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 ملخص
   :مراحل بثالث تمر حقيقة كل"

   االستھزاء؛ موضع يضعونھا أوال،

  بشدة؛ يرفضونھا ثانيا،

 كمفھومة قبولھا يتم النھاية، وفي 
   ."ضمنا

  شوفنھاور                                                                

ة) إسرائيل(ما زال الصراع على أرض فلسطين  ذ سنوات طويل تمًرا من وال . مس
وأصبحت وسائل القتال المستعملة في النزاع . يستطيع أّي طرف في النزاع تحقيق طموحاته

  . ربما حتى األمن العالمي، وتھّدد أمن المنطقة وأكثر خطورة من سنة الى أخرى

ة السالم ھي ي تحظر  إن العقبة األساسية الحقيقية أمام اتفاقي دة اإلسالمية الت العقي
ى . على المسلم التنازل بإرادته عن أّي أرض سيطر عليھا المسلمون في الماضي اء عل وبن
ادة السلطة ين إسرائيل وقي ة سالم ب الفلسطينية  ذلك، ال يوجد أّي احتمال للتوصل الى اتفاقي

كل ھدف السلطة الفلسطينية بشأن ). إسرائيل(أرض فلسطين  تضمن وجود دولة يھودية في
ة نتيجة لما ذكر أعاله،  ةموضوع المفاوضات التي تعتبر عبثي ر ممكن ھو وضع شروط غي

  . أمام إسرائيل، لكي يكون باإلمكان اتھام إسرائيل بالرفض وبإفشال المفاوضات

للتوصل الى اتفاقية في المحادثات التي  مثابة العقبة األساسيةإن الشرط الذي ھو ب
ھو مطلب الفلسطينيين الداعي الى  تجري في إطار مفاوضات السالم عبر حل الدولتين،

وعن طريق ذلك تريد القيادة . الفلسطينيين الى مناطق دولة إسرائيلعودة الالجئين تمكين 
وطرح ھذا المطلب يعكس . مة في دولة إسرائيلالفلسطينية فسح المجال لتحقيق أغلبية مسل

رغبة الفلسطينيين في السيطرة على كافة أراضي فلسطين، وبالتالي التغلب على المشكلة 
إن المطلب المتعلق بالالجئين مبني على التمركز . التي تخلقھا العقيدة اإلسالمية المذكورة
ي التعمق في شؤون الماضي وإزالة العقبة تستدع. بأمور الماضي بدل أمور المستقبل
ومن المثير للدھشة، يتضح أن مثل ھذا التعمق يتيح . والعثور ھناك على الجواب المناسب

   . التوجه للمشكلة برمتھا بنظرة مختلفة عن المعتاد، التوجه الذي يتيح حل المشكلة

دھا" ذي أوج وعي ال ك ال طة ذل اكل بواس ل مش تطيع أن تح ك ال تس رت  -"إن ألب
 سرأكبر الذي ينكشف أمامنا يكشف  التوجه المفاجئ انسجاًما مع ھذه المقولة، فإن. آينشتاين

وم : مكنون في التاريخ ويخلق وعًيا جديًدا يدور حول ذلك السر ي شعب إسرائيل الي توجد ف
يتان ان أساس ا . مجموعت طين، لكنھ ن فلس رت م ى ُھّج ة األول ا المجموع ى دينھ حافظت عل

رو ة عب ا القومي ى ھويتھ ادت عل ى أن أع ال، إل ذه  األجي ن ھ زًءا م ھيونية ج ة الص الحرك
  .)أرض إسرائيل( فلسطين –أصلھا المجموعة الى

ه في فلسطين، إال أن  فبقيت ةالثاني المجموعةأما  م إكراھ ا األساسي ت ى جزءھ عل
وم يعيش ،دينهتغيير  ه األصلية، وھو الي ي ومع تعاقب األجيال فقد ھذا الجزء ھويت ة ف  حال
ى  دانيومنف ى . ج ودا ال ه من يھ اني وتحويل ل قيصر روم بالد من قب م ال ر اس وبسبب تغيي

ذا (فلسطين، فإن نسل المكرھين دينًيا يطلق عليھم اليوم اسم فلسطينيين  اسم فلسطينيين في ھ
  ).الكتيب يشمل أيضا العرب في إسرائيل

ة الصھيونية، ق الحرك اء طري د الصھيونية بخصوص انتھ ا بع ه م ا لتوج  وخالف
دة ة ضخمة جدي ة بمھم ى الواجھ ود ال ة أن تع ذه الحرك ي : يمكن لھ رة الت اة الكبي د المعان بع
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ل من  ا، ومن أجل التقلي دان ھويتھ ة في فق ه المتمثل ي حين ة ف تعرضت لھا المجموعة الثاني
ذ  ى تنفي ا والعمل عل ودة معاناة إضافية، حان وقت الحركة الصھيونية الستكمال مھماتھ الع

ة ود -الحقيقي ة ع ى القومي مامھم ال الل انض ن خ لي، م عبھم األص ى ش طينيين ال ة الفلس
أرض  ة ذات الصلة ب اإلسرائيلية دون اإلكراه بالشأن الديني، كما ھو متبع بالشريعة اليھودي

  .إسرائيل

ى أن  ارة ال ه يجب اإلش ر، إال أن د كبي دو كتجدي ا تب رغم أن األفكار المعروضة ھن
و وا عن أصل الفلسطينيين قياديي اليسار اإلسرائيلي بحث ة نشوء الصھيونية وكتب ذ بداي ا من

د،  ھذا الموضوع  وكان قبلھم قد تناول .بأنه من شعب إسرائيل من مؤسسي يسرائيل بلكين
زئيف حتى أن الزعيم األول لليمين الصھيوني، ". نيلي" -الحركة السرية الصھيونية األولى

كي،  رف موضوع األصل الجبوتينس ن يع م يك ذي ل نة ال ن س ه م ي مقال ترك، وصل ف مش
ا بصورة ال تغضب األوساط " عن أرض إسرائيل ثنائية القومية"، 1926 الى نتيجة، كتبھ

بھا  ة، وحس وق "الديني ل الحق م ك ة ت[رغ تعطى لألقلي ي س ى ] م.الت ديد عل رص الش والح
ة دأ األقلي ا، تب ك -تطبيقھ ي ذل ب ف ا ال نرغ ماوات أنن ي رب الس ك العل ى ذل ھد عل  -ويش

  ]".داخل األغلبية اليھودية[النصھار بدرجة ما با
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  مقدمـة
ينبع النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني من وجھتي نظر مختلفتين بخصوص الحق في    

طرف من طرفي النزاع براھينه وأدلته، وكٌل على  كلالوطن الواحد فلسطين، إذ يعرض 
معاناة كبيرة جراء النزاع وقد عانى سكان المنطقة . يقين تام وإيمان مطلق بعدالة موقفه

ھذا في حين أن  .المتواصل بين الطرفين، ھذا النزاع الذي ما زالت نھايته ال تبدو باألفق
مع يتعاظم المخاطر المتربصة بالمنطقة آخذة في التراكم فوق بعضھا البعض وكل منھا 

   .مرور الزمن

قبل أن يتوجه نيه السالم، ، على كل من يعفي ھذه الحالة من التدھور المستمر
، قبل أن يتھم اآلخرين بفشله للمرة األلف للسير مرة أخرى في الطريق التي فشلت دائًما

 يةكل من ال يجيب عنه فإنه عديم المسؤول سؤاال، سًياعليه أن يسأل نفسه سؤاال أسا -ھو
ما ھو السبب الحقيقي لفشل كل المحاوالت للتقدم في "السؤال األساسي ھو . بشكل مخيف

حّد للنزاع وضع رين الذين حاولوا حتى اآلن لماذا كل الخيّ "أو " ق حل الدولتين؟طري
  ".وا الى تدھور األوضاع؟فشلوا، وبدل التقدم أدّ 

كثر الى  بشرلم يحاول بنو : "الجواب للسؤال األساسي بسيط للغاية، بشكل مفاجئ
". ھاون الى ھذا الحدل مسألة معقدة وھامة للغاية، بطريقة الھواة والتأبًدا ح ھذا الحد

ولكن ما ھو المقصود بھذا الجواب المفاجئ؟ إذن، المقصود ھو أنه عندما يريد 
اإلسرائيليون صنع السالم مع الفلسطينييين، أو عندما يعمل األجانب بھذا االتجاه، عليھم أن 

مع َمن ِمن المفروض أن تصنع إسرائيل "يعرفوا أوال وقبل كل شيء الجواب للسؤال 
  ".التي تسري على القيادة الفلسطينية؟ قيودم وما ھي الالسال

المذكور أعاله  في النھج اإلسالميفي المقام األول  المذكورة تنعكس الھواة طريقة
وراء  الذي يقف ھذا النھج ھو"). إسالمية"ض ارعن أ حظر التنازل الطوعي بخصوص(

والرغبة في  دولة يھوديةالفلسطينيين والعرب لالعتراف بدولة إسرائيل كاستعداد  عدم
من دون فھم جذور . إسالمية دولةالى  اتحويلھ من أجل المسلمين الالجئينب إغراقھا

 الالجئينيتم استيعاب في العالم  أخرى أنه في أي حالة من شكا قادة إسرائيل دائمامشكلة، ال
ھذه ل حونيتيفقط العرب ال و) أو في وقت الحق ھمھروبعند ( إليه وصلوا في المكان الذي

قادة  يعرف حل المشكلة، فقد حان الوقت أن ولكي يكون باإلمكان. الظاھرة أن تحدث
  :ينالعرب العلماني تخطي القادةي ھذا الحظر ال أنوب اإلسالميحظر الإسرائيل 
  عبد الناصر مصر آنذاك، رئيس بعد سنوات قليلة من إقامة دولة إسرائيل كان ذلك

ذا أعيد الالجئون العرب الى إسرائيل، فإن األخيرة لن العلماني، الذي اعترف بأنه إ
  . تعد قائمة

 خليفته، أنور السادات، قتل على يد مسلمين متطرفين إثر انتھاك الحظر. 
  ،العلماني أيضا، والذي أعتبر إيجابًيا نسبًيا حسني مبارك الرئيس المصري التالي

بدولة إسرائيل أبًدا تجاه إسرائيل، تعلم الدرس وصرح بأن العرب لن يعترفوا 
 .كدولة يھودية

  العلماني، والذي ال يھتم كثيًرا ألول وھلة باإلسالم ياسر عرفات بالنسبة الى
ل التوقيع على قبِ قد ومحرماته، فقد قال أحد حراسه الشخصيين لو كان عرفات 

الحارس (في كامب ديفيد، لكان ھو نفسه  2000اتفاقية مع إيھود براك في سنة 
لم يكن يخفى ھذا األمر على عرفات الذي شرح ألحد . ام بقتل الرئيسق) الشخصي

ألن بيكر . دشركائه اإلسرائيليين في المفاوضات، سفير إسرائيل في كندا سابقا، 
ال يستطيع التوقيع على أّي اتفاقية تسوية "، بأنه )الشريك في تقرير أدموند ليفي(

كما تنّدر عرفات حينھا حول ." مينمنطقية، ألنه في حالة توقيعه، فسيقتل خالل يو
من خالل التنازل عن (اتفاقية الموضوع باإلعالم العربي بقوله لو كان وقع على 
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بعد نحو (" سيشرب القھوة مع اسحق رابين"، لكان بعد التوقيع )حق العودة
   ).خمس سنوات من مقتل األخير

أّي أمل للتوصل فال يوجد وكون موضوع حق العودة ال يمكن أن تقبله إسرائيل، 
أضف الى ذلك، أن فشل عملية ! تفاقية بين األطراف على قاعدة فكرة الدولتينال

أوسلو سوية مع الفساد غير المسبوق لقيادة السلطة الفلسطينية الذي انكشف أمام 
، كل ذلك الشعب الفلسطيني وأدى الى التدھور نحو أقسى وضع منذ مئات السنين

  . شعب الفلسطيني لقبول حل الدولتينزعزع بشكل كبير استعداد ال

 معلوم لعدد غير قليل، فمن الصعب تصديق المذكور وضععلى الرغم من أن ال
األرقام القياسية التي وصل إليھا مستوى حماقة الزعماء اإلسرائيليين واألجانب 
الذين يفضلون تجاھل القيود األساسية للوضع وتكرار ضرب رؤوسھم بكل حائط 

  .اثھم العنيد خلف السالممحتمل خالل لھ

حل لمن قبل الفلسطينيين كبديل المقترحة ، ثنائية القومية الدولة فكرة بما أن
خلق مشكلة ديمغرافية ت، وورطة كبيرة في أماكن أخرىا كنفسھ تثبتأقد ، الدولتين
 فأولئك الذين ال يضربون ،إسرائيل كدولة يھودية دولة ض للخطر طابععرّ ت ةصعب

إمكانية التوصل الى السالم  أنب ،وا الى نتيجة منطقيةان، وصللجدراب رؤوسھم
  :!!ذلككليس  األمر ولكن. في المستقبل المنظور تكاد تكون معدومة

آخر  تفكيرفحص إمكانيات  من المفروضال يوجد خيار آخر، و ضيقأوقات الفي 
 اتضح أن ھناك حال مبتكرً ي، وبشكل مفاجئ، وفعال. "خارج الصندوق"مختلف، 

ارتباط أطراف النزاع  - غير مسبوقيبدو ألول وھلة بأنه خيال جامح ، االقً خ
  .وتوحيدھم كشعب واحد

المدھشة، التي تبدو ظاھرًيا ساذجة للغاية وال أمل فيھا بتاًتا، مدعومة فكرة ھذه ال
ال يقل  كتشافا إلى ھانتائجمن الدراسات المتميزة التي تشير سلسلة  وممكنة إثر

ھذه الدراسات تؤكد . غرب األردن وية القومية للفلسطينيينالھدھشة، بخصوص 
ا من أواخر القرن ، بدءً و دراسات قديمة حول ھذا الموضوع ادعاءاتوتعزز 

  .التاسع عشر

اً  ا تعمق تستند حقيقة االكتشاف المذكور إلى سلسلة أبحاث متعددة المواضيع، أكثرھ
رة،ديمغرافي لفلس -األبحاث الوراثية والبحث التاريخي نة األخي ي س ر األلف خاصة  طين عب

وجي  ث اإلنثروبول ن البح طينيينع ائج .الفلس ى نت اث ال ة تتوصل األبح ط  :مدھش يس فق ل
ا، ة للفلسطينيين ال أساس لھ ة العربي ة القومي ة بخصوص الھوي لمات الحالي اك  المس ا ھن إنم

دينأخرىفلسطينية قومية  ھويةأساس موثوق ل اجئ العدي نھج من . ، األمر الذي قد ُيف ذا ال ھ
ل  الميتين، من قب ين الحربين الع ة ب رة الواقع ون التفكير سبق بحثه، في الفت ن غوري د ب دافي

في و ن تس حاق ب رئيس (يتس ان ال ر ك رائيل، واألخي ة إس رئيس األول لحكوم ان ال األول ك
رائيل ة إس اني لدول ر )الث واطني فلسطين من غي كلة الصعبة لم اد حل للمش بيل إيج ي س ، ف

  .اليھود

رة الصھيونية،  ر للفك المي كبي د ع ا تأيي ود أوروب د نجم عن كارثة يھ م يع ه ل وعلي
ذه المشكلة بشكل معمق القيادة الصھيونيةمطلوًبا من  ك الوقت التعامل مع ھ ي ذل ع . ف وم

ه لمن ةاإلرھاب المتفاقم شكلةم ت قوة ذاكرة الكارثة وحيالبھتعندما   مرور السنين، ، فإن
إن . أھملت وأصبحت شديدة الخطورة مواجھة المشكلة التي الصھيونية القيادة المطلوب من

ة  ة مثقل ي إدارة دول الذين يقفون اليوم على رأس القيادة الصھيونية منغمسون حتى النخاع ف
ال  ا إھم ي خلقھ عبة الت اكل الص طينيةبالمش ية الفلس ذلك  ،القض يھم أن ول عب عل ن الص م

ان مقصو ذي ك ار ال ة االبتك فوا درج ىيكتش ادة الماضي ًرا عل ت الصھيونية  ،ق دما كان عن



7  
  

 

ن  ويتسحاق دافيد بن غوريون وبما أن توّجه .شبابيةحركة  اًدا يحمل يفتسب ه أبع  في طيات
   .للغاية بالنسبة للنزاع وشكل تسويته، فيجب العودة الى طرحه عميقة

د خراب  بالد بع لاتقضي الفكرة التاريخية بأن يھود فلسطين الذين بقوا في ال  لھيك
ةالثاني، تم إجالؤھم عنھا بطرق مختلفة، وبھذا سمحت الظروف بنشوء  اء أغلبي  من الغرب

ر يبقى افتراضًيا وال  في نھج من التفكي ذا ال ة إسرائيل، إال أن ھ ى أن قامت دول فلسطين إل
ألة  ا مس ت، أم اً كان ة أي ة تاريخي اء"يرتكز إلى حقائق وأدل ود من فلسطين فبقيت " اختف اليھ

  .لغزاً 

، اقوًي ادعمً وبن تسفي بشأن موضوع الھوية الفلسطينية  لقيت فرضية بن غوريون
ي حوّ  ا ف ة ُنشرت نتائجھ ة بحوث وراثي ززة بقائم وي، وُمع كل ق ة بش ة وجدي ى واقعي ا إل لھ

ون  ود قريب أن اليھ ذه البحوث، ب ائج ھ ر نت ة  اجدً السنوات القليلة الماضية، وتظھ من الناحي
أكثر بكثير من قربھم للعرب أو ألي جزء آخر من شعوب العالم، وقد  الوراثية للفلسطينيين،

ة النظر  ًة وجھ دت مجتمع ة، أك ي مواضيع مختلف ائج بحوث إضافيًة ف ذه النت َب نشر ھ َعقِ
  .االنقالبية في موضوع األصل الحقيقي للفلسطينيين

ة الفلسطينيين ة لھوي اد النظرة الدقيق ون لھإن أبع د يك ى م ا، ق ر عل ر كبي تقبل أث س
ة ين  .المنطق ة ب ل الكراھي دف تقلي الم، بھ رض اإلع تخدامھا لغ ب اس دء، يج ادئ ذي ب ب
ة نھج المشروع . األطراف ة الفلسطينيين تمكن من عرض عدال إن النظرة الصحيحة لھوي

وا  الصھيوني أمام الجميع، وإظھار العرب على أنھم المحتلون الحقيقيون ذين بق دون ال الوحي
ى . لھوية الفلسطينيةمحتلو ا -في البالد ا عل دًدا رأًس ور مج وبذلك سيكون باإلمكان قلب األم

اء، ومن : عقب في الشرق األوسط ن يبقى للعرب أّي أوراق للمساومة ولالدع ة، ل من جھ
ي  جھة ثانية، ا ف ا زال قائًم ذي م سيفسح المجال لتحرير الفلسطينيين من االحتالل الحقيقي ال

  ).أرض إسرائيل(فلسطين 

ة  :من أّي شيء األھم ر المألوف ة التفكي ًرا جذرًيا في طريق زم األمر تغيي حتى لو ل
االيوم،  أ رھيًب د يشكل خط وأصبح  .فإن تجاھل ھذا التصورعند محاولة تسوية النزاع المعق

ي  ھذا األمر مطلوًبا وملًحا، خاصة نجح أحد حتى ف دة دون أن ي د أن مّرت سنوات عدي بع
ّرةاقتراح حل مقبول على األطرا ى أّي . ف بإرادتھم الح ل األطراف عل ة من قب وكل موافق

تمطريقة التفكير التقليدية، حل مبني على  ة ت ذه الموافق إن ھ ار آخر ف دم وجود خي ر . لع وإث
اق . ذلك فقد تبّين أن أّي موافقة كھذه ما ھي إال مؤقتة أو بمثابة خدعة ولذلك، كل ما تم االتف

رة ود كبي د جھ ي الماضي، وبع ه ف ّدة الصراععلي اد ح ى ازدي ؤد إال ال م ي اد ، ل ، ذات األبع
  .الخطيرة على أمن المنطقة وأمن العالم بأسره

ين األ ال دولتينالحل إن  ة ب الج جذور الكراھي ون طرافيع ا يك د م عن  وھو أبع
ذا الحل لقد نجح . ةمبررال ھمتلبية رغبات ة  في أنھ اريخ العنف  إضافيةيصبح مرحل في ت

 ،يتم االتفاق عليه في مرحلة ما ،ال يؤدي اتفاق ما ومن أجل أن .رق األوسطالمتزايد في الش
ادلفإن األمر يتطلب حال يمّكالصراع العنيف،  استئنافالى  ق سالم كامل وع . ن من تحقي

ديل للطريق  ة جذور ولكي يتسنى جلب حل عادل ودائم للصراع، فال ب ى معرف ة عل المبني
  !قا لذلكالصراع بشكل معمق وعلى طرح حل وف
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  أنشطة وأبحاث حول موضوع ھوية الفلسطينيين
إن أول من اكتشف أصل وھوية الفلسطينيين ھم باحثون ألمان، كانوا قد زاروا 

) تنظيم ديني مسيحي من القرن التاسع عشر(فلسطين في بداية حركة االستيطان التمبلرية 
كشف آثار آرامية صندوق دراسات فلسطين من الكولونيل كوندور . 1860في العام 

على عاتقه بحث ل بلكنيد ييسرائوفي أعقابه، أخذ . وعبرية في لغة الفالحين من البالد
دعا إلى االعتراف بھويتھم اإلسرائيلية ) 1894سنة (جذور سكان فلسطين القدامى وفي 

في " العرب"إن : وَدّرس نظريته القائلة 5،7وقد جمع األدلة، ونشر مقاالت. والتقرب منھم
بأن  101905في العام " فبروكور اب" وادعى". سطين ھم أخوة اليھود في الدمفل
  ".الفالحين بفلسطين ھم ذرية بقايا االستيطان الزراعي العبري"

الملك فقد أحسن صنًعا . لم يبد عدم المباالة في البداية كما أن الجانب العربي
نحن أبناء نفس العرق : "للدكتور فليكس فرانكفورتر 1917الذي كتب في سنة  فيصل،

وقد تبنى دافيد بن غوريون ويتسحاق  ".والدم وبالتعاون المشترك سنجعل البالد مزدھرة
أرض إسرائيل تاريخ بن تسفي الفكرة ووجدا لھا أدلة، وقاما بطرحھا في كتابھما المشترك 

ً لتعليل وتم االستناد إلى ھذا االستنتاج أساس. 1918، الذي قاما بتأليفه في العام 1وحاضر ا
، بأن تجّدد االستيطان اليھودي في البالد من أيضا على أمللكن وعدالة الحركة الصھيونية، 

دافيد . شأنه تغيير الحال وجعل فلسطينيي البالد أقلية يمكن استيعابھا في الشعب اإلسرائيلي
  .بن غوريون أولى الموضوع اھتماماً مميزاُ وآمن بأن فيه مفتاح الحل العتيد

 4،7يوجز بن غوريون موضوع أصل الفالحين حول 1917قالة له سنة وفي م
  :قوله
في ضواحي الكرمل وعلى الساحل نلتقي بالعديد من القرويين والفالحين ذوي الشعر "

األشقر والعيون الزرقاء، ومالمح وجوھھم تدل على أن آباءھم قد وفدوا إلى البالد قبل 
ستالحظ بأن غالبية لى الرغم من تعدد االختالط، لكن، وع... مئات السنين من شمال أوروبا

العادات والتقاليد للفالحين المسلمين في غرب فلسطين يذكرنا بأصول عرقية مختلفة 
كميات كبيرة من الدم اليھودي تجري وعصبة ثقافية كاملة، وما من شك بأن في شرايينھم 

كرھين التنكر لدينھم لئال ، الذين اختاروا مُ "شعوب البالد"دماء المزارعين اليھود،  –
  ".ينزحوا عن أرضھم

  

ويتسحاق ) من اليسار(دافيد بن غوريون  - إسرائيل رفاق الدرب وآباء سياسّي اليسار في
 )1912( تسفي، في فترة دراستھما في تركيا بن
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وتال ذلك ببضع سنين محاولة بن غوريون خلق نوع من التعاون بين العمال 
اليھود ونظرائھم الفلسطينيين، وكرس بن تسفي الكثير من وقته لبحث الموضوع من الناحية 

جانبي نھر األنثروبولوجية، من خالل بحث جذري عن شھادات وأدلة من أنحاء البالد على 
الذي كتبه سنة  2سكان بالدناوقد وثق جزًءا من النتائج التي توّصل إليھا في كتابه . األردن
  .واستمر بعد ذلك في تكريس وقته للموضوع نفسه 1932

الھجرة العربية الكبيرة للبالد، التي تزامنت مع ھجرة اليھود إليھا، إضافة 
أدت جزء صغير من الفلسطينيين ضد اليھود،  التي نفذھا") األحداث("لالعتداءات العنيفة 

العزوف وفي ھذه األجواء اضطر بن تسفي الى  .خلق اغتراب وكراھية بين الجانبين الى
ً إليھا حيثيات الحرب نسبًيا عن بحثه في وقت مبكر ، فأحداث الساعة الصعبة، مضافا

لى قيام دولة إسرائيل العالمية، وأخبار الكارثة اليھودية في أوروبا، واألنشطة الھادفة إ
 ةأيعلى  .، كلھا مجتمعة جعلت بن تسفي منشغالً جداً بمواضيع أكثر سخونة1948وحرب 

قد تضاءلت و الصھيوني نھجإلى حد كبير الحاجة إلى تبرير ال تقلصت حال، بعد المحرقة
  .الموضوع عملية التداول في

  

  )1965-1878(نثروبولوج مارتين بوبر األ -الفيلسوف

مارتن أعظم فالسفة القرن العشرين،  فإن أحدالمذكور،  تضاؤلعلى الرغم من ال
في تلك السنوات في الجامعة العبرية على دّرس يا ونثروبولوجأ، الذي كان أيضا عالم بوبر

 فقةر، في صفوف الليحي ةمقاتلوروت ال. الموضوع آنذاكعن  جبل سكوبس، لم يتخلّ 
بوبر  ادعى ،تقريبا 1946في عام  التي كانت تشارك فيھا عندهبداية الدورة  أنه في، لغسي

في  وابق الذين يھودالصل األ في ھم" الفلسطينيين"يطلق عليھم اسم  أولئك الذينأن معظم 
 كانوا يرغبون في الرومان أنرغم  أنه وضح بوبر كيفوأ .افالبالد بعد تمرد بار كوخ

 على حقول المالحة مياه البحر واأن الرومان سكب ورغممن يھودھا،  نھائًيا بالدال تطھير
من  لعديدا ة، تمكنطويلسنوات وتسببوا في جعلھا غير صالحة للفالحة على مدى  اليھود

 يئسلتھرب من الرومان والبقاء في البالد حتى ا" الحطابين والسقاة"اليھود،  المزارعين
سنجد من الجليل،  افلسطينيً  اإذا أخذنا مسيحيً "أضاف أنه كما  .وتوقفت المالحقات الرومان

 ،الفيسبوك االرتباط في مجموعة عضاءأحد أ  ."في العالمنقى لديه بعض الدم اليھودي األ
محاضرة في جامعة برينستون في عام خالل ل غسي فقةر ال إنه سمع ھذه األقوال منق

بذكر األقوال أعاله، متمتًعا مارتن بوبر يقوم ، تهافتتاح دور عندفي كل عام، أنه ، و1991
فلسطين دولة واحدة في  لقيام بتأييده، أيضابوبر،  وقد اشتھر. الطالب الجددبإثارة دھشة 
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، لم فكرةاللتبرير  القاعدة فإن ادعاءاته أعاله التي كانت بمثابةية أخرى، من ناحو. الغربية
ا لعدم ، نظرً لم يتطرق الى الموضوع في كتاباته العلنيةبوبر نفسه تحَظ بالنشر، كما أن 

  :ه عن الدولة الواحدةعلى سبيل المثال كتاب( يستند إليه في تلك الفترةوجود أساس علمي 
http://www.amazon.com/Land-Two-Peoples-Martin-Buber/dp/0226078027  (.  

ونتيجة لقرار التقسيم، أصبح عدد الفلسطينيين الذين بقوا في  1948في حرب 
فأكثر في ظل تدفق القادمين دولة إسرائيل قليال، وتضاءلت نسبتھم من مجموع السكان أكثر 

الجدد بأعداد كبيرة، األمر الذي أدى إلى إھمال الموضوع ولم يعد يحظى باھتمام كاٍف، 
خاصة بسبب انشغال اليھود بمشاكل الدولة الفتية، واستيعاب المھاجرين اليھود المعدمين، 

  .مجاورةومزج الجاليات اليھودية، وانشغال الدولة في الصراع مع الدول العربية ال

تسببت الحروب والمواجھات العديدة بين اليھود والعرب، والتي عقبت قيام  
الدولة، في تعميق الھوة وزادت الكراھية لليھود، األمر الذي وسع البون ودحض التفكير في 

  . قرابة الدم بين اليھود وھؤالء الذين احتسبوا جزءاً من العرب

لم تكن يومئٍذ : اإلنجازات التالية -تقدملكل ما  -نجد ھنا بأنه، ال بد من إضافة
للنظرية الثورية المعاد طرحھا في ھذا السياق أية إثباتات جيناتية وراثية، والتي غدت 
تضفي الكثير من المصداقية، كما لم تتوفر آنئٍذ األدلة العرقية كالمتوفرة اليوم والموثقة 

  .حسب األصول

لھوية المنسّية للسكان القدامى، وفي على أية حال، كان بن غوريون على دراية با
بدأت . فترة إشغاله منصبه كرئيس حكومة إسرائيل حاول أن يعيدھا الى سابق عھدھا

المحاولة لدى البدو الذين كانوا ودودين تجاه إسرائيل ومنھم من انتظم في صفوف الجيش 
، "يورچ"وليس  "ديِھو"اإلسرائيلي، حتى أن العملية التي تم تخطيطھا للبدو قد حظيت باسم 

أي جعلھم يھود من الناحية القومية وليس الدينية، تجنًبا إلبراز أمور دينية وسط مجموعة 
  .غير ُمتدينة في غالبيتھا

إال أن مشاكل عديدة، كالمخاوف التي أبداھا جھاز المخابرات المركزي من تسلل 
عارضة األوساط عناصر جاسوسية وعدوانية إلى الوسط اإلسرائيلي، واألھم من ذلك م

المنتمي لحزب  فيشمان،الدينية اإلسرائيلية بقيادة وزير األديان آنذاك، الحاخام ميمون 
وبالرغم مما ذكر . المفدال، كل ھذا كبح نشاط بن غوريون بكل ما يتعلق بھذا الموضوع

موشيه ديان وحاييم ليفكوف فريقا برئاسة كل من  1956أعاله، عين بن غوريون في العام 
 وكانت مھمة ھذا الفريق تھويد البدو. ي أقام وحدة األقليات في الجيش اإلسرائيلي وقادھاالذ

الجليل، ولم يتم اختيار موشيه ديان الى ھذه المھمة صدفة، فكونه من مواليد  .في النقب
وكثيًرا ما سمع منھم الزرازير، كانت تربطه صداقات مع البدو في القرى المجاورة، مثل 

وبالفعل أحضر ھذا الفريق يھود  .يھودية لھم ولكثير من الفلسطينيين اآلخرينعن األصول ال
متدينين إلى البدو لتعليمھم العادات اليھودية، إال أن أولئك المدربين لم ينجحوا في البقاء في 
ظروف بيئية صعبة اكتنفت المخيمات البدوية وبرحوا المھمة في أولى خطواتھا، متذرعين 

العالم، وھكذا نجح ديان بإحباط خطة  مسلميإن تھويد البدو سيثير غضب : بالحجة القائلة
  .بن غوريون، مما جعله يتنازل عن المشروع بشكل نھائي

زادت اإلنجازات العسكرية اإلسرائيلية من حدة النزاع، خاصة مع انضمام 
بقوا العرب الذين (الفلسطينيين سكان غزة ويھودا والسامرة إلى ما ُيسمى عرب إسرائيل 

وأثارت االنتفاضة األولى مشكلة ھذه الشريحة السكانية مجدداً بعد أن ). تحت حكم إسرائيل
األول، بحوث : كادت ُتطوى في حقيبة النسيان، وتسببت ھذه االنتفاضة بحدثين ھامين

وراثية أولية، كانت محدودة ومقتضبة وقد ُنشرت نتائجھا في مطلع التسعينات، وأشارت إلى 
الفلسطينيين واليھود، أما الثاني، فھو توقيع اتفاقيات أوسلو التي وسعت الھوة تقارب بين 

ً بين اليھود وغالبية عرب فلسطين ً إضافيا لقد حفّزت ُمعضالت اتفاقيات . وخلقت حجابا
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أوسلو، االستمرار في البحث الوراثي لمسألة القرابة بين الفلسطينيين واليھود، وقد ُنشرت 
بحوث في فترة اندالع االنتفاضة الثانية، تلك التي أبرزت ُعقم اتفاقيات غالبية نتائج ھذه ال

: ، وفي ظل نتائج ھذه البحوث تم إجراء ثالثة أبحاث إضافية حول الموضوع نفسهأأوسلو
حول الجوانب الجغرافية التاريخية لھوية سكان فلسطين  "إيلون يردين"البحث الذي أجراه 

انِيّ لذي أجراه مؤلف ھذا الكتيب من وجھة النظر ال، والبحث ا2003وُنشر في العام  ة ُسكَّ
، وبحث آخر له، أنثروبولوجي، جاء موسعا 2006التاريخية للقضية، والذي ُنشر في العام 

ً استعراض نتائج البحوث المختلفة . ومكمال ومعدال ألبحاث يتسحاق بن تسفي وسيتم الحقا
البحث األول الذي سيتم عرضه ھو  .لكتيبواالكتشافات المتعلقة بھذا الموضوع في ھذا ا

التاريخي الذي سيشكل األساس لنتائج البحث عبر تفسير كيف حدث أن بقايا  -الديمغرافي
ما البحث الذي أ .أصبحوا عرًبا كما ھو متعارف عليه اليوم شعب إسرائيل بعد الخراب

قد  ساكني الجبالأن  ريعتبمعقولية العالية للنتائج، بحيث عرض ثانًيا، فيأتي ليعرض السيُ 
الذي  االتجاه الثالث أما .قليال جًدا على مدى األجيالإال تبدلوا ي تمكنوا من البقاء ولم 

الوراثي، وھو األھم لوجود النتائج، ولكن إثر عدم معرفة معظم فھو الجانب  عرضسيُ 
   .أوالھذا المجال العلمي، فإنه لم يعرض بالقراء 

ھناك من ينسب (األنثروبولوجي  -في المجال الرابعأھم ما في الكتاب ھو البحث 
يرد البحث في ھذا الموضوع ھنا بتوّسع كبير، ألن ). الى ھذا المجال علم الوراثة أيًضا
عن  ذلك ألنه كلما ُعلم للمزيد من العائالت الفلسطينية. أھميته كبيرة من ناحية حّل النزاع

جمھور الفلسطيني وكذلك الجمھور اليھودي فإنه يمكن إشراك المزيد من ال أصلھا الحقيقي،
  .في حّل النزاع عبر طريقة االرتباط المعروضة في الصفحات األخيرة من الكتاب

 - يبدأ البحث األنثروبولوجي بالجانب األكثر إقناًعا، ويشمل األوساط الدينية
وضوع آخر ال وينتقل الى م. العادات والتقاليد اليھودية الكثيرة التي وجدت لدى الفلسطينيين

 آرامية - أسماء عبرية ويھودية لفلسطينيين وألماكن يقيمون فيھا، وكلمات عبرية - نقاش فيه
ودالئل حول األصل  واھدوفي ختام ذلك ھنالك قائمة طويلة لش. باللھجة المحكّية الفلسطينية

   .اليھودي لعدد كبير جًدا من العائالت والحمائل والقبائل الفلسطينية
ل ونستعرض األبحاث المختلفة وما يترتب عليھا، سنتوقف ھنا وقبل أن نفص

 وراثي، من -إن ھوية اإلنسان تتشكل من أصله البيولوجي. باختصار عند مصطلح الھوية
ا، من ثقافته، من لغته، من دينه ومن الوسط االجتماعي الذي ميعيش فيھاللتين الدولة و البالد

أو الدولة قابلة لالستبدال،  البالدالمجتمع، ، اللغة ومعظم المميزات مثل الدين،. ينتمي إليه
اإلنسان ال يستطيع بأي شكل من األشكال تبديل ومقابل ذلك، فإن  .حتى وإن لم يكن بسھولة

أي أن الھوية األساسية واألھم لإلنسان، غير القابلة لالستبدال، . جسمه أو والديه البيولوجيين
فقط من (قية مميزات الھوية ھي في الدرجة الثانية وكل ب. وراثية -ھي ھويته البيولوجية

 طباع وشخصية تأثيرھا على ناحية الھوية بحد ذاتھا، وليس من النواحي األخرى مثل
وھذا االنتماء قابل . ، وعمليا ھي تحدد فقط انتماء اإلنسان لمجموعات مختلفة)اإلنسان

وحول ھذه الھوية . ة جذريةللتغيير، ورغم أنه أحيانا ھو األھم، لكنه ليس بمثابة ھوي
وبالرغم من ذلك، فإن الكتيب بمعظمه يتطرق . الجذرية تدور الفكرة الكامنة في ھذا الكتّيب

الھوية  حددالى العدد الضخم من الحاالت التي تحوي بقايا مركبات ھوية إضافية تعزز وت
بحاث الوراثية، وكما سيعرض الحقا، في فصل األ .الحقيقية ألغلبية الفلسطينيين في فلسطين

الوراثية ليست أمًرا بسيًطا وموّحًدا، على اإلطالق، ويجب تعريف  - فإن الھوية البيولوجية
  .الجذرية الحقيقية بدقة متناھية الھوية
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  التاريخي –الجانب الجغرافي
ه    ي كتاب الحقف دى ب ھيون ُتف ى  8ص ردين إل ون ي ث إيل امي والباح يتوصل المح

ي م داً ف وداستنتاجات واضحة ج رابتھم لليھ ويرتكز الكاتب . وضوع أصل الفلسطينيين وق
ل  دأ، أن سكان الجب على مبدأ، تم فحصه بشكل جذري ووجد موثوًقا للغاية، ويدعي ھذا المب
ر آالف  اكنھم عب في إسرائيل، أي الجليل والسامرة ويھودا، بأغلبيتھم العظمى، لم يبرحوا أم

نھم، وصلوا بشكل أساسي السنين، بينما المھاجرون على اختالف أجنا سھم، والعرب من بي
إلى األماكن المنخفضة من فلسطين، للشواطئ واألودية، وأحياناً كانوا يقومون بطرد السكان 
المقيمين ھناك، وفي بعض األحيان كانوا ينضمون إليھم، ومكثوا ھناك فترة ما، وفي النھاية 

  .استمر ترحالھم ألوطاٍن أخرى

ن الفلسطينيون سكان المثلث خليًطا من المھاجرين وحسب إيلون يردين، كا  
والسكان األصليين من منطقة الجبال، أناس بحثوا عن الرزق في مكان قريب لمراكز 

  .االستيطان اليھودي الجديد

ظاھرة االستيطان الدائم ألھل الجبال مقابل ترحال سكان المناطق المنخفضة،   
ً معروفة تاريخياً في ھذه المناطق وفي بلدا فلطالما شكلت الجبال حاجزاً أمام . ن أخرى أيضا

الجيوش الغازية وصدت االحتالل أكثر من السھول واألودية وھي أقل منفعة للزراعة 
والفالحة، فنتيجة للظروف المعيشية الصعبة، كان سكان الجبال في غالبيتھم أكثر قساوًة، 

، تلك التي استثمروا فيھا وكان من الصعب إلحاق الھزيمة بھم أو إبعادھم عن أراضيھم
  .قواھم على مدى األجيال

حتى عندما كان يغزو المنطقة غزاة شريرون، كان تأثيرھم على سكان الجبال أقل   
حدة منه على سكان المناطق األخرى، ويعود ذلك لقسوة سكان الجبال إضافًة لفقرھم، إذ 

المناطق األخرى، والتقاليد  أنھم لم يشكلوا مصدراً جيداً لجباية الضرائب، مقارنة بسكان
التي اتبعھا أھل الجبال تجاه المحتل، حتى في أحلك الظروف، كانت صراع بقاء، وذلك من 

  .خالل إيمانھم بأن االحتالل مؤقت وال بد أنه زائل

بالنظر إلى تنقالت الشعوب في تاريخ فلسطين يتبّين أنه فقط الكنعانيون 
وأقاموا ) استعمارية(ة، كانوا شعوًبا مستوطنة والفلسطينيون، سكان المناطق المنخفض

والى جانبھم كان شعب إسرائيل، الذي احتل في فترة يھوشع بن نون . مستوطنات في البالد
وجميع بقية . جبال غرب األردن، واستوطن ھو في البالد أيًضا، وباألساس في تلك الجبال

يون، البابليون، الفرس، األشور: الشعوب التي سيطرت على البالد على مدى التاريخ
اليونانيون، الرومان، العرب، الصليبيون، المماليك، األتراك والبريطانيون فعلوا ذلك 

وفي ضوء . ، ولم يقوموا قط بتوطين البالد بشكل جدي)إمبرياليون(ألھداف السيطرة فقط 
  .لھذا التحليل، من الواضح أن سكان جبال غرب األردن ھم جميعھم من نسل شعب إسرائي

مبدأ مماثال لمبدأ سكان الجبال إزاء سكان  وعرض الوزير السابق رافي إيتان
الصحراء، حيث إن الظروف الحياتية في الصحراء أصعب من ظروف الجبل وسكان 

وكانت دولة إسرائيل مّرت بتجربة مّرة جراء . الصحراء قساة أكثر من سكان الجبل
وعلى حد قول رافي إيتان، فإن . اضيھممحاولتھا إبعاد البدو، سكان الصحراء، عن أر

االحتمال ضئيل جدا أن يھاجر أحد ما من بالد أخرى الى فلسطين فقط لكي يقيم فيھا في 
  . الصحراء، إال إذا كان عائدا ألرضه التي يملكھا جيال بعد جيل

أجراھا  1860ووفق إحصائية دقيقة لسكان كافة البلدات غرب األردن في عام 
. من مجموع سكان البالد% 75تبّين أن سكان الجبال شكلوا في السنة نفسھا ايلون يردين، ي
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ومن خالل الفرضيات المعقولة جدا من ناحية، بأن أغلبية كبيرة جدا من بين جميع 
المھاجرين الذين وصلوا الحقا من البلدان العربية استوطنوا في السھول والمروج إلى جانب 

صالحھم، ومن ناحية ثانية، بأن معظم الالجئين كانوا من اليھود، لكي يسترزقوا من العمل ل
المناطق المنخفضة، التي استوطن فيھا اليھود، فإننا نحصل على النتيجة بأنه بعد كل 

، عاد اليوم الفلسطينيون 1948عمليات ھروب الالجئين ونزوح المھاجرين ابتداء من عام 
  .1860في غرب األردن إلى تركيبتھم األصلية من عام 

  
  المحامي والباحث إيلون يردين

سكان % 75من بين الـ % 70ووفق الفرضيات المذكورة، إذا فرضنا أن نحو 
، باإلضافة )لم يكونوا كذلك% 5أي (كانوا من نسل شعب إسرائيل  1860الجبال في عام 

كانوا ھم أيًضا من  1860سكان المناطق المنخفضة في عام % 25من بين الـ % 10إلى 
ھم اليوم بدو سكان % 10من بين الـ % 6كانوا غرباء، فيما % 15في حين ( نسل يھود

من الفلسطينيين في غرب األردن % 80، سنحصل على أن نحو )الصحراء في شمال النقب
واستنادا إلى فرضيات الحد األدنى حتى الحد األقصى . اليوم ھم من نسل شعب إسرائيل

نسبة نسل شعب إسرائيل في أوساط الفلسطينيين  يمكن االستنتاج في أعقاب ھذا التوجه، أن
  %.85 - %65غرب األردن اليوم تتراوح بين 
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  التاريخي –)السكاني(الجانب الديمغرافي 

ً من  9"ال يرفع أخ على أخ سيًفا"و  6"أمور تصّدق"يلخص كتابا المؤلف،    بحثا
واھر التاريخية ومن بين ذلك، يشير الكتابان إلى الظ. التاريخي - الجانب الديمغرافي

  :األساسية التي تسببت بالخطأ الشائع اليوم فيما يخص الھوية الفلسطينية

التمرد اليھودي ضد الرومان لم يؤد إلى تقلص االستيطان اليھودي في البالد   
للميالد، في استبدال اسم  135وتحوله إلى أقلية في وطنه فحسب، بل تسبب أيضاً في العام 

وھذا االستبدال ھو الذي . من يھودا إلى فلسطينوتحويله ة الرومانية اإلقليم باإلمبراطوري
أدى إلى تسمية سكان البالد القدامى، ھؤالء الذين التقوا باليھود العائدين إلى صھيون، 

  .بالفلسطينيين وليس باليھود حتى يومنا ھذا

، لم يأت بمستوطنين 640احتالل فلسطين من قبل العرب والذي انتھى سنة   
، فالمستوطنون العرب أُحضروا لبالد أخرى لضمان والء السكان، ھؤالء الذين عرب

فسكان إسرائيل كانوا موحدين با ولم . أجبروا على اعتناق الديانة اإلسالمية، الدين الجديد
يكن بينھم عبدة أوثان، لھذا لم ُيجبروا يومئذ على اعتناق اإلسالم، يھوداً كانوا أم نصارى، 

فلسطين ، لكن ما تسبب به الحكم العربي في فلسطينك حاجة لمستوطنين في ولم تكن ھنا
ھو التمييز االقتصادي السلبي ضد غير المسلمين، ھذا التمييز أدى بقالئل  )إسرائيلأرض (

  .فقط العتناق اإلسالم، خاصة بالقرن الثامن

، في عھد الخليفة الشيعي 1012اسُتبدلت ھذه الحال بشكل غير مسبوق سنة 
، والذي حكم الخالفة الفاطمية من القاھرة، فلقد أصدر الخليفة أمراً يقضي بأن على لحـاكما

. من غير المسلمين تغيير دينھم واعتناق اإلسالم أو أن يغادروا البالد فلسطينجميع سكان 
ونتيجة لھذه األحكام ترك البالد غالبية الغرباء، الذين دانوا بالمسيحية، وعاد شعب إسرائيل 

شكل أغلبية مطلقة في أرضه، لكن أبناء الشعب اإلسرائيلي الذين تمسكوا بوطنھم، لي
  .باإلضافة إلى أقلية من اآلخرين الذين بقوا في البالد، اضطروا إلى اعتناق اإلسالم

وبما أن عملية فرض اإلسالم باإلكراه في البالد في تلك الفترة كانت متقلبة 
، فإن )2013بنسخته من سنة ( "ع أخ على أخ سيفاال يرف"وملتوية، كما ذكر في كتاب 

وفي . الشھادات التي جمعت خالل محطات زمنية مختلفة حول حجم تأثيرھا كانت متناقضة
ھذه الحالة لم يوِل الباحثون المختلفون أھمية للحدث الذي كان مھًما جًدا بالنسبة لمصير 

من سكان البالد إلى % 90 يلالى تحوالذين بقوا في البالد بعد الخراب وأدى  داليھو
، إال أن غالبية المسلمين الجدد قد استبدلوا دينھم من خالل فرض اإلسالم باإلكراه مسلمين

ً فقط  لتجدھم يتصرفون بالخارج كمسلمين، أما في منازلھم، خاصة أولئك الذين  –ظاھريا
مي ھؤالء وسُ . انحدروا من أصٍل يھودي، فقد حافظوا على عاداتھم اليھودية األصلية

ألغى خليفة فاطمي آخر ھذا الُحكم، خاصة أنه تنافى  1044وفي سنة . مستعربينالُمكرھون 
مع المبادئ اإلسالمية، وسمح ھذا الخليفة لھؤالء الُمكرھين بالعودة إلى دياناتھم األصلية 

  ).االرتداد عن اإلسالم محرم بالظروف العادية وحكمه الموت(

فيما البقية . ين الفرصة وارتدوا إلى دينھم األصلياستغل قرابة ُربع المستعرب
استمروا بالتظاھر كمسلمين، فنظراً ألوضاعھم المادية الصعبة لم يجرؤا على العودة إلى 
العزلة االقتصادية التي أزيلت عنھم، ھذه اإلزالة التي نعموا بھا في أعقاب اعتناقھم 

ة، خاصة بتصرفاتھم داخل منازلھم، ولم اإلسالم، ظاھرًيا، وذلك دون خيانة ديانتھم األصلي
  .يخطر ببال أحد تغيير ھويته أو التنصل من أصله
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الحقاً، ومع االحتالل الصليبي، زادت نسبة المستعربين وعادت لتصل إلى ما 
خاصة في ظل ضنك الوضع االقتصادي المستمر، فقد شعر الشباب اليھود % 90نسبته 

تي يتمتع بھا أصدقاؤھم وأقرباؤھم المستعربين فتحولوا ھم بالغيرة إزاء المزايا االقتصادية ال
  .أيضاً إلى مستعربين

وفي أعقاب عمليات القتل الصليبية الحقاً، وتدھور األوضاع االقتصادية في البالد 
وتفشي األوبئة في العھد المملوكي، تضاءلت أعدادھم أكثر فأكثر وشمل ذلك اليھود 

وظل الوضع كذلك حتى االستقرار الذي جلبه . الدالمتمسكين بدينھم وكذلك سكان الب
  .فعاد حينھا بعض النازحين إلى وطنھم) 1517(االحتالل العثماني 

، مجلد 1920من سنة " (ھمعمار" يكتب في كتاب، أبرھام موشي لونتشالكاتب 
يتحّدث عن زيارته لمنطقة دان في سنة مناحم بن بيرتس ھحبروني ، أن )42ج ص 

أي حسبما [من أفواه أبناء المغرب وليس من كتاباتھم : "ذلك أنه سمع، ويكتب عن 1275
روي شفوًيا فقط من قبل أبناء المغرب، وھم يھود فلسطين أبناء المغرب، كما وصفوا من 

المقيمين اليوم في فلسطين لم يھاجروا من ھناك أبًدا حتى اليوم،  أولئك أن ]قبل يھود بابل
ھّجر بعضھم وأبقى الھيكل الثاني، تيتوس فسبازيانوس  يدمر القيصر الرومان عندماألنه 

وأخذ كل واحد ، ، وھم من أبناء أبنائھم ما زالوا حتى اليوم يقيمون في فلسطينالبعض اآلخر
ھذه . "منھم عن أبيه منذ خراب الھيكل ويعرفون كل شيء، وھم تحت حكم إسماعيل

أن ببقوا في البالد، و سرائيل الذينالعدد الكبير نسبًيا من أبناء شعب إوجود القصة توضح 
ة من األب الى االبن، االحتالل العربي يقمع الھوية الحقيقية، األمر الذي يستدعي نقل الھوي

لنقل من ھذا النوع،  لكان األمر مكشوفا للجميع ولما كانت ھناك حاجة ذلك،ولو لم يكن ك
  .المتبع لدى المكرھين على اعتناق اإلسالم

انضم إلى المكرھين على اعتناق اإلسالم في فلسطين  1840بدءاً بالعام 
مھاجرون من مناطق مختلفة، ونتيجًة الختالط المھاجرين مع الفلسطينيين األصليين 
وتمركز المھاجرين في مناطق التجمعات اليھودية العائدة إلى صھيون تجاھلت الحركة 

وا على ھويتھم األصلية، حتى الصھيونية أصول الُمكرھين، مع العلم بأن كثيرين منھم حافظ
أن جزءاً منھم استمر في ممارسة بعض العادات والتقاليد اليھودية، ونتيجة للتأثيرات 
األجنبية واإلرھاب، نجد اليوم أحفاد الشعب اإلسرائيلي، خاصة أولئك الذين نسوا ماضي 

  .آبائھم، قد أصبحوا أعداء اليھود اللدودين

لتقلبات التاريخية، وھجرة وھروب خالل افإنه ود، وخالفا العتقاد العديد من اليھ
وذلك ألنه لم تكن لھم جذور في أرض  ،الغرباء الالجئين، غادر البالد غالبية المھاجرين
المعادلة الصعبة ما ھو في  ن النزاع ذاأ النتيجةو .البالد وھي لم تكن غالية على قلوبھم

طقي الوحيد ھو إعادة الفلسطينيين إلى الحقيقة إال حرب مأساويًة بين أشقاء، والحل المن
جذورھم، ومن جھة أخرى، غالبية الالجئين الفلسطينيين كانوا أصالً مستوطنين أجانب أتوا 

  .إلى البالد من مناطق مختلفة وليس لھم أي حق في العودة إليھا

يكشف المسح السكاني اليوم، األخطاء الشائعة في ھذا الموضوع، ويوضح بشكل 
ً لالدعاءات بأن ھناك نحو خمسة ماليين فلسطيني في فلسطين غرب نھر خال -تفصيلي فا
ھو نحو ثالثة ماليين وربع المليون  2008أن العدد الصحيح حتى أواخر سنة  - األردن

يشمل أولئك الذين يطلق عليھم اسم عرب إسرائيل، ولكن ال يشمل الدروز، األكراد، (
ويبين الرسم البياني . نسل شعب إسرائيل ھم% 89.5من بينھم نحو ) الشركس وما شابه

  .التاريخي لفلسطين في األلفي سنة األخيرة -التالي نتائج البحث الديمغرافي
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 التعداد السكاني في إسرائيل ونسبة الشعب اإلسرائيلي من المجموع: رسم بياني
  ).األردنوفقط غرب نھر بدون اليھود دينًيا،  1914من العام (الكلي في البالد 

الخط العلوي، الفاتح في الرسم البياني، يظھر نسبة شعب إسرائيل من بين سكان 
والخط . األيمن للرسم البيانيالطرف فلسطين ويتطرق الى سلم النسب الذي يظھر في 

األسفل الغامق في الرسم البياني نفسه يظھر حجم كافة السكان ويتطرق الى سلم ماليين 
   .األيسر للرسم البيانيالطرف الذي يظھر في السكان، 
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  من وجھة نظر علم الوراثة والعلوم الطبيعية األخرى

  أبحاث أّولية
ُنشرت عدة بحوث وراثية في موضوع صلة القرابة  2001-2000ي السنوات ف

من الجامعة العبرية بالقدس أجرت أريئيال أوفنھاييم البروفيسورة . الفلسطينية اليھودية
، وقد نشرت نتائج تلك 15،13،14أبحاث وراثية بالتعاون مع مراكز أبحاث أخرى سلسلة

فيما نشرت البقية في تشرين الثاني  2000ربيع  ھآرتسالبحوث ألول مرة في صحيفة 
2001.  

أبرزت ھذه البحوث اكتشافات ھامة جداً، لكنھا بحد ذاتھا لم ُتحدث أصداء جدية، 
تجعلھا ذات أھمية كبيرة، ففي  يتضمنھا ھذا الكتّيب، التي إال أن إضافة البحوث األخرى

ھناك تقارًبا كبيًرا من ُوجد أن  "Y"الذكري الكروموزوم البحث الوراثي الذي أجري على 
الناحية الوراثية بين الفلسطينيين واليھود، يشبه التقارب بين الطوائف اليھودية المختلفة، 

وقد أظھر . ل بعد أكبر عن شعوب أخرىالتي وجد أنھا قريبة من بعضھا البعض مقاب
ومن بينھم الذين يطلق عليھم عرب (من الفلسطينيين في غرب األردن % 82البحث أن 
  .من اليھود% 70لـ قريبون جدا من الناحية الوراثية) إسرائيل

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
والفلسطينيين عن شعوب  الرسم البياني الذي يظھر بعًدا بين طوائف إسرائيل

 Yأخرى حسب الكروموزوم 
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ھاتان  .شكناز  قريبون جداً للفلسطينييناأليھود البأن كما يؤكد االكتشاف نفسه 
لعرب واالفلسطينيين بين قرب المن  نسبًيا المجموعتان قريبتان من بعضھما البعض أكثر

ھذه االكتشافات . الشرقيين كما أن اليھود اإلشكناز قريبون بدرجة كبيرة لليھود .األصليين
ليس فقط أنھا تعزز فكرة بن غوريون وبن تسفي في ھذا الموضوع، بل إنھا تدحض 

، بأن يھود أشكناز قد )األب(ادعاءات، مثل أقوال الرئيس السوري السابق حافظ األسد 
وتبين من أبحاث (انحدروا من قبائل الخزر ، وبھذا ال حقوق تاريخية لھم على فلسطين 

فقط في أوساط اليھود األشكناز يحملون جينات مختلفة عن % 12 -%10ثية أخرى أن ورا
ھذه الجينات منسوبة قد طرحت فرضية بأن للفلسطينيين، و) جيناتًيا(األغلبية القريبة وراثيا 
بل أكثر من ذلك، يتضح من البحث، ولو بشكل غير قطعي، بأن ). إلى جينات قبائل الخزر
كما وجدت  .جبال ھم أقرب إلى اليھود منھم إلى إخوانھم سكان الساحلالفلسطينيين سكان ال

قرابة بين اليھود واألكراد كما وجد أن جين كھنة منتشر في أوساط األكراد خمسة أضعاف 
نتطرق إليھا في فصل الشھادات تحت العنوان ووحول ھذه القرابة سنعود ! منه لدى اليھود
   . الفرعي الخليل

 الرمزأن  نذكر ھناالذين ال يعرفون أساسيات علم الوراثة، لقراء ا ةلمساعد 
يحتوي على عدد كبير ) ، أو الجينوم البشريDNA  النووي هحمضأي ( نسانلإل الوراثي

لون  مثال(إليه  تعودعن سمة واحدة للشخص الذي  منھا مسؤول واحد من الجينات، كل
سمى ت واحدة ، كلةمجموع 46البشري إلى وينقسم الجينوم ). ننيالشعر أو لون العي

 المسمى كروموسومال. ةالعديد الجينات سلسلة منعلى يحتوي كل كروموسوم و. كروموسوم
Y وبما . رجلالمع الميزات التي تميز  فقط تتعامل به التي جيناتوال رجال فقطال لدىوجد ي
وية ھحول المعرفة ال يتيح فإن فحصه من األب فقط،ينتقل وراثًيا  Yكروموسوم ال أن
  .رجلكل آباء  لسلسلةوراثية ال

، جينات إضافية ال يشملھا الجنينية الميتوكندريافي  جسم اإلنسان، كما توجد في
 ركيبةھذه الجينات تؤثر فقط على ت. فقط من خالل األم وتنتقل بالوراثة ،أي كروموسوم

ھات كل امرأة أمسلسلة لجينية الھوية اليمكن معرفة من خالل فحصھا الميتوكوندريا نفسھا و
سھم ت، و"محطة الطاقة للخلية" التي تعتبرجزء من الخلية الحية  ھي الميتوكوندريا .ورجل

  .فيھا في خلق طاقة كيميائية

وروما  (Ash)، فإن يھود أشكناز 13كما يمكن أن نرى في الرسم البياني السابق
(Rom)  أقرب لعرب السعودية(Sar)  أكثر من قرب الفلسطينيين(Pal) كما أن ! يھمإل

وبين الفلسطينيين أكبر ) مذكورة كلھا في المثلثات(القرب بين الطوائف اليھودية المختلفة 
وفقط تجاه السوريين، الذين . أو للبنانيين (Egy)كثيرا من قرب الفلسطينيين للمصريين 

لك بالنسبة لليھود الذين أكرھوا على اعتناق اإلسالم في أوساطھم سنفصل قليال الحقا، ھنا
  .قرب مماثل للفلسطينيين

ذكري وزوم ال ى الكروم ذي ( Yوكما ذكر، يسري ھذا البحث عل ل ال ة ينتق بالوراث
ين كبيرا تقاربا سابق وقد أظھر بحث. )من األب ألبنائه وال يوجد لدى النساء  الفلسطينيين ب

دريا من DNA حسب الـ واليھود ة الميتوكون ي( الجنيني ل الت ة تنتق قطر عن فقط بالوراث  ي
د  .)، لكنھا توجد أيضا لدى الرجالاألم ولھذا التقارب ھنالك معنى في الشريعة اليھودية يؤك

ه ة أّم ذا الموضوع . أن يھودية اإلنسان تحدد حسب يھودي ي ھ اني حديث ف اك رسم بي وھن
ا قديمة، أبحاث توجد كما .سيعرض الحقا في سياق ھذا الفصل ل لكنھ ة، أق  وجود تظھر دق

ذكر. والمستضدات األنزيمات الدم، مجموعات وفق مماثل قرب ة أن ي ة الباحث  في المركزي
ر شيفع بت البروفيسورة ھي السابقة األبحاث كل ه تمي ة من بوني ل جامع ا أن  .أبيب ت كم

ايم نشرت  يال أوبنھ لفي أريئ ـ أوائ ا  90 سنوات ال هطبيعب اجزئًيبحث ى، ت دل عل ارب ي  التق
ذكور بة، الم ىل بالنس ابين  لمرض مىالمص المرض المس ي ب دم المنجل ر ال ث .فق اك بح وھن
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ام  ي الع ه ف ي إضافي ُنشرت نتائج ة  2001وراث ي مجل د  Human Immunologyف وق
ة18حظي البحث بانتشار واسع اد، بفضل طلب محرر المجل وق المعت ذٍ  –، ف سحب  –يومئ

د ضمنھا د ل أن الباحث ق ية، قي اخل العدد الذي نشر البحث من األسواق بسبب آراء سياس
باني  17بحثه، وقد تمحور البحث از المناعة، حيث اكتشف الباحث األس حول موضوع جھ

أن كومفلوتنسا من جامعة فيلنا  –أنطونيو أرنايز البروفيسور  د وشركاؤه بالبحث، ب بمدري
ذي  دة من األخرى، األمر ال داً الواح ة ج أجھزة المناعة لدى اليھود ولدى الفلسطينيين قريب

  .راثًيا شبه مطلقيظھر تجانًسا و

حول الصمم  16وأشار بحث آخر أيًضا، أجري في الفترة نفسھا في جامعة تل أبيب
الوراثي من النوع المنتشر لدى شريحة معينة من الفلسطينيين، إلى تجانس واضح ومطلق 
بين اليھود األشكناز الذين يعانون من نفس المشكلة، ويتضح بأن ھاتين الفئتين فقط من بين 

، من ا البحثنتائج ھذوتظھر  .لعالم بأسره تحمل ھذا النوع من الجينات الوراثيةشعوب ا
ال الجيني بين اليھود والفلسطينيين ليس من قبيل الصدفة، و التقارب أن بين أمور أخرى،

  .ھافحصتم في العالم  ىخرأ يةسكان ھم وبين مجموعاتبين بنفس المستوىد وجي
  

  أبحاث جديدة

في مستشفى  قبل عّدة سنواتأقل إثارة لالھتمام أجري  وھناك بحث وراثي ليس
 - حول مرض وراثي معروف كمرض يصيب فقط اليھود االشكنازإيخيلوف في تل أبيب 
يدور الحديث عن اضطراب في تبادل المواد التي . (Tay-Sachs)مرض البله المميت 

قريبا بشكل تؤدي الى تدمير جھاز األعصاب لدى المولود، وينكشف في سن نصف سنة ت
ويتفاقم المرض مع مرور الزمن وصوال الى ضمور العضالت لدى الطفل . خلل في الحبو

يھوديا أشكنازيا يحمل  30علًما أن واحًدا من بين كل . الغض، حتى موته في سن مبكرة
المسبب لھذا المرض بشكل خامل، كون ھذا الموّرث ھو من الموّرثات ) الموّرث(الجين 
العائالت التي يكون فيھا الوالدان من أصل أشكنازي، فإن شيوع ظھور ھذا ولدى . المتنحية

ولذلك يتم في ھذه . وھذا الشيوع يعتبر جديا بسبب خطورة المرض. 1:900المرض ھو 
وإذا تبين في الفحص . العائالت إجراء فحوصات وراثية للجنين في مرحلة مبكرة من الحمل

لديه، فسيكون من المؤكد انه سيصاب بالمرض، أن الجنين ورث ھذا الموّرث من كال وا
  .ولذلك تتم المبادرة لعملية اإلجھاض

الذين يھمھم منع اإلجھاض، يتم فحص " الحريديم"ولدى األشكناز المتزمتين دينيا 
ول  ي قب ائالت ف دى الع تعدادا ل اك اس د أن يتضح أن ھن زواج، بع الزوجين بمبادرة وسيط ال

زوجينالوساطة، وذلك لكي يتم فحص ف دى ال وإذا . يما إذا كان الموّرث كامنا بشكل خامل ل
اتضح أن ھذه ھي الحال، فھذا يعني أن ھنالك احتماال ملموسا بأن يصاب جزء من األوالد 

  .  وحينھا يتم إلغاء وساطة الزواج. المستقبليين للزوجين بالمرض

ابون بمرض وخالفا لما نشر في السابق، يتضح أنه ليس اليھود األشكناز فقط يص
ين تحمالن . البله المميت الم اللت ي الع دتين ف وعتين الوحي د أن المجم فقد أظھر البحث الجدي

ا  وراثي، ھم ل ال ذا الخل ن ھ ان م ين تعاني ذكور، أي اللت رض الم بب للم وّرث المس الم
إن انتشار ! مجموعتان من اليھود األشكناز ومن الفلسطينيين وفقط لدى ھاتين المجموعتين ف

ر(الوراثي لدى الجنين الخلل  ة عدم االكتشاف المبّك ل في ) أو لدى الطفل، في حال ر قلي غي
الم يحدث . حالة أن كال الوالدين ينتميان للمجموعة نفسھا ة سكان الع دى بقي ك، ل ل ذل ومقاب

بة ضئيلة  راض، أن . (1:10,000)األمر بنس ادرة يمكن االفت ذه الحاالت الن ي بعض ھ وف
انوا  الحديث يدور عن التقاء ذا الموّرث ك ون ھ ود أشكناز يحمل بين والدين ھما من نسل يھ

ا م . قبل عدة أجيال قد انصھروا أو تزوجوا زواجا مختلط ائج الرسمية للبحث ل ا أن النت وبم
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دى  اھرة ل ذه الظ ار ھ ة النتش بة الدقيق ى النس ارة ال ا اإلش ن حالي ه ال يمك د، فإن ر بع تنش
  .الفلسطينيين

ذ ث الم ة البح م حداث احةورغ ى الس دا عل ة جي اھرة معروف : كور، يتضح أن الظ
ين  ة عن أع ن خفي م تك نھم، ل ن بي دو م طينيين، وخاصة الب دى الفلس ت ل ه الممي كلة البل مش

فقد نصحت ھذه السلطات البدو في األردن أن يقوموا بإجراء الفحوصات . السلطات األردنية
زواج ن، االس. الوراثية المطلوبة قبل إقدامھم على ال ة، ولك دو من جھ تخفاف من طرف الب

ى  ة ال ة األردني ومعارضة أوساط دينية إلجراء الفحوصات من الجھة الثانية، دفعت الحكوم
انون  زم بموجب ق إجراء فحوصات ) شرعي(أن تل وا ب زواج أن يقوم ى ال ين عل ل المقبل ك

ه ال أن يصابوا بمرض البل لھم ب ى نس اك خطر عل مميت وراثية، ليتم تحديد فيما إذا كان ھن
رين ين آخ ين وراثي فة . وبمرض ي الض ا ف ري أيض ي يس رعي األردن انون الش ا أن الق وبم

ذه  ي ھ رى ف إن الفحوصات تج ا، ف اك أيض رة ھن رض منتش ات الم ون موّرث ة، وك الغربي
  .المناطق أيضا، وخاصة في البلدات الكبيرة

ام في محاضرة أل ين  تحدث 2013قاھا في مؤتمر دولي في ع البروفيسور رؤوب
ممدير ،روأ اع  قس ي زرع النخ دسالعظم ي الق ا ف فى ھداس ي مستش ن، ف اھرة  ع ة ظ وراثي

ات .االستنتاجات أعاله أخرى تعزز ي لمعطي ل أول د نشر يدور الحديث عن تحلي تم بع م ي  ل
ي تراكمت  أجريالتحليل الذي  .21نتائجه بشكل كامل، بل كملخص ات الت للعديد من المعطي

امن أجل نخاع العظام ل لينمحتم عن متبرعينأثناء البحث  نون من عالج المرضى الذين يع
أ كشف، )خاصة سرطان الدم(السرطان  احثين تظاھرة فاج رع  .الب ة المتب ريض للممالءم

