم اأن اإ�سرائيل وبلدية القد�س الإ�سرائيلية 

ت�سعى اإلى تهويد وعبرنة المواقع، اإّل اأّنها ما زالت تعمل ب�سكل 

مزدوج في الأحياء العربية، حيث الأ�سماء المتعارف عليها 

لي�ست هي بال�سرورة الم�سجلة بالبلدية، مما يخلق ازدواجيات 

وتناق�سات بين ال�سكان وبين ال�سلطات الإ�سرائيلية. كذلك 

فان رف�س ال�سكان الم�ساركة في لجان بلدية القد�س المحتلة 

جعلهم غير م�ساركين ب�سكل ر�سمي في و�سع اأ�سماء للمواقع 

التي يعي�سون بها. ل �سك اأن هذا الواقع يخلق اإ�سكاليات 

ومعيقات اأمام تطور المقد�سيين.

اإن الفاح�س لعملية تغيير الأ�سماء التي قامت به الدولة 

العبرية وبلدية القد�س الإ�سرائيلية من خالل �سلطة الأ�سماء 

الحكومية ولجنة الم�سميات البلدية م�ستخدمة القانون 

والموؤ�س�سات الر�سمية؛ لجنة ت�سمية الأماكن؛ والأكاديمية للغة 

العبرية، دائرة الم�ساحة، اأق�سام الجغرافيا، وكل جهة ر�سمية 

وغير ر�سمية لها عالقة في اإنتاج الخرائط، يجد اأن عملية 

عبرنة الأ�سماء انطلقت من عدة اعتبارات:

منح ا�سم عبري للموقع اإذا توفر من الفترة التوراتية ( 1

التاريخية لربط الحا�سر بالما�سي من اجل تطوير 

الم�ستقبل وما ي�سمله من تامين اأخالقية لل�سيطرة على 

المكان واإق�ساء الإن�سان العربي الفل�سطيني وتوفير الأمن 

الجماعي وت�سكيل لغة خا�سة وم�سكلة للهوية الجماعية.

ترجمة ال�سم العربي ال�سائد اإلى ا�سم عبري اأو تحريفه، ( 2

خا�سة وان اللغة العبرية والعربية يوجد بينهما تقارب 

كلغات �سامية ت�ستخدم الحروف الأبجدية. وان اللغة 

العبرية في مرحلة التطوير والتكوين والتو�سع بينما 

العربية ذات تقليد طويل و�سعة وليونة يمكن ا�ستئناف 

اأو ا�ستقاق اأ�سماء كثيرة منها. عملية ترجمة اأو تحريف 

ال�سم وتحويله اإلى لكنة - لهجة عبرية تجده في كثير 

من المواقع.

منح اأ�سماء جديدة لمواقع اأن�سئت على اأ�سم قيادات ( 3

�سيا�سية ع�سكرية ثقافية، علمية يهودية؛ جزء منها 

قيادات تاريخية واأخرى ن�ساأت مع ن�سوء الحركة 

ال�سهيونية اأو تلك التي �ساغت و�سكلت دولة اإ�سرائيل 

وبنتها.

منح ا�سم للموقع بالعتماد على ال�سفات الجغرافية اأو ( 4

تلك التي ت�سفه بل�سان ح�سن لأجل منحه قيمة جماعية. 

من الجدير بالذكر، وكما اأ�سرنا �سابقا، فاإن و�سائل الإعالم 

المن�سورة، كالخرائط، والدرا�سات، وال�سحف، والم�سموعة، 

كالراديو والمحا�سرات العاّمة، والمرئيه، كالبرامج 

التلفزيونية، اأفالم ومواقع انترنت، وكذلك موؤ�س�سة الجي�س 

ل  ب�سفتها موؤ�س�سة ع�سكرية، هي بوؤر تعليمية وتثقيفية ت�سكِّ

وت�سغ الهوية الجماعية لليهود الإ�سرائيليين، وت�ساهم في 

تعريف البالد وتاريخها للجنود. كما اأن الموؤ�س�سات الحكومية 

والأهلية والأكاديمية والقت�سادية تعمل ب�سكل مجند وواعي 

من اأجل فر�س الخارطة العبرية وما ت�سمله من اأ�سماء عبرية 

بدل الأ�سماء العربية.

كذلك فان قرار محكمة العدل العليا اإلزام كتابة الأ�سماء 

على ال�سواخ�س والإ�سارات في الحيز العام باللغة العربية 

)الأحرف العربية(، هو مركب �ساهم في تزييف وم�سخ الأ�سماء 

العربية، حيث اأن ال�سم العبري يكتب باأحرف عربية. هذه 

الكتابة والنقحرة غير المنظمة خلقت ت�سويه بالأ�سماء العربية 

في الحيز العام، والذي يتطلب جهدا لتغييره. 

