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الملخص:
تعترب الدبكة الشعبية الفلسطينية إحدى أبرز عناصر التراث الثقايف الفلسطيين غري املادي،
واليت تعرب عن هوية الشعب الفلسطيين ومتييزه عن غريه من الشعوب؛ ويف حماولة من إسرائيل طمس
هوية الشعب الفلسطيين تسعى إىل سرقة هذه الدبكة ونسبتها إىل إسرائيل ،ناهيك عن لضييق على
الفرق الفنية الفلسطينية ،ويف هذا البحث تناولت إبراز تاريخ وأمهية الدبكة الفلسطينية وكيفية
أدائها ،وأمهية ومفهوم التراث الثقايف غري املادي بإعتبار الدبكة أحد عناصره ،ومن مث صور اإلعتداءات
على الدبكة ،وآ ليات محايتها من قبل منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم ،بإعتبارها
املتخصصة يف هذا اجملال.
الكلمات المفتاحية :الدبكة الفلسطينية ،التراث الثقايف الفلسطيين غري املادي ،احلماية
الدولية للدبكة الفلسطينية ،التراث الثقايف غري املادي يف القانون الدويل.
Abstract
Palestinian Debka is one of the most important elements of the intangible
palestinian cultural heritage, which expresses the identity of Palestinian people and
distinguishes them from other people.
In an attempt by Israel to obliterate the identity of the palestinian people, it seeks
to steal this Debka and attribute it to Israel, not to mention the restriction on the
Palestinian artistic groups. In this research, I have examined the highliting of the history
and importance of the palestinian debka, how it is performed, the importance and the
concept of the intangible cultural heritage, forms of the attacks on Dabkeh and its
protection mechanisms by the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) as it is specialist in this field.
Key words: Palestinian Debka, the Intangible Palestinian Cultural Heritage, The
International Protection of Palestinian Debka, The Intangible Cultural Heritage in the
International Law, The International Protection of Intangible Heritage
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مقدمة:
يعكس التراث الثقايف لكل ألمة تارخيها وعمق حضارهتا ،وإعتزاز أجياهلا بتارخيهم،
لريسم هلم طابعا مميزا عن غريهم من األمم ،ويساعدهم يف التطلع حنو املستقبل ورمسه مبا
يتناسب مع جتذرهم يف عمق احلضارة املميزة هبويتهم.
ويرتبط هذا احلق حبق الشعوب األصلية يف تقرير مصريها ،بإعتباره من احلقوق
األساسية للشعوب ،نظرا ألمهيته يف إثبات حقائق تارخيية عند تنازع األمم ،وتعترب الدبكة
الشعب ية الفلسطينية من أبرز صور التراث الثقايف الفلسطيين غري املادي اليت تعكس اهلوية
الفلسطينية وجتذر الشعب الفلسطيين يف أرضه ،والتعبري عن حقه يف تقرير املصري وإقامة
دولته ،وإطالع العامل على معاناته وحقوقه املسلوبة.
أهمية البحث :نظرا لتنكر إسرائيل حلق الشعب الفلسطيين يف الوجود ،وحماوالهتا طمس
اهلوية الفلسطينية ،وخاصة التراث الثقايف غري املادي الذي تتناقله األجيال مشافهة وعرب
طقوس وحركات معينة ،فإنين رأيت أمهية تسليط الضوء على الدبكة الشعبية بسبب ما
تتعرض له من سرقة وحماوالت طمس وتشويه من إسرائيل وفرقها الفنية.
مشكلة البحث :يسلط اجملتمع الدويل الضوء على محاية التراث الثقايف املادي ويفرض