ـتقوم على التحليل الجيني لكل ا ل أزواج  6 يھما، حيث إن التبرع الناجح يتطلب مالءمة بينھم
لأظھر .  6إلى الكروموسوم  تنتميصلة ينات ذات ج ات  مخزون تحلي ي تراكمتالجين  الت

ا ل ي ھداس رضف رع ال غ اع بتب ة يعظمنخ بة مطابق رعين 1:50،000 بنس ين متب ود  ب يھ
رعين فلسطينيين  لمريض يھودي، ين متب لمونفس النسبة ب أ . لمريض فلسطيني مس ا فاج م
و أن احثين ھ بةالب نفس النس ين ه ب ابق ب اك تط ان ھن رعين ك دو متب ريض عن د م ان أح ما ك

م  اتالجين مخزون، استنادا إلى ذلك قابلوم. طيني مسلم واآلخر يھوديفلس طرافاأل التي ت
امن بينألغراض ، خارج البالد جمعھا دما ي، ميزرع نخاع عظ ھ ه عن ان األمر تضح أن ك

ى  العثور عل رعيتعلق ب وعتين ليال  متب اتين المجم ى ھ ودي  مريضنتمي إل  و فلسطينيأيھ
وھذا المعطى، باإلضافة  .)من النسبة داخل البالد٪  20( 1:250،000 التطابق، كان مسلم

ا  آنفااستعرضت  التي األدلة الجينيةالى انضمامه الى  ق ببم اربيتعل ر التق ود  الكبي ين اليھ ب
أمور ين بافي الكت الذي ورد الديموغرافي فإنه يعزز أيضا المعطى، الفلسطينيين المسلمينو

٪ من سكان العالم ھم من نسل  20يبين أن نحو  الذيو 9ال يرفع أخ على أخ سيفاو 6تصّدق
  .يتاريخال إسرائيلشعب 

  

  وراثية غيرأبحاث 

 - وقد أجريت فحوصات أخرى مبنية على العلوم الطبيعية في مجال اإلنثروبولوجيا
وفي كھوف لدفن األموات قرب . البيولوجية، لكن نتائجھا ال توفر إال معطيات محلية فقط

 14بئر السبع، وجدت ھياكل عظمية منسوبة وفق فحوصات كربون  شمالي كيبوتس الھف
نه سكن يھود في المكان في ومعلوم أ. بتداء من القرن األولالى القرون األولى للميالد، ا

وتم الكشف في تلك . القرن األول والحقا يھود الى جانب مسيحيين أبناء شعب إسرائيل
المنطقة تم دفنھم ھناك في أواخر القرن الكھوف أيضا عن ھياكل عظمية تعود لبدو من 

وفي الفحوصات الباثولوجية التي أجراھا . التاسع عشر وفي أوائل القرن العشرين
أكدت النتائج وجود ) من كلية الطب في جامعة تل أبيب(البروفيسور باروخ السنبورغ 

  .تقارب كبير للغاية بين الھياكل القديمة وبين تلك الحديثة نسبيا
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كثرت ) بالعبرية} يتڤعاز ما{ھناك ادعاء بأن اسمھا يعود إلى ( حزمةفي قرية 
تركز (بيولوجي  - أنثروبولوجياألدلة عن أصل سكانھا حتى وصل األمر إلى إجراء فحص 

والذي أشار إلى تقارب قوي بين بنية الجمجمة لدى ) باألساس بالھياكل العظمية ومبناھا
  . ى اليھودسكان ھذه المنطقة وبين بنية الجمجمة لد

  
  شاملة  أبحاث
قدرات  كلما تطورت أخذت تتعقدھذا الموضوع  فيالجينية  بحاثنتائج األ
. مختلفة مجموعاتومقارنة الجينوم البشري بأكمله بين  فحصيمكن كان األبحاث الجينية و

نتائج ال كيف يتعاملون معھذا الموضوع معقد نسبيا، وكثير ھم أولئك الذين ال يعرفون 
األكثر ابتكاًرا و شاملالالصلة  والبحث ذ. ألول وھلةتناقض بعضھا البعض التي ة ومربكال

 -أفشالوم زوسمانمقال للباحث اإلسرائيلي  في استعرض من ھذا النوع والذي نشر أوال
وقد أظھر البحث تقارًبا . 2010في تشرين األول  Biology Direct ديسكين في موقع 

خالفا (ود القادمين من أوربا الشرقية وبين شعوب أوروبية بين اليھبالذات وراثيا كبيرا 
 X بكل ما يتعلق بالكروموزوم) لتقارب اليھود والفلسطينيين في األبحاث السابقة

). وكل ھذه كروموزومات تورث من كال الوالدين(الجسمية ) الصبغيات(والكروموزومات 
، على حّد سواءلرجال والنساء ا لدى، ويوجد أبعادهالجنس وبأساسا  مرتبط X الكروموزوم

وتسمى . خاص بالرجالال Yكروموسوم ال بدلمرتين، المرة الثانية  ظھرالنساء ي لدىولكن 
  ).أوتوزوملية األخرى 44الـ  الكروموسومات

دعاء التقارب الجيني بين اليھود دحض اي ما في بحثه المذكوررأى الباحث 
بحث عمق أبعد من مجرد التيتطلب  بحثال االنتائج في ھذتفسير غير أن . والفلسطينيين

بكل أبعادھما ونظرية التطور الصلة  يذ تاريخال اتجاھات معرفةجيني والتوسع نحو 
معظم علماء الوراثة التي يفتقر  تجاھاتاال تلك ،علم الوراثة ذات الصلةالمدمجة على 

  . بشكل كاف الى اإللمام بھا جميًعاومعظم المؤرخين 

) كال الوالدين تورث من( ثنائية الوالدينالكروموسومات  ارب فيمن كون التقبدأ ن
يجب أن يعزى من الناحية األولى إلى االنصھار الكبير لشعب  بين يھود أوروبا واألوروبيين

بالمائة  2اليھود المعروفون اليوم يشكلون أقل من (إسرائيل، وخاصة في أوروبا المسيحية 
لمسيحية واإلسالم منذ نشوء المسيحية، ومن ضمن من نسل إخوتھم الذين انصھروا في ا

). 6،9من سكان العالم% 20ذلك نسل القبائل العشر الذين شكلوا قبل نحو ألفي سنة أكثر من 
باإلضافة إلى  اعتنقن اليھودية، ومن الناحية األخرى، إلى زواج يھود من نساء أجنبيات

، كما سيوضح وفق نظرية النشوء عيالطبي) االنتقاء(تأثيرات بيئية على عملية االصطفاء 
  .الحقا

ال عالقة لھا بالجنس، فيما يرث تلك التي  كما ذكر ھي 44الصبغيات الجسمية الـ 
وفي ھذا الموضوع ُوجد أن يھود أوروبا الشرقية . النسل نصفھا من كل واحد من الوالدين

الذين وصل  -ن واأللمانمن قربھم لإليطاليين والفرنسيين واليونانيي أقلقريبون للفلسطينيين 
الى بلدانھم في البداية مھجرو الھيكل الثاني، وفيھا حدث االنصھار المبكر، األمر الذي 

  .يفسر التقارب الوراثي الكبير بين العديد من المسيحيين اليوم لشعب إسرائيل

الذي يورث ھو أيضا من كال  - Xوفي الجزء البحثي الذي يتناول الكروموزوم 
أيضا ) باإلضافة الى الشعوب التي ذكرت أعاله(د أن اليھود اإلشكناز قريبون وج -الوالدين

تجدر اإلشارة الى أن العديد من اليھود . للبولنديين والبريطانيين واألسبان والبرتغاليين
وصلوا الى بلدان ھذه الشعوب بعد فترة االنصھار المبكر، وإلى أنه يوجد في أسبانيا 

وفي موضوع (. اليھود الذين أكرھوا على اعتناق المسيحية والبرتغال الكثير من نسل
وھي أقل دقة من تلك في ھذا البحث ، فإن النتائج البحثية مختلفة نوًعا ما Yالكروموزوم 



22  
 

 

التي نشرت في بحث البروفيسور أوفنھايم الذي نشر قبل ذلك بعشر سنوات، ويجب أن 
  .)يعزى االختالف إلى اختالف العينات

 DNAكثر إثارة لإلعجاب في البحث الجديد فھو في موضوع الـ أما الجزء األ
كما يظھر في ) سلسلة األمھات الحاسمة دينًيا في مسألة من يعتبر يھوديا( الميتوكوندري

يھود أوروبا الشرقية : ھذا الجزء يعرض صورة واضحة للغاية. الرسم البياني أدناه
ومن (اعدھم عن كل المجموعات األخرى والفلسطينيون متألقون في التقارب بينھم وفي تب

الـ ومن ناحية ). حسب البحثين Yبينھا السوريون، األقرب إليھم من ناحية كروموزوم 
DNA فإن يھود أوروبا الشرقية يختلفون أيضا عن اليھود أبناء الجاليات الميتوكوندري ،

ألجيال زواج تم على مدى افي جاليات أخرى أيًضا األخرى، وذلك ألنه، على ما يبدو، 
  .رجال من أجنبيات محليات اعتنقن اليھودية

  
 DNAالـ  رسم بياني يعرض التقارب الكبير بين الفلسطينيين واليھود األشكناز حسب

  الميتوكوندري

):  Jينتھي رمزھا بالحرف (في الرسم البياني أعاله تمثل المربعات جاليات يھودية 
، TRJ -، يھود تركياTNJ -، يھود تونسMJ -، يھود المغربEEJ -يھود أوروبا الشرقية

وتمثل الدوائر . LJ - ، يھود ليبياBJ -، يھود بلغارياIQJ -، يھود العراقINJ -يھود إيران
، Sy -، سوريونJo -، أردنيونLb -، لبنانيونEg -، مصريونPa -فلسطينيون: الشعوب
 -، قبارصةIn - ، إيرانيون)منقسمون الى عرب وبرابرة(، Mo -، مغاربةSA -سعوديون

Cyيونانيون ،- Gr )يھود أثيوبيا واليمن وكذلك ). رمز بقية الشعوب ال يتطلب الشرح
األثيوبيون واليمنيون غير اليھود يخرجون من حدود الرسم البياني نحو األعلى، وجميعھم 

إذا كان الرسم البياني يظھر (األلوان المختلفة [قريبون بما يكفي الى بعضھم البعض 
  ].تشير الى المناطق الجغرافية المختلفة) نباأللوا

الميتوكوندري ھو األبرز سواء لدى اليھود أو  DNAللـ K - ھابلوتايبيتضح أن 
 ھو مجموعة من القيم الھابلوتايب( .لدى الفلسطينيين وكذلك لدى الدروز واللبنانيين

يث كل جين ح ،كروموسومالقريبة من بعضھا البعض في مكانھا بالجينات ال منلمجموعة 
 الجينقيمة  .ذي يتم فحصهفي الشخص ال الفردية القيم قيمته مجموعة عطيي في المجموعة
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ھي شعر  قيمإحدى العن لون الشعر،  الجين المسؤول -  المث .إحدى إمكانيات انعكاسهھي 
وفي الحالة التي يدور الحديث عنھا تقرر تسمية . وھلم جرا شقرأ األخرى ھي قيمةالأسود، 
كما أن  .)K بالتعريف ية المذكورةالسكان المجموعة التي اكتشفت في معينةالقيم ال مجموعة

من األوروبيين، حيث إنه أكثر شيوًعا في إنجلترا % 10الھابلوتايب يظھر لدى  ھذا
اتي إسرائيليات اللو - ويدل ھذا المعطى األوروبي على نسبة نسل النساء اليھوديات. وفرنسا

خاصة (وروبا ولم يھاجرن من ھناك الى قارات أخرى انصھرن في الماضي في أ
 نسبة نأل كذلكفي أوروبا اليوم ليست كبيرة، و نسل المنصھرين بما أن نسبة). األمريكيتين

لماذا  اواضحً  ليس، صغيرة تكان ھناك اليھودية الذين اعتنقوا اآلخرينالنساء األجنبيات و
 يناألوروبيأوروبا و يھود الوالدين بين ثنائية الكروموسوماتوجد تقارب كبير للغاية في 

لسبب ا ألول وھلة يمكن االعتقاد بأن االنصھار واعتناق اليھودية المذكورين ليسا .غرباءال
ا وروبأيھود  لالدعاءات بأن معظم اعلميً  ادعمً نرى في ذلك أن الرئيسي لھذا التقارب، و

 أرض إسرائيلعلى حق تاريخي  لھمليس  التاريخي وأن إسرائيل شعب ليسوا نسل
  .)فلسطين(

 يجب أن تشيرالمعادية للصھيونية صحيحة، ھذه االدعاءات  تكون لكيومع ذلك، 
 تسوية فقط لكلذو. أيضا الى نفس االتجاه ثنائي الوالدين DNAالمتعلقة بالـ  ألبحاثنتائج ا

الحقيقة ظھر عرضھا فيما يلي، فيھا ما ي المختلفة، كما سيتم معطياتالتناقضات القائمة بين ال
  .ضع األمور في نصابھايو

   بحاثتناقضات بين األالتسوية 
كون يقد الموضوع بالنسبة لبعض القراء  ھذه النقطة تجدر اإلشارة إلى أن عند

 مفضل أن يتخطاه، فمن الالحقا أن األمر كذلك لقارئتبين ل، وإذا أكثر من الالزم امعقدً 
  .لفصل التاليل

الكروموزومات ثنائية  في الغرباء كناز واألوروبيينإن السبب للتقارب بين األش
الذي يتناقض ألول وھلة مع التقارب بين ) Xالصبغيات الجسمية والكروموزوم ( الوالدين

، أي الموروث من أحد الوالدين( أحادي الوالدين  DNA الـ األشكناز والفلسطينيين في
والتقارب بين . رية النشوءيفسر عن طريق نظ ،)الميتوكندري DNA والـ Yالكروموسوم 

ھذا . نابع من االصطفاء الطبيعي الذي حدث على مّر األجيال األشكناز واألوروبيين
االصطفاء يفضل نسال ذا سمات معينة حسب البيئة، الغذاء ونمط الحياة المميز لمنطقة 

/ بشرةمعطاة، وھكذا ھي تزيد من بقاء مورثات معينة، ومن بينھا تلك المسؤولة عن ألوان ال
  .الجلد، العيون والشعر التي تحّدد حسب الجغرافيا

الذي  DNAعلى الـ  بمستوى أضعف ومقابل ذلك، فإن االصطفاء الطبيعي يؤثر
على مدى كل في شجرة نسب معطاة يكتسب من أحد الوالدين، ويبقى محفوظا كما ھو 

مرتبط ببيئة  يجداس التي تنتقل من أحد الوالدين ليس لھا انعك ذلك كون الجينات. األجيال
، في بيئة واحدة يعطي أفضلية لھابلوتايب معينال يوجد أّي عامل ولذلك  .جغرافية معينة

على الرغم من أن االنتقاء الطبيعي  .الموجود بالنسبة له في بيئة أخرى ذلكيختلف عن 
على  البيئة،ب غير متعلق ھذا االنتقاء ، ولكنأحادي الوالدين DNAـ يمكن أن يكون أيضا ل

مجموعة سكانية نأخذ حالة وفيھا كان في فھم ھذه الظاھرة كي نل. كبير حجماألقل ليس ب
 مرأتينأو أكثر وا/وأي رجلين (من نفس الجنس  واحد أكثر من والد معينة في بداية طريقھا

ك لھنا. )أ(: إمكانيتانھناك  ا الواقعفي ھذ. مختلفة أحادية الوالدينجينات مع قيم  )أو أكثر
أفضلية  وجدتال . )ب(خر، أو اآللى عحد الوالدين أل أحادي الوالدين جين لقيمة لية بقاءأفض
   .كھذه بقاء

التابعة  أحادية الوالدين للھابلوتايبات يوجد تفضيل بقاء ال. )ب(في اإلمكانية 
، نتيجة لتلك آخرين، فإن عملية االصطفاء الطبيعي تلك الخاصة بوالدين والدين معينين علىل

للوالدين األصليين لدى  الھابلوتايبات وجود تلك نسبة ال تؤثر على ينات أحادية الوالدين،الج
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 لكلمن ناحيته وذلك ألن االنتقاء الطبيعي ال يفضل أحد الوالدين على اآلخر، و(. نسلھم
  ). قادمةجيال اللألذرية العدد متساو من  جلبفرصة متساوية ل نوالديالمن  واحد

أحادي  لھابلوتايببقاء  أفضلية كون ھناكتعندما  ،)أ(مكانية اإل فيذلك،  مقابلو
 ذلك .عدد كاف من األجيال خاللتختفي س ى كانتاآلخر الھابلوتايبات والدين معين، فإن

 بشكل عامو ،المفضل الھابلوتايبمساواة مع أو أفضلية  ايعطيھل ما كانبيئة  أي انتقال ألن
يسيطر البيئة الجديدة و الىفضل الم ابلوتايبالھ صلي حتىمسألة وقت  ھذه فقطتكون س

  . عليھا أيضا

 االصطفاء الطبيعي فإن، معّين لھابلوتايب غياب أفضلية بيئيةفي حالة مع ذلك، و
التي تورث ( بشكل غير مباشر، بسبب جينات أخرى ثنائية الوالدين ؤثرقد يفي بيئة معطاة 
لوالدين الذي لديه ھابلوتايب أحادي ، والتي توجد بالصدفة لدى أحد ا)من كال الوالدين
إحصائًيا، في مجموعة سكانية كبيرة، فإن التأثير غير المباشر من ھذا النوع . الوالدين معّين

يرفعون نسبتھم أو أحادي الوالدين  ھابلوتايب في أقصى الحاالت أي أنسال ذوي أي يحّدد
   .على مّر األجياليخفضونھا 

ذه الظاھرة  أثير غلللتفسير ھ ر ت اال مباشرالي ي، نأخذ مث ه ف امجموعة مع وفي ة ط
ةبشرة  ذو أحدھما والدانھناك  اء ال المفضل من حيث داكن ابق الحارة  ةالجغرافي في بيئتھ

ة  ھما أصحاب نيالوالد في حين أن، لوالد اآلخرلالبشرة الفاتحة  على لون ھابلوتايبات أحادي
اءعادل بعھا تولكن عن بعضھا البعض مختلفة الوالدين و. ضھا البعض من حيث البق كانت  ل

العلى مر األ فقط في المكان ذوات بشرة فاتحة جميع النساء انل، جي د صاحب نسل ك  الوال
ه جيال ولكانعلى مر األ انقرض الفاتحة قد البشرة د الھابلوتايب أحادي الوالدين الخاص ب  ق

ى  دىاختف ل ل ة نس ك المجموع نو. تل ون، لك ا أن ل رة بم مة م البش و س ال ھ ن ك ة م وروث
اء الوالدين،  دى النس ون يمكنل ون  ذات البشرة أن تك ل داكنل ى األق ات، عل دى بن دال ل  وال

ي  نسل األب صاحب البشرة الفاتحة الذكور من صاحب البشرة الداكنة، يمكن أن يكون داكن
  .وال يوجد سبب النقراض ھؤالء النسل البشرة،

  
تتيح دخول والدين  الكانية معطاة التي في مجموعة ساستناًدا الى ما ذكر أعاله، و 

اغريبين  ين إليھ و كانت من جنس مع ديھا، ل ات أفضلية ل ة لھابلوتايب دين معين ة الوال  أحادي
ين نس المع إنللج ات ، ف ذه  الھابلوتايب ي ھ ودة ف ت موج و كان عيفة، ل دين الض ة الوال أحادي

ى  ي عل ادت تختف د اختفت أو ك بقا، لكانت ق ال من خالل المجموعة السكانية مس ّر األجي م
ي ق  .االصطفاء الطبيع ن طري ان ع رائيل ك عب إس ى ش اء ال ول الغرب م دخ ا أن معظ وبم

ـ  ن ال رة م بة كبي د نس ة، توج اقھن اليھودي ات واعتن اء غريب ن نس زواج م  DNAال
ات ( لدى النساء االشكنازيات) المحلي(الغريب  الميتوكوندري ر من نسبة النساء الغريب أكث
، ديسكين -، كما ينعكس من الجزء ذي الصلة في بحث أفشالوم زوسمانويدھناللواتي تم تھ

  .)لجيناتھا أحادية الوالدينالمحلية االصطفائية  ةالمباشر لألفضليوذلك بسبب التأثير غير 

لدى الرجال االشكناز فإن نسبة الغرباء ضئيلة  Yفي الكروموزوم  ،ومقابل ذلك 
ھو  يد بنسبة عالية لجاليات مختلفة، التھويد الذي أدخل، ذلك ألنه أينما كان ھناك تھوجًدا
من الرجال الغرباء الى شعب إسرائيل، كانت الجاليات اليھودية قوية  أعداًدا كبيرة فقط

، بكل ما يتعلق ولذلك. وناجحة نسبة ألولئك الذين سكنوا بجوارھا وانضموا إليھا
للجينات ثنائية الوالدين على  بيربحجم كلم يكن ھناك تأثير غير مباشر  ،Yبالكروموسوم 

أي أن الوضع اليوم يعكس بشكل  .أحادية الوالدين على أنواعھا لھابلوتايباتا بتغيير نس
الذين فقدھم شعب إسرائيل من  جيد للغاية تركيبة اليھود في الماضي، ما عدا محو اليھود

  .خالل اإلبادة

الكروموزومات على  بشكل قوي ، فإن االصطفاء الطبيعي يؤثروخالفا لما ذكر أعاله 
ألن الجينات القوية اصطفائًيا التي تصل بشكل أساسي من األمھات ذلك  ،ثنائية الوالدين
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فإن االصطفاء الطبيعي  في ھذه الحالةو .الغريبات، تنتقل أيضا ألبنائھن وكذلك لبناتھن
ار ھذه الجينات، األمر الذي يزيد جًدا من انتش، الوالدين كاليؤثر على مدى األجيال عبر 

 العاملھو  وضعھذا ال .من األجيال يسيطر على معظم السكانكبير بما يكفي وبعد عدد 
أحادي  DNA الـ نتائجالتناقض بين  نشأت مع نشوءالمشكلة التي  يحل الذي رئيسيال

كون معظم ثنائي الوالدين ويحسم المسألة بخصوص  DNAالوالدين وتلك المتعلقة بالـ 
في ھذا العصر، ومن ضمنه األشكناز، من مجرد قربه الكبير  يالشعب اليھود

   .نسل شعب إسرائيل التاريخيھم للفلسطينيين في الموضوع الجيني ھذا، 

عند تكّون الصبغيات للنسل، فإن ، أنه باحتمال وحجم منخفضين، أضف الى ذلك 
، يتم عند طوبشكل بسي. الدمج بين صبغيات الوالدين تكّون لدى النسل تركيبات جديدة

وھذا . التزاوج استعمال نصف الكروموزومات التابعة لألب والنصف الثاني التابع لألم
تركيبات جديدة الى أن تتحقق كل التركيبات الممكنة من أبناء عائلة بدأت  يخلقاألمر قد 

أيضا على األقل بين  وبما أنه توجد دائما تقريًبا طفرات صغيرة .منھم مجموعة معينة
زوم الموّرث وذلك الموّرث منه، فقد تنتج دائما تكوينات جديدة حتى وإن كانت ھذه الكرومو

  . مختلفة عادة عن الموجودة بشكل يكاد ال يذكر

شرك تدعى إعادة اتحاد والتي ت ھنالك أيضا عمليةباإلضافة الى ما ذكر أعاله، 
حتمال بأن الا داداز، وبذلك جينات أحد الوالدين بالكروموزوم المأخوذ من الوالد اآلخر

تتكّون تركيبات جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك لدى اليھود، ولكن وجدت لدى المحليين أو 
وھذه، من خالل التركيبات الجديدة التي تمّكن من  .أنھا تكّونت الحقا لدى المحليين أيضا

لبية البقاء المحّسن في الظروف المعطاة، تحتل تدريجيا، بواسطة االصطفاء الطبيعي، أغ
يھود بين لتقارب محتمل لعامل آخر  يوبالتالي عملية إعادة التركيب ھ .السكان المحليين

   .ثنائية الوالدين لكروموزوماتبا بكل ما يتعلق والسكان الغرباء المحليين أوروبا دول

ھنالك أفضلية واضحة، بل  يتضح أنولتلخيصه، نتيجة لكل ما ذكر أعاله و 
ن أحد الوالدين فقط لغرض تشخيص أصل مجموعة سكانية الموروث م DNAـ للحصرية 

   .وضمت في داخلھا غرباء بنسبة ليست كبيرة تفّرقت في العالم
  
  المجتمعات اليھودية في الشتات  التي طرأت علىالجينية  تغييراتال

حتى اآلن لتسوية مشكلة  المعقد الذي أعطيلتفسير ل االستيعاب الجيد كي يتمل  
من خالل تلخيص االستنتاجات ب سنقوم، ةمختلفال بين النتائج الوراثية الظاھري التناقض
   :ةمختلفال اليھودية التي حدثت عند الجاليات إلى الظواھر التطرق

 :يعود لعدة عوامل اليھود في أوروبا يشبھون أوربيين آخرينإن األمر الذي جعل 
با في حين يشكل نسل من االنصھار الكبير لشعب إسرائيل في أوروأحد العوامل  ينبع

المنصھرين اليوم جزًءا ال يستھان به في أوساط غير اليھود ھناك، حيث يقارن بھم وراثًيا 
فكان حقيقة أنه خالل فترة طويلة، يشمل  العامل الثاني أما. اليوم يھود من أصول أوروبية

يھود الشتات  لقد ازدھر. شتات الھيكل الثاني، كان تعّدد الزوجات مسموًحا به في اليھودية
اقتصادًيا في فترات مختلفة في أماكن عديدة، وذلك بسبب انفصالھم واختالفھم عن اآلخرين 

وبسبب . من حيث إن معظمھم كانوا يعرفون القراءة والكتابة وكذلك إثر عملھم في التجارة
حقيقة أن أرض أوروبا لم تكن مقدسة بالنسبة لھم كوطنھم، فإنھم إذا تعرضوا لمشكلة 

في مكان معين، كانوا ينتقلون إلى مكان آخر يستطيعون فيه أن يحققوا دية خطيرة وجو
وإثر ھذا االزدھار سمح يھود غير قليلين ألنفسھم أن ). ظاھرة اليھودي المتنقل(االزدھار 

يتزوجوا من أكثر من زوجة واحدة، في حين تمكن معظم بقية اليھود من الزواج من زوجة 
روف، إثر المساواة الطبيعية في نسبة الجنسين القائمة عادة في وفي ظل تلك الظ. واحدة
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مجموعة سكانية ما، اضطر عدد غير قليل من اليھود إلى الزواج من نساء أجنبيات خضعن 
كانوا يأتون لوحدھم  الشباب وھو أن بعض التجار اليھود عامل ثالثوھناك . لعملية تھويد

  .غريباتإلى أماكن جديدة فاضطروا إلى الزواج من 

بالشكلين  وذلك الجزء من النساء الغريبات اللواتي انخرطن في شعب إسرائيل
 لكنه  تكن نسبة ھذا الجزء في أوساط شعب إسرائيل كبيرة بالضرورة،لم  المذكورين، حيث

ثنائية  وروبية للكروموزوماتاألمورثات بعد أجيال عديدة نسبة كبيرة من الأعطى  ھو الذي
االصطفاء الطبيعي نشط في ھذه . لليھود في أوروبا )Xالجسمية والـ  الصبغية( الوالدين
اختالط كروموزومات، وحتى مورثات داخل  كال الوالدين بمساعدة عن طريقالحالة

بين الوالدين على مدى األجيال العديدة التي مّرت منذ ) في إعادة االتحاد(كروموزومات 
المورثات األوروبية في أوساط اليھود أدى إلى وجود ھذه ھذا االختالط . ذلك الوقت

. األشكناز بنسبة أعلى بكثير من نسبة التغلغل التراكمي لنساء غريبات في شعب إسرائيل
كانت قد مكثت لسالالت بنات على األغلب كّن وذلك ألن النساء الغريبات المذكورات 

قبل مّر األجيال االصطفاء الطبيعي على وفي أعقاب  .فترات طويلة في األماكن ذات الصلة
أفضلية في تلك المناطق  كانت لھا حملت أغلبية تلك النساء مورثات زواجھن من يھود،

 األجيالزادت من نسبتھا على مّر قد برزت وھذه المورثات ال عجب أن ولذلك . الجغرافية
ة كنتيجة لعملية االصطفاء الطبيعي ذي الصلة بتلك البيئ السكان اليھود المحليين لدى الحقا

 ،الميتوكوندري DNA بل أكثر من ذلك لـ Yوجد للكروموسوم أنه ال توبما . الجغرافية
الذي ليس له أّي انعكاس على ميزات جسم اإلنسان، تأثيرات بدرجة كبيرة على االصطفاء 

فليس بمقدور االصطفاء الطبيعي أن يؤثر بشكل جارف على بروز قيم معينة لھذه  الطبيعي،
ھنالك تأثير جزئي كما ذكر أعاله كتأثير غير مباشر . ّر األجيالالكروموزومات على م

    .للكروموزومات أحادية الوالدين المفضلة

أما قيم الكروموزومات والمورثات المفضلة في االصطفاء الطبيعي التي يعود 
مصدرھا إلى النساء الغريبات مع انضمام مورثات جديدة، فتؤثر على مّر األجيال بشكل 

بقية الكروموزومات النابعة من كال الوالدين، كون المورثات المفضلة من أحد جارف على 
. الوالدين تسحب معھا، عند تكّون الجنين، كروموزومات ومورثات إضافية من نفس الوالد

الميتوكوندري يؤخذان دائما من أحد الوالدين، دون أي  DNAوالـ  Yالكروموزوم  لكن،
منح قيم المورثات المفضلة، ولذلك فإن االصطفاء الطبيعي  بالسؤال أّي من الوالدينعالقة 

في طريق زيادة نسبة النساء فقط اللواتي ھن بدرجة منخفضة أثر على ھذه الكروموزومات 
  .بمثابة نسل جزئي للنساء األجنبيات

الفجوة في المستوى االقتصادي بين يھود اليمن والمحليين الغرباء كانت أكبر من (
وبسبب بعدھم الجغرافي، كان يھود اليمن معزولين نسبًيا ألغلبية . ة في أوروباالفجوة المقابل

وإثر ذلك، فإن نسبة تعدد الزوجات والزواج من نساء غريبات . الجاليات اليھودية األخرى
. في أوساط يھود اليمن كانت أكبر وقد استمر ذلك على مدى فترة أطول مما كان في أوروبا

لدى يھود اليمن عن بقية الجاليات اليھودية من  النسبي وراثيال بعدالوضع يفسر الوھذا 
وتجدر اإلشارة إلى أن جزًءا من النساء غير اليمنيات . الميتوكوندري DNAناحية الـ 

اللواتي تزوجھن يھود اليمن، كن نساء يھوديات من أثيوبيا القريبة جغرافًيا من اليمن، وقد 
ھوديات ألن الزواج منھن لم يكن يتطلّب خوض تم تفضيل ھؤالء النساء على غير الي

الذي  النسبيوھذه الحقيقة تفسر القرب . الصعوبات المنوطة بعملية تھويد غير اليھوديات
الميتوكوندري بين يھوديات من أصول يمنية ويھوديات من أصول  DNAوجد في الـ 

   ).أثيوبية

ك   بة ھنال وع نس ي موض ي وف وع الجين ي الموض افي ف د إض ذين تعقي ود ال اليھ
ام  ظھر انضموا لليھود األشكناز من المملكة الخزرية سابقا، دما 2012في نھاية ع ر نش عن

م 20الحايك عيران البحث الذي أجراه ذي ت ى والذي أظھر في الفحص ال تناًدا ال مجموع  اس
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لشعوب أخرى في المنطقة  حد كبيرقريبون الى من يھود أشكناز  جزًءا أن الكروموسومات،
 اليھود غير نسبةأعلى بكثير من  وذلك بنسبة .امتدت فيھا المملكة الخزرية في الماضي التي

ده Y كروموسوم من خالل فحص وجدت بين اليھود االشكناز في األصل التي يشير  .وح
ن  كناز م ود األش ين اليھ ن ب ه م ارف علي ن المتع ى م بة أعل ى نس ة ال ذا البحث ألول وھل ھ

دين  مرة أخرى امتصاص جيناتنتائج البحث ر ظھتمن ناحية، ف .أصول خزرية ة الوال ثنائي
ةو. على مدى فترة طويلةالخزري  من المحيط دل ، أخرى من ناحي ذا ي ى  متصاصاالھ عل

. االخزر سابق في محيط اليھود االشكناز من مما ھو معروفجزء أكبر ل مكوث طويل نسبًيا
ود  ى وج ائج إل ير النت ناوتش ر م ل لكثي د نس ود المرت يط  يناليھ ي المح وم ف نھم الي ن دي ع

الم  بين سكان إسرائيل الكبيرة لشعبنسبة ال استناًدا الىأخرى مرة ذلك ، والخزري سابقا الع
ي الكت ور تصّدقين بافي الماضي، كما ھو مبين ف ى أخ سيفاو 6أم ع أخ عل عالوة . 9ال يرف

ر من المأن ن النتائج هظھر ھذتعلى ذلك،  ى بكثي هسبة أعل ارف علي كناز  تع ود األش من اليھ
ه. ھاخرابمن مملكة الخزر بعد ) يةالشرقوخاصة (إلى أوروبا  وصلوا ا أن ا  وبم ، ُعرضكم
ك  الذين وصلوا الىمملكة الخزر  مناليھود  ألولئكاآلباء  سلسلة ، ھاشرقأوروبا، بما في ذل

دة ل يھودي أصل تدل على ة الوحي إن الطريق ائج تفسيرواضح، ف زيج من النت ذا الم و  ،ھ ھ
ود األصلي ّودين، ينوجود العديد من اليھ ا للمتھ ة داخل، خالف رة الخزر مملك ى مدى فت  عل

ود أولئك وصلكيف   9ال يرفع أخ على أخ سيفا وقد ورد في كتاب .طويلة األصليين  اليھ
  .بابلمن و )أرض إسرائيل( الميالدي من فلسطين مملكة الخزر في القرن السابع الى

  ثة والھوية النوويةالوراتلخيص أمور علم 
النتائج  معنى ھوية اإلنسان في الفصل السابق، وعلى خلفيةحول  استمراًرا للنقاش

  :نووية لإلنسانالھوية ال لموضوع نعود، ن علم الوراثةالمستخلصة من ھذا الفصل ع
 ا، ھيال جدال فيھ التي ھويةال، نسانلإل نوويةالطريقة العلمية الصحيحة لتعريف الھوية ال

. ھوية والده البيولوجياآلخر ھو  ھانصفأمه البيولوجية، و ھويةنصف ھذه الھوية ھي  أن
أجداده وجداته البيولوجيين، ربع ھويات فإن ھوية الشخص ھي مجموعة من ونتيجة لذلك، 

 ھويةأصلية واحدة، فإن ال إلى عائلة كل ھؤالء ينتمونإذا كان . وواحدة كل واحدھوية من 
  .ھي أيضا بالكامل إلى نفس المجموعة يتنتمللشخص  النووية

ھوية النووية إذا كان الشخص قد الھذه بالنسبة لأي أھمية أو تغيير ليس ھناك 
. من إحدى جداتهأجداده أو  أحد ، منوالدهمن ، من والدته هوعيني هشعر، بشرتهورث ألوان 

أخذت من الوالد أو ألن ألوانھم  البيولوجيليسوا كثيرين ھم اآلباء الذين يتنكرون لنسلھم 
 الـ إنما النووية  تهيحدد ھويثنائي الوالدين للشخص  DNA أّي، ليس الـ. الجد الثاني

DNAھي والتي الھوية البيولوجية  ي أوال وقبل كل شيءھ نوويةالھوية ال .أحادي الوالدين
 ةيمكن رؤية الھوية البيولوجيكھوية نووية أّي . جزئيا فقطجزئيا، و ھوية جينيةأيضا 
  .المعين جسم اإلنسانلعن طريق التركيب الجيني جزئيا فقط مدعومة الھوية  ھذهو. فقط

أحادي  DNAوفق الـ تحديد ھوية الشخص بعالوة على ذلك، عندما يتعلق األمر 
 كذلك عنو فقط سلسلة األمھات الحديث يدور عن يجب أن نتذكر أنالوالدين الخاص به، 

اآلباء تتجاھل تماما سالسل الفحوصات ھذه . الرجال فقط لدى األخيرة، وفقطاآلباء  سلسلة
 ، في حين أنه مع كثرة األجيالاألبمن طرف م األأو  من طرف األم جدال، مثل المختلطة
ولكن ھذه . ھمعلى مدى أجيال ينالبيولوجي المختلطة لشخص ما معظم آبائه سالسلال تحتوي

التي تستند  ين أعاله، المؤشرات الجينية، كما ھو مبعندما تكون الوراثة يات علمحدودمھي 
من الواضح . (مسألة أصول المجتمعاتفي  الى كروموسومات ثنائية الوالدين، متدنية أكثر

عندما يكون ھناك شك أنه ال شيء في ھذه االدعاءات ضد استخدام الفحص الجيني الشامل 
  .)للشخص ينالبيولوجي نوالديالحول ھوية 
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تكتسب في مجموعة سكانية معينة الجينات أحادية الوالدين  األبحاث التي تستند الى
 عينمألصل  عالية جًدا نسبةينتج وفقھا انتماء جيني ب عندما فقط كبيرة،وفترات أھمية 

 أساس في ھذه الحالة ھناك .)على حد سواء الفلسطينيين واليھودالذي يتحقق لدى الوضع (
 ا من الناحية اإلحصائيةجيدً ، يميز مھاتسلسلة اآلباء واأل ؤكدفتراض أن ما يلال معقول

، معظم الفلسطينيينب فيما يتعلق خاص شكلب ھذا االدعاء صحيح .ختلطة أيضاسالسل المال
دائما تقريبا  على الزواج حيث اعتادوا لغاية الجيل األخير، الفصل التالي في سيعرض كما

أن تكون  فقط تلطة قليلةه الظاھرة أتاحت لسلسلة آباء مخھذو. عشيرةوال داخل الحمولة
  . مختلفة جينًيا عن سلسلة اآلباء واألمھات

 بحاثذكر األأن ن من المھم جًدا الفلسطينية ةيھوديال ةحالال، في ذلك باإلضافة الى
على ، الجھاز المناعي باألساس على: اآلباء واألمھات رتكز على سلسلةال ت التي الجينية

، كما وردت في الصمم الوراثيعلى م ونخاع العظى عل، )البله المميت( ساكس تايمرض ال
الجينية، حتى  ابسببھوالبيولوجية  - نوويةتعزز الھوية ال ألبحاثكل ھذه ا. ھذا الفصل بداية
  .ليھود والفلسطينيينلتركة مشال

 - حالة اليھوديةال، حتى في وراثيةالاالستنتاجات  محدودية، على أية حال
بحاث التي األتلك ، أخرى لألبحاث في ميادين اشرفم اك مكانترت، وللغاية ضئيلةالفلسطينية 

إن البحث األھم من بين ھذه األبحاث  .في ھذا الكتيبعرضت ، كما رتباطحركة اال أجرتھا
الى  ضرجيل الحا أمام بحثال اشير ھذي. ، فيما يليأدناه األنثروبولوجي الواردھو البحث 

من أجل  االرتباطاختيار طريق  ألبناء الجيل يح، مما يتصل الحقيقي للعائالت المختلفةاأل
  .المستقبلووجه  جيلالوجه يق السالم المنشود وتغيير تحق
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  العادات والتقاليد والدين - األنثروبولوجي الجانب
د    ادات والتقالي تند إلى شھادات حول الع ثمة معيار إضافي يدعم نتائج البحوث يس

رن  راضي صدقةلسامري وقد َشَرَع الكاتب ا. والطقوس الدينية ة الق ذ بداي رائن من بجمع الق
نة من . العشرين ة ُمس رويروي ھذا الكاتب عن عربي ة ُكفُ رة، االسم ( قري من المصدر كف

، بأن جــدتھا سبق وأوصتھا طولكرمفي منطقة ) الذي نعت به العرب قرية كان يقطنھا يھود
ي عادة إيقاد الش. (بإشعال الشموع خفية في أمسيات السبت ك ف ا في ذل ام، بم موع بشكل ع

  .)القبور أو بجانبھا، وال سيما في أمسيات السبت وعيد الحانوكا، غير متبعة في اإلسالم

رة انخراطه بعين كوكب في كتابه يھودا بورال ويتحدث الكاتب اإلسرائيلي      عن فت
ي م ه العرب ى وعن خادم ة األول ن كضابط في صفوف الجيش التركي خالل الحرب العالمي

رائيل دّي . إس ال ث ي استئص ة ف المية المتمثل ادة اإلس ن الع ب ع ن الكات ر م مع األخي وس
ا  ة، ومن ھن ال الالحق اء لألجي ي البق تمرار ف ى االس ود عل درة اليھ ة المس بق ات بغي اليھودي

ة ذا العجز، كانت يھودي ي عانت من ھ ه، الت أن أم ذا الخادم ب ذا، . استنتج ھ ا ھ ى يومن وحت
. كبار السن في األردن، الذين انتقلوا إلى ھناك من الغرب، عن ھذه العادةيتحدث فلسطينيون 

لمين كي ال يستطعن الرضاعة،  زوجن من مس واتي ت ات الل اء اليھودي دّي النس وقد تم بتر ث
  . ولكي ال يرضع أبناؤھن من حليب األم اليھودية، وبالتالي ال يتم اعتبارھم يھود

ل، وعن يتسحاق بن تسفي تحدث عن األصل الي ل الخلي وب جب ھودي لسكان جن
أكلوا لحم . سنة حافظوا على تقاليد إسرائيل 150أنھم إلى قبل نحو  م ي أخرة ل رة مت ى فت وحت

وأوقدوا الشموع مساء السبت وفي عيد األنوار، وفي حاالت ) المحلل لدى المسلمين(الجمال 
ورد اقتباسات من أبح .كثيرة دون أن يعلموا مصدر ھذه التقاليد وان ن ن تسفي في العن اث ب

ذا الفصل ي فلسطين مقدسة . الفرعي األخير من ھ اكن ف جزء من األبحاث يتحدث عن أم
يانتھا  اموا بص ة، وق اكن مقدس ا كأم ر إليھ بالد النظ اء ال ن أنح لمون م تمر مس ود، اس لليھ

ون لم يستمر المسلمون المحالكعبة، وتكمن أھمية الظاھرة في أنه ما عدا . وزيارتھا سنوًيا لي
ل وصول اإلسالم اكن كانت مقدسة قب ان . في أي مكان وصل إليه اإلسالم في تقديس أم وك

وكذلك نسل يھود بابل الذين أكرھوا على اعتناق اإلسالم،  مسلمو فلسطين شاذين عن القاعدة
ر الى جانب اليھود الذين حافظوا على دينھم، استمروا على مدى سنوات طويلة في زيارة  قب

  .في العراقئيل النبي يحزك

استمرار التقاليد اليھودية لدى في فلسطين تعرض بشكل واضح  الظاھرة الشاذة 
في الواقع، أنبياء وملوك إسرائيل يعتبرون أنبياء مقدسين في القرآن أيضا، . مسلمي فلسطين

ھذا خالفا للقدس التي . ولكن المسلمين من خارج فلسطين لم يبدوا اھتماًما بھذه األماكن
. مركزا لحجيج المسلمين من بالد أخرى في جزء من فترات ما بعد الفترة الصليبية كانت

في الحفاظ على األماكن، فقد ساعدت وباإلضافة الى أن الظاھرة المذكورة ساھمت كثيًرا 
في تحديد الموقع الدقيق لألماكن  اليھود الذين ھاجروا الى البالد في العصر الحديث

  .القالئل الذين بقوا في البالد لم يكونوا يعرفون جزًءا من األماكن اليھودية، حيث أن اليھود

يستعرض ھذا الفصل العادات الدينية التي وجدت لدى الفلسطينيين، وھي مرتبة 
جنوب جبل الخليل، الذي يعتبر سكانه . المختلفة في العناوين الفرعية حسب نسبتھا للمناطق

البداية، وفي المكان األول يطا باعتبار أن  ھم األبرز في الموضوع، سيتم استعراضه في
       :سكانھا ھم األكثر شھرة بأصلھم اليھودي
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  يطا

تسكن في  التي ،)مصنعو الخمر(مخامرة معلوم للكثيرين األصل اليھودي لحمولة 
قرب (قرية عنزة وتقطن أيضا في ) التوراتيةيوطا  –الخليلجنوبي ( من يطا الجزء الشرقي

وُينعت أبناء الحمولة من قَِبِل جيرانھم بالـ  ).منطقة السامرة –المھدمةصانور مستوطنة 
حتى  وھناك جزء من أبناء الحمولة يسكنون على أطراف يطا، وھؤالء يمارسون". يھود"

ولدى أحد رجاالت ھذه الحمولة الكبيرة . يومنا ھذا عادة إشعال الشموع في عيد األنوار
والتي يرجع أصلھا إلى اليمن، شمعدان فضة تم  ،)حوالي نصف السكان في قرية يطا(

وتم مؤخًرا اكتشاف إحدى أدوات الصالة  .توارثه من الجد إلى األب فاالبن عبر أجيال
وتقليد استعمال . ، حيث يشارك في استخدامھا عدد من أبناء الحمولة)تفيلين بالعبرية(القديمة 

ومن ضمن ذلك من أجل الصالة للشفاء أدوات الصالة، الذي كان أكثر انتشاًرا في الماضي، 
من األمراض، أخذ يتالشى على مّر األجيال، حيث إن أدوات الصالة التي كانت مع السكان 

وفي أعقاب النقص في . قد بليت، ولم يكن باإلمكان العثور على من يتقن إعداد أدوات جديدة
تي تذكروھا كطريقة أدوات الصالة حّول السكان عادة وضع أدوات الصالة على الرأس، ال

ھذه العادة منتشرة حتى يومنا ھذا لدى . للشفاء، إلى عادة شعبية لمعالجة أوجاع الرأس
وتمارس ھذه . فلسطينيين في كل أنحاء البالد، ويمكن وجودھا أيضا في األردن وسورية

العادة كتقليد الستخدام أدوات الصالة بمفھومھا الجسدي، كونه لم تبق معرفة، سوى لدى 
لم تحفظ معرفة كيفية لف  بشكل عام كما اتضح انه. ليلين، لمفھوم آخر ألدوات الصالةق

  .أدوات الصالة على اليد

ووفق العادة، فإن الرجل الذي يؤلمه رأسه يلف رأسه بشريط قماش ويربطه في 
مكعب الجلد الذي يحوي نصوًصا (وسط الجبھة، قرب المكان الذي يوضع فيه بيت الصالة 

وبھذه الطريقة ينتج نتوء . عند وضع أدوات الصالة الخاصة بالرأس) التوراةمقدسة من 
وبعد ذلك ُيدخل في العقدة التي تكونت مفتاًحا قديًما . بديل لبيت الصالة الخاص بالرأس

وبواسطته يبدأ بتدوير ولف شريط القماش حتى ينكمش، وبذلك يؤدي ) يكفي حجمه لذلك(
البرم والضغط بديال للف الجلد في أدوات الصالة على ويصبح . الى ضغط قوي على الرأس

اليد وللضغط الذي تشكله ھذه العملية على اليد، وكل ذلك بالدرجة التي تزيل أو تنسي وجع 
إن استخدام شريط قماش بدل شريط جلد ينبع من أن أدوات الصالة القليلة . الرأس األصلي

ھذه اللفافة خلقت االنطباع أن . لفترة طويلةالتي بقيت تم لفھا بقماش من أجل الحفاظ عليھا 
وبالفعل، بالنظرة األولى فإن األشرطة في أحد زوجي . األشرطة نفسھا، مصنوعة من قماش

أدوات الصالة التي اكتشفت مؤخًرا في جنوب جبل الخليل تبدو ألول وھلة مصنوعة من 
  .وفقط عن طريق الصدفة يظھر الجلد من داخل القماش. قماش

عالمة أخرى تؤكد الماضي اليھودي للكثيرين من سكان يطا وھي شعار وھناك 
ومؤخرا، ھدمت ھذه البيوت . نجمة داوود المنقوش على الحجر العلوي لباب مدخل البيت

القديمة التي كانت فيھا شعارات نجمة داود، بسبب تقادمھا والحاجة الى بناء بيت حديث 
قل قدما التي ما زالت قائمة، كان من المطلوب أما في البيوت األ. على قطعة األرض نفسھا
زھرة ذات ست أوراق والى جانبھا قرن  -وأشكال التمويه نمطية. تمويه شعار نجمة داود

موز كأنه يشير الى شعار الھالل اإلسالمي من أجل التمويه، النجمة الخماسية اإلسالمية 
ويج، التي ما زال يمكن رؤية نجمة ذات ثماني أوراق ت -بلون ضارب الى الزرقة، أو زھرة

  . مثلھا في بيوت قديمة في جنوب جبل الخليل وفي أماكن أخرى في يھودا والسامرة
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ثالثة أشكال تمويه نمطية لنجمة داود األصلية على أقواس أبواب بيوت قديمة في 
  جنوب جبل الخليل

ل في يستخدم شعار نجمة داود، وباألساس استخدم في الماضي، كشعار مقبو
إثر مالءمته ليستخدم كشعار لليھود ( .ختم سليماناإلسالم أيضا، حيث أطلق عليه 

والمسلمين على حد سواء، فقد تم اختياره ليكون شعار االرتباط كما يظھر على غالف ھذا 
كما يعتبر الشعار ذا أھمية في الھند وفي أماكن عديدة أخرى وكذلك لدى فرق  ).الكتّيب

ويظھر ھنا وھناك بسياقات . اليھودية ُينسب ھذا الشعار للملك داود وفي. سرّية معّينة
يھودية على مدى األجيال لكن انتشاره في أنحاء أوروبا بدأ باألساس في القرن السابع 

وفي . عشر، حيث ظھر على أعالم بعض الجاليات ورموزھا وكذلك على شواھد القبور
مثال (منذ تأسيسه، وباألساس في أماكن مقدسة اإلسالم تم االستخدام المتواصل لھذا الشعار 

أو عامة وفقط في تركيا وفي شبه جزيرة القرم وجدت حاالت ) في مكة الكعبة داخل مبنى
الحاالت المذكورة ھنا من يطا . قليلة لنقش الشعار على شواھد قبور من القرون الوسطى

الستخدام الجدي لھذا الشعار وتلك التي ستذكر الحقا، كلھا وجدت في فترات ما بعد البدء با
وھناك ادعاء . كما أنه في كل الحاالت وجد الشعار على بيوت أو شواھد قبور. في اليھودية

وھذا األمر متبع . بأن االستخدام لشعارات نجمة داود تم ألغراض الحماية وتحسين الحظ
دعاء ما ينقص أيًضا لدى اليھود الذين يتقلدون تعويذة نجمة داود، وليس في صحة ھذا اال

ومن مجرد االسم . من معنى نجمة داود كشعار يھودي خالل مئات السنوات األخيرة
حامي داود، تستشف الرمزية الوقائية للشعار، وربما أن / أي، واقي" ماغين دافيد"بالعبرية 
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المحارب الكبير الملك داود استخدمه للمساعدة في حمايته الذاتية بينما ابنه سليمان، الذي 
  .د السالم في البالد في عھده، قد سمح لنفسه بأن يحّوله الى ختم فقطسا

وبما أن شعار نجمة داود يعتبر مقبوال أيضا في اإلسالم، لم يخش أولئك 
الفلسطينيون، الذين أرادوا الحفاظ على عالقة بأصلھم اليھودي في الماضي، من عرضه 

مدخل وكذلك على شواھد قبور علنا على بيوتھم، وغالبا في أعلى القوس فوق باب ال
ولكن، كلما ازدادت حدة الصراع . أعزائھم، رغم أن الموقع المعين غير متبع في اإلسالم

بين اليھود والفلسطينيين، وخاصة بعد قيام دولة إسرائيل التي نقشت الشعار على علمھا، 
د المنقوشة على لوحظ لدى الفلسطينيين القيام بتطبيق أساليب مختلفة لتمويه ومحو نجمة داو

ووجود تقاليد يھودية أخرى وشھادات حول األصل . بيوتھم وعلى شواھد قبور أعزائھم
اليھودي في تلك األماكن التي وجدت فيھا شعارات نجمة داود، كما ذكر ھنا وسيذكر الحقا، 

  .يزيل أي شك عن كون نجوم داود تلك ھي شعارات يھودية بحتة

اليھودية واإلسالم في استعمال نجمة داود، فإن حتى وإن كانت ھنالك شراكة بين 
نشر يوفال باروخ من سلطة اآلثار  1999في عام . األمر لم يكن كذلك بما يتعلق بالمصابيح

-1988، وذكر فيه أنه في االستطالع الذي أجري في المكان بين السنوات 12مقاال عن يطا
ين ذوي سبعة أذرع منحوتة ، كشف عالما اآلثار تسفي ايلون ودافيد عميت مصباح1991

على قوس عارضة مدخل بيت قديم، مصباح في كل طرف من طرفي القوس، وكذلك 
  .مصباح آخر من نفس النوع منحوت على حجر

تقريبا كانوا في يطا يجلسون سبعة أيام حزن على الميت في بيت  1996حتى سنة 
ود دى اليھ نة فقط أصبحوا. العزاء، كما ھو متبع ل ذه الس د ھ دة  وبع زاء لم يفتحون بيت الع

اك، وخاصة . ثالثة أيام، كما ھو متبع لدى المسلمين وحتى يومنا ھذا ما زال أھل الميت ھن
ازة د الجن ا بع م رميھ ن ث ازة وم الل الجن اب خ قون الثي اء، يش دين . النس ال ال اول رج ويح

ادة تمس  ذه الع ك بحجة أن ھ ون ذل ادة ويفعل ذه الع تالمسلمون ھناك، اليوم، وقف ھ . بالمي
وا  وھذه الحجة الغريبة تمكنھم من عدم ذكر أن الحديث يدور عن عادة يھودية، لكي ال يعمل

ود ونھم يھ ا . على تعزيز اعتقاد الناس بحقيقة ك ا تقريب اء يط اد كل أبن ك السنة اعت ى تل وحت
ع تضييفات ألرواح  اد الشموع ولتوزي على التجمع في أحد أيام الخميس مّرة في السنة، إليق

د خميس األموات وھذا التقليد الذي يدعى . ألمواتا ا يكون للتقلي ليس إسالميا وھو أقرب م
مى  ودي المس ار"اليھ ون ھنفت داد و" تيك ة الصلوات وإع وات وإقام ر األم ي ذك ل ف المتمث

ري ول العب ل شھر أيل اك . الطعام وإيقاد الشموع ألرواحھم، والذي يجري عادة في أوائ وھن
ا عادة أخرى في يطا كا نت متبعة حتى وقت قريب وھي رفع قرص رفيعة من العجين تبرًع

وم . للكھنة حسب الديانة اليھودية وم تق ى الي ا زالت حت ا م ي يط ائالت ف وھناك عدد من الع
  .بخبز المصه لعيد الفصح اليھودي

ت تسمى  وحتى منتصف القرن التاسع عشر تقريًبا، كانت يطا الحالية، التي ما زال
زمن . رة والبلدة الوحيدة في البالد التي كان كل سكانھا يھود، قرية صغييوطا ومع مرور ال

أخذ يتالشى الحفاظ على التقاليد اليھودية في القرية، في أعقاب الخوف من المھاجرين الذين 
لھم  رين أص ن األخي م م ي قس د أن نس ألردن، بع رقية ل فة الش ن الض ة م ى القري دوا إل وف

نت عجائز القرية يجتمعن كل مساء سبت بجانب شجرة كانت وبالرغم من ذلك، كا. اليھودي
قد نمت من داخل صخرة جنوبي القرية، وكّن يقمن بإيقاد شموع السبت، كما روى في حينه 

د 1989وقد توقفت ھذه العادة فقط في سنة . يتسحاق بن تسفي ، نتيجة ضغط شبان القرية بع
ي بيت من حجر وكان ھناك مكان لقاء آخر إليق. االنتفاضة األولى اد الشموع ليلة السبت ف

هالعماريجنوب يوطا، يدعى  وق مدخل ى الحجر ف ذا . ، حيث توجد مزوزاه عل دم ھ د ھ وق
أن ال  البيت كجزء من محاوالت إزالة عالمات األصل اليھودي للسكان ومن أجل ضمان ب

ھذا البيت  تنفذ ھناك في المستقبل حفريات لكشف آثار يھودية، وقد تحّولت كل الساحة حول
وخالفا لعادة إيقاد الشموع بشكل جماعي، التي توقفت في أعقاب ضغط . الحجري الى مقبرة
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وم  ى الي وا حت ا زال امرة م ة مخ الجيران الذين ال يعرفون عن يھوديتھم، فإن عدًدا من حمول
ارس حتى . يوقدون شموع السبت في بيوتھم الخاصة ذي يم امرة ال ة المخ روع حمول أحد ف

ة أبو قبيطة دة أيقاد الشموع في أمسيات السبت ھو فرع اليوم عا يس بلدي الذي ينتمي إليه رئ
وھناك عادة يھودية أخرى كانت متبعة من قبل المخامرة في يطا وھي اغتسال . يطا الحالي

اء د انتھ ر، وخاصة بع ادة. الحيض النساء في بركة كانت في العماري واستعملت كمطھ  ع
ة جلدة شد مرحلة الختان ويشمل الثامن، اليوم في تنفذ ايط في الحمولة لدى الختان ل القلف  قب
  . اليھود لدى متبع ھو كما قطعھا،

في يوطا التوراتية يوجد كنيس كبير آيل للسقوط، وھو يعزز أيًضا الروايات حول 
لكن البلدة . من حمولة مخامرة سكن في الماضي قرب الكنيسأبو عرم فرع . الموضوع

. حت مدينة يطا، حيث أن معظم البناء الجديد أقيم شمالي شرق يوطاتوسعت جًدا وأصب
ألّف كتابا عن أصل الحمولة ساعد الكثيرين من أبنائھا في  قدمحمد علي أبو عرم وكان 

  .تعزيز روايات األجداد حول أصولھم اليھودية

كما ذكر، مصنعو (ھناك أمر آخر مثير لالھتمام وھو أصل االسم مخامرة 
ظم سكان المنطقة، يھود في األصل كان من المفترض أن يكونوا مسلمين، مع). الخمر

لم يتمكنوا من ). في نھاية الفصلأنظر وصف يتسحاق بن تسفي (استخفوا بتعاليم اإلسالم 
زراعة عنب النبيذ، ألنه كان في ذلك دليل إدانة وال يمكن إخفاؤه وعدم حرص السكان على 

فعملية الشرب نفسھا، وھي . بشرب النبيذ فالجميع أحبوا ذلكولكن بما يتعلق . تعاليم اإلسالم
ولكن من أين . عملية تتطلب وقتا قصيرا جدا، كان يمكن إخفاؤھا عن السلطات اإلسالمية

يمكن الحصول على النبيذ في حين أن الناس من المفترض أن يكونوا مسلمين؟ كان ما زال 
كل علني، ولذلك لم تمنعھم السلطات من ھناك يھود في المنطقة حافظوا على يھوديتھم بش

بماذا لقب كل الجيران ھؤالء اليھود، الذين كانوا يأتون إليھم . زراعة عنب النبيذ وتصنيعه
الخمر، بل أحيانا يقومون بشرائه بشكل سري؟ حتى وإن كان لھؤالء اليھود، /لشرب النبيذ

ة سابقة، فإنھم اشتھروا بلقب الذين حالفھم الحظ في إيجاد مصدر رزق جيد لھم، أسماء أصلي
  . مصنعي الخمر

التابعة لألمم المتحدة أونسكوب الظاھرة المدھشة جدا المتعلقة بيطا ھي، أن لجنة 
(United Nations Special Committee On Palestine – UNSCOP)  التي

 بخطة التقسيم، ذكرت يطا كبلدة يھودية، بسبب األكثرية اليھودية 1947أوصت في سنة 
، لما كان 1948ولو أن الجيش اإلسرائيلي احتل يطا في عام ! التي كانت فيھا في تلك السنة

  . ھناك نقاش اليوم بتاتا بالنسبة لھوية معظم سكانھا

 1928قام يتسحاق بن تسفي بزيارة يطا في عام رفقة ليسك، . دحسب المؤرخة 
من رجال الجبارين الذين  يبدو(أحد رجال المخامرة جبريل بن عبد الرحمن، واستمع من 

االسم الذي أطلق عليه كونه عمل الحقا (مخامر بأن يھودًيا يدعى  )انضموا الى المخامرة
وھذه . وصل الى يطا برفقة آخرين من أبناء قبيلته) في زراعة عنب النبيذ وصناعة النبيذ

خيبر بعد  القبيلة تنتمي الى القبائل اليھودية العشر التي ھربت الى فلسطين من مملكة
وقد سيطر أبناء القبيلة على القرية . خرابھا، وربما يكون قد مكث قبل ذلك في أماكن أخرى

بني يبدو من حمولة (ابنة أحد السكان المحليين تزوج مخامرة من امرأة . واستوطنوا فيھا
 بالضفة الغربية في فصل الشھاداتقطنة أبناء قبيلة بنيامين، أنظر الشرح عن قرية  -حوشيا
سكن أبناء عوض في الحارة الفوقا  1928وفي سنة . عوض وسالم: وخلفا ولدين) الحقا

أما أبناء حوشيا، من القدامى في المكان، . من القرية فيما سكن أبناء سالم في الحارة التحتا
فقد سكنوا في حي منفرد وربما أنھم انصھروا  وكانت تربطھم عالقات صداقة مع المخامرة،

  .مخامرةالحقا داخل ال

كتاب الخليل، مدينة اآلباء في . 1967لقد تجدد التواصل مع سكان يطا بعد حرب 
راحيل ينائيت ، تروي 1970في عام عودد ابيشر الذي حّرره  وتوطينھا في مرآة األجيال،
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.. :ما سمعته خالل زيارتھا للخليل عن القرى المجاورة )زوجة يتسحاق بن تسفي(بن تسفي 
 -سمعت الكلمة السحرية ينتقل للحديث عن قرية يوطا، وفجأةشيمي  يتسحاقولكن ھا ھو 

في جنوب جبل الخليل تربض قرية يوطا منذ : كالم شيمي يرّن كأسطورة". .. يھود خيبر"
وأضيفت الى التقاليد القديمة . التوراة كانت يوطا كما ھو معلوم بلد الكھنة في زمن. القدم

الخليل أكثر من مّرة أنه يسكن في يوطا  يوخشسمعت من "يقول شيمي  -أسطورة أخرى
، وفي معمعان الحرب أبناء عائلة مخامرة، وجّد جّد المخامرة قدم مع أبناء قبيلته من خيبر

يقاطعان كالم شيمي ويضيفان على  رابي مئير ودافيد ابنه. احتلوا قرية يوطا وتمسكوا بھا
قائلة بإن عائالت مخامرة ھي من حول الرواية ال تتعزز اإلشاعا. لمسة من عندھما قصته

أبناء المخامرة  شيوخأصل يھودي، وھم يتحدثون عن ذلك، بأنھم سمعوا عن ذلك من 
  .أنفسھم

  يھودا جنوب بقية
سكان الكثير من القرى جنوبي جبل الخليل، الذين كانوا ينتمون لحمولة مخامرة، 

عملية انتقال سكنھم إلى  ، حين أنھوا1983سكنوا في المغر الموجودة في القرى حتى سنة 
ھذا االنتقال لم يسبب لھم التنازل عن أراضيھم في بلداتھم األصلية، وھم يواصلون . يطا

  .فالحتھا حتى اليوم

اك للكرمل  1927في زيارة يتسحاق بن تسفي من سنة  التوراتية المدمرة، وجد ھن
ة. كنيس ل، حيث س الكرمل ويقع ھذا المكان قرب قري ل الخلي وبي جب ذاك جن اك آن كنت ھن

اد الشموع. حمولة مخامرة . وقد شاھد يتسحاق بن تسفي في القرية مزوزات وسمع عن إيق
  ".نحن من نسل يھود"قال له أبو عرم، شيخ القرية، 

ون  ذين يقطن امرة ال ة مخ اء حمول ن أبن ة م موع ثالث اورةالس ن ( المج القرب م ب
ودا –الخليل ا) منطقة يھ ى إنج د أنجزوا أو أوشكوا عل ك ق ة، ذل اق اليھودي ز إجراءات اعتن

ي  داءات الت ة واالعت ل العناصر اإلرھابي ن قب ا م ي يتلقونھ دات الت ن التھدي رغم م ى ال عل
وتتحدث إحدى مسنات العائلة، والحريصة على إضاءة شموع السبت والصوم . تعرضوا لھا

العائلة، في ذكرى خراب الھيكل، عن تواصل سلسلة األمھات اليھوديات الذي حافظت عليه 
  .مما ُيتيح ألبنائھا العودة إلى أصلھم اليھودي حسب الشرع

  

  )تصوير ونشر زئيف روطكوف(اليوم  قرية السموع
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دوا   ذين ارت مصير ابن المخامرة صاحب الشمعدان الفضي كان أسوأ من مصير ال
ي صحيفة  1984بعد أن انكشفت قصته في سنة . عن اإلسالم واعتنقوا اليھودية ديعوت "ف ي

. معاقا العبرية، تم تعذيبه من قبل إرھابيين لمدة ستة أسابيع، ونتيجة لذلك أصبح" أحرونوت
وھو اليوم يشعر بالمرارة تجاه الصحافة اإلسرائيلية، وليس مستعدا أن يسمع أو يتحدث عن 

ول . الموضوع دثوا ح رائيلي وتح اإلعالم اإلس لوا ب ذين اتص رون ال طينيون اآلخ ا الفلس أم
دي  وا بأي د عوقب داتھم، فق ي بل ة ف ارات يھودي ود إش ت وج ورا تثب وا ص لھم، أو التقط أص

ابيين أو  طينية إرھ رطة الفلس ل الش ن قب اء (م ر غط يدة بتغيي س الس ب نف ى األغل ذه عل وھ
اب ). الرأس كما أن البدو اإلسرائيليين الذين يخدمون في الجيش اإلسرائيلي أو يكشفون النق

رائيليين  دو إس ل ب ن قب رى م ة واألخ ين الفين دھم ب تم تھدي ودي، ي ن تفاصيل أصلھم اليھ ع
  . ينآخرين تحولوا الى مسلمين متطرف

  

  )تصوير ونشر زئيف روطكوف(غرفة في الحائط الشمالي لكنيس في السموع 

  

  )تصوير ونشر زئيف روطكوف(الزاوية الشمالية الغربية للكنيس في السموع 
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نفذ الجيش اإلسرائيلي عملية انتقام ضد حركة فتح في السموع،  1966في سنة 
ه في القرية قبيل انتھاء العملية، توّجه شيخ تواجد خاللو. حيث قام خاللھا باحتالل القرية

توّجه لضباط  -أبو عرم في تلك الفترة في القرية، الذي خلف الشيخ الذي التقى بن تسفي
رھم بأن سكان القرية ھم يھود، وطلب بأن يتم ضم أخبوفي المنطقة،  الجيش اإلسرائيلي

وخالل العملية اصطدم  الجيش اإلسرائيلي بشكل غير . القرية ومحيطھا الى دولة إسرائيل
وبسبب تعرض إسرائيل لالنتقاد في . من جنوده 14متوقع بجنود الفيلق األردني وقتل 

نية ضم المنطقة إلسرائيل، من إمكاأعقاب العملية العسكرية، وبسبب تخوفات الملك حسين 
وقد أدت العملية الى انضمام األردن الى حرب . فلم تكن االستجابة لطلب الشيخ واردة بتاتا

حفيد  تم اعتقالوالحقا، .  األيام الستة، وسيطرة إسرائيل على جميع أراضي الضفة الغربية
دائية ضد إسرائيل، ثم الشيخ الذي التقى بن تسفي، أبو لؤي أبو عرم، بشبھة القيام بأعمال ع

. لحركة فتح وتم تعيينه في منصب المستشار العسكري ألبو مازن انضم الى مجلس الثورة
أبو لؤي أبو عرم، الذي كتب بحثا عن األصل اليھودي لسكان المنطقة، ھو . اليوم د(

    ).محاضر في جامعة القدس

نتصف القرن حتى م. يوجد في السموع كنيس كبير ما زال قائًما بحالة جيدة
العشرين كانت آثار المزوزا، التي يضعھا اليھود على أبواب بيوتھم، تبدو جلية في مداخل 

وكلما ھدمت البيوت القديمة . كل بيوت القرية، ھذه اآلثار التي تبقى بعد إزالة المزوزا
وأقيمت مكانھا بيوت جديدة أخذ يقل عدد البيوت، التي شوھدت على أبوابھا آثار تلك 

