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  ملخص ورقة

ثالعربیة  المحافظة على االسماء الجغرافیة    وٕاندثارها ثقافي عربي ومنع تغییرها كأر
  
  

  بقلم خلیل التفكجي 
  

االســماء ، مــع تغییــر كامــل  عبرنــةســرلة و أعــادة صــیاغة و إراضــي الفلســطینیة الــى عملیــة ألتتعــرض ا
او التاریخ مرتبطة باالساطیر الیهودیة ، راةلالسماء العربیة لتحل مكانها اسماء عبریة مأخوذة من التو 

  .التي تحاول ان ترسخ مفاهیم جدیدة في االعالم وفي الوعي الشعبي والعالمي وحتى العربي
الحیاه ما هـو تحـت االرض بل تشمل كل نواحي  ،وقضیة التهوید لیست فقط ما نراه بالعین المجردة 

أت دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافیة وعلى هذا االساس بد. وتشمل الحجر والمكان وما فوقه 
سـماء ألطالق اإسماء القدیمة او ألحیاء اإعادة إخذت على عاتقها أ 1983،ومنذ تأسیس الدائرة عام 

صـدار خارطـة فلسـطین كمـا إالمعاصرة على المواقع الجغرافیة في فلسطین التاریخیـة وكانـت نتائجهـا 
) الغیـر معتـرف بهـا (الفلسطینیة التي كانـت والجدیـده  وهي تشمل كل التجمعات.  1948كانت عام 

صـدار إوحتى هـذه اللحظـة تـم  1988، صدرت في عام  250,000/1ط مقیاس ئووضعت على خرا
للقـرى والخـرب والقـرى باالضافة الى مالحق خلفیة حسب التسلسل االبجـدي  ،الطبعة العاشرة ومنقحة

للضفة   1994خطوة اكثر تقدمًا تم عمل خارطة عام وفي . 4819الموجودة سابقًا والتي اقیمت عام 
افة رى والمــدن الفلســطینیة بالضـفة الغربیــة باالضــقـلل 150,000/1الغربیـة وقطــاع غـزة وهــي بمقیــاس 

، مضافًا لها فهرس خلفي للمواقع الجغرافیة مبرمجة حسـب االبجدیـة وتـم الى القرى التي اقیمت حدیثاً 
علــى  اً االحــواض الطبیعیــة او بنــاءمــن خــذت أُ تحویــل كــل مــا یتعلــق باســم عــرب الــى مواقــع جغرافیــة 

وتـم وضـع هـذه ) عـرب التعـامره) (ینعـرب الرماّضـ) (عـرب العبیدیـة) (عرب السواحرة(اتفاق السكان 
حــدود القــرى ، امــا المواقــع الجغرافیــة وتوزیعهــا فقــد تــم وضــعها حســب  االســماء بخــط عــریض علــى

موقعها الجغرافي واحداثیات فلسطین ، وتم ارفاق الخارطة بكتاب یحمل اسـم المسـتعمرات االسـرائیلیة 
  .واسماء المواقع العربیة المقامة علیها ،في الضفة الغربیة باسماء المستعمرات ومواقعها 

تعرض له من عملیات هدم وتهوید فقد تم اصدار مجموعة من الخرائط تیجة لما اما مدینة القدس ونت
.  
  

بـــین بهــا حـــارة المغاربـــة التــي تـــم تـــدمیرها ، مُ 1500/1خارطــة البلـــدة القدیمـــة مقیــاس الرســـم  .1
واســماء الحــارات التاریخیــة واســماء الشــوارع، مــع اعــادة تســمیة اســماء الحــارات فــي المنطقــة 

  .مع فهرس لهذه االسماء ) حارة الیهود(المسماة 
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التي تم تغییر لالسماء العربیة  6500/1خارطة االحیاء العربیة خارج االسوار وهي بمقیاس  .2
باالضــافة الــى اســماء االحیــاء العربیــة القدیمــة ، وتــم صــدور الطبعــة . اســماءها والمســمیات

 . ة من هذه الخرائطنیالثا
 

حیــاء القــدس ألكــل  500/1قــدس وهــي بمقیــاس وبشــكل متــوازي تقــوم الــدائرة اآلن بجمــع خــرائط ال
الیـوم  حیاء االسماء العربیة كما كانت مع المرادف لهاإمن اجل اعادة ) ربيغالو الشرقي (العربیة 

  .على خارطة مرتكزة على صورة جویة عن طریق وضع هذه االسماء
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