احلماية له ،بإعتباره يعرب عن تاريخ وحضارة األمم ،لكن التراث الثقايف غري املادي مل حيظ
بذات الدرجة من اإلهتمام ،ويف هذا السياق رأيت إبراز أمهية الدبكة الشعبية الفلسطينية
بإعتبارها أحدى أهم عناصر التراث الثقايف الفلسطيين غري املادي ،وحماولة البحث عن آليات
حلماية هذه الدبكة من اإلعتداءات اليت تقع عليها من إسرائيل.
أهداف البحث :نسعى من خالل هذا البحث إىل إضافة علمية جديدة إىل املكتبة القانونية
يف جمال ال تراث الثقايف غري املادي ،إضافة إىل أن يكون من ناحية عملية أرضية ملالحقة الفرق
الفنية اإلسرائيلية عن صور اإلعتداء على الدبكة الشعبية الفلسطينية ،وأيضا نسعى إىل أن
يكون هذا البحث بداية لسلسلة من األحباث اليت تسلط الضوء على التراث الثقايف الفلسطيين
غري املادي.
منهج البحث :اتبعت يف هذا البحث املنهج الوصفي أسلوب التحليل ،والذي يقوم على مجع
املعلومات عن املوضوع ووصفه ،ومن مث حتليل هذه املعلومات وإبداء الرأي يف املقامات اليت
تستلزم ذلك.
تقسيم البحث :قمت بتقسيم البحث على النحو التايل:
املبحث األول :الدبكة الفلسطينية بإعتبارها من التراث الثقايف غري املادي.
املطلب األول :ماهية التراث الثقايف غري املادي.
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املطلب الثاين :التعريف بالدبكة الشعبية الفلسطينية.
املبحث الثاين :صور اإلعتداءات اإلسرائيلية على الدبكة الفلسطينية وآليات مواجهتها.
املطلب األول :صور اإلعتداءات اإلسرائيلية على الدبكة الفلسطينية.
املطب الثاين :دور منظمة (اليونسكو) يف محاية الدبكة الشعبية الفلسطينية.
املبحث األول:الدبكة الفلسطينية بإعتبارها من الرتاث الثقايف غري املادي
مل َيعُد تاريخ وحضارة الشعوب مقتصرة على التراث الثقايف املادي ،الذي جيب محايته
واحملافظه عليه ليُعرب عن تاريخ وحضارة األمة ،بل أصبحت املمارسات والتصورات إحدى أشكال
التراث الثقايف غري املادي ،والذي ينتقل من جيل إىل جيل لُيعرب أيضا عن تاريخ وحضارة األمة،
ويو اكب تقدمها ،ويف هذا السياق تعترب الدبكة الشعبية الفلسطينية إحدى عناصر التراث
الثقايف الفلسطيين غري املادي ،واليت تعرب عن هوية هذا الشعب ،وتتناقلها األجيال الفلسطينية؛
لتبقى هوية مميزة للشعب الفلسطيين.
املطلب األول :ماهية الرتاث الثقايف غري املادي
يعكس تراث أي أمة من األمم تارخيها احلضاري وواقعها ومؤشر التقدم الذي وصلت
إليه ، 1فما ختلفه األمة من شواهد متنح الشعور باالنتماء ومعرفا للهوية وفهم املاضي ،والشعور
باألمان بالتطلع حنو املستقبل يف ظل دينماكية العامل املعاصر.2
ومبقدار ما حيس األفراد بقدرهتم على اجلمع بني القيمة واملمارسة وقبول األخر فإهنم
حيققون بقدر كبري هويتهم الوجودية واملعنوية يف آن واحد ،3ويتميز التراث غري املادي باحتواء
األحداث واملعارف اليت عاشتها الشعوب،4
وقد ورد يف اتفاقية صون التراث الثقايف غري املادي لعام  ،2003مفهوم التراث الثقايف
غري املادي بأنه :املمارسات والتصورات وأشكال التعبري واملعارف واملهارات  -وما يرتبط هبا من
آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية  -اليت تعتربها اجلماعات واجملموعات ،وأحيانا األفراد،
جزءا من تراثهم الثقايف .وهذا التراث الثقايف غري املادي املتوارث جيال عن جيل ،تبدعه
اجلماع ات واجملموعات من جديد بصورة مستمرة مبا يتفق مع بيئتها وتفاعالهتا مع الطبيعة
 - 1مسري إبراهيم حسن ،الثقافة واجملتمع ،ط ،1دار الفكر ،دمشق ،2007 ،ص.383
2