الواقعة سعير وھناك وضع مشابه بما يتعلق بالمزوزات وجد أيضا في بلدة . وزاتالمز
وفي بلدة أخرى تقع جنوبي جبل  .القاناهالواقعة شرقي مسحة شمالي الخليل وفي قرية 

الخليل معلوم أن أحد األشخاص ھناك اضطر الى إزالة المزوزاه من مدخل بيته إثر ضغط 
وفي حمولة . بالمزوزاه القديمة، المصنوع بيتھا من زجاجالمحيطين به، لكنه يحتفظ سًرا 

االعتزال التام فترة الحيض، وھذه العادة تلزم االعتزال  يتبعون عادة من سعيرالمطور 
سبعة أيام بعد فترة الحيض، كما ھو متبع في اليھودية، خالفا لعادة االعتزال في فترة 

  .الحيض فقط، المتبع في اإلسالم

الذين حافظوا على تقاليد  المحاريقسموع ھم أبناء حمولة من سكان ال% 40
وفي فترة متأخرة استمروا في الحفاظ على إيقاد شموع عيد . إسرائيل إلى قبل نحو مائة سنة

وحافظوا على نقاء الحمولة . األنوار والسبت وتحدثوا عن انحدارھم من يھود خيبر
اعتنقوا اليھودية أو قرروا البدء بإجراءات وعلم أن عشرة من بينھم قد . وتزاوجوا فيما بينھم

ويحمل أبناؤھم وبناتھم أسماء نمطية لليھود وليس للعرب رغم أنھا لغوًيا . اعتناق اليھودية
وفي ضوء تجاھل ). حاييم(، عايش )كوخاف(ھي باللغة العربية، مثل سارة، كوكب 

فإنھم ال يتحدثون اليوم عن السلطات اإلسرائيلية، على مدى سنوات طويلة، لھويتھم اليھودية 
اآلن نحن "ھذه الھوية، وعندما يتم الضغط عليھم اليوم في ھذا الموضوع فإنھم يجيبون 

تم اعتقال أحد سكان السموع من قبل السلطة  2010في بداية شھر أيلول ". مسلمون
ي ذلك بما ف سوسيا،الفلسطينية بتھمة ممارسة عادات وتقاليد يھودية بالخفاء في مغارة قرب 

  .إيقاد الشموع واستعمال أدوات الصالة اليھودية

وكما في يطا، كان في السموع أيضا مبنى باسم العماري تم استخدامه في الماضي 
وتم . وقد ُحفظت صورة المبنى في السموع لكون المبنى مسجًدا. كمكان إليقاد الشموع

دة فوق باب المدخل، حيث التشديد على أھمية المبنى إليقاد الشموع من خالل حجر العضا
ما عدا األوسط، أنظر الصورة في (يمكن رؤية مصباح يھودي قديم ذي سبعة أذرع مائلة 

وحسب شكل وضعه في المبنى فوق الباب واختالفه عن بقية الحجارة ). الصفحة التالية
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ن وبھذا الشكل، فإن كل م. حوله، يبدو أن الحجر فوق الباب تم جلبه من بقايا آثار قديمة
استغرب وجود مصباح يھودي فوق باب المسجد، قيل له إنه مجرد حجر قديم تم استخدامه 

  .مجددا كمواد بناء وليس ھناك أية أھمية لما ھو منقوش على الحجر

  

  

) في السفلى(وصورة مقربة للحجر فوق الباب ) في الصورة العليا(مسجد العمري في السموع ال
  )تحت الطرف العلوي للكابل الكھربائي(م منقوش فيه حيث يمكن رؤية مصباح يھودي قدي
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فقط كصورة . (ومطھر يوجد كنيس صغيرمعون التوراتية قرب بلدة تل معون في 
ع  ون، ويق دعى ھو أيضا مع ان آخر ي ي مك توضيحية، فإن أرضية الفسيفساء من الكنيس ف

ة ز بيت عزوفي ). قرب كيبوتس نيريم جنوبي غزة، معروضة في الصورة التالي ي ي ان ف ك
مركز القرية كنيس قديم ومھمل ومع مرور السنوات أخذ يتھدم وبعد بداية عملية أوسلو ھدم 

  .نھائًيا وحرثت أرضه

  
  أرضية الفسيفساء من الكنيس في معون كما ھي معروضة في يد بن تسفي

ا،في   يم الفوق ة عن د أن  خرب ود، بع المجاورة للخط األخضر من شماله، يسكن نسل يھ
ام  طردوا ي ع ن  1948ف رائيلي م ل الجيش اإلس ن قب ا م يم التحت ن عن اورة للخط األخضر م المج

  .وفي عنيم التحتا يوجد كنيس فخم. ليفنا-شانيجنوبه، قرب 
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وخالًفا لكل الكنس األخرى . يوجد كنيس فخم تمت صيانته بشكل جيدسوسيا في 
وفي ھذا . 787في سنة في المنطقة، فإنه حسب الكتابة الموجودة فيه، تحول إلى مسجد 

  .1983البلدة أيًضا عاش السكان في مغر حتى سنة 

يتبع  )التوراتيةأدوريم (دورا في كل منطقة كھوف جنوب جبل الخليل وكذلك في 
السكان حتى اليوم الطريقة اليھودية لدفن أمواتھم، وھي مختلفة جوھرًيا عما ھو متبع لدى 

وكان متبًعا . ة على القبور وزيارة المقبرة كل سنةاستخدام كھوف للدفن، المحافظ: المسلمين
لدى معظم سكان جبل الخليل، الى قبل نحو ثالثين سنة فقط، القيام بطقوس زيارة القبر في 
الذكرى السنوية للوفاة، حيث كان الرجال يحملون سعف النخيل في طريقھم الى المقبرة 

عادة شبيھة في اإلسالم ولكنھا  وھناك. وكانت النساء تحضر التمر لتناوله قرب القبر
كما كانوا يقومون . تمارس في عيد الفطر وفي عيد األضحى وليس في الذكرى السنوية

بغرس شجرة في اليوم نفسه قرب القبر إن لم يكونوا قد غرسوا شجرة ھناك بعد، وھذه عادة 
فيما توقفت وفي وقت الحق استمرت النساء فقط في زيارة القبور، . يھودية وليست إسالمية

أضف الى ذلك، أنه يمكن العثور على . عادة جلب سعف النخيل وغرس األشجار حوله
في كل أنحاء فلسطين توجد في العديد من شواھد القبور فيھا قاعدة من  قديمة مقابر إسالمية

في حين أن القاعدة مغطاة أحيانا بالرخام ) في القبور األحدث من أسمنت أحيانا(حجر 
وھذا التقليد الذي تكون فيه قاعدة القبر غير . سم 30ادة بارز ويزيد أحيانا عن وارتفاعھا ع

وحسب اإلسالم السلفي يجب أن . منخفضة يعتبر مخالفا بشكل مطلق لعادة الدفن اإلسالمية
تكون قاعدة القبر منبسطة، كما أن القاعدة عادة غير مبنية بتاتا فيما حجر الشاھد فقط يكون 

وظاھرة وجود قاعدة مبنية للقبر بشكل مثير . ألرض كعالمة للقبربارزا فوق سطح ا
وقد سمح اإلسالم في العصور . لإلعجاب أحيانا، ھي عبارة عن تقليد لديانات أخرى

أما بناء القبور بارتفاع أعلى من ذلك فھو . سم 30المتأخرة ببناء قاعدة للقبر بارتفاع حتى 
أضف الى ذلك أن . يين ويدل على أصلھم اليھوديمتبع في معظم الحاالت فقط لدى الفلسطين

وھذا األمر نابع من التقليد . القبر الفلسطيني يكون متجھا في حاالت عديدة باتجاه القدس
اليھودي الذي يشير الى أن الموتى عندما يبعثون فإنھم يقومون من القبور ووجوھھم موجھة 

  .نحو القدس

  

  ، مبني خالفا ألحكام اإلسالم ومعلوم أنه قبر ليھوديقبر بجانب المسجد الكبير في بني نعيم
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وفي كل جنوب جبل الخليل يمكن رؤية األصناف السبعة المقدسة لدى اليھود، 
وفي ھذه المنطقة وفي أوساط البدو . والتي تعتبر مقدسة بالنسبة لھم أيضا وال يجوز اقتالعھا

خرى يتبعون حتى يومنا ھذا عادة في الجنوب وكذلك لدى العديد من الفلسطينيين في أماكن أ
أي خلع حذائه أمامھا كإشارة (، أي زواج األخ من أرملة أخيه والخلع "يبوم وحليتسا"

. بمستويات مختلفة من المحافظة على ھذه العادة) لتحريرھا كي تستطيع أن تتزوج من تشاء
ي السنة تظھر كمختلف عليھا ف) دون الخلع(إن عادة زواج األخ من أرملة أخيه فقط 

وعليه فإن ھذه العادة كانت مقبولة في . وھذه العادة غير مذكورة في القرآن بتاتا. اإلسالمية
وقد توقفت ھذه العادة بشكل تام في مئات السنوات . الماضي على جزء من المسلمين فقط

األخيرة في معظم الدول العربية وفقط في مصر ولدى العديد من الفلسطينيين ما زالت ھذه 
عادة التي يعود مصدرھا الى اليھودية قائمة، في حين أنھا تترافق لدى الفلسطينيين أحيانا ال

  .بالخلع أيضا

شمالي بني نعيم، شرق  جابر لدى عائلة يمكن رؤية مثال ألھمية األصناف السبعة
 ةومن بين األدوات الفني .أصلھم يعود الى المغاربة اليھود يقول أبناء العائلة إن. كريات أربع

 المختلفة التي يحتفظون بھا في البيت، يمكن رؤية، كما يظھر في الصورة التالية، رقعة
  .نحاسية وعليھا صورة عنب، وھو أحد األصناف السبعة المقدسة لدى اليھود

  

  صورة عنب، أحد األصناف السبعة المقدسة لدى اليھود، على رقعة نحاسية في بيت ببني نعيم

 إيقاد ظاھرة الماضي في رأوا بأنھم يحدثون أربع اتكري سكان بين من القدامى
فمن جھة، . شتاء كل في أسبوع لمدة في أمسيات السبت وكذلكنعيم  بني بلدة في الشموع
 بعد أجيال مدى على فقدوا، المنطقة تلك في اإلسالم اعتناق على المكرھين اليھود أن ربما

ولكن  .)األنوار(وعد الدقيق لعيد حانوكا بالتقويم العبري ولم يعرفوا الم معرفتھم اإلكراه،
من الجھة الثانية، ربما يكون تغيير موعد العيد قد تم بشكل مقصود وذلك لمنع كشف أصلھم 

وقال ضباط في . اليھودي لآلخرين في حالة انكشاف أنھم يوقدون الشموع في عيد حانوكا
وا في فترة الحانوكا شموعا الجيش اإلسرائيلي الذين خدموا في جنوب جبل الخليل إنھم شاھد

من بيت عّوا  ساليمةشمعدان كان يستعمل لدى عائلة  .بيت عواموقدة في بيوت سكان 
  :يظھر في الصورة التالية
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من عائلة في بيت عوا،  2013تم شراؤه سنة ). الحائط الغربي -مع كتابة(شمعدان من البرونز 
  دي القاسي قاموا ببيع الشمعدانالعائلة، وبسبب وضعھم االقتصا شيوخبعد أن توفي 

  

  لھا مصباح سبت من بيت عوا وشمعدان من دير سامت المجاورة
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العائلة التي توقفت عن  مصباح السبت القديم من بيت عوا الذي تم بيعه من قبل شبان
  الشمعة األوسط بعد أن مّر بتعديالت عشوائية، بما في ذلك تغيير وعاء استعمال المصباح،
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أبو سنينة من يطا عن وجود أدوات صالة لدى حمولة الشعابين رجال ويتحدث 
بأنه أّمه  2011وقال أحد أبناء حمولة أبو سنينة من بني نعيم في عيد الحانوكا . من الخليل

توقد أيضا في ھذا العيد شموع الحانوكا، وشموع السبت في شمعدان، وأن لديھم ولدى 
  :أنظر صورھا فيما يلي. مصنوع من البرونزأقربائھم أدوات يھودية أخرى، معظمھا 

  

  

  حذوة مع شعارات قبائل إسرائيل، بحوزة إحدى عائالت أبو سنينة

  

وجد في كشك (مصباح سبت تقليدي قديم مصنوع من حجر وبرونز من منطقة الخليل 
  )وقود قرب أريحا بملكية أحد أبناء العائلة التي انتقلت الى أريحا من الخليل في محطة
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  شمعدانات نحاسية، نادرة مع تصميمات نجم داود، لدى عائلة غنية من عائالت أبو سنينة
  

من الواليات  وناشط سالم المحامي كمال نواش رئيس حركة المسلمين األحرار
، روى عن إحدى بنات عائلة شريف من الخليل، المتزوجة من ابن عائلة المتحدة األمريكية

وراة قديم انتقل داخل عائلتھا من جيل الى جيل على مدى فترة أخرى، بأنھا ورثت كتاب ت
وفي القدس الشرقية يتحدثون عن عادة زواج األخ من أرملة أخيه المتبعة لدى أبناء . طويلة

نسمة  2,000وھي في األصل من الخليل، ويبلغ تعداد أبنائھا اليوم نحو أبو غربية حمولة 
  .شعراوييدعى  ويقيمون في الخليل والقدس، وجزء منھم

يوجد في الخليل عدد من البيوت القديمة نقشت عليھا نجم داود، كما يمكن العثور 
ولكن بما أنه من الممكن أن تكون كل ھذه ھي  .أدوات فنية يھودية يحاول السكان بيعھاعلى 

يھودي الذين  600الـ بعد مذبحة يھود المدينة وإخالء  1929بيوت وأدوات من مخلفات سنة 
   .قتلوا، فال حاجة لعرض ھذه النتائج ھنالم ي

ھي بلدة في حدود الخط األخضر تقع جنوب جبل الخليل وشمال غرب  الدريجات
ورغم أن البلدة قريبة للبلدات البدوية في المنطقة، لكن يسكن فيھا سكان ليسوا بدًوا . عراد

ريجات بلدة متطورة وتعتبر الد. في األصل وانتقلوا من جنوب جبل الخليل لبلدتھم الحالية
إال في بداية القرن العشرين عتنق سكانھا اإلسالم ًيا للبلدات البدوية المجاورة، ولم ينسب

   . وحتى اليوم يحتفظ بعضھم بمصابيح السبت في بيوتھم. تقريًبا
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  بدو ورّحل آخرون
التي يعتبر أبناؤھا رحال ولكنھم ليسوا التعامرة، ) مجموعة عشائر أو قبائل(صف 

ةتكوع (تكوع ا، منتشرة في جنوب بيت لحم ومركزھا في بدو اد الصف، ). القديم د اعت وق
على التنقل حتى عام  -نسمة 37،000 -أسرة 5،000الذي يصل تعداده في المنطقة الى نحو 

و  1967 ى نح اك ال ه ھن داد أبنائ وم تع ل الي ث يص رق األردن، حي ة وش ك المنطق ين تل ب
شمالي شرق خربة المنية، بيلة في الماضي مقبرة تقع في وقد استعملت الق.. نسمة 70،000

ة . معاليه عاموس ّيجة، يمكن رؤي ة ومس به مھدم وم ش ة، وھي الي رة القديم ك المقب وفي تل
كاوات  كاة(مش ع مش ي ) جم ور، ف واھد القب بعض ش ارة األساس ل ي حج ورة ف صغيرة محف

ائز ويروي شيوخ الصف أنه حتى إقامة السلطة . أسفل الجھة اليسرى الفلسطينية كانت عج
واتھن نوية ألم ذكرى الس ي ال كاوات ف ي المش اد الشموع ف ن بإيق ي . الصف يقم ل، ف وبالفع

كاوات ذه المش ي ھ ودا ف خام موج ا زال الس ان م نوات ك دة س ل ع ذي أجري قب . الفحص ال
  .وتفسر العجائز ھذا العمل بأنه عادات وتقاليد توارثتھا األجيال منذ زمن بعيد

  

  ضاءة مصباح زيت في يسار أسفل الشاھد في المقبرة القديمة بخربة مينيةمشكاة إل

ة بيت تعمر وفي بلدة أخرى قديمة للتعامرة تدعى   ون  شماليخرب ، وتكوعھردي
أدغمت من خالل اللفظ " بيت"التاء في آخر الكلمة األولى (بيت يعمر بلدة تدعى في األصل 

ة  ة الثاني ة الكلم امرة،  ")يعمر"السريع في بداي دا للتع ة ج وت القديم ى البي ور عل يمكن العث
ؤخرا دة بنيت م اك . بيوت ذات قبب على أسطحھا، الى جانب بيوت جدي ور ھن ويمكن العث

اء  رات آالف أبن ل عش ا ك ل منھ ي تناس امرة الت ثالث للتع لية ال ائالت األص ى الع ا عل أيض
ب اء اسمھم نس ة وفي األردن وج ةالتعامرة الذين يقطنون في المنطق ذه القري ى ھ ولكن . ة ال

ة، حيث  ة ميني دم من خرب األمر األكثر إثارة لالھتمام في البلدة ھو مقبرة التعامرة، وھي أق
ا زالت تستخدم . نحتت على اثنين من شواھد القبور القديمة فيھا نجمة داود رة م ذه المقب وھ

اق اإلسالم ووجد في المقبرة الدليل على إكراه السكان . حتى اليوم وبجانبھا مسجد على اعتن
رة  أي (كما ھو مرفق في الصور األربع ألكبر الشواھد الموضوعة في أعلى مكان في المقب

  ):أنھا األرفع مكانة
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يبدو (شاھد وبرأسه نجمة داود وقد تم نحت داخلھا لغرض اإلخفاء، ولكن بصورة خرقاء 
  .)على يد شخص ما أجبر على ذلك، لكنه لم يكن راضيا عن ھذا العمل

  
شاھد نحتت برأسه نجمة داود أصغر وقد نحت جزؤھا األسفل إلخفائھا كي تشبه النجمة 

  )لو كانت في األصل خماسية، لما كانت ھناك حاجة لتخريب الشاھد من أجل إخفائھا. (الخماسية
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الشاھد ھو من فترة الشاھدين . نسخ للتقليد اليھودي - شاھد مع نجمة خماسية وھالل: يمينالمن 
  سابقين، لكن الشعار تم تثبيته فوق طبقة من الجص تغطي الشعار الذي كان منحوتا سابقاال

  شاھد من فترة متأخرة وقد نحتت فيه مسبقا الشعارات اإلسالمية: اليسارمن 

ألنه عندما تكون ھناك أسلمة ليس  - الصور أعاله تشكل إثباتا لألسلمة باإلكراه
يكون ھناك خوف تكون ھناك حاجة إلخفاء  عن طيب خاطر فھنالك خوف، وفقط عندما

الحياء وحده . الماضي اليھودي ويضطرون الى تخريب قبور اآلباء من أجل ھذا اإلخفاء
  .ليس سببا ألعمال كھذه وخاصة بالشكل الذي يترك أثرا

  

تنوح المجاورة لھيروديون، مع زھرتين مدخل لبيت قديم على مشارف قرية 
تم حرق البيت من  من سخريات القدر أنه .تمويھي لنجم داود سداسيتين فوق الباب، كبديل

، وصاحبه الذي يبلغ من العمر "شارة الثمن"لجماعة  الداخل في إطار األعمال التخريبية
  .عام وما زال يذكر العلم التركي فوق ھيروديون، تم االعتداء عليه فقرر ترك البيت 102
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التنوح لدى فرع  قرية تنوحفي  ليومالتقليد اليھودي الذي ما زال متبعا حتى ا 
في القرية . من صف التعامرة ھو رفع قرص رفيعة من العجينالزير التابع لحمولة 

، على األقل في أحدى نقلت كل أم لبناتھا نوكديمالمجاورة لھيروديون، بجانب الطريق الى 
يز، والتفسير تقليد رمي قطعة عجين في النار عند الخب عائالت الفرع، وعلى مدى األجيال

أبناء القرية أن أمه كانت توقد  يذكر أحد. الذي أعطي لذلك ھو أن ھذا العمل يجلب البركة
، إيھود، وبعد الحرب 1948الشموع في مساء السبت، وكان اسمه في طفولته، حتى حرب 

ويقول أبناء . ولمزيد من الحرص أطلق على ابنه اسم محمداضطر والده الى تغيير اسمه، 
فرع أيضا إن اسم الفرع في األصل كان نوح، ولكن بسبب تلك الظروف تبّدل الى ھذا ال

 في عائلة .الى بيت تعمروتحويله تنوح، وربما بالتوازي وبما يشبه تغيير االسم بيت يعمر 
التي تحسب ھي أيضا على صف التعامرة، ما زالت قائمة حتى اليوم عادة دويب من زعترة 

  . دس شماال بدل التوجه جنوًبا باتجاه مكةالتوجه في الصالة نحو الق
البدوية، التي تقطن في قرية التعامرة وفي المحيط الرشايدة كما أن شيوخ قبيلة  

ل )شرقي الخليل(قرب معاليه عاموس  ور أوائ ي قب ة ف ، يروون عن عادة مماثلة كانت متبع
ديھم. القبيلة ادة، ول دور الحديث  كما يروي رجال المخامرة أيضا عن وجود تلك الع أيضا ي

  .عن حجر ناقص في الجھة اليسرى السفلى لواجھة شاھد القبر
ة  ة في أوساط قبيل ذبح المتبع ة ال ل كما أن طريق ى رھط من الھزّي ا زالت حت م

ل ( اليوم شبيھة بطريقة الذبح الحالل لدى اليھود وبالطبع لم يعترف بطريقة الذبح ھذه من قب
، وھي الشويّ ومثلھا أيًضا طريقة الذبح في حمولة . )د ذلكالحاخامية اليھودية ولم يطلب أح

وز من " (متسوت"في ھذه الحمولة أكل الـ ومتبع حتى اليوم من رھط أيًضا، خبز فطير مخب
ومن المتبع في قبيلة . في أيام الفصح اليھودي الى جانب مخبوزات أخرى) قمح دون خميرة

ا ي الن زالھزيل عادة اقتطاع قطعة عجين ورميھا ف ز الخب د خب داد . ر عن ديھم إع ع ل ا متب كم
دى  أتم السبعة ل ام الم ا أي الطعام لروح الميت بعد أسبوع من وفاته، وھذه العادة ھي من بقاي

اليھود يستمرون . اليھود وليست قائمة لدى المسلمين ومن أجل تمويه ھذه الذكرى الخاصة ب
ي ذكرى األسبوعين وا اةفي إعداد الطعام بشكل مماثل أيضا ف اك . ألسبوع الثالث للوف وھن

ة تحت الحطة اء . بدو من كبار السن يعتمرون طاقي ى إخف اجوا قط ال م يحت دو ل ا أن الب وبم
ة ة يھودي ي األصل طاقي ت ف ة كان راض أن الطاقي يمكن االفت المية، ف ة اإلس ر . الطاقي وعث

ة  اء قبيل د أبن وزة أح ة بح ى أدوات صالة يھودي ؤخرا عل ذي ي الطوريم ن رھط ال دعي م
ل . يھوديته ى جب نة ال رة في الس ة م اء القبيل نة يصعد أبن د رأس الس ال بعي ومن أجل االحتف

فوا . وينظمون حفلة كبيرة ة، كي ال يكش رأس السنة العبري ي ل د الحقيق ولكن ليس في الموع
د ذا التقلي ودي لھ بت وال . األصل اليھ موع الس دون ش يرة يوق اء العش ن أبن زًءا م ا أن ج كم

 17,000نحو (وھي القبيلة األكبر في رھط القريناوي، وفي قبيلة . أيام السبتيسافرون في 
دة ) نسمة ا أيضا في بل اتويقطن أبناؤھ و قرين ا أب ر السبع وديمون ين بئ وبي الشارع ب . جن

ون . عن عادة العشر للفقراء التي كانت متبعة عند الحصاد يتحدث أبناء القبيلة انوا ينفق فقد ك
وھذا خالفا لخمس (أكواب يأخذونھا ألنفسھم  9واحدا للفقراء مقابل كل  من بيدر القمح كوبا

في " سوفغانيوت" كما اعتاد أبناء القبيلة حتى اليوم على أكل). المحصول المتبع في اإلسالم
  ).كعك محلى يتم إعداده خصيصا لعيد األنوار اليھودي" (حانوكا"عيد 

جرى في إحدى اإلذاعات في  وذكر أكاديمي بدوي من جنوب البالد خالل نقاش
، أن البدو في جنوب البالد يتصرفون وفق الشريعة 2011أواخر شھر كانون الثاني 

. اليھودية وال يجيزون بتاتا التبرع بأعضاء الميت، وذلك خالفا لما ھو متبع في اإلسالم
ك من ولتوخي الدقة، تجيز الشريعة اليھودية اليوم التبرع بكلية واحدة من المتوفى وكذل

ومقابل ذلك، . الحيوان ليس إال، أي ال يوجد فيھا أي سماح خاص بالتبرع بأعضاء المتوفى
صحيح أن الشريعة اإلسالمية أجازت في البداية ھي أيضا التبرع بكلية واحدة فقط، ولكن 
في الفترة األخيرة أصبح من المسموح فيھا التبرع بأعضاء المتوفى دون قيود، بشرط أن 

وفي أوساط . ى قد وافق على ذلك مسبقا، أو إذا وافقت عائلة المتوفى قبيل وفاتهيكون المتوف
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البدو في إسرائيل ھناك من يتصرفون في ھذا الموضوع وفق الشريعة اليھودية، فيما 
  .يتصرف اآلخرون وفق الشريعة اإلسالمية

الذي يقطن في شمالي البالد ما زالوا حتى اليوم العزازمة وفي فرع قبيلة 
بعون، وفق التقاليد التي انتقلت من كبار السن، عادة االعتزال خالل فترة الحيض الذي يت

يمتد أسبوعا بعد انتھاء الحيض، ھذه العادة التي تعتبر مدتھا مقبولة، كما ذكر، فقط في 
كما أنھم اعتادوا على تربية خصالت شعر بمحاذاة األذنين ولكنھم . الشريعة اليھودية
حورا، من  السّيدوفي أوساط قبيلة ). من أجل إخفاء العادة اليھودية(نين يخفونھا خلف األذ

في و .المجاورة لمفرق تل شوكت شمالي بئر السبع، تتبع حتى اليوم عادة زواج أرملة األخ
عن عادة اقتطاع العجين التي كانت الزرازير من الھيب شمال البالد يروي رجال قبيلة 

التي تنتمي الى مزاريب كما أنه في قبيلة . خبز في البيتال كلما خبزن متبعة لدى النساء
صف الھيب وتقطن في الجوار، يتحدثون عن اقتطاع العجين، وكذلك عن عادة رمي الملح 

كانت متبعة في الماضي، وھي عادة غير إسالمية ومتبعة فقط لدى يھود  يتال ضد الجن
  .العراق والمغرب

، والتي يعود "معنيين"يطلق عليھا اسم مجموع القبائل البدوية الصغيرة التي 
يتشكل معظمه من مجموعة قبائل تناسلت  األردنية،معان الى مدينة  ومصدر اسمھا أصلھا

وروى أحد وجھاء المجموعة أن جميع قبائل المجموعة اعتادوا حتى . الزبارقةمن قبيلة 
دا في الحاالت التي لم الفترة األخيرة على ختان أبنائھم في اليوم السابع من والدتھم، ما ع

يتيسر للعائلة فيھا دفع نفقات االحتفال حيث يتم تأجيل الختان الى أن يتم المولود السنة من 
واليوم يجرون عملية الختان فور خروج المولود من المستشفى، وأحيانا حتى في . عمره

وما زالت  -لماضيالعادة التي اتبعت في ا. المستشفى نفسه في اليوم الثاني من والدة المولود
بما يتعلق بموضوع أيام المأتم لدى القبائل المعنية ومدة فتح بيت العزاء فما  -في الذاكرة

وكان متبعا لديھم حتى توقيع . زالت ثالثة أيام في العلن وإتمامھا لسبعة أيام في السر
وقد . تاتفاقيات أوسلو تمزيق مالبس أبناء ذوي القرابة من الدرجة األولى عند دفن المي

استبدل اإلتمام للسبعة في أيامنا ھذه، من أجل تمويه األصل اليھودي، بوليمة لروح الميت 
أيام من وفاته، وكما ھو متبع في قبيلة الھزيل، يتم إعداد والئم أخرى كھذه بعد  10بعد 

ميت كما يتم أحياء الذكرى السنوية للوفاة بزيارة قبر ال. أسبوعين، وأحيانا بعد ثالثة أسابيع
وقد أدت التغييرات المتواصلة التي طرأت على العادات والتقاليد الى التقليل . وبوليمة

بدرجة ما من شأن عادة المأتم وفتح بيت العزاء، واليوم يوجد من بينھم من ال يقّدم اللحم 
وھناك عادة أخرى متبعة لدى مجموعة قبائل الزبارقة . للمعزين خالل أيام العزاء الثالثة

وتشمل المجموعة قبيلة الزبارقة التي تقطن بمعظمھا . ادة زواج األخ من أرملة أخيهوھي ع
أبو من رھط وفي مناطق مختلفة بالنقب، وقبيلة النصاصرة في اللد وفي األردن، وقبيلة 

أبو جزر، أبو محارب، من األردن، وقبائل  أبو عبيدالتي تقطن شمالي رھط، وقبيلة حامد 
ولدى إحدى القبائل في رھط متبع حتى اليوم . وجميعھا من قطاع غزةالغلبان وأبو صلّيح، 
  .إيقاد الشموع في الخفاء

ل وروى   ة رج ن قبيل ة م دى عائل ه ل ارة ل الل زي ه خ ي أن يش األردن ي الج ف
أدوات صالة بحوزة العائلة  وجود البدوية في وادي موسى شرقي األردن، كشفالحويطات 

ليد، وحتى أنھم اقترحوا على ضيوفھم استخدامھا كتعويذة كانوا يستخدمونھا، وھي للرأس وا
وس . لعالج الصداع وھناك عادة أخرى متبعة في ھذه القبيلة حتى اليوم، وھي استمرار الجل

ام  ة أي أتم الرسمي ذي الثالث اء الم د انتھ في البيت للحداد خفية حتى استكمال السبعة أيام، بع
الم ي اإلس ع ف و متب ا ھ ل األ. كم الل ك دادوخ س الح ر مالب تم تغيي بعة ال ي ام الس ة  .ي قبيل

ون  ا معروف ًدا، وأبناؤھ ة ج ل المحترم ن القبائ ر م ة تعتب ة لصف التياھ ات التابع الحويط
ى . كمحاربين شجعان د لصوص وحت ا في الماضي البعي ومعلوم أنه كان في صفوف أبنائھ

ل ا. اليوم يعتبرون كمحاربين مرتزقة نوعيين لفلسطينية التي تفتخر وھناك عدد من الحمائ
   .بأن أصولھا تعود الى الحويطات، ولكن ليس دائًما بوجه حق
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ر   أضف الى ذلك أن القضاء البدوي، المتبع لدى العديد من الفلسطينيين من غي
ى قضاء  ي في أساسه عل دو العرب األصليين، مبن د من الب البدو، وكذلك في أوساط العدي

النفي من  - مثال، من يقتل خطأ حكمه، في غياب مدن ملجأ. بتغييرات تالئم الواقع - التوراة
  .مكان سكناه

 1918من سنة  1أرض إسرائيل بالماضي والحاضر في كتابھما المشترك
عن القضاء الخاص الذي كان متبعا  بترجمته العبرية، يكتب بن غوريون ويتسحاق بن تسفي

ن، الذين شكلوا في تلك السنة األغلبية وقد نسبوا ھذا القضاء باألساس الى الفالحي. في البالد
وفي وقت متأخر فقط حصل ھذا القضاء على اسمه . المطلقة للسكان غير اليھود في البالد

  :كون معظم القضاة كانوا من الشيوخ البدو) القضاء البدوي(الحالي 
، عندما منحوا للشيوخفي الزمن القديم، زمن السيطرة القوية  – "قوانين إبراھيم"

حية القضاء بأنفسھم بين الفالحين، كانوا يحكمون وفق قوانينھم التقليدية، وھذه كانت صال
قوانين الفالحين أو تقاليد . تختلف كليا عن القانون اإلسالمي الرسمي المتبع في محاكم الدولة

ھو الخليل وسميت [قانون أبينا إبراھيم  -"شريعة الخليل"القضاء غير المكتوبة كانت تسمى 
لقد احترم الفالحون جدا . ، خالفا لشريعة محمد، نبي العرب]سمه مدينة الخليلعلى ا

 ، أي العادات المحلية القديمة، عادات وتقاليد آبائھم، بينما قوانين محمد"قوانين أبينا إبراھيم"
   .كانت غريبة بالنسبة لھم - التقاليد القضائية العربية -

مثل الھزيل؛ ھوية (ابعة لصف التياھة من المتبع في أوساط القبائل البدوية الت
 40أن تظل المرأة نجسة مدة ) القبائل األخرى في ھذا الصف ستفصل في ھذا الفصل الحقا

ھذه العادة غير . يوًما بعد اإلنجاب، إذ ال يجوز لھا إعداد الطعام ألي إنسان سوى لنفسھا
متبع لديھم افتداء المولود البكر وكذلك . اإلسالمية، متبعة أيًضا لدى اليھود المتزمتين دينًيا

  .يوًما من والدته 40بذبح شاة فداء له بعد 
 من القبيلة البدوية رّ مُ ، فمن المتبع لدى عائلة وباإلضافة الى عائلة الشوي البدوية

في البيت واالحتفاظ بھا " متسوت"جنوب يطا، القيام بخبز  التي تسكن في، سابقا شعابين
سيتم الحقا ذكر . على البدو من قبل غير اليھود ال يقتصر" متسوت"وتناول الـ .للفصح

نكتفي ھنا بقصص  .أماكن أخرى متبع فيھا ھذا األمر لدى عائالت غير يھودية في البالد
وعندما . قبيل عيد الفصح في منطقة بيت لحم أيضا" متسوت"للـ  اكبير اھناك طلب تؤكد أن

مقابل (، يتم خطف كل الرزم "متسوت"ـ تصل الى المكان شاحنة من إسرائيل محملة بال
وبأن . مباشرة من الشاحنة، الى درجة انه يتعذر تفريغھا في الدكان الذي طلبھا) الدفع طبعا
قبل كل فصح الى نتسيرت عيليت لكي يذھبون شفاعمرو من الناصرة وحتى من  مواطنين

يقوم محليون " روش ھعين"المجاورة لـكفر قاسم وبأنه في ". متسوت"يشتروا من ھناك 
يمكن االدعاء طبعا، أن ھذه (. للفصح، حيث يتم تسويقھا في البلدة نفسھا" متسوت"بشراء 

، وأن شراءھا قبل الفصح فقط نابع من سعرھا "متسوت"العادة نابعة من الحب الخالص للـ 
ولكن من مجموع روايات ذوي الشأن وشھادات أخرى يتضح، أن . الرخيص في تلك الفترة

ذه العادة على األقل لدى أولئك األشخاص ال ينبع فقط من الشھية الكبيرة مصدر ھ
  ). التي تظھر لسبب ما في بداية الربيع" متسوت"للـ

في  الشجاعيةفي حي  1967، التي أقام قسم منھا حتى عام السواركةأما قبيلة 
ى األغلب غزة، واليوم أبناؤھا موزعون في أماكن مختلفة، فتؤكد وجود عادات يھودية عل

الفصل بين اللحم والحليب، التجمع للصالة في : كانت متبعة فيھا، على األقل حتى تلك السنة
للسبت، إيقاد الشموع ليلة ) خبز يستعمله اليھود أيام السبت" (حاله"مكان سري، إعداد 

وكان الجيران يلقبون أبناء ). طقوس استحمام يھودية" (مكفيه"السبت، تغطيس النساء في 
كما أن نساء ذلك الجزء من أبناء ). الخواجة سيد ليس عربيا(بيلة باليھود والخواجات الق

يمارسن حتى اليوم  معاليه عاموسالقبيلة الذين يقطنون اليوم في قرية التعامرة قرب 
وحتى قبل عدة سنوات كانت . فريضة اقتطاع قطعة عجين ورميھا في النار عند خبز الخبز

 الثامن اليوم في أبنائھا بختان القبيلة وتقوم .ھن في جنازة أزواجھناألرامل يقمن بشق ثياب
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 أن على تربين بأنھن القبيلة عجائز وتروي لوالدتھم وتطبق تقليد الزواج من أرملة األخ
  .لألمم نور ھم القبيلة أبناء

وھناك تقليد آخر منتشر لدى العجائز في ذلك المكان وھو إيقاد الشموع في 
كان مطلوبا ) أمسية السبت(التقليد األصلي أليام الجمعة . خميس والجمعةأمسيات أيام ال
في الفترات التي شددت فيھا السلطات على إسالمية السكان، كان يأتي في أيام . أحيانا للتستر

الجمعة مفتشون ليفحصوا فيما إذا تم إيقاد الشموع، ومن كان ُيضبط متلبسا كان يعاقب 
وديتھن قامت العجائز بإيقاد الشموع في تلك الفترات الصعبة في ولكي ال يتھمن بيھ. بقسوة

كما كن يقمن بإيقاد . أيام الخميس، حيث ال يأتي أحد لفحص إيقاد الشموع في ھذه األيام
وأحيانا عندما كن ال يعرفن يوم الخميس . الشموع في أيام الجمعة إذا سمحت الظروف بذلك

، كن يقمن بإيقاد الشموع يوم الخميس وإذا سمحت فيما إذا كان األمر ممكنا يوم الجمعة
كما وجد تقليد . الظروف كن يقمن بذلك يوم الجمعة أيضا، ولم تتنازل النساء عن ھذا التقليد

من الخليل وكذلك لدى عائالت أبو سنينة إيقاد الشموع في أمسيات أيام الخميس لدى حمولة 
ون بمعظمھم في بلدة كعابنة المعزولة الواقعة يقطن الكعابنةكما أن أبناء  .من القدس الشرقية

جنوبي التعامرة، غربي البحر الميت، وكذلك قرب عطروت وفي يطا، في حين أن فرًعا 
قد تم نقله من قبل الحكم العسكري اإلسرائيلي شماال الى رواعين، من القبيلة، يحمل اسم 

ل أبناء القبيلة حتى اليوم يتبعون وما زا). لمنع النزاعات مع أھالي بني نعيم(منطقة التعامرة 
وكذلك  تقليد الجلوس سبعة أيام حدادا على الميت، وختان أبنائھم بعد أسبوع من والدتھم

   .يطبقون تقليد الزواج من أرملة األخ

  ومحيطھا القدس
جنوب غرب القدس معلوم أن العديد من البيوت القديمة التي كانت قائمة ھناك  نحالينفي 

كان منحوتا عليھا نجمة داود على حجر في أعلى ) ا من أجل بناء بيوت حديثة مكانھالكن تم ھدمھ(
عندما اضطر السكان المحليون الى تفسير وجود  1948بعد عام ). كما في يطا(قوس مدخل البيت 

الذين تم (نجمة داود فوق مداخل بيوتھم، برروا ذلك بأن البيوت بنيت على يد يھود غوش عتصيون 
وأن أولئك اليھود ھم الذين نحتوا نجمة داود دون الحصول على إذن من ) 1948ي حرب إخالؤھم ف

أما حقيقة أن معظم البيوت القديمة بنيت قبل سنوات عديدة من اإلنشاء األول . أصحاب البيوت
  .لغوش عصيون فلم تزعج أحدا

  
  نجمة داود فوق مدخل بيت قديم قرب قبر النبي شموئيل
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، وبدون أي أالعيب وقد وجدت نجمة داود جميلة للغاية ومحافظ عليھا جيدا
قبر النبي (النبي صموئيل منقوشة في حجر رأس القوس لعضادة باب بيت قرب  تمويھية،
: شيء من التمويهولكن ھنا أيضا كانت ھناك ضرورة ل. على مشارف القدس) شموئيل

حسب الشھادة التي أدلى بھا السكان المحليون سابقا، فإن الحجر الناقص فوق رمز نجمة 
داود قد أزيل في الماضي من قبل صاحب البيت لكي يضع مكانه الرمل والتبن ليزرع فيھما 

وقد شھد ھؤالء األشخاص أيضا بأن فوق  .نبتة تخفي نجمة داود دون أن يشوه منظرھا
من أجل إقامة حديقة  1967من مداخل البيوت األخرى في القرية، التي ھدمت بعد  العديد

شرقي التلة الفرنسية في عناتا وفي . ة آثار نجمة داودمنقوش تسياحية في المكان، كان
ويروي . القدس توجد تحت المسجد مغارة وفي مدخلھا منقوشة نجمة داود في الحجر

  .وبأن البلدة سّميت على اسمھايرمياھو، ة النبي ابنعنات، المحليون بأن ھناك دفنت 
وھناك قصة مشابھة وفيھا خليط من نجمة داود ونجمة خماسية ومناجل وزھور 

، وجميعھا بارزة، إذ يمكن رؤيتھا فوق بوابة )بما يشبه ما وجد في يطا(سداسية وسباعية 
شھادة تفسر ذلك وھنا ال توجد . مدخل بيت فلسطيني في حي عين كارم بالقدس في األصل

  .1948كون جميع سكان الحي قد ھربوا كالجئين في عام 

  

  نجم داود الى جانب رموز إسالمية فوق بوابة مدخل بيت فلسطيني في عين كارم
  )تم الحصول على الصورة بلطف من الرسامة المقدسية دفوريت بن شاؤول(

  

الذي (في حي المالحة القديم  نجمة داود ممّوھة بدائرة، منقوشة على أحد البيوت القديمة
  )بلطف زئيف بركو( ).1948لم يسكن فيه يھود حتى 
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ثالث نجم داود، تمت استدارتھا قليال لغرض التمويه، فوق أبواب الخروج للشرفات في 
  )بلطف زئيف بركو(رم االطابق الثاني لبيت قديم في عين ك

  

  يبدو جلًيا أن نجمة داود تمت استدارتھا صورة مقّربة لواحدة من نجم داود من الصورة السابقة،

ة  ي حمول يمف ليمان -نس ذين (، س د ھ ا أح ن عائالتھ دة م ل واح ل ك ث تحم حي
مين ا من ) االس ت حنين وديبي دثون عن أصلھم اليھ دس، يتح مالي الق راد . ش داد أف غ تع يبل

وم  ة الي و  200الحمول ى نح افة ال ا، باإلض ت حنين ي بي رد ف دة 300ف ات المتح ي الوالي  ف
ة م يكن . األمريكي نھم ل دھم، حيث أن أصل جزء م اداتھم وتقالي ي ع ق ف ومن خالل التحقي

اك في الماضي  ا ھن ان متبع ه ك معروفا قط ألبناء الحمولة الذين تم التحقيق معھم، يتضح أن
تكمال  ى اس زاء حت تح بيت الع ي ف وم ف ى الي ائالت حت تمر الع ا تس ز، فيم ادة اقتطاع الخب ع

ا د األي بعة، بع زاءالس ديم الع اء لتق ا الغرب ل فيھ ي يص مية الت ة الرس ح أن . م الثالث ويتض
دموا  زاء أن يق ام الع الل أي ون خ رة، ملزم وفى المباش ة المت اء عائل يس أبن رين، ل اآلخ

م ). كما ھو متبع لدى جزء من اليھود ولكن ليس لدى المسلمين(التضييفات للمعزين  كما أنھ
داء يقومون بختان المولود بعد سبعة أيا ا ممارسة طقس افت ديھم أيًض ع ل ه، ومتب م من والدت

ة ادة اليھودي ا للع ن خالف الم، ولك ي اإلس ع ف ر متب ذا الطقس غي ود، وھ د  -المول تم بع ه ي فإن
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أربعين يوًما من والدة المولود، سواء أكان ذكًرا أم أنثى، وذلك باستثناء الولد البكر حيث يتم 
ة إجراء ھذا الطقس بعد ثالثين يوًما من ة اليھودي ي الديان ع ف و متب ا ھ ه كم ويتضمن . والدت

ذه  ة خاصة بھ د أدعي ه تردي تم خالل ھذا الطقس ذبح شاة كأضحية من أجل افتداء المولود وي
بة تم . المناس اة لألضحية، ي ى الش ة الحصول عل اء العائل ون بوسع أبن دما ال يك ا، عن وأحيان

  .سنة 12حتى سن  -مدة أطول بكثيريوما بعد الوالدة وأحيانا ل 60تأجيل الطقس لمدة 

ويروي أبناء الحمولة عن نجم داود التي كانت منحوتة على عضادات الحجر فوق 
ان  ا من أجل إخالء مك د ھدمت جميعھ ة، التي ق ي القري ة ف أبواب العديد من البيوت القديم

دس أ. لبيوت مرتفعة ة في الق ا ومن المستعمرة األلماني ود من حيف م كما ويروون عن يھ نھ
ي  ى األغلب ف قاموا وقت الھدم بشراء الحجارة المنحوت فيھا نجم داود، لكي يستعملوھا عل

دة ى زوجين من الشمعدانات . بناء البيوت الجدي ة عل وت عائالت الحمول ر في أحد بي وعث
ه . البرونزية د بأن ى التأكي ه أصّر عل ه، لكن وروى صاحب البيت أنه حصل عليھما من جّدت

ةيمكن شراء شمعدا دس القديم ة والق ا القديم ا من عك . نات من ھذا النوع في ھذه األيام أيًض
وروت صاحبة البيت أنه كان متبعا في الحمولة إيقاد الشموع في الشمعدانات كل أمسية يوم 

  .خميس

  

  زوجا الشمعدانات البرونزية في بيت عائلة ببيت حنينا

ة  ديم لحمول ز الق يتي إن المرك مبش ي الحي المس ان ف ود  ىك ارة اليھ م (ح ي ت الت
دس)حارة الشرفاستبدال اسمھا باسم  ة بالق دة القديم . ، وھي محاذية للحي اليھودي في البل

يس . وھذا المكان يدل على األصل اليھودي للحمولة ة اشترى الكن اء الحمول ة أحد أبن الخرب
ن ( 1720في عام أن كان قد حرق الكنيس بعد  وأقام ھناك مبنى في الحي اليھودي بسبب دي

بالد من رابي يھودا حسيد بطلب من  لم ُيسدد للمسلمين الذين قاموا ببنائه ى ال الذي ھاجر ال
ى مدى ). 1700بولندا على رأس ألف من المتدينين اليھود سنة  كانت العائلة ذات جاه، وعل
ل . سنوات عديدة كان رؤساء بلدية القدس من أبنائھا دد ومع ازدياد عدد أفراد العائلة انتق الع

ز )على اسم شيت، ابن آدم وحواء(بشيت األكبر منھا الى قرية  ، الذي يدعى من قبل اإلنجلي
  .اشيت

ھرب أبناء العائلة من القرية برئاسة أربعة أخوة، وانقسموا الى  1948في عام 
اثنتان منھا وصلت ُكالب، ، ودعيت ھناك باسم خان يونسإحداھا ھربت الى : أربع حمائل

وبقيت إحداھما تحمل االسم األصلي، فيما حملت األخرى اسم حمولة ، بيت أوالالى 
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أما األخيرة فعادت الى البلدة القديمة بالقدس ومن ھناك انتقلت بمعظمھا الى سلحين، 
عدد من المستوطنات  الكبيرة وكثيرة األراضي لقد أقيم على خرائب القرية. األردن

كان متبًعا لدى أبناء  .دود شرقا الى غديراالمؤدي من أس 41على جانبي شارع ) موشافيم(
الحمولة حتى وقت قصير ختان مواليدھم بعد سبعة أيام من ميالدھم، ولكن كما ھو متبع 
لدى عائالت فلسطينية أخرى، أصبحت الحمولة مؤخًرا تقوم بختان مولودھا بعد خروجه 

ھي كما ھو متبع في قبيلة أما بما يتعلق بعادة فتح بيت العزاء ف. من المستشفى بعد الوالدة
ثالثة أيام كما ھو متبع في اإلسالم، لكن العشاء  -من أجل إخفاء العادة اليھودية -الھزّيل

لروح الميت فيتم إعداده بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثالثة من الوفاة في أيام الخميس، وذلك 
بيت العزاء لمدة سبعة وكانوا في الماضي يتبعون عادة فتح . من أجل تمويه التقليد اليھودي

وزواج األخ من  الخلع عادة يوًما من والدة االبن البكر، وكذلك 40أيام وافتداء المولود بعد 
نسمة، منتشرة  8,000ھذه الحمولة، التي يصل تعدادھا غرب األردن الى نحو . أرملة أخيه

يات اليوم في محيط القدس وفي خان يونس وغزة ونابلس واألردن ودمشق وفي الوال
ويعود أحد أسباب تشتت الحمولة الى قيام السلطات اإلسرائيلية بطرد . المتحدة األمريكية

، مع عودة اليھود للحي 1967جزء من الحمولة من مكان سكناه في البلدة القديمة بعد سنة 
  .اليھودي ومحيطه القريب

بة سنة، وھي مكتو 300بحوزة شيخ الحمولة شجرة نسب الحمولة التي تعود الى 
متًرا، ويعود النسب فيھا  16على قطع من جلد ظبي موصولة بعضھا ببعض ويبلغ طولھا 

وقد توقفت الكتابة في ھذه الشجرة في بداية القرن . الى شيت، الذي تحمل العائلة اسمه
وحسب التقليد العائلي، فإن فتح شجرة . العشرين، بعد أن أصبحت الحمولة كبيرة للغاية

وف بھذه المناسبة يؤدي الى عدد من حاالت الموت في صفوف العائلة دون ذبح خر
ووفق ما ھو مكتوب في شجرة النسب، فإن العائلة تنسب نفسھا أيضا ألبينا إبراھيم . الحمولة

العربية، الذي كان يتبع قريش ابن قبيلة (جد النبي محمد لعبد المطلب، الخليل وإلسماعيل و
  ).ثير من حفيدهالديانة اليھودية واعتنق اإلسالم بتأ

  
صورة لقبر في مقبرة مأمن هللا في القدس نقشت عليه نجمة داود وقد تم تشويھھا جزئيا 
للتمويه، وكانت المقبرة بمثابة المقبرة اإلسالمية الرئيسية للمدينة منذ القرن الثالث عشر 
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, )شرق -جنوب -شرق(باتجاه المسجد األقصى  تتجه كل القبور ھناك تقريًبا. 1948حتى عام 
  .سم 30قاعدة بعض القبور ھناك أعلى كثيًرا من . وبشكل واضح جًدا، ليس باتجاه مكة

  

  . شكل شمعدانقبر في الجزء الخلفي لنفس المقبرة المقدسية التي تدعى مملوكية، وعليه 

نسمة وتسكن في أماكن مختلفة في  700التي يبلغ تعدادھا نحو بيبي وفي حمولة 
نسمة  1200، ونحو )وغيرھارأس العمود، أبو طور لبلدة القديمة، في في ا(القدس الشرقية 

جيًدا عن  أبناؤھا يعرف) في الزرقاء وفي عدد من البلدات الصغيرة نسبيا(في األردن 
من السعودية الذين كانوا يھود بني حارث ويروون أن أصلھم من صف . أصلھم اليھودي

ضا شجرة نسب من جلد ظبي لكنھا ضاعت وكان لديھم أي. وأكرھوا على اعتناق اإلسالم
وتتحدث . منھم، وكانوا عند فتحھا يقدمون قربانا ما، ابتداء من دجاجة وانتھاء بخروف

العائلة عن أنھا كانت في الماضي تقوم بختان أطفالھا في اليوم السابع لوالدتھم، أما اليوم 
ت تأكل القلفة اعتقادا منھا بأن فيقومون بذلك بعد ثالثة أيام من الوالدة، ويروون عن جدة كان

  .أكلھا يطيل العمر، وكان يمكن العثور على مثل ھذه العادة لدى يھود المغرب أيضا

يستمر تقبل العزاء لدى حمولة بيبي بعد األيام الثالثة المتبعة في اإلسالم التي يقوم 
رى لدى العائلة الكثير من المعزين بتقديم واجب العزاء خاللھا، ثالثة إلى أربعة أيام أخ

وكما ھي العادة لدى قبيلة الھزيل يعدون الموائد لروح الميت في أيام الخميس . المصغرة
ويقومون بزيارة القبر في اليوم الثالثين للوفاه كما . لمدة أسبوع وأسبوعين وثالثة بعد الوفاة

عادة (وما ي 40ھو متبع في اليھودية وليس في اإلسالم، ويقومون بإحياء ذكرى الميت بعد 
وتحتفظ إحدى العائالت في الحمولة ). كما ھو متبع في اليھودية فقط(وبعد سنة ) إسالمية

إبراھيم ويروون عن مسن يدعى . التي تسكن في البلدة القديمة بشمعدان ذي ثالثة أذرع
أنت لست : "توفي أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بأنه كان يقول لكل شاب في العائلةبيبي 
  ".ا، وهللا إنك يھوديمسلمً 
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معلوم أنه كان متبعا لديھما إلى قبل بعض عشرات دجاني ومظفر وفي عائلة 
السنين، عندما كان معظم أفراد العائلتين ما زالوا يقطنون في البلدة القديمة، حفظ الكؤوس 
التي يستخدمونھا لشرب الحليب وكذلك غسلھا على انفراد، أي ال يقومون بغسلھا وحفظھا 

ال يمكن إنھاء ھذا العنوان الفرعي من الفصل عن المدينة . بقية أواني الطعام والطبخمع 
ذات األھمية التاريخية الكبرى دون ذكر أحد األمور المدھشة، رغم أنھا مرتبطة بالكثير من 

الصورة التالية . الحزن والمعاناة، ال يمكن إال أن نسمي ذلك سخرية األقدار وخداع التاريخ
نجم داود في دير  -النزاع وجود التي تكمن في حماقةالر من أي شيء آخر إلى ترمز أكث
    :ياسين

  

  

وصورة ) جفعات شاؤول(نجم داود على أقواس النوافذ في مدخل بيت في دير ياسين 
  )أمنون كندل: تصوير( مقربة إلحداھا
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نقشا إسرائيلًيا  النقش األيمن يبدو. شباك وباب منزل آخر في دير ياسيننجم داود فوق 
   1948بعد سنة 

  

  

في الصورة المكبرة في األسفل . كتابة مع نجم داود فوق مدخل منزل آخر في دير ياسين
الذي جاء ليضفي شرعية " ختم سليمان"داخل نجم داود، أي " سليمان"يمكن رؤية كلمة 

اإلشكالي على استعمال ھذا الرمز وأصر أصحاب المنزل . إسالمية على الرمز اليھودي
  ".يةناحية اإلسالمالشرعًيا من "واضطروا العتباره 
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قرب دير مار إلياس في القدس وفي رأس أعمدة بوابة المدخل ) بيت القاضي(بيت قديم 
  ).في الصورة السفلى صورة مقربة لرأس أحد األعمدة. (للساحة نجم داود

  .الصور بلطف زئيف بركان
  .ولذلك لم يكن تابًعا لليھود 1967سنة  كان المكان تحت سيطرة األردن حتى
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  منزل في بيت لحم القديمة وفوق أحد الشبابيك، نقشت داخل قوس، نجمتا داود

  

  قوس وفيھا نجمة سداسية في أحد المنازل في بيت لحم القديمة

عن فالحين في محيط ھارطوف  1908األلماني كتب في عام البروفيسور دلمان 
يذبحون ھناك مذبح منوح، يدعى صرعة مذبح قديم قرب  الى كانوا يأتونالحالية، 
عادة يھودية قديمة جًدا غير متبعة في  -ويرشون دماءھا على جوانب المذبح الخراف
  .اإلسالم
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  السامرة

حدث أيضا في  في موضوع موعد الحنوكا في بني نعيملما حدث مشابه  وضع   
، تنفيذاً لتقليد ھناك ام المسنونص حيث) منطقة السامرة – نابلسبالقرب من (عورتا 

موروث، يوًما واحًدا في السنة بتاريخ قريب من اليوم الخاص بصوم يوم الغفران، وھذا 
ً ما عن التقويم اليھودي  الصوم يتم كما يبدو بموجب التقويم السامري، والذي يختلف نوعا

وا في البالد من فترة السامريون جميعھم من نسل قبائل إفرايم، منشيه وبنيامين، الذين بق(
الھيكل األول؛ وخالفا لالعتقاد المنتشر، فإنه في فترة الھيكل الثاني كانت أقلية قليلة منھم 

ولكن، ھنا أيضا يمكن االفتراض أن . )من الكوت، وحول ذلك ھنالك دالئل فقھية مقنعةفقط 
د اليھودية ما تغيير موعد الصوم قد تم من أجل عدم تمكين اآلخرين من اكتشاف أن تقالي

. سكن في القرية يھود وسامريون بشكل علني 1912حتى سنة  .زالت متبعة لدى السكان
وفي أعقاب المذابح التي ارتكبھا بحقھم في تلك السنة جيرانھم المسلمون، ھرب نصفھم 

  . ونصفھم اآلخر اعتنق اإلسالم
. وشة عليھاتوجد اليوم عدة بيوت مع شارة نجمة داود منق أرئيلغربي سرطة في 

وتحوي المقبرة المحلية العديد من . ويقول أبناء القرية عن ذلك إنھم في األصل كانوا يھود
  القبور المرتفعة أكثر مما ھو متبع في اإلسالم، وما زال يوجد ع

وفي مركز القرية على رأس تلة . التي أوقدت عليھا عآثار الشمولى جزء منھا 
الشيخ عبد ولي يدعى لضخمة بني على قمتھا مقام  بارزة في المنطقة توجد ھناك صخرة

وكان السكان حتى قبل عشر سنوات يأتون إليه ألداء صالة االستسقاء في سنوات . هللا
وكان يتم ذلك من خالل . ، أو أن النساء العواقر كن يصلين ھناك طلًبا إلنجاب ولدالجفاف

قبر جذب إليه العديد من كان ھناك نصب على ال 1986وحتى سنة . إيقاد الشموع ھناك
وقد أغضب ھذا األمر بعض المحليين . اليھود أيضا الذين كانوا يقيمون الصالة في المكان

وفي الماضي غير البعيد اعتاد الرجال في سرطة على القدوم  .فقام أحدھم بھدم النصب
ومن المعقول جدا أن سبب ). يبدو أنھا كانت تحت الصخرة(للصالة في مغارة مخفية 

لسرية يعود الى الصالة وفق ديانة غير إسالمية، وحسب بقية الدالئل في المكان كانت ا
  .تلك الديانة اليھودية

  

  الصخرة الكبيرة على التلة في وسط سرطة وعليھا قبر الشيخ عبد هللا وفي أسفلھا مغارة  
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  سرطة اإلطار المستطيل لقاعدة قبر الشيخ عبد هللا المھدم على الصخرة الكبيرة في

  

  مغارة في أسفل الصخرة الكبيرة في سرطة ويبدو أن الصالة السرية كانت تقام فيھا

ة يقول شيوخ القرية  ي مصلح إنھم ينحدرون من أب يھودي من عائل تفرعت الت
ك األب اء ذل ا، حسب أبن رة أبنائھ بب كث روع بس ة ف ى أربع ب : ال الح، صرصور، خطي ص

ى اسمهوكان األخير االبن األصغر، ح. ومصلح مي عل ل وُس ده بقلي اة وال د وف د بع . يث ول
د  امريين، وق ي الماضي س انوا ف الي سرطة ك أن أھ ل جرزيم ب ن جب امريون م دعي الس وي

د تزوجوا يكون ذلك صحيًحا جزئًيا،  ود ق ة اليھ اء القري ولكن من الممكن أيضا أن يكون أبن
لشخصيات المشھورة من أحد ا. وھذا ھو سبب ھذا االدعاء) أو العكس(من نساء سامريات 
و  رطة ھ اء س رطاوي، أبن ام س ي معص ل األول ف ع .ت.الرج رى اتصاالت م ذي أج ف ال

ذلك ا ل ين العوامل . مندوبين إسرائيليين ودفع حياته ثمًن ان من ب ه بأصله ك ا أن معرفت وربم
  .التي دفعته لھذه المخاطرة الكبرى

ام  ًعا حتىغرب اريئيل كان متبالمجاورة لسرطة من شمال  بديافي     بعد حرب األي
الشيخ  قبر شخص يدعىفي كّوتين داخل مقام لولي بجانب إيقاد الشموع أمسية السبت  الستة
  .في المبنى جزئًيا منقبو اآلثار بھدم القبور تسببوقد . علي
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  كوات لشموع السبت في الجدران الداخلية للمبنى: وتحته. الولي الشيخ علي في بدية: في األعلى

  

قبر لم يقم حسب المتبع في اإلسالم، ألحد أبناء عائلة عكر الذي توفي : ف مقبرة بدياطر
  ارتفاع قاعدتھا حسب المسموح في اإلسالم -القبور التي أقيمت الحقا. 1967سنة 
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ه   وم ممات ى ي ة حت ا رب العائل معلوم على االقل عن عائلة واحدة ھناك استمر فيھ
/ وبقيت حتى اليوم على بيوت قديمة و. ة التي كانت بحوزتهالتعلم من الكتب المقدسة اليھودي

ار أو  ديا آث ديم وزھور سداسية مھجورة لحمولة طه في ب ى بيت ق ة داود المنقوشة عل نجم
كما  ،)وكلما مّرت السنوات كانت ھناك حاجة أكثر لوسائل تمويه(الشكل على بيت أقل قدًما 

من قبل غرباء عن سبب وجود  األول يتوعندما سئل أصحاب الب. الحقاتظھر في الصور 
ورغم ذلك، فقد . الرمز اليھودي، أجابوا، كما في نحالين، بأن البيت ُبني من قبل بنائين يھود

ة ة اليھودي اق الديان ة صاحبة البيت باعتن ذين  .قام عدد من أبناء العائل وأراد المستأجرون ال
  .لم يتيحوا لھم القيام بذلك ، لكن أبناء العائلةإزالة نجمة داودسكنوا في البيت 

  

  بيت قديم في بديا وفوق مركز الشباك المزدوج نجمة داود مع ثقب في وسطه مبني في الحائط

  

  صورة مقربة لنجمة داود من الصورة السابقة
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صورة مقربة يمكن من خاللھا رؤية : في الوسط. بيت أقل قدًما في بديا: في األعلى
صورة أكبر مقربة ألحد الشبابيك التي يمكن : في األسفل. وسةدوائر فوق الشبابيك المق

  .فوق الشباك األيمن من خاللھا أن نرى بوضوح الزھرة السداسية
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حيث اعتاد  كان ھناك مقام لوالي يدعى الشيخ حميد،في الوادي قرب بديا 
ر أنظ(المحليون ھناك على الصالة فيه والدعاء وكانوا يعلقون ھناك قطع أقمشة بيضاء 

كفر وعلى جبل مجاور يقع بين ). في كفر قاسمالحقا قبر رابي يھوشع داسخنين وقبر حتى 
وبديا، حيث يمكن الوصول إليه عبر طريق ترابية وعرة، يوجد مقام ولي يدعى  الديك

وحتى بداية االنتفاضة األولى، اعتاد القرويون من كل المنطقة زيارته  .ظاھر صبيح
وفي الفترة األخيرة تم ھدم المقامين على ما يبدو . اد الشموعوإقامة الصلوات ھناك وإيق

 .بسبب األصل اليھودي لتلك العادات، حيث أن األمر واضح جدا بالنسبة للشموع

اعتاد السكان إشعال الشموع في  قرني شومرونشرق مستوطنة  الفندقوفي قرية 
لذي يمكن رؤيته اليوم أيضا، اشيال، وكان الكنيس في . الفترة القريبة من موعد عيد األنوار

ة دمت القري ليبية، ھ رة الص ل الفت ا، قب امن، والحق رن الث ى الق ل حت ى األق طا عل اء  .نش أبن
ة  قبالنيحمولة  ة سكان قري ي تشكل أغلبي بالنالت اتح ق ونھم الف زون بل يلو، يتمي . شمالي ش

ائھ وغ أبن ر بمناسبة بل ل كبي ة حف وم إقام اتھم ومتّبع لدى ھذه الحمولة حتى الي  13سن م وبن
  "). بار ميتزفا"سن البلوغ وااللتزام الديني لدى اليھود (سنة 

ي  ي ح ر ف ة مطھ ي بمثاب ة ھ تحمام يھودي رك اس ود ب ول وج ھادات ح اك ش وھن
ام  ي أي اك ف اء باالستحمام ھن وم النس وم، حيث تق القصبة بنابلس، ما زالت تستخدم حتى الي

ھن دى بعض تحمام ل ذا االس ر ھ يس، ويعتب ع  الخم ات م ة عالق ل إقام روريا قب رطا ض ش
  .كما توجد شھادات حول وجود شعارات نجمة داود على بيوت قديمة في نابلس. أزواجھن

الواقعة الى الشمال الغربي من جنين توجد حتى اليوم معصرة عنب كفر دان وفي 
ل ة في جب ارة منحوت ان عن أصلھم اليھودي . صغيرة مخفية داخل مغ روي سكان المك وي

وتر أو الخطر، ويدّ  رات الت ي فت دا ف ا ع عون أن معصرة العنب لم تتوقف أبًدا عن العمل م
ة  .خاصة في فترة االنتفاضة اروق،  دارمعصرة العنب تابعة لحمول و ف ا أب ة، كم اسم العائل

امرية ى أصول س ري  . سيوضح ذلك الحقا في فصل الشھادات، يشير ال ا أن االسم العب كم
ة الحال يك ى أصل سكانهللمكان بطبيع دليل عل ي للت ة . ف ة شرقي بيت دجن في قري الواقع

ة  دى حمول د نابلس يقوم جميع السكان بختان أبنائھم بعد سبعة أيام من والدتھم، ول ي حام الت
  .متبعة حتى اليوم رفع قرص رفيعة من العجيننسمة، ما زالت عادة  400يبلغ تعدادھا نحو 

يخربة الطرم في بلدة  ة  نالتي تقع غربي جن اء حمول ول أبن غ عطاطرة يق التي يبل
نسمة، أنھم في األصل كانوا يھود قدموا الى الخليل من اليمن في القرن  1,500تعدادھا نحو 

ل، . عطريوكان اسمه األصلي  17الـ  ة انتھى بالقت وفي أعقاب نزاع بين شقيقين من العائل
اء . يھا حتى اليومانتقل القاتل مع عائلته نحو الشمال، الى قرية يعيش نسله ف ادت نس وقد اعت

ود،  أنھم يھ رانھم ب نھم جي ول ع الحمولة حتى اليوم على إيقاد الشموع في أمسية السبت، ويق
د و الي ببھا األمر للم ي يس ة، مع كل العاھات الت . وال يتزوج أبناء الحمولة إال داخل الحمول

ود  لوكھم اليھ ي س بھون ف م يش ةوھ بًيا مقارن ون نس اؤھم متعلم رويين  وأبن طينيين ق ع فلس م
ا . آخرين ل موسى ويوسف، خالف ائھم إال أسماء ذات أصل يھودي مث وال يطلقون على أبن

   .لمحمد وما شابه

التي انتقل قسم منھا من الجنوب في اجبرات جودات من القبيلة البدوية في فرع  
في  نابلس ، جنوبياويةالسمن أبنائھا يقطنون اليوم في قرية  1500ونحو  17القرن الـ 

، يتذكرون حتى اليوم عادة إيقاد الشموع على قبور الشيوخ في المقبرة التي ضفة الغربيةال
بقي على  مدينة نابلسشرق جنوب الواقعة عقربا وفي . الساويةتقع قرب مكان الصالة في 

الذي برزت على أحد  مبنى الكنيس المحلي ،حاله، على األقل الى ما بعد إقامة دولة إسرائيل
  .وقد كان المبنى آنذاك جزًءا من المدرسة المحلية. جدرانه كتابة بالعبرية
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دس أيضا، وال  ون بالق ل الزيت ي جب وھناك عائلة من رام هللا سكنت في األصل ف
أمنية، اعتادت على ذبح الخراف بطريقة الذبح المتبعة لدى  ألسبابيمكن الكشف عن اسمھا 

اد  ، وال تأكل لحم اإلبل،)كاشير(اليھود  والدتھم واعت وتقوم بختان األطفال في اليوم الثامن ل
وتدعى إحدى . أب العائلة وكذلك الجد على استخدام أدوات الصالة اليھودية الخاصة بالرأس

ع . نساء العائلة رفقة ة ال تمن ادات اليھودي إن الع وكما ھي الحال لدى العديد من اآلخرين، ف
  .العائلة من صوم رمضان
ختان أطفالھم في اليوم  ألبوغوشالمحاذية قطنة ائلة من قرية واعتاد أبناء ع

