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 :المقدمة

ً من حق كل شعب في ال  شأنھا العبث بتاريخھا، المتمثّلة بمعالمھا ومدنھا وقراھا وأحيائھا التي فني تصّدي للمساعي التي منانطالقا

على مدى العھود كي يقوموا بإيصالھا إلى األجيال  األجداد أنفسھم في سبيل الحفاظ عليھا إليصالھا إلى األجيال المتعاقبة سليمة وحيّة

لتقوم بالحفاظ على الھوية الوطنية  ،"اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية الفلسطينية"نشاء إعلى التي تليھم، فكان ال بد لنا من العمل 

سيتم في ھذه الورقة  ة،واستكماال للجزء األول من الورق. وحماية تراث المجتمع الفلسطيني وفكره وتاريخه عبر توثيق ھذه األسماء

خارج وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية وخصوصا سلطة األراضي الفلسطينية   عرض مصادر المعلومات لتوثيق األسماء الجغرافية من

مع التطرق إلى المشاكل التي واجھتنا في عملية توثيق األسماء  ،و ستةسلمان أبفلسطين ل وأطلس ،الفلسطينية واآلثاروزارة السياحة و

  .بي الذي نقوم به، علماً أن إعداد ھذه الورقة مبني على منجزات العمل المكتالجغرافية
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  :أخرىالجغرافية من مؤسسات  األسماءمصدر معلومات توثيق 

توفر قسم منھا ي، تبين عينة منھا )1( ،صورة 850 أيخارطة  800عبارة عن : 10.000مقياس رسم  األحواض الطبيعية خرائط: أوال

  1:10.000تبين عينة من خرائط ) 1(صورة . لدى سلطة األراضي الفلسطينية

  

  

 :يجابياتاإل

 .االسم باالنجليزي إلىإضافة  ،في جدول مرفق مع كل خارطة وبالعبرية مشكول، باللغة العربيةاالسم  •

 .، وتحتوي على عدد كبير من األسماء الجغرافيةمتر 10الدقة متوفرة ألقرب  •

  :السلبيات

 .لكنھا غير موقعة على األحواض باللغة العربيةھناك بعض األسماء موجودة  •

 ليزياالسم باالنج

االسم بالعربي

 االسم بالعبري
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 .وتدقيقھاومعالجتھا  الطبيعية لحوسبة األحواض ى وقت طويلنحتاج إل •

  واآلثارملف وزارة السياحة : ثانيا

  :وھي كالتالي أثريةاسم من قبل وزارة السياحة اعتمادا على مسوحات  6200حوسبة تم 

 .1944 – 1870المسوحات البريطانية من  .1

 .2000 – 1967المسوحات اإلسرائيلية من  .2

 .1999لسنة ) إدارة الموارد الثقافية(سطيني األول المسح الفل .3

 :يجابياتاإل

تم تركيز العمل على الضفة الغربية وقد ل، وتصنيف الموقع، وغير مشك ة، واالسم بالعربيةتوفر االسم باالنجليزييدقة الموقع،  •

 .وغزة

  تبين األسماء من وزارة السياحة واآلثار)  2(صورة 
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  .ةمبين فيه الخرائط واألسماء بالتفصيل باللغة االنجليزي : 1996 – 1917أطلس فلسطين : ثالثا

 :يجابياتاإل

 .دقة عالية في العمل •

 .لتغطية مساحة فلسطين التاريخية 250000و  10000و 20000االعتماد على خرائط  •

 :السلبيات

 .ةعدم وجود االسم بالعربي •

 ).Softcopy(عدم توفر الملف  •

 ومات المتوفرة في أطلس فلسطينتبين طبيعة المعل) 3(صورة 
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  البدء في عملية التوثيق: رابعا

  عملية التوثيق مشاكل

جنة األسماء الجغرافية تم التوافق من قبل لالجغرافية كل منھا يغطي منطقة معينة لفلسطين،  لألسماءخرائط  أنواعنظرا لوجود عدة 

تكاملي  يكون العمل أنعلى  ،الفلسطينية على البد في عملية التوثيق لألسماء باالستناد على الخرائط البريطانية بمقاييس الرسم المختلفة

ت من المصادر على توثيق المعلوما خالل العملو.  لخرائط البريطانيةلكل نوع من ام لمستخداتبين الجزء  )15(صورة  . لھذه الخرائط

حتى اللحظة لم نتوصل الى الكيفية التي سيتم التعامل بھا وذلك  أنناالعمل بالرغم  أغنتالتي في الواقع  ظھرت الكثير من المشاكلالثالث 

  :ل في ھذا الموضوع من ھذه المشاكللضيق الوقت وضغط العمل وقلة الموارد البشرية التي تعم

  تخدامھا في عملية التوثيقتبين الخرائط التي تم اس) 4(صورة 
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  المختلف عليھا من  األسماءمن  الكثيرھناك  أنمع ملف وزارة التخطيط تبين  واآلثارعند البدء بمقارنة ملف وزارة السياحة

  لكل اسم اختلف عليه بين الملفين " نعم"سؤال ووضع كلمة  ةكلم هعنوان األسماءعمود في جدول  إضافةعدة نواحي لذا تم 

 1:20.000خرائط بريطانية مقياس رسم 

 1:100.000خرائط بريطانية مقياس رسم 

 1:250.000خرائط بريطانية مقياس رسم 
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  .اسم 5300، وھي تقريبا المختلف عليھا األسماءتبين ) 5(صورة 
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   :في عملية التوثيق ھي كالتالي المختلف عليھاالنواحي 

 6(صورة . و نوع الموقعر اسم الموقع مع اختالف التصنيف أتكرا( 

  

  7(صورة . واآلثاروجود مواقع على الخارطة بدون اسم لھا في ملف وزارة السياحة.( 
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 أمم بالصاد، بالتاء أبالسين  د،بالدال أم بالضا :حسب الحروف المختلف عليھا باللغة العربية واالنجليزية يفية كتابة األسماءك 

 )8(صورة . بالطاء

  

 )9(صورة 
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 10(صورة .وجود أسماء في ملف وزارة السياحة واآلثار غير موجودة على أي من الخرائط البريطانية.( 

  

  

  تختلف عن  1:100.00الكتابة على خرائط مقياس رسم ال ةفمثال طريق، على الخرائط األسماءكتابة  طريقةاختالف

صورة . وتم التوافق على كتابة االسم حسب نوع الخارطة المستخدم في المنطقة التي تغطيھا الخارطة 1:20.000خرائط ال 

 .طريقة الكتابة تبين االختالف في 1:20.000و  1:100.00تبين عينة من خرائط ) 11(

  

 1:100.00خرائط مقياس رسم ال

 1:20.000عن خرائط ال
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م كسرة لذا تم أ ة، ياءً م ضمأ ام فتحة، واوأممدودة   الفأذا كان الحرف إ ايظھر عليھ 1:20.00خرائط ال  أنعملية التوثيق تبين لنا  أثناء

   . 1:20.000عض الحروف على خرائط اليبين طريقة كتابة ب )1( الجدول التوضيحي اوضع ھذ

  

 اعملنا ھذ وإنما ،الكثير من العمل الكثير إلىعملية توثيق األسماء الجغرافية لفلسطين تحتاج  أن إلى ةاإلشار خالصة القول نودو

لينا السير فيه رغم كل الصعوبات عنا وحبنا لھذا البلد يحتم اءولكن انتم ،المتواضع ھو خطوة في طريق خطواته صعبة وشاقة

  .خارج نطاق العمل أومل والظروف القاھرة التي تواجھنا سواء على مستوى الع

  

 


