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 َّ افشكري عر َّ
َّخ املؤر 

َّ 1*ؤوف محاميدد عبد الر َّمحم َّ

ُّنشوئها، ة منذ هيوني ُّلقد أدركت الحركة الص ُّ  ُّإقامة دولة عبري ُّ أن 
م ة في فلسطين، يحت 

ُّ ة، ة، والجغرافي ُّوإخفاء معاملها األثري ُّة، ة الفلسطيني ُّعي في طمس الهوي ُّعليها الس 

تي تعتمد على الت ُّاريخي ُّة. وبناء روايتها الت ُّاريخي ُّوالت ُّ
 
ُّوراة، وتتلخ ُّة ال ُّ ص: بأن   لهم الحق 

تي اعتبروها أرض ُّ اريخي ُّالت ُّ
 
فوا أنفسهم على أن ُّ اعلى أرض فلسطين، ال هم بال شعب، وعر 

ُّهم شعب بال أرض. 

ُّوبقيت بال رواية، لعد ُّ وسقطت فلسطين، اريخ، اد الت ُّة عقود إلى أن جاء بعض رو 

ُّ  ُّليعيدوا كتابته، وإظهار الحقائق الد 
تي تفن 

 
ولم يمض ة، "هيوني ُّد األكذوبة الص ُّامغة، ال

ى انبرى الغيورون على ٰهذا األُّ مر ببحث وتأليف كتب عن قراهم وقت قصير حت 

ُّ وبلداتهم ككتاب عن قرية )يركا( لألخ ُّ ،كتور علي صغيرالد   
 

 وكتاب عن قرية )جث

ُّ 
 ُّديق الد ُّخ والص ُّي األُّالجليل( املرب 

ي املرحوم حمد سيف. كتور رجا فرج وزميله املرب 

ُّ-وكتاب عن قرية كسرى وكفر
 

كتور ب واألخ الد ُّمة والباحث األُّسميع وقرية معليا للعال

ُّاف.. وكتاب عن قرية )جولس( لألخ والص ُّشكري عر ُّ
 
راث ديق سعيد نبواني عاشق الت

ُّ
 
ُّراث الد ُّوصاحب بيت الت

 
ذي له الباع الط

 
ويل في تأليف كتب جاءت لتحفظ رزي ال

ُّ 
 ،ن صدر كتاب عن دالية الكرملأياع.. وسبق من الض ُّ وتحافظ على تراثنا العربي 

تي صدرت عن قرانا العربي ُّ
 
هد( ة كالكتاب عن قرية )املشوهناك العديد من الكتب ال

ا عن كتور جميل عرفات.. وآخر صدر قديم ُّديق واألخ الد ُّرة في الوطن للص ُّوقرانا املهج ُّ

ُّمدينة )الن ُّ  
وغيرها  ،كسالإخرى عن طرعان وُّأأسعد منصور وكتب  اصرة( للقس 

تي سبق وصدرت كموسوعة )بالدنا فلسطين( للد ُّ
 
اغ )ومعجم بلدان ب ُّالعديد ال

ُّ غيرهم من الباحثين داخل الوطن وخارجه...وُّ ،د حسن شرابفلسطين( ملحم ُّ
 
ها كل

                                                           

ُّأم الفحم. –باحث ومدر س 1*
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ُّأور من ذات املنطلق.. ظهرت للن ُّ ذي وثيق لوجودنا في ديارنا، الوطن والت ُّ ال وهو حب 
 
ال

واجتهد  (.19/11/1112مالك صاللحة، الثالثاء ")ى الوسائليحاول البعض طمسه بشت ُّ

ئك يندرج العديد غير ٰهؤالء، 
ٰ
ُّ اسموعلى رأس ٰهؤالء وأول  اف.كتور شكري نخلة عر ُّالد 

ُّ
 
ذي وصلت مؤل

 
ُّال

 
راث الفلسطيني، فاته العشرات، وما زال ينهل في البحث عن الت

ُّ 
ُّة.واية الفلسطيني ُّوالر 

، ولد في قرية معليا الواقعة مستقل ُّ فلسطيني ُّ اف باحث موسوعي ُّشكري نخلة عر ُّ

ُّ 11الجليل األعلى، في في 
 
ُّ. 1921اني من عام كانون الث

انويةتابع الدراسة  ة في قريته، ثم ُّأنهى دراسته االبتدائي ُّ
 
ُّ الث

 
حصل على  ا. ثم ُّفي عك

ُّوُّلاشهادة البك
 
ة والجغرافيا، وتابع غة العربي ُّريوس من جامعة حيفا بموضوعي الل

ُّ
 

رق دراسته في نفس الجامعة ليحصل على شهادة املاجستير في موضوع تاريخ الش

كتوراة ابعة والخمسين من عمره، نال شهادة الد ُّوهو في الر ُّ 1991 األوسط، وفي عام

ُّ
 

ُّة في القدس.رق األوسط من الجامعة العبري ُّبموضوع تاريخ الش

ُّ 
ُّعمل مدر  ُّا ومدير ُّس   ُّا تربوي ُّا ملدرسة، ومرشد 

 
 ُّة العربي ُّي ُّا في الكل

 
ين في حيفا. مة للمعل

 ُّومحاضر ُّ
 
بشالوم ملعالم أأورانيم، وفي معهد  ةي ُّا في جامعة حيفا وفروعها، وفي كل

ُّأبيب. -البالد في تل

 َّعر َّ
تي تفه ُّي ُّ" ج من روزا ابنة بلده، وهواف متزو 

 
مت ثني... على زوجته روزا ال

تي حالت االستكشافي ُّلت شغفه بالكتب واألبحاث والر ُّطبيعته منذ البداية، وتقب ُّ
 
ة وال

ى اليوم قاد منها ما يزيد عن  ُّ 1111حت   
د مقولة زوجته إلحدى رحلة. يضحك وهو يرد 

ُّ اخل:صحف الد ُّ )ربى عنبتاوي،  تائج"ل الن ُّاف، فعليها تحم ُّج شكري عر ُّ"من تتزو 

1111 ،1.)ُّ

ُّالص ُّ األرض واإلنسان والجهد كتابفي 
 
تي حاولت  انية كتب:فحة الث

 
"إلى زوجتي ال

ُّنقل حضارتنا القروي ُّ
 
ُّة إلى َرعيلنا الث

 
ُّره، أن ُّالث" وحسب تصو ُّاني والث ٰهذا  ها تستحق 
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ا، وكانت تسافر معه للض ُّقدير ألن ُّالت ُّ ُّة الغربي ُّف ُّها ساعدته كثير   
 ة ولكل 