خالًفا (الثامن لوالدتھم، ويسلك مثلھم فلسطينيون مسلمون في كل مكان آخر في البالد تقريبا 
). لما ھو متبع لدى المسلمين، الذين يقومون بختان أطفالھم بعد والدتھم بفترة متأخرة أكثر

المجاورة لقطنة من الشمال، يتحدثون عن إضاءة شمعدان  ربيع من بيت إعنان،وفي حمولة 
كما يتحدثون . وھذه العادة انتقلت عبر اآلباء. مع فتيل داخل زيت زيتون في أمسيات السبت

بالعربية قبل الخروج لديھم وعن قراءة دعاء الطريق  تسادوكاستعمال االسم الشخصي عن 
  .لعبرية لتوفّره لديھمللسفر في الماضي، وأن ھناك من يقرأ الدعاء با

جنوبي مستوطنة  مزارع النوبانيوھناك عادة أخرى متبعة لدى الفلسطينيين في 
أرئيل، عادة غير بارزة وال أھمية لھا بحد ذاتھا، ولكن مجرد وجودھا لدى الفلسطينيين 

وحسب ھذه العادة، فإن الشخص الذي يأكل الخبز أو . يشكل شھادة ھامة بما يتعلق بأصلھم
يء من المعجنات خالل سيره في الشارع والشخص الذي يبيع الحمام للذبح، ال تقبل أي ش

وھذه عادة يھودية غير قائمة في اإلسالم لكنھا متبعة لدى الفلسطينيين الذين ال . شھادتھما
ومتبع لدى أولئك الفلسطينيين ولدى جزء من طوائف إسرائيل . يعرفون مصدرھا قطعيا

  .الء األشخاص باطل أيًضاأن زواج ھؤ) كعادة فقط(
من البيرة عن أصلھا من األكراد المنحدرين من شعب  طحانوتتحدث عائلة 

وسكنوا في الماضي في حارة اليھود المجاورة  إسرائيل والذين اضطروا الى اعتناق اإلسالم
المحلية عن أصلھم الذي جودة ويتحدثون في عائلة . للحي اليھودي في البلدة القديمة بالقدس

بن  ةبريع ويعود اسم البلدة وبير زيت المجاورة الى. عود الى فالحين يھود أبناء المكاني
: 7أخبار األيام األول (برزاوث الذي كان له حفيد يدعى ) ابن يوسف بن يعقوب( إفرايم

وفوق قوس باب مدخل أحد البيوت القديمة في البلدة يمكن رؤية شكل أسد يرمز ). 20-31
. أنظر الصورة التالية .دا وكذلك نجمة داود مموھة على شباك مجاورالى غور أرييه يھو

وعلى رأس أقواس أبواب مقر التنظيم سابقا في البلدة، يمكن رؤية نجمة داود مشّوھة جزئًيا 
  .وأخرى ممسوحة، وكذلك زھور سداسية الشكل كانت متبعة كبديل تمويھي لنجم داود

  

  ب مدخل بيت قديم في البيرةرمز غور آريه يھودا منقوش فوق قوس با
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يجعلون النجمة السداسية  - نجمة داود فريدة من نوعھا - فوق شباك لنفس البيت
خماسية خماسية، كي ال يعاقبوا على استعمال نجمة داود، استعملوا أسًدا ونجمة ھي 

  وسداسية في الوقت نفسه

   

  ا زھور سداسية الشكل ونجمة داودفي البيرة وفوقھ) الذي تم حلّه(أقواس مدخل مقر التنظيم 

  

  صور مقربة للزھور السداسية ونجمة داود المشّوھة جزئًيا من الصور السابقة
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، أحد العاملين في جھاز األمن، إن ما يقرب من نصف سكان قرية رافي سيتونيقول 
أيضا ويقول . حمولة اليھود، شرقي مدينة طولكرم، ھم من أصل يھودي ويطلق عليھم سيلة الظھر

إن الحمولة معروفة بأن جميع عمليات الزواج لديھا تتم داخل الحمولة حفاظا على نقائھا، وأنه في 
أيام الجمعة بعد الصالة في المسجد في الساعة الرابعة بعد الظھر، تقوم النساء بإشعال الشموع على 

التي ھي في  يكية إن أمهوقال فلسطيني يسكن في الواليات المتحدة األمر .عتبة النافذة، قبل األذان
جنوبي شيلو، اعتادت اقتطاع قطعة عجين ورميھا في النار عند خربة أبو فالح األصل من قرية 
  .الخبيز في البيت

  داخل الخط األخضر
في مدينة إسرائيلية بالمثلث يحتفظ أحد الوجھاء المحلّيين من ساللة يھود مغاربة، 

مقدس يھودي، وتتحدث ھذه الساللة عن أصلھا  أجبر أبناؤھا على اعتناق اإلسالم، بكتاب
وعن اإلكراه الديني الذي تعرض له آباؤھا، شريطة أن يتم ذلك بشكل سري وبعيداً عن 

، االسم اليھود المغاربة أطلق على أولئك الذين قدموا الى البالد من المغرب( .األنظار
والحقا تفّرق . ل العثمانيمع ازدھار المدينة بعد االحتال 16خاصة الى صفد، في القرن الـ

كما أن جزءاً من سكان المثلث ما زالوا، حتى ). معظمھم الى أماكن مختلفة في البالد وحلب
ويمارس اليھود ھذا التقليد في  ،)الرمي" (َتشلِيخ"اليوم، يحافظون على التقليد اليھودي 

بحر، بحيرة، نھر، (ي الفترة القريبة من حلول رأس السنة العبرية، إذ يذھبون إلى تجمع مائ
كما يمارسون في . وھناك يتخلصون من ذنوبھم بالرمي تمھيًدا لصوم يوم الغفران) ينبوع

 .أمور الطالق التقاليد المتبعة لدى اليھود

سكن كھنة يھود حتى إلى ) قرية حنانيا في الجليل(كفر عنان في القرية المھجرة  
ة أنه يوجد ھناك كتاب مقدس كتب آخره وروى خوري في كنيسة البقيع. سنة 300قبل نحو 

وروى خوري من قرية . باللغة اآلرامية ورفض اإلدالء بأي شيء حول بقية الكتاب
وقد تم ھدمھا، عن وجود كتاب صلوات بخط اليد  التي كانت تقع شمالي شفاعمروالدامون، 

  .بعا لدى اليھودفي المكان وكان مكتوبا باللغة العربية وكذلك باللغة اآلرامية، كما كان مت

  

  داخل الكنيس في شفاعمرو
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د  وم يوج اني وحتى الي رة الھيكل الث ي فت ة مشھورة ف دة يھودي فاعمرو كانت بل ش

ـ . ھناك كنيس من تلك الفترة رن ال م  18في الق تيطان اليھودي وت ان االس استؤنف في المك
الي(ترميم الكنيس  م)أنظر الصورة أعاله وتفاصيل في الفصل الت ل  ، حيث ل اك قب ق ھن يب

وديتھم ك بيھ كان يواصلون التمس ك س ا، و. ذل ود ظاھرًي اك يھ ق ھن م يب ا ل ودي والحق اليھ
 .، مبقًيا مفاتيح الكنيس بأيدي جيران مسلمين1920في سنة  المحلي األخير، غادر شفاعمرو

ة كانت قحسان ولكن بعد قيام دولة إسرائيل روى أبناء عائلة  أن العائل د اليھودية من حيفا ب
الل  ن خ فاعمرو م ي ش ي ف ة بق اء العائل أن بعض أبن ا، وب ى حيف فاعمرو ال ن ش ت م ھرب

وا مع مرور . تظاھرھم باإلسالم وأضافوا يقولون إن بعض أبناء العائلة في شفاعمرو تحول
  .تمسك آخرون في حينه بيھوديتھمالزمن الى مسلمين حقيقيين، بينما 

منا ھذا، وكذلك الكنيس الذي بقي ، الذي حوفظ عليه حتى يوفي شفاعمرو الكنيس
، تشكل كفر ياسيفلكنه تحّول الى كنيسة، والمقبرة اليھودية في سخنين قائًما حتى اليوم في 

جميعھا شواھد صامتة على يھودية جزء من سكان تلك األماكن، على األقل، في الماضي 
ياء يدعى يشماعئيل ويوجد في سخنين مبنى ذو قبة مقام فوق قبر أحد األول. القريب نسبًيا

وحجارة القبر فيه سوداء ومبنّية كما ھو ) حسب ادعاء السكان المحليين يدعى أيضا شماعيا(
متبع في بناء قبور األولياء في المقبرة اليھودية في مدينة صفد، حيث يتجه القبر نحو 

لمكان، في ا ولكن، بسبب التناقض في الشھادات وقلة المعلومات، ربما يكون قد دفن. القدس
وتشھد . على الطريقة اليھودية، فقيه مسلم ابن القرية في فترة ما بعد اعتناق أھلھا اإلسالم

كما تم حفظ . العجائز ھناك أنھن كّن قبل قيام دولة إسرائيل يقمن بإيقاد الشموع داخل المبنى
في بين مختار سخنين آنذاك ومنظمة الھاغانا  1948اتفاقية اإلخالص التي وقعت في عام 

وكان في . ھذا المبنى، وكان يتم إخراج ھذه االتفاقية من المبنى كلما تطلّب األمر ذلك
المكان حتى سنوات الستينيات من القرن العشرين سكان اعتادوا على فتح بيت العزاء لمدة 

ومن المتبع حتى اليوم لدى العجائز ھناك القيام بأداء صالة جماعية من أجل . سبعة أيام
وھناك عادة متبعة لدى النساء في سخنين وفي أماكن أخرى في . إسرائيل سالمة دولة

الجليل وھي ارتداء غطاء رأس مزدوج كعادة النساء اليھوديات األشكنازيات وفق الشريعة 
التشابه في العادات والتقاليد يتفق مع (اليھودية التي كانت متبعة في فترة الھيكل الثاني 

ويسمى غطاء الرأس التحتي المتبع في الجليل ). يين واألشكنازالقرب الوراثي بين الفلسطين
وھناك عادة أخرى متبعة في سخنين، وتدل على األصل اليھودي، وھي عادة . الشطفة

  . زواج األخ من أرملة أخيه

موقع قبور الحاخام   - ھنالك موقع يھودي مشھور في مدينة سخنين وھو مقام ولي
وقبر . وابنتيه ويقع في مركز المدينة )من الجيل الرابعالذي كان حاخام ( يھوشع دسخنين

الولي نفسه عبارة عن تابوت من حجر ذي غطاء ثقيل وكان قابال للفتح، ووجد ھذا الشكل 
ويروي قدامى سخنين أن السكان المحليين . في مغاور دفن يھود ولكنه غير متّبع في اإلسالم

ويروون أيًضا أن المكان كان مناًرا . كانوا قبل نحو عشرين سنة يوقدون الشموع ھناك
بالقناديل في الفترة التي لم تكن الشوارع فيھا منارة بعد بالكھرباء في الليالي، وكان األوالد 

وكانت النساء اللواتي يجدن صعوبة . يخافون المرور بالمكان في الليل بسبب قداسة الولي
وكن ينذرن . دعاء بأن يرزقن باألبناءفي إنجاب األوالد يذھبن للصالة في المكان ويقمن بال

نذًرا بأن يعدن ثانية الى المكان بعد أن ينجبن، وذلك لتقديم الشكر للصّديق من خالل إيقاد 
وعالمة ذلك قطع القماش الملونة التي كانت النساء قد اعتدن تعليقھا على سياج . الشموع

إن تعليق القماش . ة في المكانالمنطقة، وما زال يمكن رؤية بعض األقمشة األخيرة والبالي
ولكن وكما ھو متبع في قبور األولياء . غير معروف كعادة يھودية، بل إنه تقليد محلي

اليھود، اعتاد المحليون، بعد أن يدخلوا الى المقام كي يروا القبر، الخروج من المكان بالسير 
  .الى الخلف، كي ال يوجھوا مؤخراتھم نحو الولي
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   ل مقام الحاخام يھوشع دسخنيناليافطة فوق مدخ

  
  تابوت الدفن الحجري للحاخام يھوشع دسخنين

القريبة كفر قاسم إن تعليق قطع القماش الملون ما زال متبعا حتى اليوم في مقام يقع قرب 
النساء المحليات اللواتي يعانين مشاكل إخصاب  وما زالت. مقام حتىالذي يدعى رأس العين، من 

ان، وكما يجري في مقام قبر الحاخام يھوشع دسخنين، ينذرن نذًرا بأن يوقدن يقمن بزيارة المك
وتم مؤخًرا تغطية القبر . الشموع في المكان بعد اإلنجاب تكريًما لحتى، المعروف كصّديق يھودي

بطبقة جديدة من الحجارة، من أجل إخفاء مشكاة إليقاد الشموع كانت موجودة في الجزء األمامي من 
. لك خشية الكشف عن أنه مقام يھودي وبالتالي كشف األصل اليھودي لسكان المنطقةالقبر، وذ

وبشكل مشابه، فإن المشكاة بقبر في المقبرة القديمة التابعة لخربة مينية أيًضا، الذي تظھر صورته 
  .ھنا بعد بداية ھذا الفصل، تم تخريبه بعد وقت قصير من نشر الصورة

، حنينا بن دوسان الجھة الشرقية، يوجد مقام قبر الحاخام المجاورة لسخنين معرابة وفي 
واشتھر  في عصر رابي يھودا ھناسيء، "حسيد"وكان أشھر  من كبار حكماء إسرائيل في عصره،

وقد ارتبطت باسمه معجزات عديدة، مثل قصة أن أي ثعبان حاول لدغه مات . كأحد كبار الصالحين
وكذلك مقام ولي آخر موجودان في المكان ؤبين الصنوبري ركما أن مقام قبر الحاخام . على الفور

وفي كل ھذه المقامات انتشرت عادة إيقاد الشموع، ). صور المواقع تظھر في الفصل التالي(
وخاصة لإليفاء بنذور النساء اللواتي يعانين من عدم اإلنجاب، وتم فيھا أيضا تعليق قطع قماش 

  .ملّونة
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الذي يھودا بن إلعاي ر في الجليل نذكر أيضا قبر وفي سياق قبور الربانيم الكبا
كان من كبار العلماء في الجيل الرابع وأحد آخر تالميذ رابي عكيفا الخمسة الذي عادوا 

يقع القبر غربي الشارع المؤدي من . وأسسوا تعليم التوراة في فلسطين بعد تمرد بار كوخفا
زار القرية سنة موشيه بسوال . اليومالمھدمة عين الزيتون ميرون، شمالي قرية  صفد الى

من أصحاب البيوت اليھود أبناء الثقافة العربية  40وذكر أنه سكن فيھا آنذاك  1523
االسم الذي اطلقه اليھود الذين طردوا من إسبانيا ووصلوا الى المغرب على  - موريسكيم(

ادثة المأساوية بالنسبة لتلك الح). الماورية -اليھود المحليين الذين كانوا ابناء الثقافة العربية
يعرض فيه كيف (فرية الدم في دير ياسين في كتابه أوري ميلشتاين . دالقرية، كما رواھا 

، ھي أنه )من الصحةأن المذبحة التي نفذھا اإليتسل ألول وھلة في دير ياسين، ال أساس لھا 
مذبحة التي على نفذ البلماح مذبحة بحق جزء من سكان عين زيتون، ھذه ال 1948في عام 

  .إثرھا ھجرت القرية

   

  

  ومشكاوات إليقاد الشموع بالقبور في مقام أبو الھيجاء غربي سخنين) في الصور أعاله(شمعدانات 

 2,000حوالي (الشيخ أحمد الواقعة غربي سخنين يروون في حمولة عبلين وفي 
عة وعن اقتطاع الخبز الذي عن إيقاد الشموع حتى اليوم في ليالي أيام الخميس والجم) نسمة

ر . كان متبعا ما داموا يخبزون الخبز بأنفسھم ان يتغي الوا إن موعده ك ان فق ا بالنسبة للخت أم
ك  د ذل ل، وبع على مدى السنوات، ففي البداية كان يتم بعد سبعة أو تسعة أيام من والدة الطف

تم الخ 14يوما، والحقا حتى جيل  40عندما يبلغ  وم في ا الي ود سنة، أم د خروج المول ان بع ت
لقد نشأت الحمولة من شيخ غير مسلم يدعى أحمد، كان قد وصل من القدس . من المستشفى

من نجمي وكذلك في حمولة . واعتنق اإلسالم كي يقيم في المكان ويتزوج مسلمة ابنة المكان
ة) نسمة 800نحو ( القرية ي وفي غر. ما زالوا يوقدون الشموع في ليالي الخميس والجمع ب
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مقام أبو توجد ھناك قبور أولياء باسم كوكب أبو الھيجاء قرية قرب سخنين بمحاذاة الشارع 
اك. الھيجاء اد الشموع ھن وفي أسفل كل . وقد اعتاد سكان المنطقة على إقامة الصالة وإيق

ان يسھل  ي شمعدانات في مك اد الشموع ف تم إيق قبر توجد مشكاة إليقاد الشموع لكن اليوم ي
هالوصول إ اد . لي وم بإيق ى، تق ام حت ي مق خنين وف ع دس ام يھوش ام الحاخ ي مق ا ف ا، كم وھن

د  د والدة االبن أو بع اد شمعة بع ذورھن بإيق وفين بن واتي ي ى األغلب النساء الل الشموع عل
  .شفاء ابن العائلة من مرض صعب

  

ى نجمة ال اشاھد قبر ابن عائلة أبو الھيجاء وعليه نجمة داود وقد حاولوا أن يحّولوھ
  )من اليسار صورة مقربة(خماسية 

وفي المقبرة المجاورة يمكن رؤية شواھد مع قاعدة مخالفة للشريعة اإلسالمية، 
وعلى أحدھا الذي يظھر في الصورة أعاله، وھو البن عائلة أبو الھيجاء، نحتت نجمة داود 

ھنت وقد حاولوا محوھا عن طريق سّد المكان المنحوت بالجص وفوق ھذا نحتت ود
وقد تساقط معظم الجص ). كالھما رموز إسالمية(باألسود النجمة الخماسية وبجانبھا الھالل 

في أعقاب نشر صور القبر في . وما زال يمكن رؤيته في الضلع األيسر العلوي لنجمة داود
اإلنترنت وفي ھذا الكتيب تم تغيير الشاھد خوفا من تعرض أھل القرية لالعتداء من قبل 

كما شوھد على جزء من القبور باقات من الزھور التي . المناطق المجاورةأشخاص من 
وضعت ھناك في الذكرى الثالثة عشرة للوفاة، وھذه العادة ليست متبعة إطالقا في اإلسالم، 

أيًضا يوجد مقام مقدس مجد الكروم وفي . ولكن ربما اتبعت في فترة متأخرة كتقليد لآلخرين
  . بظروف مشابھة حيث يتم إيقاد الشموع فيه

من أبناء قبيلة  3,000يقطن أكثر من  كرميئيلالواقعة شرقي  وادي سالمةوفي 
وروى شيخ القبيلة . البدوية التي تشمل أيضا فرعي الكمانة والحسينية في المنطقة السواعد

بأنه في فترة الحكم العثماني كان أبناء القبيلة يوقدون الشموع كل يوم جمعة في مقام الولي 
وفي وقت متأخر اقتصرت فترة إيقاد الشموع ھناك . المجاور لصفدوادي ليمون لكائن في ا

وكان يتم ختان المواليد في الماضي عندما كان عمر الطفل شھًرا . على شھر رمضان فقط
كما متبع في القبيلة عادة . أو شھرين بسبب قلة المطّھرين، وھذه العادة مستمرة حتى اليوم

ويسكن في شفاعمروأبناء آخرون لھذه الحمولة، يصل عددھم  .لة أخيهزواج األخ من أرم
  .ألف نسمة 14الى 

، )جوالني(غربي طبرية ومفرق مسكنة طرعان، من زرعيني وفي حمولة 
التي كانت تقع قرب كيبوتس زرعين من بلدتھم األصلية  1948يروون أنھم ھربوا في عام 
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غربي الناصرة ومخيم يافة الناصرة ان والى في مرج بن عامر، وانتقلوا الى طرعيزراعيل 
وروى كبار السن في الحمولة عن تقليد رفع قرص رفيعة من العجين . الالجئين في جنين

يبلغ . الذي كان متبعا لديھم وكذلك عادة زواج األخ من أرملة أخيه المتبعة ھناك حتى اليوم
االسم (بر فيھا ھو فرع عثمان نسمة، والفرع األك 700تعداد أبناء الحمولة في طرعان نحو 

يدل على اعتناق اإلسالم في العھد العثماني، وأطلق على الذي يعتنق اإلسالم كداللة على 
ويعيش عدد من أبناء . نسمة 450، ويبلغ تعداده في القرية نحو )اإلخالص للخالفة العثمانية

من سكان طرعان متبع  ولدى العديد. الحمولة اليوم في السعودية ولبنان وأمريكا الشمالية
حتى اليوم، كما لدى عدد من القبائل البدوية ومن بينھم قبيلة الھزّيل، أن المرأة بعد الوالدة 

ولكن خالفا للبدو، متبع في طرعان التشديد . تعتبر نجسة حتى أربعين يوما بعد الوالدة
ك تتم رعاية الطفل ولذل. كعادة الحريديم االشكناز، بحيث أنھم يمنعون األم من تدنيس الطفل

من بدر ولدى عائلة . من قبل األب خالل تلك األيام ويسلّم األب الطفل لألم فقط كي ترضعه
نسمة، متبع حتى اليوم الصوم في يوم الغفران،  100طرعان، التي يبلغ تعدادھا نحو 

  .ويقولون إن ھذا التقليد انتقل على مدى األجيال من كل أب الى أبنائه
، في طرعان أيضا، اعتادت النساء حتى اليوم ارتداء غطاء رأس وكما في سخنين

ديا . مزدوج يشمل الشطفة وھناك عادة أخرى لوحظت لدى نساء من طرعان، ومثلھن في ب
وسخنين، ولدى العديدات من نساء وبنات الفالحين في البالد، وكذلك لدى الفلسطينيين الذين 

وھذه العادة متبعة . رتداء فستان واسع ذي ثنايايعود أصلھم الى الفالحين في األردن، وھي ا
ا ات ديني كنازيات المتزمت اء االش دى النس ا ل دس أيض ي الق ة ف ائالت القديم ن الع دى . م ول

مسلمات أخريات في البالد، ومن ضمنھم بدويات، اللواتي يرتدين فساتين واسعة بدون ثنايا، 
ات ا فس دين بتات ى الغالب ال يرت واتي عل دنيات الل ات والم دى عربي ذلك ل من (ين واسعة، وك

  .في دول عربية، ليس من المتبع ارتداء فساتين واسعة مع ثنايا) أصل غير فلسطيني
ن  ع م ذات، ينب كناز بال ود األش طينيين واليھ ين الفلس تركة ب ادات مش ود ع إن وج

اني ل الث ود الھيك ى يھ ود أصلھم ال ة أن األشكناز والفلسطينيين يع وم أن اليھ. حقيق ود ومعل
وا  األشكناز ساروا على مدى مئات السنين وفق التلمود المقدسي ي وقت الحق اتبع وفقط ف

ابلي ود الب ادات . التلم ن الع ًرا م زًءا كبي بوا ج طينيين اكتس ن الواضح أن الفلس ل م وبالمقاب
  .اليھودية من التلمود المقدسي الذي كان متبًعا في البالد على مدى فترة طويلة

الكبيرة من الجليل واألردن يتحدثون عن عادات يھودية جزء  زعبيأبناء حمولة 
ختان المولود عندما يبلغ األسبوع من عمره، وجوب رفع قرص : منھا متبع حتى اليوم

رفيعة من العجين، إيقاد الشموع في أمسيات أيام الخميس، زواج األخ من أرملة أخيه، إيقاد 
وفي الجليل يتركز . يدة كّوات لھذا الغرضالشموع على القبور فيما تبنى في القبور الجد

) نسمة 11,000(وفي سبع قرى في الجليل ) نسمة 4,000(أبناء الحمولة في الناصرة 
قرب العفولة  نينقبالة الناصرة، وقرية الناعورة  - سولم، طمرة الزعبية، الطيبةتشمل 

السيطرة  حيثالرمثا وفي األردن يتمركزون في مدينة . قرب كفار طابوركفر مصر و
ويروي أبناء الحمولة عن . نسمة 35,000البلدية فيھا بأيديھم، ويبلغ تعدادھم ھناك نحو 

سنة خوفا من الثأر، حيث عند  500أصلھم من يھود العراق الذين ھربوا من ھناك قبل نحو 
وقوع شجار بين الكبار يرمي كل طرف الطرف اآلخر بادعاءات بأنه يھودي، وكذلك 

ومن المثير لالھتمام . سماء شخصية نمطية لليھود مثل سارة، موسى ويعقوبمنتشرة لديھم أ
بشكل خاص بما يتعلق بالھروب الى الرمثا خوفا من الثأر، ھو أن االسم األصلي للمدينة ھو 

للقتلة عن طريق ( وذكرت في التوراة على أنھا كانت واحدة من مدن اللجوءرموت، 
   .ت ورئيس بلدية الناصرة األسبقوينتمي للحمولة عضو الكنيس )!الخطأ

الجد األول للعائلة كان شيخا . إن قصة حمولة زعبي ھي جزء من قصة أكبر
الذي انتقل من جنوب إيران، حيث ولد، إلى بغداد، حيث عبد القادر الجيالني موقًرا يدعى 

ثالثة وكان عبد القادر في األصل عربيا، بنسبة . توفي ھناك بعد أن بنى مسجًدا يحمل اسمه
لم يكن موضوع الدين في رأس . وربعه اآلخر يھوديالحسين بن علي، أرباع، من نسل 
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، )أربع زوجات -خالفا للمسموح به في اإلسالم(اھتماماته، حيث كان لديه عشر زوجات 
وقد سمح الشيخ لزوجاته أن يربين أوالدھن كما شئن، فقامت . ثالث منھن يھوديات

وقد . بنتا 22ولًدا و 27وكان لدى الشيخ . أبنائھن على اليھوديةاليھوديات من بينھن بتربية 
انتشر نسل الشيخ الحقا في كل أنحاء الشرق األوسط ووصل جزء منھم إلى باكستان وحتى 

  .قادريينويدعى مجموع نسله اليوم . نيجيريا

 كيالنيو ومن بين كل نسل الشيخ الكثر الذين لھم صلة بقصتنا اليوم، حمولة زعبي
اللتين يعيش أفرادھما جيالني األردنية ذات األصل اليھودي، بينما حمولة ملكاوي ولة وحم

من القدس الشرقية تفرعت من جوالني حمولة . شرقي وغربي نھر األردن فھما عربيتان
تركت حمولة زعبي بأغلبيتھا الساحقة . جيالني، ولكن توجد أيضا عائلة يھودية باسم شبيه

في حلب العاشر، حيث انتقل معظمھم إلى األردن والقليل منھم إلى  العراق في أواخر القرن
وفي الفترة العثمانية المتأخرة، بعد أن ازدادت الضغوطات على خلفية دينية على . سورية

غربي يعبد في قرية  .الجالية اليھودية الكبيرة في المدينة، انتقل أفراد الحمولة إلى الجليل
يافة ني عن أصلھم اليھودي، بمن فيھم أبناء الحمولة في يتحدث أبناء حمولة كيال جنين،

 قرب كرمئيل،ذباح من دير األسد وفي األردن، كما يوجد فرع للحمولة باسم الناصرة 
ابن الحمولة في   )كاديما( أحمد ذباحوينتمي إليھا تاجر اللحوم الكبير عضو الكنيست 

لعراق ضد اإلنجليز إبان الحرب العالمية كان قائد الثورة في ارشيد عالي الكيالني، العراق، 
  .الثانية، وتعاون مع النازيين

الكبيرة من الناصرة معلوم أصلھا المغربي، والعادات  عون هللافي حمولة 
اليھودية المتعلقة باللحوم والخبيز التي كانت متبعة ھناك في الماضي، تشير الى أصلھم 

، وھذا االسم دارج ستوريي المغرب باسم ويوجد للعائلة المسلمة فرع كبير ف. اليھودي
  .أيضا لدى عائالت يھودية

في وسط البالد نسمة  7,000حمولة خطيب التي يبلغ تعداد أبنائھا اليوم نحو 
 3,000نحو (شمال الناصرة كفر كنا في : في ثالث بلدات رئيسيةھناك ويسكنون وشمالھا، 

 ).نسمة 1,500نحو (وفي يعبد  )نسمة 2,500نحو (شمال المثلث قلنسوة ، وفي )نسمة
وروى أحد وجھاء . وعدد قليل من العائلة في حزمةفي الخليل  فرع كبير جًدا ولھذه الحمولة

 الحمولة من قلنسوة أن أصلھا من المغاربة الذين وصلوا إلى البالد في القرن السادس عشر
إلى أماكنھا ومن ھناك توزعت رأس العين في البداية في  تاستوطن وفي ھذه المنطقة

الحالية، في حين أن قلنسوة المجاورة تم تفضيلھا على رأس العين كونھا تقع على الطريق 
والحقا وصل إلى ھناك صالح ) تحولت اليوم إلى مسجد(الرئيسي وكانت فيھا قلعة صليبية 

وقال ذلك الوجيه إنه ھو نفسه كان يوقد حتى وقت قريب الشموع في أمسيات . الدين فاحتلھا
. وكان يقوم بذلك في مقام ولي محلي يدعى الشيخ علي. جمعة والسبت تلبية لوصية جدتهال

وأضاف أنھم ما زالوا حتى اليوم يجلسون في بيت العزاء، باإلضافة إلى األيام الثالثة 
وتحدث عن عادة زواج األخ من أرملة أخيه . الرسمية في اإلسالم، حتى خمسة أو سبعة أيام

أما عادة . ن الختان الذي يتم بعد أسبوع من الوالدة وأحيانا قبل ذلكالمتبعة لديھم، وع
اقتطاع العجين التي كانت متبعة لديھم كلما أعّدوا العجين للخبز في البيت فقد فسرت له من 

  .قبل جدته كخطوة ضد الشياطين

 - عندما كان أوالد الجيران يرغبون في مضايقة أبناء حمولة خطيب كانوا ينادونھم
وعمل بعض رجالھا . تعتبر الحمولة غنية ومحترمة وتمتلك الكثير من األراضي. بةمغار

وقد أحسن القيام بذلك في بداية القرن . كمحامي دفاع عن اآلخرين في قضايا مختلفة
من قلنسوة الذي اختير من قبل األتراك قاضيا مدنيا في حسين خطيب العشرين العبقري 

وقد قتل القاضي في قريته على يد شخص لم . سنمحكمة نابلس وھو ما زال صغير ال
  .سنة من عمره 28يعجبه قرار الحكم الذي أصدره بحقه، ولم يكن حينھا قد تخطى الـ 
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كما روى ذلك الوجيه عن شيخ ھرم في العائلة كانت لديه قدرة على تنفيذ أعمال 
بدو أنه التبس وي. وقال إنه كان بحوزة ذلك الشيخ كتاب التلمود وكان يدرس منه. سحرية

على المحدثين الذين نقلوا القصة اسم الكتاب بسبب عدم معرفتھم بالمادة التي يحتويھا 
الكتاب، وفي حقيقة األمر كان الكتاب المذكور كتاب القبااله وھو كتاب التصوف واألسرار 

 ، عندما1950أما الجزء المثير في القصة فھو أنه في أحد األيام، حوالي سنة . اليھودية
أمسك الشيخ بالكتاب أخذ الكتاب يرتفع فجأة إلى األعلى فھز الشيخ وطرحه أرضا وأدخله 

إن ھذه القصة الغريبة ربما ما كانت لتحظى بالذكر ھنا، لو كان . في سبات عميق حتى الغد
التي من يافا  حامدوصلت من عائلة ھناك قصة مشابھة : الحديث يدور عن حالة وحيدة

عن كتاب مقدس بالفارسية كان في  روى أحد شيوخ العائلة. وديتعرف عن أصلھا اليھ
المسجد المحلي، وفي أحد األيام أخذ الكتاب يرتفع إلى األعلى من تلقاء نفسه، ومنذ ذلك 

 .جراء ذلك بشكل أو بآخر الحين كل من يحاول القراءة في ھذا الكتاب يتعرض لألذى

اللد، يقولون إنه كان في المدينة  التي تقطن في األصل في مدينةالنقيب في حمولة 
بداية خمسينيات القرن العشرين مقام لولي ھدم الحقا، كان يوجد فيه قبر كبير العائلة واسمه 
صالح، ويقولون إن كبرى بنات العائلة كانت تنظف المكان وتضيء فيه الشموع في أيام 

وصلوا الى العراق كما يقولون إن أصلھم من شبه الجزيرة العربية ومن ھناك . الخميس
وانتقلت العائلة في حينه خلف ضابط . ومن ثم انتقل جزء من العائلة الى فلسطين ومصر

برتبة نقيب في جيش صالح الدين الذي حرر فلسطين من أيدي الصليبيين، ومن ھنا جاء 
نسمة في اللد، وفي مخيم الالجئين  400واليوم يصل تعداد حمولة النقيب نحو . اسم العائلة

وھناك فرع للعائلة يقطن في مكة ويملك ھناك . قرب نابلس وعّدة آالف في األردن كرعس
  .فنادق فخمة

  أخرى أماكن

الواقعة بين غوش عتصيون وحلحول يوجد موقع مقدس، محاط بيت أّمر في قرية 
ومتبع حتى اليوم . ولّيا 40، وحسب الروايات في القرية دفن ھناك 40بحديقة تدعى قبر الـ 

وفي فترة متأخرة تم . الشموع في الموقع أيام الجمعة، وھذا التقليد ليس إسالميا قطعياإيقاد 
قبر بالعربية، (ويوجد في القرية موقع آخر يدعى قبر متتياھو . بناء مسجد قرب الموقع

. وتالميذه) يبدو أنه الحشمونائي(ويعتقد أن القرية أقيمت على يد فقيه يدعى متتياھو ). متى
ي فترة متأخرة مسجد في المكان يضم القبر، ودأب أھالي القرية على إقامة احتفال وقد أقيم ف

كما . حوله سنويا من خالل إيقاد الشموع قرب القبر وتوزيع التمر والزبيب على المحتفلين
أن ھناك تقليدا آخر متبعا في القرية وھو إحصاء عدد األنفس في الحمولة حسب عدد النقود، 

رب عائلة في الحمولة عملة واحدة، وتستخدم ھذه النقود لصيانة حيث يدفع كل رجل 
ليستخدم نصف شاقل، وھذا التقليد ھو استمرار للتقليد اليھودي المتمثل في جمع . المسجد

  . كطريقة إلحصاء أرباب األسر في البلدات وفي القبائل في فلسطين وفي بابل أيضا
  

اليوم نحو ھناك في األردن التي يبلغ تعدادھا والزرقاء من عّمان بسيسو حمولة 
وحتى اليوم متبع ھناك االحتفال بعيد الفصح . نسمة، كانت في األصل عائلة يھودية 1,500

وليس بالخفاء، يشدد أبناء . حتى عن أبناء العائلة الشباب وعادات يھودية أخرى بالخفاء،
الحمولة حتى اليوم، ليس كالمسلمين، على الزواج من امرأة واحدة فقط، ما عدا في حاالت 

وبحوزة بعضھم أدوات دينية . كما أنه متبع لديھم تقليد زواج األخ من أرملة أخيه. شاذة
وباإلضافة الى أبناء  .معلوم استعمالھا اليوميھودية بما فيھا أدوات الصالة، ولكن غير 

من أبنائھا في حي الرمال شمالي عزة ولديھم  300الحمولة في األردن يسكن اليوم نحو 
  .كما ھاجر جزء من العائلة الى الواليات المتحدة األمريكية. معلومات حول أصلھم اليھودي
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  ؛ صورة من مكتبة الكونغرس)1914(السبع قبل بداية الحرب العالمية األولى بئر 

ر قصة مثيرة سيرة حمولة بسيسو في النصف األول من القرن العشرين تظھ
، )أخوين(، عندما كانت العائلة مكّونة من أسرتين فقط 1917حتى سنة . لالھتمام بحد ذاتھا

وكانت . سكن أفراد العائلة في بئر السبع كيھود بشكل علني الى جانب جيرانھم المسلمين
ھود العالقة بين الجيران ممتازة، وربما أيضا أن أبناء المكان المسلمين بشكل علني كانوا ي

، وفي سنة 1900لقد تم التوطين مجددا في بئر السبع فقط في سنة . بالخفاء أو باألصل
كما يظھر في الصورة (كانت المدينة الكبرى اليوم بلدة متواضعة، شبه زراعية  1917
وعندما اقترب الجيش البريطاني الى بئر السبع قبيل نھاية الحرب العالمية األولى، ). أعاله

لقد علم أبناء العائلة أن  :لعائلة لكي يقرروا كيف يتصرفون في الوضع الناشئاجتمع أبناء ا
علما أن األتراك تمكنوا حتى تلك الفترة من طرد . األتراك أخذوا يطردون اليھود من البالد

ومن الناحية الثانية، وصل اإلنجليز الى . عشرات آالف اليھود من مناطق أخرى في البالد
. من ذلك، ولم يكن واضحا ألبناء العائلة كيف ستتطّور الحرب البالد قبل وقت قصير

ومقابل ذلك كان واضحا لھم، . وكانوا يعلمون أنه إذا انتصر اإلنجليز، فإنھم لن يطردوا أحدا
ولكي تؤّمن نفسھا قبيل ھذين . بأنه إذا انتصر األتراك فإنھم سيواصلون طرد اليھود

ن يتمكن اإلنجليز من احتالل بئر السبع، أن يعّرفوا االحتمالين قّرر أبناء العائلة، قبل أ
فمع . ولكن الحقا، فإن التخّوف األصلي من الطرد قد تحقق .أنفسھم ظاھريا كعرب مسلمين

اضطرت العائلة للفرار الى  1948احتالل بئر السبع من قبل الجيش اإلسرائيلي في عام 
وى أحد أبناء العائلة من عمان بأنه ور. ، ويبدو أن جزًءا قليال منھا ھرب الى غزةاألردن

كان لدى والده الذي توفي مؤخًرا غرفة خاصة في بيتھم لم يكن أحد يدخلھا سوى الوالد، 
وتوجد في إسرائيل أيضا عائلة . وكان يمارس فيھا بالخفاء طقوًسا يھودية حتى آخر أيامه

  .وبين العائلة المذكورة يھودية باسم بسيسو، ولكن من غير المعلوم الروابط العائلية بينھا
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، بداية االحتالل 1917في بئر السبع في سنة ) مركز الحكم اإلقليمي العثماني(مبنى السرايا 
  البريطاني

البدول شرقي األردن تسكن القبيلة البدوية حمينة وفي وادي موسى وفي 
يبلغ تعداد وعادات تلك القبيلة، التي ). الختالفھم عن اآلخرين في عاداتھم - المختلفون(

ومعروف . أفرادھا نحو عشرة آالف نسمة، تشبه الى حد بعيد الكثير من العادات اليھودية
  .أنه في أواخر الفترة العثمانية أجبر أبناء القبيلة على اعتناق اإلسالم

  

تربية الجدايل لدى الرجل . 1938بدوي من قبيلة البدول في الصورة قرب البتراء سنة 
 .نھا بديل ناجح ال يثير الشك لتربية السوالف على الطريقة اليھوديةولك  تبدو غريبة، 

  صورة من مكتبة الكونغرسال
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بيت نسمة في األردن، أصلھا من قرية  200التي يبلغ تعدادھا نحو  العبيسيعائلة 
يقول أحد أبنائھا إنه سمع من جده وأبيه عن أصلھا اليھودي، . الواقعة شرقي نابلسدجن 

بإضاءة مصباح زيت في أمسيات السبت، وعن عادة ربط الرأس بقطعة  وعن قيام جدته
  . قماش كعالج ألوجاع الرأس، وعن لون العيون الذي يختلف عن لون عيون العرب

وھناك أماكن مفاجئة أخرى يمكن العثور فيھا حتى اليوم على مسلمين يمارسون 
السعودية ومنطقة مكة، العادات اليھودية ويعرفون عن أصلھم اليھودي، ھي جنوب غرب 

  .حيث يمكن فيھا رؤية مسلمين يلفون سوالفھم حول آذانھم كما ھو متبع لدى اليھود المتدينين

نسمة من مخيم الالجئين الدرج المجاور  400المكّونة من حّتو ولدى حمولة 
التفاح، كانت متبعة عادة إيقاد شموع السبت حتى  الالجئين لشاطئ البحر غربي مخيم

وكذلك واصلوا الحقا الحفاظ على جزء من التقاليد . الستينيات من القرن العشرينسنوات 
وبجوار ميناء غزة من الجھة الجنوبية بقي . اليھودية، وكان يمكن رؤية الشمعدانات لديھم

من حي السجاعية في غزة، التي يبلغ سكر شيوخ عائلة . حتى اليوم كنيس يھودي قديم
مة، يمارسون حتى اليوم تقليد الصوم في يوم الغفران ويعتكف نس 4,000تعدادھا ھناك نحو 

كما أن صوم يوم . رجالھا في ھذا اليوم في بيوتھم وال يستعملون الكھرباء في ھذا اليوم
كما أن العديدين في المكان يحافظون . الغفران متبع أيضا لدى عائالت أخرى في السجاعية

يموھوا التقليد اليھودي، فإنھم ال  م، ولكن كيعلى قداسة السبت وال يعملون في ھذا اليو
 1500من نفس الحي التي يبلغ تعدادھا نحو حبيب ولدى عائلة . يعملون أيام الجمعة أيضا

  .رمي قطعة عجين في النار عند الخبيزنسمة، يتم اتباع عادة 

  

بر واحد مقبرة في الطرف الغربي لمدينة غزة قبل الحرب العالمية األولى، ال يمكن رؤية ق
  الصورة من مكتبة الكونغرس !مبني باالرتفاع المسموح به في اإلسالم

. أما األكلة اليھودية التقليدية للسبت المتبعة حتى اليوم في السجاعية فھي المسخنة
ولدى أھل السجاعية ". عمل قدر"وحسب أصول السبت في التلمود تدعى أكلة المسخنة 

ومتبع حتى اليوم أخذ القدرة الى الفرن في . بالفصحىقدرة /أي قدر - "إدرة"تسمى األكلة 
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وقد اعتاد المسلمون واليھود في كل . أمسية السبت وإعادتھا الى البيت في صباح يوم السبت
وما زالت . ، على أخذ الطعام الى األفران في أمسيات السبت1948أنحاء القدس، حتى عام 

انتقل في " اإلدرة"الخليل، لكن تناول أكلة ھذه األكلة متبعة اليوم في القدس الشرقية وفي 
كما أن ھذه األكلة متبعة اليوم في أيام الجمعة في لبنان وفي . ھذه األماكن الى أيام الجمعة

حيث عاش في ھاتين المدينتين في الماضي (مدينة حلب السورية وفي مراكش المغربية 
  ).العديد من اليھود

. المعلوم أصلھا اليھوديالفارة،  لةبين خانيونس ورفح تقطن عائطوبا وفي 
ويمكن العثور لدى العائلة حتى اليوم على بعض األدوات الدينية اليھودية القديمة التي تم 

أنظر . (على سبيل المثال، إناء برونزي لحفظ العطور. صناعتھا قبل قيام دولة إسرائيل
  ).التالية ةالصور

  

  حفظ العطور، من جنوبي قطاع غزةإناء برونزي ل

الكبرى التي تقطن في قريتين شرقي خانيونس، في بيت الھيا قديح أبناء حمولة 
في الجليل جنوبي سخنين، والذين كفر مندا التابع لھا الذي يقطن في قدح شمالي غزة وفرع 

ا في سيتم ذكر تفاصيل إضافية عنھم في فصل الشواھد، يروون عن تقاليد يھودية مارسوھ
رفع قرص رفيعة من العجين عند الخبز، زواج أرملة األخ والخلع، ختان المولود  -الماضي

، الجلوس سبعة أيام وقّد الثوب من قبل رب )واليوم أيضا(عندما يبلغ أسبوعا من عمره 
، إيقاد الشموع في أمسيات )لغاية اليوم أيضا(في الفصح " متسوت"العائلة في المأتم، تناول 
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ويمكن حتى اليوم رؤية كوات إليقاد الشموع في . خميس وأحيانا في أيام الجمعةأيام ال
وھناك تقليد آخر متبع لدى الحمولة، تقليد تم وصفه كبديل ألدوات الصالة . قبورھم القديمة

الخاصة بالرأس، حيث ال توجد اليوم بعد أن بليت، وھو عالج أوجاع الرأس بواسطة ربط 
ّده بواسطة مفتاح كبير يتم وضعه بين الرأس والحزام من حزام جلدي حول الرأس وش

ووفق العادة المذكورة فيما يلي، اعتاد أبناء الحمولة في القطاع الى قبل نحو . خالل تدويره
  . سنة الزواج فقط من داخل الحمولة 30

وھناك عادة ھامة أخرى اكتسبھا معظم الفلسطينيين نسل شعب إسرائيل وھي 
ھذه العادة، غير المنتشرة لدى اآلخرين، وليست عادة يھودية متبعة، . ولةالزواج داخل الحم

تجذرت في أوساط الفلسطينيين من خالل الحرص على الحفاظ على األصل اليھودي النقي 
وفقط في الجيل األخير أخذ الحفاظ على ھذه . ومن أجل ضمان عدم االنصھار بين الغرباء

 .ا الوراثية وقد تالشى سبب إتباعھا لدى الكثيرينالعادة يتالشي، بسبب اتضاح سلبياتھ
لعادة قبلية متبعة لدى القبائل العربية، وحسبھا يجب  وعملًيا، فإن العادة الفلسطينية ھي تشديد

الحفاظ على وحدة القبيلة وعدم إدخال رجال غرباء إليھا، ولكن خالفا للعادة الفلسطينية، فإن 
   .ت القبيلة لقبائل أخرى لغرض الزواجھذه العادة العربية تسمح بنقل بنا

المجموعة التي حرصت بشكل متطرف جدا على االنطواء على نفسھا، بما في  
ذلك ليس فقط نقاوة األصل عبر عدم الزواج المختلط، إنما أيضا على السرية التامة بكل ما 

أيضا بالمساعدة تتميز القبيلة . البدوية كعابنةيتعلق بشؤون المجموعة وتقاليدھا، ھي حمولة 
المتبادلة وبالتنظيم المثالي في حال تعرض أحد أبنائھا الى مشكلة من قبل أي شخص 

وفقط في الثالثين سنة األخيرة جرت بعض حاالت الزواج المختلط بين الكعابنة . غريب
وحمولة معينة من بني نعيم، حيث اعتبر الزواج المتبادل بينھما لسبب ما شرعيا في نظر 

  .الكعابنة

وھناك عادة أخرى لدى الفلسطينيين في قطاع غزة وھي دفن حجاب في أساسات 
يجوز استعمال الحجب والتمائم في اإلسالم، ولكن رغم ذلك ال . البيت الجديد عند بنائه

ھنالك مجموعات في العراق اعتاد أفرادھا على استعمال الحجب والتمائم على جسم اإلنسان 
ولدى . ، كسحر أسود للعنةلفة حول اإلنسان، مثل بيته أو فنائهلجلب البركة، وفي أماكن مخت

. تعاويذ البركة للجمھور من قبل الربانيماليھود الذين قدموا من البالد العربية متبع تزويد 
ولدى يھود اليمن على األقل، من المتبع دفن حجاب في الباطون عند صب أساسات بيت 

وفي غياب توفير . سكان القطاع حتى اليوم ومن ھنا بقيت العادة لدى جزء من. جديد
الحجب اعتاد الفلسطينيون في أماكن عديدة في البالد على استعمال القطع النقدية بدل 

  . وھذه العادة أيضا متبعة في فلسطين فقط. الحجاب

وھناك عادة موازية أو بديلة، تتعلق ببناء البيت وھي متبعة حتى اليوم في جميع 
ھذه العادة التي اتبعت . العقدةال وھي عادة لسطين، وكذلك لدى اليھود، أالبالد العربية وف

وتجذر . فترة حكم اإلمبراطورية العثمانية، جاءت تسميتھا من المصطلح عقدة بالعبرية
وحسب . المصطلح أيضا باللغة التركية القديمة ومعناه األصلي غير معروف لمعظم العرب

في صباح يوم صب سقف الطابق ) عقدة(ح خروف ھذه العادة، يقوم أصحاب البيت بذب
 ،وعند الظھر من ذلك اليوم يدعو أصحاب البيت العمال والجيران. األرضي للبيت الجديد

أما اليھود فال يحرصون . لتناول اللحم المطبوخ ،الذين ساعدوا في ھذه المھمة الصعبة نسبًيا
لتي كّرست سالمة البيوت ذات وإثر ھذه العادة ا. اليوم على أن يكون اللحم لحم خروف

السقف، كان متبًعا لدى السلطات التركية عدم ھدم البيت، في حالة بنائه بشكل مخالف 
وھناك عادة أخرى يمكن أن نسّميھا للدقة شبه عادة،  .للقانون، وذلك ألن سقف البيت قد بني

لھا أساس  بممارسة العادة، وھي عادةتعلق بالرغبة وليس تكون الحديث يدور عن أمور 
ويتضح بشكل مدھش للغاية أن الفلسطينيين يكرھون العمل يوم . لدى الكثير من الفلسطينيين

من الصعب معرفة الى أي مدى يمكن أن ننسب مصدر ھذه العادة الى  ألول وھلةو. السبت
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عدم الرغبة في انتھاك حرمة السبت وضرورة إخفاء المصدر اليھودي الذي أدى الى قبول 
ومن جھة أخرى يمكن  .أيام السبت، ولكن من منطلق االضطرار وعدم الرغبةالعمل في 

وما يرجح الكفة في ھذا الموضوع ھو حقيقة أن ھذه . نسب ھذه العادة الى الغيرة من اليھود
العادة منتشرة جًدا أيضا بين الفلسطينيين في األردن، حيث أن عدد اليھود الذين يعملون 

ألمر صحيحا أيضا في الفترة التي لم يكن فيھا يھود في األردن ھناك يكاد ال يذكر، وكان ا
ُيطلق وھذه الظاھرة جعلت الفلسطينيين في األردن، وخاصة أبناء صف التياھة ھناك، . بتاتا

قرود، كما ھز متبع أن يطلق على اليھود أحيانا من قبل بعض  -عليھم من باب المزاح
  .المسلمين

  بلكيند لويسرائي تسفي بن يتسحاق أقوال

  

  اسي، مؤرخ، أنثروبولوج وسي) 1963-1884(يتسحاق بن تسفي 
 )1963- 1952(إسرائيل  الرئيس الثاني لدولة

ة  ة اليھودي اط الديني ا األوس واھد تعتبرھ ي إال ش ا ھ ذكر م ة ال ة آنف ع األدل جمي
إشارة واضحة إلى أن سكان تلك المناطق كانوا يھود في الماضي، األمر الذي يشكل مبّرًرا 
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اب يتسحاق وال بد في ھذا السياق من اقتب. لردھم إلى أصلھم اإلسرائيلي اطع من كت اس مق
في  ن تس بالد ب ام سكان ال ن الع مة، . 1932م ة حاس ة الزمني ك الحقب ن تل ھادته م ة ش فأھمي

  :خاصة وأن بعض العادات التي سادت يومئذ تالشت في حاضرنا

" ً بالصفة الرسمية ھو اإلسالم، لكن في الحقيقة معرفة الفالحين بالقرآن . الدين –ثالثا
مي سطحية، اللھم بعض النصوص المعروفة التي تتردد على ألسنتھم، وأصول الدين اإلسال

حتى أن مساجدھم، المخصصة للصالة، شيدت بالقرون األخيرة فقط، بالذات في العھد 
  .ولغاية اليوم، ھنالك بعض األماكن التي ال يوجد فيھا إال القليل جًدا من المساجد. العثماني

التقاليد الدينية سواء المتشددة أو السھلة، وعلى كما أن الفالحين ال يحرصون على بعض 
سبيل المثال، رغم تحريم خروج النسوة من بيوتھن مكشوفات الوجه، إال أننا نجد الفالحات 
يخرجن من بيوتھن دون ارتداء الحجاب، ليس فقط خالل عملھن في الحقل، بل أيضاً أثناء 

ً للتقاليد توجھھن للعمل أو االتجار أو حتى للصالة في المدينة ، رغم أن ذلك مخالفا
في تركيا قبل الحرب العالمية األولى، مثالً، اعتادت الفالحات التركيات على . (اإلسالمية

ومن الواضح بأن ھذه التقاليد لم ُتستوعب بكامل ). عدم السفر للمدينة سافرات الوجوه
  .مضمونھا عند اعتناق سكان إسرائيل الدين اإلسالمي

عندما يقسم الفالح بالنبي محمد، ال ُيؤخذ قسمه بمحمل الجد، : أال وھو الَقَسم لنأخذ مثالً آخر
لكنه إذا قصد قبر األولياء حيث يرقد قديس القرية أو المنطقة وأقسم فإن قسمه يعتبر صادًقا 

ولقد علمت بقضية ثأر، قرر أطراف النزاع فيھا اللجوء إلى . ويمكن اعتماده بشكل مطلق
المشتبھين أن ُيقسموا ببراءتھم، فلم يتوانوا عن القسم باسم النبي محمد الصلح، وكان على 

لكنھم عندما توجھوا إلى قبر الولي ُذعروا وارتدعوا، مما يدل على أن انتماءھم لألولياء 
  .الصالحين يفوق انتماءھم لمؤسس دينھم

ھد على قوة التقليد تش) مواعيد زيارة األولياء الصالحين(كما أن المعايدات الدينية والمواسم 
، حيث يقوم عشرات األلوف بزيارة "النبي موسى"ولنأخذ مثالً . المحلي، الذي سبق اإلسالم

لدينا نحن اليھود، تقترن في أذھاننا زيارة النبي موسى بالتظاھرات المعادية . مقامه
للصھيونية إضافة إلى الھجوم على شعب موسى، لكن علينا أن ال ننسى، بأن المقصود 

مؤسس الديانة اليھودية، وبأن كل ھذا التعبد،  نبي إسرائيلأنه  -عليه السالم -النبي موسىب
ما ھو إال صدى لسيادة الديانة الموسوية في البالد، فلقد توارث الفالحون ھذا التقليد عن 

ھذه . اليھود سكان المنطقة، كذلك النبي روبين والنبي شعيب وباقي المواسم المماثلة
والتي يتجمع ألجلھا عشرات األلوف، ما ھي إال استمرارية لذات المواسم  المناسبات،

  .الشعبية التي احتفل بھا الفالحون يوم كانوا يھوداً، وربما يرجع بعضھا للعھد الكنعاني

يھودا، بنيامين، يوسف، (جميع األنبياء اليھود، جميع آباء األمة، ورؤساء األسباط 
ابضة في أذھان الفالحين، فعلى الرغم من عزوف اليھود ما زالت ذكراھم ن) إلخ..زبولون

أنفسھم عن زيارة ھذه القبور، استمر الفالحون بالتضرع إلى بارئھم من خاللھا، ال لكونھم 
مسلمين، بل ألنھم ورثوا ھذه العادات عن الديانة التي سبق لھا أن ھيمنت على المنطقة، قبل 

تى أن ھذه المعايدات غير مألوفة لدى كل من اإلسالم، والتي امتزجت بالدين الجديد، ح
  .اعتنق اإلسالم، وتكاد تقتصر على مسلمي البالد

ال تقتصر الطقوس الدينية على ما ورد ذكرھا في الكتب السماوية، فكل من زار الھيلولة 
صاحب المعجزات بالقرب من الحّمة السورية،  رشمعون بر يوحي، أو الرابي مائي يللراب

ھد الفالحين والبدو يأتون ويشاركون اليھود رقصاتھم، ويقسمون باسم رابي ال شك أنه شا
يقدس كل من الدروز والمسلمين واليھود الراب أوشيا فقوع وفي . شمعون ورابي مائير

، ومن الواضح بأن ما نشاھده ھو استمرار للطقوس اليھودية في ادمان يوالراب يوسف
  ".أوساط الفالحين الذين اعتنقوا اإلسالم



84  
 

 

  

  

وتحتھا صورة  1920ميرون سنة صورة من الحفل الديني لرابي شمعون بار يوحاي في 
  يمكن رؤية شخص يعتمر كوفية الى جانب اليھود ) اليمين واليسار(مقربة وفي كل طرف منھا 

ملك األردن  الحسينأن  وبغية إبراز استنتاجات بن تسفي، ال بد من اإلشارة إلى
قصى المسجد األ باستثناء ھو الذي بادر الى بناء المساجد األوائل في الضفة الغربية،

قبل قيام دولة إسرائيل كان عدد المساجد داخل الخط األخضر أيضا و. والمسجد اإلبراھيمي
سيطرته على وزارتي  في فترة ،قليال جًدا، وكان حزب المفدال اليھودي ھو الذي بادر

  .بناء المساجد في أنحاء الدولةالى  الداخلية واألديان،
مھندًسا زراعًيا، وأوفده األتراك في وجاء في تقرير ليسرائيل بلكيند، الذي كان 

مھمة في شرقي األردن، أنه وجد ھناك، في واد سرحان، قبيلة يھودية معزولة حافظت 
كتب بيلكند، قبل نھاية القرن العرب في فلسطين وفي مقاله العام . على التقاليد اليھودية
  : التاسع عشر ما يلي

، يفد العرب إليھا ويتضرعون )بالعربية أولياء(تنتشر في جميع أنحاء البالد القبور المقدسة "
 ً دى اإلسرائيليين أيضا ور مقدسة ل ا قب رة من بينھ ور كثي ا، قب نجد . من خاللھا وينذرون لھ

ا باسم  ا معروًف يونا مقاًم ينبالقرب من نس تس ي روب يدنا النب ن س وبين ب ه رئ ، والمقصود ب
رة المقام في شھر محدد من صيف يعقوب البكر، وقد اعتاد العرب سكان المنطقة على زيا
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ام  كفار ساباكل عام، وبالقرب من  امينيوجد مق ي بني ام  النب ًرا مق ه كثي د عن ي وال يبع النب
  ."، وغيرھاشمعون

  

 وكاتب مھندس زراعي، باحث، مربي، مقيم مستوطنات) 1929- 1861(يسرائيل بلكند 

ام  بالد  1948ويروي فلسطينيون قدامى أنه حتى ع ديانات في ال اء كل ال رأى أبن
ل . نأنه يجب زيارة مقام النبي روبي وكان األمر مھًما لدرجة أنه كانت ھناك نساء من الخلي

من مزارع النوباني في السامرة ومن منطقة النبي روبين إذا لم يقم أزواجھن بأخذھن لزيارة 
زوج ى ال ترطن عل ن يش ان ك ي : "المك ا بتروبن ين(ي ي روب ارة النب ذني لزي ا ) أي تأخ ي

دفق والحقا، في أعقاب تقسيم البالد وبس". بتطلقني ي كانت تت رة الت اه المجاري الكثي بب مي
ه وتوقفت  -من المنطقة الى نھر روبين يته ومكانت الصرار القريب من المقام، فقد المقام قدس

  .الزيارات له

ا زالت  وادي موسىفي  النبي موسىومقابل ذلك، فإن االحتفاالت بزيارة مقام  م
ا وم عائالت بكل أفرادھ دار  قائمة حتى يومنا ھذا، حيث تق ى م ال عل ام واالحتف ارة المق بزي

اول الحالوة . موسم النبي موسىأسبوع فيما يسمى  اء والصالة وتن ون بالغن وم المحتفل ويق
ديم ذه الحالوة حالوة الق د، وتسمى ھ . القاسية واليابسة كما كانوا يأكلونھا في الماضي البعي

ام  ه وھو مق ال في ي صوكذلك في المكان غير المتبع االحتف ر النبي شموئيل(موئيل النب ) قب
  .يقوم الفلسطينيون من القرى المجاورة حتى اليوم بزيارته الى جانب اليھود

  

الصور من . 1932صورة من الجو لمقام النبي موسى على خلفية البحر الميت من سنة 
 مكتبة الكونغرس كما نسخت من أرشيف أميريكان كولوني في القدس
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السنة التي طبع فيھا كتاب يتسحاق بن ( 1932من سنة مقام النبي موسى في صورة 
  )سكان بالدناتسفي 

  

  ، من مكتبة الكونغرس1933-1920معسكر زوار النبي روبين، الفترة المقدرة 
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  اللغة واألسماء
دليل إضافي وھو اللكنة العبرية باللھجة العامية، إضافة إلى انخراط األمثال  ھنالك  

ي أحادي ل" العرب"ث السكان ذات األصل العبري ف ل , في قرى الجلي ةمث . سخنين وعراب
ن  ر م نة الكثي ى ألس ھلة عل دو س ة لتب ة العبري رات باللغ تخدام التعبي بة اس ذا ُتضاف نس وبھ

وق . الفلسطينيين، خاصة لدى سكان داخل الخط األخضر ة تف نتھم بالعبري ة ألس حتى أن طالق
ي إسرائيلأحياناً طالقة كثيرين من جيرانھم اليھود، بمن ف دوا ف ذين ول ك ال وتشكل . يھم أولئ

  .اللغة العبرية أحد العوامل األخرى، التي تربط العديد من الفلسطينيين في البالد باليھود

ى األصل اإلسرائيلي لسكانھا   ة . أما أسماء القرى فتشكل اتجاًھا آخر يشير إل فكلم
ا" كفر" اء أو بضّمھما، وتتكرر ب تح الكاف والف ذه األسماء، ليست التي تلفظ بف لكثير من ھ

رع سميع :على سبيل المثال(عربية  دا، كف ر من ر يطا، كف ا، كف ر كن ذه  ).كفر ياسيف، كف ھ
ي مصر  دات ف دا أسماء بعض البل ا ع ة م دول العربي ا (الكلمة غير مستعملة في ال دو أنھ يب

من قراھم  1841في عام  الى مصر البلدات التي أنشأھا ھناك رجال محمد علي الذين عادوا
الكثير من الفالحين يلفظون الحرف  ).1830في فلسطين التي كانوا قد وصلوا إليھا في عام 

ل . بدل كفر" تشفر"فيقولون " تش"كـ " ك" ع كذلك أسماء قرى مث رةأو جب ا  طي ى لھ ال معن
  .بالعربية، بل بالعبرية فقط

ب ى ال اجروا إل رة أمر حفظ األسماء لم يختف عن أعين اليھود الذين ھ الد طوال فت
. كان في طليعة الباحثين في طبوغرافية فلسطيناشتوري ھفارحي الطبيب اليھودي . المنفى

نة  وفي . 1306وقد استوطن في بيسان بعد أن طرد من فرنسا، عندما طردت يھودھا في س
  ":كفتور وبيرح"بداية القرن الرابع عشر كتب في كتابه 

) 632ص " (غلب بأسمائھا والتغيير في األسماء قليل ھوإن البالد باقية إلى األبد وعلى األ"
ا " فوية قلم ة والش ات المقدسة الخطي ي الكتاب ة ف ر المكتوب دات واألنھ وأعلمك أن أسماء البل

  ).245ص )" (المترجم -العرب(تغير اسمھا بين اإلسماعيليين 

سنة  من أسماء القرى الفلسطينية% 34.5بن تسفي بأن ما نسبته  يتسحاقلقد وجد   
ي  1932 ة غرب رى الفلسطينية الواقع ي أسماء الق ة، وأن ثلث ة القديم بقيت بصورتھا العبري

ا  -إسرائيل كانت عبرية ة، منھ د  277آرامي ي عھ ري ف ا باالستيطان العب اسماً يمكن ربطھ
ة  ة قريب دات الجبلي الھيكل الثاني، ويثبت بحث إضافي من القرن التاسع عشر، أن أسماء البل

اطق من األسما ء القديمة ومن لكنة اللغة العبرية بشكل أكبر بكثير من أسماء البلدات في المن
  :سكان بالدنابن تسفي في كتابه  يتسحاقعي ويدّ . المنخفضة

ى " انوا ليحافظوا عل ا ك تيطان آخر، فم ا باس ودي حًق تيطان اليھ تبدل االس و اس ا ل وھنا فيم
ا  والذي حدث فعالً في معظم ھذه(األسماء العبرية  تيطان، كم األماكن التي استبدل فيھا االس

ولم يكن األمر كذلك في االستيطان غربي إسرائيل، ). ھو شأن تلك التي كانت شرق األردن
  ."وھذا يؤكد استمرارية االستيطان في ھذا المكانفھنا حافظوا على األسماء القديمة، 

ا حافظت ولم تقتصر المحافظة على األسماء على القرى، بل أن معظم الم دن أيًض
زي  ك عزي على أسمائھا األصلية، ما عدا بعض التعديالت الطفيفة في اإلمالء أو اللفظ، وإلي

، أما صفد، طبريا، يافا، عكا وبيت لحم: القارئ أسماء عبرية ما زالت على عھدھا بفلسطين
ود أيضاً الخليل وتعني صديق فنجدھا بالعبرية باالسم الرديف، كذلك القدس المقدسة لدى اليھ

دن ليلال بل لقبھا مدينة األقداس، وال بد من االعتراف بضعف ھذه الد ا حافظت الم ، فلطالم
  .الكبيرة على أصل مسمياتھا مھما تعاقبت عليھا الشعوب
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وھو باحث في مجال  يوئيل ايليتسور. وفي مقال له حول الموضوع يكتب د
النسبة الكبرى من األسماء التي حفظت ": ةوراتية، اللغة العبرية واللغات الساميالجغرافيا الت

، تتيح "معجزة ثقافية"على صورتھا في التوراة أو ما يشبھھا تعتبر من قبل الكثيرين بمثابة 
وعليه، ال شك أنه لوال ھذا الحفظ لكان من . لنا العودة بعد سنوات طوال إلى أرض التوراة

. ... ائيل اإلنجازات التي حققھاالصعب جدا أن يحقق البحث في جغرافيا وتاريخ أرض إسر
ففي . حفظ األسماء القديمة في أرض إسرائيل ھو ظاھرة ال مثيل لھا في بلدان قديمة أخرى
ھكذا . مصر، العراق أو تركيا تغيرت معظم األسماء على األقل مرتين على مّر التاريخ

ائيا تقريبا عن مجموعة مثال، أسماء األماكن في الوثائق األشورية والبابلية القديمة تختلف نھ
، وھذه بالطبع )حيث األساس الفارسي فيھا ھو األقوى(أسماء األماكن في التلمود البابلي 

يحق لنا أن نفكر ھنا في نبوءة توراتية ). ... التي معظمھا عربية(تختلف عن أسماء اليوم 
قاھا أمام المنفيين إلى قديمة قد تحققت، في أقوال النبي إرميا في نبوءة التعزية الكبيرة التي أل

اجعلي قلبك نحو السكة، الطريق التي . اجعلي لنفسك أنصابا. انصبي لنفسك صوى :بابل
  ).21: 31 إرميا( ."ارجعي إلى مدنك ھذه. ارجعي يا عذراء إسرائيل. ذھبت فيھا

طينية    لة الفلس ى الص دل عل كان ت ماء الس ى أس اكن، حت ماء األم ى أس الوًة عل ع
دى فالحي كوندور لباحث اإلنجليزي وا. اإلسرائيلية ة ل كان السباق الكتشاف أسماء توراتي
ل )يھودا(زھودي ، على سبيل المثال األسماء الشخصية فلسطين ي الخلي ، المنتشر خاصة ف
وعايش ) كوخاب(، المنتشر أيضا في أماكن أخرى، وكذلك سارة وكوكب )شاحر(وزوھر 

 ھناك وللكثير من ھذه األسماء لم يكن .السموعالتي قد ذكرت في سياق الحديث عن ) حاييم(
ة، ة العربي اموس اللغ ي ق بالد  أصل ف ي ال ر الفلسطينيين ف دى غي ا ل ور عليھ وال يمكن العث

بالد تحمل أسماء  .العربية اء ال فعائالت كبيرة وھامة في أوساط الفلسطينيين في معظم أنح
  :فيما يلي قائمة العائالت والحمائل، وبداية عائالت الحاخامات. عائالت يھودية أو سامرية

ولكن مثل نسمة،  3,000قرابة الـ حسب المعطيات الرسمية ، والبالغ تعدادھاأبو حصيرة
أغلبية السكان الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، فإن عددھم الحقيقي ھو فقط 

وليس فقط  ك في القطاع،اسمصيد األ فرع على ھذه الحمولة مسيطرة. نصف العدد الرسمي
الصالة  فيه تؤدي إنھا أيضا تعلق في المسجد الذي ، بلأنھا تحمل اسم عائلة ليھودي ھام