نحو حضور عربي في وضع األسماء 
واستعادة المسميات العربية

ل �سك اأن واقع ومواجهة اآلة تغيير اأ�سماء المواقع وفر�س 

الخارطة العبرية على الحيز العام في البالد، بما في ذلك على 

الفل�سطينيين المقد�سيين، هي عملية معقدة ومركبة؛ لن تغيير 

خارطة الأ�سماء هو جزء من اإيديولوجية الحركة ال�سهيونية 

واإحياء م�سروعها الذي تطبقه موؤ�س�سات الدولة العبرية وبلدية 

القد�س ال�سرائيلية الذي ي�سمل اللغة، التاريخ والدولة. مع ذلك 

فاإنني اأّدعي اأن لدينا م�ساحة من اإمكانية التدخل وحفظ ما 

يمكن حفظه من اأ�سماء وم�سميات عربية لمواقع جغرافية. وان 

حفظ الأ�سماء العربية هي مهمة وواجب وطني اأخالقي علمي 

وتوثيقي، يوؤكد اأن القد�س ومعها بالدنا، عانت من احتالل من 

دول واأقوام كثيرة، وخلقت طبقات متعددة من الموروث بما 

في ذلك موروث الأ�سماء؛ وان م�سوؤوليتنا حفظ هذا الموروث 

والتعددية التي ن�ساأت في بلدنا.

اإن المحاولت التي اأ�سرت اإليها �سابقا في �سبيل موجهة 

عبرنة الأ�سماء والمواقع الجغرافي، يجب اأن تتطور وتنمو من 
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قبل المجتمع المحلي. كذلك يجب العمل لإعداد خرائط �سياحية 

وتوثيقية من قبل موؤ�س�سات فل�سطينية ت�سعى اإلى تحقيق 

اأهداف مثل تاأكيد هوية فل�سطين العربية، واإعادتها اإلى ذاكرة 

كل عربي وفل�سطيني خا�سة وكل اإن�سان، بمواقعها وجبالها 

واأوديتها وخربها وح�سونها، واإعادتها اإلى الح�سور والذاكرة 

العربية والفل�سطينية، وحفظ معالمها العربية على الأطل�س 

والخرائط التي �ستكون في متناول الجميع.

يجب ال�سعي، كجزء من عملية ا�ستغالل الم�ساحة الممكنة 

للعمل، اإلى و�سع خارطة م�سميات عربية، ولي�س عبرية 

بالأحرف العربية، ت�سمل الأحياء العربية القائمة لكي تلبي 

احتياجات ال�سكان، وهذا بالم�ساركة الواعية لل�سكان لأجل 

حفظ الأ�سماء العربية داخل الخارطة التي تعد لهذه الأحياء 

العربية مثل �سور باهر وبيت حنينا. بالموازاة يجب ر�سم 

خرائط عربية من قبل موؤ�س�سات عاملة ت�سمل خرائط القد�س 

تروي وت�سيغ الخطاب العربي الفل�سطيني. كما نوؤكد على 
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وجوب اإنتاج خرائط لت�سمية الطرق والمواقع في الأحياء 

العربية الفل�سطينية التي كبرت وتو�سعت ومرت بمرحلة تمدن. 

هذه الأحياء التي تطورت من اأنوية قرى يجب اأن تقوم باإعداد 

خرائط لأ�سماء الطرق والمواقع بها وهو اأمر مرغوب ومبارك. 

نو�سي بان تقوم لجان محلية بو�سع اأ�سماء تربط بين تاريخ 

القرية\المدينة بالإ�سافة اإلى الأ�سماء التاريخية، الدينية، 

الثقافية والوطنية. كما نرى اأن هناك حاجة ما�سة لت�سجيع 

كتابة الدرا�سات والأبحاث التي تتناول اللغة والم�سميات 

الجغرافية، والرواية العربية لتاريخ البالد. كما نو�سي بعدم 

ن�سخ خرائط من م�سادر دون التحقق ودرا�سة م�سادر الأ�سماء، 

لأجل اأن تكون الخارطة دقيقة ممثلة للثقافة العربية.

واأخيراً، نحن نقف اأمام تحدي يجب علينا اأن نواجه 

�سيا�سة العبرنة لي�س لفظيا بل من خالل الح�سور وخلق اأ�سماء 

مواقع وم�سميات جغرافية تحول دون خلق غربة بين الإن�سان 

وحيزه الذي يعي�س به لأجل تمكين النتماء له، ومع ذلك 

زيادة وتطوير ح�سور اللغة العربية في واقعنا المعقد. 


