اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم-:

" ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو".
צוות החידון:
إعداد طاقم المسابقت :
أهٓ شطرٔج – مدٔر انمجخمع َانشبٕبت




אלי שטרית



טאלב אבו חמאד-

ג'בר אבו אלקיעאן – מפקח רשותי מינהל חברה ונוער

–מנהל חברה ונוער במחוז



طبنب أبُ حمبد -



جبر أبُ انمٕعبن  -مفخش إدارة انمجخمع َانشبٕبت





عهٓ انمرٔىبَْ – مفخش إدارْ نهمدارس انفُق ابخدائٕت



עלי אלקרנאוי – מפקח כולל על יסודי



عهٕزا غُر -مدٔرة مركز اإلرشبد بئر انضبع



עליזה גור – מנהלת מרכז ההדרכה במחוז



مىّ أبُ صبٕج -



صبمٓ أبُ فرٔح  -مدٔر انمدرصت انثبؤُت اَرط انخرابٕه



عدوبن انبدَر



مُصّ انعمُر -



حدلٕك نغُْ :وزًٔ أبُ صىٕىت

مفخش إدارة انمجخمع َانشبٕبت َ ُمركز انمضببمت

רכז החידון ומפקח רשותי מינהל חברה ונוער



סאמי אבו פריח



עדנאן אלבדור – מנחה חח"ק מינהל חברה ונוער

 -مُجً انمضبمٕه مركز أإلرشبد إدارة انمجخمع َانشبٕبت



מונה אבו סבית – מנחה חח"ק מינהל חברה ונוער

مُجً نهخربٕت انال مىٍجٕت ،إدارة انمجخمع َانشبٕبت



מוסא אלעמור – מנחה חח"ק מינהל חברה ונוער



נזיה אבו סנינה  -הגהה לשונית

مُجٍت نهخربٕت انال مىٍجٕت  ،إدارة انمجخمع َانشبٕبت

– מנהל תיכון אורט תראבין

-2414תשע"ד
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
األخوة المربيين

طالبنا االعزاء

يطيب لنا أف نزودكم ٔتواد تربوية موجهة حوؿ مسابقة "اإلنساف والطبيعة يف البادية" ،ىذه ا١تسابقة اليت أصبحت
هنجأ مألوفًاً لدى طبلبنا ومعلمينا يف لواء اٞتنوب منذ سنوات عديدة.
ا١تسابقة ليست ىدفًاً وما ىي إال خبلصة ٚتيلة ١تسَتة تربوية رائعة ٮتوض غمارىا كل من تتوؽ نفسو يف التعرؼ
على معادل البادية وأىل النقب ٦تن وضعوا ختمًاً على تاريخ ىذه ا١تنطقة.
نظرة لديننا اٟتنيف
معلموف وطبلب واىل كلهم يتفاعلوف بشكل الئق ورائع يف التعرؼ على ىذا اإلرث العريق وفيو ً
اذل جانب اإلرث األديب والتارٮتي العريق.
بضعة شهور ٘تر واٞتميع كخلية ٨تل يتسارعوف يف كشف اجملهوؿ والتعلم ١توضوعات ذات صلة مباشرة ْتياة الطالب
واىلو.
ىذا التعلم يعطي قيمة إضافية ٦تيزة للطبلب وا١تدارس ًويصبح ذا معٌت ١تا فيو من الوصل النفسي واالجتماعي ٟتياة
ىذا الطالب.
وزارة الًتبية والتعليم والقائموف على ىذا ا١تشروع وسواه يباركوف لطبلبنا١ ،تعلمينا وألىلنا يف الوسط البدوي يف اٞتنوب
ًويتمنوف ا١تزيد من ا٠تَت والفبلح والنجاح يف ىذا ا١تشروع ويف بقية ا١تشاريع األخرى.
نبارؾ للمربيُت األفاضل وا١تربيات الكرٯتات كل يف ٣تالو ١تا يقوموف بو يف رسالة الًتبية والتعليم لبناء ٣تتمع أفضل
قوامو اإلنساف الصاحل واألمُت.
باحترام

الدكتور محمد الهيب
مدير المعارف البدوية

3
מינהל חברה ונוער -מחוז דרום  -إدارة المجتمع والشبٌبة  -لواء الجنوب
חידון לחט"ב במגזר הבדואי  ,מחוז דרום  -مسابقة للمدارس اإلعدادٌة فً الوسط العربً البدوي – لواء الجنوب

اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
אדם ונוף במדבר
התוכנית " אדם ונוף במדבר " מיועדת לתלמידי חטיבות הביניים במגזר הבדואי במחוז ,היא נועדה
לחזק את המרכיב הערכי בעבודת בית הספר ומהווה נדבך נוסף בעשייה החינוכית המטפחת זיקה
למורשת ,חשיפה לחברה הישראלית וחינוך למעורבות חברתית קהילתית ואזרחית .
החידון המחוזי המתקיים זו השנה העשירית ברציפות נועד לעודד את התלמידים ליטול חלק באירוע
חינוכי ובכך להעמיק את ידיעותיהם בנושאים הנלמדים .כמו כן החידון המחוזי מעביר מסר למנהלים
ולמורים על החשיבות שהמשרד מייחס לנושא.
החידון בשנה זו בסימן הנושא המרכז של משרד החינוך "האחר הוא אני" .
ברכותיי לכל המנהלים המפעילים תוכנית זו בבית ספרם .למורים שמסייעים לתלמידיהם לקראת
החידון .לרכזי החינוך החברתי ולרכזי המעורבות החברתית .
ברכה מיוחדת למר טאלב אבו חמאד ,מפקח מינהל חברה ונוער המרכז את החידון .למפקח ג'אבר
אבו אלקיעאן  ,לחברי צוות ההיגוי המחוזי ולגברת עליזה גור מנהלת מרכז ההדרכה וצוותה המלווה
מקרוב את תהליך ההפקה של החידון.

ברכות לעושים ולמעשים
אלי שטרית
מנהל חברה ונוער במחוז
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
חידון " אדם ונוף במדבר "
مسابقة "اإلنسان والطبيعت في الباديت"
בשנה"ל הנוכחית משרד החינוך במחוז הדרום ,מינהל חברה ונוער ממשיך במסורת רבת השנים
ומקיים את החידון העשירי " אדם ונוף במדבר " – اإلوضبن َانطبٕعت فٓ انببدٔت בסימן הנושא המרכז
"האחר הוא אני" .
"האחר הוא אני" יבוא לידי ביטוי בתכנים של שלושת פרקי החידון ,שמהווה חלק מתהליך חינוכי
ערכי לתלמידי חט"ב במגזר הבדואי.
חידון "אדם ונוף במדבר" חושף את התלמידים לערכים אוניברסליים  ,הומניסטיים ודמוקרטיים
המבטאים את כבוד האדם ,סובלנות ,קבלת האחר ,הכלה וחמלה ,זהות ושייכות ועוד...
החידון הינו אינטגרטיבי ,והנושאים בו נוגעים בתחומי דעת שונים ,על כן יש מעורבות בתהליך
הלימודי של מורים נוספים בנוסף למחנך הכתה ורכז הח"ח כמו :המורה לאזרחות ,לשל"ח וידיעת
הארץ ,לדת ולגיאוגרפיה.
שלבי החידון ומידע
החידון יכלול שלושה שלבים :שלב כתתי ,שלב בית ספרי ושלב מחוזי .
פירוט הנושאים לשלב הבית ספרי והמחוזי בחידון :
פרק א' -המורשת הבדואית \הלבוש
המורשת שלי ושל האחר  -הלבוש המסורתי ברב תרבותיות של החברה בישראל ,ויכלול לבוש
של:
הבדואי המסורתי ,האישה הבדואית המסורתית ,חתן וכלה בדואים ,איש הדת המוסלמי ,איש
הדת היהודי ,איש הדת הנוצרי ,הלבוש הדרוזי ,לבוש עולים ממרוקו ולבוש עולים
מקורדיסטאן  .בנוסף בפרק המורשת יכללו פתגמים עממיים ונספח "האחר הוא אני".
פרק ב' -ערכים מהדת\ כבוד לאחר  ,קדושת החיים ,סובלנות וכבוד להורים.
בחלק מהערכים תהיה התייחסות גם לדתות אחרות .בפרק זה יושם דגש על הערכים
הקשורים לנושא "האחר הוא אני" בהתייחס לאוכלוסיות של נשים ,בעלי צרכים מיוחדים,
שבטים וחמולות וחיים משותפים ערבים ויהודים.
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אדם ונוף במדבר
פרק ג' -היכרות עם הנגב ומוסדות מדינה.
יישובים :יישובים בדואים מוכרים ולא מוכרים סוגי התיישבות בנגב בהלימה לאוכלוסיות
שבאו לידי ביטוי בפרק א' (עיר ,עיירות פיתוח ,מושב ,קיבוץ).
מוסדות :מוסדות שמיועדים לשרת את מגוון האוכלוסייה בנגב כמו :בתי משפט ,אוניברסיטת
בן גוריון בנגב ,קריית החינוך המיוחד ,ביה"ס הדו לשוני דגניה ,בית מעגן ,עלה נגב ועוד ...

חומרי הלימוד והפעלות לחידון  :חוברת החידון ונספח תשע"ד.
* חומרי החידון יהיו זמינים באתר החידון http://www.orianit.edu-negev.gov.il/taleb

לוח זמנים
 תהליך הלמידה בשלב הכיתתי במהלך שליש א' ויסתיים ב.91.91.1.91 -
 מפגש חשיפת החומר לשלב הבית ספרי לרכזי החידון  -יתקיים ב 19.9.1.92-במשה"ב.
 חידון כיתתי עד .11.9.1.92
 סיום תהליך הלמידה לשלב הבית ספרי עד ( .11.2.1.92שימו לב לחידוש בשנה זו ,בסיום שלב
זה התלמידים יבחנו במבחן של משרד החינוך)

 חידון בית ספרי יתקיים בכל בתי הספר ביום  ,12.2.1.92מסירת שמות  1הנציגים הבית
ספריים עד . 12.2.1.92-
 סמינר ומבחן ממיין למשתתפי החידון וקביעת העולים לחידון המחוזי 11.2.1.92-יתקיים
במרכז ההדרכה (הסעת המתמודדים ,תיאום עם ההורים ושיבוץ מלווה באחריות בית הספר).
 חידון מחוזי פומבי במהלך חודש מאי -על היום והמקום תבוא הודעה בנפרד.
הצלחת החידון על כל שלביו הינה תוצאה של עבודה משותפת של המחוז המיוצג בצוות החידון,
הרשויות המקומיות ובתי הספר שמשקיעים בעבודה חינוכית תהליכית בהובלת המנהל
,המחנכים ,המורים יחד עם רכז החינוך חברתי בביה"ס .
אנו מאחלים לכולנו עבודה חינוכית פוריה ,מהנה ומוצלחת.
בכבוד רב,
צוות מחוזי של החידון
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אדם ונוף במדבר
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد،

فيسرناًأفًنضعًبُتًأيديكمًتفصيلًا١توادًًا١تقررةً١تسابقةً"اإلنسافًوالطبيعةًيفًالبادية"ًً،2014مادةًكراسةًا١تسابقةً
وملحقًبعنوافً"اآلخرًىوًأنا"ً .
مسابقةً"اإلنسافًوالطبيعةًيفًالبادية"ًًتقاـًللسنةًالعاشرةًعلىًالتوارلًلطبلبًا١ترحلةًاإلعداديةً،وستكوفًىذهًالسنةًً
ٖتتًًعنوافً"االخرًىوًانا"ً،وذلكًمبلئمةًمعًا١توضوعًا١تركزًالذيًأعلنًعنوًىذهًالسنةًًوالسنواتًا١تقبلةًمنًقِبلً
ُ
وزيرًا١تعارؼًالسيدًشايًبَتوفً .
ا١تسابقةًعبارةًعنًنشاطًقمةًجملموعةًا٢تدؼًاليتًخاضتًفعالياتًونشاطاتًمدرسيةًبعنوافً:أناًواآلخرًهبدؼً
إرساءً٣تتمعًمثارلً،وتنميةًالقيمًالرائدة؛ًلكيًتكوفًأساساًللحوارً،والتسامحً،والتفاىمً،والتعاوفًبُتًكافةًأطياؼً
اجملتمعً .
بيةًاالجتماعيةًالرائدةًو٤تطًالفخرًواالعتزازًيفًوزارةًالًتبيةًوالتعليمًلواءً
ً
ًا١تسابقةًأصبحتًمنًإحدىًنشاطاتًالًت
اٞتنوبً،وإدارةًاجملتمعًوالشبيبةً،وا١تدارسًالعربيةًالبدويةًيفًلواءًاٞتنوبً ً.
ومنًىناًأتقدـًبالشكرًوالتقديرًلكلًالطالباتًوالطبلبً،ومركزيًالًتبيةًاالجتماعيةً،وا١تربُتً،وا١تعلمُتً،وا١تدراءًيفً
ا١تدارسًا١تشاركةًيفًا١تسابقةً .
وأخَتاً ًباٝتيًوباسمًمديرًإدارةًاجملتمعًوالشبيبةًيف ًلواءًاٞتنوبًالسيدًايليًشطريتً،نتقدـًبكلًالشكرًللزميلً
ا١تفتشًجربًأبوًالقيعافًوٚتيعًأعضاءًطاقمًا١تسابقةًعلىًمسا٫تتهمًًيفًتقدصلًوإ٧تاحًىذاًالنشاط.
معًالتمنياتًلكمًبالنجاح ً
ً
طالب أبو حماد

المركز للمسابقة
المفتش ُ

إدارة المجتمع والشبيبة – لواء الجنوب
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אדם ונוף במדבר
תוכן העניינים

الفهرس

الجزء األول  -الزي التقليدي في الحضارات ألمختلفة " -االخر ىو انا"
פרק  - 1הלבוש בתרבויות השונות " -האחר הוא אני"
הלבוש הבדואי  -الزيًالبدويً 13ً--------------------- ---------------
לבוש הגבר והאשה במורשת הבדואית  -اللباسًالتقليديًالبدويًللرجلًوا١ترأةً 14-------
פתגמים בדואים מהמורשת  -منًاالمثاؿًالبدويةًالعربية ً 21---------------------
לבוש באסלאם  -اللباسًيفًاالسبلـ 31----------------------------------
לבוש ביהדות ً -اللباسًيفًاليهودية 32----------------------------------
לבוש בנצרות  -اللباسًيفًا١تسيحية 33----------------------------------
לבוש דרוזי  -اللباسًالدرزيًالتقليدي 34---------------------------------
עולים ממרוקו  -اللباسًالتقليديًللقادمُتًا١تغاربة35----------------------- ---
עולים מכורדיסטן  -اللباسًالكرديًالتقليدي 36----------------------------
עולים מאתיופיה  -اللباسًاالثيويبًالتقليديًيفًالببلد 37------------------------
ً

الجزء الثاني -قيم خلقية برؤية

دينية ً

פרק  – 2ערכים מהדת

סובלנות  -العفو والتسامح

44-------------------------

הכבוד לאחר –ًًاحًتاـًاالخر 41------------------------

 כבוד עצמי  -احًتاـًالذاتًًً

 כבוד להורים  -احًتاـًالوالدين
 כבוד לאשה  -احًتاـًا١ترأة
 כבוד לחברה  -احًتاـًاجملتمعً
 כבוד אנשי דעת  -احًتاـًالعلماء
 כבוד לדתות אחרות  -احًتاـًغَتًا١تسلمُتً
 כבוד לבעלי צרכים מיוחדים  -اصحابًاالحتياجاتًا٠تاصة

קדושת החיים  -قدسية

اٟتياة35---------------------------
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
 חיי האדם  -حياة االنساف
 שמירה על חיי בעלי חיים  -االهتمام بحٌاة الحٌوان
 שמירה על העצים והסביבה  -االهتمام بالشجر والبٌئة
 פתגמים ומימרות אודות ערך החיים  -حكم وامثال عن الحٌاة
הנתינה  -العطاء 38-------------------------------------------------------------
שיתוף פעולה  -التعاوف 48-----------------------------------------------------

הכבוד  -االحًتاـ 49-------------------------------- ----------------------------
הנדיבות  -االحساف 49-------------------------------

الجزء الثالث – نقبنا
פרק  - 3הנגב
הנגב  -النقبً ً 56---------------------------------
הבדואים בנגב לפני  - 1948بدوًالنقبًقبلًعاـًً 55---------1948
היישובים הבדואים בנגב היום  -البلداتًالبدويةًيفًالنقبً 57--------
מוסדות חינוך בדואים לפני קום המדינה ואחריו 77--------------------- -
المدارس البدوٌة فً النقب قبل وبعد قٌام الدولة
אוניברסיטאות בישראל  -الجامعات فً اسرائٌل 78---------------------------
באר שבע  -בירת הנגב  -بئر السبع  -عاصمة النقب 79-----------------------
מוסדות ואתרים בנגב  -مؤسسات ومواقع عامة قدٌمة وحدٌثة81--------------
אישים בנגב מהעבר וההווה  -شخصٌات من النقب  -ماضً وحاضر89-----
סוגי ההתיישבות בנגב  -انواع اخرى من االستيطان في النقب 95-------------
מוסדות מדינה  -مؤسسات مهنية وعالجية -االخر ىو انا98--------------- -
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
مسابقت "اإلنسان والطبيعت في الباديت "  -اآلخر هو انا
عكفتًوزارةًالًتبيةًوالتعليمًعلىًإصدارًوثيقةًتدعوًإذلًالتسامحًواحًتاـًاآلخرينًوالتوجيوً٨توًالقيمًا١تنبثقةًعنًىذهًالقيمةً
العظيمةًاليتًىيًأصلًمنًأصوؿًالًتبية ً،فبلًٯتكنًأفًيكوفًالعلمًدوفًتزكيةًوالًأفًتكوفًالتزكيةًدوفًعلمً،فالتزكيةًىيً
الًتبية ًاليت ًاولتها ًوزارة ًا١تعارؼ ًيف ًاسرائيل ًأولوية ًواىتماماً ًوجعلتها ًعنًواناً ًلكل ًا١تدارس ًيف ًالدولة ًبكل ًأوساطها ًالعربيةً
واليهوديةًً .
ا١توجهُتًأفًيتعاملواًمعًىذهًالقضيةًْتساسيةًواىتماـًبالغُتً،يفًىذاًالعاـً ،وكلًمنً
لذلكًكافًلزاماًعلىًا١تعلمُتًوا١تربُتًو ً
زاويتوً .فكافًمنًا١تناسبًأفًندرجًىذهًا١تادة ً(ا١تفصلةًيفًاٞتدوؿًادناه)ً ًيفًمسابقةًىذاًالعاـًلنكوفًشركاءًيفًالتوجيوً
والوصوؿً٨توًا٢تدؼًا١تنشودًوىوًاحًتاـًاآلخرًعلىًأنوًاناًواحًتاـًاألناًدليلًعلىًاحًتاـًاآلخرًً،وىذاًيدخلًضمنًحديثً
رسوؿًا﵁ًصلىًا﵁ًعليوًوسلمًً":الًيؤمنًأحدكمًحىتً٭تبًألخيوًماً٭تبًلنفسو"ً.متفقًعليوً .
اٞتزء
الًتاثًالبدوي ً

توضيحات

ا١تادةًا١تطلوبة
 الزيًالبدوي الزيًالتقليديًيفًاٟتضاراتًا١تختلفةً -األمثاؿًالبدويةًمنً15-1

الثيابًوانواعهاًً،واقساـًالثوب

القيمًا٠تلقية

-

قدسيةًاٟتياة
العفوًوالتسامح
برًالوالدين ً
احًتاـًاالخر

ٚتيعًاآلياتًالقرآنيةً،واألحاديثً
النبويةً،واٟتكمً،واالقواؿًًللقيمً
ا١تطلوبةًيفًمادةًا١تسابقةً

نقبنا

-

حياةًالبدوًيفًا١تاضيًواٟتاضر
عشائرًوبلداتًوقرى ً
مؤسساتًتعليمية ً
شخصياتً ً
انواعًاالستيطافًيفًالنقبً،
مؤسساتًمهنيةًوعبلجيةًلذويً
االحتياجاتًا٠تاصة

االخرًىوًانا

موقع المسابقة http://www.orianit.edu-negev.gov.il/taleb

مع التمنياث لكم بالنجاح -طاقم المسابقت
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
الجزء األول  -الزي التقليدي في الحضارات ألمختلفة –
"االخر هو انا"
פרק  - 1הלבוש בתרבויות השונות " -האחר הוא אני"

 לבוש מסורתי בדואי  -اللباسًالتقليديً
 לבוש אישה מסורתית בדואית ً -اللباسًالتقليديًللمرأةًالبدوية ً
 לבוש מסורתי גבר בדואי  -اللباسًالتقليديًللرجلًالبدوي ً
ًً פתגמים בדואים מהמורשת  -منًاالمثاؿًالبدويةًالعربية ً
 לבוש באסלאם  -اللباسًيفًاالسبلـ
 לבוש ביהדות ً -اللباسًيفًاليهودية ً
 לבוש בנצרות  -اللباسًيفًا١تسيحية ً
 לבוש דרוזי  -اللباسًالدرزيًالتقليدي ً
 עולים ממרוקו  -اللباسًالتقليديًللقادمُتًا١تغاربة ً
 עולים מכורדיסטן  -اللباسًالكرديًالتقليدي ً
 עולים מאתיופיה  -اللباسًاالثيويبًالتقليديًيفًالببلد ً
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר

الزي البدوي والزي التقليدي في الحضارات ألمختلفة
األىداؼ:
 أفًيتعرؼًا١تشًتكُت علىًالزيًالتقليديًيفًاٟتضاراتًأ١تختلفة.
 أفًيتعرؼًا١تشًتكُتًعلىًأنواعًالثيابًالبدويةً .

 أفًيتعرؼًا١تشًتكُتًعلىًأقساـًالثوبًالبدوي.
 أفًيتعرؼًا١تشًتكُتًعلىًحالةًا١ترأةً(ًمتزوجةً,عجوزً,أرملةً)...حسبًألوافًتطريزًالثوب.
 آفًيتعرؼًا١تشًتكُتًعلىًأنًواعًًمبلبسًالرجلًالبدوي.

 أفًيعرؼًا١تشًتكُتًأمثاؿًمنًالًتاثًالبدويًوافًيشَتواًإذلًمعٌتًىذهًاألمثاؿ.
 تعزيزًوعيًا١تشًتكُتًعلىًقيمًإنسانيوًمنًخبلؿًاألمثاؿ.
موادًمساعدهً :
مادةًنظريةًعنًالزيًالبدويً .
مادةًنظريةًعنًالزيًالتقليديًيفًاٟتضاراتًأ١تختلفة ً
٣تموعةًأمثاؿًمنًالًتاثًالبدويً-صاحلًالزيادنو.
٣تموعةًثيابً٥تتلفةًتتناسبًمعًكلًحالةًامرأةً(متزوجةً,أرملة(ً)...باإلمكافًاٟتصوؿًعليهاًمنًالطبلب)
أوراؽًعمل.
بطاقات.
*ًدمجًفعالياتًىذاًاٞتزءًمعًفعالياتًمدرسيةًيفًأسبوعًالًتاثًالسنوي.
المصادر :
www.akhbarna.com/archive/319
www.akhbarna.com/archive/320
www.akhbarna.com/archive/321
www.akhbarna.com/frame-news326
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר

اللباس التقليدي
الًشكًأفًاللباس التقليدي جزءًالًيتجزأًمنًالًتاثً ،والًتاثًواحدًمنًا١تقوماتًالبلزمةًلتكوينًاٟتضارةً،فهوًضروريً
يعتربًغيابوًمظهرًاًًمنًمظاىرًالذوبافًواالنصهارًاٟتضاريً،حيثًإفًاللباس التقليدي أداةًتعريفًاألممً
ً
لتطورًأٟتضارة ًبلً
ّ
اًوىوًخَتًشاىدًعلىًدرجةًوعيهاًوعلىًتنوعًاٟتضاراتًا١تتعاقبةًعليهاً.وٯتثلًالزي الشعيب عنواناًبارزاً
ورمزًلتميزىاًوتفردى
ّ
لكلًأمةً،ودليبلًواضحاًعلىًعاداهتاًوحضارهتاًوثقافتهاً.فالزيًالشعيبًيعدًجزءاًمنًالًتاثًالرتباطوًبالعاداتًوالتقاليدً
االقتصاديةًعلىًمر ًالزمنً،لذا؛ ًفهوًٯتثلًصورةًعن ًاجملتمعًواٟتياةًيفًىذاًالبلد ًأوًذاؾً،ويشكلً
وا١تؤثراتًاالجتماعيةًو
ّ
مرجعاًوطنياًألىلًالبلدً .
وٮتتلفًالزي الشعيب باختبلؼًا١تنطقةًأوًا١تدينةً،فيختلفًيفًالثوب وا١توديلًوالتطريزًواللوفً،فكلهاًأزياءًٚتيلةًولكلًمنهاً
رمزًوقصةً،كماًوتضفيًعلىًا١ترأةًٚتاالًأصيبل .ومن ًىناًسنضعًبُتًأيديكمًاألزياء التقليدية لقومياتًوطوائفًتعيشًيفً
إسرائيلً،و٘تثلًاجملتمعًاإلسرائيليًلتتعرفواًعلىًثقافةًكلًقوميةً .

الزي البدوي
الثياب وأنواعها

ً ً نودًأفًنشَتًقبلًأفًنذكرًأنواعًالثيابًإذلًأفًجيلًا١ترأةًىوًالذيً٭تددًنوعيةًثوهباًمنًحيثًكثافةًالتطريزً،وعرضً
العروؽًواختيارًاأللوافًونوعًالقماشًوا٠تيوطً .
ثوب الفتاة قبل الزواجً :الثوبًالذيًترتديوًالفتاةًقبلًزواجهاًيكوفًعادةًمطرزاًًباأللوافًا٠تفيفةًواليتًيربزًمنًبينهاًاللوفً

يزهً،وىوًيدؿًعلىًاٟتياءًوا٠تجلًاليتًتتصفًهبماًالفتاةًقبلًزواجهاً .
األزرؽًوتكوفًعروقوًرفيعةًوالًكثافةًيفًتطر
ّ
ثوبًا١ترأةًا١تتزوجةً:أماًثوبًا١ترأةًا١تتزوجةًفتربزًفيوًكثافةًالتطريزًوبروزًاللوفًاألٛترًبشكلًجالبًلؤلنظارً،وقدًيكوفًمطرزاًً
باللوفًاألٛترًبالكاملً،ويبلحظًفيوًالعروؽًالعريضةً،وكثافةًالتطريزًعلىًالذيلًوالقبةًواٟتِ ْجرًواألكماـً .
ثوب المرأة المتقدمة في العمرً :أماًثوبًا١ترأةًا١تتقدمةًيفًالعمرًفيربزًمنًخبلؿًتطريزهًباللوفًاألزرؽًأوًاألخضرًوبعضً

األلوافًاألخرىًا٠تفيفةً،وتكوفًعروقوًأعرضًمنًعروؽًثوبًالبنتً،وىوًيدؿًعلىًاٟتشمةًوالوقارًاليتًتتميزًهباًا١ترأةًاألـً
يفًمثلًىذهًالسنً .
كانتًكل ًفتاةًقبلًًزواجهاًتقضيًمعظمًوقتهاًيفًا٠تياطةًوالتطريزً،فكانتًتطرزًثياباًًثقيلةًكثيفةًالتطريزً،تع ّدىاًللزواجً
ً ًو
ّ
حىتًتأخذىاًمعهاًلبيتهاًاٞتديدً،وكانتًكلماًتنتهيًمنًثوبًتبدأًيفًثوبًآخرً،وىكذاًحىتًيصبحًلديهاًمنًالثيابًماً
بُتًٜتسةًعشرًإذلًعشرينًًثوبًاً.
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
ًثوب البيت أو ثوب الشغلً:وىوًثوبًخفيفًالتطريزًقليلًاأللوافًتلبسوًا١ترأةًيفًا١تنزؿً،حيثًتقوـًٔتزاولةًأعما٢تاًاليوميةً
والًحاجةًلثوبًثقيلًمنًأجلًذلكًقدًيتعرضًلبعضًاألوساخًمنًأعماؿًالبيتًا١تختلفةً .
سً:ىوًثوبًمليءًبالتطريزً،تتفننًا١ترأةًيفًتطريزًعروقوًوقُػبَّتِوًوأجزائوًاألخرىً،ويستغرؽًمعهاًوقتاًًطويبلًًقدًيصلً
ثوب ال َد ّ
عدةًأشهرًيفًتطريزهًوتركيبوًوماًشابوً،وىيًترتديوًعندماًتكوفًعلىًسفرً،أوًيفًا١تناسباتًا١تختلفةًكحفبلتًاألعراسً
سًيدسً)ًٔتعٌتًخبّأًوأخفىً،أيًأفًىذاًالثوبً
وا٠تتافًوغَتىاً.وغالباًًماًيكوفًاللوفًاألٛترًبارزاًًيفًىذاًالثوبًًً.وكلمةً( َد َّ
يكوفً٥تَبَّأًًوالًيُلبسًإالًّيفًا١تناسباتًكماًذكرناً ً.
ُ
ثوب الطَّلْسً:وىوًالثوبًالذيًيكادًيكوفًمطرزاًًبالكاملًباللوفًاألٛترً،وىوًثوبًثقيلً،ذوًعروؽًعريضةً،يطرزًحجرهً

بتطريزًكثيفً ً.
وكذلكًذيلوًوأكماموً،وتلبسوًا١ترأةًيفًاألفراحًوا١تناسباتً،وقدًجاءهًىذاًاالسمًمنًكلمةًطلسًيطلسًطلساًًفهوًمطلوسً،
وا١تطلوسًىوًا١تليءًبالشيءًمنًأولوًإذلًآخرهً،يقاؿ"مطلوسًطَْلس"ًأيًمليءًكلوًبالشيءًا١تذكورًمنًخياطةًوتطريزًأوً
غَتهً .
ثوب ِ
الحدادً :ىوًثوبًذوًتطريزًخفيفًيكوفًتطريزهًباللوفًاألخضرًأوًاألزرؽًفقطًوالًألوافًأخرىًفيوً،وىوًيلبسًيفً
أياـًاٟتدادًعلىًا١تتوفُتًمنًأقاربًا١ترأةً.وكانتًفًتةًاٟتِدادًتدوـًإذلًانقضاءًالعيدينًعيدًالفطرًوعيدًاألضحىًا١تبارؾً،
وعلىًا١ترأةًأفًتلبسًىذاًالثوبًطيلةًفًتةًاٟتِدادًوقدًتطوؿًىذهًالفًتةًأوًتقصرًْتسبًقربًوفاةًا١تتوىفًمنًالعيدينً .

أقسام الثوب

ًًيتكوفًثوبًا١ترأةًالبدويةًمنًعدةًأجزاءً،لكلًجزءًمنهاًاسمًخاصًبوًولوًأيضاًًتطريزًخاصًبوً،حيثًتقوـًا١ترأةًبعدًأفً
اءًّتمعهاًوتوصيلهاًبعضهاًببعضًفيتكوفًمنهاًذلكًالثوبًالعريبًاٞتميلًالذيًنعرفوًونألفوً،
تفرغًمنًتطريزًىذهًاألجز
ّ
وأجزاءًالثوبًىيً :
فًالوراشلً،البنايقً،األكماـ.
ً
ًالقبةً،البَ َدفًالق ّد
اميً،البَ َد ّ

ال ُقبَّةًً:ىيًالقسمًالعلويًمنًالثوبًمنًجهةًالصدرً،وىيًقطعةًمربعةًمطرزةًتطريزاًًكثيفاًًتغطيًالصدرًبأكملوً،وتكوفًهباً
منًاألعلىًفتحةًالعنقًوىيًفتحةًدائريةًتسمىًالياقةً،تنفرجًمنهاًمنًاألماـًفتحةًمستطيلةًمتجهةً٨توًاألسفلًتسمىًفتحةً
اٞتيبً،ويكوفًٖتتًالقبةًبطانةًمنًقماشًالثوبًنفسوً.والقبّةًىيًاليتًتكشفًٚتاؿًالثوبًوهباءهً،وٕتدرًاإلشارةًإذلًأفً
ى"قبةًر َّحالية"ً،مثًتُػَرًَّكبً
طًعلىًقطعةًقماشًمنفردةًفتسم
ُ
ُ
ةًاليتًٗتيّ
ةًالعاديةًىيًاليتًٗتيّطًعلىًالبدفًاألماميً،أماًالقبّ
القبّ
ّ
َ
علىًالبَ َدفًفيماًبعد.
ًًوقدًٝتيتًالقبةًهبذاًاالسمًألهناًتكوفًيفًأعلىًالثوبًكماًتكوفًالقبّةًيفًأعلىًالبناء.
ةًورداف"ً،أوًفبلفًأكلهاًقبةًوردافً،أيًأنوًأكلًعلقةً٤تًتمة.
ًًومنًاألمثاؿًالشعبيةًقو٢تم"ً:أَ َكلْ َهاًقُػبَّ َ
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ِ
رؽًعريضًيفً
طر
زًعليوًع ٌ
البَ َدن ال ُق ّداميً:ىوًاٞتزءًاألماميًمنًقماشًالثوبًويبدأًمنًأسفلًالثوبًوحىتًأعلىًالكتفُتً،ويُ ّ
طرفوًاألٯتنًيبدأًمنًأسفلوًحىتًا٠تصرً،وعرؽًآخرًمشابوًلوًيفًطرفوًاأليسرً،وتكوفًىذهًالعروؽًمتشاهبةًمعًالعروؽًاليتً
علىًالبدفًالوراشلًومعًالعروؽًاليتًعلىًالبنائقًألنوً٬تمعًبينهاًعندًتركيبًأجزاءًالثوبً،فيكوفًعلىًاٞتانبًاأليسرًمنً
الثوبًعرؽًمنًالبدفًاألماميًوّتانبوًعرؽًالبنيقةًوبعدهًعرؽًالبدفًا٠تلفيً،وكذلكًيفًاٞتانبًاألٯتنًمنًالثوبً.أماًالتطريزً
علىًاٞتزءًالفارغًمنًالبدفًاألماميًفيختلفًوضعوًحسبًعمرًا١ترأةً،فالفتاةًالشابةًتُكثرًمنًالتطريزًعلىًالبدفًحىتًتغطيً
فً٬تمعًعندًالعامةً
اٞتزءًاألكربًمنوً،أماًا١تتقدمةًيفًالسنًفتطرز عليوًشريطاًًرفيعاًًمنًاألسفلًوتًتؾًالباقيًببلًتطريز.والبَ َد ُ
على"بْ ُدوف"ً ً.
الورانيً:ىوًاٞتزءًالذيًيقابلًالبدفًاألماميًمنًا٠تلفً،والتطريزًعليوًيشبوًالتطريزًعلىًالبدفًاألماميًكماًذكرت.
البَ َدن ّ

البنايق ً:والواحدًمنهاًبنيقةًوىيًقطعةًطوليةًمنًقماشًالثوبًتبدأًمنًأسفلًالثوبًحىتًاإلبطً،وىناؾًبنيقةًيفًجهةًاليمُتً
تكوف ً
ِ
طرزًعلىًكلًبنيقةًع ْرؽًواحدًفقطًيكوفًمشاهباًًللعِْرؽًالذيًعلىً
ًفوؽًالساؽًوالفخذًاألٯتن،وأخرىًيفًجهةًاليسارً،ويُ
ًللعِْرقُتًالذينًعلىًالبدفًا٠تلفيًوالبدفًاألماميً،وبذلكًيكوفًيفًكلًثوبًبنيقةًٯتٌتًوبنيقةًيسرىً .
البنيقةًا١تقابِلةً،ومشاهباً ً
ففيًمادةًبنقًمنًلسافًالعرب:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يق؛
نائقًوبَن ُ
والبنَقة والبَنيقةُُ ً:رقْعةًتكوفًيفًالثوبًكاللَّبِنةًو٨توىاً،وقيلً:البَنيقةًلَبِنةًالقميصً،واٞتمعًبَ ُ
وتسمىًالرَدانَاتًوالواحدًمنهاً ِرْدفً،ويكوفًعلىًكلًردفًمنهاًشريطًطورلًمنًالتطريزًيبدأًمنًالكتفًإذلًآخرً
ً
األكمامً :
يزًناحيةًزمةًاليدً .
اليدً،وكذلكًتطر
ّ
فً.وقيلً:ىوًالكم ًكلوً،واٞتمعًأ َْردا ٌفً
ً ًويفًاللسافًيفًمادةًردفً:الرْد ُفً،بالضمً:أَصلًال ُك ّمً.يقاؿً:قميصًواسعًالرْد
ّ
ِ
ً:جعلتًلوًرْدناًً،ويفًا﵀كمً:جعلتًلوًأ َْرداناًً .
ت
ًورّدنْتوًتَػ ْرديناً
وأ َْردًنَةً.وأ َْرَدنْ ُ
َ
ُ
ًالقميص َ
ِ
ىوًجْيبًيكوفًٖتتًالقبّةًفوؽًالصدرً،ولوًفتحةًمنًجهةًاليمُتًتضعًفيوًا١ترأةًحافظةًنقودىاًأوًبعضًأشيائهاً
الع ّ
بَ ً :
الصغَتة.و٬تمعًعلى"عبُوب"ً .
الذيلً :ىوًاٞتزءًاألسفلًمنًالبدفًا٠تلفيً،أوًا١تساحةًا١توجودةًبُتًالعرقُتًا١تطرزينًعلىًجانيبًالبدفًا٠تلفيًمنًاألسفلً

حيثًتُطرزًعليوًبعضًالشجَتاتًالطوليةًأوًاألشكاؿًاألخرىًبارتفاعًقدًيصلًً30سمً،وأحياناًًيًتؾًببلًتطريزً ً.
ِزيق الثوبً :ىوًشريطًطورلًأسفلًالثوبًوعليوًتطريزًيفًالغالبًولوًبطانةًٝتيكةًمنًالقماشً٦تاً٬تعلوًقوياًًومتيناًًو٭تافظً
تًالثوبً .
علىًالثوبًمنًاالنثناءًأوًالتمزؽً.وتقوؿًا١تر َ
أةًزيػَّ ْق ُ
وزيقًالشيءًطرفوًأوًحافتوً؛ًيقاؿًجلستًعلىًزيقًفبلفً،أيًجلستًّتانبوً،جلسًعلىًزيقًاٟتائطً،أيًجلسًّتانبوً
وىكذاً.وىناؾًبعضًكلماتًتتعلقًبا٠تياطةًوالتطريزًنذكرًمنهاً:
ال َف ْتلةً:وىيًالقطعةًالقصَتةًمنًا٠تيط.
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ض َم اإلبرةً :أيًوضعًفيهاًا٠تيطً،وتوجدًىذهًالكلمةًيفًبعضًمعاجمًالعربيةً،ولكنهاًٖتملًمعٌتًآخرًٮتتلفًعنًا١تعٌتً
لَ َ
الذيًيصطلحًعليوًالناسًىناً ً.

ىوًالقصًا١تائلًللبنائقًحيثًتكوفًعريضةًمنًاألسفلًمثًتضيقًتدر٬تياًً٨توًاٞتهةًالعلياً.
الوْربً:
ّ
َ
صً
ال َخ ْ
صرً:تضييقًالثوبًعنًطريقًثنيوًمنًجانبيوًأوًمنًخاصرتيوًومنًىناًجاءهًاالسمًوٗتييطوًبالعرضًا١تناسبًدوفًقَ ّ
ِ
ٍتًمنوًحىتًٯتكنًإرجاعوًإذلًوضعوًالسابقًإذاًماًاقتضتًالضرورةًذلكً ًًً.
ماًثُ َ
ا٠تَْْبً:تضييقًالثوبًمنًعندًاٟتزاـًمنًالداخلًوٗتييطوًبالطوؿًا١تناسبًدوفًقَ ّ ِ
ٍتًمنوًحىتًٯتكنًف ّكوًوإرجاعوًإذلً
ص ًماًثُ َ
سابقًعهدهًإذاًماًاقتضتًالضرورةًذلكً،وىذاًيعٍتًتقصَتًطوؿًالثوب.

مالبس المرأة
الثوب:
ً ًالثوبًىوًاللباسًالرئيسيًللمرأةً،وىوًرداءًساترًيغطيًجسمهاًكلوًويتدذلًحىتًيكادًيبلمسًاألرضًويغطّي ًبذلكً
الكعبُتً،وىوًفضفاضًالًيضغطًاٞتسمًويُظهرًتفاصيلوًوتقاطيعوًوالًيربزًشيئاًًمنًمفاتنوً،وىوًمكوفًمنًقماشًأسودً
اللوفًٝتيكًغَتًش ّفاؼًالًيسمحًبرؤيةًأيًشيءًمنًظبلؿًاٞتسمًوخيالوً.ودلًيكنًاختيارًاللوفًاألسودً٤تضًصدفةًوإ٪تاً
ىوًمنًأجلًذلكًالسببًألنوًيسًتًأكثرًمنًغَتهًمنًاأللوافً،ولذلكًكافًاللوفًاألسودًىوًاللوفًالسائدًيفً٣تتمعناًودلً
يُستعملًأيًلوفًآخرًسواهً.أماًاأللوافًاألخرىًاليتًاستخدمتًفيماًبعدًيفًصنعًثوبًا١ترأةًكاللوفًاألٛترًالعِنّايبً،واألزرؽً
ال ُكحليً،واألبيضًوغَتىاًمنًاأللوافًفقدًجاءتًبعدًحربًعاـًً1967منًقرىًالقدسًوراـًا﵁ًوا٠تليلًوالبلدافًاألخرىً
اجملاورةًودلًتكنًمستعملةًيفًالصحراءًمنًقبلً،مثًانتشرتًبعدًذلكًيفً٣تتمعنا.
التنورة:

ًً التنورةًىيًالرداءًالذيًيلبسًٖتتًالثوبً،وىيًتصنعًمنًقماشًحريريًملوفًوذيًألوافًزاىيةً،وكانتًا١ترأةًٗتيطًتنورهتاً
وتفصلهاًبنفسهاًلعدـًتوفرًماكناتًا٠تياطةًيفًذلكًالوقتً.دلًتكنًالتنورةًمنتشرةًيفًعصرًأمهاتناًبشكلًكبَتً،حيثًأفً
العديدًمنًالنساءًكنًيتزوجنًوليسًعليهنًإالًّ"طََرقَةًالثوب"ً،أيًإالًالثوبًوحدهً.
حزام َّ
ىيًقطعةًمنًالقماشًالصويف ًا٠تفيفً،مربعةًالشكلًومهدبةًاٟتواشيًوىيًْتجمًالشاؿًالكبَتً
الش ّد ،أو الصوفِيّةً :
ّ

ومقاسهاً120سمً×ً120سمً،وىيًبلونُتً،فمنهاًاللوفًاألزرؽًواللوفًالليلكيًأوًالزىريً،وكانتًتصنعًيفًمدينةًبيتً
ٟتمً،وكانواًيطلقوفًعلىًاللوفًالزىريًمنهاً"لوفًتلحمي"ًنسبةًإذلًبيتًٟتمً،ألفًالنسبةًلبيتًٟتمًتسمىًتلحميًألنوً
اسمًمرّكبً،وتطويًا١ترأةًتلكًالصوفيةًعدةًطياتًحىتًيصبحًعرضهاًحوارلًً 25سمًأوًأكثرًبقليلًوتلفهاًلفَّتَُتًحوؿً
خصرىاًوتعقدًأطرافهاًوراءًظهرىاً،أماًالفتاةًاليتًدلًتتزوجًفتتمنطقًبالصوفيةًذاتًاللوفًاألزرؽً،وكذلكًا١ترأةًا١تتقدمةًيفً
العمرً.أماًا١ترأةًالشابةًفتتمنطقًبالصوفيةًذاتًاللوفًاألٛترًالزىريً.والصوفيةًتسمىًعندًبعضًالعائبلتًيفًالنقب"ً:حزاـً
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َش ّد"ً،رٔتاًألهناًتُ َش ّد ًحوؿًالوسطً،وتسمىًكذلكًحزاـًصوؼًألهناًمصنوعةًمنًالصوؼًا٠تالصًبنسبةًمئةًبا١تائةً.وكثَتاًً
ماًتضعًا١ترأةًبعضًنقودىاًأوًأشيائهاًالصغَتةًيفًثنيةًمنًثناياًالصوفيةًً.
ً ًويوجدًعلى ًأطراؼًالصوفيةًشريطًطورلًبلوفً٥تتلفًعرضوًحوارلًً 10سمً،وىوًبلوفًزىريًيفًالصوفيةًالزرقاءً،وبلوفً
أزرؽًيفًالصوفيةًذاتًاللوفًالزىريً.
ّ
ً
أغطية الرأس:

الشاشً:ىوًشاؿًأبيضًخفيفًتطرزًحواشيوًببعضًاألشكاؿًا٠تفيفةًا١تلونةًوكذلكًوسطوً،وقدًيًُتؾًأحياناًًببلًتطريزً،

يوضع ًعلىًالرأسًفيغطيوًماًعداًالوجوًوينسدؿًليغطيًالظهرًواٞتوانبًوقدًُ٘تسكًأطرافوًباليدًفيغطيًالصدرً،أوًتوضعً
أطرافوًاألماميةًٖتتًحزاـًالصوؼًفيمنعهاًمنًالتدرلًوٯتسكهاًلتغطيًالصدرًواٞتوانبً.وتلبسًا١ترأةًشاشهاًيفًالبيتًدوفً
أفًتغطيوًبشيءً،وتغطيوًبال ُقْنػ َعةًالسوداءًإذاًأرادتًا٠تروجًإذلًأيًمكافًخارجًالبيتً.
والشاشًليسًالشاؿ؛ًفالشاؿًذوًأطراؼًمهدبةًوبوًألوافًزاىيةً٥تتلفةً،وعادةًًماًتتقنعًبوًالنساءًيفًالقرىً،ودلًيكنًيستعملً
يفً٣تتمعناًمنًقبل.
ال ُق ْن َعةً:ىيًقناعًأسودًخفيفًتطرزًحواشيوًببعضًأشكاؿًمنًالتطريزًا٠تفيفً،وتطرزًالفتياتًبعضًاألشكاؿًا١تلونةًيفً
وسطًالقنعةً،وىناؾًمنًٗتيطًأزراراًًوخرزاًًيفًقنعتهاً،وكانتًا١ترأةًتتفننًيفًتطريزًالقنعةًحيثًترسمًعليهاًبا٠ترزًأوًالدمدـً
(وىوًنوعًمنًا٠ترزًالصغَت)ًأشكاالًًٚتاليةً٥تتلفةً،ورٔتاًقامتًبوضعًالقروشًالبيضاءًعلىًقُنعتهاً.وىذاً٤تصورًيفًبعضً
تًا١ترأةًأيًلبستًال ُقْنػ َعةً،وتقوؿًا١ترأةًأحياناًًالبنتهاً
َّع ْ
العائبلتًفقطً،بينماًيفًعائبلتًأخرىًتكوفًالقنعةًببلًتطريزً.وتَػ َقنػ َ
تقنعيًأيًضعيًالقناعًعلىًرأسكًإفًكافًالشاشًأوًال ُقنعة.
العباةً:ىيًعباءةًسوداءًقا٘تةًاللوفًذاتًلوفًواحدًٝ،تيكةًجداًًوثقيلةًالوزفًوهباًزخرفةًعلىًأطرافهاًأشبوًبالزخرفةًا١تقصبةً
علىًعباءةًالرجلًولكنهاًباللوفًاألسودًفبلًتكادًتبُتً.وتُلبسًالعباءةًعندًا٠تروجًإذلًالسوؽًأوًإذلًسفرً،أوًعندًالذىابً
إذلًأناسًغريبُتًليسواًمنًالعائلةًكعرسًأوًمأمتًأوًغَتهً.

المنديلً:ىوًغطاءًحريريًناعمً،بوًأشكاؿًملونةً٥تتلفةًيُطْرحًعلىًالرأسًويُش ّدًوتُعقدًأطرافوًخلفًالرأسً،ويُغطىًبالقناعً
إفًكافًقنعةًأوًشاشاًًأوًغَتهً.ويفًالبيتًتتخففًا١ترأةًمنًالشاؿًأوًالقنعةًوتبقىًبا١تنديلًفقط.