اسم العائلة اليھودية ُيكتب اليوم موصوال ( صورة جد العائلة، رابي يعقوب أبو حصيرة
ھم يعود الى اليھود المغاربة ويروي أبناء العائلة أن أصل. ، مع كتابة بالعربية)ككلمة واحدة

وھناك قصة أخرى مثيرة لالھتمام وھي انه في . الذين قدموا الى البالد في العھد العثماني
غزة، بقي عدد منھم حي الشجاعية في ، عندما فّر معظم أبناء العائلة من يافا الى 1948عام 

الثانية مسلمة وقد  في الخلف ومن بينھم شقيقتان ظلّت إحداھن يھودية حتى اليوم بينما
حافظ أبناء الحمولة من غزة  1967وبعد سنة  .قررت االنفصال عن زوجھا وأبنائھا الفاّرين

، وكانت ھناك البابا ساليبرئاسة نتيفوت، على عالقة مع فرعھا اليھودي المشھور في 
ذلك،  واستمر التواصل حتى ھذه األيام أيضا، وإثر. زيارات متبادلة شارك فيھا البابا سالي

الحاالت  في القليل منو .فإن نتيفوت القريبة من غزة لم تطلق عليھا صواريخ القسام تقريبا
يتصلون بأقاربھم في  نتيفوت ، كان أبناء العائلة مننتيفوت علىصواريخ فيھا أطلقت  التي

  . اعادة فورً فيتوقف إطالق الصواريخ ) ھناك الحقا مكانتھمنظر أ(غزة 

ة  رة لقص ة مثي االحمول ا جزئًي م بحثھ ام وت ن الھتم ل م وھين قب اي ك ت ح . عمي
ىفقط  بجزئھا اليھودي عن تاريخ العائلة اكتابً ألّف  شلومو مياره ق  وأخف ذي اعتن ا ال جزءھ

يھود الالمغاربة مع عشرات اآلالف من  بھجرة تبدأ القصة. الطيباسم ب يمسكي ال اإلسالم 
أخرة فيو. اتقريبً  16 الـ منتصف القرن فيصفد  الىخرين اآل نوات المت رن  من الس ذا الق ھ

د ونكل باليھود وإثر ذلك تفرقوا  صفدفي ) اللواء حاكم - ةالتركيبباشا (باشا ال تغّير في العدي
ازحين(ألماكن في البالد والخارج من ا بالد استقر معظم الن ذاكمن ال ي  وا آن ة حلب ف مدين

ا و امنھ جزء حيث انتقل، حصيرةأبو  وانقسمت عائلة). السورية ى ياف ى الجزء اآلخرإل  ال
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ومعلوم أيًضا عن فرع ). دلتا النيل شمال غرب القاھرةالواقعة في ( في مصر دمنھورقرية 
  .صغير من العائلة انتقل الى طبريا

ام يع رع في مصر الحاخ ى رأس الف و وقف عل الي، حصيرة،كوف أب ا س  جد باب
ر يعكوفالذي أطلق عليه لقب  ار حاخ أبي ان من كب ا تمت دعوة و .امات المغربوك الحق

ي  الحاخام من قبل يھود المغرب لزيارة الجالية وفي طريق عودته الى مصر ن ف وفي ودف ت
 وابابا سالي، ھاجر ونسلھم برئاسة. من مصر إلى المغرب أبناء العائلةعاد معظم و. دمنھور

ي واستوطنوا من القرن العشرين 50 سنوات الـ من المغرب في البالدإلى  وت ب ف  دعوةنتيف
ي وفقا لقصص . ، أحد مؤسسي المستوطنةيساكر مائيرمن الحاخام   بتطّوع(الحارس المحل
و حصيرةعلى قبر يعقوب ) من المحليين ذيأحد أن ، أب ة ال اء القري ر  حاول أبن دنيس القب ت

ين، ار دھشة المحلي ر طبيعي أث ائلتھمودفع عوقب بشكل غي م ع ر اس ى تغيي و  تھم ال ى أب إل
صورة حتى في مسجدھم ھناك معلقة حتى اليوم بعضھم انتقل الحقا إلى القاھرة، و. حصيرة
  . حصيرةكوف أبو يعالحاخام 

وا عندما كان أفراد العائلة ا زال م كل م ود،ھ دو يھ ا يب ى م ارة  سافر أحدھم ،عل لزي
وقع عسقالن، حيث  منطقة توقف في قرية في الطريق بين يافا ومصر فيو. أقاربه البعيدين

ال، فھنا اكك في حب فتاة محلية بارعة الجم ا واستقر ھن لم و. تزوجھ رع مس ّون ف ذا تك ھك
ين مخيم أھل القرية الى مع بقيةھرب ھذا الفرع سوية ، 1948في عام . عائلة ھناكلل  الالجئ

ومال سكنشمال قطاع غزة، حيث ي البحر شاطئالذي يقع بالقرب من  الشاطئ اء  معظم ي أبن
ة زيين الحمول ا الغ عوھن جد ك يق اله  المس ذكورة أع ةالم ابع للحمول كن . الت ييس م ف  معظمھ
ديھم أيضا محالت في المخيم مجدل شارع ع األسماك ل، حيث ل ة الصيد  –بي جزء من غل

اخر  ين لرجال العائلة، كما يوجد بملكيتھم مطعم ف ة، من ب أكوالت البحري دم الم أكوالتيق  م
دعى أخرى م السالم"، ي ذا او). http://www.alsalam.psنظر أ" (مطع م لھ ارع الس لش

ة  ى إمكاني ة التي ھرب يشير إل ه اسم القري رع المنكون ا ف ة، وھي ھ ةالعائل ي قري بنيت  الت
وقسم منھم ، )حماس( عائلة مقربون للسلطاتال بناءأ. أشكلون في بدايتھا ھابالقرب من أنقاض

دى  لفلسطين اعين سفيرً ، أمين أبو حصيرة، وأحد أفراد العائلة في الجناح العسكري يخدم ل
  .كندا

أصلھا من يھود اليمن  وجزء منھا يسكن في يافا، بعض أبنائھا، بعنف، والتي اشتھرت كحيل
قدموا إلى البالد في القرن الحادي عشر، ويمكنك العثور على حاخامين من العائلة نفسھا في 

  .بني براك

ة ضمن ھجرة من المغرب،، وتعدادھا باآلالف، أصلھم يھود قدموا إلى البالد البظ  المغارب
  . .على ما يبدو

دينتي ، محفوظ من الخليل، المعروفة بأصلھا اليھودي وتحمل اسًما كأسماء حاخامات من م
  .رحوبوت وبني براك وكاسم مدرب كرة قدم من بيتح تكفا

ة أبو العافية ة، ويرجع أصلھا لجد العائل و العافي راھيم أب بانيا  رابي إب ي إس ذي عاش ف وال
ذا االسم .بالقرن الثالث عشر ة التي تحمل ھ ائالت اليھودي د من الع اك العدي في سنة . وھن

من يافا قام ببحث خميس أبو العافية أن معاريف صحيفة  فينعمي رايخمان  نشرت 2007
جذور كل عائالت أبو العافية بكل أجيالھا وتوصل إلى نتيجة بأنه ال يوجد أي ابن لعائلة أبو 

ي ال ة ف ةالعافي ي يھودي ائالت ھ ذه الع ع ھ ذور جمي ل إن ج ة، ب ذور عربي الم ذي ج . ع
ة  ي والي ورن ف ي ديرب ون ف ذين يعيش ة ال اء العائل ن أبن لمون م يحيون ومس طينيون مس فلس
ة،  ن العائل رقية م ة الش ن الجالي ود اب ذلك يھ ة، وك دة األمريكي ات المتح ي الوالي يغان ف ميش

  .بن طودروس ھليفي أبو العافية رابي مئيرجميعھم قالوا بأن أصلھم ھو من 
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ومن خالل الدمج بين مواد من عدة مصادر عن يھود فلسطين ابتداًء من القرن 
، يتبين أن عائلة أبو العافية كانت على مدى مئات السنين من بين العائالت اليھودية 17الـ

رابي  17لـفي القرن ا وكان أول من اشتھر من أبناء العائلة. المحترمة في البالد والخارج
وكان من كبار  17القرن الـ الذي ولد في طبريا في بدايةيعقوب أبو العافية . حايم بن ر

وكان من نسل رابي مئير ھليفي أبو العافية . الحكماء اليھود في فلسطين في ذلك القرن
المذكور أعاله، وكان أحد قضاة صفد، وانتقل من ھناك الى الخليل ومن ثم استقر في 

 رابي حايم أبو العافية وحفيده الذي ُسّمي على اسمه،. 1670في ھناك في سنة القدس، وتو
وقد . وتلقى تعليمه في القدس حيث انتقلت إليھا العائلة 1660ولد في الخليل سنة  )الثاني(

اشتھر كخطيب وسياسي، وأصبح الحاخام الرئيسي لصفد ومن ھناك انتقل ليشغل منصب 
. يھودية مركزية في االمبراطورية العثمانية في تلك الفترة الحاخام في تركيا، وكان شخصية

، وعند شيخوخته 1740وكان من أعماله األساسية تجديد االستيطان اليھودي في طبريا سنة 
الذي دعا الحاخم الى ظاھر العمر عاد الى البالد واستقر في طبريا استجابة لمبادرة الحاكم 

وانتقل . آخرين برئاسته على االستيطان في طبرياأن يرث أرض آبائه وساعده وساعد يھود 
توفي . الحقا مع تالميذه الى شفاعمرو ورمم ھناك الكنيس، وھذا ايضا بمبادرة نفس الحاكم

حتى بداية القرن العشرين أفرزت عائلة أبو العافية عدًدا غير قليل . 1744في طبريا سنة 
اديي الجالية اليھودية، رؤساء من الحاخامين، عمل جزء منھم كحاخامين رئيسيين، قي

. للمدارس اليھودية وقضاة، في طبريا، صفد، القدس، صوفيا، ليبورنو، إزمير ودمشق
من دمشق الى كفر ياسيف، الحاخام شلومو عبادي الحاكم ظاھر العمر اھتم أيضا بنقل (

  ).1841حيث أقام ھناك الجالية اليھودية التي بقيت حتى سنة 

رابي يعقوب يسرائل بن طوف مل اسم الحكيم اليھودي التركي، ، تح)الغزاوي( الغزي
كانت الغزي  .17الـ، والذي تحول إلى ريشون لتسيون بالقدس في منتصف القرن الغازي

رابي : على األقل ثالثة حاخامين آخرين مقدسيين 17عائلة حاخامين ضمت في القرن الـ
، ھاجر الى القدس في 1610يا سنة ولد في تركبن أفراھام الغزي، ) األول(نيسيم شلومو 

، تنقل بين األماكن الى أن استقر نھائًيا في القدس 1646، عاد الى تركيا في عام 1635عام 
. 1683وكان في القدس رئيًسا للمحكمة لفترة قصيرة وتوفي في أواخر سنة . 1670في سنة 

نيسيم شلومو  ى ھو أيضاحفيده الذي كان يدع. كان من أساتذة رابي حايم أبو العافية الثاني
رابي حايم ) من طرف أم(وكان األخ غير الشقيق  1670ولد في القدس سنة ) الثاني(الغزي 

الذي ذكر رابي يھودا الغزي وكان ھناك حاخام آخر من نفس العائلة ھو . أبو العافية الثاني
ي عدًدا من كما أفرزت عائلة الغز. 17كأحد الحاخامين المتميزين في القدس في القرن الـ

جزء منھم دعي على اسم رابي يعقوب يوم طوف، وكان . أيضا 18الحاخامات في القرن الـ
من ريشون لتسيون الذي شغل منصب رابي يسرائيل يعقوب بن يوم طوف أكثرھم شھرة 

   .1749سنة 

وھذا االسم أيضا غير عربي بل يھودي، وبالنسبة لھذه  ،بالذات من الرملة) زكوت( زقوت
 غزة قطاع من طبيب وقال .اليھودي أصلھا اليوم تبرز لة ال توجد معلومات أخرىالعائ
 وتطابق. فلسطين إلى سوريا من السنين مئات قبل تقلتنا عائلتھم بأن العائلة ھذه اسم يحمل
 علم في كخبير واشتھر األندلس في مطارًدا يھوديا كان الذي زقوت إبراھيم قصة القصة ھذه

 .أمريكا الكتشاف رحلته في كولومبوس كريستوفر الفلكية خرائطه من استفاد حيث الفلك،
 البرتغال وفي .البرتغال الى مكرھًا انتقل إسبانيا في التفتيش محاكم مالحقات أعقاب وفي
 كتاب ھناك ألف حيث تونس، الى بداية ھرب، أن الى التفتيش محاكم مالحقات من ثانية عانى

 القرن نھاية في فلسطين الى ھاجر ھناك ومن. اليھودي التاريخ عن يتحدث الذي األنساب
 تكون أن المرجح منو. 1510 عام القدس في وتوفي شديد فقر من البالد في وعانى. 15الـ

 من العديد سورية الى ھاجر ،16 الـ القرن نھاية في حيث سوريا، إلى الحقا وصلت قد عائلته
 . صفد الى ذلك قبل وصلوا الذين إسبانيا من المنفيين
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 في. الرملة سوق في الكبير السيارات موقف المقابلة الجھة وفي مھجور لبيت الخلفية الجھة
  )يلي فيما مقربة صورة( داود لنجمة تمويھي كبديل سداسية زھرة - الشباك فوق اليسرى، الزاوية

  

  إسالمية خماسية نجمة اليمين من سداسية، زھرة اليسار من - السابقة الصورة من الشباك عمود

 أبيه، بصحبة ،1220 سنة في البالد الى قدم أرملي يوسف الحاخام -شفاعمرو من أرملي
اوتسار : أنظر(عكا  يف توفي كما. عكا الى باريس من ،أرملي يوسف بن ئيلييح الحاخام

. )أ.حيفا، مجلد ھـ صفحة مرابي نفتالي يعقوب ھكوھن، ھجدوليم ألوفي يعقوب، تأليف 
 زاھي السابق القدم كرة نجم ھو عصرنا، في ةمسيحيال العائلة، ناءأب من شھرة األكثرو

 واألمر. إسرائيل ومنتخب حيفا مكابي فريق في كالعب اشتھر الذي عمرو،شفا ابن ،أرملي
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 شفاعمرو في عائلةال بناءأ من قليل غير اعددً  أن حقيقة ھو لالھتمام إثارة قلي ال الذي
   .رمليأ يوسف اسم اليوم يحملون

 يرد أيضا العائلة أصل يبدو ما وعلى أرملي االسم مصدر يكون أن الممكن من(
 سنة نحو القرائية الفرقة بداية عن ھناك الحديث تم). و المجلد في( المذكور الكتاب في

. الرملة ليھود والھامة الكبيرة الجالية من ميلخ يدعى شخص قيادييھا أحد كان حيث ،840
 في العربي الحكم مركز كانت التي الرملة، الى نسبة( مليالر ميلخ القائد ذلك لقب وكان
 حالة في كما أيضا، الفصحى العربية اللغة آنذاك اليھود سكانھا استعمل حيث البالد،
 وقت وفي). رمالوي الرملة وابن غزاوي غزة ابن فيھا يدعى التي للعامية خالفا الغزي،
 بأن وأقسم ادعى ألنه شديًدا، ھزاءاست المذكور بميلخ اآلخرون القراؤون استھزأ الحق

 اسمه كتب المناسبة وبھذه. دجاج عن عبارة كانت المقدس بيت في قدمت التي األضاحي
 ميلخ نسل من جزء انتقل أخرى، ألسباب أو الخجل منطلق من الحقا، وربما. أرملي ميلخ
 أيضا وربما. حاخامات أصبحوا منھم جزء أن درجة الى القرائينن عن وابتعدوا باريس الى
 من يكن لم ولكن عائلتھم، باسم خاص بشكل فخورة ذريته تكن لم إياه، ميلخ زمن في أنه

 التشكيل وكون اللطيف، غير الوضع ھذا وحيال. ھذا خجلھم وكشف تغييره عليھم السھل
 تم عندما أنه االفتراض يمكن العشرين، القرن من ابتداء خاصة العبرية اللغة الى أدخل
 الى بتحويله العائلة أبناء اھتم ،)اللفظ خالل من ذلك قبل أو( مرة ألول الرملي كلمة تشكيل
   .) أرملي

 1504عام  في. زھير بھلول - ن عكامراسل اإلذاعة والتلفزيون ماسم عائلة ھو  - بھلول
طبريا ، كما يوجد في شموئيل بن بھلول في صفد حاخام من حاخامات المدينة، يدعىكان 
 .بھلول اليوم في البالد تحمل عائلتھم اسم يعيشونھناك يھود ، وبھلول تسيونباسم  شارع

رابي موردخاي بعلول،  - اثنان من الحاخامات المقدسيين كانا يحمالن اسم عائلة شبيه جًدا
   .1891الذي توفي في عام رابي أفرھام بعلول و 1816الذي توفي في عام 

، 2011إسرائيل من أوكرانيا في سنة  عائلة المهندس من غزة الذي اختطفته - أبو سيسي
هو يطابق اسم حكيم يهودي، ذكر عنه في وثائق من القرون الوسطى . ليس اسما عربيا

الحاخام لكي يزوروا هناك قبور الحكماء سعسع، بأن الحجاج اليهود اعتادوا على زيارة 
ودا هناسي من خيرة تالميذ الحاخام يهالحاخام ليفي بار سيسي واعتبر . وأبنائهسيسي 

الى فلسطين  الذي ولد في إسبانيا، هاجررابي يتسحاق حلو  ).أوائل القرن الثالث الميالدي(
اوتسار "وأرسل رسائل ألبيه عن نتائج جوالته نشرت في كتاب . وتجول فيها 1333سنة 

ومن . يهودا دافيد آيزنشتاينبفضل عمل  1927الذي صدر في نيويورك سنة " مساعوت
وبأن رابي سيساي مكان والدة " سعسع"عن كون ) 79ص (، يتحدث ضمن أمور أخرى

 أما .رابي يوسي بار سيسيأبناء المنطقة يشيرون الى قبره وقبور رابي ليفي بار سيسي و
عبد الفتاح  -الرئيس المصريهو اسم فالمتعلق بهذا االسم،  لالهتمامالمعطى المثير 

   .م في إطاره اإلطاحة باإلخوان المسلميناالنقالب الذي ت 2013الذي نفذ في سنة  السيسي

وھذا االسم رائج اليوم لدى الكثير من . إياه الذي ذكر أعاله يتسحاق حلواسم  رابي  - حلو
والجزء  نادية حلوالفلسطينيين، جزء منھم مسيحيون، بمن فيھم عضو الكنيست السابقة 

ي المزاريب أن أصل ويروي أھال. اآلخر مسلمون من غزة، وكذلك لدى عائالت يھودية
الذي  حنحوني بن نعيمجزء من أھالي البلدة، الذين كانت لديھم عادات يھودية، يعود الى 

وقد مّل ھذا االبن العيش بين البدو، فانتقل قبل قيام الدولة الى . كان أحد أبنائه يدعى حلو
   .الخضيرة، ومن ذريته تكّونت عائالت إسالمية كثيرة في البالد

رابي يوسف يوجد توثيق عن . الطيرة ھي عائلة تعلم عن أصلھا اليھوديمن  - عراقي
وكان من بين المستوطنين األوائل في  1822الذي ولد في صنعاء باليمن سنة عراقي 

رابي شالوم بن يوسف ابنه . في القدس 1884القدس من يھود اليمن وتوفي في سنة 
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مة الدينية اليمينية في القدس كان رئيس المحك 1843الذي ولد في صنعاء سنة عراقي 
) 1780-1685(الحاخام شالوم عراقي األكثر شھرة من أبنائھا كان . 1917وتوفي سنة 

الذي كان رئيس الجالية ومسؤول عن دار ضرب النقود الملكية، وتبرع وجند تبرعات 
  . لإلستيطان اليھودي في فلسطين

يضا في إسرائيل عائلة يھودية توجد أ. من الناصرة ھي عائلة مسيحية كبيرة -  مشرقي
كان مفتيا ھاما لدى يھود اليمن ) 1771-1696(الحاخام دافيد مشرقي . تحمل اسًما مماثال

رابي شالوم وابن رابي أھرون مشرقي كان حفيد . ومن كبار الفقھاء اليھود من أبناء جيله
شالوم وربما بتأثير نسل رابي . وعمل كحاخام في كنيس رابي شالوم عراقيمشرقي 

العائلة . عراقي الذين ھاجروا الى فلسطين، ھاجر الى البالد أيضا نسل رابي دافيد مشرقي
المسيحية من الناصرة يكتب اسمھا كما اسم العائلة اليھودية ولكن من المستبعد أن يكون 

ولكن كون لون بشرة أبنائھا تميل الى . أصلھا من اليھود الذين أكرھوا على تغيير دينھم
اعتناق المسيحية يمكن أن يكون نابًعا . ، فمن الممكن أن يكون أصلھم من يھود اليمنالسمار

من مالحقة اليھود وعدم الرغبة في االنضمام الى من يقوم بالمالحقة، كما حدث في 
   .كما سيأتي تفصيل ذلك في الفصل التالي عيلبون

رابي شلومو : الحاخامات تحمل اسم عائلة شبيًھا باسم اثنين مندير بلوط  من -  عبد هللا
رابي موشيه حايم . 1730الى القدس، وتوفي سنة  كان حاخام ھاجر من سالونيكعبد هللا 
 19كان حاخام من حاخامات العراق، حيث ھاجر الى القدس في منتصف القرن الـعبد هللا 

ة يقول أبناء العائلة من دير بلوط إنھم وصلوا الى ھناك من غز. 1866وتوفي فيھا سنة 
   . 1948التي ھربوا إليھا، على ما يبدو، في عام 

كما أن اسمھا ال يفسر على وجھين، وھو . معلوم لديھا أصلھا اليھودي -  من بديا رابي
  .مشابه السم مدّرب كرة سلة يھودي من إسرائيل

ولد في فاس بالمغرب ومن ھناك انتقل رابي يھودا بن شموئيل عباس الشاعر  - عباس
ظم نشاطه كان في بابل وفي نھاية المطاف انتقل الى حلب، حيث توفي الى الشرق، مع

له شعر مشھور يتم غناؤه من قبل طوائف الشرق والشرقيين قبل النفخ . 1167ھناك سنة 
اعتنق اإلسالم شموئيل ابنه . في البوق في رأس السنة العبرية ويتناول قصة تقريب اسحق

حاول فيه دحض " ھشتكات ھيھوديم"ت اسم في أذربيجان، ألف كتابا تح 1163في سنة 
 1167ولم يعلم رابي يھودا باعتناق ابنه لإلسالم إال في سنة  .ادعاءات فقھاء اليھودية

وربما يكون ھذا األمر قد دفعه الى كتابة الشعر المذكور الذي يتناول الضياع المحتمل 
ساھم في وفاة رابي يھودا اعتناق ابنه لإلسالم  ومن ناحية أخرى، تحطيم قلبه بسبب. لالبن

في طريقه من حلب الى مكان سكن ابنه آنذاك في الموصل، حيث أمل األب في إعادة ابنه 
، ألف كتاب 1618الذي ولد في سالونيك سنة الحاخام دافيد كونفورتي، . الى اليھودية

الحاخام موشيه د من الكتاب جاء بأن .في صفحة م". كوريء ھدوروت"تاريخ بعنوان 
وليس واضحا إذا ما كانت ھناك . الذي عاش في صفد كان صھر جد كونفورتي عباس

صلة ما بين الحاخامين عباس، ولكن من الممكن أن كان لرابي يھودا أبناء آخرون أو 
أقرباء آخرون، انتقلوا الحقا الى صفد، في فترة ازدھار اليھودية فيھا بعد االحتالل 

   .العثماني

ي حدثت في إطار البحث اإلنثروبولوجي، كانت شھادة إحدى المفاجآت الكبرى الت
من عائلة ). أبو مازن(محمود عباس من رام هللا بخصوص أصل الرئيس الفلسطيني 

. د، سمعنا في البداية فقط عن شھادة ابن العائلة (!)من صفد 1948عباس التي ھربت سنة 
بة العائلة، وبأن عباسي بعدم عرو. ادعى د. الذي لجأ الى قرية الجشمحمود عباسي 

ويمكن فھم ھذا االدعاء أيضا كمحاولة إلخفاء األصل غير العربي . أصلھا ھو آشوري
لقدوم ) إذا كان األصل ذو صلة برابي عباس من حلب(الحقيقي وكذلك على خلفية محتملة 
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مكان السكن األساسي لألشوريين اليوم، األمر الذي يجعل  -العائلة الى البالد من سوريا
الصورة الحقيقية أخذت تتضح فقط في . اء حول األصل األشوري أقرب الى الصحةاالدع

وقت متأخر، عندما سمعنا من يھودي قام بتركيب باب حديدي في بيت أبو مازن في رام 
، بأن أحد الجيران الذي كان يعرف أبو مازن جيًدا نسبًيا، )تقريًبا 1994في سنة (هللا 

   "!ھذا اليھودي"صفا إياه بـ تطرق الى القيادي الفلسطيني وا

إذا أخذنا كل ما ذكر أعاله بعين االعتبار، ال يمكن تجاھل الشبه المدھش بين 
رسالة الدكتوراة لمحمود عباس التي حاول فيھا إنكار حجم كارثة اليھود وإسكات عدالة 

. وديالصھيونية، وبين الكتاب المذكور أعاله البن رابي يھودا عباس الذي ترك الدين اليھ
القصة حول تقريب اسحق التي تناولھا الشعر المذكور لرابي يھودا عباس، كان من 
الممكن فيھا أن يبقى اسماعيل النسل الوحيد ألبينا إبراھيم، ال يوجد أنسب منھا لكي نرمز 
الى المحاولة المتواصلة للقيادة الفلسطينية للقضاء على حق نسل اسحق في أرض إسرائيل 

  . ھذا الحق الى نسل اسماعيل ، ونقل)فلسطين(

قبل االستمرار في قائمة أسماء العائالت مع تلك التي ليست نسل حاخامات، ينبغي 
ذكر الظاھرة المؤسفة للحاخامات الذين ھاجروا الى البالد في فترة الحكم اإلسالمي، وبعد 

ضطر عدة أجيال، إثر الضغوطات والتمييز، بل أحيانا من أجل الحفاظ على حياتھم، ا
ھذه الظاھرة تؤكد ما حدث لدى معظم بقية أبناء شعب إسرائيل . نسلھم الى اعتناق اإلسالم

  .الذين بقوا في البالد بعد خراب الھيكل أو عادوا إليھا على مدى األجيال

  .من قبيلة بنيامينقرب نابلس، ھي عائلة مسلمة كبيرة تؤكد على أصلھا عقربة  من، بنيامينا

في المثلث إثر الطيبة نسمة في يطا ونزح فرع منھا الى  600عدادھا التي يبلغ ت، ھروش
نسمة، وھي أيضا حمولة من أصل مغربي  200عملية ثأر، ويبلغ تعدادھا ھناك اليوم نحو 

  .ويؤكد أبناؤھا على أصلھم اليھودي

باإلضافة الى . نسمة وتعلم عن أصلھا اليھودي 250من الخليل التي يبلغ تعدادھا  -  دھان
مخلوف بن موشيه ئالت دھان التي ھاجرت الى إسرائيل بعد قيامھا، ھنالك توثيق عن عا

ومن ثم انضم إليه أبوه، فانتقال الى  1868الذي ولد في المغرب، قدم الى القدس عام دھان 
  . طبريا

باإلضافة الى . عائلة محترمة وكبيرة من الخليل معروفة بأصلھا اليھودي المغربي -  دويك
حايم رفائيل أفرھام يك التي قدمت الى إسرائيل بعد قيامھا، ھنالك توثيق عن عائالت دو

شمعون كما يوجد توثيق عن . 1776الذي عاش في صفد وتوفي في ميرون سنة دواك 
  .1747يھودي عاش في كفر ياسيف في سنة  - دويك ھكوھن

يھودي، ھا أصلھا الألبنائ معلومحمولة ذات أصل يھودي مغربي و - من حلحول شطريت
تحمل ھذا االسم واشتھر عدد من أبنائھا المثقفين التي وھناك العديد من العائالت اليھودية 

   .ول إلسرائيل في مصرمثل، البروفيسور شمعون شطريت، السفير األ

من عكا ھي حمولة من أصل يھودي مغربي، جزء من أبنائھا اليوم يھود والبقية  -  غرابلي
  .طلق عليھم اسم الغرابلي وجزء من اليھود ُيدعون الغربليجزء من المسلمين ي. مسلمون

ھي عائلة تعرف عن أصلھا اليھودي المغربي، وقد قدمت  -  بيت حنيناو شعفاط منصوص 
القصة . وھناك عائلة يھودية أيضا تحمل نفس االسم. 19الى البالد في أواخر القرن الـ 

ى القدس، يقوم يھودي ابن العائلة المثيرة في ھذا السياق ھو أنه على حاجز الدخول ال
وعند فحص بطاقة ھوية الفلسطيني، يكتشف . بإخضاع فلسطيني ابن العائلة للفحص األمني
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اليھودي بأن كليھما يحمالن نفس اسم العائلة، ولذلك يقوم بالفحص وھو متشكك، ھل 
  .الفلسطيني الذي يقف أمامه ھو حقا فلسطيني

نسمة، ويروي أبناؤھا أن في األصل  700تعدادھا نحو من بيت أمر التي يبلغ  – موسايف
شلومو بن يعقوب يدور الحديث عن عائلة يھودية أحد أبنائھا . عائلة يھودية من بخارى

. 1890وقدم الى البالد في سنة  1852الذي كان ثرًيا وولد في بخارى سنة  موسايوف
خاص في الحي البخاري وتضم عائلة موسايوف حتى اليوم يھودا أغنياء ويسكنون بشكل 

 . في القدس وجزء من أبنائھا تدعى عائلتھم موشايوف

من يافا، وجزء  1948من جنين، المعلوم أصلھا اليھودي، ھربت الى المدينة في عام  الموج
  .من أبنائھا المسلمين والمسيحيين يسكنون في يافا

ل،) دافيد( داوود ريش، من الخلي ي وقطاع غزة والع ا الت ديھا أقرب ا اسم ل ود في طبري ء يھ
  .ومعلوم ألبنائھا من العريش جيدا أصلھم وتقاليدھم اليھودية دافيدعائلتھم 

حيون  يون( س ا،) تس ابلس ومحيطھ ن ن ن  م ر وم ن الزرازي زة، م ي غ جاعية ف ن الش وم
ة  األردن، ذه العائل ق بھ وھذا اسم عبري نمطي، وال توجد معلومات ذات صلة إضافية تتعل
  .تقطن عائلة يھودية متدينة واسمھا تسيونيسود ھمعاله توطنة ولكن في مس .أيضا

ة  حسيبة ة متدين ة يھودي يدية(من نابلس ھي في األصل عائل حسيدة، ، اسمھا األصلي )حس
  .على جزء من حوانيت العائلة" ب"بدل " د"وما زال اسمھا مسجال بالحرف 

وروى أبناء بل عبري،  ، وھذا اسم غير عربيوعكا المثلث ،الطيرةمن ) حزقيا( حاسكية
ويقول أبناء العائلة من  .أن الطالق لديھم يتم وفق ما ھو متبع باليھودية من الطيرة العائلة
المسلمة روت عن أمھات يھوديات في تاريخ  آنت حاسكية. بأن أصلھم من سخنين عكا

األولى التي  العائلة، أرسلت أبناءھا للخدمة العسكرية في وحدات قتالية وكانت ابنتھا المسلمة
وھي ناشطة في حث أبناء الوسط العربي على التجند في . خدمت في الجيش اإلسرائيلي

    .الجيش اإلسرائيلي

ة سكان )قرب القدس(بيت صفافا من ) ليفي( الفي ة عن بقي ا مختلف ، التي تعتبر عقلية أبنائھ
اء العائل 300شمالي غزة يقطن حوالي بيت حانون في . البلدة ي ةشخص من أبن جسر ، ف

ى نحو . أكثر من ألفالزرقاء  دادھا ال ي األردن فيصل تع ألف نسمة،  30أما عائلة الفي ف
ذلك  مرج الحمام والبياضة، وادي السيروتسكن بمعظمھا في أحياء  ان وك ي العاصمة عم ف

  .أبو الويوھناك عائلة أخرى من األردن يرتبط اسمھا باالسم ليفي تدعى . في الزرقاء

تقطن . ردن، معروفة بأصلھا اليھودي وبالحفاظ على زواج أبنائھا داخل العائلةمن األ كوھن
ان و ة من باألساس في عم ة قريب ي قري ر منف ة أكث راد العائل داد أف غ تع د، ويبل   4,000 أرب

مة ن  .نس ا م ن خوف زة، ولك اع غ ي قط ا ف م أيض نفس االس ة ب كنت عائل ي الماضي س وف
  .بنائھا القطاع وقام آخرون بتغيير اسم عائلتھمالمتطرفين المسلمين، غادر قسم من أ

ة دادھا نحو  مليك غ تع ي يبل زة الت ي غ ون ف ديھا أصلھا  500من حي الزيت وم ل نسمة ومعل
  .المغربي

ھو اسم منتشر جدا في العالم العربي، ولكن ينتشر بشكل خاص في ضفتي  – )يھودا( جودة 
لكن اليوم ال يمكن . روا دينھم الى اإلسالمفي األصل أطلق على اليھود الذين غيّ . نھر األردن

ودي ذا . اإلشارة بوضوح الى انتماء صاحب ھذا االسم ألصل يھ ون ھ ذين يحمل ين ال ومن ب
ال،  بيل المث ى س م، عل ودة،االس ي ناصر ج ة األردن ر الخارجي رع وزي ودة، وف و ج ن  أب م
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وبعضھم في الرملة، فة كسيالبدوية، ھذا الفرع الذي يقطن معظم أبنائه في  أبو ربيعةعشيرة 
  .وعائلة جودة من البيرة التي تشھد ھي أيضا أن أصلھا يعود الى فالحين يھود

اليھودية األخيرة التي ظلت تعيش في مرجليت زيناتي اسمھا شبيه باسم  -من اللدزيناتي 
  . البقيعة، حيث لم ينقطع تواصل االستيطان اليھودي بعد خراب الھيكل

   .نادية مطرة مسيحية اسمھا شبيه باسم الناشطة اليمينية اإلسرائيلية عائل -من الناصرة مطر

. ھي عائلة مسيحية ذات اسم عبري غير معروف في أماكن أخرى -من الناصرة جدعون
 رمزية جدعونالقاضية في محكمة الصلح في حيفا، و - كاملة جدعونمن بين بنات العائلة 

  .بالتلفزيون اإلسرائيليالتي شاركت في برنامج الطبخ  -

العائلة التي جزء منھا يعيش في عرعرة أيضا ويشبه أبناؤھا  - )وادي عارة(من عارة يونس 
ايلي اليھود ومن بينھم الكثير من المتعلمين، ويشبه اسمھا اسم عائلة يھودية ينتسب إليھا 

   .مدير عام بنك ھبوعليم سابقايونس، 

جئين التفاح في قطاع غزة، يشبه اسمھا اسم عائلة قرب مخيم الالحي دراج من   -  صفدي
 صفدية يكتب اسمه(موشيه صفدي يھودية من صفد وكذلك اسم عائلة المھندس المعماري 

عائلة مسيحية باسم  20سكنت في بداية القرن الـبيت جاال وفي ). لكنه ال يلفظ كما يكتب
     .كفاتيصفتي ولكنھا غيرت اسمھا الحقا الى 

لدى المسلمين بسبب إبعاد إسماعيل عن إبراھيم  قليل الشيوع ھو اسم - )اكيتسح( اسحق
 القليل من لدى اليوم ھذا االسم يشير في البالد الى أصل يھودي ويوجد. نتيجة والدة اسحق

بيت ، مسيحي من جاد اسحق. د اسم العائلة ھذا يحمله. ومسلمين مسيحيين ،فلسطينيينال
منصب مدير عام المعھد الفلسطيني لألبحاث التطبيقية،  جنوبي القدس، الذي يشغل ساحور

. كما تسكن في القدس عائلة مسيحية باسم اسحق. المختص بشؤون البيئة، المياه والزراعة
وھنالك عائلة صغيرة من . كما أن فلسطينيين مسلمين حملوا ھذا االسم ولكن كاسم شخصي

من حي الشجاعية في غزة، الذي  يرساوأحد المسنين في حمولة . الناصرة تحمل اسم اسحق
أحد سكان دريجات اليوم يحمل . توفي قبل عشرات السنين، كان اسمه الشخصي اسحق

الدمج بين . اسحق إسماعيل، سمي باالسم األول بسبب األصل اليھودي -اسمين شخصيين
األسماء يشير من جھة الى الرغبة في إرضاء طرفي النزاع، ومن الجھة األخرى، رمزية 

) أفندي(اسحق ومن الشخصيات المشھورة . العربي - لرغبة في االرتباط اإلسرائيليا
الذي شغل منصب قائمقام فترة االنتداب البريطاني، والذي يظھر في الصورة  النشاشيبي

  . ابن عائلة الحاج أمين الحسينياسحق الحسيني . دأما األكثر شھرة فكان األديب . التالية

يوجد ھذا ). بسمة طبعونشمالي (كريات طبعون من قرية الخوالد شمال شرق  - خالدي
العب منتخب إسرائيل جيري خلدي ر من بين أبنائھا االسم أيضا لدى عائلة يھودية والمشھو

والمشھور من أبناء العائلة في . من القرن الماضي 50وھبوعيل بيتح تكفا في سنوات الـ
تم تحريف اسم عائلته من قبل آباء العائلة إلخفاء األصل (إسماعيل خليدي القرية ھو 

" عروبة"لطفل من أجل تأكيد اليھودي، وبالطبع ال يوجد مثل االسم الشخصي الذي أعطي ل
   .  ، الذي يعمل في مجال الدعاية الصھيوينة من قبل وزارة الخارجية اإلسرائيلية)العائلة

. يّدعي رجال العائلة أن اسمھم أصله يھودي، كما يبدو شنيئور – الظاھريةمن  شنيور
  . اسمھم الحالي غير موجود بتاتا باللغة العربية وفي العالم العربي

اسم عائلة مسيحية صغيرة، من القدس الشرقية، معلوم لديھا أصلھا اليھودي، وأحد  -  احناني
    .الذي يعيش في الواليات المتحدة األمريكية راي حنانيا. دأبنائھا ھو ناشط السالم 
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   1940دي النشاشيبي في حديث مع ضابط إنجليزي، قرب بئر السبع سنة القائمقام اسحق أفن
  الصورة من مكتبة الكونغرس كما نسخت من أرشيف أمريكو كولوني في القدس 

الحري  - من نابلس سارة إذا كان قد تم توضيح كم ھو مكروه اسم اسحق لدى العرب، فكم ب
. التي أدت الى طرد ھاجر وإسماعيل ، باعتبار أن سارة زوجة إبراھيم الخليل ھياسم سارة

ارة، م الشخصي س ن االس طينيات يحمل ائز فلس ى عج ي  وباإلضافة ال طينيون ف روي فلس ي
ارة ابلس اسمھا س لمة في ن ة مس ر مع . المنفى عن وجود عائل د تغي ذا االسم ق د يكون ھ وق

  .مرور الزمن

واالسم . ن شعب إسرائيلھو اسم لعائلة من البيرة التي تعي أن أصلھا م - من البيرة طحان
ة لھ. معروف كاسم لعائلة يھودية ا  اورغم أن الكلم ة، إال أنھ ة والعربي ى بالعبري نفس المعن

  .غير معروفة كاسم لعائلة في البالد العربية

اسم عائلة نادر جًدا تحمله فقط عائلة يھودية واحدة أصلھا من حلب والقليل من  - بصول
وبما أنه معلوم عن . شمال الناصرةالرينة ي الطيبة وعائلة كبيرة في العائالت الصغيرة ف

عائالت يھودية من حلب ھاجرت الى فلسطين ومن ثم اعتنقت اإلسالم، فربما يكون أصل 
   .العائالت في الطيبة والرينة يھودًيا
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ة ھذه عائلة من التعامرة تحمل اسما يشبه اسم عائل. جنوبي تكواعمراح رباح من  -  الشيخ
وھناك توفي  1877الذي ولد في سالونيك باليونان، عاش في القدس من سنة حسداي الشيخ 

  . 1897في سنة 

مئير يشبه اسم عائلة الشيخ أحمد ياسين، اسم عائلة القائد األول لحركة حماس  - ياسين
الذي يروى عنه بأنه انتقل للعمل في المستوطنة التبشيرية أرطوف في النصف الثاني ياسين 

  . 19من القرن الـ

يعقوب  -1747ھنالك توثيق عن اثنين من عائلة يعيش عاشا في كفر ياسيف سنة  - يعيش
وھذا االسم يوجد لدى عائالت فلسطينية، على  .موردخاي يعيش وموردخاي يعقوب يعيش

  . سبيل المثال في نابلس، كما ھو مفصل في الفصل التالي

ة ي قري ديا وف رب  م وديعينق افو م ن  م ائالت يمك ماء الع د أس دوق أن نج ص
  .سولومونو

القريبة من حدود لبنان تتحدث عن أصلھا ترشيحا المسيحية من ميخائيل عائلة 
اسم . وكفر ياسيفأبو سنان المسيحية من  حزانوتوجد ظاھرة مماثلة لدى عائلة . اليھودي
في البقيعة حتى المسيحية من كفر ياسيف يشبه اسم العائلة اليھودية التي بقيت توما عائلة 

بركت  -بريكت، بركاتوفي القدس يمكن أن نجد العائالت  .سنوات ثالثينيات القرن العشرين
وكل واحدة منھا تضم يھود ومسلمين، وسيتم عليان، طويل، شرين وطرزي، ) رئيس البلدية(

   . التفصيل عنھا في الفصل التالي

ائال ن الع دد م ك ع خنين ھنال اورة لس ة المج ة عراب ي قري ماء ف ل أس ي تحم ت الت
د و. )نسمة 3,000حمولة مكّونة من ( ، نسبة إلى كنعانكناعنةوكذلك عبري يھودية، مثل  ق

، ولكن اليوم ھناك تخّوف كبير من على أصولھم اليھودية في الماضي سكان من القرية شھد
ب  ة لُّق ّرر اسمھا بادعاء أن جد العائل ري تب ذا الحديث عن ذلك، الى درجة أن حمولة عب بھ

أنظر التفصيل في (جماله من حين الى آخر من القرية " عبرت"االسم ألنه تاجر جمال، وقد 
   ).سياق ھذا الفصل

   

  بين الصنوبري في وسط عرابةورابي رؤ قبور األولياء رابي حنينا بن دوسا
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  داخل قبر رابي حنينا بن دوسا في عرابة

ھذا اسم ليس عربيا إذ أن ، وفنونجنوب غرب القدس تقطن عائلة بتير وفي 
وتوجد في البلدة أسماء عائالت أخرى ال معنى لھا باللغة العربية وھي . بن نونأصله 

ويدعي كل سكان القرى المجاورة أن سكان . قريبة ألسماء عائالت يھودية ليست عبرية
 لدى سكان القرية ينحدرون من أصل يھودي، رغم أنه بتير، الذين يختلفون عنھم بالشكل،

ومقابل ذلك كان متبعا في . بطمةاألصل اليھودي إال في عائلة ال توجد شھادات حول  نفسھا
وفقط مؤخرا، مع دخول الطرق الطبية . البلدة ختان األوالد في اليوم الثامن من والدتھم

إلى القرية، تم تبكير عملية الطھور وأصبحت تجرى فور خروج الرضيع  والوالدة الحديثة
الواقعة غربي  نحالينتسكن في ) نسمة 2،000نحو (أغلبية حمولة فنون . من المستشفى

أجزاء . بيت لحم، وھناك تعتبر الحمولة األقدم في القرية وبعض بيوتھا ھي األقدم في القرية
وفي يطا يعتبر أبناء الحمولة جزءا من . أخرى من العائلة تعيش في الخليل، بيت لحم ويطا

  .شارة أخرى لألصل اليھودي للحمولة كلھاالمخامرة وھذا األمر يشكل إ

  :ھنالك أسماء لعائالت تفضح حقيقة تغيير الدين الذي مّر به أبناء العائلة

  .متأسلم - مسلماني

  .رجل السبت - سبيتاني

  .وجد الطريق الصحيح، يعمل برضا -  مرتضي

واعظ، شخص انتقل الى اإلسالم، يتصرف كقدوة ويعظ اآلخرين الذين  - خطيب
ھنالك حمائل كبيرة تحمل ھذا االسم، ولديھا  .نتقلوا بعد، ويدعوھم الى العمل الصحيحلم ي

معلومات أو عالمات حول أصلھا اليھودي، تسكن في الخليل وفي قلنسوة، وعائالت قليلة 
   .أخرى تسكن في أماكن أخرى
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كان له استعمال . يأتي كصفة قبل االسم، ويعني سليل النبي، وارث محمد - شريف
دى الذين غيروا دينھم واعتنقوا اإلسالم وأرادوا تمويه حقيقة أنھم ليسوا مسلمين قدامى، ل

  .كي ال ُيمّيز ضدھم

يأتي ھذا االسم ليبرز بشكل زائد عن الحد الوالء لإلسالم، حيث كان  - رمضان
الذين أكرھوا على اعتناق اإلسالم بحاجة الى إبراز ذلك بعد أن ضبطوا متلبسين وھم 

كما كانوا يختارون االسم الشخصي جھاد ألسباب . ن الطقوس اليھودية بالخفاءيمارسو
  .مماثلة

بريء، شخص مستقيم، اسم أعطي للذين أكرھوا على اعتناق اإلسالم بعد  -  تميمي
ھناك عائالت بھذا االسم، معلوم أن  .أن كّفوا عن الخداع واتباع التقاليد اليھودية بالخفاء

 500نحو (قرب حلميش  النبي صالحنجدھا في الخليل، نابلس، أصلھا يھودي، يمكن أن 
المصطلحات تميمي وتميم غير معروفة لجزء ). 1000نحو (المجاورة  دير نظام، )نسمة

وباإلضافة الى صاحب محمد اليھودي . من العرب وأصلھا على ما يبدو من اللغة العبرية
في إطار العنوان الفرعي عن  لتاليسيتم الحديث عنه في الفصل ا(الذي يدعى تميم الداري 

الذي عاش في تونس الفاطمية في دونش بن تميم معلوم عن عالمة يھودي باسم ) الخليل
بحث التشابه بين اللغة العربية واللغة (القرن العاشر، حيث عمل بالفلك وباللغويات 

  ). إبراھيم الكتاب اليھودي األول المنسوب ألبينا(وكتب تفسيًرا لكتاب الخلق ) العبرية

ھنالك أسماء عائلة أخرى، معظمھا باللغة العربية، مشتركة للفلسطينيين واليھود 
: على سبيل المثال. المھاجرين من الدول العربية بشكل خاص، ولكن ليس بشكل حصري

ال يشير ھذا ). أحمد ويھود من أوروبا(وطيبي ) إميل(، حداد، حبيبي )خالد ونسيم(مشعل 
الى أصول مشتركة، ولكن أحيانا ھنالك إشارة مھما كانت دقيقة المعطى بالضرورة 

وھنالك حالة أخرى لتشابه . إلمكانية وجود أصل يھودي لفلسطينيين يحملون ھذه األسماء
جرت في القرن الثاني لقاءات في بيتھا في اللد لكبار  ، التينتزة - بين اسم عائلة يھودية

لية المعروفة بأصلھا اليھودي، وربما يكون قد تم الخلينتشة شعب إسرائيل وبين اسم عائلة 
وھناك تقارب آخر بين األسماء مثل . تحريف االسم في حينه عمًدا إلخفاء أصل العائلة

ف في لندن، وھو ابن .ت.ممثل مسعيد حمامي، من جھة، كان ذلك : حمامة وحمامي
. ن بھدف تحقيق السالملعائلة الجئين من يافا، وكان قد أجرى اتصاالت أولية مع إسرائيليي

وقتل حمامي لنفس السبب الذي أدى الى قتل عصام سرطاوي، المعروف في قريته األصل 
وربما بشكل مشابه كان . اليھودي، األمر الذي جعل عصام يسعى الى التقارب مع اليھود

ومن جھة أخرى، اشتھر من . األصل اليھودي ھو الدافع لنشاط حمامي باتجاه السالم
موضوع األسماء الشخصية التي تشير الى   .عوفاديا حمامةيھودي المغني الطرف ال

األصل اليھودي تم ذكره، ولكن ھناك موضوع ال يقل أھمية وھو موضوع اليھود الذين 
العربية الجديدة نسبًيا، عندما اضطروا  - أرادو قبل مدة قصيرة أن يبرزوا ھويتھم اإلسالمية

األسماء . الذين انتقلوا الى ھذه الھوية في وقت سابق الى الدفاع عن أنفسھم أمام أولئك
 - محمد وبالطبعجھاد، إسماعيل، رمضان، الشخصية النمطية إلبراز الھوية الجديدة ھي 
ولذلك فإنه ال يعني شيئا، أّي أن اختياره ال  وھو االسم األكثر انتشاًرا لدى جميع المسلمين

  .  يثير الشك لدى الذين يعرفون أصل صاحب االسم

  :فيما يلي اقتباس آخر في موضوع اللغة، عن كتاب يتسحاق بن تسفي

ي : اللغة –ثانياً " ة، ف ى لسان الشعب باآلرامي رة عل لقد استبدلت اللغة العبرية في حقبة مبك
ي تلت ... زمن التلمود ازدادت سيطرة اآلرامية على العبرية ل الت ال األوائ د األجي وفي عھ

دى فالحي فلسطين  االحتالل العربي، ظلت لغة ا زالت ل ة م ار اآلرامي ة، وآث السكان آرامي
ر من  اك الكثي ائدة في إسرائيل ھن ة الس راء اللھجات الفالحي الً عن خب حتى يومنا ھذا، ونق
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اطق األخرى،  دى عرب المن ى ل الكلمات اآلرامية، غير مألوفة لدى عرب الحجاز، وال حت
  ."يوم من األيام فھناك لم يستعملوا ولم يحتاجوا اآلرامية في

  :عرب البالدوبنفس المعنى كتب يسرائيل بلكنيد في مقالته 

ُيؤكد باحثو اللغات، بأن ھناك الكثير من أسس اللغة العبرية أو اآلرامية في العربية العامية "
ا  وم احتلوھ ا ي بالد بھم وا سكان ال ي سبق أن تكلم السائدة لدى العرب سكان إسرائيل، والت

اطق العرب، أسس ال م ي المن ة ف ة عامي رجع لھا بالعربية الفُصحى، وال حتى لدى أية عربي
وا في عھد " العرب"إن : أحد باحثي البالد، قولهكوندور، األخرى، وسبق للباحث  د نطق ق

وھي اللغة التي تكلم بھا اليھود حتى االحتالل ) إبراز الكاتب(، الحروب الصليبية باآلرامية
  ."العربي

ة، يكتب  1أرض إسرائيل بالماضي والحاضر كفي كتابھما المشتر بترجمته العبري
  :بن غوريون ويتسحاق بن تسفي

  تقاليد يھودية لدى الفالحين. ج

ة ة الفالحي ي اللھج ة ف نھم  – عناصر آرامي ي دي اداتھم، ف ي ع وم، ف ين الي ة الفالح ي لغ ف
لسطين تختلف لھجة فالحي ف. وتقاليدھم يمكن إيجاد عناصر كثيرة تدل على أصلھم اليھودي
دو ذلك عن لھجة الب دن وك ة للفالحين . كثيرا أيضا عن لھجة سكان الم الخصوصية اللغوي

ابير، : وباإلضافة الى ذلك. مطبوعة، حسب رأي كوندور، بالختم اآلرامي كل الكلمات والتع
ابه،  ا ش ة وم ابيع، أودي ل صخور، ين ة، مث المستعملة في التوراة لمسميات ما تحتويه الطبيع

البالد -ولھجتھم ھم فقط -دمھا الفالحون بلھجتھميستخ ابير الخاصة ب ة التع عدد . في منظوم
ا ا ھو معناھ . من األسماء، مثل رامة، طيرة، فقدت معناھا األصلي، وال يعرف الفالحون م

تعملة  ر مس ا غي ة أو أنھ ة العربي ي اللغ ا ف ر موجودة بتات ة، غي كلمات كثيرة، عبرية وآرامي
  .ھجة الفالحين ومعناھا األصلي مفھوم جيدااليوم، تدحرجت لل

 Palestine Exploration(" صندوق أبحاث فلسطين"بفضل البحث العلمي الذي أجراه 
Fund (10,000 الذي بحث كل مكان ومكان، تقريبا كل حجر، في فلسطين الغربية، وجمع 

ر "، األودية، الينابيع، الجبال، الخرائب، المروج والتالل اسم لكل القرى من الساحل حتى بئ
، كشفت الحقيقة، التي تطرق لھا كوندور، ووفقا لھا كل التعابير التوراتية لفلسطين ما "السبع

كوندور، الذي بإشرافه يدار كل عمل الصندوق، . زالت قائمة، كما كانت، في لغة الفالحين
ابير القدي ة التع دو اختفت منظوم ة أشار الى أنه في المناطق التي يسكن فيھا ب دو [م كون الب

رن  ة الق ل نھاي ادوا قبي ل أن ع وكي قب ة العصر الممل ل نھاي جميعھم انتقلوا جنوبا وشرقا قبي
ة األصلية، عن  ي محيط يتحدث العربي وثھم ف وا، خالل مك د انقطع ذلك فق امن عشر ول الث

الفالحون فقط استخدموا وحافظوا ]. أغلبية األسماء األصلية لمحتويات الطبيعة في أراضيھم
صندوق "ھنالك أماكن عديدة، مذكورة في الخارطة الكبيرة لـ. على األسماء التوراتية القديمة

ذه، "أبحاث فلسطين ا الفالحون أسماء كھ ق عليھ ك يطل وراة ورغم ذل ، لم ترد قطعيا في الت
  .وال وجود لھا في القاموس العربي وفقط بالعبرية لھا معنى طوبوغرافي

ع مجمل . ية أكثر لموضوعنا أسماء قرى الفالحينونموذج – أسماء عبرية للقرى ا رب تقريب
ي  ة، الت نفس األسماء العبري القرى الموجودة في فلسطين الغربية ما زالت تسمى في أيامنا ب
اھو  ن متتي ب، يوسف ب ك داوود، عزرا الكات ون، المل ن ن ة في زمن يھوشع ب كانت متداول

ي من فلسطين ال ق 840ومن مجموع . الكاھن والحاخام يھودا ھناسي ة في الجزء الغرب ري
د توصل [تسمى بأسماء من التوراة ومن التلمود  210أقل من  كما ذكر في بداية الفصل، وق

ة ة  -بن تسفي في فترة متأخرة الى عدد أكثر من ھذا، وباألساس بإضافة أسماء عبري آرامي
  ].ليست من التوراة أو التلمود
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  مع شعار ضد الحسد في أعاله) تيةعوفرا التورا(بيت جديد في الطيبة 

، عندما أقيمت 1974في سنة . اللغة اآلرامية لم تختِف سريًعا منذ بحث كوندور
ھي الطيبة، قرية  -، وجد رجالھا أن اللغة األصلية لسكان عوفرا التوراتيةعوفرامستوطنة 

باللغة " عفريت"مة االسم عوفرا تم تغييره ألن الكل! آرامية والعديد من بينھم عرفوا ھذه اللغة
الصورة ". الطّيب"ا اسمھا الجديد الذي يعني ولذلك أطلق عليھ" الجن الشرير"العربية تعني 

أدناه تظھر كيف أن الحاجة الى طرد الجن الشرير بقيت في المكان حتى في الصفحة السابقة 
الد وسكنت ن المثير أن نعرف أن إحدى العائالت التي عادت من السعودية الى البوم. اليوم

وفي بحثھا عن مصدر رزق اقتربت ھذه . حاج يحيىفي البداية في الطيبة كانت عائلة 
وانتقل جزء منھا الى المثلث وأسس ھناك . العائلة الحقا الى أماكن استيطان معظم اليھود

، وانتقل )على اسم المكان السابق لحمولة حاج يحيى(الطيبة التي أصبحت اليوم مدينة كبيرة 
  . اآلخر الى يافا الجزء

باحث لغوي من الجليل،  ادعاء وفي ضوء ما ذكر أعاله ال توجد مفاجأة كبرى في
ام  ذا الع و2010ھ ورية: "، وھ ة الس ة بالمنطق ات خاص ى كلم ور عل ن العث ا زال يمك  -م

ا زالت تستخدم  ر، م الفلسطينية مثل بعض الكلمات العبرية القديمة وكلمات آرامية بقدر أكب
ات باللھجة ال ات وحيوان ل أسماء لنبات ة، مث اة المختلف ي مجاالت الحي ي إسرائيل ف ة ف محكي

ة مسيحية. وأسماء أدوات زراعية دات ومصطلحات ديني دور الحديث ." وكذلك أسماء بل وي
ي  ات الت يس الكلم نين ول ات الس ذ مئ طينية من ة الفلس ي اللھج ودة ف ات الموج ط عن الكلم فق

ا. ة نتيجة اللقاء مع الھجرة اليھوديةاكتسبت في عشرات السنوات األخير اء أيًض  وھذا االدع
  .استمرارية إقامة السكان الفلسطينيين في البالد وأصلھم اليھودي يدل على
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يم يستخدمون  ه أدوم ذين يعيشون شرقي معلي دو ال داني وجد أن الب وفي بحث مي
. مالبسبدل  مديم وكلمةشوفي  بدلأرعي حتى اليوم في تصريف فعل األمر للمؤنث كلمة 

ة تعملون كلم ر  والبدو من رھط يس دلعي د ب ي  ولكن .بل ة ف ذه الكلم ا يكون استعمال ھ ربم
ل  ة قب ذه الكلم ى ھ ا ال المدينة البدوية األولى في إسرائيل، لدى أولئك الذين لم يحتاجوا تقريب

ك، ة ذل ة المدين د إقام ودي وخاصة بع يط اليھ أثير المح ن ت ا م طين. نابع ة الفلس ي اللھج ية ف
ة  ة العبري تعمال للكلم رد(" حم"وكذلك في دمشق وفقط في ھذه األماكن ھنالك اس ) عكس ب

  ". ساخن" -بدل الكلمة المعتادة بالعربية

بمعنى مقابل للفعل  "ربَ عَ "ھنالك كلمة تستخدم باللھجة الفلسطينية فقط وھي 
  . وھذه الكلمة غير موجودة باللھجات العربية األخرى. بالعبرية "رڤعـ"

تيطان  اك اس أمر آخر في موضوع اللغة، يعزز نتائج البحث ويظھر أنه لم يكن ھن
ة ھي األقرب وبشكل  ة المحكي ة أن اللھجة الفلسطينية بالعربي عربي في فلسطين، ھو حقيق

ة الفصحى  ى العربي ة، ال ة المحكي اظ سعودية (كبير، من بين كل لھجات العربي تثناء ألف باس
ر حديث ). ھي أصل العربية الفصحى وھذا األمر يبّين أن العربية لم تتجذر في فلسطين عب

ن خالل  ي وم راءة األدب العرب ن خالل ق ل باألساس م توطنين عرب، ب ع مس ين م المحلي
  .قراءة وكتابة مستندات

يظھر ھو أيًضا قربھم لليھود بما  يھود العرب، - اللقب الذي أطلق على الفلسطينيين
" المنفى الفلسطيني"كما أن المصطلح  .عذاباتھمحنكتھم ويتعلق بأصلھم، مستوى ثقافتھم، 

الذي يشير الى الفلسطينيين الذين نزحوا عن البالد، فيه تقارب للمصطلح الرائج لدى 
  . اليھود بھذا الموضوع
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  شـواھـد
ھامًة لالكتشاف نجدھا لدى الكثيرين من الفلسطينيين والبدو، الذين حافظوا قرينة 

وتؤكد ھذه التقاليد على أصلھا اليھودي، أو السامري، مع . وروثةعلى عادات عائلية م
اإلشارة إلى شواھد كثيرة من القبائل البدوية المختلفة ومن الفلسطينيين بمناطق مختلفة في 

  . الضفة والجليل

إن غالبية الفلسطينيين الذين يتحدثون عن أصلھم اليھودي أو اإلسرائيلي يفعلون 
ظوا على كتمان ھذا السر، خشيًة من تعرضھم لضرر قد يلحق بھم ذلك سراً، ولطالما حاف

فيما لو جھروا بذلك، لكن ال ُيستھان بالحاالت التي يتم الحديث عنھا عالنيًة، مثل سكان 
  .وغيرھم كثر رھطوبدو من  قرية المغار،الُمغر جنوب الخليل، والنصارى من 

إلى الخدمة في الجيش  األصل اليھودي لمعظم البدو ھو الذي دفعھم ويدفعھم
وحدة متفرعة عن  الھيباإلسرائيلي، وھذا التعاون بدأ منذ أيام البلماح، عندما أقامت عشيرة 

الجيش اإلسرائيلي في حرب عام سليمان الھزيل ساعد الشيخ  وعندمابلھيب البلماح سميت 
  . وساھم في الدفاع عن الكيبوتسات المجاورة لمكان سكناه 48

ة الشرعية في القدس الشرقية مئات آالف الوثائق التي توثق توجد في المحكم
وجزء غير قليل . أحداثا مختلفة على مستوى الفرد والعائلة التي صودق عليھا في المحكمة

. من الحاالت المسجلة في الوثائق المذكورة كانت دخول يھود ونصارى في دين اإلسالم
كانت من الفترة العثمانية، ولكن جزء ومعظم الحاالت المسجلة بخصوص اعتناق اإلسالم 

. من التسجيالت التي تمت في زمن المماليك موجودة ھي أيضا بحوزة المحكمة الشرعية
وھناك وثائق عديدة أكثر من المذكورة موجودة حتى اليوم في األرشيف التركي في 

  . إسطنبول

  البدو
د  الرواية األقدم في العصر الحديث كتبت ودا راب، بي ا ؤسسي أحد ميھ تح تكف بي

ا موشيه سميلنسكي، وكذلك بقلم الكاتب  وتحدث االثنان عن أنه قريبا من فترة بناء بيتح تكف
د وطارد شماال )1878( وب البعي ه في الجن ة قبيلت ، ترك بدوي من أصل يھودي مكان إقام

وفي طريق عودته على مھل . وفقط في دمشق نجح في إعادة الفرس. لصوصا سرقوا فرسه
ة إلى ال ي المنطق ه يوجد ف دثوه عن أن رويين ح جنوب، صادف في منطقة السھل الساحلي ق

ا . بلدة يھود تحولوا إلى فالحين تح تكف ى بي ى أن وصل إل را إل دوي كثي ذا الب د تحمس ھ وق
  .وتطوع لمدة سنتين للعمل كأول حارس للمستوطنة

تم يسرائيل " كيف يمكن لليھود أن يكونوا بدًوا؟"أما بالنسبة للسؤال المفھوم  فقد اھ
   :5،7العرب في أرض إسرائيلبلكيند باإلجابة عنه في مقاله 

و . من الجدير بالذكر أن الرحالة ر"...  ه يتسحاق حل دس"يحدثنا في كتاب ه "دروب الق ، أن
نة  تمائة س ل س نة [قب وكي، س د الممل ة العھ ي بداي ا 1300ف وب أرض ] تقريب ي جن د ف ُوج

ام اة أغن ل، رع ود رح رائيل يھ دوإس ود ب ا . ، يھ وا إال بقاي ن أن يكون ود ال يمك ؤالء اليھ وھ
رة  بالد في فت دوم من خارج ال دأوا بالق ود ب الشعب الذي أقام في أرضه منذ القدم، وليس يھ

رى . الحقة، لكي يستوطنوا في أرض إسرائيل دن الكب ي الم ود الجدد استوطنوا فقط ف اليھ
ما كان يمكن لھم أن يكونوا رّحال رعاة أغنام وعملوا ھناك في التوراة واألشغال الحرفية، و

  ".داخل شعب أجنبي، لم يكونوا يعرفون لغته

اليھود البدو لم يبقوا غير مبالين بالجھود المبذولة إلقامة دولة يھودية في أرض 
كتب  1903أنه في سنة أرض إسرائيل  مذكراتفي كتابه أفراھام يعاري  ويروي. إسرائيل

عن مشايخ قبائل بدوية، القبائل التي كانت تتنقل بين سيناء والنقب،  زلمان دافيد ليبونتين
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ملك "الذين جاءوا حتى القدس لكي يقترحوا االرتباط مع شعب إسرائيل وإبرام معاھدة مع 
كما روى أن ھناك قبائل تنتسب إلى أبناء إسرائيل ويطلقون على أنفسھم . ھرتسل - "إسرائيل

الذي يقيم على الحدود بين مصر أمسولم، ر يھودي األصل وذكر أيًضا األمي. بني إسرائيل
ھتناخ "وھناك شھادة أخرى ذات صلة عن البدو في سيناء وردت في كتاب  .وفلسطين
عن رحالة يدعى ) 138ص (روي فيه بربرة طوخمان لـ ) التوراة والسيف" (فيھحيرف

سيناء قبيلة بدوية تقريبا، والتقى في  1840الذي زار المنطقة في سنة ريتشارد فوكوك 
كونھا تركت انطباعا بأنھا تتمسك  ، تختلف عن القبائل البدوية األخرى ھناكبني شيلمتدعى 

  .  بالديانة اليھودية

  

  تقريًبا 1900مجموعة من البدو وعلى رأسھم محارب مع بندقة وحصان، سنة 
  )Detroit Publishing  الصورة أعّدت باأللوان على يد شركة( 

واعتقد البدو بأنه إذا لم . المذكورة استمرت رغم عدم االستجابة لھا الجھود      
يستجب اليھود لتوجھھم على خلفية األصل المشترك، فإنه يجب أن تعرض عليھم 

في يوسف بن دافيد . دوفي الواقع، كما يروي . األفضليات الكامنة في االرتباط المقترح
أبو ، فإن الشيخ )األراضي(عية الجغرافية من الناحية االجتما - البدو في إسرائيلكتابه 
الى ممثل الوكالة اليھودية في على رأس مجموعة مشايخ بدو  1905جاء في سنة ربيعة 
بدوية، تبنى على أموال وعلم اليھود  -واقترح عليه أن يقيم دولة يھودية يتسحاق ليفي،يافا، 

اقتراح إلقامة ( ة العريشخطفي مقال له عن  تسفي إيالنيقول  .وعلى أراضي وجيش البدو
إن اللقاء المذكور كان نتيجة ) استيطان يھودي في شمال سيناء قّدم للبريطانيين ورفض

لألصداء التي أثارتھا ھذه الخطة، من منطلق الرغبة في استغالل انھيار اإلمبراطورية 
نقل الشيخ الى ھرتسل واقترح " الغريب"وكان المندوب من يافا قد أبلغ عن التوجه . التركية

  .أبو ربيعة جًوا الى بازل، لكن الشيخ رفض ذلك
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 األمير فيصل،ھاجم البدو، مؤيدو  الحقنه في وقت أ بن دافيد. يروي دكما 
المسيحيين الذين سكنوا في أصبع الجليل وفي سھل الحولة، في حين لم يمسوا اليھود بأي 

لعالقات الحسنة وبالتبادلية امتازت عالقات اليھود والبدو با 1948سوء، وفعال حتى سنة 
ال  1948القصص حول مساعدة البدو للجيش اإلسرائيلي في حرب عام . وحتى التعاطف

خبأت جنودا يھود  الطوري قبيلةتقتصر فقط على قبيلتي الھزيل والھيب، فعلى سبيل المثال 
  .بعد أن ضلوا طريقھم وكانوا في حالة خطر

دد األول من مجلة سيناء تقرير بقلم مقّدم نشر في الع 1953في شھر كانون الثاني 
، ادعى فيه أن البدو من صف التياھة عبد الحميد عطايبةفي الجيش المصري يدعى 

يشكلون نصف البدو تقريبا في النقب اليوم، وھناك العديد منھم في األردن وسيناء؛ (
تند الى وكان االدعاء يس. سرائيلإأصلھم من بني ) ھو مجموعة قبائلالبدوي والصف 

ولكن البدو، . شھادات البدو في سيناء، ورافقه تقدير مغلوط حول طريق وصولھم الى سيناء
في غياب االستعداد لقبولھم من قبل اليھود، حاولوا بردھم المضلل أن ينسبوا أنفسھم للقبيلة 

  .بني ھاللالعربية العريقة 

" طبيعة وبالد" في شموئيل ايفن أور وتسفي إيالننشر الباحثان  1981في سنة 
الشمالنة أرادت القبيلة البدوية  1924مقاال يتحدث عن أنه في سنة ) 1كراس  24مجلد (