 -دليل إدارة التراث الثقايف العاملي ،منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(يونسكو) باريس ،نوفمرب

 ،2016ص.12

 - 3طالل معال ،التراث الثقايف غري املادي تراث الشعوب احلي ،اوراق دمشق ،العدد ( ،2017 )4مركز دمشق لألحباث
والدراسات ،ص .9
 - 4املرجع نفسه ،ص.10
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وتارخيها ،وهو ينمي لديها اإلحساس هبويتها والشعور باستمراريتها ،ويعزز من مث احترام التنوع
الثقايف والقدرة اإلبداعية البشرية .وال يؤخذ يف احلسبان ألغراض هذه االتفاقية سوى
التراث الثق ايف غري املادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة املتعلقة حبقوق اإلنسان ،ومع
مقتضيات االحترام املتبادل بني اجلماعات واجملموعات واألفراد والتنمية املستدامة .1وهبذا
يتجلى "التراث الثقايف غري املادي" بصفة خاصة يف اجملاالت عدة نشري إليها يف اهلامش.2
ويقصد بعبارة «الصون» التدابري الرامية إىل ضمان استدامة التراث الثقايف غري املادي،
مبا يف ذلك حتديد هذا التراث وتوثيقه وإجراء البحوث بشأنه واحملافظة عليه ومحايته
وتعزيزه وإبرازه ونقله ،ال سيما عن طريق التعليم النظامي وغري النظامي ،وإحياء خمتلف
جوانب هذا التراث.3
وما مييز هذا التراث هو احليوية اليت جتعله قادرا على االستمرار واحلياة ككائن حي
يتكيف باستمرار مع تطور اجملتمعات والبيئة احمليطة ليستمر يف وجوده ،فهذا النوع يفرض
طبيعة التعامل معه ليس للمحافظة عليه ،وإمنا لصونه وإبقائه يف حالة دميومة تارخييا
واجتماعيا.4
فال تراث الثقايف غري املادي ليس املعارف أو القيم او املعاين أو الرموز أو القواعد
والعادات ،بل هو اآلليات والفعاليات اليت تسمح بنشوء هذه املعارف وختلقها ،مبعىن أنه ليس
أثرا ماضيا وإمنا هو احلي يف سلوك األفراد واجلماعات وممارساهتم احلياتيه وعاداهتم اليومية،
وهذا ما يربز أمهية التراث الثقايف غري املادي ،اليت ال تكمن يف متظهره الثقايف يف حد ذاته،
وإمنا يف املعارف واملهارات الفنية اليت تنتقل بواسطته من جيل إىل آخر ،والقيمة االجتماعية
واالقتصادية اليت ينطوي عليها هذا النقل للمعارف .5

 - 1أنظر :الفقرة ( )1املادة ( ) 2من اتفاقية صون التراث الثقايف غري املادي لعام .2003
( - 2أ) التقاليد وأشكال التعبري الشفهي ،مبا يف ذلك اللغة كواسطة للتعبري عن التراث الثقايف غري املادي؛ (ب) فنون
وتقاليد أداء العروض؛ (ج) املمارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت؛ (د) املعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة
والكون؛ (ه) املهارات املرتبطة بالفنون احلرفية التقليدية .أنظر :الفقرة ( )2املادة ( )2من اتفاقية صون التراث
الثقايف غري املادي لعام .2003
 - 3أنظر :الفقرة ( )3املادة ( )2من اتفاقية صون التراث الثقايف غري املادي لعام .2003
 - 4طالل معال ،املرجع السابق ،ص .8
 - 5املرجع نفسه ،ص .10
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ويوفر القانون احلماية املناسبة والدائمة للتراث الثقايف غري املادي رغم الطبيعة
املتغرية بإستمرار هلذا التراث ،فهو خيلق الظروف املناسبة لإلبداع حلماية التراث غري املادي
وصونه.
املطلب الثاني :التعريف بالدبكة الشعبية الفلسطينية
تعترب الدبكة الشعبية الفلسطينية إحدى أشهر صور التراث الشعيب الفلسطيين ،الذي
حتافظ عليه األجيال الفلسطينية وتورثه ملن بعدها ،حفاظا على هوية الشعب الفلسطيين
وتارخيه ،وتعبريا عن واقعه ،وتعزيزا لروحه النضالية يف املقاومة الشعبية ضد اإلحتالل ،ونقل
واقع ومعاناة الشعب الفلسطيين إىل احملافل العربية والدولية ،وذلك من خالل أداء هذه
الدبكة ،اليت أصبحت بعد النكبة الفلسطينية إحدى رموز النضال الشعيب.1
كانت الدبكة قبل االحتالل تأخذ طابع املناسبات ،ففي األفراح واملناسبات املختلفة يتم
أداء الدبكة الفلسطينية مرتبطة ببعض األغاين باللهجة العامية اليت تعرب عن املناسبة؛
فالدبكة ترتبط بالغناء يف املناسبات وغالبا باإلسم ،أي أن اإلسم يعرب عن نشاط فين شعيب
يتداخل فيه االثنني معا.2
وبعد النكبة اليت حلت بالشعب الفلسطيين عام  ،1948وهتجريه من أرضه ،اختذت
الدبكة منحا أخرا ،حيث أصبحت شكالً من أشكال النضال الوطين؛ مما جعلها أكثر تنظيما
وممارسة ،خاصةً منذ بداية الثمانينات من القرن العشرين ،وأصبح العمل على هذا النوع من
التراث يتم بشكل منسق هبدف نقل تراث وحضارة الشعب الفلسطيين للمحافل الدولية
والعاملية.3
وأصبحت األغاين متتزج بالدبكة الفلسطينية ،ومتدح تراب الوطن وتصف األرض
والبلدات الفلسطينية ،وحتث على التشبث هبا ،4مثل أغنية "يا زريف الطول وقف تقلك رايح
عالغربة وبالدك أحسنلك" وأغنية " يا أرض بالدي يا بعد روحي عنك ما أتنازل واهلل وما
بروح" وغريها من األغاين اليت تعكس صور النضال واملقاومة.5