النقابً:ىوًقطعةًمنًالقماشًاألسودًيُغطىًهباًالوجوًحىتًأسفلًالعينُتًوتُربطًأطرافهاًخلفًالرأسً.
ً،عندًالعربً،ىوًالذيًيبدوًمنوً٤ت ِجُرًالعُت.
ِّقاب
َْ
ًوتَػنَػقَّبَتًأيًلبستًالنقابً.ويفًاللسافً:الن ًُطرؼ ًالشاؿًاألبيضًعلىًالوجوًحىتًطرؼًاألنفً،وليستًىناؾًقطعةًقماشًخاصةً
ف ُ
اللَّثْ َمةً :ىيًاللثاـ ؛ًوىيًأفًيػُلَ ّ
فًعلىًالوجوًوالفمًمنًالشاؿًكماًذكرت.
تسمىًاللثاـً،بلًىوًماًيػُلَ ّ
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ًالرجلًعمامتوًعلىً
َّتًاللثاـًعلىًوجههاًوفمهاً.ويفًاللسافً:اللثاـً:رد ًا١ترأَةًقِناعهاًعلىًأَنفهاًورد
ًأيًشد
ت
َ
 وتَػلَث ََّم َْ
َ
ِ
ًفجعلتهاًعلىًفيكًشْبوًالنقابًودلًتبلغًهباًأَرنبةًاألَنفً.وٕتدرًاإلشارةً
َخذتًعمامةً
أَنفوً،ويفًمكافًآخرًمنًاللسافً:إِذاًأ َ
إذلًأنوًيفًبعضًالعائبلتًتضعًالنساءًلثاماًًمنًقماشًأبيضًاللوفًوعليوًبعضًالتطريزًوىوًيشبوًالنقابًإذلًحدًكبَتًوالً
ٮتتلفًعنوًإالًيفًاللوفًً.

الوقاة ً :ىيًغطاءًللرأسًشبيوًبالقلنسوةًوىيًمصنوعةًمنًالقماشًاألسودًا١تبطنًبطبقةًقماشًأخرىً،وتكوفًالطبقةًالعلياً
مطرزة ً منًاألعلىًببعضًاألشكاؿًاٞتميلةً،حيثًتصففًعليهاًمنًاألماـًقطعًفضيةًيفًشكلًشريطًمتناسقًيكوفًفوؽً
جبهةًا١ترأةً،وقدًيتدذلًحببلفًمنًا٠ترزًمنًجانيبًالوقاةً،ينتهيًكلًواحدًمنهماًبقطعةًفضيةًأوًمعدنيةً،وكذلكًتُش ّدًٓتيطً
ٯترًمنًٖتتًاٟتنكًتتوسطوًقطعةًذىبيةًكبَتةً.وقدًٝتيتًالوقاةًهبذاًاالسمًألهناًوقاءًللرأسًوغطاءًلوً،والوقاةًتعصبًالرأسً
و٘تنعًالقناعًمنًاالنزالؽًوالسقوطًعنًرأسًا١ترأة.
البرقعً :ٯتكنًتعريفًالربقعًبأنوًغطاءًيُسدؿًعلىًالوجوًفيغطيًأكثرهًوٮتفيًمواقعًاٞتماؿًمنوً،ويُشدًعلىًاٞتبهةًبشريطً

قماشيًٝتيكًمطرزًباٟتريرًاألٛترًوينتهيًٓتيوطًتُربطًخلفًالرأسً،ويشبكًمنًاألماـًيفًجبهةًالوقاةًولوًخيوطًأخرىً
تثبتوًعلىًالرأسً،وتتدذلًمنًالربقعًأطواؼًمنًالقطعًالذىبيةًوالفضيةًا١تًتاصةً،وحباؿًمنًا٠ترزًالثمُتًا١تتعددًاألشكاؿً
واأللوافً ،وبعض ًالسبلسل ًالفضية ًأو ًا١تعدنيةً،ويعترب ًالربقعًمن ًأىم ًاألشياء ًاليت ًٖتتفظًهبا ًا١ترأة ًألنو ً٭تتوي ًعلى ًكميةً
الذيًىوًمهرىاًوعَرؽًرقبتهاًكماًيقولوفً.وقدًتبيعًا١ترأةًبرقعهاًأوًبعضًالقطعًالذىبيةًاليتًعليوً،إذاً
الذىبًاليتً٘تلكهاً،و
َ
اشتدتًهباًاٟتاؿًوساءًوضعًعائلتهاًا١تاديً.
ونقوؿًتربقعتًا١ترأةً:أيًأسدلتًالربقعًعلىًوجهها.
ومنًأجزاءًالربقعًوملحقاتوً:
الشبيكةً :أوً ْشبِيكةًالربقعً،ىيًقطعةًقماشًٛتراءًمثلثةًالشكلً،تغرزًيفًجبهةًالربقعً،ويكوفًعليهاًثبلثةًأطواؼًمنً
الذىبً(ا١تشاخصً،اجملراتً،ا٠تِ َِتي)ً.وعندماًتسدؿًا١ترأةًبرقعهاًعلىًوجههاًتتدذلًالشبيكةًمعوً،وعندماًترفعوً،تظهرً
ّ
الشبيكةًعلىًاٞتبهة.
المطواحً :واٞتمعًمطاويحً،ىوًحبلًمنًا٠ترزً(منًخرزًالطَّْرؼً،أوًا١ترجاف)ًيتدذلًعلىًجانيبًالربقعً،ويكوفًيفًآخرهً

اتً(سلَبَةًواحدة)ًأيًسرباًً
بعضًالقطعًالفضيةًأوًالذىبيةً،وقدًتتخذًا١ترأةًشريطاًًمنًالقماشًوتضعًعليوًصفاًًمنًاجملر
َ
واحداً.
صبَةً:ىيًقطعةًمنًالقماشًيُعصبًهباًالرأسً،ودلًتكنًتستعملًيفًمنطقتناًولكنهاًكانتًتستعملًيفًأقصىًاٞتنوبً.
الع ْ
َ
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مالبس الرجل
البدلة العربيةًً:كانتًىيًاللباسًالسائدًيفً٣تتمعناًحىتًهنايةًالنصفًاألوؿًمنًالقرفًا١تاضيً،مثًتقلّصًاستعما٢تاًبعدً
انتشارًاللباسًاإلفر٧تيًالذيًوصلًأوجوًيفًعصرناًاٟتاضرً،إالًأفًبقاياىاًماًزالتًموجودةًيفً٣تتمعناًعلىًالشيوخًوكبارً
ِ
األجدادً،وىيًتتكوفًمنًقطعتُتًمنفصلتُتً٫تاًالك ْربًواٞتبّةً،
كذلكًعلىًبعضًالذينً٭تبوفًالتمسكًٔتظاىرًاآلباءًو
السنً،و
ّ
ّ
ًعنًكلًمنهما:
وإليكًتفصيبلً
ٍّ
ِ
هًمنًوسطوً
ً
الك ْبرً:ىوًرداءًأوًثوبًيُغطيًاٞتسمًكلوً،غَتًأنوًمشقوؽًومفتوحًمنًاألماـً،ولوًقيطافًمنًنفسًقماشوًتش ّد
صنعًمنًقماشًصويفًجيدً،ومنوً
كاٟتزاـً،ولوًجيوبًعميقةًيفًجانبيوًٟتفظًاألشياءًالصغَتةًفيهاًكا﵀فظةًوماًشابوً،وىوًيُ
ّ
ًأوًالبٍت ًأوًاألسودً،وىذهًاأللوافًتضيفًىيبةً ًللرجلًألهناً
ًّ
افً٥تتلفةًيغلبًعليهاًاللوفًالداكنًكاللوفًاألزرؽًالكحلي
ألو
ّ
تدؿ ًعلىًاٞت ّد ًوالوقارًوالرزانةً،وىيًألوافًتبعثًعلىًا٢تدوءًوالسكينةًاليتً٬تبًأفًيتحلّىًهباًالرجلًالعاقلًحىتًيكتسبً
ّ
ا١تكانةًاليتًتليقًبوًيفً٣تتمعوًولدىًأسرتوًوعشَتتو.
ًًوىناؾًقماشًآخرًيسمىً"روزة"ًوىوًقماشًحريريًأملسً،أبيضًاللوفًيضربًإذلًالصفرةًأحياناًً،وبوًخطوطًطوليةًرفيعةً
ومتوازيةًذاتًلوفًأزرؽً،وماًزاؿًىذاًالنوعًموجوداًًيفًمناطقًالضفةًالغربيةًحىتًيومناًىذاً،وإفًكافًقدًاختفىًمنًمنطقتناً
بشكلًيكادًيكوفًتاماً.
ِ
ًٖتتًالك ْربً،ألنوًخشنًا١تلمسًعلىًاٞتلدً،وىوًالًياقةًلوًفتظهرًياقةًالقميصًلتمؤلً
ًًوعادةًًماًيلبسًالرجلًقميصاًًخفيفاً
ِ
ًمنًاٞتماؿً.وللك ْرب ًأٝتاءً٥تتلفةًيفًا١تناطقًالعربيةًاألخرىًمنهاً؛ًال ُق ْمبَازً،
الفراغًالذيًحوؿًالعنقًفتكسبوًبذلكًشيئاً
والدماية.
ِ
ِ
٢تاًجيوبًعميقةًكاليتًيفًالك ْربً،
ىيًمعطفًطويلًمنًنفسًقماشًالك ْربً،تبلغًثبلثةًأرباعًطولوً ًوتلبسًفوقوً،و
الجبّةً :
ًمنًالثانيةً،وفيهاًماًيدؿ ًعلىً
ّ
ومنهاًنوعًقصَتًآخرًيشبوًالس ْلطَةًيصلًحىتًاٟتزاـًوالًيتعداهً.واٞتبةًالطويلةًأكثرًانتشاراً
َّ
اكتماؿًا١تلبسً،ورٔتاًيرىًبعضهمًيفًتقصَتًاٞتبةًنوعاًًمنًالبُخلً،ألفًالوضعًاالفًتاضيً٢تاًأفًتكوفًطويلةً،فإذاًقصرىاً
أحدىمًيُنظرًإليوًبالعُتًاليتًذكرناً،وإفًكافًذلكًليسًيفًكلًاٟتاالتً،كذلكًفإفًالشيوخًوالوجهاءًيلبسوفًاٞتبةًالطويلةً
ومنًيقتديًهبمًمنًالناسً،وىذاًيعطيهاًصفةًرٝتيةًو٬تعلهاًأكثرًانتشاراًًمنًغَتىاًً.
اؽًاللف ًالناعمةًمنً
ً ًوعادةً ًماًيضعًالرجلًيفًجيبًجبتوًكيسًالدخافًا١تطرزًالذيً٭تتويًعلىًالتبغًا١تفروؾً،وعلىًأور
ّ
صنفًاألوتومافًالًتكيةًالصنعً،أوًرٔتاًيضعًعلبةًالدخافًا١تعدنيةًاليتًماًزالتًموجودةًيفًاألسواؽًحىتًاليوـً،إضافةًإذلً
الوالعةًاليتًكانتًتعملًعلىًالكازً،واليتًكانواًينقعوفًقُطنةًصغَتةًبداخلهاًبالكازًلتغذيًفتيلهاً،وٯتكنًأفًتعيشًالوالعةً
أوًال َقدَّاحةًفًتةًطويلةًمنًالزمنًوتظلًرفيقةً٥تلصةًلكيسًالتبغًأوًلعلبتوً.
ًً أماًيفًجيبًالصدرًفيمكنًأفًيضعًالرجلًساعتوًالفاخرةً،وكانتًالساعةًعبارةًعنًعلبةًمعدنيةًصغَتةًٖتتويًبداخلهاً
علىًساعةًٙتينةًو٢تاًسلسلةًصغَتةًتُربطًيفًاٞتيبًوٖتفظهاًمنًالسقوطًوالضياع.
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السا َكةً،وأعتقدًأفًكلمةًساكةًأصلهاًمنًالكلمةًاإل٧تليزيةً«ً،»sack-coat
ً ًوللجبةًعدةًأٝتاءًأخرىًمنها؛ًالصايةً،و َّ
ربيطاشلًحيثً
ً
واليتًتعٍتًكماًجاءًيفًا١تورد«ً:سًتةًرجاليةًقصَتةًواسعة»ً،ورٔتاًيكوفًىذاًاالسمًقدًظهرًيفًزمنًاالنتدابًال
كانتًلغةًالدولةًتفرضًنفسهاًويقلدىاًالعامةًمنًالناسً،مثًظلتًعالقةًباألذىافً،ترددىاًاأللسنًوالًيلتفتًالناسًإذلً
األصلًالذيًجاءتًمنوً،وا﵁ًتعاذلًأعلم.
السروالً:لباسًمعروؼًيصنعًمنًالقماشًاألبيضً(البَػ ْفت)ً،وىوًواسعًفضفاضًمنًاألعلىًمزموـًعندًالقدمُتً،وىوًيػَُزـً
َّ
ةً،أوًدكةًالسرواؿً.
عندًا٠تصرًبشريطًرفيعًمنًنفسًقماشوً،مثبَّتًفيوًكاٟتزاـًيسمىً َد َّك
أماًلباسًالرأسًفيتكوفًمنً:

أسً،ويتدذل ًطرفاىاًعلىًجانيبًالصدرً،ومنوًعدةًأنواعًىيً:منديلًالبواؿً:وىوً
المنديلً :وىوًعمامةًناعمةًيغطىًهباًالر
ّ

ا١تنديلًاألبيضًالناص عًالبياضً،وىوًخفيفًوناعمًولكنوًمنًنوعًفاخرً،ومنوًمنديلًالشماغًاألٛترًا١تعروؼً،أوًاألسودً
ا١ترقَّطً،ولكنًاألٛترًىوًاألكثرًانتشاراًًيفًمنطقتنا.
ًًويُعتربًلبسًا١تنديلًداللةًعلىًالرجولةًوالشهامةً،وكافًالرجلًٮتجلًأفًٯتشيًحاسرًالرأسً،أماًيفًالبيتًفغالباًًماًيتخ ًّففً
منًا١تنديلًويبقىًبالطاقيةًلوحدىاً.
ًًوىناؾًاستعماالتًأخرىًللمنديلً٢تاًأ٫تيةًكبَتةً،فإذاًحدثتًمشادةًكبلميةًبُتًبعضًاألطراؼًوتع ّدىًأحدىمًبالقوؿًأوً
الفعلًعلىًالطرؼًاآلخرً،فإفًالطرؼًا١تتعدىًعليوًأوًالذيًوجهتًلوًاإلىانةًيعقدًمنديلًأحدًا١توجودينًويشهدهًعلىًماً
حدثً،ويقوؿًلوً:أنتًمعقودًالعمامةًٖتكيًبالذيًصارً،ومعٌتًذلكًأنوً٬تبًعليوًأفً٭تكئًتاًحدثًوٮتربًٔتاًرأىً،وأفً
يقوؿًاٟتقًويشهدًبوًإذاًماًاحتاجًاألمرًإذلًذلكً.
ّ
ً ً أماًإذاًحدثًمكروهًألحدًاألشخاصً،كأفًيتعدىًعليوًرجاؿًمنًقبيلةًأخرىً،فإنوًيفزعًليدعوًقوموً،فيخلعًعمامتوً
ويلوحًهباًمنًبعيدً،أوًمنًعلىًمكافًمرتفعً،وكأنوًيدعوًبالويلًوالثبورً،فيعرؼًالقوـًبأنوًماًفعلًذلكًإالًألمرًعظيمً
ّ
جرىًلوً،فيسارعواًباللحاؽًبوًويهبواًلنصرتوًو٧تدتوً.
ويسمىًا١تنديلًيفًبعضًا١تناطقًاألخرىًحطَّةًأوً ُكوفِيّةً،أوًعمامةً،يقاؿ"ً:حطةًوعقاؿ"ًعنً"منديلًومرير".
ًً
َ
ىيًقلنسوةًصغَتةًعلىًشكلًنصفًكرة٥ً،تَّرمةًالنسيجًأشبوًماًتكوفًبالشبكةً،وىيًبيضاءًاللوفًحىتًيتبلءـً
الطاقيةً :
ُ
لوهناًمعًلوفًا١تنديلً،وتلبسًعلىًالرأسًمباشرةًحىتًُ٘تسكًا١تنديلًعلىًالرأسًفبلًينػزلقًعنوً،و٢تاًفائدةًأخرىًحيثًأهناً
٘تتصًالعَرؽًو٘تنعًتسربوًإذلًا١تنديلًاألبيضًالناعمًفبلًيتسخًوالًتظهرًعليوًبقعًصغَتةًصفراءً.
َ

ىوًالعقاؿًا١تعروؼً،وىوًحبلًمتُتًأسودًمتصلًببعضوًكأنوًحلقةًأوًدائرةً،ويلف ًعلىًالرأسًلفَّتَُتً،ولوًحببلفً
المريرً :
ّ
صغَتةً،وىذاًالنوعًصناعيً،وىوًا١تنتشرًبفضلً
احدًمنهماًشّرابةً
أسً،يفًأسفلًكلًو
رفيعافًيتدليافًعلىًالظهرًمنًمؤخرةًالر
ُ
ّ
ّ
توفرهًيفًاألسواؽًورخصًٙتنوً،أماًيفًبدايةًاألمرًفكافًا١تريرًيصنعًمنًوبرًاإلبلً،وكافًلونوًبلوفًالوبرًالذيًيُصنعًمنوً،أيً
اؾًنوعًمقصبًبا٠تيوطً
لفًل ّفةًواحدةًعلىًالرأسً،والًيتدذلًمنوًخيطافً.وىن
بٍتًاللوفً،وىوًأغلظًمنًا١تر
َّ
يرًالصناعيً،ويُ ّ
ّ
ّ
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الفضيةًأوًالذىبيةًاللوفً،ويلبسوًاألمراءًوالوجهاءً،وىوًمقصورًعلىًطبقةًمعينةًدوفًغَتىاً،كماًنرىًذلكًعلىًاألمراءًيفً
ُت»ً.
السعوديةًودوؿًا٠تليجً.وا١تريرًيفًاللغةًكماًجاءًيفًلسافًالعرب«ً:ىوًاٟتَْبلًالشديدًالفتلًا١ت ْربـًعلىًطاقَػ ْ ً
ُ
ًًوا١تريرًيُلبسًبعدةًطرؽًمنهاًالطريقةًالتقليديةًالعاديةًاليتًيكوفًوضعوًفيهاًمعتدالًًعلىًالرأسً،والطريقةًاألخرىًأفًيكوفً
مائبلًًعلىًاٞتهةًاليمٌتًويغطيًقسماًًمنًاٞتبُتً،ويفًىذهًاٟتالةًيُظهرًالرجلًزىوهًبنفسوًورٔتاًكربياءهًوغرورهً،ويقولوفًعنً
ٔتاًيكوفًالرجلًيفًىذهًاٟتالةًأشبوًماًيكوفًبالديكًالروميًالذيًٯتيلًعرفوًعلىً
يرً"فبلفًناكِسًمريره"ً،ور
ً
ىذهًاإلمالةًللمر
ُ
منقارهًوينفشًريشوًويزىوًبنفسوً.وغالباًًماًينكسًالرجلًمريرهًعندماًيذىبً٠تطبةًامرأةًثيّبً،إفًكانتًمطلقةًأوًأرملةً،
لعلهاًتراهًعلىًتلكًاٟتالةًاليتًيزىوًفيهاًبنفسوً،و٭تاوؿًمنًخبل٢تاًأفًيعربًعنًرجولتوًوفحولتوًوشهامتوً،فيميلًقلبهاًإليوً
وتوافقًعلىًالزواجًمنوً.
اؼًمقصبةًٓتيوطًذىبيةً
العباءةً:ىيًرداءًأوًقناعًيغطيًاٞتسمًمنًاألكتاؼًوحىتًالكعبُتً،و٢تاًزخرفةًعلىًاٟتواشيًواألطر
َّ
اللوفًتكوفًعريضةًمنًاألعلىًحوؿًاألكتاؼًمثًتضيقًتدر٬تياًً ً،ومنهاًنوعًخفيفًيستعملًيفًفصلًالصيفً،ونوعًأثقلً
ايبً،ويل ّفهاًالبدويً
وأكثرًٝتكاًًيستعملًيفًفصلًالشتاءً،أماًألواهناًفمنهاًاألسودً،والبٍتًالداكنً،والبٍتًالفاتحً،واألصفرًالًت ّ
ويضعهاًعلىًكتفوًاأليسرًفيتدذلًقسمًمنهاًعلىًالصدرًوآخرًعلىًالظهرً،أوًيلبسهاًكماًيلبسًالرداءًفتغطيًظهرهًوسائرً
جسموًمنًا٠تلفًوتغطيًصدرهًكذلكً،وٮترجًيديوًمنًالفرجتُتًا١تعدتُتًلذلكًوٯتسكًأطرافهاًبيدهًاليسارً،فتكوفًكأهناً
رداءًكاملً،أوًيضعهاًعلىًرأسوًكماًتضعًا١ترأةًقناعهاًويتقنعًهباًيفًبعضًاٟتاالت.
ًمنًوقارهً،وتدؿ ًكذلكًعلىًمركزهًبُتًقوموًوعشَتتوً،وكذلكً
ّ
ً ًوعباءةًالرجلًتدؿًعلىًمكانتوًاالجتماعيةً،وتبديًشيئاً
ائوًووضعوًاالقتصاديًإذاًكانتًٙتينةًفاخرة.
تدؿًعلىًثر
ّ
ّ
ً"عبَا ْةً
ً ًوكاف ًىناؾ ًنوع ًمن ًالعباءات ًا١تخططة ًٓتطوط ًطولية ًباللونُت ًاألبيض ًواألسودً ،وكانت ًالواحدة ًمنها ًتسمى َ
ْٜتَ ِ
اس ْي"ً ،وظلت ًتستعمل ًحىت ًالثبلثينيات ًمن ًالقرف ًالفائتً ،مث ًطغت ًعليها ًالعباءة ًذات ًاللوف ًالواحد ًوحلت ً٤تلهاً
وانتشرتًمكاهناً.
ًالربدًأوًاٟترً،أوًيتغطّىًهباًإذاًناـًيفًساعاتً
ًفتقيوًشر
ً ًوللعباءةًاستعماالتًأخرىًفقدًيتل ّفعًهباًالرجلًإذاًكافًسائراً
ّ
ّ
القيلولةًيفًمكافًماً.ؤتاًأهناًرداءًنظيفً،فكثَتاًًما ًيستعملهاًالبدويًللصبلةً،فيفرشهاًٖتتوًويصليًفوقهاً.ومنًاألمثاؿً
الشعبيةًاليتًتذكرًالعباءةًقو٢تم":النيبًفَػَرشًعباتوًلنسيبو"ً.

الفروةً :معطفًطويلًيصنعًمنًالقماشًالسميكًويُبطّنًبفراءًا٠تروؼًبعدًتنظيفوًوتصنيعوً،ومنوًنوعًطويلًيسمىً"فروةً
َخيَّ ِارل"ً،ونوعًقصَتًيسمىًفروةً،أوًفروةًقصَتةً،وىذاًا١تعطفًيستعملًيفًفصلًالشتاءًحيثًالطقسًالباردً.وفراءًا٠تروؼً
٬تلبًالدؼءًواٟترارةً،وكذلكًالصوؼًالقصَتًالناعمًالذيًبداخلوً،وكلًشيءًيصنعًمنًالصوؼًيكوفًأكثرًدفئاًًمنً
غَتهً.ومنًاألمثاؿًالشعبيةًاليتًتذكرًالفروةًقو٢تم":أبوًفروةًبيتلبدًأليبًجاعد".
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ًماًيستعملوً
ً
الثوبً :ىوًثوبًخفيفًفضفاضًأبيضًاللوفًغَتًمفتوحًمنًاألماـً،تلبسًفوقوًجبةًطويلةًأوًقصَتةً،وكثَتاً
كبارًالسنً،أوًرٔتاًيستعملوًالرجلًيفًالبيتًعندماًيتخففًمنًمبلبسوًالثقيلةً.
الحزامً :ىوًسَتًمنًجلدًبعرضًقَتاطُتًأوًثبلثةًولوًإبزصلًيفًطرفوً،يتزنرًبوًفوؽًالكِ ْربً،وىذاًىوًالنوعًالدارجًتقريباًً،
اـًالعاديً،وكثَتاًًماًنسمعهمًيقولوفً
وللحزاـًأٝتاءًأخرىً٥تتلفةًمنهاً؛ًالسَتًوالقشاطً،ولكنًالقشاطًيكوفًأرفعًمنًاٟتز
ّ
عنًالشابًالرفيعًالطويلًالطائش"ً:ىذاًقشاط"ً،تشبيهاًًلوًبذلكًالسَتًالرفيعًالرخيصًيفًأغلبًاٟتاالتً،وىناؾًأنواعً
أخرىًأكثرًزخرفةًمنًاٟتزاـًالدارجًنذكرًمنهاً:

ال َك ْمرً:وىوًحزاـًعريضًولوًيفًطرفوًثبلثةًأبازصلً،ولوًجيبًمنًاألماـًٟتفظًالنقودً.

القايشً:أماًالقايشًفهوًحزاـًجلديًعريضًبعرضًٜتسةًقراريطًتقريباًً،وبوًالكثَتًمنًالرزاتًالصغَتةًا١تتناسقةً،ولوًجيوبً
صغَتةً،ولوًسَتًٯترًمنًفوؽًالصدرًوينثٍتًمنًفوؽًالكتفًويرتبطًيفًاٟتزاـًمنًا٠تلفً،وىذاًاٟتزاـًيتزنرًبوًالوجهاءً،وبعضً
ً
األشخاصًالذينً٢تمًمكانتهمًاالجتماعيةًومراكزىمًا١ترموقةً،وكثَتاًًماًيربطًالرجلًمسدسوًأوًشربيتوًالثمينةًيفًىذاًاٟتزاـ.

الشبريةً:ىيًسكُتًخاصةًبالرجلًالبدويً،يصلًطوؿًنصلهاًحوارلًالشربً(أيًماًيقاربًً25سم)ً،ويكوفًالنصلًعريضاًً
فًبغبلؼًمعدشلًرقيقً،ويلتفًعليوًسلكًرفيعًيفً
منًجهةًا١تقبضًورفيعاًًحاداًًيفًطرفوًاآلخرً،أماًغمدىاًومقبضهاًفمغلّ
ّ
بعضًا١تواقعً،وتزينوًفصوصًصغَتةًمنًا٠ترزًاألزرؽًواألٛتر.
ًللرجلًالبدوي ًولًتاثوًالعريقً،ووجودىاًعلىًصلبوًالًيعٍتًأنوً٭تملً
ً ًوإضافةًلكوهنا ًسبلحاًًخفيفاًًفإفًالشرب
يةًتظل ًرمزاً
ّ
ّ
اثوًالذيًتعودًعليوًكماًيلبسًالعباءةًأوًا١تنديلًأوًغَت٫تاً.
سبلحاًً،بلًىوًنوعًمنًتر
ّ
غطاءًمعًرزةًوَكبّاسًيغلقوًمنًاألماـً،ولوً
الص ْفنً :ىوً٤تفظةًمنًجلدًتشبوًاٟتقيبةًالصغَتةًيستعملًٟتفظًالنقودً،ولوً
ّ
ً ّ
بطوًمنًاٞتانبُتًويعلقًفوؽًالكتفًاأليسرًويتدذلًليعودًعلىًاٞتهةًاألخرىًفيكوفًالص ْفنًبذلكًفوؽً
قشاطًطويلًورفيعًير
ّ
منطقةًاٟتزاـًعلىًجهةًا٠تصرًاليمٌتً،تغطيوًاٞتبةًوالًيظهرًللناسًإالًإذاًأخرجًصاحبوًمنوًبعضًالنقود.
الحذاءً :أماًاٟتذاءًفإفًأكثرًاألنواعًانتشاراًًمنوًىوًا١تداسًا١تفتوحًوالذيًتظهرًمنوًكفةًالقدـًواألصابعًً،وىوًيسمىً

الصندؿًأوًالوطاءًًً.
ً
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امثال من التراث البدوي
 -1اللي بتق ّدمو السبت بتلقاه قدامك يوم األحد
ماًتقدـًمنًمعروؼًأوًإحسافًأوًأيًعملًصاحلً،فإنكًٕتدًٙتارهًيفًا١تستقبلً،وماًتقدـًللناسًمنًخَتًفإهنمًيرجعوفً
إليكًمثلوً،وماًتقدـًيفًدنياؾًمنًعملًصاحلًفإنوًينفعكًيفًآخرتكً .
ً
 -2اللي بيشرب من بير ما بيرمي فيو حجر
أيًافًالذيًينتفعًمنًشيءًمعُتًويستفيدًمنوً،فإنوًعاد ًةًيثٍتًعليوًويذكرهًبكلًخَتً،ويتغاضىًعنًسلبياتوًإفًوجدتً،
٘تشياًًمعًمصلحتوًوظروفوًا٠تاصةً .
ً
 -3حسنات قليلة تمحى سيئات كثيرة
أيًافًأعماؿًا٠تَتًاليتًنقوـًهباً،واألشياءًاٟتسنةًاليتًنفعلهاًمهماًكانتًقليلةًً،فإهناًببلًشكًقدًتنفعناًيفًا١تستقبلً،
وتعودًعليناًبالفائدةً،وىذاًللحثًعلىًعملًا٠تَتًواإلحسافً .
ّ
ً
ِ
كر إسمو
 -4ال َخيِّر عند ذ ْ
أيًعندماًيكوفًالناسًيتحدثوفًعنًأحدًاألشخاصًبا٠تَتً،وعنًأعمالوًالطيبةً،وإذاًبوًيقدـًعليهمً،وعندماً٬تلسً
ِ
ًعندًذكرًاٝتوً،أيً،أنناًكناًنتحدثًعنكًيفًموضوعًكذاً،فيشًتؾًمعهمًيفًاٟتديثًحوؿًا١توضوعً .
يقولوفًلوً:ا٠تََِّت
ً
 -5خير الناس من فرح للناس بالخير
أيًًأفًالذيًيفرحًللناسًويدعوً٢تمًبا٠تَتًىوًمنًأفضلًالناسًوأحسنهمًوأكثرىمًخَتاًًونفعاًًيفًاجملتمعً .
 -6الدنيا ما بتغني عن اآلخرة
أيًأفًأعمالناًيفًالدنياًوشؤوفًحياتناًا١تختلفةًالًتُغٍتًعنًوجودًاآلخرةً،واليتً٬تبًأفًنعملً٢تاًيفًحياتناًودنياناً،
ونؤديًكلًماًفرضًعليناًمنًالعباداتً،إضافةًإذلًأعماؿًا٠تَتًوالربًواإلحسافً .
ً
 -7زي ما تراني يا جميل أراك
ًوالًتقلًعنهاً،وأعاملكً
تكًإرل
ّ
أيًكماًتراشلًوتعاملٍتً،وتذكرشلًدائماًًبا٠تَتً،فكذلكًأناًفإشلًأنظرًإليكًنظرةًًتشبوًنظر ّ
معاملةًًتضاىيًمعاملتكًرل.
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سوي معروف وارمي في البحر
ّ -8
يقولوًمنً٭تبًعملًا١تعروؼًواإلحسافًمعًاآلخرينً،أوًمنًيعملًمعروفاًًمعًأناسًالًيستحقونوً،فهوًالًينتظرًمنهمً
ُ
شكراًًعلىًصنيعوًوإ٪تاًيفعلًذلكًلوجوًا﵁ًتعاذلً .
-9

بيس ِّوي حزمة
عود واحد ما َ

مثلًيدًواحدةًالًتصفقً،أيًأفًاإلنسافًالًيكتملًلوحدهً،أماًتعاونوًمعًاآلخرينًفتتمًالصورةًويكتملًالوضعً .
 -11ما جزا اإلحسان غير اإلحسان
أي ًأف ًا﵀سن ً٬تب ًأف ً٬تازى ًٔتثل ًصنيعوً .ومن ًيعمل ًمعروفاًً ،أو ًيقوـ ًبأعماؿ ًا٠تَت ًوالرب ًواإلحساف ً٬تب ًاف ً٬تازىً
با١تعروؼًوباإلحسافً .
ً
 -11الماعون الوسيع بياخذ الضيّق
قاؿً :ا١تاعوفًالوسيعًبياخذًالضيّقًأيضاًًً،أيًأفًاإلنسافًا١تتسامحً،الطيبًالقلبً،يصفحًعنًا١تخطيءًأوًا١تسيءً،
ويُ ً
التوً،فيكسبًودهً،ويصبحًمنًخَتةًأصدقائوً .
ويتغاضىًعنًأخطائوًوز
ّ
 -12المعروف سيّد األحكام
ا٠تَتً،ىوًخَتًماًيقوموفًبوًمنًأعماؿً،وخَتًح َك ٍم ً٭تتكموفًإليوً،ألنوًلوًسادً
أيًأفًا١تعروؼًبُتًالناسً،وعملًالربّ ًو
َ
تًا﵀بةً،وعمتًاأللفةًوالوئاـً .
بينهمًا١تعروؼًلساد
ّ
ً
 -13الممشى الردي بيقعد ألىلو
يقاؿًعندماًيقعًبعضهمًيفًشرًأعمالوً،ويعٍتًأفًاألعماؿًالرديئةًاليتًيقوـًهباًالبعضًكاٞترائمًبأنواعهاً،والسرقاتًوغَتً
ذلكًمنًأعماؿً،تعتربًمؤشراًًإذلًافًصاحبهاًسيقعًيفًشرًأعمالوًوسينتظرهًغدًمليءًبالشرورًًوا١تصائبً .
ً
 -14الناس لبعضها
يساعدًالناسًبعضهمًيفًساعاتًالضيقً،أوًيفًبعضًا١تناسباتًا١تختلفةً،وعندماًيشكرىمًاآلخروفًيقولوفًىذاًواجبناً
وحقًعليناًوالناسًلبعضهاً .
ً
 -15وقت الحصايد بيعمل قصايد
أيًافًوقتًالعملًواٞت ّدً،الًيعملًوالًيك ّد ًبلًيلهوًويلعب٦ً،تاً٬تعلوًالًي ّدخرًشيئًاًًلوقتًاٟتاجةً،ويفًساعةًش ّدتوً
واحتياجوًيقوؿًلوًالبعضًىذاًا١تثلً،وقصةًىذاًا١تثلًمأخوذةًمنًحكايةًالنملةًوالصرصورً،حيثًكانتًالنملةًٕتمعًالبذورً
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وٗتزهناًيفًفصلًالصيفً،وكافًالصرصورًيلهوًويلعبً،وعندماً٭تلًفصلًالشتاءًتأكلًالنملةً٦تاًإدخرتًيفًحُتًالً٬تدً
الصرصورًماًيأكلوً،ألنوًدلًي ّدخرًشيئاًً .
ً
 -61الضيف إن أقبل أمير وإن قعد أسير وإن قام شاعر
ىذاًوصفًللضيفًالذي عندماًيُقبلًفكأنوًأمَتً،يزىوًبشكلوًوىيئتوًً،فإذاًجلسًفهوًأسَتًعندًمضيفوًحىتًيق ّدـ لوً
واجباتًالضيافةًً،أماًإذاًقاـًفهوًشاعرً٭ت ّدثًٔتاًشاىدًورأى .
 -61الضيف أسير الم ِحلِّي
أيً٭تقًللمضيفًأف يُكرـًضيفوًكيفًشاءً ،وعلىًالضيفًأالًيعًتضًكثَتاًً(ًخاصةً ًإذاًاعًتضًالضيفًودلًيقبل أفً
يصنعواًلوًالطعاـًو ِ
القرىً)ًفهوًكاألسَتًيفًبيتًمضيفوًً،فإذاًدلًيقبلًيقوؿًلو ا﵀ليً(صاحبًالبيت)ًالضيفًأسَتًا﵀ليً
ِ
رىًلوً.وىذاًلشدةًالكرـًعندًالبدوًولتأصلًىذهًالعادةًفيهم ً .
اموًوتقدصلًالق
وعليوًأفًيسكتًويقبلًباألمرًالواقعًوىو إكر
ّ
 -68الضيف شاعر
صرًيفًح ّقوًيكوف عرضةًللسخريةً
أيًأفًالضيفً٭تكي
للناسًويقصًعليهمًماًالقاهًمنًكرـًواحًتاـًعندًمضيفوًً،فإذاًقَ َّ
ّ
وا١تبلمةًمنًالناسًً،فالضيفًكالشاعرًالذيًٯتدحًمضيفوًفَتفعوًً،أو يهجوهًفيصغّرهًيفًأعُتًالناسًويقلّلًمنًقيمتوًيفً
ًالضيفًوللحثًعلىًاستقبالوًبالشكلًالبلئقًبوً.
حق
ّ
نظرىمًً.وىذاًللنهيًعنًالتقصَتًيف ّ
 -91الضيف ضيف اهلل
أيًأفًقِرىًالضيف ميسورًومنًالسهلًاٟتصوؿًعليوًفكأفًالضيفًضيفًا﵁ًييسرًلوًو١تضيفوًو٬تعلًقراه ميسوراًً ً.أماً
منًيظنًأفًقرىًالضيفًيُفقرًا﵀ليً(ًا١تضيف)ًفهوً٥تطيءًيفًنظرتو فالرزؽًعلىًا﵁ًودلًيكنًالضيفًسببًاًًًيفًفقرًأحدً
أوًغناهً.
محلِّل
 -02الضيف َ
وًحلَّلً٢تمً
أيًأفًالضيفًالًيأكل منًالطعاـًإالًقدرًطاقتوًً،ويأكلًأفرادًعائلةًا١تضيفًمنًالشاةًاليتًتُذبحًللضيف وكأن َ
بذلكًىذاًالطعاـً(ًأيًجعلوًحبلالًًعليهمً)ًً،وىذاًيعٍتًأفًما يُذبحًللضيفًىوًلئلكراـًوليسً١تلءًالبطوفًفإفًالضيفً
عادةًًمهماًأكلًالًيأكلًاال القليلًمنوًً،أماًالباقيًفيأكلوًأفرادًعائلةًا١تضيفً.
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 -19ضيف المسا ما لو عشا
عندماًيأيتًالضيوؼ مساءًًوبعدًوقتًالعشاءًويشاورىمًا١تضيفًيفًشأفًٕتهيزًالعشاءً٢تمًً،فإهنمًيعتذروف ويقولوفًاهنمً
تعشواًيفًبيوهتمًوليسًىذاًوقتًعشاءًفضيفًا١تساًماًلوًعشاًألنوًجاء بعدًوقتًالعشاءً.
ّ
 -11يا ضيف ما كنت ِ
محلِّي
قصرًيفًحقهمًفبل ٘تنعناً
ًانوًمرًعليكًضيوؼًً،وطبيعيًانكًقمتًبواجبهمًودلًتُ ّ
أيًياًضيفًأنتً٤تليًيف بيتكًً،والًب ّد ّ
أفًنقوـً٨تنًبواجبًإكرامكًكماًدلًٯتنعكًضيوفكًمنًذلك .
 -13سكوت الضيف من بخت المحلي

أيًأفًسكوتًالضيف يعتربًرضىًً،فإذاًسكتًقاـًا١تضيفًليصنعًلوًالطعاـًويق ّدـًلوًالواجبًو ِ
القرىً ،ويكوفًمنًحظً
ُ
عائلةًا١تضيفًأفًينالواًمنًىذاًالقرىً،الذيًلوالًسكوتًضيفهمًورضاهًما كانواًلينالواًمنوًشيئاًًً،وىذاًمنًبابًاجملاملةً
اليتًتقاؿًللضيف .
 -12الضيف كاره الضيف ِ
والمحلِّي كاره ال ُكلِّي
ًويكرمهمًو٭تًتمهمًً،ويأتيوًضيوؼًجددًويضطرًأفًيكرمهمًأيضاًًً،فإفًالضيوؼ األوائلً
عندماًيكوفًعندًأحدىم ضيوفاً
ُ
ددًخشيةًأفًيتفرغً٢تمًا١تضيفًأوً٭تًتمهمًأكثرًمنهمً ،ولكنًا١تضيفًيكوفًقدً َك ِرَهًاٞتميعًواستثقلً
يكرىوفًالضيوؼًاٞتُ
ّ
ضيافتهمًً،فيقوؿًأحدًالضيوؼًاٞتددًعندما يشعرًبذلكًالضيفًكارهًالضيفًوا﵀ليًكارهًالكلي.

 -12أعزم واكرم وأكل العيش نصيب

ِ
ًالضيفًعنًعملًالقرىًلوًً،وهبذاًالًيعتربًا١تضيفًمقصراًًً،أيًأنوًعزـًوأكرـ ولكنًضيفوً
يعف
يقاؿًىذاًا١تثلًبعدًأف ّ
رفضًودلًيقبلًً.ويقاؿًىذاًا١تثلًأيضاًًيفًحاالتًأخرىًمشاهبة .

ف عن شيء كأنو ماكلو
 -12من َع ّ

قصرًيفًواجبوً ،وا٪تاًىوًالذيًرفضًذلك .
يشبوًا١تثلًالسابقً ،ويعٍتًأفًالضيفًكأنوًأكلًعندًمضيفوًً،فلمًيُ ًّ
 -12الجود من الموجود

ـًماًتيسرً
أيًأفً َكَرـًالرجل منوطًْتالتوًا١تاديةًً،فافًكافًميسورًاٟتاؿًوق ّدـًشيئاًًكثَتًاًًًفؤلفًحالتوًا١تادية جيدةًً،وإفًق ّد
ّ
فؤلفًحالتوًالًتسمحًبأكثرًمنًذلكًفاٞتودًمنًا١توجود .
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 -12الدنيا ما بتغني عن اآلخرة
ًأي أف أعمالنا يف الدنيا وشؤوف حياتنا ا١تختلفة ال تُغٍت عن وجود اآلخرة واليت ٬تب أف نعمل ٢تا يف حياتنا ودنيانا ونؤدي
كل ما فرض علينا من العبادات  ،إضافة إذل أعماؿ ا٠تَت والرب واإلحساف .
 -11يرزق الدود في الحجر الجلمود
ًأي أف ا﵁ كفيل برزؽ عباده و٥تلوقاتو  ،فهو يرزؽ الدودة الصغَتة ا١توجودة يف اٟتجر  ،وعلينا أال نقلق كثَتًاً من سوء اٟتالة
ا١تادية  ،فا﵁ كفيل برزقنا ٚتيعًاً وال ينسى أحدًاً من فضلو .
 -33الدكان جنب الدكان والرزق على اهلل
أي أف األرزاؽ بيد ا﵁ سبحانو وتعاذل وىو متوكل برزؽ اٞتميع  ،والتيسَت ٢تم ٔتا يعتاشوف منو  ،ولو كانت الدكاكُت
متبلصقة فهو جل شأنو يبعث لكل منهم برزقو .
 -39الشكوى لغير اهلل مذلة

ِ
صر ذات اليد  ،وقد يعانوف من شدة الفاقة والعوز ويصربوف على ذلك صرب ا١تؤمن
قد يتجرع البعض ُمًّر الفاقة وقلة ا١تاؿ وق َ
الذي يرضى ٔتشيئة ا﵁ وحكمو  ،وإذا سأ٢تم أحد الناس عن حا٢تم يقولوف لو الشكوى لغَت ا﵁ مذلة .

رب العالمين
 -31رضى الوالدين من رضى ّ

إف رضى الوالدين وطاعتهما تعترب من رضى ا﵁ وطاعتو  ،وعلى ا١ترء أف ٭تًتـ والديو ويطيعهما وال يعصيهما وأف يكوف
رؤوفًاً هبما ٤تسنًاً إليهما فهذا من رضى ا﵁ وطاعتو  ،وتقوؿ اآلية الكرٯتة يف سورة اإلسراء ":وقضى ربّك أال تعبدوا إال إياه
وبالوالدين إحسانا ّ ،إما يبلغن عندؾ الكرب أحد٫تا أو كبل٫تا فبل تقل ٢تما أؼًٍّ وال تنهر٫تا وقل ٢تما قوالً كرٯتا " .

 -33العبد في التفكير والرب في التدبير
أي بينما يكوف ا١ترء يفكر يف األمر النازؿ بو  ،وال ٬تد لو ٥ترجًاً منو  ،يتواله ا﵁ عز وجل بلطفو وتدبَته  ،فيأتيو بالفرج من
حيث ال ٭تتسب .
 -32اإلحترام واجب
٬تب أف يكوف ىناؾ إحًتاـ متبادؿ بُت الناس  ،وواجب علينا ٚتيعًاً أف ٭تًتـ كلً منا اآلخر  ،حىت تسود ا١تودة بيننا ،
وتعم ا﵀بّة بُت الناس .
وينتشر السبلـ ًّ ،
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 -32إذا صار صاحبك عسل ال تلحسو كلو
فيلح اآلخر يف طلب ا١تزيد فيقاؿ ىذا ا١تثل
يقاؿ ىذا ا١تثل عندما يق ّدـ شخص ألحدىم بعض ا٠تدمات أو التنازالت ًّ ،
ويعٍت أنو ٬تب عليك أف ال تضايق صاحبك  ،وتثقل عليو بكثرة طلباتك .
بينجي  ،الصدق أنجى
 -32إذا كان الكذب ّ
يقولو مقًتؼ الذنب أو من يقع يف خطأ غَت متعمد ويعًتؼ ٓتطأه  ،أو ٔتا وقع منو ألف الصدؽ فضيلة ومن يعًتؼ صادقًاً
ٔتا وقع منو ويعتذر عما بدر منو يغتفر ذنبو ويصفح عنو .
 -32إذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذىب
٭تث على عدـ التكلم جملرد الكبلـ  ،فالسكوت أفضل من ذلك وا٪تا ٬تب أف نتكلم ٔتا يفيد الناس وال ٧تعل
مثل عاـ ًّ
أنفسنا عرضة النتقاد ٨تن يف غٌت عنو .
 -32اللي بيمشي على رجليو ال تحلف عليو
معُت  ،حىت لو كاف إبنك أو أقرب الناس
أي ال ٖتلف وتقسم ٯتينًاً لتربيء ساحة أحدىم من هتمة ما أو من قيامو بعمل ّ ً
تعرض نفسك لغضب ا﵁ وسخطو عليك  ،فقد يكوف قاـ
إليك  ،دوف أف تتأكد من ذلك بشكل رٝتي وأكيد  ،حىت ال ّ
بل .
هبذا العمل يف غيابك أو على حُت غفلة منك  ،ودل ٮتربؾ بذلك ألنو كاف يعرؼ معارضتك ورفضك لو ٚتلة وتفصي ً
◊ -31أىل السماح مالح
يقاؿ عندما يسامح أحدىم اآلخر على فعلتو  ،متناسيًاً زلتو  ،وما اقًتفو يف حقو من ا٠تطأ  ،لكرب نفسو  ،وطيبة قلبو .
◊-41جارك القريب وال أخوك البعيد
أي أف جارؾ القريب اٟتسن اٞتوار قد ينفعك ويكوف عونًاً لك كما لو كاف أخًاً لك ورٔتا ينفعك أكثر من أخيك البعيد ،
ألنو قريب منك و٭تس بك ؤتشاكلك وظروفك  ،بينما أخوؾ البعيد ال يدري عن ظروفك شيئًاَ .
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 -41جود بال موجود تعبان صاحبو
أي أف الذي ال يتنازؿ عن َكَرِمو  ،وعن قِرى ضيوفو على سوء حالتو ا١تادية وقلة ما ٯتلك  ،ويستدين من أجل ذلك  ،فإنو
أعباءً ثقيلة ال طاقة لو على ٛتلها  ،وكل ذلك من أجل عزة نفسو وكرامتها وحىت ال يقاؿ اف فبلف
يرىق نفسو ويتحمل ً
حق ضيوفو .
صًَر يف ًّ
قَ َّ
 -42حسنات قليلة تمحى سيئات كثيرة
أي أف أعماؿ ا٠تَت اليت نقوـ هبا  ،واألشياء اٟتسنة اليت نفعلها مهما كانت قليلة  ،فإهنا ببل شك قد تنفعنا يف ا١تستقبل ،
للحث على عمل ا٠تَت واإلحساف .
ًّ
ًوتعود علينا بالفائدة  ،وىذا
◊ -23رزقة الناس من الناس  ،ورزق الكل على اهلل
أي أف أرزاؽ الناس تكوف عادة من بعضهم البعض  ،حيث يبيعوف ويشًتوف على بعض  ،وحيث يعملوف عند بعض فيأخذ
كل منهم ٙترة أتعابو وأجرة عملو  ،ورزؽ اٞتميع على ا﵁ سبحانو وتعاذل الذي يتكفل برزؽ عباده  ،وال ينسى أحدًاً من
فضلو .
 -22السكوت عالمة الرضا
صِّرح بذلك ألبيها
إذا ُخطبت فتاة وسأ٢تا أبوىا ىل توافق أـ ال  ،فاذا سكتت فهذا يعٍت أهنا موافقة ولكنها ٗتجل أف تُ َ
بل منو  ،فيفهم أف سكوهتا عبلمة رضى وقبوؿ  ،أما إذا دل ترغب فهي تصارح أبيها بذلك .
إحًتامًاً لو وخج ً
 -22صبرك على نفسك وال صبر الناس عليك
إذا احتاج أحدىم ماالً ونقودًاً أو أي شيء آخر  ،وأنفت نفسو أف يطلبو من جَتانو أو من أحد أصدقائو  ،فهو يقوؿ
لنفسو ىذا ا١تثل  ،الذي يعٍت ألف يصرب اإلنساف رغم إحتياجو الشديد لبعض األشياء خَت لو من أف يطلب من الناس
ويتحمل صربىم عليو .
ّ
 -22الكبار دفاتر الصغار
أي أف الصغار يرددوف ما يسمعوف من أىلهم وذويهم  ،دوف أف يعوا إف كاف ما يرددونو ٯتس بشعور اآلخرين أـ ال ،
و٬تب على األىل أف ال يتكلموا ٔتا يسيء إذل بعض الناس من األصدقاء أو غَتىم على مسمع من أطفا٢تم ،لئبل يرددونو
أماـ ا١تقصودين هبذه اإلساءة .
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◊ُ -22ك ّل تأخيره وفيها ِخيره
أي قد يكوف من وراء ىذا التأخَت نفع وخَت  ،فبل داعي للقلق وإستنتاج األمور قبل التحقق منها  ،فقد يكوف يف تأخَتىا
خَت ال نعلمو  ،ألنو ال يعلم الغيب إال ا﵁ سبحانو وتعاذل .
 -22لسانك حصانك ان صنتو صانك وان خنتو خانك
السب يف أعراض الناس  ،وحفظتو عن كل ما
أي أف لسانك إذا حافظت على عفتو  ،وصنتو عن الكبلـ البذيء  ،وعن ًّ
٬ترح إحساس اآلخرين  ،فانو يصونك وال يًتؾ ٣تاالً ١تن يريد إيذاءؾ  ،أما إذا استعملتو بعكس ذلك فقد تعرض نفسك
الرد عليك بغلظة وفظاظة .
إلنتقاد الناس وإذل ًّ
◊ -21المسامح كريم
أي أف الذي يصفح ويعفو ويتغاضى عن أخطاء اآلخرين ىو كرصل هبذه الصفات  ،ألهنا من الصفات اٟتميدة  ،وا٠تبلؿ
الطيبة اليت يتحلّى هبا اإلنساف .
 -32اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب
أي ال تبخل على عيالك واصرؼ عليهم وانفق عليهم ٦تا أعطاؾ ا﵁  ،فإف ا﵁ سبحانو وتعاذل كفيل برزقك ورزقهم ألنو ال
ينسى من فضلو أحدًاً .