 ة ولقطاع غز 

ُّ 
 
 ُّمكان، وعندما زارا القرى كانت هناك مجالس للن

جال، فكانت ساء ومجالس للر 

 ُّحص ُّ
 
 ُّتها في العمل بين القطاع الن

 ُّ، وهو بين القطاع سائي 
 ُّالر 

، وفيما بعد كانا جالي 

َّه.انه ويكتبان لجمع ما سمعايجتمع

 ف
ُّاف نفسه على أن ُّشكري عر ُّ يعر 

 
ة، وشارك في ،ح، وقد عا  في بيئة زراعي ُّه فال

ُّ 
تي كانت شائعة راعي ُّصغره وشبابه عائلته في زراعة العديد من املنتجات الز 

 
ة، ال

ة"القمح  بفلسطين مثل: عير والكرسن 
 

عتر ص والز ُّوالعدس والفول والحم ُّ والش

ى الت ُّوالز ُّ 1ُّ ،1111بغ )ربى عنبتاوي، يتون، وحت 
 

آنذاك  ،ح الفلسطيني ُّ(. وقد اعتمد الفال

ُّ
 
ُّتقليدي ُّالفالحة باألدوات ال

 
ُّأ ة لحراثة األرض وزراعتها. إال مصادرة األرض على يد  ن 

ُّ ُّي ُّسرائيللطة اإلُّالس 
 

ُّ بين استمرار الة وقفت حائال
 

 ُّفال
ُّ ،ح الفلسطيني 

 
ُّوزراعة أرضه. إال   أن 

ُّ ُّكتور شكري عر ُّالد 
 

ُّم ما تبق ُّ،ح ما زال يؤ ُّاف الفال ر بثالثة دونمات( ى له من أرض )وتقد 

ُّد أشجار الز ُّصبح، "فيتفق ُّ ا، وكل ُّيومي ُّ  
 
 ُّيتون والفاكهة واألعشاب الط
ة". )ربى ي ُّب 

ُّ ""األرض واإلنسان والجهد يهدي الباحث كتابه(. 1، 1111عنبتاوي، 
 

،ح إلى أبيه الفال

 ُّ إلىوالعامل وُّ
ُّأم 

 
ُّ ويل في األرض"ه رفيقة دربه الط  

ُّ وإلى كل  ُّ أب   
جبلوا أرضنا بعرقهم  وأم 

َّة".اها في سبيل خلق أنماط الحيامتعاونين وإي ُّ

ُّلقد وجد شكري عر ُّ
 
ه كما محيص، ألن ُّته الخصبة للبحث والت ُّراث ماد ُّاف في الت

تي كل ُّن ُّإ" يقولُّ
 
ُّحب ُّ ني أعشق ٰهذه األرض ال

 
ا نتباهى ا مجيد ُّة تراب فيها تحمل تاريخ

ُّ ،ونفتخر به لك فإن 
ٰ
 ُّاهتمامي هو في الجانب الت ُّ ولذ

 ُّ اريخي 
 ُّ والحضاري 

موقع ) "واإلنساني 

َّ(.1111العرب،  العرب وصحيفة كل ُّ

ُّ 
ُّبف ويعر 

 
ُّ" ه:راث على أن ُّ. فاروق مواس ي الت

 
ُّع ُّف ُّ ،راثالت

 
)ورث(، فهو ما نرثه عن  ه ُّل

ُّ ُّالس  ُّ ابقين واملعاصرين، ومع أن 
 
ُّالفعل يترك

 
ُّز على االنتقال بعد موت املوروث، إال

 
نه  أ

ُّ
 
ُّفي املجاز الل ا نعرف ا كن ُّم ُّـول ا.ا أو ميت ُّامتالك بعد املوروث حي ُّ أن يكون كل ُّ غوي يصح 
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ُّ ُّ أن 
 
 هي لإلمالء والن ُّقواعد الل

 
ُّ ،إلخ رف واألصوات والبالغة...والص ُّحو غة مثال

 
نا  أن ُّإال

ُّحو والص ُّقصرنا املعنى على الن ُّ ُّ رف، فٰهكذا فإن 
 
كن ُّى عام ُّراث هو معن ُّالت

ٰ
ا نقصره ، ول

ذي نعايشه وتوارثناه عن آبائنا، وخاص ُّ
 
ُّعلى األثر ال

 
 ُّة الش

منه من فولكلور  عبي 

ُّ. (11/1/1111دات، اإدريس جرُّ) .وعادات

ُّبادر د. شكري عر ُّ  
ئيس له، ة، ويشغل منصب الر ُّراسات القروي ُّاف إلنشاء مركز للد 

ُّ  
 ُّراسات القروي ُّويقوم مركز الد 

وتوثيق املعلومات في مخلف  ة بنشاطات، ودعم ثقافي 

ُّالن ُّ
 
ُّيعزو عر ُّ .ةة واإلصدارات الهام ُّة واملادي ُّقافي ُّواحي الث ؤوب في توثيق اف نشاطه الد 

 ُّامليراث 
 ُّل: الر ُّإلى سببين "األو ُّ الفلسطيني 

 ُّغبة في تحد 
كاذيبهم أين وتفنيد ي اإلسرائيلي 

ُّ 
 
تي يعل

 
ُّا الت ُّ"مقولة أرض بال شعب لشعب بال أرض". أم ُّ مونها ألبنائهم وأكبرها:ال  

ي حد 

ُّ
 
ُّمر ُّاني فكان الت ُّالث

 
 ُّد على جهل الط

 
ميهم بتاريخ بالدهم، فكان يكتب لبة نتيجة جهل معل

ُّ 
 ُّوبنهم ليثق 

ُّوي ُّز املواطنين به ُّف ويعز   
نين )ربى ة وتاريخ شعبهم املتوارثة منذ آالف الس 

 ُّوُّ(. وهو 1111عنبتاوي، 
 
ُّ "وكيل تعليم" مإن كان يرى باملعل

 
ُّإال

 
 ُّ أ

 
مين نه يدرك جهل املعل

ُّ 
 
تي توث

 
ذين ال يجدون املصادر ال

 
 ُّال

م ة، و"واية الفلسطيني ُّق الر   
 
 إذا كان املعل

 
جاهال

شعبي جاهل"
َ
 ُّ(. عر 1119ُّ)رفيق بكري،  ف

 
ليه حالهم من إمين فيما آلت اف ال يلوم املعل

ُّ 
ُّة، ألن ُّواية الفلسطيني ُّجهل في أمور الر  ُّ ه يدرك أن  تي تضع سة اإلسرائيلي ُّاملؤس 

 
ة هي ال

ُّها، "ة، وهو يصفها على أن ُّعليم للمدارس العربي ُّبرامج الت ُّ هو أخطر  عليمجهاز الت ُّ إن 

ة.. كان ال يقبل أالد ُّ جهاز في  ُّ يول 
 
ُّمعل

 
ُّم أو مدير إال  

 
بيت عنه، ٰهذا  ين إذا ري ي الش

ى ٰهذا اليومالن ُّ ُّأوأنا  ،هج موجود حت 
 
 أخطرُّعليم هو ربية والت ُّعني ما أقول، جهاز الت

ُّ ُّجهاز بالد  لك املنهاج".  ولة ألن 
ٰ
َّ(.1119)رفيق بكري، عليه سيطرة مطلقة بما في ذ

ُّفهو مدرك أيض ُّ  ُّ ا أن  ة، ملحوها سة الحاكمة تقوم بإخفاء املعالم الفلسطيني ُّاملؤس 

ُّ
 
في أذهان األجيال  ة، وبناء ذاكرة ذات واقع جديد، يستقر ُّني ُّياكرة الفلسطمن الذ

ة القادمة، سواء على مستوى األماكن، أسمائها، ومواقعها، وانتهاء  بمحو الفلسطيني ُّ
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ُّ
 