كفار وكان ھناك تقليد لدى القبيلة، التي استوطنت حينذاك في محيط . اعتناق اليھودية
وكان أب العائلة قد ھاجر الى البالد من مصر . نسبت من خالله الى قبيلة شمعونناحوم، 

وشمل االدعاء إزاء الرغبة في اعتناق . واضطر الى اعتناق اإلسالم 1840بة سنة قرا
اليھودية قصة حول حلم حلمه أحد الشيوخ عن أحد آبائه الذي أمره بإعادة القبيلة الى 

الخوف من أن يتم إخالؤھم من مكان إقامتھم من قبل  -ولكن كان ھناك سبب آخر. يھوديتھا
وقام أبناء القبيلة . مل في أن يساعد اليھود في ھذا األمرأصحاب األرض المسلمين واأل

في عملية اعتناق اليھودية، نجح  التباطؤبخياطة نجمة داود على خيامھم، ولكن بسبب 
عين اليھودي من  -يعقوب روزنبلومالمفتي المقدسي في أن يھّرب من بيته تحت التھديد 

دفع أبناء  - اعدة في موضوع األرضالذي عالج الموضوع، ومن خالل الوعد بالمسزيتيم 
  . ھرب أبناء القبيلة الى سورية 1948وفي عام . القبيلة ليبقوا على إسالمھم

بأن غالبية بدو البالد ھم باألصل  رھطويدعي أحد قيادات الجمھور البدوي في 
ذين إسرائيليين، كذلك األمر بالنسبة للبدو اآلخرين من منطقة رھط، بمن فيھم أبناء الھزيل ال

ً بأنھم باألصل يھود مثلھم مثل  وادعى شيخ مسن من . من بدو البالد% 99يدعون أيضا
بعد قيام الدولة جاءني يھودي من العراق : "قبيلة الھزيل مؤخرا، وھو قاض عشائري

وحسب أقوال ". أنت لست يھوديا -ويھودي من تونس وقاال لي، لمن كان ھنا قبلھما بكثير
ويقول الشيخ  .السن في قبائل التياھة يعرفون عن أصلھم اليھودي ذلك الشيخ، فإن كل كبار

عن ذلك إنه عندما كان شاًبا، فإن الشيخ سليمان الھزيل، الصديق الحميم لدافيد بن غوريون، 
امرأة، جمع أبناء القبيلة وأخبرھم  40عاًما وكان لديه  140الذي توفي عن عمر ناھز الـ 
وتشمل قائمة القبائل التي ذكر أن كبار السن فيھا لديھم . يھود بأنھم ھم وكل أبناء التياھة ھم

: معلومات حول األصل اليھودي، باإلضافة الى الھزيل، القبائل التالية من جنوب البالد
من حورة، وكان كبار السن لديھم من القضاة العشائريين المحترمين (العطاونة ، األطرش

أبو رقيق ، )من تل السبع( االعسم، )منطقة حورةمن (أبو كف ، )جدا في الفترة العثمانية
والھواشلة ) من شرقي نباطيم(أبو سبيت ، )من منطقة نباطيم(أبو سبيلة ، )من تل السبع(
  ). من منطقة ديمونا(

 الفلسطيني للمؤرخ وقبائلھا السبع بئر تاريخ كتاب عن الشيخ ذلك ويتحدث
 وفيه القبائل، نسب شجرة يحوي ذيال ،)رفيق درب الحاج أمين الحسيني( العارف عارف
 إخفاء أجل من النسب شجرة تزييف تم زعمه حسب ولكن التياھة، نسب شجرة أيًضا
 بن سابقا، الشرقي الرئيسي الحاخام عائلة أبناء أقوال وحسب. للتياھة اليھودي األصل
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 لأقوا حسب وكذلك إسرائيل، دولة قيام عند منصبه شغل الذي عوزئيل حاي مائير تسيون
 الى االسم ھذا مصدر ويعود عوزئيل، ھو للقبيلة األصلي االسم فإن المذكور، الشيخ
 إسرائيل في اشتھرت التي الھزيل قبيلة ابنة .موسى النبي عائلة أبناء أحد وحمله التوراة
القرابة لعائلة الحاخام عوزئيل، ولكن من المحتمل  التي ادعت عوزئيل، روت ھي كعّرافة

  .تم ألغراض الدعايةأن يكون ذلك قد 

  

  )2009(وحركة االرتباط " ھسنھدرين"لقاء في رھط بين ممثلي قبيلة الھزيل، أشخاص من 

  

حركة االرتباط الى  2006أحد أبناء قبيلة القريناوي من رھط، أول بدوي ينضم في سنة 
دون أن يعرف عن أصل القبيلة، وإلى يمينه عضو الحركة آشر شالين والدكتور 

  موردخاي نيسان من الجامعة العبرية، ومن يساره المؤلف
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 القرينات الترابين،وثمة شھادات إضافية حول بدو من أصل يھودي وجدت في قبائل 
جنوبي والھزيل ، )بدو يھود وصلوا الى البالد من اليمن( العزازمةالزيادنة،  )قريناويال(

البالد والسواركة، التي يسكن أبناؤھا في قطاع غزة، قرب معاليه عاموس، وفي سيناء 
قبائل  بدوية أخرى معروف فيھا األصل اليھودي وھي مجموعاتوھنالك . واألردن
، وأبو بالل الكبيرةكماالت  تآالف األنفس، وعائال المكونة من النصاصرةو الزبارقة
  . يتحدث بعض البدو عن أصلھم اليھودي عرعرة النقبوفي  .والشوي الصغيرة المتوسطة

  

تنتمي ھي أيضا  التيقرية الشبلي من الشبلي  عربوفي شمال البالد أبناء قبيلة 
يعيش العديد من بينھم اليوم في و. ، وھم أيضا يتحدثون عن أصلھم اليھوديلصف التياھة

والقرى المجاورة الزرازير  قرية منمزاريب، الھيب وغريفات وكذلك في قبائل . السعودية
  . يتحدثون عن أصلھم اليھودي لھا

 الذيعبد المجيد خضر المزاريب األكثر شھرة من بين أبناء قبيلة المزاريب كان 
وشغل . عاموس يركوني ر اسمه الىبأنه جزء من شعب إسرائيل غيّ  في نفسهكان يرى 

، حيث "سييرت شاكيد"األمنية، منصب قائد  - عاموس يركوني من ضمن وظائفه الوطنية
عندما ) 1939-1936(وكان قد بدأ التماھي مع اليھود منذ أحداث . كان من بين مؤسسيھا

منھا حبسته مجموعة من الثوار، بسبب مساعدته لليھود، في حفرة عميقة لكنه خلص نفسه 
إن ما دفع  .ونتيجة لتعاونه المتواصل مع اليھود أصبح صديقا لموشيه ديان. والذ بالفرار

عاموس يركوني التخاذ قرار بالسير في طريقه الخاصة ھو أنه أرغم في بداية األحداث 
  . على قتل يھودي بضغط من الثوار، األمر الذي جعله يرى في الثوار أعداًء له

  

  زاريب ھو عاموس يركونيعبد المجيد خضر الم

عم . وقد أتت أعمال عاموس يركوني على خلفية تأييده ومساعدته السابقة لليھود
عرف كمطبب خبير من خالل استعمال األدوية الطبيعية خنافس عاموس الذي كان اسمه 

ومن منطلق تأييده أعطى اليھود، دون . التقليدية، وكان ثرًيا يملك أراضي وخيوال كثيرة
أقيمت على ھذه األراضي مستوطنات نھالل وبيت . لالستيطان(!!) دونم  28,000مقابل، 

خبأ  1948وفي حرب . شعاريم والكيبوتسات غيفت وسريد، بما فيھا أراضيھا الزراعية
خنافس في بيته عدًدا من جنود الجيش اإلسرائيلي كي يحميھم وينقذھم من مقاتلي العدو 

   .ھمالذين بحثوا عنھم بھدف القضاء علي
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الى صف التياھة والتعاون بين  ، التي تشمل المزاريب أيضا،نسب قبيلة الھيب
، وانضمام البنات للخدمة القبيلة والبلماح وخدمة أبنائھا المتواصلة في الجيش اإلسرائيلي

أن أبناء كل ھذه تؤكد األصل اليھودي للقبيلة، رغم  - ونظرتھم اإليجابية تجاه اليھود الوطنية
 أنويبدو أن أحد األسباب ھو تخّوفوا من أن يشھدوا على ذلك،  طوبا زنغرية القبيلة في

  . في سورية ھناك، يعيشون اليوم القبيلة عائالت من أبناء اجزءً 

ويروي رجال الكعابنة، واألمر معلوم أيضا لدى أوالد القبيلة، أن أب القبيلة كان 
وكان كعب ھو . التجارة في مكةمن كبار فقھاء اليھودية وكان مسؤوال عن كعب األحبار 

الذي رأى في محمد الطفل أنه خاتم األنبياء، ومن بين أمور أخرى، من خالل الشعر على 
. زوجة لمحمدصفية وقد اعتنق اإلسالم بتأثير من محمد، وأخوه أعطى ابنته . كتف الطفل

إلى جبل  وعند زيارتھما. ومعلوم أن كعب قدم الى القدس عند فتحھا بصحبة الخليفة عمر
الھيكل  خلع كعب نعليه بسبب قداسة المكان، ولكن الخليفة عمر أمره بانتعال نعليه على 

وبذلك وضع كعب في اختبار حول (!) اعتبار أن المكان تابع لليھود وليس للمسلمين
 وعندما أصبحوا قبيلة. بني كعبوعندما كان عددھم قليال كانوا ُيدعون . إخالصه الحقيقي

الواقعة غربي الناصرة ما  الكعبيةفي البداية الى كعبية، في حين أن سكان بلدة  تحّول اسمھم
والحقا، عندما انفصل الجزء الجنوبي اليوم عن البقية، أصبح . زالوا يحملون ھذا االسم

في األردن وفي دول عربية  وھناك عدد من أبناء الكعابنة يقطنون اليوم. اسمھم كعابنة
  . أخرى أيضا

 .قرب مفرق شوكتحورة  يقطنون اليوم في الطراونةا من قبيلة وھناك بقاي
وتنتمي ھذه القبيلة في األصل الى التياھة وأصلھا يھودي، بما في ذلك أصل أبنائھا الذين 

ولكن، انتقل معظم أبناء القبيلة قبل نحو مائة سنة الى شرق . يعيشون اليوم غرب األردن
وبھذا الشكل فإن دماء . المختلط مع البدو العرب األردن، وھناك انصھروا من خالل الزواج

  .أبناء القبيلة القاطنين شرق األردن اليوم ھي دماء عربية بمعظمھا

ويعود أصل قبيلة الطوري الى زواج مختلط نادر جدا بين ابن قبيلة الطراونة 
 وقد جرى الزواج عقب تذاكي ابن الطراونة الذي. غرب األردن، مع بنت قبيلة الكعابنة
فتاة جميلة من بنات الكعابنة مقابل تقديم إحدى بنات  -نجح في الحصول على ما ال يصدق

وبسبب انعزال الكعابنة والحفاظ المتشدد على نقاوة العرق، فإن . عائلته الى والد العروس
 وذكر أن السبب. العروس الموعودة ابنة الطراونة لم تعش ليلة ما قبل العرسين الموعودين

وبعد أن أنجب . وكان عاش ابن الطراونة زمنا أطول. وت كان جلطة دماغيةالرسمي للم
ومن أجل . الزوجان اللذان عاشا بين الكعابنة، قتل ابن الطراونة بسبب إخالله بنقاوة الكعابنة

منع مشاكل وجود أبناء مختلطين لدى قبيلة الكعابنة المنغلقة، تم إبعاد أوالد أبناء التياھة، بعد 
ومن ھناك عاد األبناء الحقا الى ). مھد نشوء التياھة(البعيد في سيناء  الطورالى أن كبروا، 

وخوفا على أمنھم في حالة التعرف عليھم، . النقب لكي يعيشوا سوية مع بقية أبناء التياھة
وفي النقب اختلط أبناء القبيلة . غّيروا اسمھم الى الطوري، على اسم المكان الذي عادوا منه

ط مع بدو آخرين من أصل يھودي، بحيث أنه حتى لو تسرب الى دمھم في بزواج مختل
 األصلي وكان االسم. مرحلة ما مركب عربي صغير، فإنه تالشى تماما مع مرور السنين

وھو مشتق من االسم اليھودي المالح، بالعربية البن عائلة الطراونة الذي بدأ القصة 
في تمييزھم ضد أبناء  حتى اليوم و آخرونويشير الى ذلك بد. المليح -األصلي للعائلة

  .القبيلة، حيث يقولون لھم أنتم يھود

في الجليل، يشھدون أنھم  البعينة النجيدات، من قرية سليمانكما أن أبناء عائلة 
، فقراواستناًدا إلى كتاب النسب الموجود في القرية فإن حمولة  .ينحدرون من أصول يھودية
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نسمة، ينحدر جميع أبنائھا من ساللة أب يھودي دينًيا عاش قبل  700التي يبلغ تعداد أبنائھا 
يتحدثون اليوم عن ، )أو كعابين(كعبية  البدوية قبيلةالأبناء  الكعبية بعض سكان. أربعة أجيال

جلدنا : "قالت امرأة تسكن ھناك ألحد زوار القرية 1968في سنة . األصل اليھودي للقبيلة
الواقعة دبورية حول األصل اليھودي أيضا في قرية  وتم جمع قصص". ھو جلد يھودي

  .بما في ذلك من وجھاء القريةجبل طابور على سفح 

ي  ة ف رائيل، للخدم ة إس واطني دول ائالت، م ل والع ذه القبائ ل ھ اء ك وع أبن ويتط
ويستمرون في التطوع حتى اليوم، رغم التصرف البھيمي والمنفر لدولة . الجيش اإلسرائيلي

وقد أدى ھذا التصرف من قبل دولة إسرائيل إلى أن . ھؤالء األبناء المخلصين إسرائيل تجاه
وتوقفوا عن التطوع  يةاإلسالم الحركة العديد من أوساط البدو في البالد قد التحقوا بصفوف

  . لجيش اإلسرائيليفي ا

الكاھن  أنھا من نسلالنصيرات تدعي حمولة صغيرة تدعى عين العوجا  وفي قرية
وفي بداية فترة االنتداب كانوا ما . ببني نظيرعيش الحمولة حياة بدوية وتكنى وت .ھارون

ووجد يتسحاق بين تسفي بأنھم عملًيا من قبيلة بني نظير التي . زالوا رّحال في منطقة أريحا
كانت واحدة من بين القبائل اليھودية العشر التي ھربت الى البالد من مملكة خيبر عند 

). ضا مع المخامرة التي كانت قبيلة أخرى من بين تلك القبائل العشركما جرى أي( خرابھا
وھناك قبيلة  .وفيھا من يشھد بأن أصلھا يھودي البدويةعبد الحميد  وتعيش في المثلث حمولة

بدوية كبيرة من صف التياھة معروفة بشكل عام بأصلھا اليھودي، حيث تسكن جنوبي بيت 
وھناك معلومات حول األصل اليھودي . جھالينعى لحم، وباألساس في اتجاه أريحا وتد

من  الواقعة الى الجنوب الشرقيبيت فجار للقبيلة التي تقطن في ) التوابيت(التوابتة لفرع 
المجموعة األكبر في بيت فجار التي كان متبًعا لديھا القيام  .بيت لحم وكذلك في األردن

من الحويطات، والتي انتقل جزء من الطقاطقة بختان األبناء في اليوم الثامن، ھي فرع 
  . في منطقة القدس بيت صفافاأبنائھا الى بلدة 

ل صف  ى أن ك ي األردن، عل ن ضمنھا ف رة، م ھادات كثي د ش ا توج وم أيًض والي
ي ) وقبائل أخرى والحويطات الھيب والھزيل ائلالذي تنتمي إليه قب(التياھة  م من نسل بن ھ
نھم . نسمة ويعيشون في الصحراء 60,000نحو ويبلغ تعدادھم في األردن . إسرائيل جزء م

ي صحراء . في الجنوب في منطقة الحدود مع السعودية خويقيم في صحراء  وجزء آخر ف
يقطن  .جبل نبوفي منطقة الحدود مع العراق، وجزء إضافي شرقي أريحا في منطقة  طربيل

العديد من  .ة السوريةالحويطات في منطقة وادي موسى وكذلك الھيب جنوب الحدود األردني
دما  أبناء الصف ودي، وعن ون عن أصلھم اليھ نھم، يعرف دا الشبان من بي ا ع في األردن، م

وا  أنھم ليس ون ب ي األردن يجيب دو العرب ف ين الب نھم وب وا بي يسألونھم عن ھويتھم لكي يفرق
ة ا تياھ دًوا إنم رة. ب دية الكبي وة الجس ة والق امھم بالنحاف ز أجس اء. تتمي ي  معظم أبن الصف ف

  .األردن ينتمون الى قبيلة الھيب، التي تعتبر من القبائل المرموقة في األردن

وھناك قبيلة أخرى تابعة للتياھة، وتقطن باألساس في األردن وبعض أبنائھا 
كما أن القبيلة الكبيرة . شايشيعيشون في دول أخرى، ومعلوم أصلھا اليھودي، ھي قبيلة 

. ھي أيًضا للتياھة ومعلوم لدى كبار السن فيھا أصلھا اليھودي من األردن تنتميأبو عبدون 
سنة وأطلق  120وكان أكبر كبار السن في القبيلة قاضيا مشھوًرا وامتد به العمر حتى بلغ 

وھناك قبيلة . لحيته وسوالفه كما ھو متبع لدى اليھود المتدينين، لكنه كان يقوم بتمويه ذلك
وكما لدى قبيلة البدول، كان في . بني حسناألردن ھي  أخرى وذات أھمية من التياھة في



111  
  

 

سنة رجال لھم سوالف كبديل تمويھي لسوالف اليھود المتدينين  90ھذه القبيلة أيضا قبل 
  ).  أنظر الصورة فيما يلي(

ودي، ويصل  لھم اليھ ن أص ون ع ي األردن يعرف واركة ف ة الس اء قبيل ا أن أبن كم
ل . نسمة 30,000عددھم في األردن إلى أكثر من  ل والحمائ وھناك عدد غير قليل من القبائ

وم ر معل ل غي ذات أص ة ك ائق المملك جلة بوث ي األردن مس دى . ف ادة ل ع ع ن المتب وم
م،  الفلسطينيين نسيان أو عدم معرفة أصلھم، عندما يطلب ذلك منھم بشكل رسمي، حيث أنھ

اء  دون إخف ة األخرى، يري أصلھم اإلشكالي، األمر من ناحية، يتجنبون الكذب، ومن الناحي
  .الذي يشي على األغلب بأصلھم اليھودي

  

كبديل تمويھي لسوالف اليھود (لبدوي مع سوالف  18/4/1921صورة من تاريخ 
من قبيلة بني حسن في األردن، عند وصوله الستقبال المندوب السامي ھربرت  )المتدينين
)من مكتبة الكونغرس(. صموئيل
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  السامرة
م الكاتب  29/04/1929بتاريخ  اردافنشرت صحيفة  د تحدثت سنة ): ب.ر(بقل لق

ة  1925 يحي لقري ار المس ع المخت كم ين عري رب ع م . رام هللا ق ذي اتس ار ال ذاك المخت
امين،  ه لسبط بني ود أصله وأقارب ة يع د العائلي ه وحسب التقالي ي بأن بالصدق واألمانة أخبرن

امينمستطرداً بأن سكان القرية معاً وسكان ست قرى م . جاورة جميعھم من ساللة سبط بني
داة خراب الھيكل دس غ ادروا الق د أن غ أن . فلقد سكن آباؤھم المنطقة بع ار ب دعي المخت وي

  ).ركياألحوشاي (اسم المكان يعود إلى 

وم،  إنوالي كان ف ن ضمن  اس رى األم عالق ة رب ت سوريك ل التابع ت شور(بي  كبي
ة ت )بالعبري اإ، بي ةنعن ّدو، وقطن ي( ، بٍ ة األصل ف دس، )قطان مال غرب الق ة ش ، الواقع
ودا(منھم كانوا يھود % 99بأن آباء  يّدعون يعھم في الماضي  ).من قبيلة ليست يھ ام جم أق

انوا نھم، ك ادوا من بي عائالت  في بيت سوريك، ثم انتقلوا الى شرق األردن وأولئك الذين ع
ا تحوّ اورة مجكٌل منھم سكن في منطقة أخرى حيث أربعة أشقاء،  من نسل  مع ل وأسس م

  .يقطنھا آالف السكان منفصلةإلى قرية  مرور الزمن

من  لمعاليه ھحميشاهالمجاورة  أما قطنة. أطلقوا على إحدى القرى االسم األصلي
، وھناك )من الفعل قطن، أي سكن" (قطنا"الجھة الشمالية فجاء اسمھا من قولھم ھنا نحن 

ويتحدث شيوخ القرية عن . ن اسم حوشاي األركيالتي اشتق اسمھا م حوشيهتقطن عائلة 
أما قرية بيت إعنان، . خراب الھيكل الثاني كجزء من األحداث التي مّرت على تاريخھم

تسكن في القرية . الشيخ إعنان -الواقعة شمالي قطنة، فسّميت على اسم الشقيق المؤسس
نفس، ولكن جزء  3000وكل حمولة تعّد اكثر من . ربيع، حميد وجمھور: ثالث عائالت

وقال أحد . كبير من بين ھؤالء يعيشون اليوم في األردن وفي الواليات المتحدة األمريكية
أبناء المنطقة إنھم في القرية يعلمون بأن أصل سكان ھذه القرى األربع يعود الى قبيلة 

ي المجاورة الواقعة شمال القبيبةبنيامين وبأن قرية أخرى ضمن مجموعة ھذه القرى، ھي 
   .ھار أدارمستوطنة 

د شھدوا أن  ة، وق م نصارى ويتحدثون اآلرامي سكان قرية طيبّية قرب عوفرا، ھ
روفي قرية  .أصلھم من مسيحيي شعب إسرائيل ة ميخو  دير جري شرقي عوفرا تسكن عائل

ا( ا نحو ) ميخ دد أفرادھ ودي 100وع ھد أن أصلھا يھ ة . نسمة، وتش ي قري ينياعين وف  س
ت شرقي ر زي ة سكن  بي ع عائل ذي دف و السبب ال ذا ھ رين، وھ رن العش ة الق ي بداي ود ف يھ

رائيلية(موشيه شاريت  ة اإلس ر للخارجي ان) أول وزي ى االستيطان في المك ود . إل د يھ وأك
ة . القرية أيًضا أن جميع بقية السكان كانوا من اليھود في األصل ود وفي قري ر قرب عب بي

فقد ذكر أحد كبار رجال الدين المسيحي  .ديةيقطن مسيحيون يشھدون بأن أصولھم يھوزيت 
نة  ي س ة ف  .1510المطلع على تاريخ المنطقة، أن أجدادھم كانوا ما زالوا يتحدثون باآلرامي

ة  ي قري ا وف مالي رام هللاجفن وفرا ش ي ع ا( وغرب ة جوفن ل  -بالعبري ان والدة أوائ مك
ين) الحشمونائيين ي تقطن  روى الخوري المحلي أنه يعلم بأن ثالثا من ب ائالت السبع الت الع

وھناك ادعاء آخر  .ھناك ھي عائالت مسيحية أرثوذكسية والتينية تنحدر من أصول يھودية
ون من  م الجئ اقي ھ يقول إن ثلثي سكان القرية ھم مسيحيون من شعب إسرائيل والثلث الب

ام  الرملةو اللد ي  .1948من ع اوف ة  بيت لقي م حمول ي رام هللا تعل ع غرب ي تق در الت ا ب أنھ
اثال( تنحدر من أصول يھودية  .)ذكر في فصل سابق أبناء عائلة من طرعان تحمل اسما مم

ان من  ى المك دموا ال ل مستوطنين ق رن التاسع عشر من قب تأسست القرية في منتصف الق
ا(رأس كركر ومن ) جنوبي جبل الخليل( دورا ومن قرى أخرى  )األكثر شماال، أنظر الحق

يع ة، وجم ي المنطق ةف ن أصول يھودي درون م ي . ھم ينح وروف ت ع اورة  بي ا (المج التحت
ة الشمالية 443والفوقا، المحاذيتين لشارع  يتحدث السكان عن أصلھم اليھودي ) من الجھ

بعض كي  ل الرجال بعضھم ال ة مدھشة، وقت ة كانت جميل وعن أنھم جميعا من نسل يھودي
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ي ا. يحظوا بحسناتھا ل ف ى جب اك وأنجبت من ولذلك ھربت من دورا ال أت ھن ان واختب لمك
ل  ن دورا، ك و أيضا م ودي، وھ در من أصل يھ ان ينح ذي ك ا، وال ذي أسر قلبھ زوج ال ال

  . أبناء ذلك المكان -نسلھا
بالمقابل، ھنالك قصة تتحدث عن أب يھودي من دورا ھرب مع أربعة من أبنائه 

بب عدم وجود أراض وبس. 17الى بيت إعنان خوفا من الثأر، وذلك في بداية القرن الـ
كافية للفالحة في ذلك المكان، انتقل اثنان من أبنائه الى مكان آخر، حيث انتقل أحدھما الى 

ورزق األخ الذي وصل . المجاورة لبيت حورون، فيما انتقل الثاني الى بيت عورالطيرة 
د حمد، محم(أبناء، حيث يحمل نحو نصف سكان القرية اليوم أسماءھم  3الى الطيرة بـ 

) أو شتت(شتات، ومقابل ذلك، فإن األخ نفسه الذي وصل الى القرية يدعى ). ومحمود
يبدو أن . وھذا االسم بالذات لم ينتقل ألبناء األجيال القادمة، األمر الذي يثير االستغراب

على األغلب يستبدل حرف ) (حجار" (ستت" -ھذا االسم أخذ من اسم مھنة األخ بالعبرية
يطول الشرح لتبرير اختفاء االسم من أجل ). العبرية والعربية بين" ش"بحرف " س"

األماكن  تجدر اإلشارة الى أن القدامى ُيسّمون. إخفاء االسم العبري واألصل اليھودي
ويذكر السكان المحليون أن جنود الجيش . بيت عنان وبيت عور: بأسمائھا األصلية

لى بيت في الطيرة نقشت فوق باب يترددون كثيًرا ع 1967اإلسرائيلي كانوا بعد سنة 
وبالنسبة للتناقض المحتمل بين القصتين، ربما يدور الحديث عن . مدخله نجمة داود

قصتين ال عالقة بينھما، ولكن في الوقت نفسه ربما تكون ھناك روايتان مكملتان لبعضھما 
  .البعض

ةرزق أما عائلة  ا تنحدر من أصول يھودي ا أن. من رام هللا نفسھا فتعرف أنھ  كم
ود )أھل السبت( سبيتانيأبناء عائلة  ون كيھ م معروف ، ذوو البشرة السمراء من رام هللا، فھ

يمن ن ال دموا م ة  .ق ي حمول ودي، وھ لھا اليھ وم أص ي رام هللا معل رة ف ة كبي اك حمول وھن
ودي ا نحو . عب اء رجالھ ة حسب ادع داد الحمول غ تع ن  3,700ويبل مة، وھي تكّونت م نس

ةسكان قرية عبو ى المدين وا ال ا . د المجاورة الذين انتقل ل انتقالھ ة قب واالسم األصلي للحمول
ودي) يھودا(جودة  –الى رام هللا  ى أصلھا اليھ ة . يدلل ھو أيضا عل اء الحمول ورغم أن أبن

دينين ر مت م غي لمين، إال أن معظمھ وم مس وم . يعتبرون الي رة أخرى معل ة كبي اك حمول وھن
ة  ي رام هللا . مشعطيأصلھا اليھودي ھي حمول دادھا ف غ تع ذا  800ويبل نسمة، ونصف ھ

ة وفي طولكرم يعلم .العدد في أريحا وھي منتشرة في أماكن أخرى ىون في حمول عن  حت
ودي ة  .أصلھم اليھ وال سكان قري وبر وحسب أق ة شمال غرب رام هللاك ع  الواقع إن جمي ف

ذا األمر مع. الحمائل في القرية تنحدر من أصول يھودية نان وھ ة ش اء عائل دا ألبن روف جي
يھم  اكن أخرى وينتمي إل ي أم ا ف من القرية وكذلك ألبناء عائلة برغوثي، التي ينتشر أبناؤھ

  .مروان برغوثي -القائد الفلسطيني المعتقل في إسرائيل

إن ظاھرة الشھادات حول األصول اليھودية دون التمسك بالعادات اليھودية وجدت 
ي شومرون، في المج القف أيًضا في قرية ةحارس اورة لكرن ل،  الواقع شمال غرب أرئي

كفل في . شمالي شرق اريئيل جمعينمن ) نسمة 5,000حوالي (وفي أوساط حمولة زيتاوي 
دعي السكان أن حارث ة، ي مالية الغربي ة الش من سكان % 100، المجاورة ألرئيل من الجھ

نويوجد في القرية قبر . القرية ھم من أصل يھودي ون يھوشع ب ابق،  .ن وزير الس رافي ال
تحدث مع أبناء إحدى عائالت القرية وسمع منھم ادعاء بأنھم  1967سنة  قال إنه بعدإيتان، 

ون ن ن ن نسل يھوشع ب ي   .م ذلك ف تيا وك ر إس ي دي ائالت الت ك بعض الع اورة، ھنال المج
ودي ديك وفي  .تعرف عن أصلھا اليھ ر ال ه زھاف"شرقي كف ابر " عالي وبي شارع ع وجن

ة  ودي لعائل ل اليھ وح األص وم بوض امرة، معل اجيالس ة . ن بة لحمول ديك، وبالنس ي ال وھ
دعي آخرون  ة وي الحمولة األصلية في القرية، ھناك من يدعي أنھا تنحدر من أصول يھودي
ة  اء الحقيق ي إخف ة ف ى الرغب ب عل ى األغل دل عل ذي ي ر ال روف، األم ر مع لھا غي أن أص

والخط األخضر، تتحدث " العاد"شرقي  رنتيس في قرية. الخطيرة بالنسبة لألصل اليھودي
ة  خلفعائلة  ى القري عن أصلھا اليھودي وكذلك عن كونھا ھربت في الماضي من الجليل ال
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ابلھم، . جزء من عائلة خلف بقي حتى اليوم يھودًيا ويسكن في إسرائيل. خوفا من الثأر ومق
و نھم كون أصلھم من الجليل، حيث سكن في الماضي معظم يھ ذين تنّصروا، وم بالد ال د ال

  .مسيحيون أيضا، انتقلوا إثر الھروب الى بيت لحم ويعيشون ھناك حتى اليوم

ويدعي قرويون في السامرة، كونھم من نسل سامريين أبناء قبيلة افرايم ومناشيه، 
، جنوب غرب شيال سنجلووجدت ھذه الظاھرة في قرى . النبي يوسفأنھم من نسل 
نصف سكان القرية  .شرقي طولكرم سيلة الظھرو، براخا شرقي فر قليلك، عورتا، رجيب

سنور جزء من أبناء الحمولة انتقلوا الى . ويدعى حمولة اليھود األخيرة ھو من أصل يھودي
في كتابه شون آيرتون ويدعي  ).أنظر الحقا(الى جانب المسيحيين فيھا والزبابدة، 

ن العديد من سكان نابلس ھم سامريون اعتنقوا أنه من المقبول االعتقاد بأ" السامريون"
 مسلماني، ويعيش،ويدعي انه اليوم أيضا ھنالك العديد من العائالت، من بينھا . اإلسالم

عائلة يعيش مشھورة بالتجارة والصرافة، وينتمي إليھا الرئيس . معلوم أن أصولھا سامرية
ھذه العائلة الكبيرة الى عائلة  يعود أصلعدلي يعيش، الحالي لبلدية نابلس من قبل حماس، 

جرزيم، السامرية، التي تسكن اليوم، من ضمن أماكن أخرى، على جبل ) متوحيا(مطوايا 
كما ذكر أيضا أن عائلة  .ھي فرع من عائلة يعيش العمادوعائلة . وتنحدر من قبيلة افرايم

حتى سنة  يھودية الثرية، التي تعمل اليوم في تجارة األقمشة، كانت عائلة) شحشير(شقشير 
وعند وقوع المذبحة ضد اليھود في تلك السنة التي كان مركزھا في الخليل  .1929

وانتشرت الى أماكن أخرى بما فيھا نابلس، فضلت العائلة اعتناق اإلسالم على الفرار وترك 
  . أمالكھا الكثيرة

ائالت  ي ع ودي ھ لھا اليھ روف أص ابلس مع ن ن رى م ائالت أخ اك ع رة وھن زھ
ا(التي يعود أصلھا الى أخوين من حمولة أبو زھرة من يطا ان، وزھر ك . )أنظر الحق وھنال

ي(وبديا  فروع لھذه العائالت في القدس والخليل ا يل ا) أنظر الحقا فيم  .واألردن أيضا وحيف
ا زوھورية  لدى عائلة كما معروف األصل اليھودي ي يسكن جزء من أبنائھ ابلس، الت من ن

وم  .شمال القدس) تطوير(القدس وفي حي الضاحية في البلدة القديمة ب وفي نابلس أيضا معل
  .الكبيرة والغنية، التي تعمل في استيراد السيارات بسطامياألصل السامري لعائلة 

  

  )من مكتبة الكونغرس( 1899سنة  من كنيس سامري في نابلس
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، وإلى جانبه كتاب توراة قديم مكتوب 1920الكاھن السامري األكبر في نابلس سنة 
  بالخط العبري القديم

من نابلس ومن مخيمات الالجئين بزري، الباشا وحشاشين ولدى العائالت 
وخالفا لما ھو متبع، فإن ھذه . وم جيدا أصلھا اليھوديمعل) بالطة وعسكر(المجاورة 

ومعلوم أن عائلة . المعلومات حول األصل منتشرة أيضا لدى الشباب في ھذه العائالت
الباشا ھي في األصل من نابلس، ومن ھناك انتقلت الى تركيا، حيث اعتنقت اإلسالم ھناك 

  .وعادت الحقا الى نابلس

رعن األصل السامري لعائلة  بلغأ بقالسا الكاھن السامري الكبير ي تسكن عك ، الت
ة . في نابلس يم(تميمي اسم عائل ة تم تمم إسالمه، من كلم ه  -أي الم يكف عن التظاھر كأن

ذين ) مسلم في حين يمارس في بيته العادات والتقاليد اليھودية ا من ال ى أصلھا بأنھ دلل عل ي
  .أكرھوا على اعتناق اإلسالم

ةيتسحاق بن تسفي كتب  نة  11في مقال رى 1940من س ابلس وق ي سكان ن ، أن ثلث
امريون ا أصلھم س ال حولھ ن أصول . الجب در م رة، تنح طينية كثي ائالت فلس ذكر ع و ي وھ

ة . سامرية وفق شھادات مكتوبة تركھا مسنون وكھنة ا عائل واردة، ومن بينھ ة ب قاسم، عائل
) دار(بيت شرابة، حمولة  ،1850التي حمت السامريين من مالحقات المسلمين حوالي سنة 

لإلسالم من قبل المالِحقين المكِرھين في سنة ) تحويلھا(التي ينبع اسمھا من طھارتھا طاھر، 
ي )الذي ذكر أعاله(، بيت مسلماني 1628 اق اإلسالم ف ى اعتن ة عل ره رب العائل ذي أك ، ال

ة،  التي سكنت في صرفند) موسع( مفرج، وعائلته األصلية كانت 1855نابلس سنة  الجنوبي
الذي كان ) من ذرية عائلة متوحيا، التي ذكرت أعاله(وبيت يعيش حبيبة، بيت شيري، بيت 

  .فيه في القرن الرابع عشر كتبة توراة

صالح الذي أسلم أبناؤه بعد احتالل  سوفان،ذكر بن تسفي بيت  قرية قدوموفي 
في طوباس عائلة  سعيد؛عائلة  -نقورة، وجزء منھم يعيش اليوم في نابلس؛ في الدين

سمارة، عائلة  -طولكرمالتي تقيم في دير الغصون؛ في فوقة، باألصل من بيت السوارة، 
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التي دنف، عائلة  - ، في القدس1939 -1936التي خرج منھا رؤساء عصابات في أحداث 
بيت محزن بك، بيت  - كان من أبنائھا رجال دين قيمين على مسجد عمر؛ في دمشق

وفي طوباس معلوم أيضا عن  .رميحوبيت غفاري بيت سعيد، بيت مؤيد، بيت النحاس، 
الكبيرة، فبعد أن أنقذ عدد من أبنائھا بعض اليھود إثر تدھور سيارتھم،  ضراغمةحمولة 

قرب  رانجسكان من بلدة . فسروا ذلك بأنھم يحبون اليھود وأنھم ينحدرون من أصول يھودية
نجار، يقولون إن القرية تم تأسيسھا على أيدي  نابلس، وھم بأغلبيتھم رعاة أغنام من عائلة

يمكن (ذلك اليھودي وزوجته المسلمة ، وأبناء القرية اليوم ھم نسل يھودي تزوج من مسلمة
أن يكون مؤسس البلدة قد قدم من بيت حنينا، حيث توجد ھناك حتى اليوم عائلة من أصل 

 جميعھمكان قرب جنين،  بابدةالز سكان قرية ).يھودي تحمل نفس االسم، كما سيفصل الحقا
عوفرا ، ذكر في الفصل قرب (ن، وھم في األصل من قرية الطيبة يمسيحي حتى فترة قصيرة

وقد اضطروا الى االنتقال شماال بعد ) تعرف اآلرامية ھذه القرية السابق بأن األغلبية في
  .منتصف القرن التاسع عشر

نسبة إلى  - ھباد بالعبرية بيت(بديا إحدى القصص المثيرة جدا ھي قصة بلدة 
البلدة، التي يصل تعداد سكانھا الى نحو خمس وعشرين ألف نسمة، ) صناعة زيت الزيتون

، عندما كانت ھناك 1936وفي سنة  .تتميز بأنھا حتى اليوم ال يوجد فيھا إال مسجد وحيد
شكل ب طهعمليات تحريض ضد اليھود في تلك األيام، تحدث أحد وجھاء القرية من عائلة 

وكرّد عليه عمل المفتي . إيجابي عن الھجرة اليھودية والفائدة التي تجلبھا لسكان البالد
التي قادھا، على حرق بيته  1939-1936المقدسي، الحاج أمين الحسيني، خالل أحداث 

تمت دعوة ، مع نشوب حرب لبنان األولى، 1982في سنة  .والحقا أدى الى فراره من البالد
لوليمة أعّدھا على شرفه مختار القرية،  طولكرم،في منطقة ) اإلسرائيلي( العسكري الحاكم

وخالل الوليمة توجه أحد . للوليمة وجھاء القرية كما دعي. أبو بكر) أبو زياد(مصطفى 
التجند للجيش االسرائيلي ب  الوجھاء للحاكم العسكري واقترح عليه بأن يقوم شبان من القرية

كما تحّدث رئيس بلدية أرئيل في  .نظمة التحرير الفلسطينيةكي يحاربوا في صفوفه ضد م
سنوات لتنفيذ  6ف .ت.واحتاجت م. عن عالقاته الطيبة بذلك المختار رون نحمان،الماضي، 

أنور السادات ، في يوم الذكرى السنوية لمقتل 6/10/1988عملية الرد، حيث في تاريخ 
ف باغتيال .ت.بار العسكريين في معلى خلفية عالقاته بإسرائيل، قامت مجموعة من ك

   .وبعد فترة قصيرة، واكحتجاج ضد القتل، اعتنق أحد أبناء المختار الديانة اليھودية. المختار

وم . العالقة اإليجابية لسكان بديا تجاه اليھود ليست من باب الصدفة وم معل حتى الي
التي انفصلت طه ي حمولة فف. جيدا أن حمائل كثيرة في البلدة يعود أصلھا الى شعب اسرائيل

 معلوم أن أحد أجدادھا يھودي ويدعى يعقوبفي الماضي البعيد عن قبيلة الحويطات البدوية 
ـ  رن ال ى . 17وقد اعتنقت العائلة اإلسالم في زمنه في الق دعى قاسم وعل ه ي ان أحد أبنائ وك

ة  ا غر(اسم أبنائه األربعة توجد اليوم أربع حمائل في أماكن مختلف بي األردن نحو مجموعھ
  ): نسمة 10,000

  ة ديا حمول ي ب ه ف مة تشمل  1,700(ط روعأيضا نس ليمان،  -الف ات، س برك
 .في المثلثجلجولية نسمة في  600وكذلك نحو  ،)سعيد وقاسم

 نسمة 3,000(في طولكرم شديد  حمولة(، 
 ابلس وأبو حجري  حمولة ة في دير استيا المجاورة لبديا، وفي ن وفي جلجولي

 ،)نسمة 4,000حوالي " (شعاري تكفا"واقعة شرقي السنيريا 
 ابلس منصور  حمولة تيا وفي ن ر اس ي دي ى  900سوية (ف نسمة باإلضافة ال

ي األردن 600 دادھا ). ف ذكور يصل تع وب الم ة يعق وم أن ذرّي ه معل ا أن كم
  ).نسمة 180,000اليوم في مصر نحو 

ائال(سالمة  -بدياأما الحمولة الكبرى في    د ت التي تشمل ع د، أحم ر، حم و بك أب
يط ليالوھناك حمولة كبيرة تدعى . فمعلوم أصلھا السامري )وإبراھيم ، معلوم عنھا بأنھا خل
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من عّدة فروع ال صلة بينھا في األصل، قدموا الى القرية من أماكن أخرى، مثل فرع عائلة 
ذه . الكبيرة أساف روع ھ امري، رغم أن جزًءا من ف ةالحمولة معروفة بأصلھا الس  الحمول

ذكرت (رابي ومعلوم األصل اليھودي لعائلة . ربما يكون من أصول أخرى، جزء منھا يھود
ام حميد وعائلة ) في الفصل السابق ة 1948الكبيرة، التي ھربت الى البلدة في ع ، من منطق

ب ة . دار األوبرا القديمة في تل أبي وم أصلھا اليھودي ھي عائل ديا معل ة أخرى من ب وعائل
وأحد فروع الحمولة، عائلة . أن أصلھا من يھود اليمنعثمان  ا يعلمون في حمولةكم. زھرة

  . التي يصل تعدادھا الى أكثر من ألف نسمةبوالد، 
يمن، جمالة كما أن عائلة عثمان من   ود ال ا تنحدر من يھ م أنھ وديعين تعل قرب م

ه ى غرب ك ال د ذل ى شرق األردن وبع ة ال ي البداي ذين وصلوا ف دث. ال د ح رة وق ت قصة مثي
ة رام هللا ن منطق ة اخرى م ن عائل رأة م ة ام اء العائل د أبن زوج أح دما ت ام عن د . لالھتم وبع

ا األصل  دما اكتشف كل منھم أ الزوجان عن الزواج، عندما فتح كل منھما قلبه لآلخر، تفاج
  .اليھودي لآلخر

قرب  دير إبزيعو، نيليو موديعين عيليت، الواقعة بين دير قديسوفي قرى 
كر المجاورة، وھي قرية صغيرة ال تظھر ركس أوبرشرقي نيلي،  دير عمارو، وليفد

إطالقا على الخارطة، وبجوارھا قرى صغيرة أخرى يبدأ اسمھا برأس أو دير، في كل ھذه 
من الرملة واللد، في حين أن الثلث الباقي ھم  1948القرى ثلثا السكان ھم الجئون من عام 

في راس قرقع . نفسه ومعلوم لديھم وآلخرين أصلھم اليھوديفالحون أصليون من المكان 
وقد انتقلت العائلة الى ھذا المكان من . المعروفة ھناك بأصلھا اليھودي عميرةتقطن عائلة 

، واعتاد أبناؤھا على ردع من يحاول مخادعتھم في المعامالت 1948دورا في عام 
اك قرية صغيرة أخرى في المنطقة، وھن". احذروا، لدينا عقل يھودي: "التجارية بالقول

قراوية بني زيد، . سكانھا ھم أيضا فالحون يعرفون أنھم ينحدرون من أصل يھودي، تلموند
ھي عمليا مجموعة قرى صغيرة معزولة ومتجاورة، وسوية مع كل  جنوب غرب أرئيل،

 - الكبرء القرى األخرى أعاله في ھذه الفقرة وسابقتھا، اعتاد سكانھا األصليون على ارتدا
باللون الرمادي، البيج أو البني، الذي مّيز بين اليھود سًرا وعالنية وبين الغرباء القمباز 

واليوم أيضا ھنالك العديد من الفلسطينيين، مثل المخامرة، . الذين لم يعتادوا على ارتدائه
ما يثير ، ولكن "تشبر"ويلفظ معظم الفالحين اسم ھذا الرداء . الذين يرتدون الكبر أحيانا

االھتمام أكثر ھو الشبه بين ھذا االسم واالسم الذي يطلقه اليھود األشكناز المتزمتون دينًيا 
  .قيطل -على المعطف األبيض الذي يرتدونه يوم السبت والمعطف األسود في األيام العادية

، ومزارع النوباني، عطراهشمال شرق بير زيت، شرق ، كفر عطارةالقرى 
كونة من عدة مزارع، جميع سكانھا ھم فالحون يّدعون أنھم ذوو أصول جنوبي أرئيل، الم

معظم سكان مزارع النوباني ھم أبناء . ويتميزون بلھجتھم التي يمطون فيھا الكلمات. يھودية
ومن بين كل مزارع النوباني تبرز . حمولة النوباني وجزء من البقية ھم أبناء عائلة برغوثي

 الممتدتان على طرفيالمزرعة الغربية، ، شمال عوفرا، والمزرعة الشرقيةأكبرھا وھي 
المزرعة الغربية، التي ال ). 60شارع (الذي تمر عبره الطريق جنوبا وادي الحرامية 

لكل مزارع النوباني، وھناك ) تجاريا باألساس(تظھر بتاتا على الخارطة، تشكل مركزا 
مندا الصغيرة، المجاورة  سكان قرية كفر. ثالث حمائل يقولون إنھا من أصل يھودي

لمزارع النوباني، الذين يتميزون بعيونھم الخضراء، معروفون بأنھم يذبحون أغنامھم 
وأبقارھم بأنفسھم، وذلك كي يضمنوا أن يكون اللحم كاشير كما ھو متبع لدى اليھود وال 

ل أحد أن وعندما يحاو. يكتفون بالذبح على الطريقة اإلسالمية من قبل اللحامين في المنطقة
يخدع القرويين في كل القرى أعاله المذكورة في ھذه الفقرة وسابقتھا، فإنھم أيضا يردون 

  ".احذر، لدينا عقل يھودي: "بالقول

ينتمون الى الحمولة األم  سكانھا تجار، معظموقبالن وفي شمالي شيال تقع قرية 
يقول السكان إن القرية . يمعلوم في المنطقة وبالطبع للحمولة نفسھا أصلھا اليھودقبالني، 

 عزارسنة على األكثر، وقد أسست على يد يھودي، يدعى  300جديدة نسبًيا، أقيمت قبل 



118  
 

 

كان حصل على قطعة أرض في المكان، وأخذت القرية اسمھا الحالي من اسمه، ومعظم 
ل اسم الحمولة األم تنقسم اليوم الى الفرع الذي ما زال يحم .سكان القرية اليوم ھم من ذريته

، ويبدو أن كبير الفرع غّير اسم العائلة كي يبتعد عن االسم عابدعزار وفرع آخر يدعى 
عملة وتوجد في القرية أيضا حمولة أخرى صغيرة تدعى  .المتعارف عليه كاسم يھودي

وفي غربي بيت ايل . تعتبر غريبة بالنسبة لآلخرين، وال توجد شھادات بالنسبة ألصلھا
خربة أبو من بين سكان القرية القديمة المسماة قرية أبو قاش دة نسبيا تطورت القرية الجدي

ويقطن في القريتين األخيرتين فالحون . خربة أبو فالحوفي جنوبي شيال تقع قرية . قاش
وجنوب نابلس، على قارعة الطريق الرئيسي تمتد قرية . يروون بأنھم من أصول يھودية

ھذه القرى  وسكان .ةبالطحتى مخيم الالجئين  جوارھا عدد من القرى الصغيرةوبحوارة 
ذوو بشرة سمراء وصلوا في األصل من اليمن عبر حران وھم يعرفون ويتحدثون عن 

كما أن لھجة ھؤالء القرويين تتميز بمط الكلمات ولكن بشكل يختلف عن . أصلھم اليھودي
بين حوارة  كرعسو ةوفي مخيم الالجئين بالط. أولئك الذين ذكروا في الفقرة السابقة

والحمولة معروفة . التي كان أبناؤھا في الماضي رحالأبو كشك، ونابلس، تقطن حمولة 
جزء من أبناء الحمولة . بأصلھا اليھودي وكذلك بحقيقة وصولھا الى البالد من أثيوبيا

ھذا الجزء من أبناء أبو كشك . منتشرون في أماكن أخرى، وخاصة في جلجولية ويافا وحيفا
ين بأصلھم اليھودي وھم ذوو بشرة داكنة، كانوا في الماضي يحملون اسما آخر المعروف

ولكي يعودوا الى البالد اضطروا حينذاك أن يتحولوا الى عبيد لدى بقية أبناء أبو كشك، 
ذوي البشرة الفاتحة الذين وصلوا قبل ذلك الى البالد من مصر ومنھم اكتسبوا اسمھم 

  . الحالي
، جزء من سكان بلوزة ھم الجئون من طلوزةو بلوزةقريتان وتوجد شمال نابلس ال

". لديھم عقل يھودي"، ويقول ھؤالء عن سكان القرية األصليين 1948الرملة واللد من عام 
توطنة  ى مس د حت ي تمت ة الت ي المنطق دات الصغيرة ف ن البل دد م زا لع وزة مرك كل طل وتش

وت، وي. ويدعي سكان طلوزة أنھم يھود في األصل. مغداليم اھم قرب البي دفن موت تميزون ب
وقد أتبعت ھذه العادة من أجل منع دفن األموات في مقبرة إسالمية ومن أجل إتاحة ممارسة 

ة زان بخصوصية تام ي األح ة ف ة المتبع د اليھودي رى . التقالي ن الق رانھم م نھم جي ول ع ويق
اورة ". عقل يھودي"المجاورة إن لديھم  ة أمجدل القرية الفلسطينية المج د عائل ى ي قيمت عل

ة ) ماغي(مجدة كانت المرأة فيھا يھودية تدعى  دة، ودعيت بالعربي د تزوجت مجي وكانت ق
ا اسم . من درزي ق عليھ ذكورين، أطل زوجين الم م نسل ال ا ھ وھذه البلدة، التي جميع أبنائھ

نصف سكان مجدل ھم من . األم المؤسسة مع تحريف بسيط من االسم األصلي غير العربي
ھذا االسم الذي أطلق عليھم عندما اعتنقوا اإلسالم في العھد العثماني، كداللة  -ة عثمانحمول

ي . على إخالصھم للسلطات اإلسالمية ي قرى أخرى خاصة ف ذا االسم منتشر أيضا ف وھ
ة . السامرة ى عائل د،ومعظم بقية السكان ينتمون ال ي رام هللا  خال ذا االسم يظھر أيضا ف وھ

ين  يافافي و يازور الجئيوعمواس الجئي  لدىو بيت حنيناوفي ، أبو طوروفي  لدى الالجئ
اك من حي  ى ھن وا ال ذين ھرب ل أبيب سلمةال ى ت م ضّمه ال ذي ت ي . ال ع ف د المتب إن التقلي

دس اه الق وات باتج ن األم . المنطقة ويدلل على األصل اليھودي لسكان مجدل وطلوزة ھو دف
ةوھناك تقليد يھودي آخر يميز الفالحين  . في مجدل وھو الجلوس في بيت العزاء لمدة طويل

د  اف التقلي ادي انكش ن لتف زاء، ولك ت الع ي بي بوعا ف ي الماضي يمضون أس انوا ف د ك وق
ى  بوع ال ددوا األس د م ه فق انوا يتبعون ذي ك ودي ال ؤدون  11اليھ ة، ي ن جھ ث م ا، بحي يوم

  .فريضة األسبوع، ومن الجھة الثانية يتم تمويھھا

، )تعّد مئات األنفس(أبو سيفين شمال غرب جنين تسكن عائلة  يامونفي بلدة 
، حيث من المعلوم لديھا أصلھا )حرشية(حريشي و) تعّد آالف األنفس(سموديحمولة 
واعتاد أبناء العائالت األخرى في البلدة، ومن ضمن ذلك العائالت المذكورة، على . اليھودي

أحد أبناء . دي، لجميعھا على ما يبدوبسبب األصل اليھو" اليھود"بـ وصف بعضھم البعض
       .عائلة حرشي خدم في الشرطة اإلسرائيلية قبل اتفاقيات أوسلو
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  القدس منطقة

حي بيت صفافا المقدسي ھو أحد األحياء الذي ينحدر كل سكانه من أصول 
، يروون أنھم بيت صفافاإحدى الحمائل الثالث الكبرى في  - العليانحمولة  ولدى. يھودية

نحدرون من عائلة يھودية في الجليل، وأن جزءا من أبنائھا اعتنقوا المسيحية وجميعھم ي
ولذلك انتقلوا الى بيت صفافا، وقد استقبلھم . طوردوا بسبب عدم اعتناقھم اإلسالم

واليوم . المسلمون ھناك بشكل ودي للغاية الى درجة أن جزءا من العائلة اعتنق اإلسالم
عائلة الفي التي تقطن في الحي المقدسي  .د ومسلمون ومسيحيونينتسب الى الحمولة يھو

بيت صفافا، تم ذكرھا في الفصل السابق وھي عمليا العائلة األصلية التي انبثقت عنھا 
حمولة عليان وھناك رواية أخرى، حيث يروون عن أخوين يھوديين من بتير ھربا خوفا 

انتقل الحقا الى بيت صفافا ويبدو أنه  أحد األخوة ويدعى عليان. أم الفحممن الثأر الى 
ويمكن االفتراض أن . تزوج من بنات عائلة الفي، وھكذا حصل االنقسام بين الفي وعليان

أما أخ عليان األصغر فقد . القصة حول القدوم من الجليل تتطرق لحمولة الفي الكثر قدًما
كما أن حمولة سليمان . ةبقي في أم الفحم ومن ذريته تكّونت عائلة أبو عليان في المدين

وھناك عائلة أخرى في الحي يدلل اسمھا . أصلھا يھودي حسينالتي خرجت منھا حمولة 
على أصلھا غير المسلم حتى الفترة العثمانية ھي حمولة عثمان التي اشتھرت بفضل العب 

شرين وكذلك في حمولتي  .كرة القدم الذي لعب في الماضي في صفوف ھبوعيل القدس
وضع شبيه، حيث فيھا خليط من اليھود  كما لدى حمولة عليان ن القدس يوجدم طرزيو

يروى أنه في أحد أعراس إحدى عائالت طرزي الفلسطينية، اھتم . والمسلمين والمسيحيين
أحد الذين كان معه بعض دعوات العرس أن يدعو أيضا ممثلين عن أبناء الديانات األخرى 

  .رى في العرس لقاء بين األديان عائليولدھشة كل المدعوين ج. في العائلة

ةبركات عائلة  ى  من البلدة القديمة ھي عائلة يھودي دمت ال اكفي األصل ق من  ھن
اھو . الخليل تخدم ككرسي النبي إلي ة، واس اء العائل وبحوزتھا كرسي قديم وكبير كان لدى آب

اء العائلة أن عائلتھم ويدعي أبن. في االحتفال التقليدي بليلة الفصح ومطّرز عليه نجمة داوود
اتھي جزء من عائلة رئيس بلدية القدس الحالي  ر برك ذه  .ني و االسم األصلي لھ ات ھ برك

ر الذي كان من حكماء أفرھام بركات العائلة وھناك توثيق بخصوص  المدرسة الدينية ھجبي
راف  الوق ممع نة ط ي س دس ف ي الق لھا  .1758ف وم أص ة أخرى معل ة مختلط اك عائل وھن

دس،  التي بركات،ك وجاءت من اليمن ھي عائلة المشتر ي الق لمون ف ينتسب إليھا يھود ومس
ذلك  ويھود في بيسان ومسلمون في الخليل وقلقيلية وفي بلدات أخرى في يھودا والسامرة وك

  .في األردن، ومسلمون ومسيحيون في يافا

أنھم ين ويروي أبناء حمولة مسلماني ة ب دة القديم حدرون من الذين يقطنون في البل
ود اآلخرون . يھود اليمن الذين انتقلوا الى البالد قبل نحو ألف سنة واعتنقوا اإلسالم أما اليھ

الذين وصلوا معھم الى البالد واعتنقوا اإلسالم، وھم أيًضا يعلمون حتى اليوم أنھم ينحدرون 
دسمسالم من أصل يھودي، فھم أبناء حمولة  ا وجزء وفي أريح الذين يسكنون اليوم في الق

بالد ارج ال ى خ ل ال نھم انتق ى . م وا عل ذين بق ولتين بعض ال اء الحم اط أبن ي أوس د ف ويوج
  .يھوديتھم حتى اليوم

ائالت  اط ع ي أوس لوف ن  طوي و طور م ت صفافا ومن شرق وغرب أب ن بي وم
ة ات . القدس يوجد خليط من اليھود والمسلمين والمسيحيين يحملون نفس اسم العائل إحدى بن

ل، يحي ھي الطرف المس دا طوي دةريمون ات وال م  .سھى عرف ذه المجموعة ل في أوساط ھ
تتوفر معلومات حول عالقات عائلية بين اليھود واآلخرين، رغم االسم المشترك ورغم أن 

 .وجود مسيحيين ومسلمين في نفس الحمولة ھو ظاھرة تميز حمائل ذات أصل يھودي

ود، انتقلت الى ھناك في أواخر التي تسكن قرب باب العمة، طبوجوني لال عائالت
ا اإلسالم القرن التاسع عشر من حي مئه شعاريم رة اعتناقھ ة . الحريدي، في فت ذلك عائل وك



120  
 

 

ين من رتضي م ود يمني ا  ،سلوانمن البلدة القديمة معروفة بأصلھا من يھ ل أن أحد أبنائھ ب
ة. تزوج من مسلمة ذات أصل يھودي ق الصحي" -ويعني اسم العائل أو يعمل " حوجد الطري

ة ". من منطلق الرضا  ".رتسون"وبالتطرق الى تغيير الدين، ربما كان االسم األصلي للعائل
ا في عائلة  ة من ديب ى المدين د وصل ال ان ق م نسل يھودي ك روون أنھ دس ي من شرقي الق

المنتشرة في عدد من األماكن شاھين البلدة القديمة ھي مركز حمولة  .إيران واعتنق اإلسالم
ة(رى في البالد األخ ي عراب ين ف وتعرف ) ومن ضمن ذلك العديد في الخليل وأكثر من مئت

 لفتا وأبو ديسووجدت شھادات حول األصل اليھودي أيضا في  .الكثير عن أصلھا اليھودي
دس م ينحدرون من . الواقعة على مشارف الق ون أنھ دو يعلم ك سكان ب و ديس ھنال وفي أب

م في األصل من ق ة وھ ل أصول يھودي اتبائ ي، خنافسة وعريق و ھالل، حلب متفق أن . أب
ات ن الحويط رع م ي ف ات ھ ي  .عريق ا السياس ن أريح ات م ة عريق رع قبيل ى ف ي ال وينتم

كما أن ھناك فروعا للقبيلة في البلدة القديمة وفي  .الفلسطيني الكبير الدكتور صائب عريقات
دن ة  .األردن وفي لن اء عائل اھر من الشويكي أبن ال، ومن صور ب داد بيت نب غ تع التي يبل

  .نسمة، يشھدون على كونھم يھود أصليين 3,000أبنائھا نحو 

  

  نجمة داود محاطة بكتابة بالعربية فوق باب مدخل بيت مھجور في القرية المھدمة لفتا

. التي يقول أبناؤھا أن أصلھا من يھود اليمنالياسيني يسكن في سلوان نسل عائلة 
. ومن ھنا جاء اسمھا )كفار شاؤول اليوم( دير ياسينفي الماضي في وقد سكنت ھذه العائلة 
ي مذبحة  1948ھربت العائلة في عام  ا ف ل عدد من أبنائھ د أن قت مع بقية سكان القرية، بع

ة ا . دير ياسين خالل سيطرة مقاتلي اإلتسل على بيوت القرية، أثناء معركة احتالل القري وم
  .حتى اليوم" كفار شاؤول" زال قبر الشيخ ياسيني موجوًدا في

ل جزء  حليب) دار -بيت(وبشكل مماثل في حمولة  من بيت حنينا التحتا، التي انتق
ة  ي عائل ذلك ف ا، وك ايو وكليفورني ى أوھ ة، وخاصة ال دة األمريكي ات المتح ى الوالي ا ال منھ

ّدعون األصل اليھودي أيضا ف. من المكان نفسه، يّدعون أن أصلھم يھودنجار ) بيت( ي وي
التي ھّدمت في حرب  بيت نباال، وھم في األصل من قرية شراقة) دار -بيت(و زايدحمولة 

يعيش جزء كبير من ھاتين العائلتين اليوم في األردن، ولكن يعيش عدد غير قليل من . 48الـ
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وتنحدر عائلة زايد من رجل يھودي يدعى زايد كان . أبنائھما في الواليات المتحدة األمريكية
وم قد قدم  دعى الي ذي ي من اليمن، وتزوج من إحدى بنات شراقة وتكّون من نسلھما الفرع ال
  .زايد

ة العيزرية وفي  ة غورني معروفة حمول ودي وھي ذات أصول بدوي بأصلھا اليھ
دة يسكن حوالي . نسمة 1,200وتتكون من نحو  ة  200وفي ھذه البل اء حمول عودة من أبن

ا أيضا أن أصلھم يھ ة التي يعرف أبناؤھ ة زعرورودي من قبيل ى . البدوي ذا باإلضافة ال ھ
األردن د ب ان وأرب ون في عم ذين يقطن الي . حوالي ألف من أبناء الحمولة ال دعي أھ بيت وي

وديبكري  أن عائلة حنينا ة  .الكبيرة، التي تسكن في البلدة، تنحدر من أصل يھ وروت عائل
د اللطرونقرب  الوبيت من القدس، من الجئي قرية  ي ھ ع 1967مت في سنة الت ، أن جمي

ة  ي مرحل ة، ف ار القري رر مخت ى أن ق اء شعب إسرائيل، إل ود من أبن انوا يھ ة ك اء القري أبن
اق اإلسالم ة اعتن اء القري ع أبن ى جمي اريخ  .معينة، أنه يجب عل ة أخرى ذات ت ك قري وھنال

  .وأصل شبيھين للغاية وھي عمواس

  

  1932من الجو في سنة  قرية عمواس وخلفھا دير اللطرون كما يظھران

ام  لدولة إسرائيل بإخالصھم معروفون، أبو غوشأبناء قرية  ل ع ى قب . 1948حت
في بعض الوقت الذي بثت فيه في إذاعة غئوال كوھين في فترة االنتداب اختبأت في القرية 

ة اعتبرت ھليحي، المنظمة السرية  انيين البحث عن البث في قري ال البريط م يخطر بب ول
ل نحو ت .عربية ل من  500أسست القرية قب د انتق ان ق ذا االسم ك د شركسي بھ ى ي نة عل س

رب  واس ق ي عم ة ف ي البداي توطن ف ق مصر واس ن طري ا، ع مال شرق تركي يا ش شركيس
ا . اللطرون وفي عمواس تزوج من امرأة من سكان المكان من أصل يھودي وصلت عائلتھ

ى أب. الى ھناك من اليمن ل الزوجان ال ا انتق اء وتسمى والحق ة أبن ا أربع د لھم و غوش وول
ة ل القري ريتين . اليوم على أسمائھم أربع من حمائ و غوش باألساس من الق اء أب زوج أبن وت

ة ا ذات أصول يھودي ين كانت الو اللت واس وي اورتين عم ان، . المج ار المك اب ازدھ ي أعق وف
ى جانب أقرب و غوش ال انوا انتقل جزء من أبناء القرى المجاورة للسكن في أب ذين ك ائھم ال
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و غوش . متزوجين من سكان المكان ة أب ليل جزء من عائل واليوم حمولة أبو غوش ھي س
م أساس شركسي  ي دمھ ة وبقي ف ة القريب زواج داخل العائل ى ال األصلية الذين حرصوا عل

أما األساس الشركسي في بقية الحمائل فإما أنه ھامشي أو أنه غير . ضئيل لكنه غير ھامشي
و غوش . اتاقائم بت اء أب ة من أبن والحمائل الكبرى من بين ھذه الحمائل مكونة من نسل ثالث

ابر -وتسمى على أسمائھم و ج راھيم، عثمان وأب ن . إب ة أصغر ھي نسل االب اك حمول وھن
وتسكن بجوارھا في المكان حمولتان صغيرتان تنتميان الى أبناء القرى عبد الرحمن  -الرابع

و ورو. المجاورة في األصل ام، وأب ي األصل أفراھ ى شيوخ القرية أن إبراھيم كان اسمه ف
ابر رحمن -ج د ال ل، وعب تبدال  -جبرئي ى اس ة اضطروا ال اء الحمول ان وأن أبن د رحم عوفي

ئال تكشف األسماء  دات أخرى، ل اء بل ا من السلطات ومن أبن ة خوف ماء عربي مائھم بأس أس
م االسم عثمان ذكر سابقا كتعبير ع(حقيقة يھوديتھم  ن اعتناق اإلسالم في العھد العثماني، ول

  ).يذكر ما ھو االسم األصلي لھذا االبن

ي  يم، ف ه أدوم دس ومعلي ين الق ر، وب ل المكب واحرة وجب رة الس ة كبي كن حمول تس
ودي، التي ال تخشى التحدث عن  شقيراتتدعى  ومـن بـين أبنائهـا هنالـك قضـاة  أصلھا اليھ

ر تسكن أيضا  .ء العشائري البدويوفق قوانين القضا غير رسميين يقضون ل المكب ي جب وف
نسمة، بأن أصلھم  1000التي يتحدث أبناؤھا، الذين يصل تعدادھم الى نحو جعفري حمولة 

ي الماضي،. من يھود خيبر ادر جعفري ويفاخرون بالقول إن أحد وجھائھم ف د الق ان عب ، ك
ة رى المنطق ع ق ار جمي م قبيل .مخت ى اس دة السواحرة سميت عل ي بل ة الت ة السواحرة البدوي

ودي ا بأصلھم اليھ ر السبع تسكن . تسكن في المنطقة ويفخر أبناؤھ وفي السواحرة وفي بئ
يھم ويدعي بدو. أبو كفقبيلة  م، بمن ف ة الشرقية أنھ  من المنطقة المجاورة للقدس من الجھ
د أن حرر الأبو كفقبيلة  دين، بع قدس من ، أكرھوا على اعتناق اإلسالم من قبل صالح ال

  . أيدي الصليبيين، وألزم سكان المنطقة باعتناق اإلسالم أو ترك المنطقة

ة بأصلھا اليھودي ائالت معروف ة الع دس أغلبي ولقب سكان . وفي حزمة قرب الق
اطق أخرىحزماتي،  -القرية ر أذكى من سكان من ذي يعتب ى الشخص ال عائالت . يشير ال

ا عن الفلسطينيين  1970م اعتادت حتى عاوالحسيني ) الفاسي(الفايزي  أن تظھر اختالفھ
دائل  ى ج ه ال ق إطالق اللحى والشعر وجدل دى الرجال أيضا(اآلخرين عن طري ديل ) ل كب

ق السوالف ان الرجال . للسوالف المتبعة لدى اليھود المتدينين، ألنه في اإلسالم يجب حل وك
رين تالفھم عن اآلخ روا اخ ي يظھ ل لك ونھم بالكح ون عي ات عن الماضي والمعل. يكحل وم

رون ا الكثي ائالت يعرفھ ة . اليھودي لھذه الع و زلھة عائل زواج أب ى ال وم عل ى الي افظ حت تح
اء  داخل العائلة، وبناتھا توقد الشموع وروى أبناؤھا عن أصلھم اليھودي كما روى أيضا أبن

جولة في حزمة في  عنموشيه بيلد  ويروي عضو الكنيست السابق .خطاب وخطيبعائلتي 
نة  عيد ا س ذ 1995األنوار شارك فيھ ر نواف ه رأى عب ال إن ا، حيث ق وت  تقريب عدد من بي