* المصدر" :من األمثال البدوٌة" -صالح الزٌادنه
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الزي التقليدي في الحضارات ألمختلفة " -االخر هو انا"
اللباس والمظهر في اإلسالم
لباس المرأة

ًللمجتمعًاإلسبلميً
ًسبحانوًوتعاذلًيفً٤تكمًالتنػًػزيلًأل٫تيتوً،وحفاظاً ًِ
ُ
المسلمة :فقدًذكرهًُا﵁ُ
ًوحفظاً ُ

فةًًنسائوًًًِ .
وعفتوً،وعِ ِ

ِ
ذلك أدنى َّ
أن
دنين
قاؿًتعاذل  ﴿ً:يا أيها النبي قُل ألزواجكَ
عليهن من جال َّ
َّ
بيبهنَ ،
َ
وبناتك ونساء ُ
ؤمنين يُ َ
الم َ

ؤذين ،وكا َن اهللُ غفوراً رحيماً ﴾ األحزابً.(59
عرفن فال يُ َّ
يُ َّ

يش ًًتطًيفًلباسًا١ترأةًا١تسلمةًالشروطًالتالية:
اوالً :

أفًيكوفًمستوعبًاًًٞتميعًبدهناًإالًالوجوًوالكفُت.

ثانياً :أالًيكوفًزينةًيفًنفسؤًتعٌتًأالًيكوفًمزيناًًْتيثًيلفت ًإليوًأنظارًالرجاؿ ،لقولوًتعاذل ﴿:وال يبدين
زينتهن﴾ ً(النورً)31:

ثالثاً :أفًيكوفًصفيقاًًالًيشفً،ألفًا١تقصودًمنًاللباسًىوًالسًتً،والسًتًالًًيتحققًبالشفاؼً.بلًالشفاؼًيزيدً
ا١ترأةًزينةًوفتنةً،قاؿًصلىًا﵁ًعليوًوسلمًً"ً:نساءًًكاسياتًعارياتً"ًرواهًمسلمً .
رابعاً :أفًيكوفًفضفاضاًًغَتًضيق.

خامساً :أالًيكوفًمبخراًًأوًمطيباًً،ألفًا١ترأةًالً٬توزً٢تاًأفًٗترجًمتطيبةًلورودًا٠تربًًبالنهيًعنًذلكًً.

ليسًمناًمنًتشبوًبالرجاؿًمنًالنساءًً،والًمنً
ً
سادساً :الًيشبوًلباسًالرجاؿًً،لقولوً-صلىًا﵁ًعليوًوسلم"ً:ً-
تشبوًبالنساءًمنًالرجاؿ"ًرواهًأٛتدً .

ًسابعاً :أالًيكوفًلباسًشهرةًوىوًكلًثوبًيقصدًبوًاالشتهارًبُتًالناسًً.
ِ
صفة اللِّباس الشرعي للرجل المسلمُ :مثَّ َّ ِّ
ٍ
ًيفًلباسً
َّقت
َّرعيًبِالن
ِّسبةًللر ُجلًلوًشرو ٌط َّ
َّ
ةًمىتًٖتق ْ
باسًالش َّ
ًعام َ
ًإفًالل َ
ًلب ُسو:
َ
جاز ْ
 -6أفًيكوفًساتِراًلعورةًِالَّرجل؛ًأيًماًبُتًالسَّرةًوالركبةًً،وأالًَّيكو َفًشفافً ُ ِ
رةًٖتتو.
ف
ًلوفًبشرةًالعو َ
اًْتيثًيص ُ
ْ ْ
ْ
ً ََْ
 -5أالًَّيكوفًضيِّػ ًق ِ
ِ
فًأعضاءًالعورةًً،وأالًَّيكوفًفيوًتشبوًبالنساء.
اًْت ُ
يثًيَص ُ
 -3أالًَّيكو َفًفيوًتشبوًبغَتًا١تسلمُتً،وأالًَّيكوفًالثوبًحر ًيرا.
 -1أالًَّيشتملًعلىً٤تذورًشرعيًمنًاإلسباؿً،ولبسًا١تعصفرًوغَتىاً.وأالًَّيكو َفًثوبًشهرة.
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אדם ונוף במדבר
ابقة؛ًفالصبلةًفيهماًجائزةًبغَتًً
ًالس
ًوىذاًالًينفيًجو َاز ًلبسًالبنطلوفًوال َق ِميصًال َق
افرت ًفيهماًالشرو ُط َّ
صَتًمىت ًتو ْ
ْ
َ
كر ٍ
اىةًإذاًتوفَّرتًالشرو ُطًالسابقةً .
وملخصًلباسًالنيبً(صلىًا﵁ًعليوًوسلم)ًوالصحابةًوالذيًىوًىويةًا١تسلم :العِمامةًً،والقلنسوةًً،والثوبًوالثوبُتً
ُ
ُ
ِ
ً،والقميصًً،واٞتُبةًً،والكساءًً،والربودًا١تخططةًً،والرداءًً،واٟتُلةًً،واإلزارًٖتتهاًً،وا٠تػُفً،والنعلُتًً،ويُشًتطًأالً
ُ
يكو َفًاللباسًلباسًشػُهرةًًًًًًًًًًًًًًًًً .

اللباس والمظهر في اليهودية الحريدية

اليهوديةًاٟتريديةًىيًشر٭تةًمنًالتياراتًيفًاليهوديةًالربانيةًواألرثوذكسيةً،ويُعرؼًأتباعهاًباسمًحريدصلً.ويتميزً
اٟتريدصلًبالصرامةًالشديدةًوا﵀افظةًعلىًتطبيقًالشريعةًاليهوديةً .
ًمنً
ًواإلعتقاد ًالسائد ًىو ًأف ًمصدر ًلقب ً"حريدي" ًىو ًسفر ًأشعيا ً"ً 5،66اٝتعوا ًكبلـ ًالرب ًأيها ًا١ترتعدوف ً
كبلمو(ً"...ا١ترتعدوفًمنًكبلـًالربً،للتمسكًبا﵀افظةًعلىًأوامرهًكماًينبغي)ًورغمًأفًيفًاألصلًيستخدـًلفظً
"حريد"ًإالًأفًا١تألوؼًأكثرًىوًلفظً"حريدي"ً .
الزي الحريدي ًليسًموحداًًيفًكلًكاملًالقطاعً،لكنوً٭تافظًيفًاألساسًعلىًنفسًا٢تيئة ًاليتًكافًعليهاًاليهودً
بشرؽًأوروباًيفًهنايةًالقرفًالتاسعًعشرًومستهلًالقرفًالعشرينً.ىذاًوقدًمرًالزيًاٟتريديًالتقليديًبتعديبلتً
عديدة ًنتيجة ًلعدة ًتفصيبلت ً٥تتلفةً ،هتدؼ ًإذل ًدفع ًاليهود ًإذل ًا﵀افظة ًعلى ًتقاليدىم ًوعلى ًأسلوب ًحياهتمً
االنعزاليةً ً.
ومنًالتقاليدًاليتًالتزـ ًهباًاٟتريدصلًوميزهتمًعنًغَتىمً،ىوًاللباسًا٠تاصًهبمًفالرجاؿًعادةًيلبسوفًبدلةً
سوداءًمنًقفطافًأسودًطويلًٝتيكًيفًكثَتًمنًاألحيافً،ويضعوفًعلىًرؤوسهمًقبعةًسوداءًعريضةًوٖتتهاً
قلنسوةً–ً سوداءًعادةً(ًتسمىًكباه)ًويلتزـًاٟتريدصلًبلبسًىذاًاللباسًعلىًالرغمًمنًقدمو.
طاليت)بالعربيةً ַטלִּית) ىوًشػاؿًالصػبلةً،وىوًأحدًثيابًالطقوسًالدينية اليهودية إذًيرتػديوًبعػض اليهود أثنػػاء

الصػػبلة ويرتديو اليهودًاألرثوذكس أو اٟتريدصل يفًحيػػاهتمًاليػوميةًكلهاً .
التالّيتًىوًقطعةًقماش مستطيلة تتكوفًمن الصوؼ ،القطن أو اٟتريرً.عادةًماًيكوفًلونوًأبيضًفاٖتًاً ًأوًأبيضً
مصفرًاًًً،ويفًكثَتًمنًاألحيافًماًيُزينًالتالّيتًبشريطًأسودًأوًأزرؽً ً.
ً
القبعةًيفًالديانةًاليهودية ً– ً(كيبا) ًً:الديانةًاليهوديةًمعروؼًعنهاًأفًاٟتاخاـًاليهوديً٥تتلفًيفًالشكلًعنً
اليهودًالعاديُتً،سواءًكافًيفًالزىً،أو ًيفً ًإطبلؽًاللحيةً،أوًيف ًغطاءًالرأسًالذيًيرتديوًالشخصًْتسبًدرجتوً
األشخاصًالعاديوفًيفًالديانةًاليهوديةً٭ترصوفًعلىًارتداءًقبعةًصغَتةًيرتديهاًالرجاؿًغالباًً،والسببًديٍتً،
ًُ
الدينيةً.
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ألنوًجاءًيفًالتلمود ً«قمًبتغطيةًرأسكًحىتًالًيكوفًغضبًالسماءًفوقك» ً"כסה ראשך כדי שתהא עליך יראת

שמים ובקש רחמים"ًوىيًفريضةًعليهمًيفًالصبلةًًومنًغَتًالصبلةًىمًأحرارًيفًلبسهاًأوًال.
تديهاً
أماًعنًلوفًالقبعةًلدىًاليهودًفيختلفًفقطًلتمييزًا١تذاىبًواٟتركاتًلديهمً،فالبيضاءًمثبلًًللمحافظُتً ً،وير ً
كذلكًمؤخرًاًًاإلصبلحيوفً،لكنًالسوداءًٗتتصًبتياراتًأخرىًمنهمًطبلبًعلمًالدينًاليهودي.

المسيحية واللباس
لقدًعرؼً"ًأتباعًا١تسيحً"ًبا١تسيحيُتًوالناصريُتً"النصارى"ًيفًكلًاألجياؿً.
ُ
ً ُٝتواً"ًمسيحيُتً"ًنسبةًإذلًا١تسيحً.ودعيًا١تسيحً"ًناصريًاً؛ً"ألفًا١تبلؾًبشرًبوً،مرصلًالعذراءً،يفًمدينةًالناصرةً،
وإذلًىذهًا١تدينةًعادًيسوعًمعًمرصلًأموًويوسفًخطيبهاًمنًمصرً.وفيماًصرؼًيسوعًالقسمًاألكربًمنًالثبلثُتً
سنةًاألوذلًمنًحياتوً،و٢تذاًلقبًناصريًاًً،نسبةًإليهاً،كماًلقبًتبلميذهًبالناصريُتًً،أيضاًًً.

مالبس الكاىن


التونية :أوًاالستيخارة

أيًالث ًوبًاألبيضًمنًالقماشًمطرزًبالصلبافًعلىًاألكماـًوالصدرًوالظهر.

 البطرشيل ً:ماًيعلقًيفًالرقبةًأيًماًحوؿًالكتفُتًوالبطرشيلًعبارةًعنًشريطًطويلًمنًالقماشًا١تلوفًوا١تطرزً
وكافًتعلقًفيوًجبلجلًوىوًعادةًمنًاٟتريرًاألٛترً،وىوًمنًا١تبلبسًالكهنوتيةًالقدٯتةً .
 المنطقةً:وتسمىًأيضاًاٟتياصةًوىىًحزاـًعريضًمنًالكتافًأوًاٟترير.

 األكمامً:تلبسًفوؽًأكماـًالتونيو؛ًلكيًالًتعطلًأكماـًالتونيوًا١تتسعةًللكاىنًأثناءًخدمتوًبلًتكوفً٤تبوكةً
علىًيديوًفتسهلًحركتهاًًً.
 البلينً:قطعةًمنًمبلبسًالكهنوتًخاصةًبرئيسًالكهنةًيغطىًهباًرأسوًويأخذًكلًطرؼًويلفوًٖتتًاإلبطً،
مثًيوضعًعلىًالكتفًا١تخالفً،مثًينزؿًالطرفافًويوضعافًٖتتًا١تنطقةً،وبذلكًيكوفًالبلُتًهبيئةًصليبًعلىً
الصدرًوعلىًالظهر.
 الشملةً:تقابلًالبلُتًعندًاالسقفًولكنًالشملوًيلبسهاًالقسيسًفوؽًرأسو.
 البرنس :وىوًعبارةًعنًرداءًطويلًمتسعًببلًأكماـًمفتوحًمنًفوؽًإذل ًأسفل٤ً ،تلىًٓتيوطًالذىبًوالفضةً
والربودريوًذوًألوافًزاىيةً.
 التاجً:يلبسوًاألساقفة والبطريرؾ غالباًيفًاألعيادًواٟتفبلتًالرٝتية.
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 العكازً :أوًعصاًالرعاية – ويعلوىاًشكلًحًيَّتُت ًمعدنيتُتًلئلشارةًإذلًاٟتيةًالنحاسيةًاليتًرفعهاًموسىًيفً
الربيةً،لكيًتنقذًمنًينظرًإليهاً .
 التليجً:يلبسًداخلًا٢تيكلًبدؿًاٟتذاء.

ً

المالبس التقليدية عند الدروز
كاف ًالدروزًيفًا١تاضيًًيرتدوفًا١تبلبسًا١تصنوعة ًمنًالصوؼً،ومنًاٞتلدًوكافًىذاًاللباسًٮتصًٚتيعًافرادً
العائلة.
اما ًاليوـ ًويف ًعصرنا ًاٟتديث ًومع ًتطور ًأنواع ًاألقمشةً ،منهاً :القطنية ًًواٟتريرية ًومع ًدخوؿًالتطور ًأصبحًًً
الفرؽًكب ًَتًاًًبُتًاللباسًالديٍتًواللباسًًغَتًالديٍت.

أنواع المالبس الدينيو عند الرجال:
 -1اللفة :يوجدًنوعافًمنًاللفات:

اً-األسطوانيةًويلبسهاًرجاؿًالدينًعادةًوٮتتلفًلباسهاًيفًالبلدافًا١تتنوعةً،فمنهمًمنًيلبسهاًفوؽًاٟتطةًومنهمً
ٖتتهاًمنًيلبسهاًٖتتًاٟتطةًومنهمًمنًيلبسهاًبدوفًأيًشيءً ً.
ا١تستديرةً(ا١تكلوسة)ًًيرتديهاًرجاؿًالدين.
ً
ًبً-اللفةً

 -2العباءة :يوجدًالعديدًمنًأنواعًالعباءاتًومنها:
اً-العباءةًا١تقلمةً،ويرتديهاًمنًيلبسًاللفةًا١تكلوسوًوتدؿًعلىًمركزًعاؿًًً..
بً-العباءةًالسوداءًالعاديةً ً،ويرتديهاًرجاؿًالدينًعامة.
جً-العباءةًا١تقصبةًعادةًً،ويرتديهاًالوجهاءًغَتًا١تتدينُت.
دً-الزناريةً،والفروةً،واٞتبةًوتلبسًفوؽًالقمبازً .
 -3القمباز :يلبسًعادةًفوؽًا١تبلبسًنراهًعادةًيفًإسرائيلًوسوريا.
 -4الشروالً:يرتديوًًرجاؿًالدينًًو٭تلً٤تلًالبنطلوفًعندًاٞتهاؿ.

 -5الطاقية :يرتديهاًالشبابًا١تتدينوفًومنًأنواعهاً:الطاقيةًا١تطرزةً،والطاقيةًالبيضاءًً.
 -6الحطة :تلبسًعادةًاٟتطةًالبيضاءًفوؽًاللفةًأوًٖتتها.
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المالبس الدينية عند النساء:

ً-1الفوطةً:تعتربًتاجًا١توحدةًً،وىيًعباًرهًعنًغطاءًرأسًا١ترأةً .

ً -2القمبازً :يشبوًالرجارل؛ ًولكنوًيكوفًمفتوحاًعندًالوسطً،ويربطًبشاؿًويكوفً ًبألوافً٥تتلفةً ،ويغطى ًصدرً
ا١ترأةًًووسطها.

ً-ً3الحالبوً:منهاًالنصيةً،أيًًًتغطيًالنصفًالسفلىًمنًاٞتسمً،ومنهاًالكاملةً .
ً

انمصدر  :مىخدِ رأت انخُحٕد http://raia.ba7r.org/t3843-topic#ixzz2l7Ec1ny0 : www.raia.ba7r.org

الزي المغربي

الزيًواٟتُلِ ّيًيعكسافًيفًا١تغربًالشخصيةًا١تغربيةًا١تتشبثةًبأصالتها ،ولكلًقطعةًيفًالزي ا١تغريب اسمًوأسلوبً ً
ِّ
يفًاالستعماؿً ً،ومنًأشهرىاًاٞتبلبة والسلهاـً(الربنس)ًوالقفطافًوًالشربيلًًوالتكشيطة .
الجالب -يرتديهاًبعضًالرجاؿًعندًخروجهمًألعما٢تمًأوًالسوؽًأوًالصبلةً.وٗتتلف جبلبة النساءًعن جبلبة
ًكثَتا ًيف ًاٞتبلبة ًباعتبار ًأهنن ًيرتدينها ًفوؽ ًلباسهنً
الرجاؿ ًبطريقة ًتطريزىاً .وكانت ًالنساء ًيف ًالغالب ًال ًيتأنػَّ ْقن ً
للخروجًوينزعنهأًتجردًالوصوؿًإذلًمكافًاٟتفلً .

القفطان ً -فإنوًيصنعًمنًاألثوابًالرفيعةً،وٯتتدًحىتًالكاحلً،ويتخذًشكل جبلبة واسعةًذاتًكمُتًمنًغَتً

غطاءًرأسً،ولوًطوؽًمفتوحًمنًاألماـًوٯتتدً١تنطقةًاٟتزاـًإماًعلىًطولوًأوًإذلًمنطقةًاٟتزاـً ً .
ًمعا،
وٮتيط ًاٞتبلبة ًوالقفطاف ًخيَّاط ًمتخصصً ،حيث ًيقوـ ًبتطريز٫تا با٠تيوط ًالذىبية ًأو ًالفضية ًأو ًهبما ً
وىوًإذلًاليوـًلباسًاٟتفبلتًً،والًينازعوًيفًا١تكانةًأيًزيًآخرً .
التكشيطة ً -ىي ًلباس ًتقليدي ًطويل ًمكوف ًمن ًقطعتُت ًتلبسو ًا١ترأة ًا١تغربيةً ،وخاصة ًيف ًاألعراس ًواألفراح،

وتتميزًأزياءًالتكشيطةًبنوعيةًاألقمشةًالفاخرةًاليتًتستخدـًيفًصناعتهاً،وألواهناًاٞتريئةًوا١تتناغمةًواليتًتقيدًكلً
األذواؽً ،إضافة ًإذل ًالتطريز ًبشكل ًكثيف ًأحياناً ،والتصميم ًالذي ًيراعي ًعنصر ًاالحتشاـً ،من ًدوف ًأف ًيؤثر ًيفً
اٞتماؿًالعاـًللزيً،بلًقدًيضفيًيفًكثَتًمنًاألحيافًنوعاًمنًالوقارًوالتألق.
الشربيل-الًيكادًٮتلوًسوؽًشعيبًأوًعصريًيفًأيًمدينةًمنًا١تدفًا١تغربيةًمنً٤تبلتًمتخصصةًيفًبيعًاألحذيةً
التقليديةًا١تغربيةًالشهَتةًبػً«البلغة»ًبالنسبةًللرجاؿًو«الشربيل»ًبالنسبةًللنساءً،معروضةًعلىًواجهةًا﵀بلتًبطريقةً
متناسقةًوكأهناًلوحاتًتشكيليةً.أحذيةًتثَتًأنتباهًالسياحًبأشكا٢تا ًاالنيقةًوالواهناًاٞتميلةً،والًتستغٍتًعنهاًأيةً
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مغربيةً،سًواءًكانتًتقليديةًأوًعصريةً.فهوً«إكسسوار»ًضروريًيعربًعنًاألنوثةًوالبساطةًوالتشبثًباألصالةً،مثلوً
مثلًاألزياءًالتقليديةًكالقفطافًواٞتبلبية.
السلهام :لباسًرٝتيًيستعملًفوؽًاٞتبلبةً،ويضاؼًأحياناًلبلحتماءًمنًالربدًً.

وأغنتًالثقافةًالعربيةًالزيًا١تغريبًمنًخبلؿًمهارةًاليهودًا١تغاربةً ،واتقاهنمًللصناعةًا١ترتبطةًٔتكوناتًىذا ًالزيً،
ًوالسيماًاٞتلبابًوالقفطافًالذيًٗتصصًاليهودًيفًإبداع ًياقتوً ،واالنشوطةًاليتًتتدذلًمنًالياقةًيفً(التحتية) اليتً
يلبسًفوقهاًالقفطافً .
وكافًاليهودًا١تغاربةًيصنعوفًالسفيفةًاليتًٖتيطًبطوؽًالقفطافًا١تغريبً،وتنسدؿًعلىًامتدادًالطوؿًعندًالصدرًوحىتً
القدمُتًمعقودةًسوىًعندًالساقُتً.كماًأهنمًٗتصصواًيفًفنًالتطريزًوالتوشيةً٢تذهًالسفيفةًٓتيوطًالسبائكًالذىبيةً
والفضيةًاليتًيتوذلًحرفيوفًمسلموفًخياطتهاًعلىًتفصيبلتًقماشًمنًاٟتريرًا١تستوردًمنًا٢تندًوكشمَتًغالبا.

ِّ
الزي الكردي الرجالي
ويتألفًالزي ًالكرديًالرجارلًا٠تارجيًيفًأغلبًمناطقًكردستافًمنًأربعًقطعًرئيسةً،ىيًالعمامةً،والقميصً،
ّ
ًيفًشيوعًىذاًالزيًبُتًاألكرادً،
ًواٟتزاـً(پِ ْشت)ً،والسرواؿً،و٦تاًالًشكًفيوًأفًللبيئةًاٞتبليةًوا١تناخًالباردًدوراًًمهماً
ّ
باستثناء ًبعض ًا١تناطق ًالكردية ًالسهلية ًا١تتاٜتة ًللبدو ًالعرب ًُيف ِ
ًسْنجار ًواٞتزيرةً ،ويف ًمناطق ًعُت ًالعرب ًوالبابً
اؿً،ويتعمموفًبالغَ ًْتةً(الشِّماخ)ًوالعقاؿً
تديًالرجاؿًالد ْشداشةًبدؿًالقميصًوالسرو
ياً،إذًير
ً
السفَتةًيفًمشارلًسور
ِّ
و ِّ
ّ
بدؿًالعمامةً .
لف ًحو٢تاًقطعة ًقماشيةًطويلةً.
وتتكوفًالعمامةًالكرديةًمنًطاقيّةًصوفيةًقويةًمر
تفعةًتسمىً( ُكبلو)ًو( ُك ْم)ًً،تُ ّ
ّ
ّ
ًمتنوعةًاألشكاؿًواأللوافً،وأكثرًماًيلفتً
وأماًالقطعًالثبلثًاألخرىً(القميصً،اٟتزاـ/پِ ْشت ًِّ
ً،الس ْرواؿ)ًفهيًأيضاً ّ
االنتباهًىوًنوعًالتطريزًعلىًالقمصافًوالسراويلًمنًناحيةً،وأحجاـًاٟتزاـًمنًناحيةًأخرىً،فهوًكبَتًجداًًعندً
القبائلًالشرقيةًواٞتنوبيةً،وقدًيبلغًطولوًمنً(ً)5ً –ً 4أمتارً،ويُغرزًفيوًا٠تنجرًوا١تس ّدسً،ورٔتاًت ًوضعًيفًطيّاتوً
بلحظًأيضاًًأفًالسراويلًتكوفًضخمةًاٟتجمًوفضفاضةً .
النقودًوعلبةًالتبغًأيضاًً،وا١تُ َ
ً،وىوًوجودًرْدفًأبيضًطويلًعندًالرسغً،وىوًعندً
وٙتةًظاىرةًمثَتةًلبلنتباهًيفًالزيًالكرديًالرجارلًوالنسائيًمعاً
ُ
الرجاؿًملفوؼًيفًالغالبً،وقدًيُطلقًيفًا١تناسباتً،أماًعندًالنساءًفطليقًعلىًالغالبً،وقدًيُربطًالردنافًخلفً
تبطًظهورًىذاًالزيًباألعراسًوا١تآمتًواٟتروبً ً،وذلكًالردفًيسمىًبالكرديةً(لََونْدي)ً
الظهرً،وير
ّ
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الزي الكردي النسائي
ًيسمىًًكَتاسً
يتألف ًالزي ًالنسائي ًالتقليدي ًمن ًغطاء ًالرأسً ،وثوب ًط ًويل ًغَت ًش ّفاؼً ،وٖتتو ًثوب ًأقل ًطوالً ّ
كانتًتتحزـًيفً
(ً،)Kerasوقدًتش ّد ًا١ترأةًإذلًمقدمةًنصفهاًالسفليًقطعة ًقماشيةًبطوؿًثوهباًتسمىً(چا ِرؾ)ً،و
ّ
ًاللوفًمطرزاًًأنيقاً.
ًٜتري
األعراسًخاصةًْتز
َّ
َّ
اـًمعدشلًمطرزًذيًلوفًذىيبًوفضيً،وترتديًقميصاً ّ
تًالكرديةًالقبليةًالطابعًفكافًزي ًا١ترأةًالتقليديًأكثرًوقاراًًوحشمةً،كافًغطاءًالرأسًكبَتاًًكثَتً
أماًيفًاجملتمعا
ّ
ِ
ص ّفتًفيوًقطعًذىبيةًدائريةً،وكانتً
كوفيةًمدو
اتًٖ،تل ً٤تلّوًيفًاألعراسًً
الطيّ
رةًجليلةً،يطرزىاًمنًاألسفلًعق ًٌد ً ُ
ّ
ّ
ّ
الثيابًأوسعًوأكثرًٝتكاًًوطوالًً،وكافًا٢تڤاؿًكراسًفضفاضاًً،يصلًإذلًأٜتصًالقدـً،وكافًٙتةًرداءًٝتيكًتلبسوً
ًكأهناًيفًقلعةً٤تصنةًمنًالثيابً .
َّ
ا١ترأةًفوؽًثياهباً،ولوًطيّاتًمنًاٞتانبُتً،وعقدةًمنًا٠تلفً،فكانتًا١ترأةًتبدوًحقاً
فًمنًرداءًملوفً١تاعًفضفاضًطويلً،ومنًزٜتةًذىبيةً٤تبلّةًبأقراصًفضيةً
ًالنسائيًالكرديًيفًاٞتنوبًيتكو
فًالزي
ًإ ّ
ّ
ّ
ّ
منًغطاء ًرأسًمزيَّ ٌن ًعادةًباٟتُلِيً
ًِ
أوًملونةً،ومنًسرواؿًطويلً،تتناغمًألوانوًيفًاألطراؼًالسفلىًمعًلوفًالرداءً ً،و
َّ
واإلكسسواراتًالذىبيةًأوًاألحجارًالكرٯتةًوا٠ترزً،فتُضفيًعليوًٚتاالًً٦تيَّزاًً.
http://www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=studies-20120209-25566

الزي االثيوبي
اللباسًالتقليديًاألثيويبًمصنوعًمنًالقطنً ً،وعادًة ماًتكوفًاٞتبلبياتًوالفساتُتًالبيضاءًصناعةًيدويةً .
ًولباس ًا١ترأة ًالقروية ًيتكوف ًمن ًثبلثة ًقطع"ً :قميص" ً(فستاف ًيشبو ًاٞتبلبية)ً ،و"مقناط" ًو"نطبله" ًأو ً"اقدمياه"ً
(غطاءًللكتفُت)ً .
ويفًأطراؼًاٞتبلبيةًتوجدًخطوطًملونةًللزينةً،وماًٯتيزًىذهًاٞتبلبياتًىوًالعملًاليدويً"التطريز"ًويُذكرًأفًالرجلً
ىوًا١تسؤوؿًعنًتطريزًىذهًالثياب ً

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7345

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7335

37
מינהל חברה ונוער -מחוז דרום  -إدارة المجتمع والشبٌبة  -لواء الجنوب
חידון לחט"ב במגזר הבדואי  ,מחוז דרום  -مسابقة للمدارس اإلعدادٌة فً الوسط العربً البدوي – لواء الجنوب

اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר

الجزء الثاني -قيم خلقية برؤية دينية
פרק  – 2ערכים מהדת

العفو والتسامح – סובלנות
احترام االخر

– הכבוד לאחר



احًتاـًالذاتًً ً-כבוד עצמי



احًتاـًالوالدين – כבוד להורים



احًتاـًا١ترأةً–ًכבוד לאשה



احًتاـًاجملتمعً  -כבוד לחברה



احًتاـًالعلماء – כבוד אנשי דעת



احًتاـًغَتًا١تسلمُتً– כבוד לדתות אחרות



اصحابًاالحتياجاتًا٠تاصة – כבוד לבעלי צרכים מיוחדים

قدسية الحياة –

קדושת החיים



حياة االنساف – חיי האדם



االهتمام بحٌاة الحٌوان – שמירה על חיי בעלי חיים



االهتمام بالشجر والبٌئة – שמירה על העצים והסביבה



حكم وامثال عن الحٌاة – פתגמים ומימרות אודות ערך החיים

العطاء – הנתינה

التعاون

– שיתוף פעולה

االحترام  -הכבוד
االحسان  -הנדיבות
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الجزء الثاني

صفيق
يا َر ِّ
سب تَ ْ
ب َساع ْدني َعلى أن أقول َكلمة َ
الح ّق في َو ْجو األقويَاء ،وأ ْن ال أقول البَاطل ،أل ْك َ
ِ
الصورة ،وال تترك ْني أتّ ِهم ْ ِ
ألنهم ا ْختلفوا َمعي
الناحية
هم َخونةّ ،
َ
الضعفاءَ ،وأ ْن َأرى َ
خصومي بأنّ ْ
ْ
األخرى م َن ّ َ َ
أعطيتني
في الرأي يا َر ِّ
قوة فال تأخ ْذ ّعقلي وإذا َ
ب إذا أعطيتني َماالً فال تأخ ْذ َسعادتي ،وإذا َ
أعطيتني ّ
اس
واضعي وإذا أعطيتني تواضعاً فال تأخذ اعتزازي بِكرامتي .يا َر ِّ
نجاحاً فال تأخذ تَ ْ
َ
بَ ،ع ّ
لم ْني أ ْن أُ ّ
حب النَ َ

فسي َكما ِ
اسب نَ ِ
فسي و َعلّمني أ ْن ِ
َكما أحب نَ ِ
اسَ ،و َعلّمنِي َّ
اتب
َ
َ
ّ
َ
التسامح َىو أ ْكبَ ُر َمر َ
أحاس َ
أح َ
ب النَ َ
أن َ
أن حب االنتقام ىو ُ ِ
ظاىر ْ ِ
ِ
باليأس
تَ ،وال
يار ِّ
اب بِالغروِر إذا نَ َج ْح ُ
َ
ص ُ
ب ال تدعني أُ َ
القوةَ ،و َّ ّ
ّ
الضعفَ .
أول َم َ
ب ،إذا َج َّردتني ِمن ِ
شلت ،بَل ذ ّكرني دائِماً َّ
المال
تس بِق النّ َجاح .يا َر ِّ
أن ال َف َ
إذا فْ ُ
ش َل َىو َ
التجارب التي ْ
أتغلب َعلى ال َف ِ
شل َوإذا َج ّردتني َمن
قوة ا ِلعنَادَ ،حتّى
اح ْ
ْ
النج ِ
األملَ ،وإذا َج ّردتني ِم َن َّ
فاترك لي ّ
َ
فاترك لي َ

أت إلى ِ
اء
الصحة ْ
فاترك لي نعمة اإليمان .يا َر ِّ
ْنعمة ِّ
أس ُ
شج َ
الناس فأعطني َ
اعة االعتذار ،وإذا َ
ب ،إذا َ
أس َ
تنس اني َم ْن َعف ِوكَ ،و ْحلمك ،فأنت
سيتك يَا َر ِّ
شج َ
الع ْف ِو ،وإذا نَ ْ
اعةَ َ
َّاس فأعطني َ
لي الن ُ
ب أرجو أن ال َ
ادر ع لى ُك ل ٍ
شيء.
ار ال َق ِ ُ َ
الع ْ
َ
ظي ُم ال َق ّه ُ
ّ
يا رب...
ِّ

39
מינהל חברה ונוער -מחוז דרום  -إدارة المجتمع والشبٌبة  -لواء الجنوب
חידון לחט"ב במגזר הבדואי  ,מחוז דרום  -مسابقة للمدارس اإلعدادٌة فً الوسط العربً البدوي – لواء الجنوب

اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר

القيم الخلقية والدينية
األىداؼً :
 -1أفً٭تفظًًا١تشًتؾًاآلياتًالقرآنيةًواألحاديثًالنبويةًالشريفةًا١تختارةًبعبلمةً.
 -2أفًيعرؼًا١تشًتؾًًمعٌتًمصطلحاتً"قيميةً"ًوأ٫تيتهاًيفًالعبلقاتًبُتًبٍتًالبشر.
 -3تعزيزًوعيًا١تشًتكُتًلقيمًدينيةًوأخبلقيةًمثلً:االحًتاـً،واإلحسافً،والعطاءًوالتعاوف.
 -4تعزيزًالوعيًإذلًمدىًتطبيقًا١تشًتكُتً٢تذهًالقيمًيفًاٟتياةًاليومية.
 -5تدعيمًاٟتساسيةًللتطوعًوااللتزاـًالذايتً٨توًا﵀تاجُتًيفًاجملتمع.
 -1احًتاـًالرأيًاآلخر.
ِ
أمثاؿً،وح َكمًوأقواؿ)ً .
موادًمساعدةً :منًروائعًاٟتكمةًواألقواؿًا٠تالدة(ًآياتًقرآنيةً،وأحاديثًنبويةً،و

العفو والتسامح




ات واألَر ِ
َّ ِ
َّت لِل ِ
ين يُ ِنف ُقو َن فِي
ض َها َّ
﴿ َو َسا ِر ُعواْ إِلَى َم ْغ ِف َرةٍ ِّمن َّربِّ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
الس َم َاو ُ َ ْ ُ
ين ( )933الذ َ
ْمتَّق َ
ض أُعد ْ ُ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ين َع ِن الن ِ
ين﴾ ( -ال عمران)
ين الْغَْي َ
َّ
َّاس َواللّوُ يُحب ال ُْم ْحسن َ
ظ َوال َْعاف َ
الس َّراء َوالض ََّّراء َوالْ َكاظم َ
﴿ ولَئِن أَذَقْنا ا ِإلنْسا َن ِمنَّا رحمةً ثُ َّم نَز ْعن ِ
ض َّراء
ور (َ )1ولَئِ ْن أَذَقْنَاهُ نَ ْع َماء بَ ْع َد َ
َ ْ َ
َ ََ
وس َك ُف ٌ
اىا منْوُ إِنَّوُ لَيَئُ ٌ
َْ َ
َ
َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
ك ل َُهم َّمغْ ِف َرةٌ
لَيَ ُقول َّ
ب َّ
ات أ ُْولَئِ َ
السيِّئَ ُ
ين َ
ات َعنِّي إِنَّوُ لََفر ٌ
صبَ ُرواْ َو َعملُواْ َّ َ
ِح فَ ُخ ٌ
ور ( )93إِالَّ الذ َ
َن ذَ َى َ
ِ
ير﴾( -هود)06-8 :
َكب ٌ


َم َّ
ستْوُ
َج ٌر
َوأ ْ

ِ
ِ
اد َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
وب َج ِم ًيعا إِنَّوُ ُى َو
ين أَ ْس َرفُوا َعلَى أَن ُفس ِه ْم ال تَ ْقنَطُوا من َّر ْح َمة اللَّو إِ َّن اللَّوَ يَغْف ُر الذنُ َ
ي الذ َ
﴿قُ ْل يَا عبَ َ
الرِحيم﴾ُّ -
(الزمَر)42 :
الْغَُف ُ
ور َّ ُ
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
احترام اآلخر ( اآلخر ىو أنا )..
عكفتًوزارةًالًتبيةًوالتعليمًعلىًإصدارًوثيقةًتدعوًإذلًالتسامحًواحًتاـًاآلخرينًوالتوجيوً٨توًالقيمًا١تنبثقةًعنًىذهًالقيمةً
العظيمةًاليتًىيًأصلًمنًأصوؿًالًتبية ً،فبلًٯتكنًأفًيكوفًالعلمًدوفًتزكيةًوالًأفًتكوفًالتزكيةًدوفًعلمً،فالتزكيةًىيً
الًتبية ًاليت ًاولتها ًوزارة ًا١تعارؼ ًيف ًاسرائيل ًأولوية ًواىتماماً ًوجعلتها ًعنًواناً ًلكل ًا١تدارس ًيف ًالدولة ًبكل ًأوساطها ًالعربيةً
واليهوديةًً .
لذلكًكافًلزاماًعلىًا١تعلمُتًوا١تربُتًوا١توجهُتًأفًيتعاملواًمعًىذهًالقضيةًْتساسيةًواىتماـًبالغُتً،يفًىذاًالعاـً ،وكلًمنً
زاويتوً .فكافًمنًا١تناسبًأفًندرجًىذهًا١تادةًيفًمسابقةًىذاًالعاـًلنكوفًشركاءًيفًالتوجيوًوالوصوؿً٨توًا٢تدؼًا١تنشودً
وىوًاحًتاـًاآلخرًعلىًأنوًاناًواحًتاـًاألناًدليلًعلىًاحًتاـًاآلخرًً،وىذاًيدخلًضمنًحديثًرسوؿًا﵁ًصلىًا﵁ًعليوً
وسلمًً":الًيؤمنًأحدكمًحىتً٭تبًألخيوًماً٭تبًلنفسو"ً.متفقًعليوً .
إفًاالحًتاـًىوًقيمةًإنسانيةًعامة ًأولتهاًالبشريةًعنايةًواىتمامًاًً،لكنًاإلسبلـًأعطاىاًمكانةًكبَتةًجعلهاً٘تتدًلتشملًكثَتًاًً
منًالعبلقاتًاليتًتربطًبا١تسلمًبغَتهً،بلًامتدتًلتشملًاجملتمعًوالعبلقاتًاالجتماعية ً .
النشيطةً ،وأوصتً
ً
فقدًأصدرتًمنظمةًاليونسكوً٣تموعةًمنًالقيمًرأتًأهناًمنًا١تشًتكة ًبُتًاإلنسانيةًكلهاً،وٝتتهاًبالقيمً
بأفًتتضمنهاًكلًمناىجًالتعليمًيفًالعادلً.وجاءتًأوؿًىذهًالقيمًقيمةًاالحًتاـ.وإذاًكافًا١تسلمًمأموراًًباحًتاـًا١تسلمً،فإنوً
مأمورًأيضاًًباحًتاـًغَتًا١تسلمً،وًلناًيفًا١تصطفىً-صلىًا﵁ًعليوًوًسلمًً-خَتًقدوةًحُتًكتبًإذلًىرقلًقائبلًًبعدًبسمً
ا﵁ًالرٛتنًالرحيمًمنً٤تمدًرسوؿًا﵁ًإذلًىرقلًعظيمًالروـً...فلمًيشتموًوًدلًيدعؤًتاًيسيءًإليوًبلًأنزلوًا١تكانةًاليتًىوً
فيهاً .
وقدًتعددتًصورًاالحًتاـًلتشملً:احًتاـًالذاتً،واحًتاـًالوالدينًً،واحًتاـًا١ترأةً،واحًتاـًاجملتمعًوقِيَ ِموً،واحًتاـًالعلماءًً
واحًتاـًغَتًا١تسلمُتًْتفظًكراماهتمًوآدميتهمً .
أوالً  :احترام الذات :فاحًتاـًالذاتًىوًالصورةًالذىنيةًاٞتميلةًاليتًيرٝتهاًا١ترءًعنًنفسوً،وىذهًالصورةًتتكوفًمنًخبلؿً
خرباتوًوتتأثرًبقوةًالرسائلًاليتًنتلقاىاًمنًاآلخرينً،والًشكًأفًالطريقةًاليتًينظرًهباًاإلنسافًلنفسوًتؤثرًيفًكلًنواحيً
حياتوًً.وإفًعدـًاحًتاـًا١ترءًلذاتوً٬تعلًمنوًعدواًًلنفسوً .
من سبل تحقيق احترام الذات :

َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن ذَ َك ٍر َوأُنثَ ٰى
أ ًػًعدـًالتعارلًعلىًاآلخرينًبالنسبًوالقبليةًوالعصبيةًا١تقيتةً ،قاؿًتعاذلً﴿ً:يَا أَي َها الن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم َخبِ ٌير ﴿ٖٔ﴾ .اٟتجرات.
َو َج َعلْنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَ بَائ َل لتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم عن َد اللَّ و أَتْ َقا ُك ْم إِ َّن اللَّ وَ َعل ٌ
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
قيلًياًرسوؿًا﵁ًمنًأكرـًالناسً؟ً،قاؿًً":أتقاىمً"ً.رواهًالبخاريً .
قاؿًأبوًسليمافًالداراشل...(ً:ومنًأصلحًماًبينوًوبُتًا﵁ًأصلحًا﵁ًماًبينوًوبُتًالناسً).
وقدًهنىًرسوؿًا﵁ًصلىًا﵁ًعليوًوسلمًعنًالتعصبًللقبيلةًوالعشَتةًوالقوـً١تاًيفًذلكًمنًالتعارل ًعلىًاآلخرينًوتصنيفً
ّ
الناسًعلىًأهنمًطبقاتًعلياًوطبقاتًدنياً،حيثًقاؿًالرسوؿًاألكرـًً":دعوىاًفإهناًمنتنة"ً .
قصة بالل وابي ذر :

حدث ًنقاشًيوماًًـ ًبُتًأيبًذرًوببلؿًبنًرباحًً-رضيًا﵁ًعنهماًً-فماًكافًمنًأيبًذر غفرًا﵁ًلوًإالًأفًقاؿًلببلؿًبنً
رباح ًيوـًأكرموًا﵁ًباإلسبلـً"ًحىتًأنتًياًابنًالسوداءًٗتطئٍت " فحزفًببلؿًً -رضيًا﵁ًعنوً-كيفًيعَتًوقدًأسلمً
واإلسبلـًالًيفرؽًبُتًالناسًفكلهمًسواسية ،فماًكافًمنوًإالًأفًذىبًللرسوؿً-صلىًا﵁ًعليوًوسلمً -يشكوًلوًأباًذرً
فنادىًاٟتبيبًأباًذرً،فقاؿًلو " :أعَتتوًبأموً!!ًإنكًامًرؤًفيكًجاىليةً"ًفاغتمًأبوًذرًوقاؿً"ً:وا﵁ًأحببتًأفًتدؽ عنقيً
والًأٝتعًذلكًالكبلـً"ًفذىبًيفًتواضعًجمًلببلؿًوقاؿًلوً"ًىذاًخديًأضعوًعلى األًرضًضعًقدمكًعليوًوا﵁ًالًأرفعهاً
حىتًتضعهاً"ًفقاؿًلوًببلؿً"ً :وا﵁ًماًكنتًأضع قدميًعلىًجبهةًسجدتً﵁ً"ًفتعانقاًوصفتًالنفوسًبُتًذلك
الصحابيُتًاٞتليلُتًرضيًا﵁ًعنهماً .
بًػًالبعدًعنًمواطنًالريبًوالشبهات ،ألفًيفًذلكًحفظًًكرامةًالناسً .وىوًمرادًقوؿًعليً-رضيًا﵁ًعنو"ً:ً-إياؾًوماً
يسبقًإذلًاألذىافًإنكارهًً،وإفًكافًعندؾًاعتذارهًفليسًكلًسامعًنكراًيطيقًأفًتسمعوًعذراً".
حديث وعبرة ً  "ً :إفًصفيةًبنتًحييًزوجً ًالنيب -صلىًا﵁ًعليوًوسلمًً -جاءتًرسوؿًا﵁ً-صلىًا﵁ًعليوً -وسلمً

تزورهًوىوًمعتكفًيفًا١تسجدًيفًالعشرًاألواخرًمنًرمضافً،فتحدثتًعندهًساعةًمنًالعشاءًمثًقامتًتنقلبً،فقاـًمعهاً
النيبً-صلىًا﵁ًعليو ًوسلمً -يقلبهاً 1حىتًإذاًبلغتًبابًا١تسجدًالذيًعندًمسكنًأـًسلمةًزوجًالنيبً-صلىًا﵁ًعليوً
وسلمً-مرًهبماًرجبلفًمنًاألنصارًفسلماًعلىًرسوؿًا﵁ً-صلىًا﵁ًعليوًوسلمً،ً -مثًنفذاًفقاؿً٢تماًرس ًوؿًا﵁ً-صلىً
ا﵁ًعليوًوسلمً":ً-علىًرسلكماً،إ٪تاًىيًصفيةًبنتًحييً"ً،قاالًً:سبحافًا﵁ًياًرسوؿًا﵁ً،وكربًعليهماًماًقاؿً،قاؿًً:
"إفًالشيطافً٬تريًمنًابنًآدـًمبلغًالدـًً،وإشلًخشيتًأفًيقذؼًيفًقلوبكماً"ً.أخرجوًالبخاري .
ج ًػًعدـًالتطاوؿًعلىًاآلخرينًً :فمنًتطاوؿًعلى ًالناسًتطاولواًعليوًً،ومنًناؿًمنهمًنالواًمنهمًً،والعكسًبالعكسًً،
ِ
َّ ِ
ِ َّ ِ
سبوا اللَّ وَ َع ْد ًوا بِغَْي ِر
سبوا الذ َ
ين يَ ْدعُو َن من ُدون الل و فَيَ ُ
وىذهًقاعدةًقررىاًأىلًالعلمًاستنباطاًًمنًقولوًتعاذلًَ ً ﴿ً :وَال تَ ُ
َى َربِّ ِهم َّم ْرِج ُع ُه ْم فَ يُ نَبِّئُ ُهم بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن ﴿ ﴾ٔٓ١االنعاـً ً.
ِعل ٍْم َك َٰذلِ َ
ك َزيَّنَّا لِ ُك ِّل أ َُّم ٍة َع َملَ ُه ْم ثُ َّم إِل ٰ
وعن عليً-رضيًا﵁ًعنوً -أفًالنيبً-صلىًا﵁ًعليوً -وسلمًقاؿً"ً:لعنًا﵁ًمنًلعنًوالديوً:قالواًياًرسوؿًا﵁ًأويلعنً
الرجلًوالديوً،قاؿً:يسبًالرجلًأباًالرجلًفيسبًأباهًويسبًأموً،فيسبًأمو ".