ُّغة العربي ُّالل

 
لك بقولهعلى  ة. وهو يضرب مثال

ٰ
هناك أخطاء شائعة ونسيان للغتنا ": ذ

ةالعرب  شخص ُّ ي 
 

ب للقاء صديقه فيقول:  االجميلة.. نسمع مثال  
 
القيني على "يرت

ند  قول: ع  ت جوالني.. برجع وب  ي شو هاي  تسوم  ك ياَعم 
َ
ت  جوالني.. َول سوم 

 
ت

ي ألُّ دونالدز... ضايعين  إحنا ياَعم  ُّاملج 
 
و تسومت جوالني كانت )مفرق ن

 
سينا إن

 
ا ن

دي العزيز نحن نجهل ذواتنا...  
نة(، يا سي 

َ
أكيد على إيصال ٰهذه وهنا يجب الت ُّ َمسك

ُّ
 
ُّالذ

 
ُّالث البعيد كل البعد عن الت ُّاكرة إلى الجيل الث ك بالوطن والبيت واملسكن. مس 

كبةٰهذا الجيل ال يعرف عن  ُّ !الن 
 

ُّإال
 

لك ال  إذا كان الَّ
ٰ
خص هو ابن الجئ، مع ذ

ُّيعرفون كفاية عن بلدهم ومسقط رأسهم، فيجب االهتمام بالت ُّ
 
اكرة وعية والذ

ُّ .(1119)رفيق بكري، ة". الجماعي ُّ

َّ
 
َّفاته:مؤل

ُّ، سة"راض ي املقد َّة في األَّة املسيحي َّزمكاني َّ -1112  
َّة.راسات القروي ُّمركز الد 

َّاألسماء العربي َّة في فلسطين؛ املواقع الجغرافي َّ-1111
 
ترجمة ة، سميات العبري َّة والت

ُّشوفاني،  إلياس :تحقيقوُّ  ُّمؤس 
ُّبيروت.  –ُّة في بيروتالفلسطيني ُّ راساتسة الد 

1991- َّ 
ى أواخر فترة االنتداب  مصادر االقتصاد الفلسطيني  من أقدم العصور حت 

ُّ. البريطاني على فلسطين

َّاألَّ -1992
 

ةة ة بين املتحفي َّعبي َّمثال الش َّ، واالستمراري 

1991- َّ
 

اسالمإجرة الش َّا، وعربيًَّّ يًّ

َّ .سةالحين في األرض املقد َّطبقات األنبياء واألولياء الص َّ -1992

َّ  .خريطتين –ة بين عهدين املواقع الفلسطيني َّ -1991

1991- َّ 
َّ .اإلسالمي َّ جندا فلسطين واألردن في األدب الجغرافي 

َّة، القدس.ني َّة الفلسطيالقرية العربي َّ -1992

1992- َّ 
َّ، القدس.اإلسالمي َّ فلسطين في األدب الجغرافي 
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َّدراسة في جغرافي َّ -1991
 
َّة املدن ومدن الت

 
َّاصرة.طوير في إسرائيل، الن

َّ .األرض واإلنسان والجهد -1991

1912- َّ َّالس  َّ احلي َّهل الس  َّ الغربي 
 
َّ .ةاسع عشر، بالعبري َّفي القرن الت

 .جناح اإلنسان وعمله -

- َّ 
َّ.الخبز في الوسط العربي 

- َّ
 

 َّ –امل املرشد في املوضوع الش
 
َّ.نيافوف الد َّمات الص َّملعل

َّ –مساهمة في دراسة نباتات البالد  -
 
 ةنبت 21منهما من  ف كل َّمجموعتان تتأل

َّألاوشجرة ب
 
َّ.ةبيعي َّلوان الط

َّ.بدو مرج ابن عامر، والجليلين بين املاض ي والحاضر -

سنة على وفاة عقيلي آغا  111ار، سنة على وفاة أحمد باشا الجز َّ 111 -

َّ.الحاس ي

 َّ –شكيب أرسالن  -
َّ.عقد في أكثر من موقع في أعقاب يوم دراس ي 

- َّ 
 
 َّ في-جنبالطم كمال املعل

َّ.عقد في أكثر من موقع أعقاب يوم دراس ي 

َّة )مابا(.مشاركة في موسوعة عبري َّ -

َّمونوغرافي َّ - َّ.معليا ،كفر سميع، كفر قرع ،، كسرىَّةوطة للقرى: فس 

- َّ
 
َّإعداد للمواضيع الت

 
 َّالية: تاريخ الجوامع في فلسطين، فترة الل

 جوء الفلسطيني 

َّ 1919بين شهر نيسان 
 
َّوشهر تشرين الث

 
َّاني من نفس العام/الش َّ.اخلي َّتات الد 

َّ.تاريخ الخانات في فلسطين -

َّة الفلسطيني َّأسماء املواقع الجغرافي َّ -
 
َّ.ةاريخي َّة عبر العصور الت

َّ .املستوطنات كل َّ-1919االستيطان العبري في فلسطين منذ عام  -

ُّة: الجغرافي ُّمساقات أكاديمي ُّ
 

ام، ون املسلمون ودورهم في تاريخ فلسطين وبالد الش

ةة القرية العربي ُّ  ُّوتطو ُّ تاريخ-الفلسطيني 
 ُّر، تاريخ األدب العربي 

ة ي ُّ، الحضارة املاد 
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ُّ
 

 ُّللش
ة، اإلسالم اريخي ُّعبر الفترات الت ُّ-ةة واإلسالمي ُّالحضارة العربي ُّ ،عب الفلسطيني 

ُّواملسيحي ُّ  
 ُّة للمرشدين الس 

ُّين.ياحي 

َّ
 
َّفاته:جولة في بعض مؤل

ُّألسماء العربي ُّا –ُّة في فلسطينكتاب )املواقع الجغرافي َّ 
 
ُّة(.سميات العبري ُّة والت

ُّ صدار الكتاب من قبلإ تم ُّ  ُّ"مؤس 
ُّ ة في بيروت"الفلسطيني ُّراسات سة الد 

 
يخ بتمويل الش

ُّأحمد زكي اليماني وزير الن ُّ  ُّفط الس 
ا... بعد عام  عودي  شكري  ، أخذ د.1911سابق 

ُّماكن الفلسطيني ُّة لألُّاف بمتابعة تغيير األسماء العربي ُّعر ُّ
 
لك ألُّغة العبري ُّة إلى الل

ٰ
ُّة، وذ  ن 

 ُّ"إسرائيل حاولت من قبل قيامها وما زالت تعمل على الت ُّ
، وبقي عليها أن طهير العرقي 

لك  ،ةف ُّتحاول تكملة برنامجها ٰهذا في الض ُّ
ٰ
لك هنا. نجحت في ذ

ٰ
بعد أن نجحت في ذ

ة في كتبها وموسوعاتها وفي صحافتها على اختالف من خالل مصادرة األسماء العربي ُّ

ُّأنماطها، يعني ال يوج  ُّ د اليوم أي 
بري   ُّ كتاب ع 

 ُّ تعليمي 
ر ُّ أو غير تعليمي 

 
ك

 
ُّ َيذ اسم  أي 

ُّ 
ضافة إلى إا، ف اثنين وخمسين باب ُّٰهذا املصن ُّويشمل  .(1119)رفيق بكري،  "عربي 

ُّ 
ُّاملقد 

 
ُّ .ةسميات العبري ُّمة، املراجع وقائمة بالت ا عنه، شرح ُّ ثم ُّ وهو يعطي االسم العربي 