  .القرية شمعدانات مضاءة

روي ة  وت اخوري عائل ار(ف ن الفخ ا م رار وغيرھ انعة الج ي) ص كن ف دة  تس البل
ذلك  ة وك يالقديم زة  ف ل وغ ن األردن، الخلي م م ذا االس رة بھ ة كبي ي لحمول ي وتنتم م ف أنھ
نة األصل كانوا يھ ار  1570ود عادوا الى فلسطين من مصر وفي س وا في القم ا عمل تقريب

اق اإلسالم. وألقت السلطات القبض عليھم بسبب ذلك أصل . وكعقاب لھم أرغموا على اعتن
ا ا الحق يتم التطرق إليھ اخورة قرب الناصرة س ة الف بالد ھو من قري . عائلة فاخوري في ال

دعى  ة مسيحية ت ة وفي بيت لحم توجد عائل ة فاخوري ى عائل ود أصلھا ال ا يع اخوري ربم ف
من القدس الشرقية ومن األردن، التي كانت تمتلك مساحات دجاني ومعلوم أن عائلة . أخرى

ام  ي حرب ع ة1948واسعة من األراضي في القدس وفقدتھا ف . ، تنحدر من أصول يھودي
س،التي تعتبر ثاني أكبر عائلة في القدس ويصل تعدا وقد وصلت العائلة ى آالف األنف  دھا ال

ة ة  .الى مدينة القدس من منطقة المدينة بالسعودية ولديھا أراض مجاورة للكعبة في مك عائل
  .ھي عائلة صغيرة من القدس الشرقية والخليل معلوم لديھا أصلھا اليھودي ھدارة
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كبر عائلة وھي أنشاشيبي، وتوجد شھادات غير قليلة عن األصل اليھودي لحمولة 
ھا ومن  ،)نسمة 4,000يبلغ تعدادھا نحو (الشرقية  في القدس ة نفس ك من الحمول ي ذل ا ف بم
رين د . آخ ي العھ اء ف دس ج ا مھن ى بھ ة أدل ول أصل العائل رى، ح ھادات أخ د ش ا تؤك كم

ر معروف ة غي وفي . العثماني من مصر وعمل على بناء بنايات في البالد، أن أصل العائل
األصل اليھودي لعائلته، لم يكن ھناك سبب إلخفاء  بيئة يوجد فيھا خطر على من يفصح عن

  . أو نسيان أصل مختلف عن اليھودية

ة وأن صالح  ي المدين ر ف دم بكثي ة أق ة أن العائل ي الحمول ات أخرى ف دعي جھ وت
ة اح المدين دس، مفت بعض ألن . الدين منحھا، بعد أن حّرر الق اقض بعضھا ال ات ال تن الرواي

دھا 1453سنة (ئمين غادروھا في نھاية الفترة المملوكية الكثير من سكان البالد الدا ) وما بع
ة  رة العثماني ة الفت ي بداي ا ف ادوا إليھ نة (وع دھا 1517س ا بع ا ). وم ة بأنھ ة معروف والحمول

ود لمية مع اليھ ات الس ة . شجعت العالق يس الدول ينرئ ين ريفل ة رؤب د حل الدول ذي يؤي ، ال
هالواحدة، تحدث خالل حفل تنصيبه عن ص يبي ديقة أبي ة النشاش ن عائل ة . مع اب ار العائل كب

ي  زاع ف ذي تسبب في الن كانوا من معارضي وخصوم الحاج أمين الحسيني، صديق ھتلر، ال
ذ، األمر  .فلسطين ارة عن كأس نبي و عب ة، فھ و شعار الحمول ة فھ ا األمر المدھش للغاي أم

  .يمةالمحظور في اإلسالم، ويظھر فوق باب العمود في القدس القد

  
  كأس نبيذ -شعار عائلة نشاشيبي
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انتقلت العائلة من  فقد. رمضانما يثير االھتمام بشكل خاص ھو قصة عائلة 
وكانت ھناك مستويات مختلفة من اإلكراه على . سنة 200قبل نحو  الخليل الى القدس
ھار في أوساط العائلة يھودية األصل واختير اسمھا اإلسالمي البارز إلظ اعتناق اإلسالم

انتقل جزء من أبناء العائلة في النصف األول من القرن العشرين الى تل  .إخالصھا لإلسالم
وانتقل أحد أفراد العائلة الى طبريا وسكن ھناك بين المسلمين وانتقل آخر الى النقب . أبيب

وحسب سجالت حكومة االنتداب البريطاني، قام أبناء العائلة في تل أبيب . وعاش بين البدو
أما ابن العائلة . رماتيبتغيير اسمھم الى  1944زء من أبناء العائلة في القدس في سنة وج
الى اسم عربي آخر وحتى أنه أضاف الى اسمه  1946طبريا فقد غّير اسمه في عام في 

يمكن التقدير بأن اإلشاعة حول تغيير اسم العائلة الى العبرية قد . الشخصي صفة حاج
تين من ھذا التغيير ضغط الجيران المسلمون على ابن العائلة وصلت الى طبريا وبعد سن

المحلي ليبتعد عن عائلته عن طريق تغيير اسمھا الى اسم عربي آخر، وعن طريق الحج 
وما يقوي ھذا التقدير ھو أنه لم يبق للُمكره المسكين أي خيار . الى مكة، كإثبات إلخالصه

شخصي الجديد،ھذا من جھة، ولكن من جھة وقد سافر الى مكة كما يدل على ذلك اسمه ال
أخرى واألھم، قام كنتيجة لنفوره من جيرانه المسلمين، بتغيير اسم عائلته الى اسم ھو عبارة 

ومقابل ھؤالء بقي ابن العائلة الذي انتقل الى . زّبي -عن تحدٍّ وإنذار أخير تجاه جيرانه
الحقا بأنه يھودي وانتقل مع عائلته  السكن لدى البدو يحمل اسم العائلة األصلي، ولكن قّرر

  .رحوبوتللسكن في 

ي  عائلة رمضان أبناء المئات من وم ف اال يسكنون الي ر نب ى . شمالي القدسبي وإل
الين،  جانبھم في البلدة يمكن العثور على بعض اآلالف من أبناء القبائل البدوية كعابنة والجھ

اء قبيل ذلك من أبن ودي، وك ة . ذاقة المعروفين بأصلھم اليھ اويعائل الصغيرة، المنتشرة  ت
ام بيت لحم وأريحاالعيسوية، اليوم بين  ي ع م ف ة  1917، ھي ناتجة عن زواج ت ين يھودي ب

ذا ). أصبح الحقا صاحب شركة باصات(وفلسطيني غني  ا وھك األم اعتنقت اإلسالم ظاھري
  .ن يھوديم 1967كل أبنائھا، ما عدا بنتا واحدة قررت بأنھا يھودية وتزوجت سنة 

  الخليل جبل جنوب -يھودا

لََّمه"جنوب جبل الخليل ھي مركز حمولة بيت عوا قرية  أن  "ْمَس ا ب دعي أبناؤھ ي
يمن بالد من ال وب . أصلھم يھودي، َوفِدوا إلى ال ي جن ذي تجول غرب ن تسفي، ال يتسحاق ب

اء ا أن أبن م حم جبل الخليل، تحدث عن الخلفية اليھودية لسكان بيت عوا ووجد أيًض ولتھم ھ
ر ، البرج: سكان القرى التالية ا، دي روش الفوق ا، بيت ال روش التحت المجد، السكة، بيت ال

ا ة. العسل التحتا ودير العسل الفوق ة يمني اءات حول أصول يھودي اك ادع وم  وھن دور الي ت
ي ة أيضا في أوساط عدد من العائالت التي تقطن ف امرة  .الظاھري ة مخ ى حمول باإلضافة إل

  .من يطا حول أصلھم اليھوديحمارنة  أوساط حمولة يدور حديث أيضا في الكبيرة،

م طواني وفي  يسكن فرع أبو عرم من حمولة مخامرة الذي يروي رجاله أيًضا أنھ
بيل . ومنطقة جنوب جبل الخليل ملئية بسكان مغر أبناء نفس الفرع. من نسل يھودي ى س عل

د، في لفحوت، خربة افي خربة التبن، سكان المغر في : المثال ة سيرة في بير عل عي خرب
ي در، والسكان السابقون في خربة المفقرة، في عوض إبراھيم،  ة بن ين، قرب خرب ي يك نب

امرة، . شرقي الخليلبني نعيم الذين تركوا المغر ليسكنوا في  ة مخ رع آخر لحمول ويسكن ف
ي خربة سلمة، في  سلمين، ذلك ف رع من اسمھا، وك ةالتي اشتق اسم الف رات خرب ي  دي وف

  . خربة بروق

. نسمة ھم أبناء القبيلة البدوية شعابين 13,000وفي الجزء الجنوبي من يطا يقطن 
اء مور، ويروي أبناء حمولة  أن أبن ة، وب ودي للقبيل المنتسبين لھذه القبيلة، حول األصل اليھ
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انتقل معظمھم  في األردن ومن ھناك الكرك مدينةالى شبه الجزيرة العربية القبيلة انتقلوا من 
اك نحو  وم ھن ان، حيث يعيش الي ى عم ل ال نھم انتق اء  2,000الى يطا وقسم م رد من أبن ف

ز . القبيلة ى خب " متسوت"وباإلضافة الى إيقاد شموع السبت، اعتاد جزء من أبناء القبيلة عل
من  وعمروھناك من يقول من أبناء الشعابين بأن حمولة  .كصناعة بيتية ويتم حفظھا للفصح

شعابين المجالي وتدعى قبيلة شعابين عمليا . لعيد الفصح أيضا" متسوت"المخامرة يخبزون 
األردن  ي الكرك ب رة التي تسكن ف الي الكبي ا (وھم جزء من حمولة المج يتم الحديث عنھ س

  ).الحقا

ة  ز حمول ا ھي أيضا مرك رة يط و زھ ي أب لمن أصول ھي الت داد . رّح غ تع يبل
ون في  300. فرع من الشعابينة وھي آالف نسم 4الحمولة حوالي  ة يقطن اء الحمول من أبن

ادوا  دمشق انتقلوا الىأبناء العائلة  وقالئل من. البلدة القديمة بالقدس في العھد المملوكي، وع
وان (الى نابلس في العھد العثماني كذوي أسماء زھرة وزھران  التي ذكرت أعاله تحت العن

وھناك من . من مائتي عام اضطروا الى اعتناق اإلسالم قبل أكثر والحقا،) الفرعي السامرة
ة اء الحمول ن أبن ل م ا انتق ي يط نھم  ف ل، وم ى الخلي ى ال وا ال ن انتقل اك م وا ھن ابلس وفتح ن

ر حتى ھم منمنو ،دكاكين لھم د أكث ه عن  .األردن ابتع روي رجال امرة ي رع للمخ اك ف وھن
دادھا آالف أيضنجار وفي حمولة . أصلھم اليھودي يدعى أبو قبيطة غ تع ا التي يبل ا من يط

وروت إحدى العائالت أنھم كانوا يوقدون الشموع على . األنفس يروون عن أصلھم اليھودي
  . قبر الجد

، المكونة من )قرب مفترق زيف جنوبي الخليل(خلة المية من أمسلم وفي حمولة 
اموا بحر 4,000 ودي، وعن أن بعض الغوغاء ق ريتھم نسمة، يروون عن أصلھم اليھ ق ق

ل وب جبل الخلي ى . قرب الرملة، فاضطروا للنزوح الى جن اولوا االنضمام ال ة ح ي البداي ف
يھود الخليل لكن األخيرين رفضوھم بسبب عدم إلمامھم باليھودية فاستمروا في ترحالھم الى 

  .على أصلھا اليھودي لحام في بني نعيم شھدت عائلة .أن أقاموا جنوب الخليل

وم أصلھا اليھودي ن دورامغرز وفي عائلة  ي دورا أيضا . معل ةوتسكن ف  حمول
ا  وھي الثانية في البلدة من حيث عدد أفرادھا رجوبال ل التي اشتھرت بفضل ابنھ أحد جبري

ويروي أبناء العائلة عن أصلھا اليھودي وعن اسمھا األصلي . القياديين الكبار في حركة فتح
ال أحد  .إرجوب دقيق واالسم الصحيح ھورجوب غير العمليا االسم  .أرجوب -العبري وق

ودي ونھم من أصل يھ ا أن المعلومات . أبناء العائلة إن جّده قال إنه سمع من جّده عن ك كم
ل الرجوب في الماضي مع  اءات جبري حول أصل العائلة فيھا ما يفّسر على األقل جزئيا لق

اء المخابرات اإلسرائيكما أنه معلوم لدى عناصر  .عوفاديا يوسيف ة أقرب دى العائل لية أن ل
ا ا بينھم ات فيم ة عالق ي أوساط  .يھود في إسرائيل وأن الطرفين غير معنيين بإقام ذلك ف وك

ة ة  عائل ةعطاون ودي للعائل وم األصل اليھ ن دورا معل ي  .م رة ف ايرة الكبي ة عم ن عائل وم
ا الصحفي الفلسطيني  ايرة،المكان، التي ينتمي إليھ د عم رد أي شھادة  خال م ت ذات صلة، ل

ام  ي ع روا ف ذين ف ة، ال روع العائل د ف اء أح ن أبن ھادات م ن وردت ش ى رأس  1948ولك ال
  .كركر في السامرة، حول األصل اليھودي للعائلة

دادھا نحو جبارين حمولة  يمن ويصل تع تّدعي ھي األخرى أن أصلھا من يھود ال
مة 8,000 دعون أن الن. نس امرة وي ھا للمخ ارين نفس ة جب ب حمول تم وتنس ة ي ب لليھودي س

دات في جبارين حمولة تنتشر. تحديده حسب األب ة بل ا من مختلف ا، يط  من كجزء وجنوبھ
ا في يقطن للحمولة األكبر والتجمع المخامرة، ة . يط ي  ھوشيعهوبجوارھم تسكن حمول الت

ة وأعطتھم أراضي ى المنطق يعه . استوعبت الجبارين عندما وصلوا ال ة ھوش ا أن حمول كم
م  تنسب نفسھا ود ورغ دعون أن ھوشيعه ليسوا يھ ارين ي ھي األخرى للمخامرة، لكن الجب

ات نسب  ك عالق ذلك، في أعقاب المساعدة التي تلقوھا منھم حين استيعابھم في المكان، ھنال
  .بين الحمائل
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  الخليل

 الكبيرة ،دويك حمولةسكن في الخليل، وبالتحديد قرب المدخل الجنوبي للمدينة، ت
 ،وكان المغاربة الذين يضمون عائالت كثيرة أخرى. المغربي لھا اليھوديالمعروفة بأصو

قد قدموا الى صفد من المغرب في القرن السادس عشر ومن ثم توزعوا في أماكن مختلفة 
وقد بقي أولئك الذين وصلوا الى القدس . بالبالد، وجزء منھم وصل الى حلب السورية

أماكن أخرى اضطروا الى اعتناق اإلسالم بضغط وحلب من بينھم على يھوديتھم، بينما في 
وحسب روايات رجالھا في حلب، فإن عائلة دويك ھي عائلة . من السلطات العثمانية

 2006في العام  ،عزيز دويك. د ،قد اعتقلت أحد أبنائھا القوات اإلسرائيليةكانت و.كھنة
وروى سائق  .2009الذي شغل منصب رئيس المجلس التشريعي وأطلق سراحه في سنة 

سيارة أجرة من القدس الشرقية أنه كان ينقل إرساليات غذاء من يھودي، ضابط في الجيش 
اإلسرائيلي من عائلة دويك في القدس، البن عمه المسلم من عائلة دويك في الخليل وكان 

وھناك عائالت خليلية أخرى من أصل . لھما ابن عم آخر مسيحي يحمل نفس اسم العائلة
  . وسدر، نسمة 250المكونة من نحو دھان، ھي عائالت  يھودي مغربي

ة  لمانيوعائل ة  ُمس ة اليھودي ر العائل ل تعتب ي قب الم ف ت اإلس ي اعتنق رة الت األخي
ودي األصلي  مھا اليھ ان اس ل وك والخلي ة . مولخ ة اليھودي اء العائل ن أبن ل م ق القالئ واعتن

ب ل أبي ا .وانتقلوا الى القدس وت ل عن ت روي شيوخ الخلي دسوي ري من الق ة الث  -جر الجمل
بأن بعض التجار من الخليل أتوا إليه محتجين بأنه لم يدفع لھم بشكل صحيح موشيه مولخو 

ا ي زودوه بھ ل البضاعة الت ام. مقاب ة ق ورة  ولكي يرضي الخاليل تالوة س و ب يه مولخ موش
الم ه لإلس د اعتناق ة ليؤك و. الفاتح يه مولخ أن موش ة ب رر الخاليل ك ق ى ذل رد عل ق  وك اعتن

ي  ه ف ه وعائلت ى بيت ل، باإلضافة إل ي الخلي ه عن بيت وزوجة ف وا بالبحث ل اإلسالم واھتم
وقد ولد له من ھذا الزواج ابنه مرتضى، داللة على رضا موشيه مولخو من اعتناقه . القدس

ة لماني الخليلي ة مس ذا نشأت عائل ة . لإلسالم، وھك ة يھودي ة مولخو ھي عائل ذكر أن عائل ي
  .القدسقديمة في 

اءأن للكثير من سكان منطقة يھودا ومعلوم   ة  أبن ) المحتسب أو(المحتسبين عائل
ة درون من أصول يھودي دس، ينح ة بالق دة القديم ي البل ذين يسكن بعضھم ف ل ال ن الخلي . م

ة سنة القصة الشائعة ھي أن  ي المدين ذت ف ي نف د المذبحة الت ھذه العائلة اعتنقت اإلسالم بع
الھم المذبحة عندما قامت 1929 م تط ذين ل ل ال ود الخلي ة يھ . الشرطة البريطانية بإخالء بقي

كثيرة، جزء منھا في الساحة قرب الحرم اإلبراھيمي، كان ألبناء العائلة في المدينة حوانيت 
، وباألساس من الذھب، التي كانت ستضيع منھم ثمينةمجوھرات ولكن أھمھا كانت حوانيت 
ةعلى كل محتوياتھا فيما لو  م من المدين م إخالؤھ ذلك. ت رروا  ونتيجة ل انق اء في المك  البق

الي ورفض اإلخالء م عدم وبالت ازل عن أمالكھ م إذا  .التن زة أنھ رة وجي د فت وا بع د أدرك وق
  . رغبوا في البقاء على قيد الحياة فعليھم اعتناق اإلسالم

ا، جزء من تق 1870المعلومة التي ال يعرفھا الكثيرون ھي أنه ابتداًء من سنة  ريًب
رھين  ا، أصبحوا مك ود علًن ين يھ ك الح ى ذل يعھم حت انوا جم ذين ك ة المحتسب ال اء عائل أبن

ا وا اإلسالم ظاھرًي أنھم . ودخل ّدعون ب ة ي اء العائل زًءا من أبن وم ج د الي ن أن نج ذلك يمك ول
ي منط وبما أن. مسلمون قدامى ر شھرة ف ة ھذه العائلة، باإلضافة الى المخامرة، ھي األكث ق

ي  اتھم ف ى حي ا عل أخرة، خاف أبناؤھ الخليل بأصلھا اليھودي وباعتناقھا اإلسالم في فترة مت
اختالق قصة حول أصلھم، حيث . أوساط مسلمين آخرين نھم ب تم جزء م ذلك، اھ ونتيجة ل

إن  ه ف د وعلي اّدعوا أنھم ينحدرون من عائلة شريفة في الجزيرة العربية منذ زمن النبي محم
ون عن . صاحب محمد، كان من أبناء عائلتھمتميم الداري،  ا تك د م ذه القصة أبع ليس أن ھ

ا ن . الحقيقة فحسب، بل إن النسب الحقيقي لتميم الداري ال يغّير الواقع، كما سيتضح الحق اب
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بعينيات من حلمي المحتسب، العائلة، الشيخ  تينيات والس ي سنوات الس ي القدس ف ان مفت ك
  . القرن العشرين

  

  1862الحي اليھودي في الخليل سنة جانب من 

ة  ل عائل وھناك عائالت أخرى في الخليل معروفة بانحدارھا من أصول يھودية مث
ه -أي الذي يغّير لون جلده( حرباوي، القواسمة ،النتشة  )الخارجي حسب الظروف -ھويت

ا،ومسودة،  ة بثرائھ ا، عدو المعروف ا يعيش في األردن(رعوف ون ي جزء من أبنائھ  ،)الت
رة من يطا، البدوية، زھران و زھ ة أب ى حمول و شمسية وجوالني التي يعود أصلھا ال  وأب

ى  ،أسدودمن منطقة  1948التي تھّجرت في عام الخواجة، و دلل عل ذي ي وبسبب اسمھا ال
رع من  .أصلھا، اضطر عدد من أبنائھا أن يتحولوا الى مخربين ل أيضا ف ويقطن في الخلي

  .، وقد ورد ذكرھا تحت عنوان فرعي سابقعائلة طويل من منطقة القدس

د قيسي حمولة   ين بع بالد كالجئ ى ال ا ال د وصل أبناؤھ يمن وق ود ال أصلھا من يھ
ي . 1037خراب مملكة خيبر عام  دة تسكن ف ل عدي نين حمائ ات الس ل مئ ا قب وتفرعت منھ

الحمائل ھذه . منطقة جنوب الخليل، مثل المخامرة، وكذلك شمال شرق الخليل، مثل التعامرة
  . قيسيةال تعتبر بدوية رغم أنھا أحيانا لجأت الى الترحال وقد أطلق عليھم البدو اسم 

رة ) أي المتمم إسالمه، كما ذكر أعاله( التميمي حمولة تحمل إحدى القصص المثي
قاضي قضاة السلطة الفلسطينية، الذي تيسير رجب التميمي ينتمي الى الحمولة الشيخ  .للغاية

ااشتھر باالن اركة الباب دس بمش ي الق ان ف اء األدي ى قطع لق سنة  تقادات الالذعة التي أدت ال
  .والحقا ادعى أن القدس لم تكن أبدا مدينة يھودية 2009

تميم الداري كان . تميم الداريھو ) فقط(االسم األصلي لحمولة تميمي من الخليل 
ر اانتش معو. محمد، وكان صاحب خموربالتاجر وي يزرع كروم العنبيھوديا من مكة، 

الى نقل تجارته تميم اضطر  ومعه تحريم شرب الخمر تدريجًيا، اإلسالم في الجزيرة العربية
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ولكي يستطيع إخراج بضاعته الممنوعة من مكة ولكي يظھر إخالصه لصديقه . الى الخليل
ل ومقاب. محمد، كان مضطرا الى قبول اإلسالم ظاھريا وفي أعقاب ذلك أطلق عليه اسم تميم

إخالصه لمحمد، كما ورد في السنة، وعده محمد بالحصول على عدد من المواقع في الخليل 
وتم إخراج البضاعة من مكة بشكل متواصل الى أن نمت . وحولھا، بعد أن يتم فتح المدينة

كان تميم من قبيلة  .كروم بديلة في الخليل ولذلك فإن التنكر بالزي اإلسالمي لم يكن مؤقتا
  . ، من قبل محمد627اليھودية التي تم قتل رجالھا الحقا، في بداية سنة بني قريظة 

ة في  ة يھودي ي التصرف كعائل اء ف ل استمرت بالخف ى الخلي العائلة التي انتقلت ال
ي تح العرب د الف لمة بع ة مس ا كعائل وفي . حين اضطرت الى االستمرار في التصرف ظاھري

ي ھي أيضا تركت كل  نھاية األمر، في أعقاب زواج أبناء العائلة من عائالت أخرى، والت
ة  واحدة بدورھا يھوديتھا، كي ال يفشى سر يھودية العائلة، ترك أبناؤھا بشكل مطلق اليھودي

ي ى تميم ة ال م العائل ر اس اموا بتغيي ماء الشخصية . وق إن األس ابقا، ف ر س ا ذك ى م اء عل وبن
ودي  ودا(زھ ر ) يھ احر(وزوھ ة، منت)ش ر عربي ماء غي ي أس اء ، وھ اط أبن ي أوس رة ف ش

ائالت أخرى دى ع ة أيضا ل ا متداول ة لكنھ روا . الحمول ة األصلية غّي اء العائل ن أبن جزء م
و طور قرب القدس -أو مجاھدمجاھد اسمھم الى   .تميمي وھم يقطنون اليوم في الخليل وأب

دايتميميكما أن زعامة الحمائل المسيطرة في المدينة تدعى  ة في ب ذه الزعام تھا ، وكانت ھ
  .مكونة من عائالت يھودية قد تممت اعتناقھا لإلسالم مع تخليھا نھائًيا عن اليھودية

وا أبو ارميلة ويروى عن حمولة  د اعتنق ة وق رة العربي ي الجزي بأنھم كانوا يھود ف
نة  400حتى  200اإلسالم ھناك بعد نشر اإلسالم وانتقلوا الى الخليل قبل نحو  ا (س ى م عل

دريجيا دو ت ع وتن ).يب ا م د أن انضمت إليھ داري، بع يم ال ة تم ى حمول وم ال ة الي تمي الحمول
ل(سكافي كما أن عائالت . وصولھا الى المدينة رة( وخطيب) أصلھا من الخلي ة كبي  ،حمول

دًدا  17,000الثانية من حيث تعدادھا في الخليل، إذ يصل تعدادھا الى نحو  نسمة، وتشمل ع
ة ي المدين دائمين ف ر ال ودي،  )من السكان غي م عن أصلھا اليھ دى آخرين عل ديھا ول التي ل

ة  .تنتمي الى تميم الداري وب حمول وفي األحياء المحيطة بالحرم اإلبراھيمي تسكن في الجن
التي يسكن العديد  ةشويكوفي الشمال الشرقي حمولة الجعبري ومن الشرق حمولة الرجبي، 

ا  ن أبنائھ اله(م ر أع ا ذك دس) كم ة الق ي منطق اك ف ويكي، وھن ى ش مھم ال روا اس ي . غي وف
األمور . توجد عائالت يھودية تحمل اسم شويكه وشويكي أيضا إسرائيل  المون ب ويروي الع

ذ زمن الھيكل  ان من ون في المك ة واحدة ويقطن أن كل ھؤالء كانوا في األصل عائلة يھودي
م الثاني ك، ث رة الممالي نھم ، رغم أن جزًءا منھم توزعوا في بلدان المنطقة في فت اد قسم م ع
ل،عائلة الجعبري .الحقا ي الخلي ائالت ف ر الع ى نحو  ، وھي أكب دادھا ال  30,000يصل تع

ق نسمة من السكان الدائمين وتشكل ما يقارب نصف السكان الفلسطينيين الدائمين فيھا،  اعتن
عأحد أبنائھا  ات أرب ي كري ة ويسكن ف ام . اليھودي ة في ع يس البلدي ان رئ ، الشيخ 1967وك

اقترح على إسرائيل تشكيل قوى محلية تساعدھا على حفظ األمن، لكنه  د علي الجعبريمحم
و سنة  .اصطدم بالرفض ي الرادي ان بثت ف يه دي ، 1968وفي محادثة بين ھذا الشيخ وموش

ل  1967وفي سنة . أعلن الشيخ أن الحمولة أصلھا يھودي ل الخلي نزح العديد من سكان جب
العودة الى األردن فتوجه موشيه ديا ازحين ب أمر الن ه أن ي ري وطلب من ى الشيخ الجعب ن ال

اد . الى بيوتھم ك حسين، ع ال، وبمساعدة المل ى  37,000وفع ة ال ازحين من المنطق من الن
ة فة الغربي ي الض وتھم ف وص . بي ان بخص يه دي ة موش ار خلفي ين االعتب ذنا بع وأذا أخ

ة عل ت مبنّي ذه كان ه ھ راض أن خطوت يمكن االفت بة ألصل الموضوع، ف ات بالنس ى معلوم
كان ك الس ن . أولئ ائالت م ا ع ا أيض ري انضمت إليھ ة الجعب اء حمول ھادات أبن وحسب ش

حضرموت والعراق، ولكن قد يكون جزء منھا عائالت من الحمولة غادرت المدينة سابقا ثم 
ري، أحد أبناء الحمولة ھو . عادت د جعب ذي أحم ة حماس ال ذراع العسكري لحرك يس ال رئ
ة  2012ه إسرائيل في تشرين الثاني اغتالت ى شن حمل ذي أوصل ال ى التصعيد ال ا أدى ال م

ة  ا حمل ود السحاب"عسكرية على غزة أطلق عليھ دس في عامي ". عم ي الق -1993ومفت
   .ينتمي الى أبناء العائلةسليمان الجعبري، ، 1994
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جي  وبولوجياأبو خضر الجعبري بصحبة البروفيسور في اإلنثر) شيخ المشايخ(الشيخ 
  2012ليفي من أمريكا والمؤلف، خالل زيارة في بيت الشيخ بالخليل سنة 

 ھذا اللقاء بحد ذاته ال يدل بأّي حال من األحوال على مواقف وآراء الشيخ  : توضيح  

  

الشيخ الجعبري وساعده األيمن أشرف، في لقاء لتقريب القلوب مع الوزير يسرائيل 
  )المؤلف من اليمين(بيت وزير آخر، بمبادرة حركة االرتباط في  2011كاتس، عقد سنة 
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ة  اھينوفي الحي الواقع جنوب غرب الحرم اإلبراھيمي تسكن حمول ان  ش التي ك
وعند وقوع المذبحة في . من اليھود الذين قدموا من الجزيرة العربية واعتنقوا اإلسالم آباؤھا

نة  ل س ا 1929الخلي ود باالختب ن اليھ ددا م اعدوا ع وتس ن الم ذوھم م وتھم وأنق ي بي  .ء ف
ا أسماء  و حرب انقسمت حمولة شاھين مع ازدياد حجمھا، واليوم يحمل جزء من عائالتھ أب

  .والحبالة

يم وفي حّي كبير يقع شمال وغرب الحرم اإلبراھيمي ي نع  وكذلك في جزء من بن
ة ، وھي من اليھود الذين ھربوا من الجزيرة العربية فأبو سنينةتسكن حمولة  ي زمن الخليف

اعمر بن الخطاب ة من ألماني ة يھودي ة  .، وقد انضمت إليھم الحقا عائل دعي رجال الحمول ي
والي  ل ح وا اإلسالم قب ا اعتنق أن أبناءھ نة 200ب ون . س ة بل اء الحمول ن أبن د م ز العدي يتمي
نھا عائلة كبيرة، من بي 18وتتكون الحمولة من  .بشرتھم الفاتح وبالعيون الزرقاء والخضراء

ة (أدھمي عائلة طه،  ة كنفيشوھي بقايا من حمول و شحدم، شريم ، )في المدين اش، أب طب
دة . وسيدي أحمد ا في البل ل شارون بيت اعوا أرئي أبناء عائلة أبو سنينة من القدس الشرقية ب

دس اب المق رة من الكت ات كثي ه كتاب د ساعدوا . القديمة، حفظت في ة سيدي أحم اء عائل وأبن
ام مئات اليھود ب ة ع ي المدين تقم . 1929االختباء في بيوتھم وقت المذبحة ف ذلك ان ونتيجة ل

م  ة من أوالدھ وا ثماني ال (منھم مثيرو أعمال الشغب وقتل ي أعم دون ف ى العرب الوحي القتل
ام  غب ع ة ). 1929الش ن دول رائيلية م ية إس ى جنس ة عل اء العائل ل أبن م حص دير لھ وكتق

ي نمر ة، شيخ العائل. 1967إسرائيل في سنة  كان وقتھا يتكلم العبرية بطالقة، حيث بقيت ف
ذ  اق  .1929ذاكرته من نينة إجراءات اعتن و س ة أب ائالت من حمول ا مرت بعض الع والحق

ة. اليھودية ك معروف . وينتمي للحمولة عدد غير قليل من المتعاونين مع إسرائيل وأسباب ذل
وقت طويل من قيام دولة  قبلوھناك فرع صغير للحمولة سكن في أراضي رمات ھشارون 

دم  ة بع يس العائل ذين نصحوا رئ ود ال ه اليھ ع جيران ة م ة ودي ه عالق ت تربط رائيل وكان إس
  .وبالفعل بقيت العائلة في المكان 1948الھروب في عام 

ي  ال ف د ق ة، ق ر من القصص عن الخاليل ذي يعرف الكثي ل شارون ال وكان أرئي
م ". ھي أكثر يھودية من يھود كريات أربع كل الخليل العربية"محادثات مغلقة إن  وبالطبع ل

وال  بس من أق ط اقت ائق، وھو فق يكن لدى شارون الوقت ليدرس بشكل مباشر تفاصيل الحق
ي معلومات 1967رافي سيتون الذي كان مسؤوال عن منطقة يھودا بعد عام  ل وساعد ف ، ب

  .أخرى استعملت ھنا

ا ا أصلھا اليھودي وھي وھناك عائالت أخرى من الخليل معلوم فيھ وزوز : وعنھ
و ، )عائلتان كبيرتان(وشريف  ة، ورور، أب و ميال و صبيح، أب وز، أب و رم زرو، صغير، أب

دعي أن جزءا من (عصب، أبو نجمة، أبو ماضي، سليمة، صندوقة  بالنسبة لھا ھناك من ي
وم، البكري، )أبنائھا ليسوا نسل يھود بن، زل ، شكير، أبو بشير، ادكيدك، أبو روس، صب ل

ود أيضا(عرابي، جابر، أبو سرور  دى اليھ داول ل ري ، )ھذا االسم مت رة  أي من(زعت زعت
و خلف  ،)قرب تكواع وني، أب و جدو، العجل و رجب، أب راد(أب ين، )أك و دن و شعر، أب ، أب

رار،  و سرية، م واني، أب رازم، سلھب، حل وس، ال حجازي، شتيه، عسيلة، سرندح، مھل
ي بيت لحمأصلھا (شرباتي، التلحمي  ا ف و ، )من بيت لحم ويقطن عدد من أبنائھ ث، أب غي

ياج، حالق وسيوري ة . أصبع، س بة لعائل ون وبالنس ا زيت ن المؤشرات بم ر م ك الكثي ھنال
  .واضحة عالماتيتعلق بأصلھا اليھودي، ولكن ال يوجد لذلك أي شواھد أو 

سوية مع  ، وھم)نسمة 6,000(وحسب شھادات األكراد الذين يسكنون في الخليل 
جزء صغير من و) 20,000نحو (وفي األردن ) نسمة 48,000(األكراد من شرقي القدس 

ي ، وكلھم أقرباء وأصلھم)نسمة 700تعداده (في سوريا األكراد  راد ف ة األك ، سوية مع بقي
الذي انتقل قسم منھا من منطقة أفغانستان ھلباني البشتونية من قبيلة  )1,800,000(سورية 

دينن قبل عھد الى كردستا اء . صالح ال اجرين أبن م جزء من نفس المھ روون أيضا أنھ وي
ة  اء العائل ع أبن نفس القبيلة الذين وصلوا الى فلسطين كجنود في جيش صالح الدين، سوية م
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بالعربية تدعى (وآخرين، فإن قبيلة ھلفاني إلياھو أبيحايل وحسب أبحاث الحاخام . ومرافقين
جزء صغير من األكراد المسلمين في البالد أصلھم  .يفي اإلسرائيليةما ھي إال قبيلة ل) لباني

رة من . يھود من كردستان قدموا الى البالد واضطروا الى اعتناق اإلسالم فيھا ة األخي الحال
، ھي حالة اعتناق 1908اعتناق يھود لإلسالم المسجلة في كتب مفتي القدس حدثت في عام 

  .عائلة يھودية ھاجرت الى البالد من كردستانلإلسالم، وھي ابنة  راحيل برزاني

ي األردن  إحدى الحمائل الكبيرة من بين األكراد في الخليل، في القدس الشرقية، ف
ة  .قمريوخاصة في سورية، ھي عائلة  م العائل ل أن اس ي الخلي ة ف ويقول أحد شيوخ العائل

ة اليھود ًدا من اسم العائل ذا االسم قريب ج ة اشتق من كلمة قمر، وھ يڤـل"ي المشتق من " ن
  .ني ترجم الى العربية قمريڤـ، أي قمر بالعربية، ول"ناهڤلـ"

ىڤـإن الفكرة القائلة بأن أصل األكراد من قبيلة لي ي تستند ال ة لجين  ـ بة العالي النس
وھذا يشكل ) خمسة أضعاف ما ھو موجود لدى اليھود(الكھنة الموجود لدى مجموع األكراد 

ون(بة الوراثية بين األكراد جزءا من تفسير القرا م عبري ود) الذين كلھ ة  .واليھ ك قراب وھنال
ين وجدت بي، yوراثية أخرى، باإلضافة الى الكروموزوم  دس وب ن األكراد المسلمين في الق

م اإلصابة  ول، تسبب لھ ل الف ية ألك ديھم حساس ا ل يعھم تقريًب تان، وھي أن جم ود كردس يھ
لمين،  نوُيحتمل أن يھود كردستا. باإلغماء ا إلخوتھم المس ي، وخالف ة ليف ھم أيًضا نسل قبيل

اق اإلسالم ا نتحدث  .واصلوا الحفاظ على يھوديتھم بعد إكراه البشتونيين على اعتن ا دمن وم
ويين ول أصل العل ھادات ح ذكر الش ھادات، يجب أن ن ة والش ين الوراث ة ب ن العالق ي  ع ف

والي ( سورية ن السوريين% 7,5ح ود،) م ن  وحول من اليھ ورية م ي س راد ف أصل األك
ن بطوطة، وكذلك من الرحالة العربي المشھور  )من السوريين% 9(الليفيين كذلك  حيث اب
ا 1358، في سنة "رحلة ابن بطوطة"ذكر في كتابه  ة الرسمية في دمشق م وم العطل ، أن ي

بت وم الس و إال ي وم ! (ھ ؤالء معل دا ھ ا ع ةم ذه المرحل ي ھ دا  ف يال ج ددا قل اك ع أن ھن
ي  قلعجيمثل نسل سامريين وحمولة  إسرائيلي في سورية، -لمجموعات من أصل يھودي ف

و طافش وعائالت قبيلة الھيب و دمشق من ھضبة الجوالن وسورية، حيث أن طافش وأب
ودي ن أصل يھ ا دروز م رائيلي،  ).أبناءھ وزير اإلس ب ال اء نائ ف ادع ك يق ب ذل ى جان ال

ّدعي الدرزي أيوب القرا، بأنه سمع شھادات  ان ت من شيوخ الدروز في ھضبة الجوالن ولبن
ون  أن زبول ل إسرائيل وب ى إحدى قبائ وب(بأن أصل الدروز يعود ال ن يعق ى جانب )اب ، ال

دروز المقدسة عن أن أصل . شعيب، شخصية تاريخية ممجدة لدى الدروز وتتحدث كتب ال
ة من الي ونصف قبيل اد، نفت ل ج ن قبائ و م بالد ھ ي ال دروز ف ن ال زء م رقيةج يه الش . ش

  .والفحوصات الوراثية التي أجريت في أوساط الدروز تظھر تقاربھم لشعب إسرائيل

  الخليل وغربي شمالي - يھودا
نسمة والمعروفة بأصولھا  4,000المكونة من َشطريت تعيش حمولة  حلحولوفي 

صلي كان أن اسمھا األ عن أصلھم اليھودي وكذلك ويروي أبناء الحمولة. المغربيةاليھودية 
وخاصة لكي يخفوا األصل  وكما ھو متبع في الكثير من الحمائل الكبيرة،. ِشطريت
أسماء العائلة . ليس كل العائالت المشمولة فيھا تدعى باسم العائلة األصلي اليھودي،

يقطن أبناء الحمولة الـ . الشطريت وشطرتالمنتشرة في الحمولة ھي شيطريت، شطريت، 
يسكنون في  1,000و حوسان عائلة من بينھا تسكن في  16، و تباسم شطري في يطا 120

في اللقاء حول أمور تجارية الذي جرى بين إحدى العائالت من . عمان عاصمة األردن
الحمولة في حلحول وبين عائلة شطريت من كريات أربع، والذي شارك فيه أيضا كبار 

قبل عّدة أجيال، وتربطھم  السن من الطرفين، اتضح أن الطرفين ينحدران من أب مشترك
وحسب ادعاء يھود رسميين أبناء عائلة شطريت، فإن أصل كل (. عملًيا عالقة قرابة بعيدة

وحسب ادعاء يھود . في المغرب شويرةأبناء شطريت على اختالف دياناتھم ھو من مدينة 
في المغربية، ولكن يتضح  قصر الشوقآخرين قدموا من المغرب، فإن األصل ھو من قرية 
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 سبيتانوفي عائلة ). نھاية األمر بأن أبناء الحمولة سكنوا في أماكن مختلفة في المغرب
ذوي البشرة السمراء من حلحول يروون بأنھم من نسل يھود قدموا من اليمن ) أھل السبت(

ي كان تمن حلحول، الملحم وكذلك حمولة . واختلطوا بعالقات زواج مع حمولة شطريت
لبلدية وقد أصيب في ھجوم إرھابي نفذه تنظيم يھودي سري، شھدت على أحد أبنائھا رئيسا ل
  .على أصلھا اليھوديلحام شھدت عائلة بني نعيم وفي قرية  .أصلھا اليھودي

اني وفي عائلة   دادھا نحو عن غ تع ذي يبل رع  100ال ديھا ف نسمة في حلحول، ول
م ويّدعون أن ا. صغير في الخليل، أجري بحث حول أصلھا وعاداتھا ري وأنھ سم العائلة عب

ك داود عنونأو  عنانمن نسل  ان من نسل المل ة كانت تتحدث . الذي ك ون إن العائل ويقول
ا  ذا وتوصف بأنھ يط كھ وم ھي خل ى الي تھم حت ة وأن لغ ع العربي ي اختلطت م ة الت اآلرامي

ائلت. فلسطينية -عربية يس فقط للھجة ع ة ول . ھمويبدو أنھم ينظرون ھكذا للھجة العامية عام
وتھم  وا في بي اق اإلسالم في حين واظب وھم في األصل كانوا يھود لكنھم أكرھوا على اعتن

ة ة خفي د اليھودي ة التقالي ى ممارس لوك . عل م الس ي اس لوك الخف ذا الس ى ھ وا عل د أطلق وق
اني ل . الفلسطيني أو العن ل الى جي ة من جي د اليھودي ادات والتقالي ل الع م ونق ولمواصلة تعلّ

رؤوا تقال طينيةق ة الفلس ة أو الطريق د العائل رون . ي ازالوا يعتب انوا م ة ك رة العثماني ي الفت وف
ي  يھود، وقسم منھم انتقل الى مصر ومن ھناك عادوا كيھود وجزء من العائلة يعيش اليوم ف

ة  1967وبعد عام . إسرائيل وكذلك في مصر ما زالوا يھود اكن مختلف انتقل معظمھم من أم
، حيث يعيشون اليوم كفالحين لكنھم يعتبرون جزًءا من التياھة، بسبب في يھودا الى األردن

وانتقل جزء منھم للعمل في السعودية . نسمة 15,000أصلھم اليھودي، ويبلغ تعدادھم نحو 
ز ضدھم م التميي ودي وت ذوي أصل يھ اك ك ووجد أن . لكنھم أدخلوا الى القائمة السوداء ھن

  .فون، كالعادة، أصلھم اليھوديمعظم شباب الحمولة في حلحول ال يعر

وب غرب القدسنحالين وفي   ة  جن ة من النجاجرة، تسكن حمول  2،000المكون
ودي ا تنحدر من أصل يھ م أنھ ا .نسمة، وھي تعل ا أيضا ومثلھ ي جارتھ ة، ف ة القري  حمول

 لمسجدھا األرضي الطابق في يوجد والتي نسمة، 600،1 حوالي تعدادھا يبلغ التي كنافيش
وكان العلم اإلسرائيلي يرفرف فوق المسجد في الماضي . داود نجمة فيه منحوت ركبي حجر

ولكن منذ دخول السلطة الفلسطينية الى المكان أزيل العلم وجرت محاوالت لمحو نجمة داود 
ر ي الحج ة ف لھا . المنحوت ى أص ة ويتطرق ال اريخ العائل روي ت اب ي ة كت ي القري د ف ويوج

ودي وزة. اليھ اب بح ان الكت لطة  وك ول الس ذ دخ ن من ي، ولك ي الماض ة ف ار القري مخت
ويتميز أبناء الحمولة بأنھم ال يصومون شھر رمضان، . الفلسطينية الى القرية اختفى الكتاب

د  وال يترددون على المسجد تقريبا، ولم يدخل أي من أبنائھم السجون اإلسرائيلية ولكن يوج
  .سجنھم في سجون السلطة الفلسطينية من بينھم من باع أراضي لليھود ونتيجة لذلك تم

دعى  ي ت رة الت يش الكبي ة كنف عمليا، حمولة كنفيش في نحالين ھي فخذ من حمول
ن  .مصطفى ة م يش اليھودي ة كنف ى عائل ود ال يش يع ة كنف أن أصل حمول ا ب روي أبناؤھ وي

ك قت وا الخليل، التي حاول المسلمون في المدينة إكراھھا على اعتناق اإلسالم ومن أجل ذل ل
وفي أعقاب ذلك اعتنق أحد اإلخوة اإلسالم ھو وعائلته وبقي في الخليل . أحد أبنائھا األربعة

راق . وما زالت عائلته تعيش في المدينة حتى اليوم وتدعى أدھمي ى الع ر أحد اإلخوة ال وف
ث ى المثل ة ال راد العائل ك . فيما انتقل اآلخر الى نحالين ووصل بعض أف ا ھنال ا ذكر آنف وكم

والي مؤ ن ح ة م ون، أيضا، المكون ة فن أن حمول رات ب ل  2،000ش ن الحمائ ي م مة وھ نس
ودي ة، تنحدر من أصل يھ ة في القري دعى . القديم ة ت ة قديم ة خرب ي القري د ف ة وتوج خرب

. ، وعندما تم توزيع األراضي على سكان القرية قيل إن األراضي ھي أراضي اليھوداليھود
  . البيت اليھوديمھجور يدعى بيت قديم و الدھيشةكما يوجد في 

ع غرب بيت لحم قرب الخط األخضر(قرب حوسان  وادي فوقينفي  ي تق ). الت
تسكن بعض العائالت في براكيات من أجل فالحة أراضيھا وتدعي ھذه العائالت أنھا تنحدر 

ر. من أصول يھودية ي حوسان وبتي ائالت فھي ف ذه الع ة لھ ا سمعت  .أما المساكن الثابت كم
ى مشارف ادعاءا ي تسكن عل راست مماثلة من عدد من العائالت الت ائالت  خي وإحدى الع
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ذي  وتقع القريتانصوريف، على مشارف  شرق الخط األخضر في منتصف الخط الجوي ال
) المزارع(المقصود بكلمة مشارف أعاله المنطقة الزراعية . (يربط بين بيت شيمش والخليل

وفي ). مغر تستخدم للسكن في فترة العمل في الحقولفي القرية وفيھا بيوت حجرية قديمة و
ا  زعترة ات حول يھوديتھ ديھا معلوم امرة ول قرب تكواع تسكن العائالت المرموقة من التع

ھو المكان األصلي لكل التعامرة التي نشأت ) بيت يعمر في األصل(بيت تعمر  .في الماضي
ان ي المك ائالت ف الث ع ن ث ا هللا -م راج وعط د، ف و محيم ة  .أب ي المنطق ور ف ن العث ويمك

امرة ى صف التع رشيد  -المجاورة أيضا على ذرّية عائلتين قديمتين انضمتا في الماضي ال
وھو مثقف وناشط فلسطيني، صالح تعمري، ابن التعامرة الذي حظي بالشھرة ھو . وشاھين

  .للملكة األردنية األولى) بعد الملك حسين(وكان الزوج الثاني 

ى وحسب ادعاءات ش يوخ القدس الشرقية، ھناك مائة عائلة في المنطقة الواقعة عل
الين وصوريف، الخضر، المحور من بيت لحم غربا، ابتداء من  ر، نح رورا بحوسان، بتي م

ـ ة الشرق، مرورا ب ا، بيت أوال خيراسومن ثم جنوبا بمحاذاة الخط األخضر من جھ ، نوب
ى خربة بما فيھا دورا، بيت عوا 99إذنا، ) بيتوال( ا حت ، دير العسل التحتا، دير العسل الفوق

ة و ار، الظاھري دعى ميت ة ت ة قديم ة يھودي ا من نسل حمول روي شيوخ . شوامرةجميعھ وي
نة  د س روا بع ودا أخب د من سكان يھ ذات  1967القدس الشرقية أيضا أن العدي ود، وبال اليھ

يھم . المسؤولين في الجيش اإلسرائيلي والحكم العسكري، عن أصلھم اليھودي رح عل وقد اقت
  . أن يعتنقوا اليھودية لكي يعودوا بشكل تام ومقبول الى اليھودية، لكنھم رفضوا

ة من آالف وكذلك في األردن القدس شرقي ،سعيروفي بلدة   ة مكون ، تقطن حمول
ة  دعى حمول راد ت راميناألف ا تنحدر من )رمون باألصلع( الع ا بأنھ ، ويشھد بعض أبنائھ

ا عن أصلھا اليھودي حسب وكل . أصول يھودية ل من سعير تعرف ھي أيًض بقية الحمائ
ل  ة لحمائ نين طويل ذ س اب من جرة األنس ي ش ر ف ا تظھ ائھم، كم اء آب ة آلب ماء العبري األس

شجرة النسب للحمائل في البلدة  .التي تقطن في البلدةالشاللدة، الكوازبة والمطور ، الجردات
ار محفوظة في مبنى المجلس المحلي في كتاب  ة ألحد كب دي وھي تابع ديم ذي غالف جل ق

ى . القيادة الفلسطينية من عائلة شاللدة اء مبن ومن أجل إخفاء الماضي اليھودي للمكان، تم بن
ويسكن في القرية أيضا بعض أبناء قبيلة الجھالين التي . المجلس على أطالل الكنيس المحلي

ديھا أيضا أصلھا ال الھليةة تم التطرق ألصلھا اليھودي في ھذا الفصل، وكذلك عائل معلوم ل
، ولذلك )سنة 100قبل حوالي (حمولة العرامين ھي األخيرة التي اعتنقت اإلسالم . اليھودي

  .ھي األكثر شھرة من بين حمائل البلدة بأصلھا اليھودي

أفراد حمولة الكوازبة أسلموا قبل حمولة العرامين، وبقية الحمائل اعتنقت اإلسالم 
ائلتھم ھو ويؤ. قبل ذلك ة ان االسم األصلي لع ة، كد أبناء حمولة الكوازب اء كوزيب م أبن وأنھ

ة، وقبل عشرات السنين سكنت الحمولة في قرية  .كوخفا -بارعائلة  ع شمالي كويزب التي تق
ي  سعير، وما زالت بيوتھا ومغاورھا تستخدم حتى اليوم عندما يفلحون أراضيھم األصلية ف

اك  ةعائل 12جنوب تكوع توجد منية الوكذلك في قرية . القرية ا تسكن ھن ة، كم من الحمول
ةعمارعائلة  ة مغربي ا تنحدر من أصول يھودي وم أنھ ي من المعل ة . (، الت حول أصل عائل

   ).كوازبة وبأنھا تنحدر من عائلة بار كوخفا كان قد تحدث عن ذلك يتسحاق بن تسفي
الذي كان بحوزته ) حميدأبو (جرى نزاع بين أحد فروع التعامرة  2013في سنة 

. انضم جزء من رجال الكوازبة لرجال أبو حميد. الكثير من السالح وبين السلطة الفلسطينية
حيث شارك أبناؤھما في (فقتلت السلطة الفلسطينية أحد شيوخ الكوازبة في المنية وزوجته 

ا على ذلك، انتقل وردً . وأعلنت بأن دم أبناء الحمولة مھدور ألنھم يھود) فيلم حركة االرتباط
  . رجال المنية الى سعير ليتحصنوا ھناك سوية مع بقية رجال الحمولة

إحدى عائالت الكوازبة التي حافظت على يھوديتھا حتى اليوم تم تخليصھا سنة 
ومن بين  .وإخراجھا من المنطقة ونقلھا الى مكان سري آمن في دولة إسرائيل 2013
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" خمسة"ائلة معھا توجد شمعدانات، كتب مزامير واألشياء اليھودية التي جلبتھا الع
  : صغيرة، جميعھا قديمة جًدا وبحالة صيانة رديئة

  

  زوجان قديمان من الشمعدان لعائلة من الكوازبة، مخصصان لوضع عبوات زجاجية مع زيت

  

  خمسة وكتب مزامير مربوطة بحبل لمنع تفكك األوراق، لعائلة من الكوازبة

لتي يشتھر أبناؤھا كأفضل المزارعين في كل المنطقة، تسكن في قرية بيت أمر ا
وھناك ادعاء بأن كافة . حمائل عديدة معلوم لديھا ولدى عائالت أخرى أصلھا اليھودي

كما . الحمائل في القرية تنحدر من أصول يھودية، كما أن بنات القرية مشھورات بجمالھن
الشارع الرئيسي في يھودا، األمر الذي  أن القرية كانت منعزلة عن المحيط بسبب بعدھا عن



135  
  

 

ومن بين تلك الحمائل التي تروي عن يھوديتھا . حال دون الزواج المختلط مع اآلخرين
يتم إحصاؤھم وفق التقليد (رب أسرة  150تحوي نحو  التيموسايف، يمكن أن نجد عائلة 

نسمة  700أي نحو الذي ذكر في الفصل السابق، وھو تقليد النصف شاقل المتبع في القرية، 
وھناك فرع آخر . يروي أبناء العائلة بأنھا في األصل عائلة يھودية من بخارى). على األقل

استبدال الشين بالسين ھو القاعدة (موشايف للعائلة بقي على يھوديته واسمه بالعبرية أحيانا 
م لدى شيوخ ومعلو. ، يسكن في حي البخاريين بالقدس)في االنتقال من العبرية الى العربية

من القرية، التي يصل تعدادھا فيھا الى براغيث عائلة موسايف األصل اليھودي لحمولة 
وعمليا، . ، ويسكن معظمھا اليوم في األردن)رب أسرة 500حوالي (أكثر من ألفي نسمة 

. تكاثرت العائلتان موسايف وبراغيث من أخوين، أسس كل واحد منھما إحدى العائلتين
لقرية ومن أماكن أخرى، التي ھي أيضا يبلغ تعدادھا في القرية من اعايش  أبوشيوخ عائلة 

. ، يّدعون أنھم ينحدرون من أصول يھودية مغربية)رب أسرة 500حوالي (نحو ألفي نسمة 
ومن المتبع في العائلة إرسال بعض أبنائھا لتلقي التعليم العالي، فيما يھتم اآلخرون بمعيشة 

 1,500رب أسرة أو حوالي  300نحو (صلبي ة أيضا عائلة وتقطن في القري. العائلة
التي كانت تدعى (ارطاس وفي قرية . ، التي ھي أيضا معلوم لديھا أصلھا اليھودي)نسمة
أنھم عايش الواقعة جنوبي بيت لحم، يعلمون في حمولة ) الجنة المقفلةسنة  200قبل 

  .ينحدرون من أصول يھودية
ويروي كبار السن . جواريشمن أبناء حمولة  2,000في بيت لحم يسكن أكثر من 

من إحدى عائالت الحمولة عن جّدة بأنھا قالت لھم عندما كانوا أطفاال بأنھم يھود لكنھم 
كما أن أبناء الحمولة من الرملة تحّدثوا عن أصلھم اليھودي وعن قدومھم الى . سخروا منھا

وفي منطقة إربد ) 500نحو (القدس ويقطن أبناء الحمولة أيضا في شرقي . البالد من ليبيا
حرص أبناء الحمولة على الزواج في أوساط  20حتى نھاية القرن الـ . شمال األردن
  .الحمولة فقط

لقبيلة القييسات فرع  مثال. أصلھا اليھودي تعلم العائالت المحلية أريحاوفي 
 ،أصلھم اليھودي يعلمون أبناؤه وكذلك الذي وصل الى المكان من حوران السواركة البدوية،

معلوم األصل اليھودي  ومثلھم .البدوية المنتشرة في أماكن أخرى أيضادريعات  وعائلة
وفي عائلة محلية . الصغيرةسرديح ولعائلة حمدان، براھمة، بالو : لعائالت محلية أخرى

يعلمون أن أصلھا يعود الى يھود اليمن الذي قدموا الى البالد  -عيدعائلة  -صغيرة أخرى
ية مع عائلة مسلماني واعتنقوا اإلسالم، فيما بقي الجزء الذي يسكن في أماكن أخرى من سو

أما النبع . أبناء ھذه العائلة على يھوديته حتى اليوم، كما ھي الحال لدى أبناء عائلة مسلماني
والمدينة معروفة ) اليشع(الكبير الموجود في المدينة فيطلق عليه السكان اسم عين اليشيا 

  . نة لوطكمدي

  وسيناء غزة قطاع

بكل عشرات آالف أبنائھا، التي تقطن اليوم في منطقة تقع  الكبرىأحمد  حمولة
من مكان سكناھا جنوبي اشكلون، تشھد على  1948بين غزة ورفح، حيث ھربت في عام 

بأن جده حدثه في سنة  1972ويروي أحد أبنائھا بأن جده حدثه في سنة . أصلھا اليھودي
ألصل اليھودي للعائلة وبأن قصة األصل اليھودي للعائلة تنتقل من جد إلى عن ا 1919

  .نسمة 70,000وحسب ادعائه يبلغ تعداد الحمولة نحو  .حفيد على مدى أجيال عديدة

البدوية من رفح، أبو زيد قصة أخرى مثيرة لالھتمام ھي قصة أحد أبناء حمولة    
. من نس تسيونا 1948ى ھناك في عام التي تسكن قرب الحدود المصرية، والتي ھربت ال

ذلك البدوي روى أن والده كشف له، وھو على فراش الموت، عندما كان في التاسعة من 
عمره وھو االبن األكبر في العائلة، عن األصل اليھودي للحمولة، وحدثه أن ھذه المعلومة 

بكتم سّر ھذه وأمر األب االبن . انتقلت سًرا من األب لالبن البكر على مدى األجيال
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ومعلوم عن  .المعلومة، وتنبأ له بأنه سيأتي اليوم الذي يستطيع فيه أن يتحدث عن ذلك علنا
 - زينوعائلة  -أبناء العائلة. عائلة أخرى من رفح بأن أصل أم العائلة ھو من يھود إيران

ئين تسكن العائلة في مخيم الالج. نسمة 400، ويبلغ تعدادھا "أبناء اليھودية"ملقبون بـ
وكان منقوشا فوق باب أحد بيوتھا في الماضي شعار نجمة . المحلي قرب الحدود مع مصر

  .داود

 -تقطن قرب جدار الحدود مع مصر في بلدة تدعى على اسمھاالمروكي حمولة 
معلوم في الحمولة عن أصلھا اليھودي وكذلك أنھا قدمت من المغرب في عام . المروكي

ة وھي أنه عندما يتزّوج رجال من حمولة أخرى من بنات تقريبا كعائلة شملت آنذ 1920
نسمة وتميزھا  5,000 يبلغ تعداد ھذه الحمولة اليوم نحو. رجال 11اك الحمولة يقومون 

السدودي في رفح عائلة يبنة في حي . أحيانا باالنضمام الى الحمولة ويحملون اسمھاظاھر
قدمت . ويعلم أبناؤھا عن أصلھا اليھودينسمة  1,000التي يقدر تعداد أبنائھا ھناك بحوالي 

  .الحمولة الى المكان من إسدود وھي تمتلك شركة دولية لشق الطرق وتدعى على اسمھا

وھناك حمولة كبيرة أخرى يدعي أبناؤھا بأن تعدادھا غربي األردن يصل الى 
نھم من نسل يروي أبناؤھا أ. قدحالتي تدعى أحيانا  قديحھي حمولة  نسمة، 36,000نحو 

ويتحدثون . جد منذ عدة أجيال انتقلت المعلومات عن يھوديته من جيل الى جيل في الحمولة
جنوب اليمن وانتقل الى  1339عن جد الحمولة، يعقوب بن سارة، الذي ترك في سنة 

التجمع األساسي ألبناء الحمولة موجود شرقي مدينة . مصر، ومن ھناك الى سيناء وفلسطين
ويبلغ وخزاعة، وھي األكبر عبسان،  - ب حدود القطاع، في قريتين مجاورتينخانيونس، قر

وھناك تجمع آخر لھم في . نسمة وتسمى حمولتھم قديح 25,000تعدادھم ھناك معا حوالي 
من أبناء الحمولة ضمن فرعين  5,000شمالي القطاع، وھناك يّدعون وجود نحو بيت الھيا 

التي  من أبناء الحمولة 2,500في سيناء بقي حوالي و. القوالني ورجبمن فروع الحمولة، 
، "ھموفيل"وھناك مكان آخر لسكناھم وھو كفر مندا في الجليل شمالي مفرق . قديحتسمى 

ويتميز أبناء الحمولة . نسمة وتسمى الحمولة ھناك قدح 4,000ويبلغ تعدادھم ھناك نحو 
لتقاليد اليھودية التي تم تفصيلھا بقامات أجسامھم الطويلة ويمارسون حتى اليوم العادات وا

  .من أبناء الحمولة في السعودية 1,800ويعيش نحو . في الفصل السابق

ود  وم أصلھا من يھ بيھا، ومعل ما ش انيونس تحمل اس ة أخرى من خ وھناك حمول
داد . قُُدحمغاربة وبقي عدد قليل من أبناء العائلة في المغرب حتى اليوم، ھي حمولة  غ تع يبل

نسمة، يقطن في  700جزء آخر من الحمولة، نحو . نسمة 1,800ولة ھناك حوالي ھذه الحم
ا ت الھي و . بي ة، نح ن الحمول ر م زء األكب ي  4,500الج ون ف مة، يقطن منس ر قاس ي  كف ف

ي . المثلث، وينتمي إليھم نعيم قدح، رئيس المجلس األسبق ودي ف وم أيضا األصل اليھ ومعل
ة  ة حمول وزعارب ي يع انيونس، الت ن خ تروا م ن مصر واش لوا م ود وص ى يھ لھا ال د أص

البدوية من خانيونس، أبو شبير كما أن عائلة . أراضي في كل المنطقة بما في ذلك في سيناء
ة . نسمة، تعلم عن أصلھا اليھودي 300التي يبلغ تعدادھا نحو  ذه العائل ز ھ وكما اليھود تتمي

روي شيوخھا ع. بحبھا للتعليم ة ي راق، ھي حمولة أخرى من المدين ود الع ن أصلھا من يھ
أن  1,500شيوخ الحمولة التي يبلغ تعدادھا في المكان نحو . حديديحمولة  روون ب نسمة، ي

ي  ود ف ة اليھ اب مالحق ا في أعق ى أوكراين انيونس وال ى خ راق ال أبناء العائلة ھربوا من الع
ة  د للنازي م وتأثيرالمؤي ي العراق في زمن حك رة ارشيد عالي الكيالن ي فت ة ف لحرب العالمي

      .الثانية

نسمة، يتحدثون عن أصلھا  3،000وتعدادھا ، بيت حانونمن  محيمروفي حمولة 
 وحسب الروايات انتقلت الحمولة من العراق الى السودان ومن ھناك الى قرية. اليھودي
الى  1948التي كانت تقع بين أسدود وعسقالن، ومن ھناك ھربت الحمولة في عام حمامة، 
وھناك حمولة أخرى من بيت حانون تعلم عن أصلھا اليھودي ھي عائلة  .انونبيت ح

وكانت العائلة قد ھربت في الماضي من . نسمة 300التي يبلغ تعدادھا نحو المصري، 
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أما عائلة الفي من بيت حانون فقد تم . مصر في فترة مالحقة اليھود، ومن ھنا جاء اسمھا
التي ، )المعسكر(جباليا من مخيم الالجئين  نيرةطفي حمولة  .ذكرھا في الفصل السابق
من حمامة الى القطاع، معلوم يھودية آباء وأمھات الحمولة  1948ھربت ھي أيًضا في عام 

نسمة من مخيم  2،000المكونة من بصلة في حمولة . التي يتميز أبناؤھا بعيون زرقاء
أن الحمولة وصلت من  من عسقالن، معلوم 1948، التي ھربت الى ھناك في عام نصيرات

 بالطةمن مخيم الالجئين  الشافيوكذلك في عائلة . اليمن وأن شيخ الحمولة كان يھودًيا
  .معلوم عن أصلھا اليھودي، حتى أن أحد أبنائھا قد اعتنق اليھودية

ي غزة ي الغزحمولة   نھم ف ل م س، القلي ة من آالف األنف رة مكّون ة كبي ھي حمول
أبنائھا الذي يعيش في دولة إسرائيل قال إنه معلوم ألبناء الحمولة  أحد. واألغلبية في األردن

يالجرو وفي حمولة . أصلھا اليھودي ي سنة  الت ى غزة ف ّرت إل ة  1948ف حرز هللا، وعائل
ي . اللتين تقطنان في غزة اليوم، معلوم األصل اليھودي وم أيضا ف ل معل اك وضع مماث وھن

ون، ، وفي حمولة الشمالي قرب شاطىء غزة الشاطىءمن مخيم الالجئين صيام حمولة  غلي
  .البريجالتي يعود أصلھا إلى يھود اليمن وتقطن اليوم في مخيم 

كانه  داد س غ تع ذي يبل زة ال ي غ جاعية ف ي الس ل،  100،000ح ى األق مة عل نس
ذي . معروف لدى بعض سكانه كحي لحمائل ذات أصل يھودي ذا ھو السبب ال وقد يكون ھ

كري  م العس ل الحك كريةجع ة العس ي المحكم ي الح يم ف رائيلي يق ي . اإلس س الح د تأس وق
ابق ة أخرى . باألساس من قبل حمولة أبو حصيرة التي ذكرت في الفصل الس اك حمول وھن

ة1948انتقلت الى ھناك عام  غ أھل  ، بعد أن ھربت من منطقة عسقالن، ھي حمول التي يبل
و  دادھا نح مة 10،000تع ة عن. نس اء الحمول روي أبن ة وي ود مغارب وحسب . أصلھم كيھ

وشمعدانات انتقلت بالوراثة  1940من سنة " مزوزا"ادعائھم، بقي بحوزة العائلة حتى اليوم 
. ومصنوعة من النحاس الذي كان المعدن النمطي لصناعة أدوات دينية يھودية في المغرب

رع من الح ة من إسرائيل ھي ف ة أھل اليھودي أن عائل ة أھل ب اء حمول دعي أبن م وي ة ل مول
وحسب ادعاء . ويعيش جزء من أبناء الحمولة اليوم في الخليل. يضطر الى اعتناق اإلسالم

ل  ة قت ة اليھودي رة الكارث ي فت رب، وف ي المغ ي ف ة بق ن العائل ر م رع آخ اك ف ة ھن الحمول
أھل  -ويطلق على جزء من أبناء الحمولة اسم مزدوج .النازيون ھناك ثالثة من أبناء العائلة

ى . سم حلس ھو ترجمة لالسم العبري حلوتساال. حلس ة حت اء العائل دى أبن ويمكن العثور ل
اييم  ل ح ة، مث اء، أسماء عبري ل بالخف ى األق دعى يعيش(اليوم على من لديھم، عل ذي ي ، )ال

راھيم(وأفراھام ) الذي يدعى موسى(موشيه  دعى إب ذي ي ذي درس ). ال ة ال ن العائل ان اب وك
ا من قريب سنة تقر 30في ألمانيا قبل  يبا قد جلب للعائلة مع عودته شمعدانات حصل عليھ

  .للعائلة يھودي التقى به ھناك

ة  ي، ھي حمول وھناك حمولة أصغر في الحي، وھي أيضا من أصل يھودي مغرب
ة أھل. سويدان . ھذه الحمولة التي يبلغ تعدادھا حوالي ألف نسمة، ھي فرع تفّرع من حمول

داد وكان متبعا لدى أبناء الحمول " متسوت"ة حتى سنوات الثمانينيات من القرن العشرين إع
ل . للفصح ك من قب ى ذل وأقام أحد أبناء الحمولة مكتب ھجرة في غزة لسكانھا، وعوقب عل
الواألغنياء من أبناء الحمولة يسكنون في حي . حماس ة  الرم اء الحمول ي، وينتشر أبن الراق

بالدأيضا في الدول العربية، وخاصة في األردن وك ا وخاصة  -ذلك في خارج ال في أوروب
ول واألرز . في الواليات المتحدة األمريكية ل، البق ويسيطر أبناء الحمولة على تسويق التواب