1

ٌرافقها
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كحسنًا١تلبسًوٚتاؿًا٢تنداـًقدرًاالستطاعةً.قاؿًعليوًالصبلةًوالسبلـ"ً:الًيدخلًاٞتنةً
دًػًاالىتماـًبالنظافةًالشخصيةًُ ًً:
منًكافًيفًقلبوًمثقاؿًذرةًمنًكرب؛ًفقاؿًرجلً:إفًالرجلً٭تبًأفًيكوفًثوبوًحسناًونعلوًحسنة؛ًفقاؿًعليوًالصبلةً
والسبلـً:إفًا﵁ًٚتيلً٭تبًاٞتماؿ"...
قاؿًابنًاٞتوزيًً:كافًرسوؿًا﵁ًصلىًا﵁ًعليوًوسلمًأنظفًالناسًوأطيبًالناسً،وكافًالًيفارقوًالسواؾً،ويكرهًأفًيشمً
منوًريحًليستًطيبة.
وًػًأفًيستمعًاإلنسافًأكثرً٦تاًيتكلمً:فكلماًكثرًالكبلـًازدادتًفرصًالوقوعًيفًا٠تطأًً،وذلكًيؤديًإذلًزعزعةًاحًتاموً
لنفسوًواحًتاـًاآلخرينًلو.
ثانياً :ومن قيم االحترام المهمة :احترام الوالدينً :وال ًيكوف ًذلك ًإال ًبرب٫تا ًوتوقَت٫تا .
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َح ُد ُى َما أ َْو كِ َال ُى َما فَ َال تَ ُقل
ض ٰى َرب َ
قاؿًتعاذلًَ ﴿ً:وقَ َ
سانًا إِ َّما يَ ْب لُغَ َّن عن َد َك الْكبَ َر أ َ
ك أ ََّال تَ ْعبُ ُدوا إ َّال إيَّاهُ َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
َّ
لَّ ُه َما أ ٍّ
ب ْار َح ْم ُه َما َك َما َربَّيَانِي
الر ْح َم ِة َوقُل َّر ِّ
اح الذ ِّل ِم َن َّ
يما﴿ٖٕ﴾ َوا ْخ ِف ْ
ض ل َُه َما َجنَ َ
ُف َوَال تَ ْن َه ْرُى َما َوقُل ل ُه َما قَ ْوًال َك ِر ً
نسا َن بَِوالِ َديْ ِو َح َملَْتوُ أُموُ َو ْىنًا َعلَى َو ْى ٍن
سا َن بَِوالِ َديْ ِو ُح ْسنًاً﴾ًً،وقاؿً﴿ َوَو َّ
ص ِغ ًيرا ﴿ٕٗ﴾ً،وقاؿً﴿ َوَو َّ
َ
ص ْي نَا ا ِإل َ
ص ْي نَا ا ِإلنْ َ
ِ
ِ
َي الْم ِ
ص ُير﴾.
صالُوُ فِي َع َام ْي ِن أَ ْن ا ْش ُك ْر لِي َول َوالِ َديْ َ
َوف َ
ك إِل َّ َ

ًوشكر ًالوالدينًيكوفًبرب٫تاًواإلحسافًإليهماً.فالوالدافًمنًأبوابًاٞتنّةًً،كماًقاؿًأحدًالصاٟتُتًعندماًماتتًأموًبكىً
بكاء ًمريراً ،فلما ًسألوهِ :
ًتبك ًىكذا؟ ًقاؿً :كيف ًال ًأبكي ًوقد ًكاف ًرل ًباباف ًإذل ًاٞتنةً ،واليوـ ًأغلق ًأحد٫تا؟ !
ًدلَ ًِ

ثالثاً :ومن قيم االحترام المهمة :احترام المرأة ً :فقدًبعثًا﵁ًنبيو -صلىًا﵁ًعليوًوسلم -وبعضًاألممًتنكرًإنسانيةً
ا١ترأةًً،وآخروفًيرتابوفًهباًً،وغَتىمًيعًتؼًبإنسانيتهاًً،لكنوًيعتربىاً٥تلوقاًًخلقً٠تدمةًالرجلً،وكافًالعربًيفًجاىليتهمً
ا﵁ًإناً
يئدوهناًحيةًً،وكانواًيروفًأهناًسلعةًتباعًوتشًتىًالًقيمةً٢تاًوالًمقاـًً،كماًقاؿًعمرًبنًا٠تطاب رضيًا﵁ًعنوًً":و ً
عَتًُ 2للنساء ًأمراً ًحىت ًأنزؿ ًا﵁ ًفيهن ًما ًأنزؿً ،وقسم ً٢تن ًما ًقسم".
كنا ًيف ًجاىلية ًما ًًنُ ً
جاءًاإلسبلـًفكرمهاً،و َّ
أكدًوجوبًاحًتامهاًً ،وجعلً٢تاًماًللرجلًوعليهاًماًعليوًً،ألهنماًفرعافًمنًشجرةًواحدةًً،
َّ
متساويافًيفًأصلًالنشأةًً،ويفًا٠تصائصًاإلنسانيةًالعامةً،وقاؿ -صلىًا﵁ًعليوًوسلم :" -إ٪تاًالنساءًشقائقًالرجاؿً"ً ً.
رواهًأٛتدًوأبوًداوود.
وليسًىناؾًتفاضلًبينهماًفهماًمتساويافًيفًالتكاليفًوا١تسؤًوليةًويفًاٞتزاءًوا١تصَتًً،والًقواـًلئلنسانيةًإالًهبماً.قاؿً
تعاذل ﴿ً:ولَه َّن ِمثْل الَّ ِذي علَي ِه َّن بِالْمعر ِ
لر َج ِ
ال َعلَْي ِه َّن َد َر َجةٌ﴾البقرةً.فكماًأفًالواجبًعليهاًأفًٖتًتـًالرجلًً،فإفً
وف َولِ ِّ
َْ
َُ
َ ُْ
ُ
الرجلًمأمورًأفً٭تًتـًا١ترأةًً.عنًأيبًىريرة-ً،رضيًا﵁ ًعنوً،ً -قاؿًً:قاؿًرسوؿًا﵁ً-صلىًا﵁ًعليوًوسلمً:ً -استوصواً
2

 -نعٌر  :نعطٌها اهمٌة.
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بالنساء ًفإف ًا١ترأة ًخلقت ًمن ًضلع ًوإف ًأعوج ًشيء ًيف ًالضلع ًأعبله ًفإف ًذىبت ًتقيمو ًكسرتو ًوإف ًتركتو ًدل ًيزؿ ًأعوجً
فاستوصواًبالنساءً.رواهًالبخاري.
ىذاًاالحًتاـًمنًحقوقهاًسو ًاءً كانتًأماًًأوًزوجةًأوًأختاًًأوًابنة.
ػًفإفًكانتًأمًاًًً،كافً٢تاًمنًالربًثبلثًأضعاؼًماًلؤلبً.عنًأيبًىريرةًً-رضيًا﵁ًعنوً-قاؿًجاءًرجلًإذلًرسوؿًا﵁ً
ًّ
أً
مثًم ًْن؟ًقاؿً ً
مثًم ًْن؟ًقاؿًأمكً،قاؿًَ ً:
صلىًا﵁ًعليوًوسلمًفقاؿًياًرسوؿًا﵁ً:منًأحقًْتسنًصحابيت؟ًقاؿً:أمكًقاؿًَ ً:
مثًم ًْن؟ًقاؿًمثًأبوؾً.رواهًالشيخاف.
أمكً،قاؿًَ ً:
بًػًوإفًكانتًزوجةًً،كافًاحًتامهاًعبلمةًعلىًا٠تَتيةًً.عنًعائشةًرضيًا﵁ًعنهاًقالتًً:قاؿًرسوؿًا﵁ًصلىًا﵁ًعليوً
وسلمًً":خَتكمًخَتكمًألىلوًوأناًخَتكمًألىلي"ً.رواهًالًتمذيًوصححوًاأللباشل.
ج ًػًوإفًكانتًأختاًًأوًبنتاًًً،فإفًاإلحسافًإليهماًمنًأسبابًدخوؿًاٞتنةًً.عنًعائشةً-رضيًا﵁ًعنهاً -قالتًً:قاؿً
رسوؿًا﵁ً-صلىًا﵁ًعليوًوسلمً":ً-ليسًأحدًمنًأميتًيعوؿً3ثبلثًبناتًأوًثبلثًأخواتًفيحسنًإليهنًإالًكنًلوًسًتاً
منًالنارً"ً.رواهًالبيهقيًوصححوًاأللباشل .
فهذهًالنصوصًتؤكدًوجوبًاحًتاـًا١ترأةًواحًتاـًإنسانيتهاًوبشريتهاًوإعطائهاًحقوقهاًً،ووجوبًالعنايةًهباًوتربيتهاًعلىً
اٟتشمةًوالسًتًوالعفاؼًواإلنفاؽًعليها .
محبّة البناتً:عنًعائشةً-رضيًا﵁ًعنهاً-قالتً:ماًرأيتًأحداًًأشبوًٝتتاًًودالًًوىدياًًبرسوؿًا﵁ًصلىًا﵁ًعليوًوسلمًػً
يفًقيامهاًوقعودىاًػًمنًفاطمةًبنتًرسوؿًا﵁ًصلىًا﵁ًعليوًوسلمً،وكانتًإذاًدخلتًعلىًالنيبًصلىًا﵁ًعليوًوسلمًقاـً
إليهاًفقبلهاًوأجلسهاًيفً٣تلسوً،وكافًالنيبً-صلىًا﵁ًعليوًوسلمً-إذاًدخلًعليهاًقامتًمنً٣تلسهاًوقبلتوًوأجلستوًيفً
٣تلسها.

رابعاً :من قيم االحترام المهمة  :احترام المجتمع ،ولو صور عديدة  ،منها :

أًػ احترام الصغيرً.ومنًصورًذلكًً:القياـًلوً،واحًتاموًوعدـًاىانتوًوعدـً١تزهًونبزهًباأللقابًا١تشينةًحيثًإفًذلكً

االحًتاـًًسيشعرهًبا١تزيدًمنًالكرامةًوالثقةًبالنفسً،وسيبٍتًيفًذىنوًمعاشلًالرجولةًويبعدهًعنًا٠توضًيفًالرذائلً،فإفًمنً
ىانتًعليوًنفسوًىافًعليوًالوقوعًيفًا١تعاصيًوارتكابًاألخطاءًوًمنًرأىً٢تاًقدراًوًمكانةًوًاحًتاماًنأىًهباًعنًمواطنً
الزلل .

بًػًاحترام الكبيرًً:وكماًأُمرناًباحًتاـًالصغَتًفإنناًأُمرناًباحًتاـًالكبَتًأيضاًًً.عنًعبدًا﵁ًبنًعمروً-رضيًا﵁ًعنهماً-
ويعرؼًشرؼًكبَتنا ً"ً .أخرجوًأٛتدًوأبوً
ً
صليًا﵁ًعليوًوسلم"ً :ًً -ليسًمناًمنًدلًيرحمًصغَتناًًً ،
ً
قاؿًًً :قاؿًرسوؿًا﵁ً-
ً
داودًوالًتمذي.

3
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قصة وعبرة في احترام الكبير والحياء منو :
أخربوشلًبشجرةًمثَػلَهاًمثلًا١تسلمًً،تؤيتًأكلهاًكلًحُتًبإذفً
عنًعبدًا﵁ًبنًعمرً-رضيًا﵁ًعنهماً-أفًرسوؿًا﵁ًقاؿً:
َ
ورقهاًً.فوقعًيفًنفسيًأهناًالنخلةًً،فكرىتًأفًأتكلمًً،ومثًَّأبوًبكرًوعمرًً،فلماًدلًيتكلماًً،قاؿًالنيبً-
رهباًً،والًٖتتًً
َ
صلىًا﵁ًعليوًوسلمً: ً-ىيًالنخلةً.فلماًخرجتًمعًأيبًقلتًً:ياًأبتاهًً،وقعًيفًنفسيًأهناًالنخلةًً،قاؿًً:ماًمنعكًأفً
٢تاًً،لوًكنتًقلتهاًكافًأحبًإرلًمنًكذاًوكذاًً،قاؿًً:ماًمنعٍتًإالًأشلًدلًأرؾًوالًأباًبكرًتكلمتماًفكرىتًً.رواهً
ً
تقو
البخاريً .
ً:ففيًالبخاريًومسلمًعنًابنًعمرًرضيًا﵁ًعنهماًعنًالنيبًصليًا﵁ًعليوًوسلمًقاؿًً:الًيقيمً ً
ً
جًػًاحترام المجلسً

ًالرجلًمنً٣تلسوًمثً٬تلسًفيوًً.
الرجل َ
ُ

دًػًومن صور احترام المجتمعًً:عدـًإيذاءًشعورًاآلخرينًً ً.

بلغًصفيةًبنتًحييًأـًا١تؤمنُتًأفًحفصةًأـًا١تؤمنُتًأيضاًقالتًعنهاًًً:
ً
قاؿًًً :
عبرة وتذكرةًً :عنًأنسً-رضيًا﵁ًعنوً ً-
ً،قالتًً:قالتًرلً
ً
ً
ماًيبكيك؟
فقاؿًً:
وسلمًوىيًتبكيًًً ً،
ً
فبكتًصفيةًًً،فدخلًعليهاًالنيبً-صليًا﵁ًعليوً-
ً
بنتًيهوديًًً،
ً
إنكًلتحتًنيبً،ففيمً
ً
صليًا﵁ًعليوًوسلمً :ً-إنكًالبنةًنيبً،وإفًعمكًلنيبًً ً،و
ً
إشلًبنتًيهوديًً،فقاؿًالنيبً-
ً
حفصة ً
ًً.أخرجوًأٛتدًوالًتمذيًً.
!ً،اتقيًا﵁ًياًحفصةً ً
ً
ً
تفخرًعليكً؟
قالتًً:قلت ًللنيب -صلىًا﵁ًعليوًوسلم :-حسبكًمنًصفيةًأهناًكذاًوكذا ًػًتعٍتًأهناً
وعنًعائشةً-رضيًا﵁ًعنهاً -
ُ
قصَتة ًػًفقاؿ -صلىًا﵁ًعليوًوسلم " :-لقدًقلتًكلمةًلوًمزجتًٔتاءًالبحرً١تزجتوً"ً.رواهًأبوًداوودًوالًتمذيً .ومعٌتً
مزجتوًأيًخالطتوً٥تالطةًيتغَتًهباًطعموًأوًر٭توًلشدةًنتنهاًوقبحها.

ىػًػًعدم الغيبةًً.قاؿًتعاذلً﴿ًوال يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيو ميتاً فكرىتموه واتقوا اهلل إن

اهلل تواب رحيم ﴾ ًوقاؿ صلىًا﵁ًعليوًوسلم " :أتدروفًماًالغيبةً؟ًقالواًً:ا﵁ًورسولوًاعلمًً.قاؿًذكرؾًأخاؾًٔتاًيكرهًً.
قيلًً:أفرأيتًإفًكافًيفًأخيًماًأقوؿً؟ًقاؿ -صلىًا﵁ًعليوًوسلم"ً :-إفًكافًفيوًماًتقوؿًفقدًاغتبتوًوإفًكافًفيوًماً
تقوؿًفقدًهبتوً"ً.رواهًمسلمًً ً.

وًػًومن صور احترام المجتمعًً:البعدًعنًالنميمةًً:4والنميمةًىيًنقلًاٟتديثًمنًقوـًإذلًقوـًعلىًجهةًالشرًواإلفسادً
ً.وضابطهاًً:كشفًماًيُكرهًكشفوًسواءًكرىوًا١تنقوؿًعنوًأوًا١تنقوؿًإليوًً،وسواءًكافًا١تنقوؿًقوالًًأوًفعبلًً .
وا لنميمةً٤ترمةًبنصًالكتابًوالسنةًوإٚتاعًاألمةًً،فهيًمنًكبائرًالذنوبًً.قاؿًا﵁ًتعاذلً ﴿ً:وَال تُ ِطع ُك َّل ح َّال ٍ
ف َّم ِهي ٍن
ْ
َ
َ
ش ٍاء بِنَ ِم ٍ
﴿ٓٔ﴾ َى َّما ٍز َّم َّ
ً.أيًٯتشيًبُتًالناسًٔتاًيفسدًقلوهبمًويقطعًصبلهتمًويذىبًٔتودهتمًفهذاًخلُ ٌقً
يم ﴿ٔٔ﴾القلمً
ُ
ذميمًمهُت .
واٟتكمةًمنًٖترصلًالنميمةًً:مإًترهًمنًعداوةًوبغضاءًبُتًالناسًبلًقدًيصلًاألمرًإذلًإزىاؽًاألنفسًواألرواحً .
 - 4قال الراغب :همز اإلنسان اغتٌابه ،والنم :إظهار الحدٌث بالوشاٌة وأصل النمٌمة الهمس والحركة.
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ٍ ِ
َّ
ليوًبالبيعًليسًبوًعيبًإالًأنوً٪تاـًً،فاشًتاهًمنًاستخفً
يًع
قصة وعبرة ً:أوردًابنًحجرًا٢تيتميًيفًالزواجرًقصةًعبدًنود َ
َّ
ًحىتًزلًلزوجتوًأفًسيدهًيريدًالتزوجًً،وأمرىاًأفًتأخذًا١توسىًوٖتلقًهباًشعراتًليسحرهً
هبذاًالعيبًً،فلمًٯتكثًعندهًأياماً
يدًذْتكًً،فتناوـ ًلًتىً
٢تاًفيهنًً،فصدَّقتوًوعزمتًعلىًذلكًً،فجاءًلسيدهًوزلًَّلوًعنهاًأهناًاٗتذتً٢تاًخليبلًًوأحبتوًوتر
ْ
ذلكًً،فصدقوًوتناوـ ًً،فجاءتًلتحلقًفقاؿًصدؽًالغبلـًفلماًىوتًإليوًأخذًا١توسىًمنهاًوذْتهاًبوًفجاءًأىلهاًفرأوىاً
َ
مقتولةًفقتلوهًً،فوقعًالقتاؿًبُتًالفريقُتًبشؤـًتلكًا١تعصية ً .
خامساً :ومن قيم االحترام الهامة في االسالم :احترام العلماء.

ألفًا﵁ًرفعًقدرىمًً،ومنًرفعًا﵁ًقدرهًوجبًاحًتاموًً،قاؿًتعاذلً ﴿ً :يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم

درجات﴾ ًً .قاؿ ًأبو ًاألسود ًرٛتو ًا﵁  :ليس ًشيء ًأعز ًمن ًالعلم ًوذلك ًأف ًا١تلوؾ ًحكاـ ًعلى ًالناس ًً ،والعلماء ًحكاـ ًعلى ًا١تلوؾ .

اسأَلُوا أ َْىل ِّ
الذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمو َن ﴿ً ً.﴾٧
وألفًا﵁ًأمرًبِ ًَّ
ردًًكلًأمرًمعضلًإليهم فقاؿً﴿ً:فَ ْ
َ
ت آنَاء اللَّي ِل س ِ
ِ
اج ًدا َوقَائِ ًما يَ ْح َذ ُر ْاآل ِخ َرةَ َويَ ْر ُجو َر ْح َمةَ َربِِّو
وألفًا﵁ًنفىًالتسويةًبينهمًوبُتًغَتىمًبقولو ﴿ً:أ ََّم ْن ُى َو قَان ٌ َ ْ َ
َّ ِ
َّ ِ
ين َال يَ ْعلَ ُمو َن إِنَّ َما يَتَ َذ َّكر أُولُو ْاألَلْبَ ِ
اب ﴿ً﴾٩الزمر.
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
قُ ْل َى ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
ُ
وقال ابن القيم رحمو اهلل واصفاً العلماءًً:ىمًيفًاألرضًٔتنزلةًالنجوـًيفًالسماءًهبمًيهتديًاٟتَتافًيفًالظلماءًً،وحاجةً

الناسًإليهمًأعظمًمنًحاجتهمًإذلًالطعاـًوالشرابًً،وطاعتهمًأفرضًمنًطاعةًاألمهاتًواآلباءً ً.
وكافًعكرمةًرٛتوًا﵁ًيقوؿًً:إياكمًأفًتؤذواًأحداًمنًالعلماءًً،فإفًمنًآذىًعا١تاًًفقدًآذىًرسوؿًا﵁ًصلىًا﵁ًعليوً
وسلم .والعلماءًوا١تعلموفًىمًا١ترجعيةًاليتًتضبطًاألمورًوتوجوًا١تسَتةًً .
سادساً :ومن قيم االحترام المهمة في اإلسالم  :احترام غير المسلمين ًً.فالشريعةًاإلسبلميةًدلًتقتصرًعلىًإ٬تابً
احًتاـًا١تسلمًللمسلمًً،بلًإهناًأوجبتًاحًتاـًا١تسلمًلغَتًا١تسلمًً،يفًصورًشىتًمنها ً :
أًػًاحًتاـًكرامتوًاإلنسانيةًً،ومنًصورًذلكًأفًالنيب كافًيأمرًبالقياـًللجنائزًكماًيفًحديثًعامرًبنًربيعة حيثًروىًعنً
اًحىتًٗتَلِّ َفكمً"ًً،فمرتًيوماًًجنازةًً،فقاـًً،فقيلًلوًً:إهناًجنازةً ً
النيب أنوًقاؿًً"ً:إذاًرأيتمًاٞتنازةًفقومو
ُ
يهوديًً،فقاؿًً:أليستًنفساًً؟
موعظة وفائدة ًً:إفًابناًًلعمروًبنًالعاص حُتًكافًعمروًوالياًًعلىًمصرًضربًأحدًاألقباطًبالسوطًً،وىوًيقوؿً:أناًابنً
األكرمُتً،فماًكافًمنًالقبطيًإالًأفًرحلًإذلًأمَتًا١تؤمنُتًعمرًابنًا٠تطاب يفًا١تدينةًوشكاًإليوًً،فأخذًلوًعمر حقوً
اًيستحقًالتسجيلً؛ًإذًتبُتًىذهًالقصةًأفًالناسًقدًشعرواًبكرامتهمًوإنسانيتهمًيفً
وجعلوًيضربًابنًاألكرمُتًً.وىذاً٦ت
ِّ
ظل ًاإلسبلـ ًً ،حىت ًأف ًلطمة ًيلطمها ًأحدىم ًبغَت ًحق ًً ،يستنكرىا ًً ،ويستقبحها.
فقًبضعيفهمًوسدًخًلّةًفقَتىم ًوإطعاـً
ًُ
ب ًػًومنهاًً:معاملتهمًباٟتسٌتً :قاؿًاإلماـًالقرايفًيفًبيافًا١ترادًبوًً:ىوً"ًالر
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אדם ונוף במדבר
جائعهمًوكساءًعاريهمًولُتًالقوؿً٢تمًعلىًسبيلًالتل ًطّفً٢تمًوالرٛتةًالًعلىًسبيلًا٠توؼًوالذًلّةًواحتماؿًأذيتهمًيفًاٞتوارً
أفً٬تعلواًمنًأىلًالسعادةًونصيحتهمًيفً
معًالقدرةًعلىًإزالتوًً،لطفاً ًِمنّاًهبمًالًخوفاًًوالًطمعاًًوالدعاءً٢تمًبا٢تدايةًً،و ُ
ٚتيعًأمورىمًً:يف ًدينهمًودنياىمً،وحفظًغيبتهمًإذاًتعرضًأحدًألذيتهمًوصوفًأموا٢تمًوعيا٢تمًوأعراضهمًوٚتيعًحقوقهمً
ومصاٟتهمًوأفًيعانواًعلىًدفعًالظلمًعنهمًوإيصا٢تمًإذلًٚتيعًحقوقهمًإخلً"ًً.وىذاًكلوًمن ً
صورًاالحًتاـ .
جًػًومنهاًً:معاملتهمًبالعدؿًً،فاإلسبلـًدينًالعدؿًً،وا﵁ جعلًا١توازينًالدقيقةًليقوـًالناسًبالقسطًً،و٭تذرواًمنًالوقوعً
ِ ِ ِ ِ
ِ
ًٗتْ ِسُرواً
يف ًاٞتور ًوالظلم ًً ،قاؿ
يموا ًالًَْوْز َف ًبِالْ ِق ْس ِط ًَوال ُ
ًتعاذل{:و َّ
الس َماءَ ًَرفَػ َع َها ًَوَو َ
ض َع ًالْم َيزا َف* ًأََّال ًتَطْغَ ْوا ًيف ًالْم َيزاف* ًَوأَق ُ
َ
اًاألَمانَ ِ
ِ
ات ًإِ َذل ًأ َْىلِ َه ِ
ِ
ُتً
اًح َك ْمتُ ْم ًبػَ ْ َ
اًوإذَ َ
الْم َيزا َف}ًً،وأوجبًعليهمًاٟتكمًبالعدؿًدائمًاًً ،قاؿًتعاذل{:إ َّف ًاللَّوًَيَأْ ُمُرُك ْم ًأَ ْف ًتػُ َؤدو ْ َ
َ
ِ
ِِ ِ
ًٝتيعاًًب ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
الن ِ
صَتاً}ًً.فإفًسرؽًمسلمًماؿًذميًقُ ِطعتًيدًالسارؽًً،
َّاسًأَ ْف َْ
ًٖت ُك ُمواًبالْ َع ْدؿًإ َّفًاللَّوًَنع َّماًيَعظُ ُك ْمًبوًإ َّفًاللَّوًَ َكا َف َ َ
مثلوًمثلًالذميًلوًسرؽًماؿًمسلمًً،وكذاًيقاـًعلىًا١تسلمًحدًالقذؼًلوًقذؼًرجبلًًأوًامرأةًمنًأىلًالذمةًبغَتًحقًً .
ِ
َّ ِ
ين لِلَّ ِو
ين َ
آمنُوا ُكونُوا قَ َّوام َ
ًإهنا ًشريعةًاإلنصاؼًً،البعيدةًعنًكل ًاإلجحاؼًوالعصبيةًحيث ًيقوؿًا﵁﴿ً :يَا أَي َها الذ َ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ب لِلتَّ ْق َو ٰى َواتَّ ُقوا اللَّ وَ إِ َّن اللَّ وَ َخبِ ٌير بِ َما
ُش َه َداءَ بِالْق ْسط َوَال يَ ْج ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوم َعلَ ٰى أ ََّال تَ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُى َو أَق َْر ُ
تَ ْع َملُو َن ﴿ً ً.ً﴾١
دًػًومنهاًً:احًتاـًدمائهمًوأموا٢تمًوأعراضهمًً،فاإلسبلـً٭تفظًلئلنسافًاٟتقوؽًاألساسيةًيفًاٟتياةًاليتًالًغٌتًلوًعنهاًً،
وىيًحفظًالنفسًوالدـًوا١تاؿًوالعرضًوالعقلًً،ويستويًيفًىذهًاٟتقوؽًا١تسلمًوغَتًا١تسلمًً،فهيًحقوؽًوحرماتً
معصومةًالًتنتهكًإالًبسببًشرعيًمثلهمًيفًذلكًمثلًا١تسلمُتً،قاؿ -صلىًا﵁ًعليوًوًسلم"ً:ً-منًقتلًنفساًًمعاىداًً
دلًيرحًرائحةًاٞتنةًً،وإفًر٭تهاًليوجدًمنًمسَتةًأربعُتًعاماً"ً.رواهًالبخاري .
ىػًػًومنهاًً:احًتاـًشيخوخةًالكبَتًمنهمً،قاؿً-صلىًا﵁ًعليوًوًسلمً"ً:ً-ليسًمناًمنًدلًيوقرًكبَتناً"...وقدًسجلً
ةًالذيً
ً
ًّ
ومنًذلكًً:ماًجاءًيفًعقدًالذم
تاريخًاألمةًصوراًًناصعةًيفًتوفَتًىذاًاٟتقًلغَتًا١تسلمُتًمنًقبلًا٠تلفاءًوالوالة .
اًمنًالنصارىًً"ً:وجعلتً٢تمًً:أٯتاًشيخًض ًُعفًعنًالعملًً،أوًأصابتوًآفةً
ًَ
كتبوًخالدًبنًالوليد ألىلًاٟتَتةًبالعراؽًوكانو
عليوًً،طرحتًجزيتو وعيلًمنًبيتًماؿًا١تسلمُتًىوًوعيالو"ً،
منًاآلفاتًً،أوًكافًغنياًًفافتقرًوصارًأىلًدينوًيتصدقوفً
ُ
وكافًىذاًيفًعهدًأيبًبكرًالصديق وْتضرةًعددًكبَتًمنًالصحابة ً،وقدًكتبًخالدًبوًإذلًالصديقًودلًينكرًعليوًومثلً
ىذاًيعدًإٚتاعًاًً .
ِم ْن َع ْد ِل عمر :

مر ًببابًعليوًقوـ وعليوًسائلً
وروىًاإلماـًأبوًيوسفًً":أفًأمَتًا١تؤمنُتًالفاروؽًعمرًبنًا٠تطاب ً-رضيًا﵁ًعنوَّ ً -
يسأؿًً(ً:شيخًكبَتًضريرًالبصر)ً،فضربًعمرًعضدهًمنًخلفوًوقػاؿًً:منًأيًأىلًالكتابًأنتً؟ًفقاؿًً:يهوديًً،قاؿً
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אדם ונוף במדבר
ً:فماًأٞتأؾًإذلًماًأرىً؟ًقاؿًً:أسأؿًاٞتزيةًواٟتاجةًوالسنًً،فأخذًعمرًبيدهًوذىبًبوًإذلًمنزلوًً،فرضخًلوًبشيءًمنً
ا١تنزؿًً،مثًأرسلًإذلًخازفًبيتًا١تاؿًً،فقاؿًً:انظرًىذاً ًوضرباءهًً،فوا﵁ًماًأنصفناهً؛ًإفًأكلناًشبيبتوًً،مثً٩تذلوًعندًا٢ترـًً:
ِ
ِِ
ات لِ ْل ُف َقر ِاء والْم ِ
الرقَ ِ
ين َوفِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِو َوابْ ِن
﴿إِنَّ َما َّ
ين عَلَْي َها َوال ُْم َؤلََّف ِة قُلُوبُ ُه ْم َوفِي ِّ
الص َدقَ ُ
اب َوالْغَا ِرم َ
ساكي ِن َوال َْعامل َ
َ َ ََ
يل فَ ِري َ ِ
ِ
ِ
ِ
السبِ ِ
يم﴾ًً .والفقراءًىمًا١تسلموفًً،وىذاًمنًا١تساكُتًمنًأىلًالكتابًً،ووضعًعنوً
َّ
يم َحك ٌ
ضةً م َن اللَّو َواللَّوُ َعل ٌ
اٞتزيةًوعنًأضرابو.
سابعاً :اصحاب االحتياجات الخاصة

وىمًأصحابًاعاقاتً٦تاًاقتضىًافًنسميهمًادباًومراعاةًألحاسيسهمًبأصحابًاالحتياجاتًا٠تاصةًً .
بدايةًالبدًمنًالتعرؼًعلىًلفظًإعاقةًً،وردًيفًالقاموسًا﵀يطًالع ْو ُؽ ًً:اٟتبس والصرؼًوالتثبيطًً،ويقوؿًصاحبً٥تتارً
َ
الصحاحًً:عوؽً(ًعاقة)ًعنًكذاًً،حبسوًعنو وصرفوًً،وكانواًفيماًمضىًيسموفًبا١تقعدينًمثًأطلقواًعليهمًلفظًذويً
العاىاتًمث مسمىًالعاجزينً،و١تاًتطورتًالنظرةًإليهمًعلىًأهنمًليسواًعاجزينًألفًاجملتمعًىو الذيًعجزًعنًاستيعاهبمً
وعجزًعنًتقبلهمًوعجزًعنًاالستفادةًمنهمً٦تاًقدًيزيدًىوة عدـًالتعرؼًعلىً٦تيزاتًأوًمواىبًأوًصفاتًأوًقدراتً
لديهمًٯتكنًتنميتهاًوتدريبها ْتيثًيتكيفوفًمعً٣تتمعهمًرغمًعاىاهتمًً،بلًرٔتاًيفوقوفًغَتىمً٦تنًنطلقًعليهم ٕتاوزاًً
٘تنعًا١تعاقُتًمنًالتكيفًمعوًغَتًاجملتمعًنظرتوًٕتاهً
األسوياءًً،أيًعندماًأدرؾًاجملتمعًأنوًىوًالذيً٭تويًتلكًالعوائقًاليت
ّ
ا١تعاقُتًً،عندئذًأصبحت ا١تراجعًالعلميةًوا٢تيئاتًا١تتخصصةًتسميهمً"ا١تعاقوف" ًٔتعٌتًوجودًعائقًيعوقهمًعن التكيفًمعً
اجملتمعًً،وهبذاًأصبحتًكلمةًمعوؽًالًيقتصرًمفهوماًًعلىًا١تعاقُتًعن الكسبًوالعملًفقطًأيضاًًعنًالتكيفًنفسياًً
واجتماعياًًمعًالبيئةًً،والًشكًأف التسمياتًالسلبيةً(ً :كا١تكفوفُت ًً،الصمًًً،وا١تشلولُت ً ،وا١تتخلفُت ًعقليًاً) ًوغَتىاًتًتؾً
أثراًًسلبياًًيلصقًبالطفلًحىتًيكربًووصمةًتؤثر علىًعبلقتوًاالجتماعيةًتأثَتاًًبالغاًً،ولكنًالتسمياتًاإل٬تابيةًمثلًأصحاب
االحتياجات ًا٠تاصة ًأو ًأصحاب ًالصعوبات ًتعطي ًانطباعاً ًوتفاعبلً ًجيداً ً١تثل ًىؤالء ًمع اجملتمع ًوىذه ًا١تسميات ًأيدهتاً
دراساتًوتقاريرًوتقديراتًأفادتًالعاملُتًمعًىؤالء وكذلكًاجملتمعًبكاملوًً،واإلسبلـًقدًحثناًعلىًاختيارًاألٝتاءًوال ًُكٌتً
اٞتميلة واٞتيدةًومناداةًاإلنسافًبأحبًاألٝتاءًإليوًفا١تسلمًالً٭تبًألخيوًا١تسلمًإالًما ٭تبًلنفسوًكماًأوضحًأفًإدخاؿً
السرورًعلىًا١تسلمً٦تاًيؤجرًعليو.

لمحة تاريخية:
نتتبعًأحواؿًىؤالءًا١تعاقُتًعربًالعصورً٧تدًيفًالتاريخًالقدصلًأنوًيف الدولةًالرومانيةًاليتً٘تيزتًبالصبغةًاٟتربيةًعملتًعلىً
التخلص ًمن ًا١تعوقُت ًحيث وصف ًالقانوف ًالروماشل ًاألصم ًبالعتو ًوالببلىة ًً ،وقدٯتاً ًكاف ًالفراعنة ًيتخلصوف ًمن األطفاؿً
ا١تعاقُتً،ولكنهمًمعًمرورًالزمنًاصطبغتًقوانينهمًبالروحًاإلنسانية فنجحواًيفًاستخداـًبعضًالعقاقَتًالطبيةًاليتًتستخدـً
يف ًعبلج ًبعض ًحاالت ًضعف السمع ًً ،وكاف ًالفيلسوؼ ًآرسطو ًيرى ًأف ًأصحاب ًاإلعاقة ًالسمعية ًال ًٯتكن ًتعليمهم
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وكذلكًأفبلطوفًيرىًإخراجًا١تعاقُتًمنًمدينتوًالفاضلةًألهنمًالًيؤدوف ًا١تطلوب منهمًلنجاحًىذهًا١تدينةًً،وكافًالقانوفً
اإل٧تليزيًالقدصلً٭ترـًبعضًفئات ا١تعاقُتًمنًاٟتقوؽًوالواجباتًاليتً٢تمً .
أماًيفًالعهدًاإلسبلميًفقدًاىتمًاإلسبلـًاىتماماًًكبَتاًًبكلًفئاتًاجملتمعًوحرص ا١تسلموف علىًالرعايةًالكاملةًللضعفاءً
وذووًاالحتياجاتًا٠تاصةًفلوًافًتضناًأف يفًاجملتمعًفئةًقليلةًمنًالناسًذووًاحتياجاتًخاصةًتكادًالًتذكرًفإفًىذهًالقلة
ٖتتًنظاـًاإلسبلـًوٛتايتوًستجدًمنًيقفًجانبهاًويساعدىاًً،وعليوًجاءتًاآليات الكرٯتةًيفًكتابًا﵁ًتعاذلًلتؤكدً
للجميعًأفًا﵁ًتعاذلً٭تثًعلىًنصرةًالضعيف وإعانتوًقدرًاالستطاعةً.
اىتمام االسالم بالمعاقين:

َّ
س َعلَى الض َع َف ِاء َوَال َعلَى
وا١تتأمل ًيف ًآيات ًا﵁ًتعاذل ً٬تد ًنفسو ًأماـ ًآيات ًكثَتة ًتوحيًهبذا ًا١تعٌت ًقاؿ تعاذل ً ﴿ً :ل ْي َ
ِ
َّ ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ِ
ين ِمن َسبِ ٍ
ور
ال َْم ْر َ
ج إِذَا نَ َ
ين َال يَج ُدو َن َما يُنف ُقو َن َح َر ٌ
يل َواللَّ وُ غَ ُف ٌ
ص ُحوا للَّ و َوَر ُسولو َما َعلَى ال ُْم ْحسن َ
ض ٰى َوَال عَلَى الذ َ
ِ
يم ﴿ٔ ﴾٩التوبةً 1تدؿًاآليةًداللةًواضحةًعلىًأفًالضعفاءًوا١ترضىًليسًعليهمًأيةًمشقةًإذاًدل يقاتلواًمعًإخواهنمً
َّرح ٌ
األصحاء.
َّ
ج َوَال َعلَى ال َْم ِر ِ
ج ﴿ٔ ﴾١ففيًزمنً
يض َح َر ٌ
ج َوَال عَلَى ْاألَ ْع َر ِج َح َر ٌ
س َعلَى ْاألَ ْع َم ٰى َح َر ٌ
وقدًتكررًيفًالقرآفًلفظً ﴿ :ليْ َ
صدرًاإلسبلـً٧تدًأنفسناًأماـًمنزلةًكبَتةًوضعهاًا﵁ًسبحانوً٢تؤالء الضعفاءً .إف ا١تتأملًيفًالقرآفًالكرصل ً٬تدًأماموًمثبلًً
إ٬تابياًًمنًأمثلةًاالىتماـًوالرعاية ً،وىوًعتابًا﵁ًتعاذلًلنبيو صلىًا﵁ًعليوًوسلمًيفًقصةًعبدًا﵁ًبنًأـًمكتوـًذلكً
األعمىًالذيًحضرًإذلًرسوؿ ا﵁ً-صلىًا﵁ًعليوًوسلمً -ليجلسًمعوًكماًتعودًفأعرضًعنوًرسوؿًا﵁ًصلىًا﵁ًعليو
وسلمًلعدـًفراغوًوانشغالوًبدعوةًكفارًمكةًوسادهتاًو٤تاولةًجذهبمًإذلًتوحيدًا﵁ وأدارًوجهوًعنوًوالتفتًإليهمًً،وبالطبعً
س َوتَ َولَّ ٰى ﴿ٔ﴾ أَن
دلًيرىًابنًأـًمكتوـًماًفعلوًالرسوؿً-صلى ا﵁ًعليوً-وسلمًألنوًأعمىًً،فجاءًعتابًا﵁ًلنبيوَ ﴿ً:عبَ َ
يك ل ََعلَّوُ يَ َّزَّك ٰى ﴿ٖ﴾ أ َْو يَ َّذ َّكر فَ تَن َف َعوُ ِّ
اءهُ ْاألَ ْع َم ٰى ﴿ٕ﴾ َوَما يُ ْد ِر َ
استَ ْغنَ ٰى ﴿٘﴾ فَأ َ
َنت لَوُ
الذ ْك َر ٰى ﴿ٗ﴾ أ ََّما َم ِن ْ
َج َ
ُ
ك أ ََّال يَ َّزَّك ٰى ﴿ ﴾٧وهبذهًاآلياتًالبيناتًأوضحًا﵁ًتعاذلًلنبيوًوألمتوًأفًا١تؤمن الضريرًالكفيفًىوً
صد ٰ
َّى ﴿َ ﴾ٙوَما َعلَْي َ
تَ َ

أطيبًعندًا﵁ًمنًىؤالءًالصناديدًالكفرةًً،فكافًصلىًا﵁ًعليو وسلمًكلماًرآهًىشًلوًورحبًوقاؿًً :
[أىبلًًٔتنًعاتبٍتًفيوًريبً،ً]...ورغمًفقر ابنًأـًمكتوـًوثراءًىؤالءًالقوـًإالًأنوًعندًا﵁ًأثقلًميزاناًًوأحسنًحا ًال وأفضلً
مقامًاًًورٔتاًيكوفًابنًأـًمكتوـًنرباسًاًً٢تؤالءًالضعفاءًوكذلكًاألغنياءً .
اىتمام الخلفاء بأصحاب االحتياجات الخاصةً ً:

 فقدًحثًا٠تليفةًعمرًبنًعبدًالعزيزًعلىًإحصاءًعددًا١تعوقُت يفًالدولةًاإلسبلميةً.

ً ووضعًاإلماـًأبوًحنيفةًتشريعاًًيقضيًبأفًبيتًماؿ ا١تسلمُتًمسئوؿًعنًالنفقةًعلىًا١تعوقُتً.
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ً أماًا٠تليفةًالوليدًبنًعبدًا١تلكًفقد بٌتًأوؿًمستشفىًللمجذومُتًعاـًً 88ىػًوأعطىًكلًمقعدًخادماًًوكلً
أعمىًقائدًاً.
الزِمنًأحب إذلًأىلوًمنًالصحيحً
ًّ
ً و١تا وذلًالوليدًإسحاؽًبنًقبيصةًا٠تزاعيًديوافًالزمٌتً5
بدمشقًقاؿًً:ألدعنً ّ
ِ
كافًيؤتىًبالزمنًحىتًيوضعًيفًيدهًالصدقةً.
ً،و
 واألمويوف عامة ًأنشأًوا ًمستشفيات ًللمجانُت ًوالبلهاء ًفأنشأ ًا٠تليفة ًا١تأموف ًمآ ٍو ًللعمياف والنساء ًالعاجزات ًيفً
بغدادًوا١تدفًالكبَتةً.
 وقاـًالسلطافًقبلووفًببناء "بيمارستافً"6لرعايةًا١تعوقُتً.

ً بلًوكتبًكثَتًمنًعلماءًا١تسلمُتًعنًا١تعاقُتً٦تا يدؿًعلىًاىتمامهمًهبمًمثلًً:الرازيًالذيًصنف
ً(درجاتًفقدافًالسمعً)ًوشرحًابن سيناًأسبابًحدوثًالصمم.

 بلًإفًمنًالعلماءًا١تسلمُتًمنًكافًيعاشلًمنًإعاقةًومعًىذاًدلًيؤثرًذلكًعليهمًبل أصبحواًأعبلماًًينصروف
ًىذاًالدينًبالقوؿًوالفعلًفمنهمً:
 .6إباف ًبن ًعثماف ًبن ًعفاف ً-رضي ًا﵁ ًعنهماًً-كاف ًلديو ًضعف ًيف ًالسمع ًومع ًىذا ًكاف ًعا١تاً ًفقيهًاً
٤ .0تمدًبنًسَتينً،كافًذاًصعوبةًٝتعًشديدةًومعًىذاًكافًراوياًًللحديثًومعربًاً للرؤىً.
ً.3عبدًا﵁ًبنًمسعودًالصحايبًاٞتليلًً.وضحكًالصحابةًعليوًلدقةًساقيوً،فقاؿًرسوؿًا﵁ًصلىًا﵁ًعليوًوسلم
ِ
ُحد).
( لَ ِر ْج ُلًعبدًا﵁ًأثقلًيفًا١تيزافًيوـًالقيامةًمنًجبلًأ ُ
 .4االماـًابوًحنيفةًالنعمافً(ًاحنفًالرجلًأيًاعرج)ً .
ً

كيف قرر القرآن والسنة النبوية دمج المعاق في المجتمع؟

وقدًأعطىًاإلسبلـً٢تؤالءًا١تعاقُتًحقوقهمًفحرصًعلىًدمجًا١تعاؽًيفً٣تتمعوً ً.
 -6فقد وذل الرسوؿً-صلىًا﵁ًعليوًوسلمً-ابنًأـًمكتوـًعلىًا١تدينةًًً.كماًيتجوًاإلسبلـًإذلًاجملتمعًوا﵀يطًالذيً
يعيشًفيوًا١تعاؽًفيعلمهم ويربيهمًعلىًالسلوؾًالذيً٬تبًعليهمًأفًيسلكوهًيفًمعاملتهمًإلخواهنمًوأىليهمً
من ذويًالعاىاتًحيثًإف ًالذيًحلًبإخواهنمًمنًببلءًالًينقصًقدرىم والًيناؿًمنًقيمتهمًيفًاجملتمعً
فهمًٚتيعاًًسواءًالًتفاضلًبينهم.