بال(، االسم  ة"نجليزي ُّاإلُّب ويكتب اسمه العربي ُّة وتسميته بالعبري ُّ  زاوية )الج 
 

تجد مثال

ةللموقع، اسم الجبل بالعرب العربي ُّ ى ما أسم ة،وباإلنجليزي ُّ ي  ه اليهود فيما بعد اوحت 

ُّ
 
ُّاإلحداثي ُّ ة، ثم ُّغة العبري ُّبالل

 
ُّ ات )خط

 
 ول وخالط

 
ومعلومات  ؟العرض( إلى أين يمتد ُّط

ُّشاملة عن ٰهُّ  
ُّالنواحي.. في ٰهذا الكتاب شر،ح مفص ُّ ذا الجبل من كل 

 
وارع ل عن الش

رَُّ رى واملدن والبوعن الخ  ُّـ، والق  ر والص  َُّمغاو   
ما تريده عن البالد  خور وكل 

ة. أنا ٰهذه املواقع قامت إسرائيل بتغيير أسمائها ومصادرتها إلى العبري ُّ وتضاريسها... كل ُّ

ُّ  ُّأتحد 
 ُّ .عام ُّ ث عن واقع تاريخي 

 
ه... . ما حدث في ٰهذا الوطن لم يحدث في العالم كل

ُّ 
م كل ُّين: ملاذا غي ُّوأنا أسأل هنا اإلسرائيلي 

 
ُّاألسماء العربي ُّ رت  

!.. ش يء ُّ ة؟ أتريدون محو كل 

ُّ 
تة لنا... أبسط ش يء ي ُّفي ٰهذا الكتاب أحاول أن أكشف وأفضح الن  تي ال تزال مبي 

 
ة ال
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ذي أصبح )هار  ميرون(، ووادي العامود أصبح اه اسم )جبل الأعطيك إي ُّ
 
جرمق( ال

(.. وبحيرة طبري ُّ (... أم ُّلا أصبحت )ا)ناَحل  َعمود   ُّكنير ت 
 
ُّا بالن  

ط، سبة للبحر املتوس 

مدير دائرة الخرائط في إسرائيلفاليوم صدرت خريطة من شخص يسم ُّ  ترى كل ُّ ،ى ب 

قة با
 
ُّاألسماء املوجودة في قلب الخريطة املعل

 
ة، يعني ال يوجد كلمة )البحر غة العبري ُّلل

ُّ  
 منها )َهيام  َهتيخون باألحرف العربي ُّاألبيض املتوس 

 
اة(، ٰهذا خطير جط( يوجد بدال ، د 

ُّ ه ثت قبل يومين فقط في اجتماع في كوكب أبو الهيجاء، أن ُّوأقول بصراحة لقد تحد 

ُّ  
ذي أصدرته عن كوكب في كل 

 
ة من املكتبات في مكتبة عام ُّ يجب وضع الكتاب ال

ُّ ،ةالقرى العربي ُّ  ُّ دلكي نوج 
غرافيا رقم  قونحق  ناق 1الج 

 
تي ت

 
ُّال تي  1 الجغرافيا رقم ض 

 
ال

ُّ .(1119)رفيق بكري، وضعتها حكومة إسرائيل". 

سماء ا على بداية تغيير األُّعام ُّ 111مض ى نحو ه بعد لقد ورد في ٰهذا الكتاب أن ُّ

تي وضعتها الحركة ة، تخدم األُّخرى عبري ُّأة في فلسطين إلى تسميات العربي ُّ
 
هداف ال

تي نجحت في عَُّهيوني ُّالص ُّ
 
ُّرَُّب ُّة ودولة إسرائيل من بعدها، وال

َ
ُّن اسم  1111كثر من أ ة 

 ُّ 1111كثر من أة، منها ملواقع فلسطيني ُّ
سماء ة مئات من األُّ، وعد ُّموقع جغرافي 

 اسم للمستعمرات. 1111كثر من أة، وُّاريخي ُّالت ُّ

 َّجاء على الغالف األَّ
 :راسةخير لٰهذه الد 

ُّالكتاب مرجع ال غن ُّ  
ُّ ى عنه لكل   

ة وباحث في طبيعة فلسطين الجغرافي ُّ مهتم 

ة صلي ُّة األُّالعربي ُّ بأسمائهاة، يتناول مختلف املواقع واملدن والقرى اريخي ُّوالت ُّ

ُّ
 
تي سميات العبري ُّوالت

 
تي ال هيوني ُّالص ُّ طلقتها عليها الحركةأة ال

 
ة، ومن بعدها إسرائيل ال

ُّة إلى يومنا ٰهذا في عَُّتزال مستمر ُّ  
ُّ برنة كل 

 
على يد لجنة كانت  ه تم ُّما هو عربي.. وٰهذا كل

ُّأة الوكالة اليهودي ُّ
 
ا من عضو ُّ 11ا حالي ُّ م لٰهذه الغاية، وهي تضم 1911ُّفتها سنة ل

 ُّ ى االختصاصات، كماالعلماء اليهود في شت ُّ
 
ة لين عن بعض الوزارات املعني ُّتشمل ممث

 ُّة والص ُّوالوكالة اليهودي ُّ
 ُّ ندوق القومي 

 .والجيش اليهودي 
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َّ(.سةراض ي املقد َّة في األَّة املسيحي َّكتاب )زمكاني َّ

ُّ  
ذي أصدره مركز الد 

 
في فلسطين،  ة الوجود املسيحي ُّراسات القروي ُّيتناول الكتاب ال

 ُّمان، من حيث املكان والز ُّ
نائس في الجليل، وهو كتاب كاف للخ فيه شكري عر ُّويؤر 

ُّيلإق فريد من نوعه من حيث املضمون، لم يتطر ُّ  باحث بٰهذا العمق. ه من قبل أي 

ولى في سلسلة ٰهذا الكتاب هو الحلقة األُّ" نإ( /200622/1ويقول مالك صاللحة )

ُّ 
 
والقرى وغيرها في البالد سات ف ببحثه وتوثيقه عن املقد ُّمشروع متكامل يقوم املؤل

 ...سةاملقد ُّ

ُّ  
ُّ:بحاثا من األُّمة عدد ُّويشمل ٰهذا املشروع كما جاء في املقد 

ُّلكدراسة وتوثيق ا .1
 
تي تستعمل الل

 
 .ة في بالدناغة العربي ُّنائس ال

ُّالن ُّ .1  ُّوراة واإلُّس، الت ُّباتات في الكتاب املقد 
 .سواء نجيل على حد 

 .ااملسيح )ع( حول بحيرة طبري ُّ .2

 .)نساء وراء املسيح )ع .1

 .القديم منها والحديث ،ديرةاألُّ .1

ُّلكا .2  .سةراي ي املقد ُّجزاء األُّأسات في باقي نائس واملعابد واملؤس 

اوقد استند الباحث شكري   ُّعر 
 ،ةي ُّف كعادته على دراسات عميقة ومستفيضة وجد 

ُّنقيب والت ُّا بالبحث والت ُّمستعين ُّ
 

 ُّاريخ الش
ُّا عن كثب على كواقف ُّ ،فوي   

 ،ثر وموقعأ ل 

ُّ
 
ُّلع ُّمط  

 ُّ ا على كل 
 
لك بالص ُّ ا كل ُّق ُّمستند ووثيقة وخريطة تقع تحت يديه... موث

ٰ
ور ذ

ُّ:بوابأربعة أب الكتاب إلى نة لدعم دراساته، وقد بو ُّوالخرائط امللو ُّ

 ل.نائس في الجليلكا .1

1.  ُّ  
 .يسينتاريخ القد 

 املطارنة .2

 ".ة"الكتابي ُّ ةنسي ُّلكالجماعات ا .1
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ُّففي الباب األُّ
 
