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  :العودة طريق
  

  واحلالية املهجرة والقرى املدن دليل
  فلسطين يف املقدسة واألماكن

  
  ستة أبو سلمان

  .صفحة 247. 2007 فلسطين، أرض هيئة: لندن
   

 واألضرحة املزارات على اجلهد، ببعض العثور، يمكن ففيه فلسطين؛ عن املعلومات من ثروة الدليل هذا يحتوي
 ويمكن. اليهودي القومي الصندوق أنشأها التي السياحية األماكن وحتى واألحراج، واآلثار العبادة وأماكن واخلِرَب
 من وأكثر. العازل اجلدار ومسار دخولها، احملظور واملناطق والفرعية، الزراعية والطرق الرئيسية الطرق مشاهدة

 املسارات الدليل لهذا قارئ أي اتبع وإذا. الفلسطينية املناطق خمتلف يف التجوال يف الدليل هذا استخدام يمكن ذلك،
 ويتعرف جنوبها، إىل شمالها من فلسطين يف بجولة يقوم أن إمكانه يف يصبح اخلرائط على املرسومة عشر اإلثني

 واإلنكليزية بالعربية اسمها مكتوب اخلرائط على موجودة قرية كل أن ومع. وتضاريسها ونواحيها ألويتها على
 مفتاح إىل باستمرار، العودة، من بد وال. عالمات من القرية بهذه يحيط ما اكتشاف يف فعالً، مشقة، فثمة والعبرية،

 املوقع على املفتاحية الرموز إسقاط األحيان، بعض يف العسير، من ولعل. رمزاً 64 نحو يحتوي الذي الدليل
 1 اخلريطة مقياس أن سيما وال تلك، أو القرية لهذه العام املشهد عن التفتيش يف القارئ يرغب مرة كل يف املطلوب

  .سم 20.5 × سم 29.5 أو ألفاً 50 على
 وطبرية واللد وصفد والرملة وحيفا ويافا والناصرة القدس: التالية الفلسطينية للمدن خرائط تسع الدليل يضم

 دوق. للبلدات وفهرساً واملغاور، واملشاهد والقبور واملقامات والكنائس كاجلوامع املقدسة، لألماكن وكشافاً وعكا،
 جنوب يف سيما وال الفلسطينية، والعشائر القبائل انتشار إمكان لرصد صفحاته من وافراً  عدداً الدليل هذا أفرد

  .فلسطين
 يف فمثالً . بالعربية املواقع أسماء كتابة طريقة على الهامشية املالحظات بعض فثمة الدليل، هذا أهمية وعلى

 حمانيه: والصحيح ،"يسرائيل حمنة" ورد 39 الصفحة ويف. يڤنيئيل: والصحيح ،"يفنييل" اسم ورد 37 الصفحة
 كتابة أن ويبدو. يحزقيئيل كفار: فالصحيح ،"يحيتسيكل كفر" اسم فيها جند التي ،46 الصفحة يف وكذلك. يسرائيل

 اسم ورد فقد ذلك ومع. العبري اللفظ إىل الرجوع غير من اإلنكليزي املصطلح اعتمدت اإلسرائيلية املواقع أسماء
 أن واحلقيقة. صالِحة: الشكل هذا على لبنان، مع للحدود املتاخمة السبع القرى من وهي ،"صلحة" العربية القرية

 ال كي" كتاب يف ورد هكذا". صَلْحَة: "التايل النحو على القرية هذه اسم تكتب تقريباً جميعها اجلغرافية املصادر
 لقسطنطين" واجلغرافية والبشرية الطبيعية واملعامل واملواقع األماكن أسماء" كتاب ويف اخلالدي، لوليد" ننسى
  .خمار

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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