5

 الزمنى – اصحاب االمراض المزمنة. - 6البيمارستافًكلمةًتعٍتًمستشفىًأصلهاًفارسيًومعناىاً«٤تلًا١تريض».
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-0

-5
-4

-3

-1

وقدًأكدًالرسوؿً-صلىًا﵁ًعليوً-وسلمًىذهًالقيمةًيفًأكثرًمنًحديثًففيًحجةًالوداع قاؿً-صلىًا﵁ًعليوً
وسلمً":ً-أيها الناسًً،إفًربكمًواحدًوإفًأباكمًواحدًً،الًفضلًلعريبًعلىًأعجميًوالًألسود علىًأٛترً
إالًبالتقوىً،خَتكمًعندًا﵁ًأتقاكمً"ً.
ولكيًينزعًمنًالنفوسًبقاياًالقيم األرضيةًاٞتاىليةً ،قاؿً-صلىًا﵁ًعليوًوسلمً "ً:ً-إفًا﵁ًالًينظرًإذلًصوركمً
وأموالكمًً،ولكن ينظرًإذلًقلوبكمًوأعمالكمً"ً.
ٍ
َّ ِ
س ٰى أَن يَ ُكونُوا
ين َ
ومنًحق ًوقهمًعدـًالسخريةًمنهمًقاؿًتعاذلً ﴿ :يَا أَي َها الذ َ
آمنُوا َال يَ ْس َخ ْر قَ ْوٌم ِّمن قَ ْوم َع َ
َخ ْي را ِّم ْن ُه ْم َوَال نِساءٌ ِّمن نِّس ٍاء َعس ٰى أَن يَ ُك َّن َخ ْي را ِّم ْن ُه َّن َوَال تَل ِْم ُزوا أَن ُفس ُك ْم َوَال تَنَابَ ُزوا بِ ْاألَلْ َق ِ
اب
ً
ً
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
سو ُق بَ ْع َد ِْ
ك ُى ُم الظال ُمو َن ﴿ٔٔ﴾ً .فاجملتمعًالذيًيزدريً
ب فَأُولَٰئ َ
يمان َوَمن ل ْم يَتُ ْ
اإل َ
س اال ْس ُم الْ ُف ُ
ب ْئ َ
األصحاءًفيوًأىلًالببلءًيكوفًمصدرًشقاءًوأدل ٢تؤالءًقدًيفوؽًأدلًا١تصيبةًورٔتاًفاقهاًفعبلًًً،فكمًمنًذويً
الببلءًمنًٛتل عاىتوًورضيًبواقعوًإال أنوًالًٯتكنًأفًينسىًنظرةًاحتقارًمنًأحدًالناسًً،بلًإنناًٚتيعاًًقدً
ننسىًكل متاعبًاٟتياةًومصاعبهاًوالًننسىًبسمةًسخريةًأوًكلمةًاستخفاؼًتلقيناىاًمن اآلخرينً.
قاؿًا١تتنيبً ً:
ًجراحاتًالسنافً٢تاًالتئاـً...والًيلتاـًماًجرحًاللساف .
فقاؿً-صلىًا﵁ًعليوًوسلم"ً:ً -ىلًًتُنصروفً،وترزقوفًإالًبضعفائكمً"رواهًالبخاريً .ويفًمقابلًذلكًيتوجوً
اإلسبلـًإذلًخَتًعبلجًوأصلحوًلنفسًا١تعاؽًليجتثًمنوًالقلق والشعورًبالنقصًو٭تلًمكانوًالرضىًوالثقةً
والسعادةًحيثًيرشدهًإذلًأفًماًيعانيو منًشدةًالعاىةًالًينقصًمنًكرامتوًكماًالً٭تطًمنًقيمتوًيفًاٟتياةًً،
ألفًالعاىة اٟتقيقيةًىيًتلكًاليتًتصيبًالدينًًواألخبلؽًؤتعادلةًبسيطةًيقارفًاإلنساف بُتًفقدًالبصرًمثبلًً
وفقدًالشرؼًويقارفًبُتًبًتًاليدًأوًالرجلًوبًتًالكرامة واألخبلؽًوًتشوهًالدينًوالضمَتً،إفًتلك ًا١تقارنةً
لتحملًعلىًاٟتمدًوالرضىًبسبلمة ذيًالعاىةًاٞتسديةًمنًاإلصابةًبعاىةًالنفسً.
ومع ًىذا ًفإف ًاإلسبلـ ًدل ًيهمل ًالعاىة ًواإلعاقة ًودل ًينكر ًوجودىا ًودل ًيتجاىل ًأثرىا على ًصاحبها ًلذلك ًوجوً
اإلنسافًإذلًالصربًعلىًماًيواجهوًمنًنكباتًوكوارثًٖتلًيف جسموًأوًمالوًأوًأىلوً،قاؿًتعاذلً﴿ً:ماً
أَصاب ِمن م ِ
ض َوَال فِي أَن ُف ِس ُك ْم إَِّال فِي كِتَ ٍ
صيبَ ٍة فِي ْاأل َْر ِ
ك َعلَى اللَّ ِو يَ ِس ٌير
اب ِّمن قَ ْب ِل أَن نَّ ْب َرأ ََىا إِ َّن َٰذلِ َ
َ َ
ْس ْوا َعلَ ٰى َما فَاتَ ُكم وَال تَ ْفر ُحوا بِما آتَا ُكم واللَّ وُ َال يُ ِحب ُك َّل ُم ْختَ ٍ
ال فَ ُخوٍر ﴿ٖٕ﴾
﴿ٕٕ﴾ لِّ َك ْي َال تَأ َ
ْ َ
َ
ْ َ َ
فاآليةًتعلنًحقيقةًأزليةًوىيًأفًكلًماً٬تريًيفًىذاًالكوفًوماًيتعرض لوًاإلنسافًيفًحياتوًإ٪تاًىوًبقضاءً
ا﵁ًوقدرهًوقيمةًىذهًاٟتياةًأهناًتسكبًيف النفسًالبشريةًالسكوفًوالطمأنينةًعندًاستقباؿًاٟتوادثًوا١تتاعبً
بيقينهاًأفًكل ذلكًكافًبقضاءًوقدرً،وتأيتًاآليةًالثانيةًلتوجوًالنفسًالبشريةًإذلًماً٬تبًأف تكوفًعليوًعندً
ا١تصيبةًوعندًالنعمةًفبلًيأسًيفًاألوذلًوالًافتخارًيفًالثانيةً ،وقدًقررتًالسنةًىذا ًا١تعٌتًفقاؿً-صلىًا﵁ً
51
מינהל חברה ונוער -מחוז דרום  -إدارة المجتمع والشبٌبة  -لواء الجنوب
חידון לחט"ב במגזר הבדואי  ,מחוז דרום  -مسابقة للمدارس اإلعدادٌة فً الوسط العربً البدوي – لواء الجنوب

اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
أمرهًكلوًخَتًوليسًذلكًإالًللمؤمنًً،إفًأصابتوًسراءًشكرًفكافً
عليوً -وسلمً"ً:عجباًألمرًا١تؤمنًإف
ّ
خَتاًًلوًوإف أصابتوًضراءًصربًفكافًخَتاًًلو"ًوأحاديث ًأخرىًٖتثًعلىًالصربًمنوًقولوً-صلىًا﵁ عليوً
وسلمً":ً-إفًا﵁ًتعاذلًقاؿ"ً:إذاًابتليتًعبديًْتبيبتيوً7فصربًعوضتوًمنهما اٞتنةً".
فلقدًبينت ًقوانُتًالشرائعًكلهاًباحًتاـًاإلنسانيةًلكلًفردًمهماًكانتًظروفوًوحياتوًوشكل ًجسدهًفهوً٥تلوؽًمكرـً
دبًوخلقًفهوًشريكناًيفًاٟتياةًعلىًىذهًالكرةًاألرضيةًفواجبناًالتعاملًمعوًعلىً
ً
وجبًعليناًأفًنتعاملًمعوًبلطفًوأ
أنوًطرؼًآخرًيستحقًاالحًتاـًوالتقديرًبغضًالنظرًعنًإعاقتوًوعنًدينوًومبادئوًسواءًاختلفناًمعوًأـًاتفقناًً،فواجبً
االحًتاـ ًلآلخر ًىو ًاحًتاـ ًلذات ًالنفس ًولذات ًا١تخلوؽ ً.كثَتة ًىي ًمصاعب ًاٟتياة ًيف ًبيوتنا ًومؤسساتنا ًومدارسناً
ًوعائبلتناًوعشائرناًولكنًالًٯتكنًأفًنتجاوزًتلكًالصعوباتًإالًباللُتًواللطفًواحًتاـًاآلخرًفهوًعنوافًا١ترحلةً٨توً
ا١تصاٟتةً.

7

 -أي عٌنٌه.
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قدسية الحياة

اٟتياة ىي أٙتن ًوأغلى ما ٯتلكو ا١تخلوؽ لذلك ورد يف ٚتيع الكتب السماوية ٖترصل القتل وٖترصل االعتداء على اآلخر ًوحّرمت
الديانات القاتل باعتباره معتديا على حقوؽ اآلخرين .
ابتداءً باألنفس ا١تعصومة وحرـ كذلك قتل ًوإيذاء اٟتيواف والدواب واٟتشرات
فاإلسبلـ هنى عن القتل والتخريب واالعتداء ً
وسنتعرض لبعض اٞتوانب باألدلة
بدوف سبب أو مسوغ شرعي ،وكذلك هنى عن قطع الشجر ،ألف ىذه كلها تعٍت اٟتياة
ّ

واالمثلة :

أوالً  :حياة االنسان :
 -6حياة اإلنساف ىي أٙتن ما ٯتلك ،وىى أساس لتمتعو ّتميع اٟتقوؽ ا١تقررة لو ،إذ ال يتمتع هبا إال اإلنساف اٟتي،
ونظرا أل٫تية ىذه اٟتياة فقد هنى ا﵁ -سبحانو وتعاذل -عنًقتل أي إنساف بغَت وجو حق.

س أَو فَس ٍ
ويبُت القرآف الكرصل مدى خطورة ىذا الفعل يف اآلية الكرٯتة َ ...﴿ :من قَ تَل نَ ْف ِ
اد فِي
سا بغَْي ِر نَ ْف ٍ ْ َ
َ ً
اىا فَ َكأَنَّما أَحيا النَّاس ج ِميعا ولَ َق ْد جاءتْ هم رسلُنَا بِالْب يِّ نَ ِ
ْاأل َْر ِ
ات ثُ َّم إِ َّن
َحيَ َ
َّاس َج ِم ًيعا َوَم ْن أ ْ
َ
َ َْ
َ َ ً َ َ َ ُ ْ ُُ
ض فَ َكأَنَّ َما قَ تَ َل الن َ
ك فِي ْاأل َْر ِ
ض ل َُم ْس ِرفُو َن ﴿ٕٖ﴾ا١تائدة.
َكثِ ًيرا ِّم ْن ُهم بَ ْع َد ٰذَلِ َ
 -0كذلك يذكر رسوؿ ا﵁ «صلى ا﵁ عليو وسلم» مدى أ٫تية اٟتياة ،ومدى ىوؿ االعتداء عليها يف اٟتديث
الشريف« :لزواؿ الدنيا أىوف عند ا﵁ من قتل رجل مسلم» (سنن النسائي).
كذلك قررت الشريعة اإلسبلمية عقوبة أخروية ،غَت القصاص كعقوبة دنيوية فقاؿ تعارلَ ﴿ :وَمن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤِمنًا
ِ
مت ع ِّم ًدا فَجزا ُؤهُ جهن ِ ِ
ِ
يما ﴿ٖ﴾٩النساء
ب اللَّ وُ َعلَْي ِو َول ََعنَوُ َوأ َ
ََ
َع َّد لَوُ َع َذابًا َعظ ً
َّم َخال ًدا ف َيها َوغَض َ
ََ ََ ُ

 -5وقاؿ الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو وسلم« :-من أعاف على قتل مؤمن بشطر كلمة ،لقي ا﵁ عز وجل مكتوبا بُت عينيو
آيس من رٛتة ا﵁» (سنن ابن ماجو).
 -4وتشمل ٛتاية اٟتياة النهى عن قتل إالنساف نفسو ،أي االنتحار ،ويرجع ذلك إذل أف اٟتياة ىبة من ا﵁ تعاذل ٬تب
َّ ِ
ين
قبو٢تا واٟتفاظ عليها ،وال ٬توز ألحد أف يدعى أهنا ملك لو يربر لنفسو التخلص منها قاؿ تعارل﴿ :يَا أَي َها الذ َ
آمنوا َال تَأْ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي ن ُكم بِالْب ِ
اط ِل إَِّال أَن تَ ُكو َن تِ َج َارةً َعن تَ َر ٍ
َْ َ
َُ
س ُك ْم إِ َّن اللَّ وَ
َ
َْ
اض ِّمن ُك ْم َوَال تَ ْقتُ لُوا أَن ُف َ
ِ ِ
يما ﴾ النساء.
َكا َن ب ُك ْم َرح ً
 -3و٘تتد ٛتاية اإلسبلـ ٟتياة اإلنساف إذل اٞتنُت ،حيث ٭ترـ إسقاط اٟتمل ا١تستكن بعد نفخ الروح فيو.
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 -1و٘تتد ٛتاية اٟتياة إذل األبناء ولو كاف ذلك خشية العجز عن اإلنفاؽ عليهم ،قاؿ تعاذلَ ﴿ :وَال تَ ْقتُ لُوا أ َْوَال َد ُك ْم
َخ ْشيَةَ إِ ْم َال ٍق 8نَّ ْح ُن نَ ْرُزقُ ُه ْم َوإِيَّا ُك ْم إِ َّن قَ ْت لَ ُه ْم َكا َن ِخطْئًا َكبِ ًيرا ﴿ٖٔ﴾االسراء .
َي
ت ﴿﴾٨بِأ ِّ
ودةُ ُسئِلَ ْ
 -1وقاؿ تعاذل عن اجملتمع اٞتاىلي الذي كاف يقتل ا١تولودة فقط لكوهنا أنثىَ ﴿ :وإِ َذا ال َْم ْوءُ َ
ذَ ٍ
ت ﴿ ﴾٩التكوير.
نب قُتِلَ ْ
 -8ويستوى يف ٛتاية اٟتياة ا١تسلم وغَت ا١تسلم ،فاالعتداء على أىل الكتاب شأنو شأف االعتداء على ا١تسلمُت من
حيث استحقاؽ العقاب يف الدنيا ،وسوء اٞتزاء يف اآلخرة ،قاؿ رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم« :-من قتل
معاىدا دل يرح رائحة اٞتنة ،وإف ر٭تها يوجد من مسَتة أربعُت عاما» «صحيح البخاري».
ذميًاً فقد آذاشل" وإذا كاف اإلسبلـ ٭تمى اٟتياة فهو ٭تمى اإلنساف من كل فعل فيو انتقاص
وقاؿ  " :من آذى ّ
منها ،سواء ٘تثل يف اإليذاء البدشل ،بالضرب أو اٞترح أو اٟتبس أو التعذيب ،أو يف االيذاء ا١تعنوي كالسب

واإلىانة والطعن يف األعراض والتهديد والًتويع والًتىيب ،قاؿ عليو الصبلة والسبلـ" :سباب ا١تسلم فسوؽ وقتالو
كفر" وقاؿ« :من جرد ظهر أمرئ مسلم بغَت حق لقى ا﵁ وىو عليو غضباف» (اٞتامع الصغَت)ً .
ثانياً :االىتمام بحياة الحيوان .
ولعل القرآف الكرصل حُت يصف أصنافا من اٟتيواف
ىناؾ العديد من أوجو الرٛتة يف العناية باٟتيواف يف الشريعة اإلسبلميةًّ ،
تسمت سور عديدة بأٝتاء عدد من اٟتيوانات ،كسور البقرة واألنعاـ والنحل
يكرـ ىذه ا١تخلوقات ،كما ّ
بالنعم واألنعاـ فإنو ّ

والنمل ...إخل .كما ذكر العديد من اٟتيوانات والطيور وربطها القرآف باإلنساف عامة ،وبالكثَت من األنبياء والصاٟتُت خاصة،
واستعملها القرآف الكرصل كمضرب لؤلمثاؿ ،مثل :ناقة صاحل ،حوت يونس ،غنم داود ،ىدىد و٪تل سليماف ،وطَت إبراىيم...
وضرب ا١تثل بالكلب يف مواقف ،وبالذباب يف مواقف ،وبالطَت
ضرب باٟتمار مع الرجل الصاحل دليبل على "البعث"ُ ،
كما ُ
يف مواقف...إخل وقد دلل البعض على حرص اإلسبلـ على ٛتاية حق اٟتياة وسبلمة البدف يف اإلنسافٔ ،تا ذىب إليو

اإلسبلـ من أف إزىاؽ روح حيواف أو إيبلمو ظلما يعترب جرٯتة يدخل فيها اإلنساف النار فقد قاؿ رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو
وسلم« :-دخلت امرأة النار يف ىرة حبستها ،فبل ىي أطعمتها وال ىي تركتها تأكل من خشاش األرض» (صحيح
البخاري).
بُت ا﵁ تعاذل يف سورة النحل
وأوضح القرآف الكرصل يف العديد من آياتو مكانة اٟتيواف ،وحدد موقعو ٠تدمة اإلنساف ،فبعد أف ّ ً
فءٌ َوَمنَافِ ُع َوِم ْن َها
ام َخلَ َق َها لَ ُك ْم فِ َيها ِد ْ
قدرتو يف خلق السماوات واألرض ،وقدرتو يف خلق اإلنساف ،أردؼ قائبلَ ﴿ :واألَنْ َع َ
 -8االمبلؽ  -الفقر
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ِ
تَأْ ُكلُو َن{ }2ولَ ُكم فِيها جم ٌ ِ
ين تَ ْس َر ُحو َن{َ }2وتَ ْح ِم ُل أَثْ َقالَ ُك ْم إِلَى بَلَ ٍد لَّ ْم تَ ُكونُواْ بَالِ ِغ ِيو إِالَّ بِ ِش ِّق
ين تُ ِر ُ
يحو َن َوح َ
ال ح َ
َ ْ َ ََ
ِ
ِ
األَن ُف ِ
وىا َوِزينَةً َويَ ْخلُ ُق َما الَ تَ ْعلَ ُمو َن{[ ﴾}2سورة
يم{َ }2والْ َخ ْي َل َوالْبِغَ َ
س إِ َّن َربَّ ُك ْم ل ََرُؤ ٌ
ْح ِم َير لتَ ْرَكبُ َ
ال َوال َ
وف َّرح ٌ
النحل] .ويقوؿ يف نفس السورة أيضا﴿ :واللّوُ جعل لَ ُكم ِّمن ب يوتِ ُكم س َكناً وجعل لَ ُكم ِّمن جلُ ِ
ود األَنْ َع ِام بُيُوتاً
ُ
َ
ُُ ْ َ َ َ َ َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص َواف َها َوأ َْوبَا ِرَىا َوأَ ْش َعا ِرَىا أَثَاثاً َوَمتَاعاً إِلَى حي ٍن{...﴾}82
تَ ْستَخفونَ َها يَ ْو َم ظَ ْعنِ ُك ْم َويَ ْو َم إِقَ َامتِ ُك ْم َوم ْن أ ْ

 )0النهي عن القسوة وٖتميل اٟتيواف ما ال يطيق:
تعرفنا على طرؼ من ا٢تدي النبوي يف الرٛتة باٟتيواف ،فكيف هنى رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم
القسوة نقيض الرٛتة ،وقد ّ
عن القسوة على اٟتيواف أو ٕتويعو وضعفو وىزالو؟؟

فأسرً
قصة وعبرة  :عن عبدا﵁ بن جعفر -رضي ا﵁ عنو -قاؿ :أردفٍت رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -خلفو ذات يوـّ ،
أحب ما استًت بو رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلمٟ -تاجتو :ىدؼ أو
إذل حديثا ال أح ّدث بو أحدا من الناس ،وكاف ًّ
ًّ
9
حن وذرفت عيناه،
حائش النخل ،فدخل حائطا لرجل من األنصار ،فإذا ٚتَل ،فلما رأى النيب -صلى ا﵁ عليو وسلمًّ -
رب ىذا اٞتمل؟) ،فجاء فىت من
فأتاه النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -فمسح سراتو إذل سنامو وذفراه ،فسكن ،فقاؿ ( :من ًّ
األنصار ،فق ػػاؿ :رل يا رسوؿ ا﵁ ! فقاؿ رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم ( :-أفبل تتقي ا﵁ يف ىذه البهيمة اليت ملّكك ا﵁
إذل أنك ٕتيعو وتدئبو )10رواه أبو داود وأٛتد .وقاؿ رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم ( :-إف ا﵁ تبارؾ
إياىا؟! فإنو شكا ًّ
٭تب الرفق ،ويرضى بو ،ويعُت عليو ما ال يعُت على العنف ،فإذا ركبتم ىذه الدواب العُجم – أي اليت ال تتكلم
وتعاذل رفيق ًّ
 فأنزلوىا مناز٢تا – أي أر٭توىا يف ا١تواضع اليت اعتدمت االسًتاحة فيها أثناء السفر ) رواه مالك.ووردت توجيهات ٝتاوية تدعو إذل وجوب االىتماـ باٟتيوانات ورعايتها ،فهي ٥تلوقات عجماء ال ٯتكنها أف تطلب أكبل أو
تنادي على سقيا ،ومن ىذه اآليات:
ِ
ِ
الس َم ِاء َماءً فَأَ ْخ َر ْجنَا بِ ِو
َنز َل ِم َن َّ
ض َم ْهداً َو َسلَ َ
 -1قوؿ ا﵁ تعاذل﴿ :الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ك لَ ُك ْم ف َيها ُسبُالً َوأ َ
ِ ِ
ك َآلي ٍ
ٍ
ات ِّأل ُْولِي الن َهى{[ ﴾}34سورة طو]،
أَ ْزَواجاً ِّمن نَّبَات َشتَّى{ُ }23كلُوا َو ْار َع ْوا أَنْ َع َام ُك ْم إِ َّن في ذَل َ َ
ِ
ض الْجرِز فَ نُ ْخر ِ ِ
ِ
س ُه ْم أَفَ َال
ُ
 -2وقولو تعاذل﴿ :أ ََول ْ
سو ُق ال َْماء إلَى ْاأل َْر ِ ُ ُ
ِج بو َزْرعاً تَأْ ُك ُل م ْنوُ أَنْ َع ُام ُه ْم َوأَن ُف ُ
َم يَ َرْوا أَنَّا نَ ُ
صرو َن﴾{[ }01سورة السجدة] ،وقولو تعاذل﴿ :أَ ْخر ِ
اىا{ }39وال ِ
ِ
اىا{}31
ْجبَ َ
ال أ َْر َس َ
اءىا َوَم ْر َع َ
ج م ْن َها َم َ
ََ
َ
يُ ْب ُ
َمتَاعاً لَّ ُك ْم َوِألَنْ َع ِام ُك ْم{[ ﴾}55سورة النازعات]...
٣ترد سبّو باللفظ ،فقد ورد عن رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم أنو
 -3هنى اإلسبلـ حىت عن ًّ
سب اٟتيواف والطَتّ ،
قاؿ ( :ال تسبوا الديك ،فإنو يوقظ للصبلة).

9

 الحائط هو البستان. -10تدئبو :أي تتعبو وترىقو.
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تكرـ بعض اٟتيوانات ،فقد روى البخاري ومسلم وغَت٫تا من
 -4كما أف ىناؾ العديد من األحاديث النبوية اليت ّ
حديث عبدا﵁ بن عمر -رضي ا﵁ عنو -أف رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -قاؿ ( :ا٠تيل معقود بنواصيها
ا٠تَت إذل يوـ القيامة) .ووقع يف رواية ابن إدريس عن حصُت يف ىذا اٟتديث من الزيادة قولو صلى ا﵁ عليو ًوسلم:
عز ألىلها ،والغنم بركة).
(واإلبل ًّ
 -5واتسعت دعوة اإلسبلـ للرٛتة باٟتيواف إذل األمر حىت مشلت الرٛتة اٟتيواف حىت وإف دل تصلنا منو منفعة مباشرة،
ىرة ،سجنتها حىت ماتت ،فدخلت فيها النار ،ال ىي
فقاؿ رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلمُ ( :-عذبت امرأة يف ّ
أطعمتها وال سقتها ،إذ حبستها ،وال ىي تركتها تأكل من ُخشاش 11األرض) أخرجو الشيخاف.
 -6قاؿ رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم ( :-بينا رجل ٯتشي فاشتد عليو العطش ،فنزؿ بئرا فشرب منها ،مث َخَرج،
فإذا ىو بكلب يلهث ،يأكل الثرى من العطش ،فقاؿ :لقد بلغ ىذا مثل الذي بلغ يب ،فمؤل ُخ ًّفػو مث أمسكو بفيو
مث رقى ،فسقى الكلب ،فشكر ا﵁ لو ،فغفر لو) ،قالوا :يا رسوؿ ا﵁ :وإ ًّف لنا يف البهائم أجرا؟ قاؿ ( :يف كل كبد
رطبة أجر.)12
 -7ورد عن السيدة عائشة -رضي ا﵁ عنها -اهنا ركبت بعَتا فيو صعوبة ،فجعلت تردده وتزجره ،فقاؿ ٢تا رسوؿ ا﵁ -
٭تب الرفق ،ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف ،وما ال يعطي على ما
صلى ا﵁ عليو وسلم ( :-إف ا﵁ ًّ
سواه).
 -8النهى عن التحريش 13بُت البهائم ،وعن التفريق بُت األـ وفراخها :وىو ٦تارسة ضاربة يف التاريخ بُت الشعوب
ا١تختلفة ،وال يزاؿ عدد من شعوب العادل ٯتارسو إذل اآلف ،كاإلسباف الذين ٯتارسوف مصارعة الثَتاف ،ويص ّدروهنا
إذل أىارل الببلد اليت كانوا يستعمروهنا ،ومصارعة ا٠تيوؿ ،ومصارعة الديكة ،ومصارعة الكباش ،ومصارعة
الكبلب ...وىناؾ يف إسبانيا تؤسس اٟتظائر لثَتاف ا١تصارعة ،وتقاـ ا١تهرجانات وا١تباريات ١تصارعتها ،ويف كل
مرة البد أف يثخن ثور أو أكثر ّتراحو وٯتوت .ويف الفيليبُت تقاـ حلبات مصارعة الديكة (التوباداي) ،وٕتري
ا١تصارعة يف يوـ ٤تدد أسبوعيا ،و٬تري التحريش فيما بينها لتتصارع ويقتل أحدىا اآلخر ،ويربح من يراىن على
ديك بعينو !! ..ولقد هنى اإلسبلـ عن التحريش بُت اٟتيوانات ،فعن ابن عباس رضي ا﵁ عنو أف رسوؿ ا﵁ -
صلى ا﵁ عليو وسلم -هنى عن ىذا السلوؾ غَت القوصل.
 -9وردت أحاديث نبوية شريفة يف حفظ أعشاش الطيور بدوف عبث ،وهنت عن التفريق بُت األـ وفراخها.

11

-

وخشاش األرض ىو ما تعثر عميو اليرة وتجده مناسبا لطعاميا ،كالحشرات وغيرىا.

 -12وأخرج البخاري وأبو داود ،عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو.

 -13التحريش ىو اإلغراء فيما بين الحيوانات وتحريض بعضيا عمى البعض اآلخر.
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قصة وعربة  :عن ابن مسعود -رضي ا﵁ عنو -قاؿ :كنا عند النيب -صلى ا﵁ عليو -وسلم فدخل رجل فأخرج
ترؼ على رأس الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو وسلم-
بيض ٛترة ( وىى صنف من الطيور أٛتر اللوف) ،فجاءت اٟتمرة ًّ
فقاؿ رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -ألصحابو( :أيكم فجع ىذه؟) ،فقاؿ :أنا يا رسوؿ ا﵁ ،أخذت بيضها.
ردوا ولدىا إليها).
ويف رواية اٟتاكم :أخػػذت فرخها ،فقاؿ ًًًّ ..( :
ثالثاً :االىتمام بالشجر والبيئة :فهما مصدراف من مصادر اٟتياة.

 -6حيث قاؿ رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم( :-ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ،فيأكل منو طَت أو
إنساف أو هبيمة ،إ ًالّ كاف لو بو صدقة) رواه مسلم.
ً -0وقاؿ أيضا( :إف قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة ،فإف استطاع أف ال يقوـ حىت يغرسها فليفعل).صححو
األلباشل.
 -5وقالت العرب قدٯتا  ":زرعوا فأكلنا ًونزرع فيأكلوف".
حكم وامثال عن الحياة :
 -1بورؾًمنًمؤلًحياتوًبعملًا٠تَت؛ًألنوًأدرؾًأهناًأقصرًمنًأفًيضيعهاًبعملًالشر (.توفيقًاٟتكيم).
 -2عندماًالًندريًماًىيًاٟتياةًً،كيفًٯتكنناًأفًنعرؼًماًىوًا١توت(.كونفوشيوس).
 -3اٟتياةًروايةًٚتيلةًعليكًقراءهتاًحىتًالنهايةً،الًتتوقفًأبداًعندًسطرًحزينً،قدًتكوفًالنهايةًٚتيلة( .الشواؼ).
ًأٙتنً(القروي).
 -4الًريبًيفًأفًاٟتيا َةًٙتينةًٌ… َّ
كًمنًحياتِ َ
ًنفس َ
ك ُ
لكن َ
 -5اٟتياةًحلمًيوقظناًمنوًا١توت(.مثلًفارسي).
 -6ستتعلمًالكثَتًمنًدروسًاٟتياةً،إذاًالحظتًأفًرجاؿًاإلطفاءًالًيكافحوفًالنارًبالنار( .عبدًا﵁ً٤تمدًالداوود).
 -7إ ًّفًاٟتياةًتبدوًرلًأقصرًمنًأفًتُنفقًيفًتنميةًالبغضاءً،وتسجيلًاألخطاء(.شارلوتًبرونيت).
 -8يفًا١تدرسةًيعلمونكًالدرسًمثًٮتتربونك ،أماًاٟتياةًفتختربؾًمثًتعلمكًالدرس(.الربتًاينشتاين).
" -9إف جاع عدوؾ فأطعمو وإف عطش فاسقو؛ ألنك إف فعلت ىذا ٕتمع ٚتر نار على رأسو ،ال يغلبنك الشر بل
اغلب الشر با٠تَت"(اال٧تيل).
-14

موجب وإ٪تا ىو انتفاء ا٠تَت(الرامباـ).
الشر ليس لو وجود ذايت َ
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العطاء





ٌت * فَ َسنُػيَ ِّسُرهًُ لِْليُ ْسَرى * َوأ ََّما َمن َِٓت َلً
اٟتُ ْس ًَ
﴿فَأ ََّما َمن أ َْعطَى َواتػَّ َقى * َو ًَ
َّؽً بِ ْ
صد َ
فَ َسنُػيَ ِّسُرًهُ لِْل ُع ْسَرى﴾ً(الليلً )9-5:
(صً )39ً:
ك بِغًََِْت ِح َس ًٍ
﴿ً َى َذا َعطَ ُاؤنَا فَ ْامنُ ًْن أ ًَْو أ َْم ِس ًْ
ابً﴾ً َ
ِ
ِ
ًم ًْع ِس ٍرًلِ ُم ْع ِس ٍرً"ً-حديثًنبويًشريف ً
"أفضلًالعطيةًماًكا َفًم ْن ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ؼً
أنت ًتَػ ْع ِر ُ
ًم ْن ًالًيَ ْسأَلُ َ
ٚتيل ًافًتُػ ْعطي َم ًْن يَسألُ َ
ك ًو َ
طي َ
ك ًماًىوًْتاجة ًإليو َ
" ٌ
ً،ولك َّن ًاألَٚتَ َل ًم ْن ًذلكًأَ ْف ًتُػ ْع َ
حاجتَوًُ"ًً(ًجربافًخليلًجربافً) ً
َ
اٟتُ ْس ٌَتً *
استَػ ْغ ًَ
بً بِ ْ
َو ْ
ٌت * َوَك َّذ َ

التّعاون









﴿إِفًتَػتوباًإِ َذل ًاللَّ ِو ًفَػ َق ْد ًصغَت ًقُػلُوب ُك ًماًوإِفًتَظَاىر ِ
ِِ
ُت َوالْ َم َبلئِ َكةًُ
صالِ ُح ًالْ ُم ْؤِمنِ ًَ
ََ َ
اًعلَْيًو فَإِ َّف ًاللَّوَ ُ
يل ًَو َ
ًى َو َ
َُ
َ ْ ُ َ َ
ًم ْوَالهُ ًَوج ْرب ُ
ِ
كًظَ ِه ًَتٌ﴾–ً(التحرصلً )4:
بػَ ْع َدًذَل َ
ِ
ِ
ضًيأْمرو ًَف بِالْمعر ِ
ِ
ِ
ًالصبلَةَ ًَويػُ ْؤتُو ًَف َّ
الزَكاةًَ
وؼ ًَويػَْنػ َه ْو َف ًَ
يمو َف َّ
اتًبػَ ْع ُ
﴿ َوالْ ُم ْؤمنُو َف ًَوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ًع ِنًالْ ُمن َك ِر ًَويُق ُ
َ ُْ
ض ُه ْمًأ َْوليَاءًبػَ ْع ٍ َ ُ ُ
يم﴾ً–ً(ًالتوبةً )71:
ًح ِك ًٌ
َويُ ِط ُيعو َفًاللّوَ ًَوَر ُسولَوًُأ ُْولَئِ َ
ًسيَػ ْر َٛتُ ُه ُمًاللًّوُ إِ َّفًاللّوَ َ
ًع ِز ٌيز َ
ك َ
ِ ِ
ِ
اٟتََر ًَاـ يػَْبتَػغُو ًَف
ُت الْبَػْي ًَ
ي َو ًالَ الْ َقآلئِ ًَد َوال ِّآم ًَ
اٟتََر ًَاـ َو ًالَ ا ْ٢تَْد ًَ
َّهًَر ًْ
﴿يَا أَيػ َها الَّ ِذ ًَ
ت ْ
ين َآمنُوًاْ ًالَ ُٖتلوًاْ َش َعآئًَر اللًّو َو ًالَ الش ْ
ٍ
صدوُك ًْم َع ًِن الْ َم ْس ِج ًِد ا ْٟتََرًِاـ أَف تػَ ْعتَ ُدوًاْ
ضبلً ِّمن َّرِّهبِ ًْم َوِر ْ
فَ ْ
اصطَ ُ
ض َوانًا َوإِذَا َحلَلْتُ ًْم فَ ْ
ادوًاْ َو ًالَ َْ٬ت ِرَمنَّ ُك ًْم َشنَآ ًُف قَػ ْوًـ أَف َ
اب﴾ً(ا١تائدةً )2:
يد الْعِ َق ًِ
اف َواتػَّ ُقوًاْ اللًّوَ إِ ًَّف اللًّوَ َش ِد ًُ
َوتًَػ َع َاونُوًاْ َعلَى الْ ًِّرب َوالتَّػ ْق َوى َو ًالَ تَػ َع َاونُوًاْ َعلَى ا ِإل ًِْمث َوالْ ُع ْد َو ًِ
شل قَػتػ ْل ً ِ
ٍت لِ َسانًا فَأ َْرِسلْ ًوُ َمعِ ًَي ِرْدءًا
ص ًُح ِم ًِّ
وف (َ )55وأ َِخي َى ُارو ًُف ُى ًَو أَفْ ًَ
اؼ أَف يػَ ْقتُػلُ ًِ
َخ ًُ
اؿ َر ًِّ
﴿قَ ًَ
ب إِ ًِّ َ ُ
ت مْنػ ُه ًْم نػَ ْف ًسا فَأ َ
اؿ سنَ ُشدً عض َد ًَؾ بِأ ِ
بل ي ِ
صلُو ًَف إِلَْي ُك َما بِآيَاتِنَا
َخ ًَ
اؼ أَف يُ َك ِّذبُ ًِ
َخ ًُ
ٍت إِ ًِّ
ص ِّدقُِ ً
َُ
شل أ َ
يُ َ
يك َوَْ٧ت َع ًُل لَ ُك َما ُسلْطَانًا فَ ًَ َ
وف ( )54قَ ًَ َ
أَنتُ َما َوَم ًِن اتػَّبَػ َع ُك َما الْغَالِبُو ًَف﴾ً(القصصً )35-33ً:
ًوتعاطفهمًمثل ًاٞتسد،إذا ًاشتكى ًمنو ًعضو ًتداعىًلو ًسائر ًاٞتسد ًبالسه ِرً
ًا١تؤمنُت ًيف ًتو ِّاد ِىم ًَوتراٛتهم
" َمثَ ُل
َ
ُ
واٟتُ َّمى"ًً.حديثًشريف ً
ِ
ك ِ
َّ ِ ِ
ًاآلم ِ
ِ
ائج ًالن ِ
ًمنًعذاب ًا﵁ِ"ً(حديثً
نوف
ًخل َق ُهمًٟتو ِ
ًالناس ًإلي ِهمًيفًحوائج ِهمً،أُولئِ َ
َّاس ًيفز ُ
ًخ ْلقاً َ
"ًإف ًللَّو َ
ع ُ
شريف)
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االحتِرام







﴿ ًقُل ِ
ًآمنُواًْبِِو ًأَو ًالًَتُػ ْؤِمنُواًْإِ َّف ًالَّ ِذين ًأُوتُواًْالْعِْلم ًِمن قَػبلِ ِو ًإِ َذاًيػْتػلَىًعلَي ِهم َِ ِ ِ
ًس َّج ًداً(َ )107ويػَ ُقولُو َفً
ْ
ًٮترو َفًلؤلَ ْذقَاف ُ
ْ
ُ َْ ْ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
وعا﴾ ً–(اإلسراء-107:
ُسْب َحا َف ًَربػِّنَاًإِفً َكا َف ًَو ْع ُد ًَربػِّنَاًلَ َم ْف ُعوالً ً(َ )108وًَٮترو َف ًلؤلَ ْذقَاف ًيػَْب ُكو َف ًَويَِز ُ
ًخ ُش ً
يد ُى ْم ُ
)109
وه بكْرًة وأ ِ
ك إَِّ٪تَا يػُبَايِ ُعو ًَف اللًَّوَ يَ ًُد اللًَِّو فًَػ ْو ًَ
ؽ
ين يػُبَايِ ُعونَ ًَ
يبل ( )9إِ ًَّف الَّ ِذ ًَ
َص ًً
وهُ َوتُػ َوقػُِّر ً
﴿لِتُػ ْؤِمنُوا بِاللًَِّو َوَر ُسولًِِو َوتػُ َعِّزُر ً
وهُ َوتُ َسبِّ ُح ًُ ُ َ َ
ِ
ِِ
ث علَى نػَ ْف ِسًِو وم ًن أَو ًَ ِ
يما﴾ً(الفتح)10-9:
أَيْ ِدي ِه ًْم فَ َمن نَّ َك ًَ
ث فَإَِّ٪تَا يَن ُك ًُ َ
ىف ٔتَا َع َ
اى ًَد َعلَْي ًوُ اللًَّوَ فَ َسيُػ ْؤت ًيو أ ْ
ََ ْ ْ
َجًرا َعظ ً
اٞت ِ
ِ
اىلُو ًَف قَالُوا َس َبل ًما﴾ً(الفرقافً)63
ين ٯتَْ ُشو ًَف َعلَى ْاأل َْر ًِ
الر ْٛتَ ًِن الَّ ِذ ًَ
﴿ َو ِعبَ ًُ
اد َّ
ض َى ْونًا َوإ َذا َخاطَبَػ ُه ًُم َْ
الوقارً،وتواضعواًلِ َم ْنًتتعلَّ ُمو َفًمنوُ"ً–ًحديثًشريف
"ًتعلَّ ُمواًالعِْل َم ًَ
ً،وًتعلَّمواًللعل ِم َّ
ًالسكينةًَو َ
ًالغارلًفِ ِيوًواٞتايفًعْن ًوً،وإكراـ ِ
ًإجبلؿًا﵁ًِتعاذلًإكراـ ِ
ِ
ًذيًالس ِ
ً،وحام ِلًال ُق ِ
ِ
رآفً َغ َِْت ِ
َّ
لطافً
ًذيًالشَّيبَ ِةًا١تسلِ ِم
"ًإف ًِم ْن
َ ُ ََ
َ
ُ
ُ
ا١ت ْق ِس ِطً"ً.حديثًشريف
ُ

اإلحسان

ً

اٞتا ِر ِ
ً ﴿ واعبدواًْاللّو ًو ًالَ تُ ْش ِرُكواًْبِِو ًشيئاًوبِالْوالِدي ِن ًإِحسانً ِ
ب والْيَتَ َامىًوالْمساكِ ِ
اٞتَا ِرً
ًذيًالْ ُق ْرَب ًَو ْ
ُت ًَو َْ
اًوبِذيًالْ ُق ْرًَ َ
َ ًْ َ َ َ ْ ْ َ َ
َ ُْ ُ َ َ
َ ََ
ًالسبِ ِيلًوماًملَ َكتًأَْٯتَانُ ُكمًإِ ًَّف اللّوًالَ ُِ
الص ِ
اٞتَ ِ
اح ِ
ًمنً َكا َفً٥تُْتَاالًًفَ ُخ ًوراً﴾ً(النساءً )36ً:
بًبِ ً
اٞتُنُ ًِ
ْ
ب َو َّ
نب ًَوابْ ِن َّ َ َ َ ْ
َ
ً٭تب َ
ْ
ض ًلِيج ِزي ًالَّ ِذينً أَساؤوا ًِٔتا ًع ِملُوا ًوَ٬ت ِز َّ ِ
ًالسماو ِ
ً ﴿ ولِلَّ ِو َ ِ
ٌت} ً–(ً
َح َسنُوا ًًبِا ْٟتُ ْس ًَ
ات ًَوَما ًِيف ْ
ين ًأ ْ
ي ًالذ َ
ًما ًيف َّ َ َ
َ
َ َُ َ َ َْ َ
ًاأل َْر ِ َ ْ َ
النجمً )31:
ِ
ِ
ىًع ِنًالْ َف ْح َشاء َوالْ ُمن َك ِر ًَوالْبَػ ْغ ِيًيَعِظُ ُك ْمًلَ َعلَّ ُك ْمًتَ َذ َّكُرو ًَف ﴾–ً
ً﴿ إِ َّفًاللّوًَيَأْ ُمًُر بِالْ َع ْد ِؿ ًَوا ِإل ْح َساف ًَوإِيتَاءًذيًالْ ُق ْرَب ًَويػَْنػ َه َ
(ًالنحلً )90:
ِ
ً" سبػعةًٌٕتريًلِلعب ِد َ ِِ
ِ
صحفاًًأوًتَػَرَؾً
ًأوًأور َ
ًً:م ْن َ
ًم ْ
ًعلَّ ًَمًعلماً ْ
َْ
َْ َ
ثُ
ًأوًأجرىًهنراً َ
ًبعدًموتو َ
ًأوًح َفَرًبْئراًًأوًبػَ ٌَتًمسجداً َ
ِ
ًم ْوتِِوً"ً–ً.حديثًشريف ً
ًص َدقَةً َ
َولَداًًصاٟتاًًأوًتَػَرَؾ َ
ًٕت ِريًلَوًُبػَ ْع َد َ
ِّ
افًأساؤواًفبلًتظلِموا"ً–ًحديثًشريف.
ًًالناسًإفًٖت ِسنواً،و
َحس َن
ُ
ُ
َ " وظنُواًأَن ُف َس ُك ْمً،إ ْفًأ َ
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الجزء الثالث – نقبنا

פרק  - 3הנגב



البدو فً النقب بٌن الماضً والحاضر



البلداتًالبدويةًيفًاٞتنوبً–ًהיישובים הבדואים בנגבً ً



قرىًغَتًمعًتؼًهباً– כפרים בלתי מוכרים



مؤسسات ومواقع عامة قدٌمة وحدٌثة



شخصٌات من النقب-ماضً وحاضر



السلطة التشرٌعٌة–(الكنٌست )



الجامعات فً اسرائٌل



مؤسسة الرئاسة فً إسرائٌل



انواع االستٌطان فً النقب – סוגי ההתיישבות בנגב



البلداتًالتطويرية – עיירות פיתוח
ً



الكيبوتس  -קיבוץ



ا١توشاؼًً-מושב



البلدة – יישוב (ٕتمع سكاشل)



٣تمعًللًتبيةًا٠تاصةًوتأىيلًاالوالدًذويًاالحتياجاتًا٠تاصةًيفًالوسطًالبدوي-קריית על לחינוך מיוחד ושיקום לילדים
בעלי צרכים מיוחדים במגזר הבדואי



بيتًاالملً-البيتًالبدويًلؤلوالدًوالشبيبةًا١تعاقُتًاالوؿًمنًنوعوًيفًالببلد ( -בית הגלגלים)



بيتًايديًً-בית "אידי" מעגן



مدرسة دغانيا ثنائية اللغة – בית ספר דגניה



عليوًنيقب٨ً،تبلتًعَتافً–ًעלה נגב ,נחלת עירן
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البدو في النقب بين الماضي والحاضر
األىداؼ:
 -6أفًيتعرؼًالطالبًعلىًمنطقةًالنقبًمن منطلق االخر ىو انا.
أفًيتعرؼًالطالبًعلىًا١تراحلًا٢تامةًيفًتاريخًمدينةًبئرًالسبعً.
-0
أفًيتعرؼًالطالبًعلىًمؤسساتًقدٯتةًوحديثةًيفًمدينةًبئرًالسبعًوالدولة.
-5
زيادةًوعيًا١تشًتؾًالنتمائوًإذلًقريتوً.
-4
أفًيتعرؼًالطالبًعلىًالقرىًًالبدويةًاٟتديثةًً،والغَتًمعًتؼًهباًيفًالنقب.
-3
أفًيتعرؼًالطالبًعلىًًا١تؤسساتًالتعليميةًالعربيةًيفًالنقبًومراحلًتطورىاًقبلًوبعدًقياـًالدولة.
-1
أفًيتعرؼًعلىًًأنواعًاالستيطافًيفًالنقب.
-1
ٍ
يةًىامةًومبافًيفًمدينةًبئرًالسبع.
أفًيتعرؼًالطالبًعلىًمواقعًأثر
-8
أفًيتعرؼًعلىًشخصياتًكافً٢تاًدورًيفًماضيًالنقبًوشخصياتًمنًاٟتاضر.
-9
أفًينفعلًالطالبًمنًمسَتةًأوائلًا١تثقفُتًالبدوًوالذينًحققواًأحبلمهمًو٭تاوؿًالتشبوًهبم.
ً
-62
 -66أفًيتعرؼًالطالبًعلىًمؤسسات تقدـ ا٠تدمات لذوي االحتياجات ا٠تاصة ،وتذويت القيم االساسيةًلؤلخر ىو
انا.

ما ىي الصحراء؟ ()9
"إنها أرضًغَتًمزروعةً" ىكذاًيقوؿًعنهاًالنيبً(ارمياً .)0،0وتصفهاًالشاعرة " :مكافًقفرًً،مًتوؾًوغامض" ويفكرً
البيولوجي " :منطقةًشحيحةًالسكافًواٟتيوافًوالنبات"ً،أماًبالنسبةًللجغرايفًفهيًمنطقةًتسودىاًا١تناظرًالطبيعيةًوأثرً
نشاطًاإلنسافًفيهاًقليلًجدا.
يزةًا١تناخيةًٖتولوًإذلً
ليسًمنًالسهلًتعريفًالصحراءًومعًذلكًفثمةًاتفاؽًشاملًعلىًأفًالصحراءًمنطقةًجافةً،وىذهًا١ت
ّ
بيئةًحياتيةًفريدة.
كلمةًالصحراءًيفًا١تصادر :دلًتردًلفظةً"صحراء" يفًالقرآفًالكرصلً،غَتًأهناًوردتًبضعًمراتًيفًاٟتديثًالشريف .لكنً
الغربًميّزواًبُتًأنواعًكثَتةًمنًالصحاريً،واستعملًالعربًيفًأشعارىمً"صحراء" "،بيداء""ً،فيايف" "ً،مفازة".
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جنوبي البالد منطقة صحراوية في إسرائيل
إفًالصحاريًا١تنتشرةًيفًأرجاءًالعادلً٢تاًعدةًصفاتًمشًتكة:
فهيًجافةًوتعاشلًمنًالنقصًيفًا١تياهً،وعددًسكاهناًضئيلً،وىيًشحيحةًاٟتيوافًوالنباتً،فيهاًمناظرًطبيعيةًمتنوعةً،وإفً
مساحتهاًتتغَتًطواؿًالوقت .ىذهًالصفاتًذاهتاً٘تيّزًالنقبًا١تنطقةًاٞتنوبيةًيفًببلدنا،وىيًتعتربًمنطقةًصحراويةًوشبوً
صحراوية .إذاًتأملتًا٠تريطةًٕتدًأفًالنقبًواقعًعلىًالطرؼًالشمارلًٟتزاـًالصحاريًالعا١تي -حوارلًخطًعرضً52
درجةًمشاال .وأفًمنطقةًالنقبًىيًامتدادًلصحراءًسيناءًمنًالغربًوامتدادًللباديةًالعربيةًمنًالشرؽ.
تكوف حزاـ الصحاري ما بُت خطي العرض  63-52بالذات؟
١تاذا ّ
تبطًتكوفًحزاـًالصحاريًالعا١تيًْتركةًا٢تواءًالذيًيندفعًمنًخطًاالستواءًبإتاهًالقطبُت .وكيفًيتمًذلك؟ًتصلًمنطقةً
ير
ّ
خطًاالستواءًكميةًكبَتةًمنًأشعةًالشمسًطيلةًأياـًالسنةً،لذلكًفإفًا٢تواءًالذيًيفًىذهًا١تنطقةًيسخنًفَتتفعًإذلًأعلىً
اءًإذلًأعلىًيربدًفتتجمعًاألٓترةًاليتًٖتتويًعليهاًلتكوفًالغيوـً .تنزؿًىذهًالغيوـًأمطاراًًغزيرةًيفً
يفًاٞتو .عندماًيرتفعًا٢تو
ّ
منطقةًخطًاالستواء (.لذلكًفبلًعجبًأفًا١تنطقةًغنيةًبالغاباتًوالنباتاتًالكثيفة) .بعدًأفًيتخلصًا٢تواءًمنًٛتولتوًمنً
البخارًتتجوًحركتوً٨توًالقطبُت.
يفًمنطقةًخطًعرضً 03درجةًوبسببًحركةًدورافًاألرضًً،يبدأًا٢تواءًبا٢تبوطًبإتاهًاألرضً،يفًطريقًىبوطوًينضغطً
اءًويسخن٦ً،تاً٭توؿًدوفًتكوفًالغيوـً،لذلكًففيًىذهًا١تنطقةًمنًالكرةًاألرضيةًمنًطريفًخطًاالستواءًتتكوفًمناطقً
ا٢تو
ّ
جافةً( صحاري).