ُّ ق كل ُّول وث  

 ُّ كنيسة في كل 
 
اها حسب ي ُّإا ب ُّقرية وبلدة في الجليل مرت

ُّة مرفق ُّاألبجدي ُّ  
ُّ ا بدراسته عن كل  ُّ.ةا ووثائق تاريخي ُّكنيسة صور 

ُّم ُّأ
 
ُّاني، فقد تطر ُّا الباب الث  

ذين عاشروا خاص ُّ ،يسينق فيه إلى تاريخ القد 
 
ئك ال

ٰ
ة أول

ُّ  ُّالس 
ُّ ،د املسيحي  ُّ ،المعليه الس   ُّوأكملوا مسيرته، كالس 

ُّي   
يس دة مريم العذراء )ع(، والقد 

ُّة الر ُّبطرس هاَمُّ  
 ُّيس بولس رسول األُّسل، والقد 

ا املعمدان، يس يوحن ُّمم، والقد 

 ُّويوحن ُّ
ُّ ا اإلنجيلي   

 ُّوالقد 
ُّ يسة تريزا، ولوقا اإلنجيلي   

ب يس جوارجيوس امللق ُّوالقد 

ُّ.بالخضر )ع( وغيرهم

ُّم ُّأ
 
ذين تعاقبوا على خدمة أالث فقد ا الباب الث

 
فرده للمطارنة رؤساء الكنائس ال

 ُّور امللو ُّا دراسته بالص ُّو ما زالوا.. مرفق ُّأالكنائس 
 ..مة عن بعضهمنة واملعلومات القي 

ُّا الباب األُّم ُّأ ُّإق به جماعات جديدة لم يتطر ُّ خير فقد خص  باحث من قبله  ليها أي 

ى اآلن، هي الجماعات ا ُّة الكتابي ُّي ُّكنسلحت  تي أخذت على عاتقها الس 
 
ير على هدى ما ة ال

 ُّس وتعاليم الن ُّنجيل املقد ُّجاء في اإلُّ
 ُّ بي 

ُّ ،هياملسيح وحواري   
عاليم الت ُّ دون األخذ بكل 

تي سن ُّ
 
ُّواملراسيم ال

 
ُّأة املختلفة معتبرين وائف املسيحي ُّتها الط ما لم يرد في  كل ُّ ن 

ُّنجيل وتعاليم املسيح اإلُّ ُّأحقي ُّ ليس له أي  ُّ.ير على هديهة باإليمان والس 

َّ"ملسات وفاء" كتاب

ُّ  ُّوهو يتحد 
، في منطقة الجليل 1919ين عام ث عن تشريد وتهجير الفلسطيني 

ُّ ُّ األعلى، ومنطقة سهل الكرمل، ومرج ابن عامر، ويخص   
 
تي  ىكر مدبالذ

 
املساعدات ال

دون من أهالي القرى ـاها التلق ُّ ر 
َ

ش ُّوخاص ُّ، ضيفةم ُّـواملدن الم  ة، وقرى رزي ُّة القرى الد 

اصرة وشفاعمرو. ا، ومدينتي الن ُّابة، ودير حن ُّطرعان، وكفر مندا، وسخنين، و عر ُّ

ُّ  
َهج ُّـاف عدد الر عر ُّويقد  ُّلف الجئ.أ 211رين بنحو م 

َّ  
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َّة ة الفلسطيني َّكتاب القرية العربي َّ

ة، واستعماالت األراي ي، الفلسطيني ُّ ة"ٰهذا الكتاب يدرس مبنى القرية العربي ُّ

ُّ
 
ُّووالدات بعض القرى ووفيات أخرى، وتعداد سك  

إلى  1912قرية، من سنة  ان كل 

م  ُّرُّصدار الكتاب، والقإ، يوم 1991سنة 
تي د 

 
تي أقيمت على املَرت، وُّى ال

 
ستوطنات ال

ُّ(. 1111111119ا، )مازن شم ُّ أرضها"

َّكتاب األرض واإلنسان والجهد

ُّ 1991إصداره عام  تم ُّ ُّورسم على غالفه صورة للمحراث والس 
 
مم والل "ٰهذا  ح.ر 

ُّ ُّالكتاب يتحد 
 

بت من جسم ومن جبين الفال تي تصب 
 
،ح ث عن نقطة العرق ال

ُّ 
ُّالفلسطين 

 
... ويظهر فيه )جنا،ح نةراب بها وينتج أنماط حياة معي ُّي لكي يجبل الت

ائم في متحف إسرائيل.. في ٰهذا الكتاب اإلنسان وعمله( وهو عبارة عن معري ي الق

ُّ ،ورُّوضعت األشياء كما هي بالص ُّ
 
هد الحيوان، وإذا ا  إلى الكتاب.. ٰهذا ج 

 
نظر مثال

فحة يت، وإذا قلبنا الص ُّبيذ والز ُّث عن الن ُّفتحنا صفحة أخرى في الكتاب، هنا نتحد ُّ

لخ. بمعنى آخر إالبغل لى الحمار على الجمل على قل املختلفة عالية نجد وسائل الن ُّالت ُّ

ُّ 
ُّي ُّأنا حاولت توثيق حضارتنا املاد 

 
ة ة األماكن األثري ُّة عن طريق جمع اآلثار وزيارة كاف

ُّ .(1119)رفيق بكري،  .من أجل نقل الحضارة لألجيال القادمة

َّ كتاب.. َّعرض  ..افكتور شكري عر َّاألرض واإلنسان والجهد للباحث املوسوعي الد 

ُّ لُّاألو ُّ وهو الكتاب  
ُّي ُّمن نوعه في البحث عن الحضارة املاد 

 
ة في غة العربي ُّة بالل

ُّ 
ُّالعالم العربي  ُّ، أشار الد   

ُّ مته للكتاب:كتور سامي مرعي في مقد  ُّ "أن 
 
ُّالت  

هو  ي ُّراث املاد 

 ُّكي ُّة من خالل وسائل العيش والت ُّعبارة عن أنماط املمارسة الحياتي ُّ
ة ي ُّف للبيئة املاد 

تي تحيط 
 
 ُّوهو أيض ُّ ،بناال

لإلنسان الفرد واملجموعة،  ا ركيزة من ركائز الوجود املعنوي 

 ُّوٰهذا الكتاب يتمي ُّ
ُّز بالد 

 
ُّة والت ُّة واملوضوعي ُّق

 
ُّة الجمعي ُّخصي ُّحليل للَّ

 
ة ات العربي ُّة للذ
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ُّالفلسطيني ُّ
 
