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 :المقدمة

ً وطنياً، لما لھا من أثر في عكس الھوية الوطنية باعتبارھا رمزا من تراث تُعتبر عملية توثيق األسماء ال جغرافية في الدول واجبا

وإذا كان لھذا الموضوع كل ھذه . المجتمع وفكره وتاريخه، وھي تعتبر صلة الحاضر بالماضي وتؤكد سيادة األمة على أراضيھا

ما يتعلق بفلسطين، لما تتعرض له األسماء الجغرافية في فلسطين من األھمية في مختلف الدول فان أھميته مضاعفة عدة مرات في

إضافة إلى ذلك يواجه . عمليات تھويد مبرمجة ومنظمة من قبل الحركة الصھيونية، وذلك من منتصف القرن التاسع عشر حتى اآلن

 ً ً ناجما بأھمية الموضوع وانعكاساته ضعف الوعي  بالدرجة األولى عن الموروث الثقافي الخاص باألسماء الجغرافية تھديداً داخليا

غير بمسميات دخيلة على المنطقة كثير من األحياء السكنية الجديدة الخطيرة على الھوية الوطنية فعلى سبيل المثال تمت تسمية ال

  .اسم المنطقة األصليونسيان متواجدة فيھا 

أھم  وكان من 2010أيار  29- 26المؤتمر الخامس بيروت في وقد انطلقت فكرة إنشاء لجنة األسماء لفلسطين بعد مشاركة فلسطين 

 والتغيير التھويد  من العربية الجغرافية األسماء على المحافظة:  3/5: التي شملت الوضع في فلسطين فأوصت بالتالي: توصياته

  .واإلزالة والتحريف

والقاضي بتشكيل اللجنة الوطنية  23/08/2010قد بتاريخ المنع) 63(الصادر في جلسته األسبوعية رقم استناداً لقرار مجلس الوزراء و

الحفاظ على الھوية الفلسطينية وحماية تراث وتاريخ فلسطين وتوثيق األسماء إلى يھدف  لألسماء الجغرافية في فلسطين والذي

بة األسماء الجغرافية الجغرافية وتوحيد مرجعية كل ما يتعلق باألسماء الجغرافية في جميع الوزارات والمؤسسات وتوحيد كتا

ً أن إعداد ھذه الورقة مبني على منجزات العمل ، والمحافظة على المسميات العربية في فلسطين إلنشاء قاعدة بيانات خاصة بذلك لما

  .المكتبي الذي نقوم به
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  :كالتاليالجغرافية الفلسطينية  األسماءالبدء في العمل على توثيق  تم

 :األسماء الجغرافية الفلسطينية مرحلة جمع المعلومات عن .1

 :مصادر المعلومات 1.1

وتم حصر مصادر  حول موضوع األسماء الجغرافية الفلسطينية والوزارات تم االطالع على طبيعة المعلومات المتوفرة لدى المؤسسات

  :التالية مصادربال ة لألسماء الجغرافيةالمعلومات الرئيس

  1:10.000، 1:20.000، 1:100.000، 1:250.000خرائط بريطانية مقياس رسم : والأ

  واآلثارمن وزارة السياحة  أثريةملف مسوحات : ثانيا

  ستة أبولمان سفلسطين للمؤلف  أطلس: ثالثا

  :تحليل مصادر المعلومات 1.2

  خرائط بريطانيةال: أوال

 .، ھي عبارة عن خارطة واحدة تغطي جميع فلسطين)1صورة ( 1:250.000مقياس رسم  خرائط .1

  :تيجابيااإل

 المصدر الوحيد الذي يغطي جميع فلسطين.  

  :السلبيات

 مقارنة للمصادر األخرى قليل عدد المواقع الجغرافية.  

 متوفرة كصورة غير محوسبة. 
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  خارطة فلسطين مقياس رسم) 1(صورة 
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  )PDR/1512/3776-91(خارطة من سلسلة  16وھي عبارة عن  :1:100.000خرائط بريطانية مقياس رسم  .2

  ).2صورة . ()PDR/1522(مسة خرائط في جنوب فلسطين من سلسلة وخ
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 :يجابياتاإل

  ھذا النوع من الخرائط الوحيد الذي صدر به كتاب موضح فيه طريقة كتابة االسم باللغة االنجليزية مع تصنيف

صورة  ( .ورقم الخارطة التي يوجد بھا االسم )x, y( أو غيره وإحداثياتياً واد ،االسم إن كان خربة، جبالً ) نوع(

 ).4و  3

 1999اسم عام  4500وتشكيل  تم تعريب . 