النقــــب
ىوًالقسمًاٞتنويبًمنًببلدناً،منطقوًواسعةًأغلبيتهاًصحراءً .تقدرًمساحةًالنقبًبً 65,222كيلومًتًمربعًويشكلً
حوارلً 16%منًمساحةًالببلد .يسكنًيفًالنقبًماًيقاربً 342,222نسمةًً،الذينًيشكلوفً 8%منًسكافًالدولة.
ًًًيشبوًالنقبًبشكلوًاٞتغرايفًا١تثلثًا١تقلوبًالطويلًوحادًالزاوية .ويفًرأسًا١تثلثًاٞتنويبًخليجًإيبلتً،منًالشرؽ-
جنوبًالبحرًا١تيتًومنًالغربًالقريةًالتعاونيةًإيرزًعلىًحدودًقطاعًغزهً .أطوؿًمسافةًمنًناحيةًالطوؿًيفًا١تثلثًمنً
بلدةًسدروتًوحىتًإيبلتًوتصلًإذلً 042كمًوالعرضًمنًعُتًجديًيفًالشرؽًوحىتًاٟتدودًمعًقطاعًغزهًحوارلً662
كم.
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حدود النقب

حدودًالنقبًاٞتنوبيةًىيًخليجًإيبلتًً،وىيًحدودًطبيعيوً،أماًاٟتدودًاألخرىًفهيًحدودًسياسيوًتغَتتًكثَتاًمعً
التغيَتاتًالسياسيةًيفًببلدناًيفًالقروفًا١تاضيةًويفًالقرفًاٟتارل.
اٟتدودًالشرقيةًقررهتاًحكومةًاالنتدابًالربيطاشلًسنةًً، 6900عندماًتقررًفصلًشرؽًاألردفًعنًببلدنا .حدودًالنقبً
الشماليةًليستًواضحةًً،ولكنًيعتقدًالبعضًبأهناً٘تتدًمنًالقريةًالتعاونيةًايرزًيفًالغربًوحىتًمفرؽًبيتًكاماًمشاؿًشرؽً
مدينةًرىطًوحىتًجنوبًالبحرًا١تيتًشرقا .اٟتدودًالغربيةًللنقبًىيًاٟتدودًالسياسيةًبُتًمصرًوإسرائيلًاليتًحددتًعاـً
 6921يفًاتفاقيةًبُتًبريطانياًوالدولةًالعثمانية.
صعوبات االستيطاف يف النقب:
الرطوبةًوالنباتاتًتذيبًالصخرًوٖتولوًإذلًتربة .ولكنًكميةًالرواسبًيفًالنقبًقليلوًودرجاتًاٟترارةًمرتفعوً،وىذاًيقللً
الرطوبةًوالنباتات٦ً،تاًيؤديًإذلًعدـًتفتتًالصخورً ًوتكوفًطبقةًمنًالًتبةًعليها .وكذلكًالًتبةًليستًصاٟتةًإلقامةًبلداتً
زراعيةًً،ا١تياهًقليلةًالًتكفيًللشربًوالًللري .فكيفًاٟتياةًإذاًيفًىذهًالظروؼًالقاسية .لقدًاستطاعًاإلنسافًأفًيكيفً
نفسوًمعًمرورًالزمنً٢تذهًالظروؼًبدوفًماءًويفًمناخًحارًوجاؼ.
ا١تناخ يف النقب:
يس ًودًالنقبًمناخًحارًوجاؼً،ماًعداًالقسمًالشمارلًمنوًحيثًيسودًفيوًمناخًحوضًالبحرًا١تتوسط .ىنالكًفرؽًكبَتً
يفًدرجاتًاٟترارةًبُتًالليلًوالنهارًوبُتًالشتاءًوالصيف.
ىنالكًفروؽًبُتًا١تناطقًا١تختلفةً،حيثًتصلًدرجاتًاٟترارةًيفًجبلًراموفًإذلًدرجاتًمنخفضةًأوًإذلًالصفرًيفًأياـً
الشتاءًالباردة .بينماًيفًالعربةًومنطقةًالبحرًا١تيتًتصلًإذلً 42درجةًمئويةًًوأكثرًيفًأياـًالصيفًاٟتارة.
كميةًالرواسبًيفًالنقبًقليلوًجداً،أقلًمنً 022ملمًوتقلًكلماًإتهناًجنوباًأوًشرقاًبعيداًعنًالبحرًا١تتوسط .يفًحالةً
سقوطًأمطارًيفًالنقبًٖتدثًفيضاناتًسريعةًلعدـًتغلغلًا١تياهًداخلًالًتبة.
وعلىًالرغمًمنًا١تميزاتًالصحراويةًللنقبًإالًانوًىنالكًكمياتًكبَتةًمنًا١تياهًاٞتوفيةً،اليتًحبستًداخلًالطبقاتً
اٞتيولوجيةًالقدٯتةًعندماًكافًيفًالنقبًمناخًأكثرًأمطارا.
يفًالنقبًنوعافًمنًالرواسب :ا١تطرًوالندىً،حيثًتتواجدًأياـًندىًيفًالنقبًأكثرًمنًا١تناطقًاألخرىًيفًالببلد .يتكوفً
الندىًيفًالصيفًخاصةًولذلكًفهوًضروريًالستمراريةًحياةًالنبات.
(ٌ )0نظر :النقب -فصول فً جغرافٌة جنوبً البالد،مركز التكنولوجٌا التربوٌة.1660،
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عن حياة البدو في النقب في الماضي

اتًكبَتةً.
ً
البدويًىوًرجلًالصحراءً.وصلًالبدوًإ ذلًالنقبًًوإذلًسيناءًمنًصحاريًشبوًجزيرةًالعربًيفًثبلثًىجر
كانتًاألوذلًيفًالقرفًالسابعًا١تيبلديًواألخَتةًقبلً٨توًً250سنةً.كافًالسببًالرئيسيًللهجرةًمنًشبوًاٞتزيرةًالعربيةًىوً
إلتحاقهمًًّتيوشًالفاٖتُتًا١تسلمُتًيفًأوائلًالعهدًاإلسبلميًً.وكانتًكذلكًأسبابًأخرىًكالبحثًالدائمًعنًمصادرً
مياهًومراعًجديدةً،وبالذاتًيفًسنواتًاٞتدبًً،وكذلكًا٢تربًمنًوجوًمنًيطاردوهنمًلؤلخذًبالثأرًمنهمً.تنقلًالبدوًيفً
ٚتيعًأرجاءًصحاريًالشرؽًاألوسطً،وقدًاعتاشواًعلىًتربيةًاٞتماؿً،وعلىًمرافقةًالقوافلً.كانتًتنقبلهتمًيفًإطارًالقبيلةً
اليتًينتموفًإليهاً،ويفًإطارًا١تساحةًا﵀ددةًللقبيلة.
خبلؿًمعظمًأياـًاٟتكمًالعثماشلًعاشًالبدوًيفًالنقبًويفًسيناءًيفًظروؼًمثاليةً.فقدًكافًتدخلًالسلطاتًيفًشؤوهنمً
ضئيبل ًجدا,وقد ًأعفوا ًمن ًا٠تدمة ًالعسكرية ًومن ًدفع ًالضرائب.وقًبيل ًهناية ًحكم ًالعثمانيُت ًأخذ ًىؤالء ًبفرض ًالنظاـً
والسيطرةًيفًا١تنطقةًوالتدخلًيفًشؤوفًالبدوً.ففيًسنةًً 1900أقامواًمدينةًبئرًالسبعًوأعلنوىاًمدينةًلوائيةً.ومنهاًأشرفواً
علىًالقبائلًالبدويةً،وعينواًمساحاتًا١تراعيًوحددوىاً،وألزمواًالقبائلًبدفعًالضرائبً.القيودًاليتًفرضهاًالعثمانيوفًعلىً
البدوً،وتبعهمًبذلكًالربي طانيوفًأدتًإذلًبدءًالتغيَتاتًيفً٪تطًحياهتمً.بعضهمًبدأًيستقرًتدر٬تياًيفًا١تناطقًاليتًاعتادواً
التنقلًفيهاً،وبدأواًبفبلحةًاألرضًخبلؿًبضعةًأشهرًيفًالسنةً.بعدًذلكًعندماًقامتًدوؿًجديدةًيفًا١تنطقةًًكإسرائيلًً،
واألردفًومصرًزادتًسرعةًعمليةًانتقاؿًالبدوًإذلًا١تساكنًًالثابتة.

ًطبقات األنساب عند العرب:
جعلًعلماءًاألنسابًطبقاتًأنسابًالعربًستًطبقات.
الطبقةًاألوذلً:الشعبً:وىوًالنسبًاألبعدًالذيًتنتسبًإليوًالقبائلً،مثلًعدنافًوٝتيًشعباًألفًالقبائلًتتشعبًمنوً،
و٬تمعًعلىًشعوب.
الطبقةًالثانيةً:القبيلةً،وىيًأحدًفروعًالشعبً،مثلًً:ربيعةًً،ومضر.
الطبقةًالثالثةً:العمارةً،وىيًأحدًفروعًالقبيلةً،مثلً:قريشً،وكنانة.
الطبقةًالرابعةً:البطنً،وىوًالفرعًمنًالعمارةًمثلً:بٍتًعبدًمناؼً،وبٍتً٥تزوـ.
الطبقةًا٠تامسةً:الفخذً،وىوًأحدًفروعًالبطنً،مثلً:بٍتًىاشمًوبٍتًأمية.
الطبقةًالسادسةً:الفصيلةً،وىيًماًانقسمًفيوًأنسابًالفخذً،كبٍتًالعباسًوبٍتًأيبًطالب.
فهيًإذفًمنًاألعلىًإذلًاألدسلً،أـًمنًاألكربًإذلًاألصغر:
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الشعبً،فالقبيلةً،فالعمارةً،فالبطنً،فالفخذً،والفصيلةً.ومنهمًمنًجعلهاًعشرًطبقات.
اٞتذـً،فاٞتماىَتً،فالشعوبًفالقبائلًفالعمائرًفالبطوفًفاألفخاذًفالعشائرًفالفصائلًفالرىط.

بدو النقب قبل العام 1948
تبلغًًمساحةًالنقبًحوارلًً 12,577كمًً،ً 2وقدرًعددًسكانوًمنًالبدوًيفًأواخرًفًتةًاالنتدابًالربيطاشلًبنحوًً92
ألفًنسمةًينتموفًإذلًقبائلً"صفوؼ"ًكربىً،وًىيً:
الًتابُتًً-التياىاًً-العزازمةًً-اٞتباراتًً-وقبائلًأخرىًأقلًعدداًمنهاًً:اٟتناجرةًً-السعيديوفًً-االحيواتً.
وكلًقبيلةًمنًىذهًالقبائلًتنقسمًإذلًبطوفً ،وأفخاذًيضمًكلًمنهاًعدداًمنًالعشائرًاليتًتنقسمًبدورىاًإذلًعددًمنً
اٟتمائلًوالعائبلتًً،وكافًالنقبًمنًالناحيةًاإلداريةًيعرؼًباسمًقضاءًبئرًالسبعًً،ويتبعًللواءًاٞتنويبًأوًلواءًغزة.
قبيلة الترابين:قبيلة ًالًتابُت ًىيًإحدى ًالقبائلًالعربية ًالكبَتةًيفًالنقبًحيثًقدرًعددىمًعاـًً 1931ـًًبػًً21,000
نسموً.وقدرتًمصادرًأخرىًعددىمًنفسًالعاـًبً16,284نسموًً8,814ً(ً.ذكورًً7,470إناثً) ً

ويفًعاـًً 1947قدرًعددىمًًبػًً.ً 32,000بعدًحربًً 1948ىاجرًقسمًكبَتًمنًالًتابُت ًإذلًقطاعًغزهًوقدرًعددىمً
ً 1981ـًبً 21,500نسموًًوكانتًحدودًأراضيهمًمنًالشرؽًمدينةًبئرًالسبع ً ،ومنًالشماؿًالشرقيًقبيلةًالتياىاً،
ومنًاٞتنوبًالشرقيًقبيلةًالعزازموً،ومنًاٞتنوبًالغريبًقبيلةًالسواركوًً،ومنًالغربًقطاعًغزهًومنًالشماؿًقبيلةًأٟتناجرهً
ً.ومساحةًأراضيهمًًً1,362,475دو٪تاً،منهاًصاحلًللزراعةًً1,089,980دو٪تاًأيًحوارلًً%ً80منًاألرضًزراعيوًً ً.
قبيلة العزازمو ً :قبيلةًالعزازموًمنًالقبائلًالقدٯتةًيفًالنقبًوأصلهمًمنًاٟتجازًمنًالقبائلًالعربيةًا١تعروفةًيفًالنقبً

منذًالعهدًالعثماشلً٘،تتدًأراضيهمًمنًمدينةًبئرًالسبعًحىتًاٟتدودًا١تصريةًً،سكنتًىذهًا١تنطقةًحوارلًعشرًعشائرًمنً
العزازموًً،ومنًبينهمًعشَتتافًمنًالغرباءًيتبعوفًإذلًالعزازموًً ً.
قبيلة التياىاً :منًالقبائلًالكبَتةًوالقدٯتةًيفًالنقبًقدرًعددىمًعاـًً 1948بػػًً 18,000نسموًً.وقدًكافًعددىمً

عاـًً13,708ً–ً1913نسموً(ً7507ذكورًوً6,201إناثً)ًويفًصيفًً1946كافًعددىمًً25,153نسموًً.

تتكوفًالقبيلةًمنًً27عشَتةًًوقدرًعددىمًعاـًً1998بػػًً207,968نسموً.منهمًمنًبقيًيفًالنقبًوعددىمًيقدرًبً
ً 10,8185نسموًً ،ومساحةًأراضيًالقبيلةًً 208,5825دو٪تاً.حدودىاًمنًالشماؿًقبيلةًاٞتباراتًًيفصلًبينهمًتلً
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ا١تليحةً،ومنًاٞتنوبًقبيلةًالعزازموًً،ومنًاٞتنوبًالغريبًقبيلةًالًتابُتًً ،ومنًالغربًغزهًًوًقبيلةًاٟتناجرهًً ،ومنًالشرؽً
واديًالعربةًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
قبيلة الحناجرهً:قبيلةًأٟتناجرهًًمنًالقبائلًا١تعروفوًيفًالنقبًً.سكنًواًيفًمشاؿًغربًالنقبًً،حدودىمًً:منًاٞتنوبً

قبيلةًالًتابُتً،ومنًالشرؽًقبيلةًالتياىاًومنًالغربًقطاعًغزهًً،ومنًالشماؿًوحيداتًأبوًمعيلقًً .

قدرًعددىمًيفًعاـًً 1931بػػًحوارلًً 3,735نسموً(ً 2058ذكورً– ًً 1677إناثً) ًً ،ويفًصيفًعاـًً 1946قدرً
عددىمًبًحوارلًً7,125نسموً ً.
قبيلة الجباراتً:تعتربًقبيلةًاٞتباراتًمنًالقبائلًالقدٯتةًوا١تعروفةًيفًمشاؿًالنقبًً،أراضيهمًخصبوًً،حدودًأراضيهمًً:

منًاٞتنوبًقبيلةًالتياىاًً ،ومنًالشرؽًجنوبًجبلًا٠تليلًً ،ومنًالغربًمشاؿًقطاعًغزهًً ،ومنًالشماؿًالفالوجوًً.
مساحة ًأراضيهم ًً 379,175دو٪تا ًكلها ًزراعيو ً ًً .كاف ًعددىم ًيف ًعاـ ًً 1931حوارل ًً 4,434نسمو ًً ،ويف ًصيفً
1946وصلًعددىمًإذلًً7,528نسموً.فقدًكافًعددىمًعاـًً5,000ً،1948نسموً ً.
قبيلة السعيديين :يفًعاـًً1948فافًعددًإفرادًالقبيلةًكافًحوارلًً1,000نسموً،سكنواًحوؿًواديًالعربةً .
قبيلو الجاىلينً :سكنًاٞتاىلُتًيفًمشاؿًشرؽًالنقبًوىيًً:تلًعرادًواديًسياؿًً،مساداًً ،ا٢تديبوًوغَتىاًمنًمناطقً
مشاؿًشرؽًالنقبًً،عددىمًحسبًإحصاءاتًمعينوًًقدرًبػػًً750نسموًً.يفًعاـًً1948نزحتًكلًالقبيلةًإذلًجنوبً
جبلًا٠تليلًً.
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البلدات البدوية في النقب بعد قيام الدولة
بدويً،وىمًيكونوفًماًيقاربًربعًسكافًا١تنطقةً .
يعيشًيفًالنقبًًحالياًحوارلً190,000
ّ
خي مةًالصحراءً،قطعافًالغنمًوالًتحاؿً،كانتًىذهًيفًا١تاضيًىيًالعبلماتًا١تميزةًللبدوًيفًالنقبً.منذًقياـًالدولةًاخذً
اجملتمعًالبدويًيفًالنقبًٯترًبعملياتًتغَتًبعيدةًاألثرً،حىتًأفًعددًالبدوًالرحلًالذينًيعيشوفًيفًا٠تياـً-يفًأيامناًىذهً
– ًىوًقليلً.حيثًإفًمعظمهمًيفًمرحل ةًاالنتقاؿًمنًا٠تيمةًإذلًبيتًاٟتجرً.إنوًانتقاؿًالً٭تدثًًتغيَتاًيفًشكلً
السكنًفقطً،بلًيشتملًعلىًتغيَتاتًيفًٚتيعً٣تاالتًاٟتياةًتقريباً.عملياًإنوًانتقاؿًمنًحياةًالًتحاؿًوشبوًالًتحاؿًإذلً
حياةًاالستقرارًالدائمًيفًبيوتًمنًاٟتجرًيفًالقرىًوا١تدف.
البلدة
حم انضبع

مسادت المسطخ
دونم()2005
5,000

1968

رٌظ

19,586

1972

27,500

عرعرة انىمب

14,052

1980

8,600

13,444

كضٕفت

13,692

1984-1982

5,400

16,544

شمٕب انضالو

5,981

1984

3,600

8,444

حُرة

7,425

1989

5,000

17,444

انهمٕت

5,728

1990

3,500

12,444

انمجهش االلهٕمٓ انمٕصُو:

سنت اإلقامت

عدد السكان
1991
8,900

عدد السكان 2014
(بالتقريب)
17,544
56,444

2013\2005

13,444

انضٕدَ ،أو بطٕه ،درٔجبث ،حرابٕه،
َكحهًَ ،مُالديَ ،مكحُل.

انمجهش االلهٕمٓ َاحت
انصحراء:

2013\2005

14,444

أبُ لرٔىبثَ ،بئر ٌداج،

َلصر انضرً،وأبوًتلوؿ
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رىط  :رىطًمدينةًمتواجدةًيفًمنطقةًالنقبًيفًجنوبًإسرائيلًوبالتحديدًفهيًتقعًعلىًمسافةًبضعًكيلومًتاتًمشاؿً
غريب ً مدينةًبئرًالسبعًً،تعدًرىطًأ١تدينةًالبدويةًأألوذلًيفًدولةًإسرائيلًً.بدايةًإقامةًمدينةًرىطًيفًسنةًً 1972يفًإطارً
ا٠تطة ًلبناء ًسبع ًٕتمعات ًأو ًبلدات ًبدوية ً ثابتة ً ًً .أوؿ ًمن ًسكن ًرىط ًكاف ًقبيلة ًالعربة ًويعيش ًفيها ًاليوـ ًأكثر ًمنًً
 ً51,000مواطنًًًً.سكافًرىطًينتموفًإذلًالعديدًمنًالقبائلًوالعائبلتًومنهاًًأ٢تزيلً،والقريناويًً،والعربهًً،والطوريًً،
وأبوًمديغمًً،والزيادنةً،والعمورًً .
ًًًًًمنذًأفًأقيمتًرىطًيفًًًً1972وحىتًًًً1980كانتًتتبعًاجمللسًاإلقليميًبٍتًمشعوفًومنًًً1980حىتًً1989
أديرتًالبلدةًمنًقبلًٞتنةً٤تليةًخاصةًًًً.ىذاًومتًإعبلفًعنًرىطًكمدينةًسنةً  1994والذيًأعلنًىوًًيتسحقًًرابُتً
رئيسًاٟتكومة آنذاؾً.أوؿًرئيسًمنتخبًىوًالشيخًٚتعةًالقصاصي (ً 6989علىًمدارًفًتتُتً)ًً ورئيسًالبلديةًاٟتارلً
ىوًًطبلؿًالقريناويً والذيًاشغلًا١تنصبًاربع ًفًتات ًخلفًاًًلفايزًأبوًصهيبافًيفًالفًتةًالسابقةًً .عددًا١تساجدًيفًمدينةًً
رىطًسبعةًعشرًمسجدًاً.
تل السبع ً:تقعًالقريةًمشاؿًشرقيًبئرًالسبعًوشرقيًبلدةًعومرً.أقيمتًتلًالسبعًيفًسنةًً,ً1968وتعدًأوؿًٕتربةًًإلقامةً
ٕتمعاتًًسكنيةًثابتةًللبدوًيفًمنطقةًالنقبًً.يسكنًتلًالسبعًقرابةًًًً 17,300مواطنًً،ينتموفًإذلًعائبلتًوقبائلً
عدةًً،منهاًاألعسمًً،وأبوًعصاًً،وأبوًرقيقً،وأبوًسر٭تافًً،والعثامُتً،وأبوًغازلًً،وأبوًطوً،والبازًً،وأبوًعنزةًًً ً.
متًإعبلفًتلًالسبعًكسلطةً٤تليةًيفًسنةًً 1984ومساحةًنفوذىاًتبلغًًً5,000دو٪تا ًتقريباًً.يوجدًيفًتلًالسبعًالعديدً
منًا٠تدماتًللمواطنُتًمثلًا١تدارسًأالبتدائيةًً،اإلعداديةًوالثانويةًً.كماًويوجدًصندوؽًا١ترضىًالعاـًومركزًٚتاىَتيً
وعياداتًلبلـًوالطفلًومساجدًوخدماتًأخرىًىذاًوتبلغًنسبةًالزيادةًالطبيعيةًيفًتلًالسبعًًًً%ً 4.1سنوياًً .يشغلً
منصبًرئيسًاجمللسًاٟتارل(ً)2014طومافًأبوًرقيقًخلفًاًً١توسىًأبوًعصاًوعنادًاالعسمًيفًالفًتةًالسابقة.
حورة ً:إحدىًالقرىًالبدويةًيفًالنقبًً،تقعًشرقيًمفًتؽًشوكت(السقاطي)ًعلىًبعدًًً2كمًتقريباً.أقيمتًسنةًً1989
مشاؿًشرؽًمدينةًبئرًالسبعًً.إنشاءًقريةًحورةًكافًمنًضمنًا١تخططًإلقامةًسبعةًٕتمعاتًسكانيةًثابتةًللبدوًيفًالنقبً.
أعلن ًعن ًحورة ًكبلدة ًذات ًسلطة ً٤تلية ًمنتخبة ًيف ًسنة ًً 1996ويعيش ًاليوـ ًيف ًحورة ًقرابة ًً 17,000نسمة ًً .نسبةً
أالزديادًالطبيعيًيفًالبلدةًتبلغًًً.ً%ً6.8تعيشًيفًحورةًالعديدًمنًالعائبلتًومنهاً:العطاونةًً،وأبوًالقيعافً،والنباريًًً.
يشغلًمنصبًرئيسًاجمللسًالدكتورً٤تمدًالنباريًخلفًاًًلسادلًأبوًالقيعافًوموسىًالعطاونةًيفًالفًتةًالسابقة.
كسيفة :أقيمتًالقريةًيفًسنةً، ً1982تقعًجنويبًتلًعرادًومشاؿًقريةًعرعرةًالنقبًً.وكانتًإقامةًالقريةًمشمولةًٔتخططً
وزارةًالد فاعًبناءًمطارًعسكريًً"ًنفاطيم"ًيفًتلكًا١تنطقةًوا١تسماةً"ًكسيفةً"ًً.ويفًأعقابًإبراـًاتفاقيةًالسبلـًبُتًمصرً
وإسرائيلً،شرعًبتنفيذًا١تخططًوالذيًىدؼًإذلًنقلًا١تطارًاٟتريبًمنًسيناءًإذلًا١تنطقةًا١تذكورةً.وتطلبًاألمرًٕتميعًأبناءً
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ا١تنطقةًمنًالبدوًالرحلًيفً٣تمعًسكاشلًثابتًأطلقًعليوًاسمًا١تنطقةًاليتًأقيمًعليهاًً،أيً"ًكسيفةً"ًً.تبلغًمساحةًمنطقةً
نفوذًالقريةًًًً16500دوزلًًوقدًأعلنًعنهاًكسلطةً٤تليةًيفًسنةً.ً1996
يعيشًيفًكسيفةًقرابةًً 13,000نسمةًً.وتبلغًنسبةًالزيادةًالطبيعيةًالسنويةًً.ً%ً 5.3تسكنًكسيفةًعائبلتًعديدة
ومنها ًالعمورً،وأبوًعجاجًً،والنصاصرةًً،والزبارقةًً،وعائلةًأبوًربيعةًوىيًعائلةًعريقةًوكبَتةًيفًا١تنطقةًً.يشارًأف ًا١ترحوـً
الشيخًٛتادًأبوًربيعةًاشغلًمنصبًعضوًكنيستً،واليوـًيشغلًمنصبًرئيسًاجمللسًسادلًأبوًربيعة.
دينةًبئرًالسبعً،وىيًالًتبعدًعنًا١تدينةًسوىًبضعةً
ً
شقيب السالم  :أقيمتًيفًسنةًً 1979يفًاٞتهةًاٞتنوبيةًالشرقيةً١ت
كيلومًتاتًقليلةًًٝ.تيتًالقريةًهبذاًاالسمًنسبةًإذلًواديً٤تاذيًللقريةًواٝتوًواديًشقيبًً،وشقيبًىيًمصغرًكلمةً
"شقب"ً،وأماًً"ًألسبلـً"ًفأضيفًعلىًاسمًالقريةً١تصادفةًإقامةًالقريةًمعًعقدًاتفاؽًسبلـًيفًنفسًالسنةًمعًٚتهوريةً
مصرًالعربيةًًً.
اعًتؼًبشقيبًالسبلـًًكقريةًذاتًسلطةً٤تليةًيفًسنةًً.ًً 1996يعيشًيفًالشقيبًقرابةًًً 8,000نسمةً.وتبلغًنسبةً
الزيادة ًالطبيعية ًالسنوية ً ًً .ً %ً 6ويعيش ًيف ًالشقيب ًالعديد ًمن ًالعائبلت ًومنها ًعائلة ًاٟتمامدة ًوأبو ًمعمرً ،والًتابُتً،
واٞترجاويً،وأبوًببلؿًً،وا١تسعودينًً،وأبنًسعيدً،وينتموفًٚتيعاًًإذلًقبيلةًالعزازمةً.يفًالقريةًمرافقًعامةً٥تتلفةًكا١تدارسً
وصندوؽًا١ترضىًوالربيدًً.يشغلًمنصبًرئيسًاجمللسًعامرًأبوًمعمرًلفًتةًاخرىًخلفاًًلسعيدًا٠تروميًيفًفًتةًسابقة.
عرعرة النقب ًً :تقعًقريةًعرعرةًالنقبًعلىًمشارلًشارعًبئرًالسبعً– ًدٯتونوًجنويبًقريةًكسيفوً.أعلنًعنهاًسلطةً٤تليةً
منتخبةًعاـ  .6991حسبًمعطياتًهنايةًً 2005يسكنًالقرية  65,022مواطنًً.تبلغًمساحةًمنطقةًنفوذًالقريةً
حوارلًًً 14,000دوزلًً نسبةًالزيادةًالطبيعيةًالسنويةًيفًالقريةًًً . %5.4منًالعائبلتًاليتًتسكنًالقريةً:أبوًعرارًً،
وأبوصعلوؾًً،وأبوًجويعدًً،وابوًجامعًً،وأبوًكوشً،وأبوًناديً،والعكةًوغَتىاً.يًتأسًاجمللسًا﵀ليًيفًىذهًاألياـًمطاوعً
أبوًعرارًخلفًاًًلدافيدًبونفيلد(ٞتنةًمعينة)ً ً،ونايفًأبوًعرارً ً،وطلبًأبوًعرارًيفًالفًتةًالسابقة.
اللقية  :تعدًإحدىًسبعًبلداتًبدويوًأقيمتًيفًمنطقةًالنقبًهبدؼًٕتميعًالعائبلتًوالعشائرًمنًالبدوًالرحلًيفً٣تمعً
سكاشلًثابتً.تقعًغريبًمفًتؽًشوكتًوقريةًحورهًومشارلًمدينةًبئرًالسبعًعلىًبعدًًً12كمًتقريباً.أقيمتًالقريةًسنةً
ً 1990معًالعلمًأفًأبناءًالقرية ًأألوائلًكانتًبدايةًٕتمعهمًيفًسنةًًً.ً 1985يعيشًيفًألقريةًقرابةًًً 10,222نسمةً
وعلىًأطراؼًألقريةًيعيشًحوارلً ً5,000نسمةًً.تبلغًنسبةًالزيادةًالطبيعيةًالسنويةًيفًالقريةًًً.ًً%ً5.7منًًالعائبلتً
يةً
يفًالقريةً:الصانعًً،وأبوًبدرً،واألسدًً،وأبوًعمارًً،وأبوًعبدوفًً،وأبوًسعدً،وأبوًغنيم ً،وأبوًعايش.أعلنًعنًالقر ً
كسلطةً٤تليةًيفًسنةًً .ً 1996يًتأسًاجمللسًا﵀ليًيفًىذهًاألياـًسادلًأبوًعايش ًخلفًاًً٠تالدًالصانعً،واٛتدًاالسد ًيفً
الفًتةًالسابقة.
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ألمجلس أإلقليمي أبو بسمة :أقيمًأجمللسًاإلقليميًأبوًبسمةًًيفًسنةًً،ًً 2005حيثًمتًاالعًتاؼًبعشرةًٕتمعاتً
سكانيةًواليتًكانتًضمنًألقرىًغَتًا١تعًتؼًهباًيفًألسابق.
ترأسًاجمللسًاإلقليميًأبوًبسمةًً،عمَتاـًقلعجيً،مديرًعاـًوزارةًالداخليةًسابقاًً.ومقرًاجمللسًاليوـ(ً )2007-0264يفً
مدينةًبئرًالسبعً .
الذيً
تقسيم مجلس أبو بسمة اإلقليمي:متًبقرارًوزيرًالداخليةًالسيدًايليًيشايً ،ومديرعاـًوزارتوًالسيدًعمراـًقلعجيً( ً
كافًيفًا١تاضيًرئيساًجمللسًأبوًبسمة)ًيفًصيفًايلوؿًً2012بعدًتوصيةًمنًٞتنةًمهنيةًبرئاسةًالربوفيسورًروزينً .
التقسيمًجمللسُتًإقليميُتًجديدينًو٫تاً :
مجلس واحة الصحراء اإلقليميً :ويشملًقرىًبَتًىداجً،وأبوًتلوؿً،وأبوًقريناتً ،وقصرًالسرً ً.ويعطي ًاجمللس ًخدماتً
صحةًوتعليمًورفاهًاجتماعيًللقرىًغَتًا١تعًتؼًهباًالواقعةًعلىًطوؿًشارعًً25منًبئرًالسبعًإذلًدٯتوناً(مثلًالزرنوؽًوخشمً
زنةًوصويوين)ً،وشارعًً40منًبئرًالسبعًإذلًمتسيبًراموفً(مثلًعبدةًوواديًالنعم) .يًتاسًاجمللسًاليوـًرحاميمًيونو.
أبوً ًقرينات :تقع ًجنويب ًقرية ًعرعرة ًالنقب ًوشارع ًبئر ًالسبعً– ًدٯتونوً ،فيهاًمدرستاف ًابتدائيتافً،ومدرسة ًثانويةً .عددً
السكافًيفًالقريةًماًيقاربًً3,500نسمةً .
بَتًىداج ً :تقعًبالقربًمنًرفيفيمً،اغلبًسكاهناًمنًعشَتةًالعزاوموًً،ويسكنهاًحوارلًً 3,500نسمةً،وفيهاًمدرسةً
ابتدائيةًوأخرىًثانويةً"نامية"ًً .
قصرًالسرًً:تقعًبالقربًمنًدٯتونوً،وعددًسكاهناًيقاربًً3,500نسمةً،وأغلبيتهمًمنًعائلةًا٢تواشلةً.يفًالقريةًمدرستافً
ابتدائيتافً،ومدرسةًثانويةً"نامية"ً .
أبوًتلوؿً:تقعًغريب ًقريةًعرعرةًالنقبً،وجنوبًشرقيًموشاؼًنباطيمًعلىًشارعًبئرًالسبعً– ًدٯتونوً،فيهاًثبلثةمدارسً
ابتدائيةً،ومدرسةًثانويةً.عددًالسكافًيفًالقريةًماًيقاربًً3,500نسمةً .
مجلس القيصوم اإلقليميً :ويشمل ًقرى ًترابُت ًالصانعً ،وأـ ًبطُتًً ،والسيدً ،ومولداه ً(األطرش)ً ،وكحلةًً ،ومكحوؿً،
ودر٬تاتًويعطيًخدماتًصحةًوتعليمًورفاهًاجتماعيًللقرىًغَتًا١تعًتؼًهباًالواقعةًعلىًطوؿًشارعًً31منًبئرًالسبعًإذلً
عراد .يًتاسًاجمللسًاليوـًايتسيكًتومر.
71
מינהל חברה ונוער -מחוז דרום  -إدارة المجتمع والشبٌبة  -لواء الجنوب
חידון לחט"ב במגזר הבדואי  ,מחוז דרום  -مسابقة للمدارس اإلعدادٌة فً الوسط العربً البدوي – لواء الجنوب

اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
السيدًًً:تقعًجنويبًومقابلًقريةًحورةًً ً ،وتتبع ًالقرية ًجمللس ًالقيصوـً ،وأغلبيةًسكاهناًمنًعائلةًالسيدً،وفيهاًًمدرستافً
ابتدائيتافً.عددًالسكافًيفًالقريةًماًيقاربًً3,000نسمةً .
ًأـًبطُتًً:تقعًمشارلًو٤تاذاةًعومرًوقريةًتلًالسبعً،وغريبًقريةًالسيدً ً ،وتتبع ًالقرية ًجمللس ًالقيصوـً .عددًسكاهناًًحوارلً
ً3,500نسمةًً،وأغلبيتهمًمنًعائلةًأبوًكفً،وفيهاًمدرسةًابتدائيةًحىتًالصفًالتاسعً .
ًموآلدهً :تقعًجنويبًشارعًبئرًالسبعً -عرادًجنوبًشرقيًقريةًحورةًً ،ً،وتتبع ًالقرية ًجمللس ًالقيصوـً .وفيهاًثبلثًمدارسً
ابتدائية ً ،ومدرسة ثانوٌة ،وروضات ًلؤلطفاؿً ،وعيادة ًطبيةً.عددًالسكافًيفًالقريةًماًيقاربًً 4,000نسمةً .تتبع ًالقريةً
جمللسًالقيصوـًً،وأغلبًسكاهناًمنًعائلةًاألطرشً .
در٬تاتًً:تقعًمشارلًقريةًكسيفةً،وترتفع فوؽ سطح البحر ٨تو  122مًتً ً،وتتبعًالقريةًجمللسًالقيصوـً.أقيمتًالقريةًمنذً
عاـًً1840علىًيدًمؤسسهاًاٟتاجًٛتدًا٤تمدًعيسىًٛتادًً.عددًسكاهناًاليوـًيقاربًً1,200نسمة.تتميزًٔتراحلًالسكنً
الظاىرة ًللعُت ًحىت ًاليوـًمن ًا١تغاورً ،وبيوت ًالطُتً ،وبيوت ًاٟتجر ًالقدٯتةً ،والبيوت ًاٟتديثةً .يف ًالقرية ًمدرسة ًابتدائيةً،
وروضاتًلؤلطفاؿً،وعيادةًطبيةً،ومركزًسياحي"ًا١تغارةًًواٞتبل"ً.وتتميزًٔتشاريعًتدعمًاٟتياةًا١تشًتكةًمثلً٥تيمًاللغةًالعربيةً
لغَتًالعربً–ًٝترًسكوؿًللعربيةًالذيًيقاـًمرتُتًيفًالسنةً.ويعودًٚتيعًسكاهناًإذلًنفسًالعائلةًوىيًًأبوًٛتاد العواودةًًً .
مكحوؿً :تقعًمشاؿ غريب قرية كسيفةًً،وجنوبًغريبًقريةًدر٬تاتًً،ومشاؿًا١تطارًالعسكريًنباطيم .تتبع ًالقرية ًجمللسً
القيصوـًً ً،وأغلبيةًسكاهناًمنًعائلةًأبوًربيعةً،وأبوًعيادةً،وفيهاًمدرستافًابتدائيتافً .يبلغًعددًسكاهناًماًيقاربًً1,000

نسمةً .

الًتابُتًًً:تقعًالقريةًاليوـًجنويبًمدينةًرىطًًبعدًانتقاؿًسكاهناًمنًا١توقعًالسابقًوىوًّتانبًبلدةًعومرً،وفيهاًمدرسةً
ابتدائيةً،وعددًسكاهناًماًيقاربًً1,000نسمةً ً.
القرى البدوية غير المعترف بها ًً :نتيجةًلنضاؿًعربًالنقبًيفًالقرىًغَتًا١تعًتؼًهباًومنظماتًاجملتمعًا١تدشلً

واجمللسًاإلقليميًللقرىًغَتًا١تعًتؼًهباًاعًتفتًإسرائيلًباحدىًعشرًقريةًليصبحًعددًالقرىًا١تعًتؼًهباًً11منًأصلًً45
قريةًً .
يعيشًيفًالنقبًاليوـًًماًيقاربًً52,222عريبًيفًً34قريةًغَتًمعًتؼًهباًً .
ًقرية غير معترف بها ً :تعٍت ًأف ًسلطات التخطيطًالرٝتيةًترفضًإقرار ًخارطةًىيكليةً ،ألفًوزارةًالداخليةًًترفض إقامةً
سلطةً٤تليةًتشرؼًعلىًالبناءًً ،والًتخيصًوالتخطيطًوتقدصلً ًا٠تدماتًكماًىوًمتبع يفًالببلدً.نتيجةًلذلكًالًتوجدًٞتنةً
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٤تليةًللتخطيطًوالبناءً٘تنحًرخصًالبناء ً.قريةًغَتًمعًتؼًهباًتعٍتًأهنا ًببلًاسمًوالًعنوافًوالًحقًانتخابًلسلطةً٤تليةًً،
ببل شوارعًوالًكهرباءًومؤسساتًوالًخدماتًالبلزمةًداخل القرىً.
السرةً:إحدىًالقرىًالصغَتةًًغَتًا١تعًتؼًهباًيفًالنقبً.يبلغًعددًسكاهناًحوارلًً500نسمةًويسكنوفًيفًً70بيتًاً.
قرية ًّ
ًتقع ًالقرية ًجنويب ًخط ً(ً )31غريب ًكسيفة ًومشارل ًمطار ًنباطيم ًالعسكري .القرية ًقدٯتة ًجدا ًوتعود ًجذورىا ًإذل ًالعصرً
العثماشلًحيثًتشهدًعليهاًآبارىاًاليتًحفرىاًأىلهاًوأرضهاًومبانيهاًوموقعهاًا١تميزً ً.
القرية تفتقر ألبسط مستلزمات اٟتياة ،فهي بدوف كهرباء وشوارع ومؤسسات تربوية إال أف األىارل بنوا فيها مسجدا
وحضانتُت وغرفة لتعليم الطبلب من اٞتيل الغض
عربية غَت معًتؼ هبا يف النقب .تقع القرية جنوب جبل ا٠تليل وترتفع فوؽ سطح
اـًاٟتَتافً-عتَتً:أـ اٟتَتاف ىي قرية ً

حورة ًومنًاٞتهة ًالشرقية ًقريةً
البحر ٨تو  122مًتً،وىيًٕتمعًآخر ًلعشَتةًأبو ًالقيعاف .٭تدًالقريةًمنًاٞتهة ًالغربيةًبلدة ً ً
عتَتً ً،ومنًجهةًاٞتنوبًٖتدىاًقريةًالدر٬تاتً ،ومنًجهةًالشماؿًحرش عتَت واٞتدار الفاصل الذي يبعد ًعن القرية ٨تو 4
كم.
تعودًتسميةًأـًاٟتَتافًً٠تربةًاٝتهاًح ًَتافًقريبةًمنًالقريةًوتعتربًقريةًأـًاٟتَتافًأقربًالقرىًالعربيةًيفًالنقبًإذلًمنطقةًجبلً
ا٠تليلًوتبعدًعنًقرىً٤تافظةًا٠تليلً٨توًًً8كمً .
يبلغًعددًالسكافًيفًقريةًأـًاٟتَتافًً500نسموًًتقريبًاًًٚتيعهمًيتبعوفًلعشَتةًأبوًالقيعاف.
الزرنوؽً(أبوًقويدر) :قريةًالزرنوؽً -أبوًقويدرًىيًقريةًبدويةًغَت معًتؼ هباًيفًالببلدًً،وتقعًجنوبًشرؽًمدينة بئرًالسبعً،
علىًطريقً 03ا١تمتدًبُتًبئرالسبعًودٯتوناًيفًالنقب . .تعودًتسميةًالقريةًنسبةًلواديًالزرنوؽًالواقعًمشارلًالقرية .
يصلًعددًسكافًالقريةًإذلً٨توً 4آالؼًشخصًمنًع ّدةًعائبلتًأكربىاًعائلةً"أبوًقويدر"ًولذلكًتعرؼًالقريةًأيضاً
باسمً"أبوًقويدر"ً ً.
يتوسطًالقريةًمسجدًالرٛتةًالذيًمتًبناؤهًعاـً6919ـًً،وفيها مدرسةًابتدائيةًوعيادةًصغَتة.
وباإلضافة ًإذلًذلكًتضمًالقريةًناديً"أبطاؿًالصحراء" للفنوفًالقتاليةًوالذيًمتًتأسيسوًعاـً0224ـ ًٔتبادرةً٤تليةًوالذيً
حققًالعديدًمنًاإل٧تازاتًيفًا١تشاركاتًا﵀ليةًوالدولية ً ًً.
ً
ً
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المدارس في النقب فترة الحكم العثماني والبريطاني
أطلقتًعليهاًاسمً
ً
كانتًا١تدارسًالعربيةًقبلًخضوعهاًللحكمًالعثماشلًتابعةًللمساجدًأوً١تؤسساتًمسيحيةًويهوديةً،و
كتابًمثلًمدرسةًا١تسجدًاألقصىًحيثًبدأًىذاًالنوعًمنًا١تدارسًً،1191-1491وقدًقيلًكافًيفًالقدسًماًيزيدًعنً
سبعُتًمدرسةًيفًالقروفًالوسطىًوالبعضًيقوؿًٜتساًوسبعُتًمدرسة.ودلًيكنًيفًذلكًالوقتًللبدوًمدارسًوالًأيً
خدماتًأخرىًً .
ً.1مدرسة البنات في بئر السبع :تعلمتًالبناتًيفًبدايةًالعشريناتًيفًغرؼًتابعةً١تدرسةًالبنُتًعلىًيدًمعلمةًواحدةً،
مثًنقلتًا١تدرسةًإذلًغرؼًمستأجرةً،ويفًسنةً(ًً)1931-32وصلًعددًالطالباتًإذلًً58طالبةًتدرسهنًأربعًمعلماتً،
ومنًمثًأعطىًعارؼًالعارؼًبيتوًكمدرسةًللبناتًسنةً(ًً)1942-43وأضاؼًعليهاًصفوفاًإعداديةً،وعندًقياـًالدولةً
استغلتًا١تدرسةًمنًقبلًاٞتيشًومنذًعاـًً1950استغلتًكبنايةًلبلديةًبئرًالسبعًحىتًالتسعينات( .مدرسةًأوالدًالبدوً-
انظرًاٞتزءًًً3صفحةًً )62
ً.2رياضًاألطفاؿًيفًبئرًالسبعً:كانتًلؤلطفاؿًالبدوًروضةًواحدةًيفًً22/7/1946بإشراؼًٞتنةًعامةًوٞتنةًخاصةًتعلمً
فيهاًقرابةًً90طالباًمنًبينهمًً23طالبةً .
مدارس قبيلة الحناجرة (:)1948

ًمدرسةًاٟتناجرةً(أبوًمدين) :متًبناءًىذهًا١تدرسةًعاـًً1924تعلمًفيهاًً75طالباً،علمًفيهاًمعلمًواحدً،تتكوفًا١تدرسةًمنًأربعًطبقاتًابتدائيًوتقعًعلىًاٞتانبًاٞتنويبًلواديًغزةًشرقيًالبديجًحوارلًمئيتًمًتًداخلًًاٟتدودًاإلسرائيليةً .
ًمدرسةًالنصَتات :أقيمتًىذهًا١تدرسةًً،ً2/1/1944يتعلمًفيهاًً69طالباًيفًثبلثًطبقاتًأساسيةًعلمًفيهاًا١تريبًالشيخًإٝتاعيلًاٟتليميً(ً)1948وا١تريبً٤تمدًأبوًديةً.ا١تدرسةًموجودةًيفًقطاعًغزةًوتقعًعلىًمسافةًًً5كيلومًتًشرقيًديرً
البلحًّتانبً٥تيمًا١تغازيًحيثًأخذتًاالسمًنسبةًإذلًشجرةًا١تغيزاتًا١توجودةًىناؾً .
مدارس الجبارات(:)1949
ًمدرسةًاٞتبارات :أقيمتًعاـًً،1925تعلمًفيهاًً55طالباًيفًأربعًطبقاتًابتدائيةًوعلمًفيهاًمعلمًواحدً .ًمدرسةًأبوًجابر :أقيمتًعاـًً،1944تعلمًفيهاًً58طالباًيفًأربعًطبقاتًأساسيةً .ًمدرسةًالثوابتة :أقيمتًعاـًًٔ1945تبادرةًالعشَتةًوسا٫تتًاٟتكومةًبقيمةًً50%منًالتكلفةً،تعلمًفيهاًً43طالباًوطالبةًوعلمًفيهاً٤تمدًاٛتدًثابتًوأدارًا١تدرسةًحسُتًعودةًالثوابتةًومنًخر٬تهاًاألكادٯتيُتًالدكتورًطالبًسعودًثابتً
واٛتدً٤تمدًسادلًتربافًوذيابًإبراىيمًثابتًوغَتىمً،حيثًٖتملتًالعشَتةًأجرةًا١تعلمًآنذاؾ.
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المدارس الحكومية:
ًمدرسةًا١تعُت(ًأبوًستة)ً :إقيمتًا١تدرسةًعاـًً،1924تعلمًفيهاًً57طالباًيفً5طبقاتًأساسيةً،وعلمًفيهاًمعلمافًاثنافً،وأسسًا١تدرسةًالشيخً
حسُتًدىشافًأبوًستة.
ًًً-مدرسةًالشعوث :أقيمتًعاـًً،1945تعلمًفيهاًً51طالباًيفًأربعًطبقاتًأساسيةًًعلمًفيهاًمعلمًواحدً .
ًمدرسةًأبوًمعيلق :إقيمتًعاـًً1945وتعلمًفيهاًً45طالباًيفًأربعًطبقاتًأساسيةًوعلمًفيهاًمعلمًواحدً.كانتًا١تدرسةًموجودةًّتانبًمنجمًالكربيتًيفًخربةًأبوًمعيلقً .
ًمدرسةًالزريعي :أقيمتًعاـًً1925وتعلمًفيهاًً73طالباًيفًأربعًطبقاتًأساسيةً،وعلمًفيهاًمعلمافًاثنافً .مدرسةًأبوًغليوف :أقيمتًعاـًً1944وتعلمًفيهاًً53طالباًيفًأربعًطبقاتًأساسيةًوعلمًفيهاًمعلمافًاثنافً،وكانتً
ً ًا١تدرسةًموجودةًيفًعشَتةًأبوًصهيباف.
المدارس العشائرية:

ًمدرسةًأبوًاٟتصُت :أقيمتًعاـًً1945تعلمًفيهاًً56طالباً،علمًفيهاًمعلمًواحدًوا١تدرسةًموجودةًعلىًاٞتهةًالغربيةًمنًواديًالشبللةً .
ًمدرسةًأبوً٭تِت :أقيمتًعاـً1944ػًتعلمًفيهاًً54طالباًوعلمًفيهاًمعلمًواحدً،تقعًا١تدرسةًيفًواديًالسبعًجنوبًغربًمدينةًبئرًالسبعً .
ًمدرسةًالعمارة :أقيمتًعاـًً،1944-45تعلمًفيهاًً67طالباًوعلمًفيهاًمعلمًواحدً،كانتًبالقربًمنً٤تطةًللشرطةًومنًمثًٖتولتًإذلًنقطةًعسكريةًومنًبعدىاًأقيمًعليهاًكيبوتسًأورصلً .
مدارس قبيلة التياىا (:)1948
ًمدرسةًابوًاٟتاج :أقيمتًعاـًً،1945تعلمًفيهاًً75طالباًوعلمًفيهاًمعلمًواحدًوتقعًعلىًمسافةًًً20كيلومًتًمشاؿًغربًمدينةًبئرًالسبعًبالقربًمنًمستوطنةًتاشورًاليوـً .
ًمدرسةًا٢تزيل :أقيمتًعاـًً1933ومتًإغبلقهاًمثًمتًبناءًمدرسةًأخرىًيفًً،1944تعلمًفيهاًً36طالباًوعلمًفيهاًمعلمًواحدً،وكانتًا١تدرسةًمتاٜتةًلبيتًالشيخًسلمافًا٢تزيلًأماًا١تدرسةًاٞتديدةًفكانتًيفًمكافًمستقلً .
ًمدرسةًالشبلليُت :أقيمتًعاـًً،1947تعلمًفيهاًً45طالباًيفًطبقتُتً،علمًفيهاًمعلمًواحدً،تقعًا١تدرسةًبالقربًمنًتلًا١تليحةًحوارلًًً6كيلومًتًمشاؿًمدينةًرىطً .
ًمدرسةًالبها :أقيمتًعاـًً،1941تعلمًفيهاًً55طالباًيفًأربعًطبقاتً،علمًفيهاًمعلمًواحدً،تقعًا١تدرسةًعلىًمسافةًحوارلًًً17كيلومًتًشرقيًمدينةًغزةً .
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ًمدرسةًالقديرات :أقيمتًعاـًً،1946تعلمًفيهاًً53طالباًيفًأربعًطبقاتً،وعلمًفيهاًمعلمًواحدً،تقعًا١تدرسةًيفًموقعًيسمىًأبوًبطُتًعلىًمسافةًًً10كيلومًتًشرقيًمدينةًبئرًالسبعً .
ًمدرسةًكسيفة :أقيمتًيفًسنواتًاألربعُتً،تعلمًفيهاًً39طالباًيفًأربعًطبقاتًًوعلمًفيهاًمعلمًواحدً،تقعًعلىًمسافةًكيلومًتًشرقيًمدينةًبئرًالسبعًعلىًتلًكسيفةً .
ً
ًً30
ًمدرسةًاٞتمامة :أقيمت عاـ  6955تعلم فيها  40طالبا وعلم فيها معلم واحد ،تقع ا١تدرسة يف عشَتة العطاونة ،علىمسافة  59كيلومًت مشاؿ غرب مدينة بئر السبع 66 ،كيلومًت شرقي مشاؿ قطاع غزةً .
ًمدرسةًخويلفة :أقيمتًعاـًً،1941تعلمًفيهاًً59طالباًوعلمًفيهاًمعلمًواحدً،تقعًا١تدرسةًعلىًمسافةًًً17كيلومًتًمشاؿًشرؽًمدينةًبئرًالسبعً .
ًًمدرسةًعرعرة :أقيمتًعاـًً،1944تعلمًفيهاًً18طالباًوعلمًفيهاًمعلمًواحدً،تقعًا١تدرسةًيفًعشَتةًأبوًقريناتًعلىًبعدًًً20كيلومًتًجنوبًشرؽًمدينةًبئرًالسبعً .
ًًمدرسةًالعربة :أقيمتًعاـًً،1943علمًفيهاًمعلمًواحدًوتقعًعلىًبعدًًً4كيلومًتًجنوبًغربًمدرسةًا٢تزيلً .ًًمدرسةًاللقية :أقيمتًا١تدرسةًيفًمطلعًالقرفًالعشرينًوعلمًفيهاًمعلمًواحدً،تعلمًفيهاًأبناءًعشَتةًاألسدً .ًًمدرسةًا٠تلصة :أقيمتًبعدًاٟتربًالعا١تيةًالثانيةً،مثًأغلقتًوأعيدًًفتحهاًعاـًً،1941تعلمًفيهاًً53طالباًوعلمًفيهاًمعلمًواحدً .
ًمدرسةًالعوجا :يعتقدًأهناًأقيمتًيفًسنواتًاألربعُتًوكافًعددًطبلهباًيقاربًعددًالطبلبًيفًا١تدارسًاألخرىً،تقعًا١تدرسةًيفًمنطقةًالعوجاًّتانبً٤تطةًالقطارًالًتكيً .
ًمدرسةًعسلوج :أقيمتًعاـًً،1946تعلمًفيهاًً36طالباًوعلمًفيهاًمعلمًواحدًوتقعًعلىًمسافةًًً25كيلومًتًجنوبًمدينةًبئرًالسبعً .
ًمدرسةًا٠تزعلةً(مرطبة) :أقيمتًعاـًً،1943تعلمًفيهاًً24طالباًعلمًفيهاًمعلمًواحدً،وتقعًغريبًمنطقةًرماتًحوبابًاٟتاليةً .
ًمدرسةًا١تلطعة :أقيمتًىذهًا١تدرسةًعلىًاألغلبًيفًبدايةًالقرفًالعشرينًوتقعًىذهًا١تدرسةًيفًاٞتنوبًالغريبًمنًبلدةًشقيبًالسبلـً .

المصدر( :علً الهزٌل -قبائل النقب فً القرن العشرٌن وتعلٌمهم فً نصفه األول.)1665 ،
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אדם ונוף במדבר

الجهاز التعليمي في الوسط العربي البدوي

2414

ٌتعلم فً الوسط العربً فً النقب حوالً  732166طالب وطالبة فً  006مدرسة ،و 52052 -معلم ومعلمة .وهنالك حوالً
 042666طفل فً اكثر من  456بستان.

البلدة/ا١تدينة/اجمللسً ً ابتدائي ً ً فوؽ ًابتدائي تربيو ًخاصة عددًالطبلب
ً ً (بالتقريب)
ً ً
ً 6

3

0

6,444

حورة

ً

كسيفة

1

5

6

7,444

اللقية

3

5

5,444

عرعرة

3

5

6

6,444

ًرىط

ً 67

3

6

24,444

شقيبًالسبلـ

4

0

تلًالسبع

3

5,644

5

0

5,644

٣تلسًإقليميًالقيصوـ 64

5

6

14,444

٣تلس ًإقليمي ًواحةً 63
الصحراء ً

4

ٌشمل طالب القرى الغٌر
معترف بها

إٚتارل

11

15,444
ٌشمل طالب القرى الغٌر
معترف بها

56

8

84,022
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אדם ונוף במדבר
الجامعات في اسرائيل
التخنيوف :معهدًا٢تندسةًالتطبيقيةًيفًإسرائيلً(ًتأسسًعاـًً1924يفًحيفا)ًٗترجتًمنًا١تعهد نسبةًكبَتةًمنًا١تهندسُتً
وا١تهندسُتًا١تعماريُتًومهندسيًٗتطيطًا١تدفً.ومتًفتحًكلية طبًوكليةًالعلوـًالطبيعيةًيفًا١تعهدًخبلؿًالعقودًا١تاضيةً.
كزا لؤلْتاثًاألساسيةًوالتطبيقيةًيفً٣تاالتًالعلوـًوا٢تندسةًهبدؼًدفعًالتطويرًالصناعي يفًالببلد.
ويعتربًالتخنيوفًمر ً
اٞتامعة العربية يف أورشليم القدس ( :تأسستًعاـًً)0814فيهاًكلياتًيفًمعظمًاجملاالتًاألكادٯتيةًمثلًالفنًوالتأريخ
وعلمًاٟتيوافًً.كماًتوجدًيفًاٞتامعةًا١تكتبةًالوطنيةًً.ومنذًتأسيسًاٞتامعةًكاف علماؤىاًضالعُتًبصورةًفعالةًيف ًٚتيعً
٣تاالتًالتطورًالوطٍتًيفًإسرائيلًً،ويعتربًقسم الدراساتًاليهوديةًفيهاًمنًأوسعًأقساـًالدراساتًاليهوديةًيفًالعادل.
جامعة بار إيبلف) :تأسستًً0844عاـًيفًرماتًغاف)ًيطبقًفيهاًإتاهًفريدًمنًنوعوً٬تمعًبُتًمشاريع لتعميقًا١تعلوماتً
حوؿًالًتاثًاليهوديًمنًجهةًًً،والتعليمًالليربارلًيفًموادً٥تتلفة خاصةًيفًالعلوـًاالجتماعيةًمنًجهةًاخرىًً.وتوجدًيفً
اٞتامعةًاليتً٘تزجًبُتًالتقاليد والتكنولوجياًاٟتديثةًمؤسساتًللبحثًيفً٣تاالتًالفيزياءً،والكيمياءًالطبيةً،والرياضيات،
واالقتصادً،والعلوـًاإلسًتاتيجيةًً،وعلمًالنفسً،وا١توسيقىًباإلضافةًإذلًالتوراة والتا١تودًًوالقانوفًاليهوديًإخل.
جامعة تل أبيب(ً-تأسستًعاـًً)0845قامتًثبلث مؤسساتًناشطةًبتأسيسًىذهًاٞتامعةًلتلبيةًالطلبًبإقامةًجامعةً
يفًمنطقةًتلًأبيبًً،وىي أكربًمنطقةًمأىولةًبالسكافًيفًالببلدً.وتعتربًجامعةًتلًأبيبًحالياًأكربًجامعةًيف الببلدًوفيهاً
عرضًواسعًجملاالتًتعليمًترتكزًعلىًًاألْتاثًاألساسيةًوالتطبيقيةًعلى حدًسواءً.وتوجدًيفًاٞتامعةًمعاىدًمتخصصةًيفً
٣تاالتًالدراساتًاإلسًتاتيجيةًًوإدارة األجهزةًالصحيةًًودراساتًالطاقةًوالتخطيطًيفً٣تاؿًالتكنولوجيا.
اًللتعليمًالعارلًيفًمشاؿًالببلدًوتوفرًفرصا واسعةًلدراساتًذاتًصلةً
كز
جامعة حيفا( :تأسستًعاـًً)0852تستخدـًمر ًً
ً
بعدة ً٣تاالتًأكادٯتيةًً .وتوجد ًفيهاً ًمراكزًمشًتكةًلعدةًأقساـ جامعيةًً،ومعاىدًً ،وخطة ًىيكلية ًشاملةً ًمتًوضعهاًً
هبدؼًتوفَتًفرصًالدراسةًالواسعةًً.ومن بُتًأقساـًاٞتامعةًقسمًلدراسةًأ٪تاطًاٟتياةًيفًالكيبوتسً(القريةًالتعاونية)ًالذي
يعتربًوحدةًاقتصاديةًمستقلةًً،ومركزًيستهدؼًدفعًالتفاىمًوالتعاوفًبُتًاليهودًوالعرب يفًدولةًإسرائيل.
جامعة بن غوريوف  :أقيمتًعاـً ً 0858يفًبئرًالسبعًبإ٭تاءًمنًدافيدًبنًغوريوفً.متًتأسيسًىذهًاٞتامعةًلصاحلًسكافً
جنوبًالببلد وهبدؼًتشجيعًًالتطويرًاالجتماعيًوالعلميًيفًىذهًا١تنطقةًالصحراويةً.وسا٫تتًاٞتامعة مسا٫تةًملحوظةًيفً
أْتاثًتتعلقًبا١تناطقًالقاحلةًوكانتًكليةًالطبًيفًاٞتامعةًيف طليعةًكلياتًالطبًيفًالببلدًيفً٣تاؿًطبًاجملتمع ً .
تعتربًإقامةًاٞتامعةًحافزاًًعلىًتطويرًالنقبًلكوهناً:توفرًأماكن ًعملًومصادرًرزؽًللكثَتًمنًا١تواطنُتًيفًالنقبًً،وكوهناً
بؤرة ًٞتذب ًالسكاف ًا١تثقفُتً ،واألْتاث ًاليت ًٕتريها ًاٞتامعة ًتساىم ًيف ًتطوير ًا١تنطقةً ،ويستقر ًقسم ًمن ًالطبلب ًالذينً
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אדם ונוף במדבר
يدرسوفًيفًاٞتامعةًبعدًانتهاءًدراستهمًيفًبئرًالسبعًأوًيفًأحدًاألماكنًًاألخرىًيفًالنقبً.يوجدًيفًاٟترـًاٞتامعيًيف
القريةًالتعاونيةً ًسديوًبوكَتًمركزًلؤلْتاثً ًالتارٮتيةًوالسياسيةًحوؿًاٟتياةًيفًعهد دافيدًبنًغوريوفًً،أوؿًرئيسًوزراءًً
لدولةًإسرائيل.
اًخاصاً ًغَت تقليديًمنًفرصً
اٞتامعة ا١تفتوحة( :تأسستًعاـًً)0863أقيمتًبناءًعلىًالنموذجًالربيطاشلًوىيًتوفرً٪تطً ً
نةًتعتمدًخصوصاً
التعليمًالعارلً١تنًيسعىًإذلًاٟتصوؿًعلىًدرجاتًالبكالوريوسً،وذلكًمنًخبلؿ استخداـًأساليبًمر
ً
على ًالدراسة ًالذاتيةً ًبواسطة ًالكتب ًالدراسية ً ،والكراسات ًإذل ًجانب ً٘تارين ًوحلقات ًدراسيةً ًبُت ًالفينة ًواألخرىً
وامتحانات هنائية.
ً

بئر السبع – عاصمة النقبمدينة بئر السبع
لقدًاختلفًا١تؤرخوفًحوؿًتسميةًبئرًالسبعًً،وتعددتًالرواياتًً،فمنهمًمنًقاؿً:إهناًاسمًألقدـًاألماكنًيفًفلسطُتًً،
يتألفًمنوًالتخمًاٞتنويبًيفًتلكًالببلدًً،حفرًإبراىيمًبئراًًىناؾًوٝتاهًهبذاًاالسمًومعناهًبئرًاٟتلفًً،ألنوًحلفًىناؾًىوً
ًوأ بيمالكًملكًالفلسطينيُتًً،وقدًثبتًذلكًاٟتلفًبإقامةًسبعًنعاجًمنًالغنمًوحدىاًشهادةًإلبراىيمًبأنوًىوًالذيًحفرً
ذلكًالبئرًً .
وىناؾًمنًرأىًإهناًٝتيتًكذلكًبالنظرًلوجودًسبعةًآبارًفيهاًً،ومنًىؤالءًمؤلفوًا١توسوعةًالربيطانيةًوىذاًخطأًيفًنظرناًً،
إذًدلًيكنًفيهاًسوىًبئرًواحدةًً.إفًقصةًالعتابًالذيًجرىًبُتًسيدناًإبراىيمًوبُتًأبيمالكًملكًالفلسطينيُتًمنًأجلً
ىذهًالبئرًً،وا١تيثاؽًالذيًقطعاهًلدليلًواضحًعلىًأفًاسمًا١توضعً(بئرًسبع)ًالً(بئرًالسبع)ًوبئرًالسبعًىيًقريةًعمروًبنً
العاصًمنًفلسطُتًبالشاـًوهباًبعضًأىلوً.
ومدينةًبئرًالسبعًعاصمةًالنقبًتقعً ًيفًمشارلًالنقبًً،وتعتربًبوابةًًللنقبًبكاملوًً.تقعًعلىًبعدًًً46كيلوًمًتاًًجنويبً
شرقيًمدينةًغزةًً ،وعلىًبعدًحوارلًًً36كمًغريبًمدينةًعرادً ،وقدً٪تتًبسرعةًً،فبعدًأفًكانتًقريةًصغَتةًالًيزيدًعددً
سكاهنا ًعنًً 266شخص ًيف ًعاـ ًً 0861ارتفع ًعدد ًسكاهنا ًإذل ً٨تو ًسبعة ًآالؼ ًنسمة ًيف ًعاـًً 0837معظمهمًمنً
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אדם ונוף במדבר
ا١تسلمُتًوقليلًمنًا١تسيحيُتًًً.أكربًمدفًالنقبًوا١تدينةًالرئيسيةًفيهاً،ومنًحيثًعددًالسكافًفًتتيبًبئرًالسبعًىوً
ا١تدينةًالسادسةًيفًإسرائيلًً.وتاريخًىذهًا١تدينةًعريقًواآلثارًا١توجودةًفيهاًوبالقربًمنهاًتشهدًعلىًوجودًبلدةًدائمةًيفً
ىذاًا١تكافًيفًالعصورًا١تختلفةً .
وكافًاٟتاكمًاأل ًوؿً١تدينةًبئرًالسبعًىوًإٝتاعيلًبيكًالذيًنصبًلوًخيمةًيفًا١تكافًا١تعدًلبناءًا١تدينةًوذلكًعلىًأرضًمتً
ابتياعهاًمنًالبدو)0(ً.
يفًسنةًً 0866أعادًالعثمانيوفًبناءًا١تدينةً.فقدًأرادواًتعزيزًحكمًاإلمرباطوريةًعلىًىذه ًا١تنطقةًوإخضاعًالبدوًللنظاـً
والقانوفً.فبنيتًشوارعًا١تدينةًواسعةً،وبطريقةًمتقاطعةًً،ومتعامدةًأيًً:شوارعًمتوازيةًومتقاطعةًطوالًًوعرضاًً.وقدًأقيمتً
فيها ًمباف ًعامة ًكبَتة ًوملفتة ًلبلنتباه ًمنها ًً :السراياً ،مقر ًاٟتاكمً ،و٤تطة ًقطارً ،ومطحنة ًقمحً ،وخزانات ًمياهً ،وبريدً،
ًومسجدً،وبنايةًالبلديةً،ومدرسةًخاصةًألبناءًشيوخًالبدو..يفًفًتةًالقائمًمقاـً(آصفًبيك)ًً 0861طورتًًيفًا١تدينةً
خدماتًإضافيةًللجمهورًوأيضاًًحدائقًعامةً .
يفًسنةًًً 0806احتلًاإل٧تليزًا١تدينةً،ويفًفًتةًحكمهمًكانتًتعتربًا١تدينةًأهناًمركزًمديٍتً،وحكوميًواقتصاديًللواءً
النقبً،وأقيمتًا١تصانعً،وا١تعاملًوا١تؤسساتًالعامةً،وحفرتًفيهاًآبارًارتوازيةًإضافيةً،وعب ّدتًالشوارعًاٞتديدةً.وىناؾً
منًيقوؿً:إفًفًتةًاٟتكمًالربيطاشلًدلًهتتمًبأمورًالبدوًاالقتصاديةً،والتعليميةًواالجتماعيةً،ولكنهاًاىتمتًّتمعًالضرائبً
وتثبيتًاٟتكمً .
أقاـًاٟتكمًالربيطاشلً٤تاكمًعشائريةًتتكوفًمنًو ٍ
احدًوعشرينًشيخاًًكقضاةً،كلًثبلثةًيكونوفًىيئةً٤تكمةً،وطريقةًاٟتكمً
حسبًالعرؼًالبدويًبشرطًأفًالًيتعدواًًالعدؿًواألخبلؽً )0(ً.
يفًسنةًً0837احتلًاٞتيشًاإلسرائيليًا١تدينةًيفًإطارًحربًاالستقبلؿً .
بئر السبع الحديثة  -مدينةًبئرًالسبعًتعترب ًعاصمةًالنقبًً ،ومركز ًرئيسيًٞتميعًسكافًاٞتنوب ًوخاصةًالسكافًالبدوً
منهمً ،حيث ًتتواجد ًفيها ًٚتيع ًا١تؤسسات ًاٟتكوميةً ،مثلً :دار ًالقضاءً ،وا١تصارؼ ًالبنكيّةً ،ومعاىد ًالتعليم ًالعارل ًمثلً
جامعةًبنًغوريوفً،وكليةًساميًمشعوفً،والكلية ًالتكنولوجيةً،وكليةً"كي"ً ،حيثًٖتويًٚتيعهاًماًيقاربًالثمانيةًاآلؼً
طالبًاكادٯتيً ً.
يسكنًيفًمدينةًبئرًالسبعًاليوـًماًيقاربًاؿًً164,666نسمةً،ويًتأسًالبلديةً(ً)1603السيدًروبيكًدانيلوبيشً .
( )1الهزيل ،علي،قبائل النقب في القرن العشرينً .2002،
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אדם ונוף במדבר
مؤسسات ومواقع عامة قديمة وحديثة
مسجد بئر السبع (الجامع الكبير)

صورة للمسجد في سنوات األربعين
بٍتًمسجدًبئرًالسبعًالكبَتًيفًعهدًآصفًبيكًالدمشقيًالذيًأحضرًحجارةًا١تسجدًمنًا٠تلصة .وذلكًعاـًً0865
علىًيدًمقاوؿًعريبً٤تليًالذيًكافً منًأغنياءًووجهاءًا١تدينةً،لكنًبعدًأفًبدأتًجدرافًالبناءًتصعدًرأىًالقائمقاـًأفً
عمليةًالبناءًالًتتطابقًمعًتوقعاتوًوأمرًهبدـًماًبٍتًوأوكلًالتخطيطًواإلشراؼًعلىًبناءًا١تسجدًمنًجديدًإذلًمهندسً
مسيحيًمنًالقدسًً .
بوابةًا١تسجدًمتجهوًإذلًالقبلةً(زاويةًً34درجةًتقريباً)ًوٖتتويًمئذنةًا١تسجدًعلىًً86درجةًمرصوفةًباٟتجرً .
نقلتًاٟتجارةًاليتًاستعملتًلبناءًا١تسجدًمنًقريةًا٠تلصةًبواسطةًاٞتماؿ .تكاليفًالبناءًزادتًعلىًاأللفًلَتةًمنهاًمتً
ٕتميعًً366لَتةًمنًالبدوًيفًا١تدينةًوالعشائرًومثلهاًمسا٫تةًمنًاٟتكومةً ً.ومساحةًا١تسجد تبلغً٨توًأربعةًدو٪تاتً .
ًلقدًبعثًالقاضيًالشرعيًيفًا١تدينةًرسالةًإذلًاجمللسًاإلسبلميًاألعلىًعاـًً 0828يقوؿًفيهاً :إفًالزلزاؿًالذيًأصابً
ا١تنطقةًأحدثًتصدعاًًيفًمئذنةًا١تسجدًوبنايتوًوقسمًمنًالببلطً،وطالبًبًتميموً.
ًًيقاؿًً :إف ًىناؾ ًوثيقةًيرجعًتارٮتهاًإذلًعاـًً 0817تدؿًعلىًأنوًكانتًيفًمسجدًبئرًالسبعًالكبَت ًستًوظائفًإبافً
حكومةًاإلنتدابً،منهاًإماـًا١تسجدً(وىوًفهميًبسيسو)ً،وقيّمًا١تسجدً،ومؤذفًالفجرً،ومؤذفًاألوقاتًاألربعةًاألخرىً،
وقارىءً،ومرقيً(الذيًيقدـًالتسابيحًقبيلًالفجر)ً .
عاـ ًً 0837بعد ًاحتبلؿ ًا١تدينة ًوترؾ ًأغلبية ًسكاهنا ًبيوهتم ًوكذلك ًالبدو ًمن ًالعشائر ًأغلق ًا١تسجد ً.ويف ًعاـ ًً0842
افتتحتًالبلديةًمتحفًيفًمبٌتًا١تسجدً .
اليوـًىناؾًبعضًالفئاتًواٞتمعياتًاإلسبلميةًاليتًتطالبًاٟتكومةًبفتحًا١تسجدًًمنًجديدًللصبلة.ومنهاًأيضاًمنًتوجوً
للقضاءًهبذاًالشأف.
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مدرسة ألبناء البدو

بنيتًمدرسةًأبناءًالبدوًيفًاٞتهةًالغربيةًمنًمدينةًبئرًالسبعًالقدٯتةًسنةً0803علىًمساحةًسبعةًعشرًدو٪تاًً.تتكوفً
البنايةًمنًطابقُتً،جدراهناًمبنيةًمنًاٟتجرًوٯتيزًبناءىاًاألقواسًيفًشبابيكًوأبوابًالبنايةً.يعتربً٪تطًىذاًالبناءًمنًالطرازً
اٟتديثًيفًتلكًالفًتة.
أقيمتًالبنايةًيفًفًتةًحكمًاألتراؾًلببلدنا(العهدًالعثماشل)ًمنًأجلًاستعما٢تاًكمدرسةًزراعيةًألبناءًالبدوًيفًقضاءًبئرً
السبعً،ولكنًعندًانضماـًتركياًللحربًالعا١تيةًاألوذلًيفًتشرينًالثاشلًًٖ0803تولتًالبنايةًإذلًمستشفىًًللهبلؿًاألٛتر.
يفًسنةًً0816\0808بعدًاحتبلؿًالببلدًوبدايةًاٟتكمًالربيطاشلً(اإل٧تليز)ًعادتًالبنايةًالستعما٢تاًكمدرسةً،ولكنًىذهً
البناتً،حيثًتعلمًاألوالدًيفًالطابقًاألوؿً،أماًالبناتًففيًالطابقًالثاشلًالذيًكافًذاًمدخلً
ا١ترةًمدرسةًعاديةًلؤلوالدًو
ّ
خلفيًمنفردًوخاصًللبناتً .
معًازديادًعددًالطبلبًنقلتًالبناتًإذلًبنايةً٣تاورةً.ويفًسنةًً0821أعادًعارؼًالعارؼًقائمقاـًيفًتلكًالفًتةًاستعماؿً
البنايةًكمدرسةًزراعيةًألبناءًا١تشايخًوالبدوًمنًا١تنطقةًاجملاورةًً،وذلكًمنًأجلًتطويرًالزراعةًوجعلًالبدوًمزارعُتًبدؿً
مريبًا١تواشيًفقطًً،حيثًكافًالطبلبًيتعلّموفًويناموفًأيضاًيفًا١تدرسةً(مدرسةًداخلية).كانتًتأويًً 45طالباًًيفً
األعواـًًً،ً0828\27مثًمتًتوسيعًالغرؼًيفًاألعواـًً0833\32ووصلًعددًالطبلبًإذلًً73طالباًً .
يف ًهناية ًاالنتداب ًالربيطاشلًتعلمًيف ًا١تدرسة ًحوارل ًً 266طالبً٤تلي ًوًً 066-من ًأبناء ًالبدوً(ًصفوؼ ًاألوؿ ًحىتً
السابعً،أماًالبناتًفقدًمتًنقلهنًإذلًبنايةًجديدةًيفًاٟتارةًاجملاورةًمدرسةً"متسادا"ًاليوـً،ومنًمثًمتًنقلًقسمًمنًالطبلبً
يفًمرحلةًمتأخرةًإذلًبنايةًجديدةً"ًمدرسةًبيئري"ًًاليوـًحيثًوصلًعددًا١تعلمُتًيفًا١تدرسةًإذلًسبعةًعشرًمعلماًً(.عليً
ا٢تزيلً-قبائلًالنقبًيفًالقرفًالعشرينًوتعليمهمًيفًنصفوًاألوؿً )1665ً،
استعملتًالبنايةًكمركزًقيادةًللجيوشًا١تصريةًأثناءًاحتبل٢تاًللمدينةًوللجيشًاإلسرائيليًبعدًحربًًً0837كمركزًللقيادةً
اٞتنوبية.يفًىذهًالبنايةًالتقىًمندوبًمصرً٤تمدًرياضًوالقائدًالعاـًيغئاؿًيدينًومتًْتثًشروطًا٢تدنةً .
سنةًً0838استعملتًً"بيتًاٞتندي"ً(ביתًהחייל)ًوذلكًبعدًثبلثُتًعاماًًمنًإقامتهاًحىتًًمتًتسليمًالبنايةًإذلًبلديةًبئرً
السبعًً .
اتًعديدةً،وحضرتًًبلديةًبئرًالسبعًٗتطيطاًًلًتميمًا١تبٌتًمنًجديدً،ألفًالدخوؿًفيوً
ً
البنايةًكانتًفارغةًومًتوكة ًلسنو
ً
واستعمالوًأصبحًخطراًًوغَتًآمنً.اليوـًاصبحًجزءًمنًمتحفًومعرضًالعلوـًكراسوً .
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مستشفى سوروكا

ً
يفًهنايةًًسنةًً 0842توجوًدافيدًطوفياىوً،رئيسًالسلطةًا١تدنيّةًيفًبئرًالسبعً،إذلًموشيوًسوروكاً،مديرًصندوؽًا١ترضىً
بفكرةًبناءًمستشفىًرئيسيًيفًبئرًالسبعًًليخدـًسكافًالنقبً .
لقيتًىذهًالفكرةًترحيباًًمنًقبلًدافيدًبنًغوريوفً،رئيسًاٟتكومةًيفًذلكًاٟتُتً،والذيًأكدًأفًبناءًمستشفىً٠تدمةً
سكافًالنقبًمنًواجبًاٟتكومةًوليسًصندوؽًا١ترضىً،وىذاًماًقالوًأيضاًيوسفًسرلُتً،وزيرًالصحةًحينهاً .
كافًا١تبادرًوا١تخططًلبناءًا١تستشفىًموشيًسوروكاًحيثًبدأًاإلجراءاتًسنةًً 0844عندماًكافًعددًسكافًبئرًالسبعً
ً06,666نسمةًفقطً ً.
يفًً12يوليوًً0845بداًالعملًيفًبناءًا١تستشفىًويفًشهرًأكتوبرًسنةًً1191متًافتتاحوً ً.
يقدـًمستشفىًسوروكاًخدماتوًٞتميعًسكافًالنقبًمنًمدينةًكرياتً–ًغاتً(ًקרית גת) ًمشاؿًالنقبًوحىتًمدينةًمتسيبً
رٯتوفً(ًמצפה רמון ) يفًاٞتنوبً .
يتسعًا١تستشفىًإذلًحوارلًً766مريضًيفًٚتيعًاألقساـً.
يفًمستشفىًسوروكا٨ً:توًً01,466حالةًوالدةًخبلؿًالعاـًًً ً1665
يشارًىناًأفًمستشفىًسوروكاًيفًبئرًالسبعًيعتربًا١تستشفىًالثاشلًيفًالببلدًمنًحيثًاٟتجمً،حيثًيضمًقرابةًً0,666
سريرًوٮتدـً٨توًً866ألفًمواطن
ً

حديقة ألينبي
تتواجد يف تقاطع الشارعُت ىعتسماؤوت وىرتسل يف البلدة القدٯتة ،مساحتو ثبلثة دو٪تات ونصف ،ويف مركزه نصب
تذكاري مكوف من حجارة عالية ومربعة .وىيًأوؿ اٟتدائق العامة يف بئر السبع وأقيمت منذ سنة  ,6920ومت زرع األشجار
فيها لربط البدو بزراعة األرض .واٟتديقة مت زرعها ّتانب السرايا وعلى الطريق ا١تؤدية إذل مدينة غزه ،ومت استعما٢تا
لبلجتماعات العامة ولبلحتفاالت الرٝتية.
كاف من الصعب على النباتات واألشجار ،واليت مت زرعها يف اٟتديقة أف تعيش يف الًتبة الصحراوية وعلىًالرغم منًوجود
ا١تاعز واٞتماؿ وأيدي السكاف الذين ْتثوا عن اٟتطب ،حاوؿ ٚتاؿ باشا سنة  6963تطوير ا١تكاف مرة أخرى  .عندما
احتل اإل٧تليز بئر السبع سنة  6961أقيم على عامود من الرخاـ نصب تذكاري للجنراؿ الينيب مع ٘تثاؿ لشخصو .مت ٖتطيم
النصب يف بداية سنوات األربعُت وأعيد بناء نصب بدوف التمثاؿ واكتفى ا١تسئولوف بالكلمات "الينيب "6961-6968
باللغتُت العربية واإل٧تليزية .سنة  6941بٍت نصبا جديدا من اٟتجر.
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بئر إبراىيم
حفر سيدنا إبراىيم بئرا واتفق مع "ابيملخ" ملك جرار على أف يشهد بأنو ىو الذي حفرىا بعد أف أعطاه سبعة رؤوس من
األغناـ .تتواجد البئر بقرب الضفة الغربية لوادي بئر السبع وعلى تقاطع شارع طريق ا٠تليل مع شارع كَتف كييمت .سنة
ا﵀ليُت.
 6954أعلن عارؼ العارؼ بشكل قاطع أهنا ىي بئر إبراىيم بشهادة ا١تؤرخُت وعلماء اآلثار األوروبيُت والسكاف ّ ً
وجدت فيها كتابة عربية من سنة  . 6660عمق البئر  65,3مًت منها ٜتسة أمتار منحوتة يف الصخر .مصدر ا١تياه فيها
ا١تياه اٞتوفية .قطر البئر  5,13مًت .تشققت فوىة البئر من اٟتباؿ اليت كاف يستعملها سكاف ا١تنطقة البدو واليت أبقت
عبلمات واضحة -إلخراج ا١تياه من البئر .لقد كانت مكاف ملتقى ىاـ ،القبائل البدوية خيّمت بقرهبا وكذلك ٕتار غزة
وا٠تليل الذين آتوا للتجارة مع السكاف البدو.سنة  6891قاـ شيخ عشَتة العزازمة ببناء ساقية حوؿ البئر ،ودل يوافق األتراؾ
على ذلك وقاموا ْتبسو .قاـ الشيخ ببيع البئر ألحد سكاف البلدة األوائل ،حيث قاـ بزرع بستاف من حو٢تا  .ومياه بئر
السبع اٞتوفية والطبيعية وخاصة اليت حفرت فيها آبار على يد األنبياء اعتربت كدواء ألمراض عديدةًكماًيقوؿًالبدو .قامت
بلدية بئر السبع بتطوير ٤تيط البئرً،أقامت حو٢تا جدارًاً وقامت بًتصيف ا١تنطقة .البئر مفتوحة للسياحة يف ىذه األياـ.

محطة القطار التركية
تقع ّتانب شارع طوبياىو ،استعملت يف سنوات التسعينات كمكتب ٞتمعية ٛتاية الطبيعة ومدرسة ميدانية .وصلت سكة
القطار ١تدينة بئر السبع من الغرب ،وتواصلت جنوبا حىت اٟتدود ا١تصرية كجزء من سكة القطار اٟتجازية .مدت السكة
اٟتديدية سنة  6963من نابلس ومن مث إذل طولكرـ ً،واللد وحىت بئر السبع .و٤تطة بئر السبع اعتربت ا﵀طة الرئيسية
وواحدة من ٜتس ٤تطات .والبناء مكوف من طابقُت وكاف فيو بيت مدير ا﵀طة وّتانبو بيت صغَت استعمل كمخزف .وكانت
ىنالك مباف أخرى استعملت للعاملُت وا١توظفُت ولكنها ىدمت مؤخرا .بنيت فيها كذلك ورش عمل لًتميم العربات
ومعدات أخرى للجيش الًتكي .و٥تطط ا﵀طة حضره مايسنر باشا األ١تاشل الذي كاف مهندس السكة اٟتجازية الرئيسي،
وبناء األقًواس يظهر فيو التأثَت األورويب .اٟتجارة من نوع "تسكلق" صلبة وأقوى من اٟتجارة ا﵀لية .والبناء الرئيسي يف ا﵀طة
استعمل للمسافرين وللمكاتب .والطوابق األرضية كانت غرؼ راحة للسائقُت وغرؼ صغَتة أخرى.
بعد افتتاحها بتاريخ  52.62.6963كانت ا﵀طة يف بئر السبع مفًتقًاً رئيسيًاً حيث كانت القطارات ٗترج إذل نيتسانا (عوجا
حفَت) جنوبا ،إذل القدس مشاال وإذل رفح غربا ومن مث إذل مصر .وبعد احتبلؿ بئر السبع على يد بريطانيا استعملت ا﵀طة
كمسكن ١توظفُت إ٧تليز ومنذ سنوات األربعُت أصبح بيت حاكم ا١تنطقة .سنة  ،6948واستعملت ا﵀طة كمقر للجيش
84
מינהל חברה ונוער -מחוז דרום  -إدارة المجتمع والشبٌبة  -لواء الجنوب
חידון לחט"ב במגזר הבדואי  ,מחוז דרום  -مسابقة للمدارس اإلعدادٌة فً الوسط العربً البدوي – لواء الجنوب

اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
ا١تصري .بعد  ،6948واستعمل مبٌت ا﵀طة مقرا للجيش ما يقارب ثبلثُت عاما .سنة  6919أقيمت فيو ورشة لصناعة الورؽ
على اسم بوب السلي .تقف اليوـ ا﵀طة منتظرة رٛتة البلدية وترميمها مثل ا١تباشل العثمانية القدٯتة األخرى يف بئر السبع.

الجسر التركي
حىت سنوات السبعُت اعترب اٞتسر الًتكي على وادي بئر السبع أطوؿ جسور الببلد .كاف ضيقا وأعد لسكة القطار اٟتديديةً
فقط .ويفًسنة  6914اهنار أحد أعمدتو الرئيسية بسبب الفيضانات .مرت على اٞتسر السكة اٟتديدية من بئر السبع جنوبا
لتساعد اٞتيش الًتكي يف تقدمو .وأقيم اٞتسر سنة  6963لتخطي وادي بئر السبع يف نقطة واسعة نسبيا حيث يكوف
الضغط على أساسات اٞتسر أقل .والبعد بُت الضفتُت يصل إذل  692مًتًاً .وميسنر باشا الذي كاف مسئوال عن التخطيط
عماؿ يهود من يافا والقدس ،وعلى رأسهم ا١تقاوالف :إيرليخ
اٞتسر ًٌ
ًَ
أقاـ جسرا من األقواس ليبلئم طبيعة ا١تنطقة .بٌت
وينوبسكي .واٞتسر الكبَت مبٍت من حجارة صفراء وبداخلو إٝتنت .ويفًسنة  6969مت ىدـ السكة اٟتديدية .واستعمل
اٞتسر لطريق قدٯتة وضيقة .سنة ً، 6911وخصص اٞتسر لسكة حديد جديدة ويف نفس مسار السكة اٟتديدية من الفًتة
الًتكية-العثمانية واليت دل ٗترج ٟتيز التنفيذ حىت يومنا ىذا.

بيت الشيخ البدوي
ىو خيمة راىية (مثولثو) تشبو بقية خيم شيوخ البادية وٗتتلف عن بقية ا٠تياـ العادية وىي خيمة عريضة طويلة ترفع كل ركن
من أركاهنا ثبلثة أعمدةً ،وشيخ القبيلة ٯتثل دور اٟتاكم ا١تطلق يف قبيلتو ،فهو ا١تسئوؿ أو ًال وأخَتًاً عن شًؤوف القبيلة صغَتىا
وكبَتىا ،ومن صبلحيات شيخ القبيلة أف يبت يف كل شؤوف القبيلة ،ولعل أبرز دور يقوـ شيخ القبيلة ٔتزاولتو ىو دور
القاضي ،فبيت شيخ القبيلة موقعًاً للتقاضي والفصل بُت ا١تتخاصمُت ،كما يكسب الشيخ أمواال يقدمها أفراد القبيلة بصورة
ىدايا أو زكاة كزكاة البدف اليت ٗترج يف رمضاف أو زكاة رؤوس األمواؿ وا١تاشية واليت تنفق لوالئهم لقبيلة وحل نزاعاهتا ،ناىيك
عن دور شيخ القبيلة ٟتل ا٠تبلفات االجتماعية وا١تالية .
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السلطة المحلية في إسرائيل
تعرؼ السلطة ا﵀لية على أهنا بلدية٣ ،تلس ٤تليٞ ،تنة ٤تلية أو ٕتمع عدة قرى ٖتت ىوية واحدة وىي سلطة ٤تلية.
ّ
وتعترب السلطات ا﵀لية جزءًاً ال يتجزأ من السلطة أو اإلدارة اٞتماىَتية يف الدولة ،ولقد أسست ىذه السلطات كي تكوف
سلطة مصغرة للسلطة اٞتماىَتية ،وىي ما ِ
أع ّدت إال من أجل خدمة ا١تواطنُت يف ٤تيط سلطتها ،ويطلق اسم سلطة ٤تلية
على قرية أو ٕتمع عدة قرى وصل عدد سكاهنا ألكثر من  62,222مواطن ،فيستطيع وزير الداخلية اإلعبلف عن أف أمور
ىذه القرية أو ٕتمع القرى تدار سلطة ٤تلية ٔتثابة ا١تؤسسة العليا للبلدية تعٌت بشؤوهنا الداخلية يف شىت اجملاالت وتدار عن
طريق رئيس السلطة و٣تموعة من ا١توظفُت واألعضاء ا١تنتخبُت ،تتميز السلطات ا﵀لية بكوهنا ذات صبلحيات وقدرات
عديدة كي تقوـ با١تصادقة على مواضيع ومشاريع ٥تتلفة ٠تدمة أبناء سلطتها ،إذل جانب كوهنا ذات صبلحية يف سن قوانُت
مساعدة ،ومراقبة وحق ا١تبادرة .وصل عدد السلطات ا﵀لية يف إسرائيل إذل  011سلطة ٤تلية.
أما بالنسبة لبلنتخابات فيحق لكل مواطن إسرائيلي ٯتلك حق االنتخاب أف يقدـ نفسو كمرشح سواء كاف لرئاسة
البلدية أو كعضو من أعضائها .كما و٭تدد عدد أعضاء السلطة ا﵀لية عن طريق الوزير بناء على عدد ا١تواطنُت يف ٤تيط
السلطة فعلى سبيل ا١تثاؿ:
حىت 6,222ساكن يكوف عدد األعضاء 3
من 5,222 – 6,226

عدد األعضاء 1-9

من  03,222 – 5,226عدد األعضاء 9-63
منً فوؽ  03,222عدد األعضاء 06 -63

يوما من يوـ االنتخابات.
تستطيع السلطة ا﵀لية ا١تنتخبة ً
جديدا مزاولة نشاطها وعملها بعد ً 06
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السلطة التشريعية–(الكنيست )(הרשות המחוקקת –הכנסת)

مبٌتًالكنيستًيفًغفعاتًراـً(تلةًالشيخًبدر)ًًيفًالعاصمةًالقدسً.متًتدشينوًيفً.0855الكنيستًاإلسرائيليً(بالعربيةً:
הכנסת أيً"اجملمع")ًىوًالرب١تافًاإلسرائيليًحيثًتًتكزًالعملًالتشريعيًومراقبةًاٟتكومةًاإلسرائيليةً.الكنيستًمكوفًمنً
ً016نائباً،ينتميًكلًأحدًمنهمًإذلًحزبًمسجلًويعملً٦تثبلً٢تذاًاٟتزبً .
نظاـًالسلطةًاإلسرائيليةًىوًنظاـًبر١تاشلًمتعددًاألحزابً.لذلكًتتمًاالنتخاباتًالعامةًللكنيستًفقط .منًحقًكلً
إسرائيليًبلغًعمرهًً10عاماً،أفًيرشحًنفسوًللكنيستًمنًخبلؿًاالنضماـًإذلًحزبًمسجلًأوًتسجيلًحزبًجديدً.
حسبًالقانوفًاإلسرائيليًتنعقدًاالنتخاباتًللكنيستًبعدًمرورًأربعةًسنواتًمنًاالنتخاباتًالسابقةً،ولكنًٯتكنً
للكنيستًحلًنفسهاًوإعبلفًانتخاباتًمبكرةًبقرارًيدعموًً50منًأعضائوً،وكثَتاًماًتستعملًىذهًاإلمكانيةً ..
منًوظائفًوصبلحياتًالكنيست:
 مراقبة أعماؿ اٟتكومة وجهازىا اإلداري.
 فرض الضرائب ا١تباشرة والغَت مباشرة.

 تشريعًالقوانُت.
 تقدصل االستجوابات إذل الوزراء واالستماع إذل ردودىم عليها.
 انتخابًرئيسًالدولة.

 ا١تصادقة على انضماـ وزير جديد إذل اٟتكومة.
 تعيُت رواتب كبار ا١تسؤولُت يف الدولة مثل:رئيس الدولة،الوزراء ونواهبم،القضاة،أعضاء الكنيست ًًًًًًًًًًًًًًًًً
أنفسهم وا١تديرين العامُت للوزارات ا١تختلفة.
يف الكنيست اٟتالية (ال )08-ثبلثكتل بر١تانية عربية متمثلة باحدىًعشر عضو كنيست عرب وىي:
 القائمة العربية ا١توحدة –اٟتركة العربية للتغيَت  ،اربعة اعضاءًكنيست وىمًً:ابراىيمًصرصورً،واٛتدًالطييبًً،ومسعودًغناصلً،وطلبًأبوًعرار.
 التجمع الوطٍت الدٯتوقراطيً،اربعة اعضاءًكنيستًوىمًًٚ:تاؿًزحالقةً،وحنُتًالزعيبً،ودوؼًحنُتً،وباسلًغطاس.
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 اٞتبهة الدٯتوقراطية للسبلـ وا١تساواة  ،ثبلثة اعضاءًكنيست وىم٤ً:تمدًبركوً،وحناًسويدً،وعفوًاغباريو.ىناؾ أيضاًاثنُتًمن أعضاء الكنيست العرب يف أحزاب غَت عربية وبذلك يكوف عدد أعضاء الكنيست العرب يف
الكنيست اٟتالية ثبلثةًعشر نائبا.