وهو  ،راث بأبعاده املختلفة من أجل إعادة اكتشافهة، والبحث عن الت

ُّ ُّلتجد ُّ شرط ضروري 
 

ُّ ،ةة والوطني ُّة الحضاري ُّخصي ُّد الَّ ُّ ألن 
 
راث نما على أرض ٰهذا الت

ُّ(. 1، 1991اف، . )شكري عر ُّ"الوطن

ُّ ُّتناول الباحث عد 
 
 ُّة موضوعات مستقل

 
تي تشك

 
ل وجبة الفقراء ة، منها لقمة الخبز ال

ُّ  
ُّ ،مجتمع وكثيري األوالد في كل 

 
ة وأشار إلى عملي ُّقمة وتطريتها، وإن طبخ فهو تتبيل الل

ُّ 
ُّراعة وأدوات الحصاد. أم ُّالز 

 
ُّ ،اني عن امللحا املوضوع الث  

 
ح طبيخه واإلنسان يمل

ُّ ُّ وعجينه، وأن 
 

 ُّمنطقة الش
ث عن تحد ُّ د قرب رفح هي مصدر للملح في بالدنا. ثم ُّيخ زوي 

ُّالز ُّ ذين غرسوا الز ُّالر ُّ يتون، "وأن 
 
اطق تحمل وبعض املن ،يتون في بالدناومان هم ال

ُّاسمه تبر ُّ
 
ُّا به مثل عين الز ُّك ُّواء والص ُّيتون وذكر استعماالته في الد  ت ف ُّابون والج 

ُّللت ُّ
 
تي تشمل العنب وانتشاره وزراعته وحراسة  ابون. ثم ُّدفئة والط

 
أشار إلى الكروم ال

ُّ ،الكروم وقطفه لك أ ة، وعصيره، ثم ُّيفي ُّوالي في املواسم الص ُّوتغطية الد 
ٰ
تبع ذ

ُّ ثم ُّ ،صورهب  ُّتحد 
ُّنواعهما واستعماالتهما. أخيل وُّين، والن ُّث عن الت 

ُّأم ُّ
 
ُّا املياه وما شك ُّحاريح وَجُّران وَرُّخور من أج ُّلته في الص 

َ
 ،ةص ُّحيرة وبَُّحايف وف

وأدوات رفع املاء من شادوف وشالف  ،ر وطرق توزيعها وجمعها وحفر اآلبار والبركغوم

 ة عضالت اإلنسان أو الحيوان وصناعة املشتيل:قو ُّ ة أوُّة الجاذبي ُّووصول املاء بقو ُّ

ُّ
 
ذي يشبه الخ

 
ة كالجرار خوف اصطدامها بأجسام اري ُّرج تحمل فيه أوعية فخ ُّ"ال

ُّمن أغصان العبهر والز ُّ قاسية"  ُّيتون والس 
ُّأوُّ يس"ر  ُّ ن 

 
ُّآباءنا تركوا لنا تراث  

ا ا زاخر ُّي ُّا ماد 

ُّبالن ُّ  
ُّ.91صفحة  سة كل جوانبه"ا تجدر بنا دراا وغيبي ُّي ُّفع ماد 

ُّ ذي يصنع أدوات الحرث والن ُّكما درس أصحاب املهن كالحد 
 
كش والحطب اد ال

ُّ 
عي وأدوات البيت والحيوان والر ُّ ،فس والحصاد والبيدر والحدائقفاع عن الن ُّوالد 

ُّح ُّار العربي والن ُّج ُّقل والن ُّوالن ُّ ُّاس والس 
 
ُّمكري والن ُّاج والخي ُّس  سكافي واإلُّروجي اط والس 

ُّي ُّائغ والص ُّصري والص ُّوالفاخوري والح ُّ
 

ُّراب َُّمُّـق والعامل األجير والاد والحال
َ
وي رَُّعي والك
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ُّ
 
 .بلغ من الكالمأورة حيث الص ُّ ،نةناطور وأتبعها باثنتين وثالثين صورة ملو ُّوال

ُّ  
ُّوللحيوان نصيب من الد 

 
ُّراسة وما يتعل "قطيع القرية من الحمير  اشورة وهي:ق بالد 

وأورد أسماء  ،والبغال والخيل والجمال والحصان والجاموس واملاعز والغنم

ُّوع من َسُّالحيوانات حسب العمر والن ُّ
 
ُّي وحو ُّخل وطل

 
نزة غلي وقاعود وعَُّولي ود ُّر وش

ُّ
َ
ُّوك

َ
ُّيس وعالول وكر ُّبش وت

 
"ومن  حل مجال في دراسته:يور والحشرات والن ُّاز، وللط

 ُّ حل منالغريب أن تكون العناية بالن ُّ
 
 ُّأعمال الن

ُّساء كالر  بانيات  جال في مجتمعنا، فهن 

ُّالخاليا وقاطفات العسل رغم لسع الن ُّ ُّ."حل لهن 

ُّعَُّا األرض الوَُّأم ُّ ُّ بهرطم وعَُّنديان وب ُّر وما لها من نباتات من س   ُّوغار وس 
ُّو  فلة يد ود 

ُّوق ُّ
َ
ُّر وصَُّو ُّب وَحُّيق ُّفصاف وش   ُّعرور وع ُّدر وَزُّبرق وس 

 
ُّيق وب ُّل

 
 ُّ ن وأحراج، ونادىال

ة ي ُّ"بأهم 

إلى سفوحنا الخضراء ولتصبح ها ولنعيد، الحفاظ على األحراج ملصلحة الجميع"

ُّ  
ُّره من أكسجين في الن ُّاألشجار بما تصد   

ث البيئة ة في عصر يتزايد فيه تلو ُّي ُّهار رئة صح 

ُّ
 
ُّنتيجة الث  

تي نمر ُّناعي ُّورة الص 
 
ُّ.121 صفحة بها وتعصف بنا". ة ال

ُّة وبَُّر ُّاألوزان واملقاييس واملكاييل من َجُّ ثم ُّ
 
ُّوز وف ُّقلولة وك

َ
ي ُّكة وُّنَُّنجان وصاع وت

َ
ُّك

َ
ة ل

ة بتوضيح رزنامة راع وقامة، وعادات زراعي ُّيراط وذ ُّصبع وق ُّإغطاس وُّوطاسة وم ُّ

ُّ
 

 ُّالفال
ُّلع وَسُّعد بَُّعد ذابح وَسُّمن َسُّ ،ح الفلسطيني  وطريقة  ،عد الخباياعود وَسُّعد الس 

ُّ  
ُّحرث األرض بالس 

 
ُّك

َ
ُّان والب ُّد ُّة والف

 
ُّل ُّ ك:"العود الحديدي 

 
ه فرسان أو تان ويجر ُّله سك

ُّ".بغالن

َّ
 

َّة ة واالستمراري َّعبي بين املتحفي َّكتاب املثل الش

ُّ  
، معليا. ويرصد فيه مجموعة 1992، ةراسات القروي ُّالكتاب من إصدار مركز الد 

ُّ
 

ق ألصولها، وقصصها، ومعانيها. وهي ة، فيتطر ُّة الفلسطيني ُّعبي ُّكبيرة من األمثال الش

ُّ 
تي تتطر ُّتظهر أخالق وعادات الفلسطيني 

 
مثال. مثل ليها األُّإق ين تجاه املواضيع ال
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ُّوالز ُّ ،العائلة
 