  1:250.000عدد األسماء في منطقة محددة أكثر من خريطة  . 

  

 ورقة غالف الكتاب ) 3(صورة 
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  السلبيات

  من  خارطة وخرائط القسم الجنوبي 16حيث ما ھو متوفر ) 5(عدم توفر جميع الخرائط كما ھو موضح في صورة رقم

 .األحمرفلسطين غير متوفرة وھي باللون 

 الخرائط متوفر كصورة غير محوسبة. 

 تي وردت في الكتاب عن كل اسمتوضح المعلومات ال) 4(صورة 

اإلحداثيات ةينجليزاالسم باإل  رقم الخارطة
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 كما ھو  إحداثياتھا الصحيحة إلىلنقل المواقع كنقاط  طويلوقت  إلىمما احتاج  كبير في تحديد الموقع ألقرب كم أھناك خط

  . )6صورة ( .موضح في الخريطة التالية

تبين النقص ) 5(صورة 
 1:100.000في خرائط
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  وبعده عن موقعه األصلي 100000حسب خرائط  موقعه: حد المواقعأ): 6(صورة. 

 

  

 باالسم نفسه ومرة  يبدأكل اسم في الكتاب كان يكرر مرتين مرة : نفسھا اإلحداثيات اوتطابق موقع االسم إلعطائھ تكرار االسم

 .واقعھا على الخرائطمع اختالف اسمھا وم ھانفسوالكثير من األسماء لھا اإلحداثيات  ...)خربة، مقام، وادي(بتصنيفه  يبدأ

 .توضح ھذا التكرار 7صورة 

  

  

  

  100.000الموقع حسب اإلحداثيات خرائط ال 

 الموقع الحقيقي لالسم حسب الخرائط 
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  أسماءتبين تكرار االسم وتطابق مواقع لعدة ) 7(صورة 
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 1:20.000خرائط بريطانية مقياس رسم  .3

 :يجابياتاإل

ر من ھذه الخرائط يتوفر عليھا عدد كبي: مواقعمن حيث الموقع واالسم باللغة االنجليزية وعدد المصدر معلوماتي دقيق  •

صورة . مقارنة بباقي المصادر األسماءنظرا لعدد  األسماءجدا في عملية توثيق  اھام االجغرافية والتي تعتبر مصدر األسماء

 1:20.000عينة من خرائط توضح ) 8(

  

  المتوفرة                تبين الخرائط ) 9(صورة                                                                                                                       
  وغير المتوفرة                                                                                                                                     

  :السلبيات

  حسب ما ھو الجنوب  أقصىبيت لحم وحتى محافظة من  ابتداءالمنطقة الجنوبية نقص في الخرائط المتوفرة بحيث ال تغطي

غير  األزرقالمربعات باللون  أمامتوفرة لدى وزارة التخطيط  األحمرالمربعات باللون . أعاله )9(رقم صورة موضح في 

ً أرقامالبريطانيين وضعوا  أنمتوفرة وعند البحث واالستفسار عنھا تبين    .لھا لكن لم يكتمل المسح البريطاني ئطلھذه الخرا ا

  



   بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  السلطة الوطنية الفلسطينية

  مجلس الوزراء
 األمـانة العـامة

Palestinian National Authority 
Council of Ministers 

Cabinet Secretariat 
  

 

 

 متوفرة كصورة خرائطال )Image (بدون كتاب يوضح أي شيء على ھذه الخرائط. 

  1:20.000تبين الخرائط المتوفرة من ) 10(صورة 

                                                                                              

  

وھي الخرائط البريطانية  اإلداريةلجزء من الورقة تم التركيز على مصادر المعلومات المتوفرة لدى وزارة التخطيط والتنمية في ھذا ا

يتم التركيز على مصادر توثيق األسماء الجغرافية الثانية س ةوفي الورق .1:20.000و  1:100.000 و 1:250.000 مقياس رسم

  .رة التخطيطغير وزا أخرىمؤسسات  المتوفرة لدى

ھي  1:20.000الخراط البريطانية 
 خارطة تقريبا180عبارة عن