مؤسسة الرئاسة في إسرائيل
يشغلًالرئيسًأعلىًا١تناصبًيفًالدولةًوىوًشخصيةًغَتًحزبيةً،ٯتثلًكافةًقطاعاتًالشعب .يستمدًرئيسًالدولةًصبلحياتوً
منًالقانوفًويعتربًمنصبوًفوؽًالنقاشاتًالسياسيةً.لذلك يعتربًأصحابًالوظائفًوا١تناصبًالذينًيعينهمًرئيسًالدولةًغَتً
خاضعُتًللجهازًالسياسي يفًالدولةً .
يقًتحًلوظيفةًرئيسًالدولةًيفًإسرائيلًأشخاصًذويًٕتربةًمليئة بالعطاءًالعلميًً،السياسيًواٞتماىَتيًً،وتتطلبًىذهً
الوظيفةًالرمزيةًوا١ترموقةًشخصية غَتًمثَتةًللجدؿًوا٠تبلؼًً،وأفًتكوفًللمرشحًمواقفًقوميةًواضحة.
طريقةًانتخاب رئيسًالدولةً،وظيفتوًوصبلحيتوً،مدونةًيفًقانوفًأساسيً:رئيسًالدولةًواليتًتنصًعليها القوانُتًاألساسيةً
لدولةًإسرائيل.
أنتخبًحىتًاليوـًٙتانيةًًرؤساءًلدولة إسرائيلًً.أوؿًرئيسًللدولةًكافًحاصلًوايزمنًوآخرىمًالرئيسًالتاسعًًلدولةًإسرائيلً
مشعوفًبَتسًالرئيسًاٟتارلًللدولة.
مقر رئيس الدولة
تعتربًمساحةًمقرًرئيسًالدولةًواليتًتقعًيفًحيً"تلبية"ًقرابةًعشرةًدو٪تاتًمتًتصميم البناءًفيهاًعلىًيدًا١تهندسًآباًاٟتناشلً
وأكملتًبنايتوًيفًالعاـً.0860
يشمل مقرًرئيسًالدولةًقاعاتًاالستقباؿًً،وا١تكاتبً،وشقةًرئيسًالدولةًً،وٚتيعًنوافذًالبيتًتطل إذلًاٟتديقةً،متًتصميمً
البناءًبشكلًىادئًوبسيطًوبأشكاؿًىندسيةًمتكررة.
ابتداءً منًاٟتجارةًاليتًأحضرتًمنًمنطقةًايبلتًوجباؿً
ٚتيعًا١توادًاليتًشيدًمنهاًمقرًالرئيسًموادًبناءً٤تليةًإسرائيليةً ً
ٝتنتًا١تسلحًالذيًامتازتًبةًظاىرةًالبناءًيفًسنواتًالسبعيناتًوالستينات.
ً
القدس .إحدىًميزاتًالبنايةًىو اإل
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شخصيات من النقب-ماضي وحاضر

عارؼًالعارؼ
ولد ًعارؼًالعارؼ ًيفًبيتًا١تقدسًبفلسطُتًعاـًً،0781وأكملًدراستوًاالبتدائيةًفيهاًمثًقصدًإذلًاستانبوؿ ًعاصمةً
ا٠تبلفةًالعثمانيةًوأمتًدراستوًالثانويةًيفًإحدىًمدارسهاًعاـًً،0806مث ًانتسبًلكليةًاآلدابًيفًجامعةًاستانبوؿًوناؿً
كيةً.وبعدًٗترجوًمنًاٞتامعةًعُتًموظفاًً
شهادهتاًعاـًً.0802وأثناءًدراستوًمارسًالصحافةًيفًجريدةً(بياـ)ًو(الرسالة)ًالًت
ُ
يف ًقلم ًالًتٚتة ًالتابعًلوزارة ًا٠تارجية ًالًتكيةً ،ولكنًنشوب ًاٟترب ًالعا١تية ًاألوذل ًعاـ ًً 0803أفضىًبو ًإذل ًدخوؿ ًالكليةً
العسكريةًوالتدربًفيهاًمعًرىطًمنًزمبلئوًاٞتامعيُتًعلىًفنوفًالقتاؿً،وبعدًأفًٗترجًمنهاًبرتبةًضابطًأُرسلًإذلًالقفقاسً
لبلشًتاؾًمعًاٞتيشًالعثماشلًيفًاٟتربًالقائمةًبينوًوبُتًاٞتيشًالروسيًعلىًمقربةًمنًأرضًالروـً،ونشبتًمعركةًضاريةًبُتً
اٞتيشُتًأسفرتًعنًإبادةًالفرقةًالًتكيةًاليتًكافًعارؼًيعملًيفًصفوفهاً،ودلًينجًمنًأفرادىاًسواهًوعشرًآخروفً،فوقعًيفً
أسرًالروسًالذينًأرسلوهًإذلًسيبَتياًحيثًقضىًعلى ًمقربةًمنًمدينةً(كراسًنوياًرسك)ًأسَتاًًثبلثًسنواتً(ً 0804ػً
ً ،)0806تعلم ًخبل٢تا ًاللغة ًالروسيةًمن ًالضباطًواٞتنود ًالروس ًالذين ًكانوا ً٭تفروف ًذلك ًا١تعتقلً ،كما ًتعلم ًاأل١تانية ًمنً
األسرىًاأل١تافًوالنمساويُتًالذينًكانواًمعوًيفًاألسرً،وقدً٘تكنًوىوًمعتقلًمنًترٚتةًكتابً(ويلتًزإتل)ًللمؤلفًاأل١تاشلً
آرنستًىيغلًػًترٚتوًإذلًالًتكيةًًػًكماًوأصدرًجريدةًعربيةًىزليةًٓتطوًٝتاىاً(ناقةًا﵁)ًصدرًعددىاًاألوؿًيفًرجبًً0224
(ً ً.ً)0805
ًويف ًآخرًأياـ ًأسرهًتناىتًاألنباءًعنًقياـًالثورةًالعربية ًاليتًأعلنهاًشريفًمكةًاٟتسُتًبنًعليًعلىًالًتؾً،فأقنعًعارؼً
واحداًًوعشرينًأسَتًاًًعربياًًبا٢تربًمنًا١تعتقلًلبلنضماـًإذلًصفوؼًالثورةً،وسلكواًطريقًمنشوريا ًػًالياباف ًًً ،والصُت ًً،
ًومصرًعنًطريقًالبحرًاألٛترً،وخبلؿًىذهًالرحلةًالطويلةًكانتًا٢تدنةًقد ًأعلنتًوىدأتًاٟتربً،فقصدًالعارؼًموطنوً
وىناؾًأصدرًمعًاألستاذًحسنًالبديريًجريدةً(سورياًاٞتنوبية)ً.وحُتًنشبتًأوؿًثورةًللعربًضدًاالنتداب ًواليهودًيفً
بيتًا١تقدسًصباحًً3نيسافًً0816اعتربًاإل٧تليزًعارفاًً٤ترضاًًعلىًتقتيلًاليهودً،فأودعوهًالسجنً،لكنوًبعدًثبلثةًأياـًالذً
با٢تربًإذلًمدينةًالكرؾً،مثًقصدًدمشقًوالتحقًبا١تلكًفيصلًعاـًً،0816واشًتؾًيفًا١تؤ٘ترًالسوريً٦تثبلًًألىلًفلسطُتً.
و١تا ًتأسستًحكومة ًمدنيةًيفًفلسطُتًتسلمًزماـًأمورىاً(ىربرتًصموئيل)ًأوؿًمند ًوبًساـً،وقدًجنحًىذاًإذل ًسياسةً
اللُتًوا١تهادنةًفعفاًعنًٚتيعًا﵀كومُتًباستثناءًعارؼًالعارؼًوٝتاحةًاٟتاج ً٤تمدًأمُتًاٟتسيٍتًماًدلًيعوداًإذلًفلسطُتً
مستسلمُتًللسلطةًالربيطانيةً،غَتًأهنماًرفضاًالعودةًا١تشروطةً ً.
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اؿًغوروً،غادرًعارؼًالعارؼ ًدمشقًمعًلفيفًمنًأصدقائو ًإذلًاألردفًخشيةًأفً
ً
و١تاًاحتلتًفرنسا ًسورياًبقيادةًاٞتنر
تسلمهمًالسلطاتًالفرنسيةًإذلًالسلطاتًالربيطانيةً،وعاش ًيفًمدينةًالسلطً،وظلًيعملًيفًكتمافًحىتًصدرًالعفوًعنوً
من ًا١تندوب ًالساميً ،فعاد ًإذل ًالقدس ًوحاوؿ ً٦تارسة ًالسياسة ًمرة ًأخرى ًفلم ًيسمح ًلو ًاإلنكليز ًبذلكً ،وحظروا ًعليوً
االشتغاؿ ًبالسياسةً.وٗتلصاًًمنوًعرضواًعليوًوظيفةًحكوميةًفرفضًقبو٢تاًماًدلًيقبلواًشرطو ًوىوًأفً٭تتفظًلنفسؤًتبادئوً
السياسيةً.فقبلواًىذاًالشرطً،ودخلًالسلكًاإلداريًبوظيفة ً(قائمقاـ)ً،وقضىًيفًاإلدارةًسبعاًًوعشرينًعاماًً(-ً 0810ػً
ً)0837متنقبلًًبُتًجنُتًونابلسً ًوبيسافًويافاًوبئرًالسبعًوغزةً ً.
ويف ًعاـًً 0815استعارتوًحكومةًالشرؽًالعريبً(حكومةًشرقيًاألردفًفيماًبعد)ًسكرتَتاًًعاماًً،فقصد ًعمافًوقضىًفيهاً
ثبلثةًأعواـً(ً،)0817ً-ً0815لكنًاإل٧تليزًاهتموهًبتشجيعًا١تعارضةًوٖتريضًرجا٢تاًعلىًرفضًا١تعاىدةًاألردنيةًالربيطانيةً،
فأعادوهًإذلًفلسطُتًوعينوه ً(قائمقاـ)ًيفًبئرًالسبعًمثًيفًغزةً،وتقديراًً١تواىبوًرفّعًمساعداًًٟتاكمًلواء ًالقدسًوعهدًإليوً
إلدارةًقطاعًراـًا﵁ً ً.
وبعد ًزواؿًاالنتداب ًالربيطاشلًعلىًفلسطُتًوتوحيدًضفيتًاألردفًعُُتًالعارؼًرئيساًًلبلديةًالقدسًوانتخب ًرئيساًً٢تاًللمرةً
الثانيةًعاـًً،0840وللمرةًالثالثةًعاـًً.0844ويفًأعقابًعاـًً0844توذلًالعارؼًوزارةًاألشغاؿًالعامةً،واستقاؿًمنوًبعدً
أياـً٠تبلؼًوقعًبينوًوبُتًرئيس ًالوزراءًإلصرارهًعلىًٕتنيبًاألردفًالدخوؿًيفًحلفًبغدادً.ويف ًعاـًُ ً 0856عُتًمديراًً
١تتحفًاآلثارًالفلسطيٍتًبالقدسً،وكافًىذاًالنوعًمنًالعملًمنًألذًىواياتوً.دلًيغادرًعارؼًالعارؼًفلسطُتًبعدًقياـًدولةً
إسرائيلً،وأقاـًيفًمدينةًراـًا﵁ًإذلًأفًتويفًعاـًً.0862عارؼًالعارؼً٭تسنًمنًاللغاتًً:العربيةًوالًتكيةًوالعربيةًوالفرنسيةً
واأل١تانيةًواإلنكليزيةًوالروسيةً.وىوًمؤرخًثقةًزودًا٠تزانةًالعربيةًبعدةًمؤلفاتًمنهاً:
ػًتاريخًبئرًالسبعًوقبائلهاً ً.
ػًتاريخًاٟترـًالقدسيً ً.
ػًتاريخًغزةً ً.
ػًتاريخًالقدسً ً.
ػًقبةًالصخرةًا١تشرفةًًوا١تسجدًاألقصىًا١تبارؾً ً.
ػًالقضاءًيْبًالبدوً ً.
ػًا١تسيحيةًيفًالقدسً.

ػًا١تفصلًيفًتاريخًالقدسً ً.
ػًا١توجزًيفًتاريخًعسقبلفً .
ػًمأساةًالبدوًيفًالنقبًوقطاعًبئرًالسبعً ًً.
ػًا١تفصلًيفًتاريخًالقدسً ً.
ػًأحداثًرفحًومأساةًالبدوًمنًأىلهاً ً.
ػًعلمًاإلحصاءً ً.
ػ ًأسرار ًالكوفً ،تأليف ًآرنست ًىيغلً ،شرح ًفيو ًنظرية ًداروفً .نقلوً
عارؼًإذلًالًتكية.
ا١تصدر :مركز الشرؽ العريب يف لندف
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دافيد بن ُ
غوريون) -(1886-1973مؤسس دولة إسرائيل
رئيس الوزراء  6935-6948و6915-6933 -

توذل ىذا ا١تنصب ألطوؿ فًتةُ .ولد دافيد بن غُوريوف
ُولد دافيد بن غُوريوف وىو زعيم صهيوشل وأوؿ رئيس وزراء لدولة إسرائيل والذي ًّ

متحم ًسا .وأصبح بن
باسم دافيد ْغرين يف بْػلُونْسك ببولندا يف  6881وتعلّم يف ا١تدرسة العربية اليت ّ
أسسها والده الذي كاف صهيونيًا ّ
وعارل صهيوف" ( ُع ّماؿ صهيوف) عندما كاف يبلغ من العمر سبعةً
غوريوف صهيونيًا وانضم إذل صفوؼ اٞتماعة االشًتاكية الصهيونية" بُ ِ ً
عشرعاما.
ً
يف  6921ىاجر بن غوريوف إذل أرض إسرائيل وكاف عامبل يف التجمعات الزراعية اليهودية وأصبح مستغرقًا يف السياسة واٞتداالت
ىاش ِ
ومر اليهودية للدفاع عن النفس .ويف  6960بدأ بن غوريوف يتعلّم القانوف يف إسطنبوؿ
الصهيونية كما وساعد يف إقامة منظمة ُ
ولكن يف أعقاب نشوب اٟترب العا١تية األوذل قامت السلطات العثمانية بطرده مع زعماء صهيونيُت آخرين .وقضى بن غوريوف سنوات
الع ّمالية .وعاد بن غوريوف
تزوج من بُوال ُمونْبِيز  ،وكاف ناشطًا يف إقامة "الفرع األمريكي" للصهيونية ُ
اٟترب يف الواليات ا١تتحدة حيث ّ
إذل فلسطُت كجندي يف الفيلق اليهودي ،والذي كاف وحدة يف اٞتيش الربيطاشل قاـ ِزئيف جابُ ِوتيْن ِسكي بتشكيلها.
للع ّماؿ واعترب منصبو ىذا مصدر قوة ٤تتمبل لتحقيق
عاما للهستدروت – االٖتاد العاـ ُ
تَتا ً
يف العشرينات انتُخب بن غوريوف سكر ً
عاما للهستدروت حىت . 6953
تَتا ً
الطموحات الصهيونية .وكاف بن غوريوف سكر ً
يف  ،6948بصفتو رئيس وزراء للحكومة ا١تؤقتة أعلن دافيد بن غوريوف عن تأسيس دولة إسرائيل وبدء "ٚتع الشتات".
يف  6935استقاؿ بن غوريوف من اٟتكومة ١ت ّدة سنتُت بسبب شعوره باإلرىاؽ بعد أف قضى سنوات من العمل ا١تكثف يف ا٠تدمة
وتوذل بن
استقر بن غوريوف يف كيبوتس ْس ِديو بُ ِوكَت يف النقب ،وأصبح بذلك مثاال ٭تتذى بو للشباف ًاليهودًيف إسرائيلًّ .
العامة .و ًّ
غوريوف ٣ت ّددا رئاسة اٟتكومة عقب االنتخابات اليت جرت يف .6933
يف  6915استقاؿ بن غًوريوف مرة أخرى من اٟتكومة على خلفية األبعاد األخبلقية اليت انطوت عليها فضيحة استخبارية وقعت يف
عاما كاف خبل٢تا رئيس وزراء دولة
 ،6934ووضع بذلك ً
حدا ٟتوارل ثبلثة عقود أدى خبل٢تا مناصب قيادية ٔتا يف ذلك ثبلثةًعشر ً
إسرائيل .وبقي بن غوريوف عضو كنيست خبلؿ ٜتس سنوات أخرى واعتزؿ اٟتياة العامة يف  6912عندما كاف يف سن اؿ .84وتُ ًَ
ويف
ودفِ ًَن يف ْس ِديو بُوكَِت.
بن غوريوف وىو أحد الشخصيات األكثر نفو ًذا يف حياة اٟتركة الصهيونية اٞتديدة يف ُ 6915
ا١تصدرً:موقعًوزارةًا٠تارجية ً
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شخصيات األوائل
الدكتور يونس أبو ربيعة
ولد سنة  6943يف قرية كحلو الواقعة مشاؿ غريب قرية كسيفة .تلقى تعليمو االبتدائي يف مدرسة كسيفو االبتدائية حىت
الصف ا٠تامس .بعدىا انتقل إلكماؿ تعليمو اإلعدادي والثانوي يف مدرسة الًتاسنطة الداخلية يف مدينة الناصرةً ،وقد أهنى
ا١ترحلة الثانوية بتفوؽ.
سنة  6914بدأ تعليمو اٞتامعي يف قسم البيولوجيا يف اٞتامعة العربية يف القدسً .ويف  6913انتقل إذل قسم الطب يف
اٞتامعة(ىداسا القدس) ،وأهنى تعليمو كطبيب سنة .6916
بدأ العمل يف قسم األمراض الباطنية سنة  6910يف مستشفى سوروكا يف بئر السبع.
من سنة  6910-6919عمل يف عيادة مرض السكري يف مستشفى سوروكا يف بئر السبع ،وكذلك يف عيادة تل السبع.
من سنة  6983-0221يعمل كمدير لعيادة رىط التابع ٠تدمات الصحة الشاملة .ويعمل يف عيادة مرض السكري يف
وتفاف وٯتثل التحدي للصعاب وٗتطيها .يعترب من
مستشفى سوروكا .خدـ الدكتور يونس ٣تتمعو على مر العقود بإخبلص ًٍ
الشخصيات ا٢تامة يف تاريخ النقب والوسط البدوي وىو أوؿ طبيب بدوي .متزوج ولو ٜتسة أوالد.

البروفيسور إسماعيل أبو سعد
ولد يف تل عراد سنة  ،6938ويسكنًيفًقريةًاللقيو .درس يف ا١تدرسة االبتدائية يف كسيفةً،ومن مث انتقل إذل الطَتةً يف
ا١تثلث ليتلقى التعليم الثانًوي وأهناه سنة  6914بتفوؽ .أكمل تعليمو اٞتامعي يف جامعة بن غوريوف ليحصل على
البكالوري ًوس ( )B.Aسنة  . 6986عمل معلمًاً يف مدرسة تل السبع ومديرًاً ١تدرسة ا٢تواشلة االبتدائية .أكمل دراستو اٞتامعية
ليحصل على ا١تاجستَت ( )M.Aسنة .6981
سافر بعدىا إذل الواليات ا١تتحدة األمريكية ً،وقدـ رسالة الدكتوراه يف موضوع الًتبية وحصل عليها ّتدارة خبلؿ فًتة قصَتة
من جامعة مينسوتا سنة  . 6989يعمل ٤تاضرا يف قسم الًتبية يف جامعة بن غوريوف .أقاـ مركز دراسات وتطور اجملتمع
البدوي والذي منح مئات ا١تنح للطلبة اٞتامعيُت من النقبً .
يعترب إٝتاعيل ًأبوًسعد أوؿ بروفيسور من الوسط البدوي يف النقب ،ويقوـ ٓتدمة ٣تتمعو على أكمل وجو .شارؾ يف مئات
الندوات وقدـ مئات ا﵀اضرات والبحوث سعيًاً منو لرفع مستوى التعليم يف اٞتنوب .أثبت أف من جد وجد ،ومن زرع حصد
ومن سار على الدرب وصل .متزوج ولو ابن وابنة.
ً
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البروفيسور عليان القريناوي
ولدًيفًرىطً،أهنىًدراسةًا١ترحلةًاالبتدائيةًيفًمدرسةًا٢تزيلًًً،وتعلمًا١ترحلةًالثانويةًيفًكسيفةًوالطَتةً،ومنًمثًا١ترحلةً
اٞتامعيةًيفًجامعةًبنًغوريوفًً،وجامعةًالقدسً.اشغلًمنصبًمديرًقسمًالعملًاالجتماعيًيفًجامعةًبنًغوريوفً ً.
اشغلًرئيسًمنصبًمركز دراسات وتطور اجملتمع البدويًيفًجامعةًبنًغوريوفًلسنواتًعديدةًًً.أجرىًأْتاثًيفً٣تاالتً
٥تتلفةًومنهاً:الراحةًالنفسيةًمتعددةًالثقافاتً،والعملًاالجتماعيًمعً٣تموعاتًاألوالدً .
ًعملًًالربوفيسورًعليافًالقريناويًعلىًأْتاثوًاليتًًمشلتًبلدافًعديدةًمثلً:إسرائيلً،وكنداً،والسلطةًالفلسطينيةً،ودوؿً
عربيةًأخرىً ً.
يعملًيفًىذهًاألياـًعلىًكتابًًيفًالطبًالنفسيًأالثٍتً\ ًالعرقيً.وشارؾًيفًتأليفًكتابًيفًموضوعًالعملًاالجتماعيً
ا١تتعددًالثقافاتًيفًكنداً،والذيًأصدرتوًجامعةًاوكسفوردً.يعملًأيضاًًيفًىذهًاألياـًعلىًكتابيُتًو٫تاً:اإلسبلـ ًوالعملً
االجتماعيً،والرفاىيةًاالجتماعيةًمعًاألوالد.يشغلًاليوـً(ً)1603منصبًمديرًكليةًاحفاًاالكادٯتيةً .

القاضي نصر أبو طو

ولد القاضي نصر أبو طو يف قرية تل السبع بتاريخ  . 4.60.6915أهنى دراستو الثانوية يف مدرسة تل السبع الثانوية الشاملة
سنة  .6980حصل على اللقب األوؿ من جامعة بن غوريوف سنة  .6996حصل على شهادة الدكتوراه يف موضوع اٟتقوؽ
يف جامعة كامَتينو اإليطالية .بُت السنوات  6990-6995تدرب يف ٤تكمة الصلح عند القاضي شلومو شوىم ويف النيابة
العامة يف لواء اٞتنوب.
يف  6995حصل على رخصة ا﵀اماة  .بُت السنوات  6990-0222عمل يف النيابة العامة يف القسم اٞتنائي.
بُت السنوات  0222-0220عمل يف مكتب ا١تدعي العاـ كنائب متقدـ ١تدعية عاـ الدولة يف القسم اٞتنائي.
يف سنة  0220عُت قاضيًاً يف ٤تكمة الصلح يف بئر السبع.ومنذًسنواتًعدةًيعملًقاضياًيفًا﵀كمةًا١تركزيةً .
متزوج ولو ابنتاف ،ويعترب القاضي األوؿ يف الوسط العريبً البدوي يف النقب.

المحامي محمود ابن بري

ولد سنة  6936يف قرية سعوةً(مشاؿ شرؽ حورة اليوـ) . .تلقى تعليمو االبتدائي يف مدرسة حورة االبتدائية حىت الصف
الطَتة الثانوية يف ا١تثلث ،وقد أهنى ا١ترحلة الثانوية بتفوؽ.
الثامن .بعدىا انتقل إلكماؿ تعليمو اإلعدادي والثانوي يف مدرسة ً
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كمحاـ حىت يومنا ىذا.
ًٍ
سنة  6912بدأ تعليمو اٞتامعي يف قسم اٟتقوؽ يف جامعو تل-ابيبً.منذ سنة  6913باشر عملو
٤تاـ يف الوسط البدوي يف النقبً.انتقل للسكن يف قرية تل السبع ويسكن فيها مع عائلتو.
يعترب أوؿ ًٍ

حاييم أورون

بعةًأوالدًً،أنتخبً
ً
ولدًيفًتاريخًًًٔ0836\62ً\ً15تدينةًتلً-أبيبًويسكنًاليوـًيفًكيبوتسً٢تابيمًً،وىوًمتزوجًوأبًألر
كعضوًيفًالكنيستًالثانيةًعشرةًيفًكتلةًمَتتسًً .
منًأىمًأعمالوًكافًمنًمؤسسيًحركةًالسبلـًاآلفًً،وعملًكوزيرًللزراعةًيفًسنةًً ً،ً0888وعضوًكنيستًًورئيسًحزبً

مَتتسًً .1601-1667

طلب الصانع

ولدًيفًتاريخًً0856\ً01\ً14بقر ِيةًًتلًعر ِادًً،ويسكنًاليوـًيفًقريةًاللقيةًوىوًمتزوجًوأبً٠تمسةًأبناءًً،ألتحقً
باٞتامعةًالعربيةًيفًالقدسًودرسًفيهاًاٟتقوؽًً،انتخبًكعضوًًكنيستًيفًالكنيستًالثالثةًعشرً ًوعملًكعضوًكنيستًمنذً
ذلكًاٟتُتًوحىتًالكنيستًالثامنةًعشرًً-كانوفًالثاشلًً .ً1602
عملًيفًالكنيستًالسادسةًعشرةًعضواًًورئيساًًللقائمةًالعربيةًا١توحدةًً.عملًكعضوًيفًٞتنةًالًتبيةًوالتعليمًً،وٞتنةً٤تاربةً
ا١تخدراتًً،وٞتنةًالدستورًً،وٞتنةًالعملًوالرفاهًوالصحةًً،وٞتنةًجودةًالبيئةً ً.
ً

عمير بيرتس

ولدًؼيًً0841\ً62\ً8يفًدولةًا١تغربً،ىاجرًإذلًإسرائيلًيفًسنةًً0845ويسكنًاليوـًيفًشدوروتًوىوًمتزوجًوأبً
ألربعةًأبناءًً،تعلمًيفًا١تدرسةًاالبتدائيةًيفًشاعرًىنيقبًوالتحقًبا١تدرسةًالثانويةًيفًشدوروتً.اشغلًمنصبًرئيسًبلديةً
سديروتًعاـً.0872

أنتخبًكرئيسً٣تلسًا٢تيستدرًوتًالعامةًًسنةًً،ًً 0884وعملًكرئيسً٣تلسًٟتركةًالشبيبةًيفًإسرائيلً،وعملًكعضوًيفً
حركةًسبلـًاآلفًً،وعملًكعضوًيفً٣تلسًالتعليمًالعارل.
أنتخبًللكنيستًالثانيةًعشرةًكعضوًكنيستًيفًحزبًالعملًً،ويفًالكنيستًا٠تامسةًعشرةًأنتخبًكعضوًكنيستًيفً
ً
كتلةًشعبًواحدً،ويفًالكنيستًالسادسةًعشرًترأسًكتلةًشعبًواحد ،وترأسًًحزبًالعملًيفًأواخرً،ًً1665واشغلً
منصبًوزيرًالدفاعً .
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
أنواع أخرى من االستيطان في النقب
مدن\ البلدات التطويرية
أقيمت يف إسرائيل تسعًوعشروف مدينة\ بلدة تطويرية  ،منها إحدىًعشرة يف النقب ،أغلبها أقيم يف بداية سنوات
ا٠تمسيناتً.وقسم من ىذه البلدات أقيم على مستوطنة قائمة واليت خطط ٢تا لتصبح مدينة تطويرية ،والقسم اآلخر أقيم
منذ البداية ليكوف مدينة تطويرية.يف النقب وأقيم نوعاف من ا١تدف التطويرية:
-6

اليت أقيمت لتكوف مركز مدشل ١تستوطنات زراعية قائمة مثل:نتيفوت،شديروت ،وأُفاكيم.

-0

اليت كاف اعتماد إقامتها االقتصادي استند على الثروة الطبيعية يف ا١تنطقة مثل:يروحاـ،متسبو

راموف،ودٯتونا(.עיירות

המחצבים)

ا١تدف\ البلدات التطويرية حسب ترتيب سنة اإلقامة:
بئر السبع

اسم

يروحام

ايالت

سديروت

المدينة\البلدة

متسبو

ديمونا

اوفاكيم

رامون

كريات

نتيفوت

عراد

غات

التطويرية

سنةًاإلقامة

6949

6936

6936

6936

6936

6933

6933

6931

6931

6916

بلدة نتيفوت
تعترب إحدى بلدات التطوير اليت أقيمت يف بداية سنوات ا٠تمسينات الستيعاب عشرات آالؼ القادمُت اٞتدد الذين أتوا من
الدوؿ العربية وخاصة من مشاؿ إفريقيا.
أقيمت نتيفوت سنة  6931باسم "عزاتا" ّتانب الطريق السريع من غزة إذل بئر السبع كمركز مدشل ١تنطقة "عزاتا" وما حو٢تا،
واليت ضمت إحدىًعشرة بلدة زراعية .أغلبية السكاف قدموا من ا١تغرب وتونس .ويف السنوات األخَتة جالية من أثيوبيا.
وتعترب نتيفوت بلدة ذات طابع ديٍت خاص ًوفيها مدارس ومؤسسات دينية .سكنها أشهر اٟتاخامات مثل "أبو حتسَتا"،
وا١تسمى "بابا سارل" الذي سكن البلدة وقربه يعترب مركز روحاشل وديٍت ،و٭تج إليو أنصاره سنويًاً.أعلن سنة  0226عن البلدة
كمدينة.
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אדם ונוף במדבר
ديمونا
دٯتونا (بالعربية דימונה) ً-ىيًثالثًأكربًمدينةًيفًالنقبًجنويبًإسرائيل .تقعًا١تدينةً 51كمًجنويبًبئرًالسبعً،وً53

كمًغريبًالبحرًا١تيتًً،وترتفعًحوارل  122ـًفوؽًسطحًالبحرً .
أقيمتًدٯتوناًًكبلدةًتطويرية ًعاـً 6933عندماًاستوطنًفيهاً 50عائلةًيهوديةًمهاجرةًمنًمشاؿًإفريقياًًومتًتسميتهاًهبذاً
االسمًبناءًعلىًآيةًمنًسفرًيهشوعًمنًالعهدًالقدصلًً،وأعلنتًدٯتوناً٣تلساً٤تلياًعاـً ،6938وأعلنتًمدينةًعاـً.6919
االعتبارًالقامةًدٯتوناًعلىًموقعهاًكافًلقرهباًمنًا١تناطقًالصناعيةًا١تركزيةًمصانعًالبحرًا١تيتً،ومناجمًالفوسفاتًيفًمنطقةً
تسُتًوأوروفً .
ازداد ًعدد ًسكاهنا ًتدر٬تياًبعد ًأف ًقدـ ًإليها ًمهاجروف ًيهودًمنًاإلٖتاد ًالسوفيييتًودوؿ ًأخرى ًخصوصا ًيف ًالسبعينياتً
والتسعينياتًمنًالقرفًالعشرين .ويسكنهاًاليوـًحوارلً 42ألفًنسمة.
بلداتًتطويريةًيفًالنقبً:دٯتوناً،ويروحاـً،ومتسيبًراموفً،ونتيفوتً،وسديروتً،وكرياتًمبلخيً،وكرياتًغاتً،وعرادً .

الموشاف

 -מושב

ىو عبارة عن قرية زراعية ،تشكل كل أسرة من األسر القاطنة فيهاًوحدة اقتصادية منفصلةً،وتدير قطعة األرض ا١تخصصة
٢تا بشكل مستقل .ويشار إذل أف أراضي ا١توشاؼ تعود ملكيتها للصندوؽ القومي اليهودي .وىنالك نوعاف من (ا١توشاؼ)،
أو٢تما واألقل انتشارا ،ىو (ا١توشاؼ التعاوشل) ،القائم على أساس الشراكة يف ا١تلكية على األراضي والبيوت واإلنتاج والتسويق
الذي يتم من خبلؿ وحدة تعاونية مركزية .وقد اقيم أوؿ (موشاؼ تعاوشل) يف الببلد وىو (كفر ِح ِ
يطيم) عاـ  ،6951بالقرب
العمارل)ً ،الذي يقتصر التعاوف فيو على بعض ا١تنشآت
من ْتَتة طربيا .أما النوع الثاشل واألكثر انتشارا ،فهو (ا١توشاؼ ُ
ا١تركزية ،وعلى بعض الفروع االقتصادية ا١تشًتكة ،فيما تدير كل أسرة األراضي التابعة ٢تا بشكل مستقل .وقد أقيم أوؿ
(موشاؼ عمارل)ً ،وىو (نػَ َهبلؿ) عاـ  6906يف مشاؿ سهل يزراعيل .ويشار إذل أنو خبلؿ السنوات األخَتة ،مت ٖتويل جزء
من اراضي (ا١توشافيم) من أراض زراعية إذل أراض ٥تصصة للبناء ،أو ألغراض غَت زراعية أخرى.
قرى ًتعاونية ً(موشافيم) ًيف ًالنقبً :أحوزاـً ،وقيبلتً ،وحتسيفاً ،والخيشً ،ونباطيمً ،وسقوالهً ،وبطيشً ،وعُت ًياىبً،
وقيبلت.
موشاف بطيش-מושב פטיש :بطيش ،ىو موشاب مشارل النقب يقع غريب مدينة اوفاكيم ويتبع للمجلس اإلقليمي

مرحابيم .أقيم يف ٝ ،6932- 5-5تي على اسم خربة "فطيس" القدٯتة .يف البداية سكنو قادموف جدد من مصر ،ولكنهم دل
يوافقوا على السكن فيو .بعد ٤تاوالت بائت بالفشل ،وسكنو قادموف جدد من كردستاف .ويعتاش سكاف بطيش غالبًاً على
تربية األبقارً .
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אדם ונוף במדבר
الكيبوتس

 -קיבוץ

ىو عبارة عن قرية تعاونية تقوـ على مبادئ ا١تلكية ا١تشًتكةً ،والعمل الذايت والتساوي ،وا١تشاركة يف ٣تاالت االنتاج
طبّق مبدأ ا١تساواة يف الكيبوتس يف ثبلثة ٣تاالت:
واالستهبلؾ والًتبيةً .يُ ً
 ا١تلكية ا١تشًتكة لوسائل اإلنتاج

 وا١تساواة يف الفرص

 والضماف ا١تتبادؿ ً
أي أف أعضاء الكيبوتس وأوالدىم ،يتمتعوف بفرص متساوية يف الًتبية والتعليم ،ويف سد اٟتاجيات اٟتياتية .وتتم إدارة شؤوف
الكيبوتس على اساس الدٯتوقراطية ا١تباشرة ،اي اف ٚتيع اعضاء الكيبوتس يشاركوف يف اٗتاذ القرارات ،ويف اختيار أصحاب
الوظائف االدارية وغَتىا  ،وذلك يف اجتماع يعقد يف فًتات معينة ،ويشارؾ فيها ٚتيع أعضاء الكيبوتس.
ومنًالكيبوتساتًيفًالنقبً:تسئليمً،دفيَتً،وبيتًجربينً،وطبلليمً،وروحاموً،ومشمارًىنيقبً،والىبً،وكراميمً،
وحتسَتصلً،وبيتًكما.
*كيبوتس لهاف -קיבוץ להב  :قرية تعاونية تقع على تل خليف يف النقب الشمارل الشرقي على ارتفاع  322ـ ،من حولو
تقع أحراش ٢تب(٤تمية) ،اليت تعترب مكاف ٞتذب السياح .أقيم سنة  6930على يد حركة " ىشومر ىتسعَت" –השומר

הצעיר ،وىم ٣تموعة شباب ولدوا يف ىنغاريا .مصدر االسم على اسم ٣تموعة من كتيبة الناحل العسكرية ٝ ،تي يف البداية
"تسكلق" "צקלג" .مصادر الدخل األساسية :زراعة القمح والشعَت ،تربية ا١تواشي ،مصنع للحوـ ،ومصنع لعبوات
الببلستيك ،ومطاعم على مفرؽ شوكت ،و٤تطة وقود وغَتىا .يقع بالقرب منو تل خويلفة ،و٤تمية ٢تاؼ ،ومركز جو الوف.
البلدة – יישוב (تجمع سكاني)
ىو االسم الذي أطلق على ٣تموع السكاف اليهود الذين استوطنوا يف الببلد خبلؿ الفًتة اليت سبقت إقامة الدولة .وىنالك يف إسرائيل
أيضا ما يعرؼ ب(יישוב קהילתי  -بلدة ًٚتاىَتية) ،وىو عبارة عن ٕتمع سكاشل قروي غَت زراعي ،يسكنو عدد كبَت من
العائبلت ،اليت تدير كل منها شؤوهنا االقتصادية بشكل مستقل ،ويقتصر التعاوف فيما بينها على اجملاالت االجتماعية فقط ،ويف
مقدمتها الشؤوف التعليمية والثقافية والدينية .وتتم إدارة تلك اجملاالت بناء على قرارات تتخذىا ٚتعية عامة منتخبة ،تتكوف من أفراد
العائبلت القاطنة يف التجمع السكاشل .ومن األمور اليت ٘تيز (יישוב קהילתי  -بلدةًٚتاىَتية) ،ىو ا١تستوى العارل من ا١تسا٫تة
التطوعية ألفراده للمصلحة العامة .وال ٯتكن قبوؿ أعضاء جدد يف ىذا النوع من التجمع إال ٔتوافقة اعضائو .

بلداتًٚتاىَتيةًيفًالنقبًً:ابنًمشوئيلً،ورتاميمً،وإيشلًىنسيًً،واشاليمً،وباتًىدارً،وقباعوتًبار.
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אדם ונוף במדבר

مؤسسات في النقب  -االخر ىو انا

مجمع للتربية الخاصة وتأىيل االوالد ذوي االحتياجات الخاصة في الوسط البدوي

قُػّررًبناءًىذاًاجملمعًحسبًتوصيةًٞتنةًالوزراءًلتطويرًالنقبًواٞتليلًيفًتاريخًً17.2.1600وصودؽًعليهاًمنًقبلًاٟتكومةً
يفًتاريخًً.03.3.1600اُقيمًىذاًاجملمعًيفًنطاؽًاجمللسًا﵀ليًتلًالسبعًوىوًٮتدـًٚتيعًاألوالدًذويًاالحتياجاتًا٠تاصةً
يفًاٞتنوبًمنًالوسطًالبدويً .
يهدؼًىذاًاجملمعًالوصوؿًإذلًىؤالءًاألوالدًوإ٬تادًاطرًمبلئموًالحتياجاهتمً،وتزويدىمًبنشاطاتًوفعالياتًمبلئمةً٢تمً.
يشملًاجملمعًإقامةًيوميةًتاىيليةًتليبًاحتياجاتًالولدًالًتبويةًوالتاىيليةً،وا٬تادًاألوالدًمنًجيلًالوالدةًحىتًجيلًً3سنواتً
وبناءًبرنامجًتأىيليًمبلئمً٢تمً.ويقوـًىذاًاجملمعًبإكماؿًالفعالياتًوالنشاطاتًلؤلطرًاالخرىً١تدارسًالًتبيةًا٠تاصةً .

بيت األمل -البيت البدوي لألوالد والشبيبة المعاقين األول من نوعو في البالد ( -בית הגלגלים)

بيتًاألملًىوًالبيتًا٠تامسًٞتمعيةً"ًبيتًىقلقاليم" الذيًيعملًمنذًعاـً.2008
ً،وكلً٣تموعةًمكونةًمنًً04طالبًاًً،وًً04مرشداً،وىمًطبلبًجامعيوفًمنًمنطقةًالنقبً.وقدًساعدً
يتواجدًفيوًثبلثً٣تموعاتً ً
بيتًاألملًيفًتغيَتًمكانةًالولدًا١تعاؽًيفًالوسطًالبدويًمنًناحيةًاحًتاموًوتقبلوًيفًاجملتمعًوالبيتً.كماًويًزودًالبيتًدوراتًمتنوعةً
علىًمدارًأياـًاألسبوعًاليتًتقاـًيفًكيبوتسًأورصلًوكسيفوًوحورة.
ا١تكافًاليتًٕتريًبوًالفعالياتًىوًمكافًغَتًثابتًوٕتريًبشكلً٤تصورًوبالرغمًمنًذلكًيتمتعًاألوالدًبالفعالياتًا١تثريةًوا١تمتعةً،
اليتًٯتررىاًا١ترشدينًا١تتطوعوفًمنًالوسطًالبدويً،وىذهًالنشاطاتًالًتقلًأ٫تيةًعنًالفعالياتًيفًالفروعًاألخرىًيفًالببلدً .
ياتًوالتنقل؛ًألفًٚتيعً
٭تتاجًا١تركزًإذلًميزانياتًودعمًمنًأجلًاالستمرارًبالفعالياتًوالنشاطاتًاليتًيقوـًهباً،وخاصةًبالنسبةًللسفر ً
األوالدًا١تشًتكُتًيأتوفًمنًمناطقًبعيدةًومتنوعةًلذاًيتوجبًا٬تادًسفرياتًمنظموً٢تمً .
تقدـًا٠تدماتًبشكلًمباشرًؿًً50طالبًاًًتقريباً.يلتقوفًيفًساعاتًماًبعدًالظهرًويفًهناياتًاألسبوعً ً.

أىداؼًبيتًاألملً :
 خلقًبرنامجًمتواصلًمنًالفعالياتًلئلثراءًوتطويرًا١تهاراتًلدىًاألوالدًذويًاإلعاقاتًاٞتسمانية.
 إ٬تادًإطارًلفعالياتًًونشاطاتًلؤلوالدً١تاًبعدًالظهر.
 مكافًتأىيلًمهٍتً٠تر٬تيًا١تشروع.
 دعمًوتقويةًالعائلةًيفًالتعاملًمعًأبنائهمًإذً٘تكنًىذهًاللقاءاتًمنًإعطاءًاألىلًفرصةًللراحةًمنًأبنائهم.
 بناءً٣تموعةًمتطوعُتً٦تيزةً ًومتداخلةًيفًاجملتمعًالبدوي.
 التواصلًا١تستمرًمعً٣تتمعًاألوالدًذويًاالحتياجاتًا٠تاصةً.

 ا٬تادًمكافًثابتًومبلئمً٢تؤالءًاألوالد.
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
بيت إيدي -בית "אידי" מעגן
أقيمًبيتًإيديًعاـً ً1999بدعمًوتربعًسخيًمنًقبلًعائلةًفريدمافً،وباالشًتاؾًمعًقسمًالطبًيفًجامعةًبنًغوريوفًً،
ًوٚتعيةًمكافحةًمرضًالسرطافً،وبلديةًبئرًالسبعً ً.
يقوـًا١تركزًبدعمًومرافقةًسكافًمنطقةًاٞتنوبًخبلؿًفًتةًمواجهتهمً١ترضًالسرطافً .
يوجدًيفًا١تركزًالعديدًمنًالدوراتًوورشاتًالعملًللجسمًوالنفسًو٣تموعاتًدعمًوفعالياتًأخرىً .
إفًا١تواجهةًوالتعايشًمعًمرضًالسرطافًيُعدًٖتدياًًًًكب ًَتًاًًوصعبًاًًعلىًا١تريضًوعائلتوًوعلىًالطاقمًالطيبًالذيًيعاٞتوً،وىذهً
ا١تواجهةًٖتتاجًإذلًقًوىًنفسيةًوجسديةًكبَتةً.لذاًتقررًإقامةًىذاًا١تركزًلكيًيدعمًىؤالءًاألوالدًويساعدىمًعلىً٩تطيًىذهً
ا١ترحلةًالصعبةً .
أقيمًىذاًا١تركزًكجزءًمنًرؤيةًقسمًالطبًيفًجامعةًبنًجوريوف ًلدعمًىؤالءًا١ترضىً ،والحتياجاهتمًولدعمًالتطوعًمنًقبلً
الطبلبًاٞتامعيُتًيفًاجملتمعً.يعدًىذاًا١تكافًالوحيدًوا١تميزًيفًالببلدً .

مدرسة دغانيا ثنائية اللغة

مدرسة "دغانيا " اإلبتدائية يف بئر السبع برعاية ٚتعية ىاجر ووزارة الًتبية والتعليم ،اقيمت سنة  ،0221-0221فهي مدرسة
ثنائية اللغة وطبلهبا من الشعبُت العريب واليهودي .ومن القيم األساسية للمدرسة تعددية الثقافة ،والتسامحً ً،وقبوؿ اآلخرً
واٟتفاظ على ا٢توية الشخصية لكل فرد .
ا١تنهاج الًتبوي للمدرسة يشجع عملية تنظيم ا١تشاريع واألْتاث االستكشافية .ىذه ا١تدرسة تعد مكاف ٦تيز تلتقي فيو
الثقافاتًواألديافً،واللغات ،وأيضا مكاف يلتقي فيو ٚتيع األطفاؿًوأسرىم والطاقم الدراسي ًويف الكثَت من ىذه اللقاءات
يلعبوف معاًويتعلموفًًويتعارفوف ،يقوموف بإنشاء العديد من ا١تشاريع ا١تشًتكة ًوا١تختلفة.
تستند ا١تدرسة على اإلنسانية والقيم الدٯتقراطية  ،واحًتاـ ٚتيع البشر على أشكا٢تم ا١تختلفة  ،ديانتهم وثقافتهم  ،وكذلك
خصوصيتهم وحقوقهم  .تطمح ا١تدرسة أف يقوـ كل طالب باستكشاؼ وتطوير التعرؼ على ىويتو  ،ويف نفس الوقت ٭تًتـ
حقوؽ وىوية اآلخرين  .عملية التدريس يف ا١تدرسة تسعى جاىدة لتشجيع التفكَت ا١تستقل والنقدي ،وتنمية ا١تهارات
اإلبداعية وتقوـ بتطوير ا١تيوؿ ا٠تاصة بالطبلب ..
ترى ا١تدرسة أ٫تية قصوى يف خلق بيئة آمنة و ٦تتعةً ،ومتسا٤تة ،ومتقبلو للغَت ولآلخرين  .وإنشاء جو دراسي يسوده االحًتاـ
وا﵀افظة على كرامة اإلنساف  .تطمح ا١تدرسة لتمكُت الطبلب ٚتيعا أف ٮتلقوا ألنفسهم وللمجتمع الذين يعيشوف فيو
،حاضر ومستقبل يتطابق ًوالنظرة ا٠تاصة هبم  ،ويتمكنوا من خلق التغيَت والعمل على تعزيزه *.مديرةًًا١تدرسةًأوريت فرايربغ.

ا١تصدر-

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des3148.aspx
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اإلنسان والطبيعة في البادية

אדם ונוף במדבר
عليو نيقب -نحالت عيران
ىيًقريةًتأىيليةًفريدةًمنًنوعهاًيفًالعادلً،أًًقيمتًعلىًيدًشبكةً"عليو"ًيفًاجمللسًاالقليميًمرحابيمًً،وأعلنتًعنهاًحكومةً
إسرائيلًكمشروعًقوميًبقرارًحكوميًمنًتاريخً61.1.0220
قليةًالتطوريةًاليتًتشملًإعاقاتًجسمانيةً
ًو٤تبًاًًلؤلطفاؿ ًواألوالد ًوالبالغُتًذويًاالعاقاتًالع
ًتُعتربًالقريةًبيتاًًدافئاًًًومهنياً ًُِ
ّ
صعبةًمصدرىاًأمراضًوراثيةًومكتسبةً .
القريةًأقيمتًعلىًاسمًديديًوزوجهاًاٞتنراؿًدوروفًا١توؽًوالذينًكاناًمنًأوؿًا١تقيمُتًيفًىذهًالقريةً ً.
يديرًالقريةًالسيدًدوروفًا١توؽًبرؤيتوًلتقبلًاآلخرينً .
مساحةًالقريةًً100دوزلًوٗتدـًً250طالبًاًًوطالبةًذويًاحتياجاتًخاصةً .
تشملًالقريةً٣تاالتًواسعةً،منهاً:مكافًإقامةًيوميًلذويًاعاقاتًعقليةً ً،ومستشفىًتأىيليًلؤلطفاؿًواألوالدًوالكبارً،
ًومركزًطيبًلتطورًو٪توً،الطفلًتأىيلًيوميً،وبركةًعبلجيةً .
يعملًيفًالقريةًً230عامبلًًٚ،تيعهمًمنًسكافًا١تنطقةًمثلً:أوفكيمً،وبئرًالسبعً،ونتيبوتً،ورىطًوقرىًأخرىًً ...
يوجدًيفًالقريةًً150متطوعًاًًبشكلًثابتً،يتطوعوفًمعًا١تقيمُتً،وٯترروفً٢تمًنشاطاتًوفعالياتً٥تتلفةً .
يسكنًاليوـًيفًالقريةًً140شخصاًًوأغلبهمًمدموجوفًيفًأطرًتأىيلًوتطويرًلؤلوالدً .
يقوـًمكتبًالرفاهًوالصحةًوالًتبيةًعلىًمراقبةًىذهًالقريةً .
تديرًا١تكافًا١تمرضةًمسادهًسكارل.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2Nslr20KEOI

بسم هللا الرحمن الرحيم ﴿وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند هللا هو خيرا وأعظم أجرا﴾

صدق هللا العظٌم المزمل (.)24
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