لك من سامح، واملال والبنون، والت ُّواج، والت

ٰ
عامل مع املرأة، وغير ذ

ُّات املجتمع.أخالقي ُّ

ُّ
 
 ُّفات ابعد ٰهذا العرض املوجز لبعض من مؤل

اف، ال خ املوسوعي د. شكري عر ُّملؤر 

ُّ:اليةمن اإلشارة إلى املالحظات الت ُّ بد ُّ

 خرى. أها تحتوي تصنيفات بة حسب فصول، أو أن ُّجميع الكتب مرت ُّ -

- ُّ 
 
 ُّيعتمد املؤل

 ُّف على منهج البحث العلمي 
واية ، ويستعين بمصادر وصور إلثبات الر 

 ة.الفلسطيني ُّ

- ُّ 
ُّخ بمقابلة أشخاص يقوم املؤر   

ُّبحثه، مم ُّ لهم صلة بمواد 
 
فاته، ويجعل ا يغني مؤل

 ة. ة وعلمي ُّة شعبي ُّلها مصداقي ُّ

ُّيتطر ُّ -  
ن يثبت روايته، من جماد، وحيوان ونبات أما يمكن  ق الباحث إلى كل 

ُّا يضفي رونق ُّوإنسان، مم ُّ
 

ُّ لروايته، وتشو ُّا وجماال
 
ُّق

 
 ُّا للت

 ُّ راث الفلسطيني 
 الغني 

 ُّ باألسماء لجميع ٰهذه
 ور والخرائط.نات. كما يستعين بالص ُّاملكو 

َّتراث ال يقتصر فقط على الكتب 

ُّ .دإدريس جرادات ) د.يذكر  قد ألقى آالف املحاضرات في اف د. شكري عر ُّ ت( أن 

ة، وشارك بأوراق عمل في عدد من املؤتمرات ة واليهودي ُّالقرى والبلدات واملدن العربي ُّ

 ُّواألي ُّ
ُّمنها:ة، راسي ُّام الد 

1. ُّ 
ُّ.اصرةفي الن ُّ مؤتمر الفكر الفلسطيني 

1. ُّ 
ُّ مؤتمر الفكر الفلسطيني 

 
ُّ .اصرةاني في الن ُّالث

ُّة في البالد.ة القرى واملدن العربي ُّة حول مونوغرافي ُّام دراسي ُّأي ُّ .2

1. ُّ  
 ُّ 111في القدس،  ياحة الفلسطيني ُّمؤتمر الس 

من  سنة على خروج آخر صليبي 

ُّ
 
ُّ في-الجليلحاكم  -سنة على وفاة ظاهر العمر  111ا، عك

 
سنة على  111ا، عك
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ُّ
 
 ُّوفاة عقيلي آغا الحاس ي/ حارس الجليلين في القرن الث

 
 111ين، امن عشر في عبل

ُّسنة على وفاة أحمد باشا الجز ُّ
 
ُّا. ار في عك

ُّابع في جامعة بير زيت.الر ُّ املشهد الفلسطيني ُّ .1

ُّمعة بير زيت.الخامس في جا املشهد الفلسطيني ُّ .2

1. ُّ 
 
ُّة اآلثار في جامعة بير زيت.ي ُّإحياء ذكرى األربعين ملدير كل

9. ُّ
 

ُّالجليل فسيفساء الش  
 ُّعوب والد 

 
ُّة تل حاي /الحولة.ي ُّيانات /كل

ُّكما عمل على إقامة متاحف ومعارض تراثي ُّ .9
 
م رحالت في معرفة مواطن ة، ونظ

 ُّجنا،ح  –البالد، وله من الكتب: متحف البالد في تل أبيب 
ة ي ُّالحضارة املاد 

ة ة الفلسطيني ُّحيث أقام نماذج للقرية العربي ُّ -جينوسار  -متحف يجآل ألونُّ

 ُّ -رجبا -هناك مع حوسبة ٰهذه القرى، مشروع املياه 
 
ل تاريخ املياه في البالد، يمث

ُّ
 
ُّة واملدارس.راث في القرى/املجالس البلدي ُّعشرات معارض الت

 ُّعليمي ُّحالت والجوالت الت ُّمئات الر ُّ .11
 
ة، ة واليهودي ُّمي ومديري املدارس العربي ُّة ملعل

ُّ 
ُّللمسن 

 
ُّين وللش  

ُّ باب ولكل   
ُّ . إرشاد علمي ُّمهتم   لكتب حول إكسال، بيت جن 

ُّ .وغيرهما

11. ُّ
 

ةؤون اإلاستشارة ملتحف إسرائيل، في الش ة-ثنوجرافي  ُّ خاص 
 
ق بالحضارة ما يتعل

ُّة. ة واإلسالمي ُّفية والحضارة العربي ُّة، عضو لجان مناهج ملواضيع: الجغراالعربي ُّ

 ُّلقد كان شكري عر ُّ 
ين في إقامة الجنا،ح الفلسطيني اف من املشاركين األساسي 

ُّن ُّإأنا ال أخجل أن أقول " بمتحف إسرائيل سو متحف إسرائيل. ني واحد من اللي أس 

ُّ جاءني )شموئيل
 
جمع الت ا وقال لي: َبدنا ن  ق  مي الح   

 
عل ا وم  سور( تلميذي سابق 

 
راث آبي ت

ُّ 
ُّاملاد 

 
في  عب.. قلت له: أي  شعب تقصد؟... صار يتأتئ ويقول: آ آ آ.. املهم ُّي لٰهذا الش

و ٰهذا الر ُّ
 
ُّاألمر إن  

 
ذي أوجد وخلق البطل عند اليهود الل

 
)الحضارة  اسموُّي جل هو ال

ُّ  
 ُّاملاد 

زني إلصدار كتاب )األرض واإلنسان والجهد(. اليوم في ة(..ي  . ٰهذا األمر أثارني وحف 
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سور في متحف إسرائيل بالقرب من اليركون، هناك 
 
إش ي إسمو بيت شموئيل آبي ت

ُّ كري عر ُّيمكنك الد 
 

تالقي أدوات كثير ة َبس  ش اف خول على قسم )اإلنسان وعمله( وب 

َّ(.1119)رفيق بكري،  جمعها"

ة املوجودة في قام بتخطيط وتنفيذ مبنى ومحتويات القرية الفلسطيني ُّكما 

ُّمتحف جينوسار 
 
ُّفي بيت يجئال ألون، "أنا أعطيت الط

 
ة الث عن القرية العربي ُّابق الث

ُّ  
د لكل  ا" ومبناها بشكل مجس  وهو  (.1119)رفيق بكري،  قرى الجليل ومحوَسبة أيض 

ُّ 
ُّ اليوم بصدد إقامة متحف فلسطيني   

 
 ُّمحل
رأسه، وهو يوص ي  سقطفي قرية معليا م ي 

ُّ 
 
ُّ ة.ة في كل قرية ومدينة فلسطيني ُّي ُّبإقامة املتاحف املحل

َّتكريمه 

ُّأو ُّ - ، على يد الحركة 1992اف له كان عام كتور شكري عر ُّل تكريم يذكره الد 

ُّاإلسالمي ُّ
 
األراي ي الحين في فه، "طبقات األنبياء واألولياء الص ُّة، على أثر صدور مؤل

 ُّ سة"، وقد تم ُّاملقد ُّ
 
ة ي ُّعقد االحتفاء بتكريمه في قاعة دار القرآن، الواقعة في كل

ُّسالمي ُّعوة اإلُّالد ُّ  
ه أضخم تكريم عقد له كريم على أن ُّالفحم، وهو يعتبر ٰهذا الت ُّ ة بأم 