  .في قطاع غزة واألردن

 2,000التي يبلغ تعدادھا ھناك حوالي مراد وفي حي الرمال تسكن أيضا حمولة 
يوم يعيش فرع من الحمولة يبلغ تعداده قدمت الحمولة الى فلسطين من مصر وحتى ال. نسمة
نسمة في القاھرة وجزء من أبنائه يصومون في يوم الغفران ويحتفلون بعيد  3،000نحو 

تقريبا استمر أبناء الفرع الغزي في ممارسة  1960وحتى سنة . الفصح اليھودي بالخفاء
وللحمولة أيضا فرع  .ةالعادات والتقاليد اليھودية وكان من بينھم من أجاد فقط اللغة العبري
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جرت زيارات عائلية بين الفرعين  1967وبعد عام . من اليھود العاديين في دولة إسرائيل
 .  نسمة من أبناء الحمولة 3,000وفي بيروت أيضا يعيش نحو . في إسرائيل وغزة

من السجاعية، المشھورة بعملھا وخبرتھا في ترقيق النحاس حتات كما أن حمولة  
د الخ ذ عھ وديمن لھا اليھ ة بأص ر، معروف ة عم ة. ليف ا حمول ش ومثلھ د ، دروي دعى أح وي

. ، وأبناء قبيلة السواركة في الحي، وقد تم الحديث عنھم في فصل سابقأبو درويشفروعھا 
ة  ا أن حمول اوير كم ة بأصلھا س مة، معروف دادھا نحو ألف نس غ تع ي يبل ن السجاعية الت م

ي ودي المغرب ا. اليھ ي فصل س ر ف ا ذك ل وكم وفي قب ذي ت ة ال يوخ الحمول د ش إن أح بق، ف
ا باسمه الشخصي اسحق ان معروف ة . عشرات السنين ك م عن  عشريحمول من الحي تعل

. أصلھا من عائلة من يھود العراق، اضطرت للھروب عن طريق األردن ووصلت الى غزة
اء شابط وبالنسبة لحمولة  ديھا أقرب ودي، ول ود اسم أيضا من السجاعية معلوم أصلھا اليھ يھ
وحمولة سرور من الحي تعلم ھي أيضا أن أصلھا من يھود العراق وكان . عائلتھم ھو شبات

ة ا. درور االسم الشخصي لجد العائل ي حجمھ ابھة ف ذكورة متش ع الم ل األرب اك . الحمائ وھن
ة  وا . داھودحمولة أكبر قليال من السجاعية ھي حمول ا زال ذين م ة ال د لشيوخ الحمول وتوج

ة تلفظ األسماء . لحياة أسماء عبرية مثل نيسيم، يتسحاق وراميعلى قيد ا وفي داخل الحمول
. بالعبرية، ولكن في األماكن الحساسة فإنھا تحّول الى ما يقابلھا بالعربية، مثل نسيم وإسحق

أحد شيوخ الحمولة الذي توفي في بداية التسعينيات من القرن العشرين، كان يتحدث العبرية 
ي . نه لم يكن متمكنا من اللغة العربيةبطالقة وحتى أ ا ف م ذكرھ ان ت وحمولة أخرى من المك

اك نحو  دادھا ھن غ تع ي يبل ة سحيون الت دى  2،000الفصل السابق ھي حمول ان ل نسمة، ك
دا يسمى  ر ج ة داودبيت سحيون، الحمولة بيت كبي ه نجم ي داخل د سيطرت  .منقوش ف وق

ة . حقيقات واعتقالحماس مؤخرا على البيت وحّولته الى مركز ت وھناك عائلة صغيرة مكّون
ة  200من  ة، ھي عائل ود مغارب نسمة من السجاعية، يعلم العديد في غزة عن أصلھا من يھ

ود  400وعائلة أخرى من الحي، يبلغ تعدادھا . الريفي نسمة، معلوم أيضا أن أصلھا من يھ
  .ريانمغاربة، ھي عائلة 

التي يتميز بلبل للسجاعية، تسكن عائلة المجاور التفاح،  وفي مخيم الالجئين
وتسكن في التفاح أيضا حمولة . أبناؤھا بجمال شكلھم، ومعلوم أن أصلھم من يھود إيران

نسمة، قدمت في األصل من العراق كما عائلة سرور  3،000التي يبلغ تعدادھا نحو نحلة 
جد ھذه الحمولة من السجاعية، حيث أنه ليس من قبيل الصدفة أيضا أن االسم الشخصي ل

التفاح، القريبة من البحر،  -كل منطقة السجاعية. من منتصف القرن التاسع عشر كان درور
معروفة كمكان لجوء للفاّرين على مختلف أنواعھم من أماكن مختلفة، وبسبب قدومھم من 

  .مناطق حاّرة يفضلون السكن قرب البحر

التي يبلغ تعدادھا ھناك ي صفدالمجاور لحي التفاح تقطن حمولة الدرج وفي حي 
ويروي أبناء العائلة بأنھم اعتنقوا اإلسالم في النصف الثاني من القرن . نسمة 2,500حوالي 

عائلة كبيرة جدا من اليھود المتدينين  -التاسع عشر وأن لديھم حتى اليوم أقرباء في صفد
ى منطقة غزة في ومن المرجح أن أبناء العائلة ھربوا من صفد ال. ذوي اسم عائلة مماثل

، الذي قام خالله حشد غاضب من المسلمين بقتل سبعة 1834أعقاب تمّرد الفالحين سنة 
  . أشخاص من يھود صفد، وعلى إثر ذلك اضطرت العائلة الحقا العتناق اإلسالم

شخص ذوي بشرة  800غربي السجاعية مكّونة من  الدرجمن مخيم اللوح حمولة 
وم شيخ . سوداء وأصلھم من اليمن ه سمع من  90العائلة، يبلغ من العمر الي ا، روى بأن عام

ر الندي وكذلك في حمولة . والده بأن أصل الحمولة يھودي دادھا أكث غ تع من الدرج التي يبل
ودي 400من  وم أصلھا اليھ ه أيضا . نسمة، معل اييم ومثل دعى ح ان ي ة ك داد العائل د أج أح

ديدعى حفيده، رغم أن السلطة الفلسطينية ترفض  ة الحفي ة ھوي ي بطاق ذا ف م كھ . تسجيل اس
بب  ك بس دو أن ذل رائيلية، ويب كرية اإلس ات العس ن العملي ا م ا آمن ر مكان درج يعتب يم ال مخ

ذوي البشرة السوداء الذي يماني أبناء حمولة . المعرفة عن األصل اليھودي لجزء من سكانه
دادھم نح غ تع درج والسجاعية، يبل يم ال ين مخ ان سكناھم ب ع مك د . و ألف نسمةيق روى أح
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شيوخ الحمولة بأن أصلھا ھو من يھود اليمن الذين ھربوا الى مصر بسبب خوفھم من الثأر، 
ى فلسطين وا ال اك انتقل ون نفس اسم . ومن ھن ة إسرائيل يحمل ود في دول اء يھ ديھم أقرب ول

  . العائلة، وكانوا بعالقة معھم في الماضي

التي ذكرت في الفصل السابق، تسكن في حمولة داود الكبرى، األكبر في سيناء، 
يمارس أبناء الحمولة حتى اليوم تقاليد . الشيخ زوّيديدعى العريش حّي خاص بھا في 

يھود  لقبيلقبون من قبل العرب بو .برز لديھم بشكل خاص تقاليد عيد الفصحوت يھودية
ً يدّ وھم بدورھم سيناء،  نحو  .لتبأنھم من أصٍل يھودي منذ سنين طويلة خ عون أيضا
في مدينة غزة وفي مخيمات  - نسمة من أبناء حمولة داود يسكنون في القطاع 7،000

من قطاع غزة وسيناء يدعون بأن أبو عكر وفي القبيلة البدوية  .الالجئين الدرج والتفاح
التي ينتشر جراي وھناك قبيلة بدوية أخرى معلوم أصلھا اليھودي ھي . أصلھم يھودي

  . في منطقة العريش أيضاأبناؤھا في القطاع و

 أبووھنالك عائلة أخرى من قطاع غزة معروفة بأصلھا اليھودي، وھي عائلة 
الذي فقد ثالث من بناته في أوائل عز الدين أبو العيش . د التي راج اسمھا بفضلالعيش، 

العائلة قد طردت  وكانت. في حملة الرصاص المصبوب العسكرية على غزة 2009سنة 
أبو العيش . والد د. 1948الى القطاع، بعد حرب دوروت رب كيبوتس ق عوجمن قرية 

روى لرجال الكيبوتس المجاور، وكذلك يتسحاق بن تسفي تحدث عن ذلك، بأن عائلتھم ھي 
  .جزء من حمولة المخامرة وأنھا انتقلت الى قرية عوج من يطا في القرن التاسع عشر

ويدور الحديث . بأصلھا اليھودي جزء كبير من القبائل البدوية في سيناء معروفة
 - عن القبائل المنتشرة في معظم المنطقة الواقعة غربي النقب، من الشمال حتى بداية الجنوب

أما التياھة، سوية مع فرع الحويطات، فينتشرون في . قبائل السواركة، الترابين والتياھة
باإلضافة الى سكان  ھؤالء البدو أبناء ھذه القبائل،. وسط سيناء من شرقھا حتى غربھا

نحو ربع سكان شبه جزيرة سيناء ) 70,000أقل قليال من (يشكلون ) يھود سينا(الشيخ زويد 
وإذا قمنا بحذف السكان المصريين في . الذين يتشكلون أيضا من بدو آخرين ومن مصريين

 مدن شرقي القناة من تعداد سكان سيناء، فإن أولئك المعروفين بأصلھم اليھودي يشكلون
  .نحو ثلث سكان شبه الجزيرة

الذي كان مسؤوال عن تشغيل السكان في قطاع غزة من قبل الحكم حايم بن بسات 
العسكري، والذي كان يحظر عليه الحديث مع السكان عن مسألة أصلھم اليھودي، كي ال 
يعرضھم للخطر، ذكر المعاملة اإليجابية والحميمية التي تلقاھا شخصًيا من عدد من 

الكبيرة منى رفح التي ھربت الى  أبو طهوقد شملت تلك العائالت عائلة . ت المحليةالعائال
وحمولة الحلبي ھذه التي  .غزة في الغنية حلبيالھناك من بئر السبع، وكذلك أبناء حمولة 

تحمل اسًما موجوًدا لدى اليھود أيًضا، ھي صاحبة محالت للمجوھرات والذھب في غزة، 
ورغم أن األمر لم . كل القطاع، ھاجرت الى غزة من لبنان وكذلك مكاتب سفريات في

. يطرح إطالقا بشكل صريح، إال أنه كان واضًحا أن ھذه الحمائل تنحدر من أصول يھودية
لم  لممثل الحكم العسكري الذي وقال أبناء حمولة أبو حصيرة، المعروفة بأصلھا اليھودي،

  ".واحد مّنا أنت: "قالوا له -يبحث ھذا الموضوع معھم أيًضا
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  أخرى مناطق

وباإلضافة إلى عائلة كوھن الكبيرة من األردن وأبناء قبيلة البدول الذين يشھدون 
على أصلھم اليھودي، معلوم أيضا في أوساط عائالت ليست بدوية في وادي موسى شرقي 

في األردن معلوم األصل اليھودي  الكركوفي مدينة . األردن أنھا تنحدر من شعب إسرائيل
 - التي تم إجالؤھا(المجالي باإلضافة إلى ذلك، حمولة . الحرامشة والعوزاتلحمولتي 

معروفة ھي أيًضا بأصلھا ) غير مقصودكعقاب وفق القضاء العشائري في أعقاب قتل 
الحمولة، التي تشكل معظم سكان . اليھودي، وتنفذ حتى اليوم مبادىء القضاء العشائري

وخرج من أوساط ھذه . معروفة كقديمة جًدا في األردن، )نسمة 100،000(مدينة الكرك 
عبد السالم . دالحمولة رئيس حكومة األردن في فترة توقيع اتفاقية السالم مع إسرائيل، 

   .مجالي
وحسب الشھادات التي جمعت، فإن حمولة الجبالي الضخمة كانت تدعى في 

أفرادھا إلى ھناك من لحمولة تميمي في الخليل، حيث قدم  وكانت منضمةجبريل األصل 
ومع تفريغ البالد من سكانھا في نھاية العھد . شبه الجزيرة العربية سوية مع تميم الضاري

المملوكي، عاد أفراد الحمولة إلى شبه الجزيرة العربية، ومن ھناك انتقل معظمھم إلى 
ولة تميمي وإثر العدد الكبير ألفراد حم. الخليل ثانية في المراحل األولى للحكم العثماني

والمنضمين إليھا الذين ازداد عددھم منذ أن غادروا إلى الجزيرة العربية، إضافة إلى ضيق 
المكان في الخليل، حدثت نزاعات على األراضي التي تركھا أفراد حمولة جبريل خلفھم 

وقد أدى األمر إلى عدد من عمليات القتل التي أجليت إثرھا الحمولة . وأرادوا استعادتھا
وقد اختار معظم أبنائھا االنتقال إلى الكرك في األردن، حيث أصلھم قبل انتقالھم . ب لھاكعقا

أما الجزء األصغر من بينھم الذي يدعى اليوم شعابين، . األول إلى شبه الجزيرة العربية
والذي لم يكن مشاركا في أعمال القتل، فلم يكن معنيا بالسكن في الكرك ولكي يمنع استمرار 

  . ين عائالت الحمولة انتقل إلى يطا المجاورةالنزاع ب
ة ذكر  ذه المرحل عائلة فلسطينية أخرى من األردن ومن دول الخليج، لن يتم في ھ
ما  ي صفوف الفلسطينيين، تحمل اس بيا ف ا الصغير نس اسمھا العتبارات أمنية بسبب حجمھ

رب ود المغ ين يھ دا ب را ج ود. منتش ة أن أصلھم من يھ اء العائل روي أبن م  وي ة، وأنھ مغارب
ة  1948سكنوا حتى عام  ةفي قري داب البريطاني الخيري رة االنت ق في فت ذي أطل ، االسم ال

ى  راك عل ي ب ة بن بالد(القديم ى ال دين ال ود العائ ع اليھ ا م ة خارجي ن أجل فصل العالق ). م
ة، القارئ المتشكك يمكن أن يجد العالقة بين تلك القرية التي تحولت منذ زمن بعيد الى مزبل

ن : "عبر قصة الفصح: وبين بني براك زار ب ي يھوشع ورابي الع زر وراب قصة رابي اليعي
راكمسوبين عزاريا ورابي عكيفا ورابي طرفون الذين كانوا  ي ب ي بن ا يستطيع  ".ف من ھن

رق  ى مفت ق عل ذي أطل ة ال ه ألول وھل ذي ال معنى ل و أصل االسم ال ا ھ م م القارئ أن يفھ
ويروي أبناء العائلة أن عائلتھم كانت األغنى في القرية حتى . يريةالطرق المجاور لمزبلة خ

ام  ي . 1948ع ود ف اء يھ ود أقرب ن وج ي وع ودي المغرب ن األصل اليھ ل ع دث األھ وتح
الذي على ما يبدو (المغرب، وذكروا أن جدة العائلة كانت تربطھا عالقة بدافيد بن غوريون 

  ).اھتم بالجذور اليھودية للعائلة
أبو جراب، شمال غرب األردن معلوم األصل اليھودي لعائالت  البقعةنة وفي مدي

. فرد 600، المكونة من حوالي الياھو -مسبحةوعائلة  التي وصلت في األصل من السعودية
، وھي في األصل من بيت لحم، فيما عبيديةفي حي فخم على مشارف عمان تسكن عائلة 

شيوخ العائلة يعرفون عن أصلھم . ي بيت لحمبقي العديد من أبناء العائلة حتى اليوم ف
وھناك عائلة . اليھودي، لكنھم يخشون الحديث عن ذلك كي ال يفقدوا مكانتھم المرموقة

معلوم أيًضا األصل السامري . عبد الباقيأردنية أخرى معلوم أصلھا اليھودي ھي عائلة 
ھناك . ھا في عماننفس ويسكن معظم أبنائ 18،000، المكونة من )سامري(شمري لعائلة 

الذين يبلغ  كواملةوأبناء عائلة . الورمعلوم أصلھا اليھودي وتدعى  السلطعائلة مسيحية من 
شخص، يتحدثون ھم أيضا عن أصلھم اليھودي وعن أنھم ھربوا في عام  500تعدادھم نحو 
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 وتسكن أغلبيتھم اليوم في إربد، لكن القالئل منھم يعيشون في. زكريامن بلدتھم  1948
ورغم أنھم موزعون في أماكن مختلفة إال . الخليل وفي مخيمات الالجئين في منطقة الخليل

  . أنھم يتميزون بحفاظھم الوثيق على العالقات العائلية وبالحرية التي تتمتع بھا نساء العائلة

من ) نسبة ألصلھم من شرق األردن(المشارقة أكثر من مائة من أبناء فرع 
الفاخورة الذين يعيشون في دولة إسرائيل، يقطنون في حي ، بني صخرالصف البدوي 

ويروي أبناء العائلة . كفار طابورشرقي  الواقعة الشركسيةكفر كما  فيقليل منھم بالناصرة و
ويدعون أن اسم الصف اشتق من االسم . ھو من شعب إسرائيل أن أصل كل أبناء الصف

في الفصح وقبل " متسوت"يوم ومنھا تناول ويفتخرون بعاداتھم المتبعة حتى البني يششقار، 
أكثر من ألف من أبناء الفرع ونحو . ")قبل اليھودحتى  "متسوت"نحن نبدأ بتناول الـ("حلوله 

) 30,000حوالي (في إربد ومحيطھا  -من كل أبناء الصف يقطنون في األردن 83,000
، وفي )الدولة باألساس في خدمة ويعمل أبناؤھامن العائالت المثقفة،  500نحو (وفي عمان 

جنوب شرق  الموقر من الجھة الجنوبية وفي مدينة المجاورتين لعمان وزيزيا اللبن بلدتي
. وفي األردن يعتبرون بدًوا وليس فلسطينيين). نسمة 50,000سوية أكثر من (عمان 

 وحسب ادعاء أبناء الصف فإنھم عاشوا في الماضي بين يھود اليمن، حيث انتقلوا بعد خراب
قرية الفاخورة  .مملكة خيبر الى شرق األردن، وبذلك ھم يعتبرون من أقدم سكان المملكة

ھي أصل عائلة فاخوري في البالد، ومعلوم أنھا تنحدر في األصل من شعب إسرائيل وھي 
كما أن حمولة فاخوري الكبيرة في األردن ھي جزء من صف بني . جزء من بني صخر

ي لحمولة مسيحية تدعى فاخوري، وربما أنھا غير صخر، رغم أنه يوجد في عمان ح
مرتبطة ببني صخر، إال أنھا سميت بھذا االسم لكون أبنائھا يعملون في صناعة الجرار من 

ومقابل ذلك، يعيش في الناصرة جزء صغير من عائلة فاخوري ويشمل مسيحيين . الفخار
   .ومسلمين على حد سواء

ود في الجيش  ويروي رجال بني صخر في دولة إسرائيل اءھم خدموا كجن أن آب ب
رائيلي يش اإلس ي الج ا ف داب والحق رة االنت ي فت اني ف ي األردن . البريط وتھم ف ا أن إخ كم

. اكتسبوا شھرة في قوات األمن ھناك، ورئيس ھيئة األركان األردني ينتمي الى أبناء الصف
يرة الحويطات  ة(وبذلك ينضم الى قائد سالح الجو األردني سابقا من عش ) من صف التياھ

وللقائد األعلى للجيش والشرطة في األردن من عشيرة الكعابنة، الذين شكلوا معا جزًءا ھاما 
  .2010من القيادة العليا لألمن في األردن في سنة 

  

محمد أبو خليل مشارقة وفي يده البندقية التي تسلّمھا من الجيش اإلسرائيلي في عام 
  مع عضوي حركة االرتباط 1954
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ل حرب ر ى قب ايم ليفكوف حت ع ح ة م انوا بعالق ا ك ر كم ي صخر من كف جال بن
ر محمد أبو خليل مشارقة،  فابن العشيرة،. 1948 كان صديق ليفكوف منذ فترة خدمة األخي

ا ". موشاف يفنئيل"في " الھغاناه"في منظمة  ر كم ع الشراكسة في كف د أقن ل ق وكان أبو خلي
ل . ي بدأ قبل نشوب الحرب رسميابعدم الھروب عند فرار الالجئين الذ والعالقة بين أبو خلي

ايم ليفكوف  دأ ح دھم ب وليفكوف جعلت الشراكسة يتجندون في الجيش اإلسرائيلي، ومع تجني
ان ليفكوف . بتشكيل وبلورة وحدة األقليات في الجيش اإلسرائيلي، وكان قائدھا األول ا ك كم

وب نشطا في محاولة دافيد بن غوريون تھويد البدو ف ى )1956(ي الجن ك دأب عل د ذل ، وبع
   .التحدث عن أصل بني صخر بأنھم من شعب إسرائيل

اووجدت شھادات حول األصل اليھودي للسكان في سخنين، وفي عرابة و ر حن  دي
خنين اورتين لس ة  .المج ي خدم كرية وف تخبارات العس ي االس ابقا ف ر س ابط كبي وروى ض

ذه المعلومات للھاجانا أنه في أربعينيات ا رة من سكان ھ لقرن العشرين وصلت شھادات كثي
ودي ة، دون . القرى في منطقة سخنين حول أصلھم اليھ د يھودي ھادات حول تقالي اك ش وھن

ة  ة ذكر األصل اليھودي مثل إيقاد الشموع على قبور موتى مھّمين، سمعت من حمول خاليل
ل  ود الخلي ى يھ دل اسمھ(الكبيرة في سخنين التي يعود أصلھا ال يوي ى أصلھا الخليل ، )ا عل

ون نفس  عيادةوكذلك من عائلة  بالد يحمل من عرابة التي يعود أصلھا الى بدو من جنوب ال
ة . االسم، ومنھم سمعت شھادة حول أصلھم اليھودي ا سمع من عائل هكم من سخنين  طربي
ودي لھا اليھ ول أص ھادة ح رى ش اكن أخ ن أم رابين . وم ة الت ن قبيل ة تفرعت م ذه العائل ھ

  .دوية، ولم تعد بدويةالب

  
  ليھود فقط، في بيت قديم جًدا في دير حنامصباح قديم ذو خمسة رؤوس، شائع استعماله لدى ا
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أما بالنسبة لقرية كوكب أبو الھيجاء غربي سخنين فھنالك شھادات حول قيام     
كما توجد معلومات . سكانھا باعتناق اإلسالم تحت ضغط السلطات في عھد صالح الدين

ور إن مقام الولي المجا. بأن أصل جزء من السكان ھناك ھو من المغرب ومن العراق
الذي توجد فيه كوات إليقاد الشموع وتوقد فيه الشموع في  - مقام أبو الھيجاء -للقرية

شمعدانات حتى اليوم، وكذلك قبر أحد أبناء عائلة أبو الھيجاء الذي نحتت فيه نجمة داود 
ويّدعي  .، يشھدان أن السكان كانوا يدينون بالديانة اليھودية)كما ذكر في فصل سابق(

الكاثوليكية واألرثوذوكسية الذين  -، بأن جميع أبناء الكنائس اليونانيةرجل دين مسيحي
يعيشون في البالد، جميعھم من أصل يھودي، ألن الكنيسة األرثوذكسية ھي الكنيسة 
المسيحية األولى وكان أعضاء فيھا المسيحيون من أبناء شعب إسرائيل، وأن الكنيسة 

انشقت عن األرثوذكسية في سنة ) لكية أو الملكيينوتدعى أيضا الم(الكاثوليكية  -اليونانية
الواقعة في وسط الجليل تقطن عائلة مسيحية من أصل يھودي، حيث عيلبون وفي . 1724

وروى أحد المحليين المسيحيين أن جميع . في األردنحوسان وصلت إلى ھناك من 
إليھم مسلمون من  ، الى أن جاء18في أواخر القرن الـ  السكان ھناك كانوا ما زالوا يھود

وقد خّيروھم بين أن يعتنقوا اإلسالم أو المسيحية، . المنطقة وأرغموھم على تغيير دينھم
  . فاختاروا المسيحية، نفوًرا من الفرائض اإلسالمية

ھناك من رأس الناقورة  قربقرية البصة  وكذلك في أوساط المسيحيين سكان
المارونية ھشول تروي بأن حمولة يسك رفقه ل. دالمؤرخة . يعلمون عن أصلھم اليھودي

الحمولة ، التي تشكل معظم . شاؤولتشھد بأن أصلھا يھودي وبأن اسمھا األصلي كان 
 - الموارنة وقليال من اليونانيينكفر برعم البقية ھم باألساس مھجرو (سكان قرية الجش 

وجد مطھر في  .، بقيت يھودية، على األقل بجزء منھا، حتى القرن الثامن عشر)الكاثوليك
التي تدل على  شمعيا وأبطليونالمكان مؤخرا، كما يوجد ھناك كنيسان قديمان وقبور 

ويتحدث الموارنة في القرية عن أن جزءا من . يھودية معظم سكان القرية في الماضي
الذين قدموا الى ) القيسية كما في الخليل(موارنة لبنان أصلھم يھود، كما أبناء قبيلة القيسي 

ن من اليمن سوية مع أبناء قبيلة اليمنيين، علما أن ھويتھم غير معروفة، ويتحدثون لبنا
 حداديقول أبناء عائلة  .كذلك عن خوري ماروني ادعى أنه ينحدر من أصل يھودي

المحلية الكبيرة أنه خالل المحادثات التي أجروھا مع يتسحاك بن تسفي ادعى أن أصلھم 
لدى عدد غير قليل من العائالت اليھودية التي جاءت من اسم العائلة حداد شائع . يھودي

ولكن كون االسم جاء نسبة الى مھنة منتشرة، فليس فيه ما يدل على أصل . البلدان العربية
  . مشترك مع عائالت مسلمة تحمل ھذا االسم

ونشر باحثون إيطاليون في أوائل القرن العشرين نتائج بحثھم حول الماضي   
ويمكن االستنتاج بالشكل نفسه بالنسبة . كرمئيلقرب البعنة  ن مناليھودي للمسيحيي

ھنالك من  كفر مندا وفي .اللبنانية الواقعة قرب الحدودحرفيش ألصول المسيحيين في 
وبقي  يذكرون أنه عاش في المكان يھود وليس معروفا فيما إذا اعتنق أي منھم اإلسالم،

ب األمر سوى التوجه للمسنين في عائلة قديح من وللمعرفة الدقيقة عنھم ال يتطل .في القرية
من يافا، التي جزء من  نصارفي عائلة  . نسمة 4,000القرية التي يبلغ تعدادھا ھناك نحو 

أبنائھا مسلمون والجزء اآلخر مسيحيون معلوم، على األقل لدى بعض المسيحيين من 
ليھودي لفلسطينيين من وجمعت أيضا بعض الشھادات عن األصل ا. بينھم، أصلھم اليھودي

 وفي الناصرة جمعت معلومات كھذه. وعكا من حيفا ت، ومن عائالاللدبعض العائالت من 
الكاثوليكية من الناصرة التي جزء من أبنائھا يطلق  اسبنيوليوفي عائلة . عطّيةمن عائلة 

وعند طرد يھود . عليھم اسم اسبنيولي، معروف أصلھا من يھود سرجوسا في إسبانيا
يبلغ تعداد ھذه العائلة في . بانيا انتقلت العائلة الى المغرب ومن ھناك وصلت الى البالدإس

وفي األصل وصلت . آخرين 100نحو ) كندا(شخص وفي كلغاري  400المدينة نحو 
اسمھم الحالي لإلشارة  العائلة الى البالد باسم عطية، ولكن الجيران أطلقوا على جزء منھم

بخصوص األصل المصري من فرع  كما جمعت ھناك معلومات .الى أصلھم الجغرافي
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التي تشمل أيضا البدو، وبدرجة  - السفسيف -اليھودي لكل الحمولة الكبيرة التي ينتمي إليھا
  . ما تشكل أيضا صفا بدويا

  

  

يشتمل على زھرة وينضم الى شباكين مع ) تقريب الى األسفل من اليمين(ستدير األيمن 
من اليسار الى األسفل تقريب يظھر زھرة . (تأتي لتشويه وجودھا عالمات قريبة أخرى

سداسية في الشباك األيسر، الزھرة التي ھي بديل تمويھي نمطي لنجمة داود لدى 
طريقة البناء بالقرميد نقلت الى البالد  .الفلسطينيين كما عرض ذلك في صور سابقة كثيرة

وفقط األغنياء من بين الفلسطينيين . 19الـمن قبل الطمبلريين في النصف الثاني من القرن 
استعملوا القرميد ورأوا فيه رمزا للمكانة الرفيعة مثل الرسم على الزجاج الذي لم يكن 

إذا كان البيت ليھودي مكشوف، لم تكن ھناك حاجة للتمويه، أو أنه . متبًعا في أماكن أخرى
  .)لم يكن ليجرأ بتاتا على استعمال نجمة داود
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 المجاورة للناصرة من الجھة الجنوبية الشرقية تقطن حمولة إكسالوفي قرية 
ويدعي . بعض أبنائھا أن أصلھا من جد يھودي للعائلة قدم من اليمن التي يعلم دراوشة

من المنطقة الحدودية بين ) من التياھة(آخرون أن أصلھم من قبيلة الحويطات البدوية 
وجود بعض العائالت ذات أصل مشترك في كما يدعون . األردن والسعودية شرقي العقبة

وھناك فرع من الحمولة في إكسال ُيدعى معابرة كونھم سكنوا في . طلوزة بالضفة الغربية
 .كسلوت تابوروكان االسم األصلي للقرية ". معبراه"الماضي في خيام بظروف تشبه الـ 
والد رفائيل الذي كان صديق أحمد موسى دراوشة وفي فترة إقامة دولة إسرائيل عمل 

والحقا ُسّمي األوالد في ". البلماح"المجاورة، بالتعاون مع تل العدس من ) رفول(إيتان 
ويمكن العثور لدى العائلة على عادات زواج . العائلة أسماء شخصية مثل ديان وغولدا

أيام للمعزين واستكمال الجلوس في  3األخ من أرملة أخيه وكذلك فتح بيت العزاء لمدة 
وكان الختان يتم في الماضي بعد أسبوع حتى سنتين . عزاء في إطار العائلة ألسبوعبيت ال

وخرج . سم 30وجزء من شواھد قبور أبناء العائلة لھا قاعدة أعلى من . من عمر المولود
الذي يصل ارتفاع قاعدة قبر عبد الوھاب دراوشة من صفوف العائلة عضو الكنيست 

من الصعب التمييز بين أبنائه  ويوجد للعائلة أيضا فرع. سم 80زوجته المرحومة الى نحو 
 وتوجد لنفس األب اليھودي لحمولة دراوشة ذرية أخرى،. واليھود العلمانيين في إسرائيل

 800من الناصرة التي يبلغ تعدادھا نحو فاھوم عائلة  -أصلھا اليھودي تعلم ھي أيضا عن
بر عائلة راقية، حيث يتميز أبناؤھا ھذه العائلة ھي من العائالت العريقة وتعت. نسمة

ويشبه أبناؤھا اليھود األشكناز، أما بنات العائلة فھن ذوات حسن . باستقامتھم وثرائھم
-560الذي زار البالد في السنوات أنطونيو مارتر يذكر أن الرحالة المسيحي ( .وجمال
النساء العبريات في ھذه المدينة رائع جًدا حسن : "تقريًبا، كتب عن نساء الناصرة 570

-1936خالل أحداث   ").الى درجة أنه ال يوجد بين العبريات في تلك البالد أجمل منھن
عارض أحد أبناء العائلة رجال الثورة ومّسھم باليھود، فتم حبسه من قبلھم في  1939

أوري من المزاريب، كما روى للدكتور (حفرة كما حبس أيضا عاموس يركوني 
والحقا نشط االثنان مًعا في المساعدة على حماية اليھود في ) ينعن الحادثت ميلشطاين

  . إطار الجيش اإلنجليزي

أسستا ھذه  اللتينأم الفحم من  نالكبيرتي محاميدومن المعلوم أن حمولتي جبارين و
على جبل  الواقعةبيت جبرين البلدة الواقعة في وادي عارة بعد أن انتقلتا الى ھناك من 

حمائل عديدة  ، تنحدران من أصل يھودي كما ھي الحال لدى)ات غاتشرقي كري(الخليل 
وھناك فرع آخر كبير من الجبارين قد سبق ذكره، ھرب . أخرى من منطقة جبل الخليل

فرع آخر من . الى منطقة في جنوب يطا وترك بيت جبرين خالية من سكانھا األصليين
نتمي إليه عدد من الوجھاء قرب زخرون يعقوب ويالفريديس حمولة محاميد استقر في 

وفي وادي عارة يمكن العثور أيضا على أبناء . ابتسام محاميدومن بينھم الناشطة اليسارية 
وھكذا أيضا بالنسبة لعائلة . حمولة مسلماني، وكما في أماكن أخرى معلوم أصلھا اليھودي

صب السفير الذي شغل من الوحيد" العربي"علي يحيى  ابنھاالذي كان  كفر قرعمن يحيى 
يروي أبناء عائلة جھشان المغار  في قريةو .)في فنلندا واليونان(خارج البالد  اإلسرائيلي

. المسيحية عن أصلھم وأصل أبناء عائلتھم من األردن بأنھم من مسيحيي شعب إسرائيل
وفي جلجولية يعيش اليوم، . معلوم أصلھا اليھوديالطيرة من عراقي كما أن عائلة 
من أبناء عائلة رابي الذين ورد  300من أبناء حمولة طه ونحو  600نحو  باإلضافة الى

وكان آباء الفروع اليوم في ھذا المكان قد ھربوا . ذكرھم جميًعا آنفا في الحديث عن بديا
  . من بديا، حيث أصلھم، إثر نزاعات حدثت ھناك بين السكان 1936الى ھناك في سنة 

ليس فقط أن أبناء الحمولة، المنتشرين . كبھاومن المدھش جًدا قصة أبناء حمولة 
، يقولون إن أصلھم يعود الى أھرون ھكوھن، بل كفر قرعفي قرى المثلث الشمالي حتى 

 :للكلمات العبرية إنھم يفسرون أيضا اسم الحمولة على أنه مكّون من الحروف األولى
     .ھروناكوھن ھـني بوھنيم كـ
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  وفلسطينيين عرب زعماء أقوال
ورتر  1917قد كتب سنة  األمير فيصلذكر آنفا فإن  وكما يكس فرانكف دكتور فل لل

ان ( ة وك دة األمريكي ات المتح ي الوالي ا ف ة العلي ا قاضيا للمحكم ّين الحق يم صھيوني ُع زع
اون المشترك سنجعل : ")روزفلتمقربا من الرئيس  دم وبالتع اء نفس العرق وال نحن أبن

اجروا ك "عون"جّد فيصل ". البالد مزدھرة ذين ھ ان ابناً ألم من عائلة من نسل إسرائيل ال
ا . إلى شرق األردن وبعدئٍذ رجعوا إلى قريتھم في الغرب ان معلوًم وم، ك وخالًفا للوضع الي

د خاص  ذاك جھ ذل آن م ُيب ده، ول ا فيصل األصل اإلسرائيلي ألم ج أ فيھ ي نش رة الت ي الفت ف
  .إلنكار ذلك

اء : "ناتان يلين مورلـ 1967بعد حرب أنطون عطا هللا  قال نحن في األصل أبن
) تنصرنا(أنا من مواطني القدس جيال بعد جيل، وال شك أننا اعتنقنا المسيحية . "شعب واحد

لمون  ود والمس د تحالف اليھ ال، لق ل ح ى ك بعد خراب الھيكل في عھد الغزو المسيحي، عل
اب". لمواجھة الصليبيين والمحافظة على القدس ي ونقالً عن رئيس س ي، ف ان األردن ق للبرلم

ول حف يق دى الص ه إلح دودنا : "حديث ام ج دوا عظ ي األرض لوج اً ف روا عميق و حف ل
ة ال نكشف  ويّدعي نجل قيادي مسلم معروف". المشتركة دس الشرقية، ألسباب أمني من الق

ل  دا القلي ا ع ه م بالد وماضيھم، أن عن ھويته ھنا، وھو من عائلة ذات معرفة غنية بسكان ال
ونقلت سمدار بيري  .في البالد ھم من أصل يھودي" العرب"لعرب الحقيقيين، فإن بقية من ا
الون يديعوت أحرونوت لصحيفة  ياسر عرفات عن اً ب ة، مطلق ة االنتفاضة الثاني د انطالق بعي

ات ام عرف ة إلم ام، نظراً لقل افي من االھتم در الك ة  تجارب، إال أن األمر لم يحَظ بالق بالثقاف
  ."نحن، الفلسطينيين واليھود، كلنا أبناء النبي صموئيل": قولهالتاريخية، 
أن    انوا اليسوع االدعاءات الفلسطينية ب ل ك يحيين األوائ أن المس ان فلسطينياً وب ك

بق  ه س ى أن تنتاجنا، حت ر اس كل كبي د وبش ذلك، تؤك اتك ب  لعرف يحأن لق يد المس  الس
وتصر . العبثي، بأنھم من أصل كنعاني، وبھذا ناقض ادعاء الفلسطينيين "بالفلسطيني األول"

ى  حنان عشراويالقيادية الفلسطينية المسيحية  رن العشرين عل ذ تسعينيات الق ا نشر من كم
ل اد المسيحيين األوائ م أحف أن الفلسطينيين ھ ا ب يحيين . قولھ ل المس ان اليسوع وأوائ ا ك ولم

تُ  د اس م فلسطين ق ر واالس ي إسرائيل، وحيث أن التعبي اة اليسوع جميعاً من بن د وف حِدَث بع
الجزء األھم من . بقرن تقريباً، فإنه من الواضح أن ھناك عدم دقة في ھذه التقاليد الفلسطينية

الفلسطينيين األصليين سكان البالد الدائمين، بمن فيھم المسيحيون، ھم في الحقيقة من أصول 
مسيحية من بينھم، بأنھم من كذلك ُيمكنھم أن يروا في جزء منھم، خاصة األقلية ال. إسرائيلية

ق  م تطل اً فلسطينيين ول وا يوم م يكون رغم من أن ھؤالء ل ى ال ساللة المسيحيين األوائل، عل
  .عليھم ھذه التسمية

كثرت مؤخًرا األصوات في المعسكر الفلسطيني التي تتحدث عن موضوع ھوية 
صّرح عضو ) 1947ذكرى قرار التقسيم لألمم المتحدة عام ( 29/11/2011في : يسوع

كما جاء في (في التلفزيون الفلسطيني التابع لفتح  جبريل رجوبالقيادة المركزية في فتح 
أن أعظم فلسطيني في التاريخ منذ السيد المسيح ھو ياسر بما معناه ) النص العبري للكتّيب

نشرت السلطة الفلسطينية في ) قبيل احتفاالت عيد الميالد( 30/11/2012وفي . عرفات
يسوع ھو ): كما جاء في النص العبري للكتّيب(الحياة الجديدة إعالنا بالنص التالي صحيفة 

فلسطيني، ياسر عرفات الذي يضحي بنفسه ھو فلسطيني، وأبو مازن، رسول السالم على 
وفي اليوم نفسه قال مفتي ! ما أعظم ھذه األمة، أمة الثالوث المقدس - األرض، ھو فلسطيني

السيد المسيح ھو : في تلفزيون السلطة الفلسطينية أحمد حسينية القدس والسلطة الفلسطين
، محافظ ليلى غنام، عشية عيد الميالد، صرحت 24/12/2012وفي  .فلسطيني دون منازع
بإمكاننا أن نكون فخورين بكون السيد المسيح ھو فلسطيني وبأن فلسطين : رام هللا، بما معناه

في القناة خليل شوكة قال المؤرخ الفلسطيني  16/12/2012وفي  .ھي مكان والدة األديان
. أنه في نھاية المطاف وفق تحليل األمور، فإن المسيح ھو فلسطينيالفلسطينية بما معناه 

، 25/12/2012وأنھت السلطة الفلسطينية سلسلة أقوالھا في موضوع عيد الميالد، 
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ا ابن مريم، بأنك كنت يمكننا أن نتفاخر، ي: بتصريحھا في الصحيفة المذكورة بما معناه
صائب . د 2010في لقاء سري قام به في سنة  .الفلسطيني األول المخلص لإلنسانية

عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات مع إسرائيل، مع ممثلين من األردن، اعترف 
كما اعترف باألصل اليھودي لبعض العائالت الفلسطينية . باألصل اليھودي لعشيرة عريقات

وفي لقاء . رى التي ذكرت في طبعة سابقة من ھذا الكتّيب، وموضوع أصلھا واضح لهاألخ
   .أنا لن أتھّود: صائب عريقات أربع مرات الجملة. كّرر د لوال غلينمع 

  تطابق نتائج األبحاث وأھميته
التاريخي، المبني على سالالت النسب للعائالت الفلسطينية  - البحث الديمغرافي

يلة جدا، السالالت التي تم تسجيلھا من قبل العديدين بجھد كبير على على مدى فترة طو
من بين الفلسطينيين في غرب % 89.5مدى سنوات طويلة، يعرض كما ذكر نسبة الـ 

  .إسرائيلي -كذوي أصل يھودي 2008األردن في أواخر 
من ، Yالبحث الوراثي، الذي يستند إلى عّينة جيدة وكبيرة نسبيا للكروموزوم 

ال يشمل (من الفلسطينيين في البالد % 82 يظھر أن نسبة ية تسعينيات القرن الماضي،بدا
سنة تفسران  20إضافة البدو والزيادة الطبيعية خالل نحو (ھم ذوو أصل إسرائيلي ) البدو

  ).رقامعظم الف
العادات والتقاليد العديدة، الشھادات العديدة التي جمعت،  - البحث األنثروبولوجي

% 80، يعرض نتائج لدى كما تم تفصيلھا في الفصول السابقة، أسماء العائالتمن واألدلة 
ھذا قبل أن يصل البحث الى نھايته ومن المرجح أن يتم . مجموعة السكان ذات الصلة من

العثور على حمائل أخرى وقبائل أخرى سيتبّين أصلھا اليھودي، وكذلك عادات وتقاليد 
ت الصلة ال تشمل الدروز واألكراد غرب األردن، والتي مجموعة السكان ذا. يھودية أخرى

رغم وجود شھادات جدية بشكل عام حول أصلھم من قبائل إسرائيل، فإن البحث 
  . اإلنثروبولوجي لم يتناول تقريبا المستوى الحمائلي لديھم

قبائل،  - من السكان، فالمقصود من المجموعات% 80عندما يدور الحديث عن 
وفي كل مجموعة كھذه توجد نواة . مھا التراكمي يصل الى ھذه النسبةحمائل وعائالت حج

كبيرة أو صغيرة يمكن من خاللھا التعرف على الشھادات، العادات والتقاليد واألسماء 
ال يعني ذلك أن األمور معروفة لكل فتى أو حتى لكل كبير في . المعروفة في المجموعة

من % 80تي ذكرت أسماؤھا ھنا تصل الى أضف الى ذلك، أن المجموعات ال. المجموعة
المجموعات المتشابكة ھي . السكان فقط عندما تضم إليھا مجموعات أخرى تتشابك معھا

تلك التي لھا أصل مشترك مع المجموعات التي ذكر اسمھا ھنا، وانفصلت عن األخيرة، أو 
. تشابكةأن األخيرة انفصلت عنھا، وأن معرفة أصل المذكورة ھنا يدل على أصل الم

وعندما يتم تفصيل نسبة المعرفة اإلنثروبولوجية المنوطة بالمجموعات، يشمل المتشابكة، 
في الضفة الغربية، وإلى % 85حسب مناطق غرب األردن، تصل النسبة الى نحو 

من المنصھرين الغرباء، ليسوا عرًبا، % 4يشمل (في حدود الخط األخضر % 90نحو
حيث لم يكن (في قطاع غزة % 60، وإلى نحو )نسبة ضئيلةالذين كّونوا عائالت مختلطة ب

  ).باإلمكان الدخول لغرض إجراء البحث
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 -%65التاريخي، ھي في حدود  - النسبة المقابلة، النابعة من البحث الجغرافي
وكون ھذا البحث ھو األقل دقة من بين األبحاث الثالثة، فإنه في ضوء األبحاث %. 85

  %.85 -%80أنه يجب تقليص الحد الناتج من ھذا البحث إلى األخرى األكثر دقة، ينتج 
حتى إذا كان يمكن التشكك في بحث معّين أو في ميدان بحثّي معّين والبحث فيھا 
عن معلومات غير دقيقة أو تقديم تفسيرات أخرى لنتائجھا، فإن توفر نتائج عدد غير قليل 

 بأن جميع األبحاث المذكورة سوية من األبحاث في ميادين بحثّية متنّوعة، ال يترك شّكا
تعني أن أغلبية كبيرة جدا من الفلسطينيين غرب األردن ھي في األصل من شعب 

  .إسرائيل
األبحاث  ميادين تطابق األرقام الناتجة منالقرب الكبير، بل  أضف الى ذلك أن

جاھلھا، بل ليس فقط أنه ال يمكن ت ولذلك،تكسب ھذه األرقام درجة ثقة كبيرة جدا،  األربعة
  .كما ھو معروض في الفصل التاليھي والنتائج النابعة منھا قد تشكل أساسا لحلّ النزاع، 

حول مالبس الملك الجديدة، فإن كشف ھانس كريستيان اندرسون في رواية 
الكذبة، التي صدقھا الكثيرون لفترة قصيرة، كان سريًعا جدا، وكان بمقدور أحد األطفال 

ومقابل ذلك، الكذبة المتفق عليھا في موضوع ھوية . ذلك الكشف الصغار أن يؤدي إلى
فقط تطابق نتائج عدد غير قليل من األبحاث بمقدوره أن الفلسطينيين متجذرة إلى درجة أنه 

  . ، نتيجة جھد متواصل للكثيرين، تصديق الكذبة األكبر في التاريخيقّوض
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  خطة االرتباط –الحـل المنشود

ألنفسھم، وما أقل الذين  هن بإصرار نحو الطريق الذي اختاروما أكثر الذين يسعو"
  ."يسعون نحو الھدف

   فريدريك نيتشه

إضافًة إلى أھمية معرفة صلة القرابة بين غالبية الفلسطينيين واليھود، سبيالً      
للتخفيف من الكراھية بينھما، يشير االكتشاف بخصوص ھوية الفلسطينيين نحو التوجه 

  .ال يرفع أخ على أخ سيفاقد أفرد الكاتب لھذا الحل جزًءا كبيًرا من كتابه الصحيح للحل، و

، وأقواله تتطرق 22ديفيد بوھمالفيزيائي الشھير االقتباس التالي منقول عن كتاب 
 وفيما فلسطين، لسكان بالنسبة مفھومھا حاد كموسى الحالقة أن إالإلى اإلنسانية بأسرھا، 

  ):الكاتب إبراز امقالغ الخط( ألقواله ترجمة يلي

ھذا  .وھم بشكل منفردھو نشأت قد ]البشرية للمجموعات[ األجزاء ھذه كافة بأن التفكير"
 وفق العيش إن محاولة األمر، فحقيقة. وبلبلة أبدي نزاع يؤدي الى أن إال يمكنه ال الوھم
 إلى ا،بخالصتھ أدت، التي ھي منفصلة، الحقيقة في ھي األجزاء كافة بأن القائلة الرؤية
  ".اليوم نواجھھا التي المتأججة األزمات من بالتضخم آخذة سلسلة

ً  الشھير الفيزيائي أقوال تشكل أن ينبغي  في يسكن من كل درب ينير نبراسا
 وحيال تصفية، عملية كل وحيال إرھابية، عملية كل حيال حرب، كل إزاء فلسطين،
قيادة دولة  الكبيرة التي تعانيھا ةالبلبل وحيال قسام، وكل حاجز، وكل البريئة، الضحايا
من  واألزمات البلبلة باتت فلقد! الفلسطينية السائدة في السلطة الفوضى وإزاء إسرائيل
  .المتفشي اإلرھاب أبنائھا أجساد على جّربت أخرى، دول كثيرة نصيب

المشكلة بضوء جديد  في التأمل يستدعي المنطقة، يكتنف الذي المعقد إن الوضع
السلبية الضخمة  الطاقة تحويل ھو فالمطلوب .المنطقة سكان اعتاد عليه امم وأوسع

اتجاه كھذا ليس فقط أنه يتيح لشعب إسرائيل أن . إلى اتجاه إيجابي المستھلكة في النزاع
   .يعيش بسالم وأمن، بل أيضا يمكنه من تنفيذ قفزة كمية في الطريق الى زيادة حجمه وقوته

 بالدولة الكامنة الكبيرة الطاقة الصھيونية الحركة ايةبد منذ طوين مارك لقد رأى
  "):اليھود على" في كتب كما( اليھودية

ة إسرائيل في العالم أنحاء كل من اليھود تجميع ھرتسل .د ينوي" م خاصة مع حكوم ... بھ
ي، حسب ذه وقف يجب رأي ة ھ وراً  الحيل ة  .ف ا أن يكتشف عرق األدمغ ذا قطعي يس محب فل

ي . م قوته فجأةالذكية في العال ا نستطيع االستمرار ف ا كن ا لم ول تعرف قوتھ فلو كانت الخي
  ".ركوبھا

ط،  اً فق دتا جزئي د تجس ارك طوين، فق وءة م ل نب ا مث ل، مثلھ ودور ھرتس وءة تي نب
وءة طوين ق الكامل لنب ي عدم التحق ى السبب ف ارة بسھولة إل ذا  .ويمكن اإلش ال شك أن ھ

 .ني الذي حدث في غضون تحقيق نبوءة ھرتسلالفلسطي -السبب ھو الصدع اليھودي

د الشقين إن الحل النابع مباشرة من الھوية الحقيقية للفلسطينيين، ھو  ادة توحي إع
ذكور  !المتنازعين ليكونا شعًبا واحًدا في دولة واحدة في فلسطين غرب األردن التوجه الم

ً "يتفق  لو، ومع  مع األھداف األصلية لمنظمة التحرير الفلسطينية" ظاھريا ات أوس ل اتفاقي قب
ذه ا ھ ي أيامن ر من الفلسطينيين ف ى  –أھداف الكثي دة عل ة واح ة علماني ة ديمقراطي ق دول خل

نجده . كامل فلسطين غرب النھر ك، س ر من ذل ه، وأكث وفي الواقع، ھذا التوجه يمكن تحقيق
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د إدخال تصحيح جذري وأساسي،  ق األمر مقبوالً على اليھود، لكن بع ة بحيث ال يخل دول
  .، دولة ھي وصفة أكيدة لمصائب مستمرةثنائية القومية

اليمين  ة ب اني الخاص ع األم اً م ق تمام ه ُمتف ذا التوج دم، ھ ا تق ى م الوة عل ع
رائيلي ة –اإلس رائيل الكامل ة . أرض إس اد معادل ن إيج ة يمك ذه الحال ين فبھ وية ب التس
انبين المتطرفين ى . من كال الج ا التوصل إل ذه يمكنھ ينتسوية كھ اً لسالم سالم مت ، خالف

والً . ھش، وليد الحلول الوسط بين المعتدلين من كال الجانبين ر قب ة واألكث إن الطريقة العادل
ى ي عل ي الحل المبن ذ تكمن ف ة انضمام: للتنفي االفلسطينيين  غالبي دًدا وطوعًي للشعب  مج

  .!اإلسرائيلي

ثيرة، وأھمھا القيام ، يشتمل على عناصر كخطة االرتباطالحل المذكور، المسمى 
اإلسرائيلي وتجتث من  - بعملية تأھيل ترسخ في أوساط الفلسطينيين معرفة أصلھم اليھودي

قلوبھم الكراھية لليھود وللحركة الصھيونية، لكي تتاح لھم فرصة المشاركة والمساواة 
افة كمواطنين من الدرجة األولى، عن طريق إكسابھم اإللمام باللغة العبرية ومعرفة الثق

ھذا الحل يجب أن يكون جذرًيا، لذلك ال بد من تنفيذه على مدى سنوات ليست . اإلسرائيلية
 .بقليلة، األمر الذي من شأنه التخفيف عن الشقين، ويضمن لھما استيعاب حقيقة أنھم أشقاء

ومن . ستسري العملية فقط على الفلسطينيين الذين يسكنون اليوم في أرض إسرائيل الغربية
لعملية وأجواء السالم واالزدھار االقتصادي الذي سينتج عنھا يستطيع العديد من خالل ا

يھود المنفى، الذين يعانون من الالسامية ومن مشاكل اقتصادية أو يريدون تأمين الھوية 
  .   اليھودية لذريتھم، الھجرة الى إسرائيل لتسھيل عملية االستيعاب التدريجي للفلسطينيين

دية، فإن خطة االرتباط تعني بداية عملية تدعى تجميع مبعدي من الناحية اليھو
وھذه العملية ھي جزء من تطلعات شعب إسرائيل، الى جانب تجميع المنافي، . إسرائيل

في صالة الثمانية (الفجر  -كما ھو متبع طلب ذلك ثالث مرات في اليوم خلالل صلوات
دي إسرائيل كنسل القبائل العشر ومن المتبع تفسير مصطلح مبع. ، الظھر والمغرب)عشرة

وھناك معنيان لمبعدي إسرائيل، . التي فقدھا شعب إسرائيل في فترة خراب الھيكل األول
المعنى األول يتطرق للبعيدين جغرافًيا، أي في المنافي، أما المعنى اآلخر لمبعدي إسرائيل 

رابي ك أنه حسب فتوى ذل. ثقافًيا عن الشعب اليھودي - فيتطرق الى أولئك البعيدين دينًيا
، ابتداء من تلك "اليھودي يعرف بدينه"في القرن العاشر حول ذلك أن سعادية غاؤون 

الفتوى فإن أبناء شعب إسرائيل الذين كانت لھم ديانات غير يھودية، سواء بإرادتھم أو 
ة ولذلك فإن أولئك الذين تركوا الديان. نتيجة اإلكراه، تم لفظھم من بين الشعب اليھودي

ويشمل ھذا المصطلح كما ھو متبع . يجب تعريفھم كمبعدي إسرائيل دينًيا وثقافًيا اليھودية
نسل القبائل العشر الذين ال يدينون اليوم بالديانة اليھودية، لكنه يشمل أيضا نسل اليھود 

وھذا . الذين أبعدوا عن شعب إسرائيل على مدى األجيال بعد أن تركوا الديانة اليھودية
   .  د يسري أيضا على معظم الفلسطينيين الذين يعيشون اليوم غربي نھر األردناإلبعا

وبما أن أغلبية العالم تنشد الحل الذي يؤدي الى السالم في فلسطين منذ زمن 
طويل، فإنه رغم الثورية الكبرى المطلوبة من أجل تبني خطة االرتباط، في غياب أّي 

الم، فإن الفرصة ستتاح لكل الشركاء في حل إمكانية جدية أخرى تؤدي الى تحقيق الس
والحقا، بعد أن تحدث سابقة تجميع مبعدي . النزاع في فلسطين لقبول ھذا الحل المدھش

إسرائيل الذين ليسوا في منفى جغرافي، سيكون من السھل جًدا قبول فكرة تجميع مبعدي 
وبما أنه ال . واءإسرائيل الموجودين في المنفى الجغرافي والمنفى الروحي على حد س

يوجد مكان كاف للجميع في فلسطين الغربية فستكون ھناك حاجة لتنفيذ عملية االرتباط في 
   . أماكن تواجدھم أيضا

ا  ة، فإنھ ون ممكن اط وتك ة االرتب اح عملي ي تت ديني، لك راه ال من اإلك ال تتض
د تل ى أن تعطى للمنضم، بع ومي، عل وم فاالنضمام يجب أن يكون على المستوى الق ه عل قي

ذا  العقيدة اإلسرائيلية، حرية االختيار بأن يكون علمانياً أو أن يرجع إلى ديانته األصلية، وھ
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التوجه يتفق تماماً مع التشريعات الدينية اليھودية التي كانت متبعة في فلسطين زمن الھيكل 
انوا األول والثاني، فيومئٍذ لم يفقد ذين ك دة  أبناء شعب إسرائيل ال انعب اءھم للشعب  أوث انتم

ه اء إلي رط لالنتم ة كش اق اليھودي ى اعتن روا عل م ُيجب رائيلي ول ى . اإلس ن اإلطالع عل يمك
الي تفاصيل أخرى حول ھذا الحل ي الفصل الت ابين و ف ى أخ سيفافي الكت ع أخ عل  9ال يرف

إن التوجه المذكور يتالءم أيضا مع الخطوط العريضة من  .7ال أرض نزاع –ووطن مشترك
ذه . للحكومة اإلسرائيلية األولى، والتي لم تتغّير بتاتا في ھذا الموضوع 8/9/1949تاريخ  ھ

ة  ن أن الدول دث ع ة، تتح زاب ديني ة أح مت أربع ي ض ة، الت ة للحكوم وط العريض الخط
  .ستضمن حرية العبادة وتمتنع عن الشؤون الدينية

ة شرا كة األصل مع وبالمقابل يجب أن يتم في أوساط اليھود، أيًضا، تأھيل لمعرف
اه . اإلسالمية -الفلسطينيين ومعرفة الحضارة العربية راب تج ھذا التأھيل يجتث نظرة االغت

دول  ة ال اإلنسان الفلسطيني ويمھد الطريق أمام الجمھور اليھودي نحو سالم حقيقي مع كاف
  .العربية

وب يجعل خطة ر المطل ر اإلدراكي الكبي ى أن التغيي ة األول دو للوھل  ورغم أنه يب
ك  ذ وذل ة للتنفي د قابل االرتباط المطروحة غير عملية وغير واقعية، إال أن ھذه الُخطة بالتأكي

  :لألسباب التالية

رة   . أ اك عائالت كثي ـ(في الوسط الفلسطيني ھن ة ال بعض %) 50قراب معروف أصلھا ل
المسنين، وھؤالء ُتسعدھم العودة لشعبھم، خاصة إذا علموا بتوفر ھذه الرغبة لدى ھذا 

  .عبالش

اب،  . ب  ُيفضل الكثير من الفلسطينيين المواطنة اإلسرائيلية، على الحياة تحت سلطة اإلرھ
ذلك  ى، ول ال بل نجد من بينھم من ھم تواقون للتمتع بحقوق مواطنين من الدرجة األول

 .ستكون ھناك رغبة لدى كثيرين منھم باالنضمام للشعب اإلسرائيلي

اط   . ج ة االرتب ى خط دم، تبق ا تق ى م اء عل طين بن كان فلس ل س ل المفضل لك ة الح بمثاب
رد  ى كل ف ن من إحالل السالم، وعل الغربية، ناھيك عن كونه الحل الوحيد الذي يمّك

   .من ھذا الشعب أن ُيقرر فيما إذا كانت ھذه الُخطة تناسبه، وأن يعمل وفق ذلك

لخص بنجاعة أھمية التغيير المفھومي المطلوب من األطراف،  مارتن لوثر كينغ
لن أستطيع قط أن أكون ما علّي أن : تغيير الذي يمّكنھم من أن يتقّبل كل واحد منھم أخاهال

أكون ما دمت أنت ال تكون ما عليك أن تكون، وأنت لن تستطيع قط أن تكون ما عليك أن 
  .أنا ال أكون ما علّي أن أكون دمتتكون ما 

  االرتباط خطة تنفيذ
 خطة تتبنى أن إسرائيل حكومة اط، علىاالرتب خطة تنفيذ باإلمكان يكون لكي

وقبل بدء التجريب تسعى إسرائيل  .الخطة تجريب األولى المرحلة في تشمل تنفيذية
للوصول الى اتفاقية مع السلطة الفلسطينية حول إرادة مشتركة لبحث وفحص خطة االرتباط 

على البدو في  يتم التجريب على ما يبدو في مناطق الخط األخضر،. كوسيلة إلنھاء النزاع
تجري العملية بشفافية . الجنوب الذين تتطوع عائالتھم للخدمة في الجيش اإلسرائيلي

وتستطيع األطراف المعنية أن ترسل مراقبين للتأكد من أن العملية مقبولة عليھم وال تتضمن 
العملية المقترحة تشمل الطلب من كل من ينضم إليھا أن يعرف  .لتحريض.اأي نوع من 

  :ضيع التاليةالموا
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  ؛)يشمل معرفة القراءة والكتابة(اللغة العبرية . 1

  كالسيكيات، وخاصة أفالم، القليل من الشعر والنثر؛ -ثقافة شعب إسرائيل. 2

  تاريخ شعب إسرائيل؛. 3

  ؛)أرض إسرائيل(تاريخ فلسطين . 4

التاريخ التناخ، مع التشديد على التوراة، ولكن أيضا األسفار األخرى التي تتناول . 5
 باألساس؛

  .التقاليد اليھودية. 6

الحجم المطلوب للمنضمين للخطة يكون قريبا لما ھو مقبول لدى أغلبية اليھود 
وھذا العدد يكون حتى أكبر . العلمانيين وبمستوى يضمن نوعية المنضمين لخطة االرتباط

ب القتراح ھذا أما األسبا. من المقبول في التھويد، ولكن دون التركيز على شؤون الدين
ھنالك حاجة إلعطاء وزن للوعي المضاد للتربية المعادية وللتحريض : الحجم الواسع فھي

وكذلك، في حاالت . اللذين مورسا على الفلسطينيين في الماضي بكل ما يتعلق بإسرائيل
كثيرة يجب تحسين مستوى ثقافتھم، من أجل تحسين احتماالت استيعابھم بشكل ناجح في 

وتتم معرفة المواضيع عن طريق . إلسرائيلي وليس كمواطنين من الدرجة الثانيةالمجتمع ا
التأھيل من خالل دورات مسائية وفي أواخر األسبوع، من أجل عدم فصل المشاركين عن 

  .دائرة العمل أو الواجبات العائلية

  :يطلب من المنضم للخطة

  القسم على عدم االنتماء للشعب العربي؛. 7

  .زالة الشك في االنتماء التام لشعب إسرائيلالتعميد إل. 8

طلب عدم االنتماء للشعب العربي ال يعني، بأي شكل من األشكال، طلب االنفصال 
عن الثقافة العربية، كما على سبيل المثال الكثير من اليھود الذين قدموا الى البالد من دول 

التعميد يكون وفق السابقة . سيةاالتحاد السوفييتي سابقا، حيث لم ينفصلوا عن الثقافة الرو
صحيح أن التعميد ھو مطلب . التي اتبعت بالنسبة لمعظم يھود إثيوبيا بعد ھجرتھم الى البالد

غرباء عن (للتطھر من أي شك محتمل بدخول أغيار  ولكن مفھومه قومي فقط فقھي، - ديني
ترك أو قبول أو يعني  إلى العائلة على مّر األجيال، وليس له أي مفھوم) شعب إسرائيل

  .أي دين كان فرض

ويتضمن القسم بشكل واضح تفضيل  .قسم الوالء لشعب إسرائيل ولدولة إسرائيل. 9
اإلخالص لشعب إسرائيل ولدولة إسرائيل على أي انتماء عام آخر، بما في ذلك لإلسالم أو 

ياديون من للمسيحية، على أن يشمل مفھوم ھذا التفضيل التزاما بالتخلي عن أي دين يقوم ق
داخله بأعمال عدائية ونشر كراھية وتھديدات ضد شعب إسرائيل، ودولة إسرائيل أو 
اليھودية، إال إذا كان ھؤالء القادة مجرد أقلية وقام معظم قياديي ذلك الدين ضدھم بإصرار 

  .وحزم ونّددوا بھم بشكل ال يفسر على وجھين

  :في نھاية العملية يجري

في  ية للمنضم لالرتباط إذا لم يكن مواطنا إسرائيليا وتسجيلهإعطاء جنسية إسرائيل. 10
حسب اختياره ووفق بقائه على ( إسرائيل كابن كيھودي أو خانة القومية في بطاقة الھوية

إذا ترك دينه غير اليھودي يمكنه أن يختار التسجل كيھودي، وإال سيسجل  -دينه األصلي
  ).كابن إسرائيل

التوقيع على اتفاقية بين حكومة السلطة الفلسطينية  على ضوء نجاح التجربة يتم
وحكومة إسرائيل بما يتعلق بالعملية الكاملة وفرض سريانھا بداية على سكان يھودا 
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تشمل االتفاقية موضوع فرض سريان القانون اإلسرائيلي في يھودا والسامرة . والسامرة
. مقابل إعالن الوالء للدولة وإعطاء مكانة مقيم دائم لكل فلسطيني يسري عليه القانون،

وبالمقابل ستضطر دولة إسرائيل الى إجراء تعديل في موضوع مخصصات التأمين الوطني 
كي تدفع ھذه المخصصات باألساس كتخفيضات من ضريبة الدخل للعمال بدل أن تدفع 

يستطيع . 70كمخصصات، كما كان الوضع قبل إصالحات لجنة بن شاحر في سنوات الـ 
يتم تفعيل . على مكانة مقيم أن يتسجلوا كمرشحين للمشاركة في خطة االرتباط الحاصلون

خطة االرتباط باألساس حسب سلم أفضليات حكومة إسرائيل في البلدات التي يوجد فيھا قبل 
على أن يكون الطموح ھو الوصول، خالل مدة . غيرھا مستوى عال من اإلخالص للدولة

ويشمل . منضم في السنة 50،000يم العملية، الى نحو ليست طويلة من االستعدادات وتنظ
  .العدد أيضا منضمين من أوساط مواطني إسرائيل

في الفترة التي تستمر فيھا العملية تستمر الحكومة الفلسطينية في االھتمام بالشؤون 
المدنية للجمھور الفلسطيني، بالتنسيق مع حكومة إسرائيل، وبالمراقبة على سالمة عملية 

باط وضمان رفاھية الفلسطينيين قبل وبعد انضمامھم وكذلك أولئك الذين يختارون عدم االرت
ويمكن لرجال جمھور فلسطينيين من الذين ينضمون لخطة االرتباط أن يقدموا . االرتباط

في السنوات األولى ستكون ھناك حاجة إلعطاء حصة متفق عليھا . ترشيحھم للكنيست
، لصالح أولئك الناشطين الفلسطينيين 120الى األعضاء الـ مسبقا ألعضاء كنيست باإلضافة 

من أجل تسھيل اندماجھم في الجھاز اإلسرائيلي، وھذه الحصة تكبر مع ازدياد عدد 
المنضمين، ولكن بالمقابل، كلما اندمج رجال الجمھور الذين حصلوا على مكان داخل 

ثل جميع أعضاء الكنيست الحصة المذكورة في السياسة اإلسرائيلية، فإنھم يصبحون م
  .180العاديين بحيث انه في نھاية العملية يرتفع عدد أعضاء الكنيست الى 

بعد فترة حوالي عشرين سنة، تستطيع دولة إسرائيل أن تقرر إعطاء مواطنة 
إسرائيلية أيضا للفلسطينيين الذين لم ينضموا حتى تلك المرحلة، وضم مناطق يھودا 

في مرحلة ما، بعد . في ھذه المرحلة يتم حل الحكومة الفلسطينية .والسامرة لمناطق الدولة
أن يتضح أن عملية االرتباط في يھودا والسامرة قد نجحت ونالت رضا األطراف، تستطيع 
أيضا حكومة حماس أن تتفق مع حكومة إسرائيل على أن تسري عملية االرتباط على قطاع 

طويلة األمد بين حكومة حماس وحكومة وقبل ذلك يكون ھناك منطق لتوقيع ھدنة . غزة
عملية . والسامرة بيھودا إسرائيل بالتوازي مع التوقيع على اتفاقية االرتباط بما يتعلق

االرتباط في قطاع غزة تشمل إخالء المنضمين الذين يرغبون في ذلك من مخيمات 
ة تقام لھذا الالجئين في القطاع الى داخل مناطق الخط األخضر، وتوطينھم في بلدات جديد

  .الغرض

لفلسطينيين سكان البالد، جميع احق العودة لشعب إسرائيل الذي سيعطى لما عدا 
فإن حق العودة لالجئين سيكون فقط ألولئك الذين يسكنون في مناطق أرض إسرائيل 

وتشمل اتفاقية السالم . وفقط لألماكن التي يكون فيھا األمر متاحا من الناحية العملية الغربية
 حق عودةو .األسرة الدولية بدعم يضات لالجئين الفلسطينيين في األماكن المختلفةتعو

 من مخيمات الالجئين في لبنان فلسطيني 20،000باإلضافة الى ذلك، باألساس لنحو 
، الذين يرغبون في االنضمام لخطة االرتباط، المعروف أصلھم من يھود غرب األردن
ي حكومة إسرائيل بعد أن تتضح األمور ويضمن حيث يتم تحويل ھذا الموضوع للبحث ف
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