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  قراءات

  
  كتب بالعربية

  
  

  تاريخ فلسطين يف طوابع البريد

_________________________________  

  جمموعة نادر خيري الدين أبو اجلبين
  مؤسسة: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ عمّان: بيروت

  .دوالراً 80. صفحة 436. 2001التعاون، 
_________________________________  

  
قديم جداً لدى العرب، وهو أحد األركان املهمة التي ال يمكن االستغناء عنها يف  البريد
وقد اهتم به اخللفاء اهتماماً شديداً، فأسرجوا لنقله اخليل، ورتبوا له حمطات . دواوين احلكم

وأقدم الوسائل املعروفة للتراسل . ومنارات يهتدي بها السعاة، ثم نصبوا ألواحاً لتقدير املسافات
ين الواليات والوالة والعُمال كانت حمام الزاجل، فكانت الرسالة تكتب، بإيجاز، مرتين وبخط ب

دقيق على ورق رقيق، وتُرسل الرقعتان حتت جناحي حمامتين زاجلتين يف آن واحد لزيادة 
االطمئنان، فتنطلق إحداهما بعد األُخرى بساعتين مثًال، حتى إذا ضلت واحدة أو صيدت أمكن 

، 1840ومع أن بريطانيا شهدت ظهور أول طابع بريدي يف العامل يف سنة . د على الثانيةاالعتما
إالّ إن خدمات البريد ظلت غريبة على املنطقة العربية الرازحة حتت االحتالل العثماين حتى سنة 

حينما أصدرت حكومة االنتداب  1920، ومل يظهر أي طابع فلسطيني إالّ بعد سنة 1860
العربية يف األعلى، واإلنكليزية يف : موشحاً بثالث لغات هي" فلسطين"بعاً عليه كلمة البريطاين طا

  .الوسط، والعبرية يف األسفل
تخفي طوابع البريد يف مساحتها الصغيرة الكثير من املعلومات السياسية والتاريخية 

أن يستخرج منه  ويبو الطابع البريدي أول وهلة جمرد صورة فقط، لكن املدقق يستطيع. والثقافية

                                                            

  راجَع هذا الكتاب صقر أبو فخر.  
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فالطابع يستطيع أن يروي، بالصورة طبعاً، األحداث الكبرى التي . تواريخ وحقائق ومعلومات جمة
والطوابع، إضافة إىل ذلك، . مر بها هذا البلد أو ذاك، ويعرض آلثاره ومواقعه ومعامله اجلميلة

 1918ثالً يف سنة مصدر للمعرفة األولية والبسيطة؛ فاختفاء الطابع العثماين من فلسطين م
وظهور الطوابع الفرنسية واإلنكليزية ابتداء من سنة . فصاعدًا، يدل على زوال السلطة العثمانية

  .يدل على بداية سيطرة فرنسا وإنكلترا على املنطقة 1920

        
  

بين دفتيه جميع الطوابع تقريبًا التي " تاريخ فلسطين يف طوابع البريد"يحتوي كتاب 
ويعتبر هذا الكتاب . فلسطين وعن فلسطين منذ العهد العثماين حتى نهاية القرن العشرينظهرت يف 

وقد صرف نادر أبو اجلبين زهاء . ال كتاباً جميالً فحسب، بل أيضاً حتفة فنية وعمالً بصرياً ممتعاً
ته أربعين عاماً وهو يجمع هذه الطوابع، ويرصد مصادرها، ويتتبع سالسلها ونواقصها، حتى أمكن

وتتضمن هذه اجملموعة . األيام من أن ينشر على الناس أكمل وأشمل جمموعة بريدية عن فلسطين
جميع طوابع البريد التي أصدرتها الدول العربية ودول العامل اُألخرى تضامناً مع فلسطين 

والكتاب يوثق الطوابع التي ظهرت عليها مدينة القدس والعلم الفلسطيني . وقضيتها وشعبها
ويمكن أن جنازف يف القول إن هذا الكتاب، املتخصص يف حقله، يلبي . طة فلسطين معاًوخري

حاجة اخلبراء والهواة إىل املعرفة التفصيلية بتاريخ الطوابع يف فلسطين، وتاريخ البريد يف بالد 
وهو، فضالً عن ذلك كله، يسجل اجلرائم اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويضيف إىل . الشام

عرفة بتاريخ الطوابع متعة بصرية تثيرها، بال شك، رؤية مئات الطوابع امللّونة وأختامها يف امل
  .حقب تاريخية متعددة

 

 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