 ُّ"هو أو ُّ في حياته
 ُّ ل تكريم ذي بال وذي أثر إيجابي 

 غير مسلم في نفس ي كإنسان عربي 

ا جد ُّك)مسيحي(، بل أنا أعتبر تكريمهم لي  ُّا وضخم ُّان كبير  ا في استطاعته أن ا جد 

ُّ  
ُّتفه ُّ ة، وأن يتم ُّيني ُّيخترق ٰهذه الحواجز الد  ُّ م اآلخر ومجهود اآلخر، ألن  لك يصب 

ٰ
في  ذ

ُّ 
 ُّيالفلسط مصلحة الجهد العربي 

 ُّ ني 
 (. 1119")منتدى نور األدب، اإلسالمي 

ُّ
 
 ُّويأتي اهتمامه بالت

ُّ ،راث اإلسالمي  ُّ ألن 
 
ُّالت ُّ راث اإلسالمي 

 
ُّ"الت  : تراث عالمي ُّراث اإلسالمي 

ا، وكان له أكبر األثر على هضة في أوروب ُّأثرى عالم العصور الوسطى وعالم عصر الن ُّ

ُّة، والغربي ُّر الحضارة العاملي ُّتطو ُّ ُّة منها بشكل خاص  لك أن 
ٰ
ُّ ، أضيف إلى ذ

 
راث ٰهذا الت

ذي ما زُّ
 
ُّ منه الت جوانبال ة، مخزونة في متاحف العالم وعلى ا وهام ُّعديدة جد 

يت على الحضارة ني ترب ُّبحاجة إلى مراجعة ودراسة... كما أن ُّ ،أدراج مكتباته



 املؤرخ شكري عراف 

 111 ،الثامنأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

ُّ ة ودرست الفقه اإلسالمي ُّاإلسالمي ُّ
 
ه ال عروبة بدون اإلسالم ة وأشعر أن ُّانوي ُّفي الث

 ت(.  دريس جرادات، ب.إ وأنا عربي )د.

 تكريم في معليا  -

- ُّ  
ُّيمقراطي ُّتكريم من الجبهة الد  شاطات-واملساواةالم ة للس 

 
ة، ة واالجتماعي ُّالعلمي ُّ للن

ينتكريم من املجلسين  ي   
 
 إثرُّ-حيفاة ودالية الكرمل، تكريم من بلدي ُّ عسفيا-املحل

ُّاجتماعات رؤساء األديان في بيت الكرمة. 

- ُّ اسة األسوار في تكريم من مؤس 
 
سنة على  111ة حول:"ام دراسي ُّعقد ثالثة أي ُّ إثرُّ-عك

ُّ 
ُّ خروج آخر صليبي 

 
سنة على وفاة املرحوم ظاهر العمر  111ا وفلسطين، ومن عك

 ُّالز ُّ
ُّار.سنة على وفاة املرحوم أحمد باشا الجز ُّ 111، ويداني 

ُّ

زال نسان في فلسطين، وما بتة وعن اإلاف عن الحجر، وعن الن ُّلقد كتب شكري عر ُّ

ُّ هه له ليها بعد، فيجيب على سؤال وج ُّإق طر ُّالت ُّ على دراسة نواحي أخرى لم يتم ُّ ينكب 

1112ُّ)عمر راشد، 
 
تي ما زالت تحت الط

 
ام أعكف في ٰهذه األي ُّبع: "(، حول الكتب ال

ة من املستوطنات اليهودي َّ» وكتاب ،«تاريخ املساجد في فلسطين» على إنجاز كتاب

 ، وكتاب«ايًَّّة تاريخمصادر األسماء الفلسطيني َّ»، وكتاب «إلى اليوم 1919عام 

َّ«.ُّةموسوعة املياه الفلسطيني َّ»

َّ  
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َّاملراجع:

 ُّ: 21:51:12 1222أيار  12،الجمعة
 ُّشكري عر ُّ خ الفلسطيني ُّاملؤر 

الهيئة  اف في زيارة ملقر 

ُّةة املسيحي ُّسالمي ُّاإلُّ  
 http://www.alarab.net/Article/301461العرب،  ، صحيفة كل 

 ، منتدى نور األدب، افاألديب والباحث شكري عر َّ:  (1111111119) .مازنُّ ا،شم ُّ -

http://www.nooreladab.com/vb/showthread.php?t=685 
ُّاف يتحد ُّد. شكري عر ُّ الباحث املوسوعي ُّ: (1111 )حزيــــران .ربى عنبتاوي، -

 
بيعة، ث عن الط

ُّ  
ُّوالت ُّ ةآفاق البيئ ياسة وفلسطين،الس 

 
نموي/ مركز العمل الت ُّ، 11ة، لكتروني ُّإة نمية، مجل

 http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue45/topic8.phpا، مع ُّ

األرض واإلنسان والجهد للباحث  قراءة في كتاب..(: 11-19-1111) .إدريس جرادات، -

ُّ 
 ، أيدنيا الر َّ، عرض -افكتور شكري عر ُّالد ُّ املوسوعي 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/09/21/209940.html 
ُّ، دائرة املعارف الفلسطيني 1921ُّ .شكري نخلة ،افعر ُّ  -  ُّة، مركز الس 

 راساتنابل للد 

ُّ
 
ُّوالت

 
 ُّراث الش

 http://ency.najah.edu/taxonomy/term/29 ،عبي 

- (11/1/1111) :ُّ
 
َّ، الكل ُّ راث في منظار فاروق مواس ي، ومساهمته فيه،الت

http://www.alkul.com/article.aspx?page=1&article=7911 

ُّ(: 1111111119). رفيقبكري،  -
 
)لقاء  ة ومخاطر إلغاء الجغرافيااكرة الفلسطيني ُّلتوثيق الذ

 اف(. ملتقى أجراس العودة، مع شكري عر ُّ

http://ajrasal3awda.ahlamontada.net/t2991-topic 

اف: يجب كتور شكري عر ُّالد ُّ الفلسطيني ُّ الباحث املوسوعي ُّ: (1112)أيلول . عمر ،راشد -

ُّ 
ُّدراسة الجذور دراسة علمي ُّ على كل الجئ فلسطيني 

 
عمل اليهود منذ أكثر من  ،قةة موث

َّة، قرن على طمس أسماء األماكن الفلسطيني ُّ
 
ُّ - ة العودةمجل

 
 -ة ة شهري ُّة فلسطيني ُّمجل

ُّ
 
ُّالعدد الث ُّ -بعون اني والس  ُّالس  ُّادسة.نة الس 

http://www.alawda-mag.com/Default.asp?ContentID=21&menuID=19 

في  ةة املسيحي ُّمكاني ُّزُّاف )رحلة في جديد د. شكري عر ُّ(: 11/1/1112) 1مالكصاللحة،  -

 http://aljabha.org/index.asp?i=17654                      الجبهة سة(،راي ي املقد ُّاألُّ

 ، الجبهة، ة الحقيقة في دوامها وثباتهاقو ُّ(: 19/11/1112الثالثاء ) -

http://www.aljabha.org/?i=80241 

َّ. فاروقمواس ي،  -
 

 َّعن املثل الش
 َّ عبي 

 ، بيتنا، الفلسطيني 

http://bettna.com/books/showa.ASP?aid=215 
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