 - 1الدبكة الشعبية ،وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية(وفا) تاريخ زيارة املوقع .2019/2/12

 - 2الياس سحاب وسليم سحاب ،املوسيقى والغناء يف فلسطني ،املوسوعة الفلسطينية ،ق ،2جملد ،4،1999ص .716
 - 3الدبكة الشعبية ،الدبكة الفلسطينية ،من خالل :تاريخ زيارة املوقع .2019/2/13
4

 -بنان صالح الدين ،البعد الوطين يف األغنية الشعبية الفلسطينية خالل الفترة ما بني  ،1948 1917جملة

العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،اجمللد ( )43ملحق( ،2016 )2اجلامعة األردنية ،ص .1132
5

 -نور علوان ،املقاومة الثقافية :الدبكة الشعبية الفلسطينية يف صفوف النضال األوىل ،نون بوست ،تاريخ زيارة

املوقع 2019/2/13
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ومنذ بداية الثمانينات من القرن العشرين ظهرت فرق دبكة فلسطينية عديدة يف الوطن
والشتات؛ للمحافظة على اهلوية الفلسطينية من الطمس واإلندثار ،والتعبري عن حق الشعب
الفلسطيين يف تقرير مصريه ،1ويتم أداء الدبكة الفلسطينية من خالل تشابك األيدي كدليل
على الوحدة والتض امن ،وتضرب األرجل باألرض داللة على العنفوان والرجولة ،ترافقها أغاين
تعرب عن عمق االنتماء لألرض الفلسطينية اليت حيبها هؤالء ،وتتكون فرقة الدبكة من
جمموعة ال تقل عن عشرة دبيكة وعازف الريغول أو الشبابة والطبل ،2وهناك أنواع من للدبكة
الفلسطينية.3
املبحث الثاني :صور اإلعتداءات اإلسرائيلية على الدبكة الفلسطينية وآليات مواجهتها
منذ بداياته أنكر املشروع الصهيوين وجود الفلسطينيني كليا ،ونفي وجود سكان أصليني
لفلسطني ذوي هوية وحضارة خاصة ،فقد جاء يف املؤمتر الصهيوين األول أن أحد أساليب
حتقيق الوطن القومي اليهودي يف فلسطني تنمية الوعي الثقايف اليهودي ،وجاء يف وعد بلفور يف
نوفمرب  1917وصف السكان األصليني لفلسطني بأهنم "أقليات غري يهودية".4
وال شك أن إدعاءات إنكار وجود الشعب الفلسطيين ،تنطوي على إنكار أي تراث له؛ إذ أن
اإلعتراف بوجود تراث غري التراث اإلسرائيلي املفترض ينسف األسطورة اإلسرائيلية ،مما يعين
زيف وبطالن األساس الذي تقوم عليه إسرائيل ،ومن هنا تقوم السياسية اإلسرائيلية على نفي
وجود أي تراث فلسطيين.5

 - 1نور علوان ،مرجع سابق.
 - 2الدبكة الشعبية ،نشأة الدبكة الشعبية ،تاريخ زيارة املوقع 2019/2/13

 - 3الكرادية أو الطيارة :تتميز باإليقاع السريع ،فال بدَ أن يكون من يزاوهلا يتمتع باللياقة ،واحلركة السريعة،
ويكون لديهم جتانساً يف احلركة مع أقراهنم دبكة الدلعونا :وهي ذات إيقاع متوسط ،دبكة زريف الطول :ينتشر
فيها املديح والبحث عن املناقب املوجودة يف البشر ،وهي تستخدم عادةً يف الغزَل خالل األفراح واملناسبات
األخرى .دبكة الدحِّيّة :وينتشر هذا اللون من الدبكة عند البدو وهي خاصة هبم ،وفيها تصفيق بطريقة خاصة
تسمى "تسحيجات" ،ويردد املشاركون كلماتٍ قد ال يفهمها اآلخرون.
4

 -شريف كناعنة ،من نسي قدميه..تاه ،دراسات يف التراث الشعيب واهلوية الفلسطينية ،مطبعة أبو غوش ،رام

اهلل ،2000 ،ص .170
5

 -عدنان حسني عياش ،النكبة وأثرها على املوروث احلضاري الفلسطيين ،جملة دراسات تارخيية ،العدد()16

حزيران  ،2014جامعة البصرة ،ص .152
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املطلب األول :صور اإلعتداءات اإلسرائيلية على الدبكة الفلسطينية
يسعى اإلسرائيليون إىل تفكيك الشخصية الفلسطينية وإلغاء خصوصيتها ،بإنتحال
التراث الفلسطيين ونسبته للتراث اإلسرائيلي مبا يناسب ادعاءهتم وتوجهاهتم ،1ألن التراث
الفلسطيين نابعا من واقع دميومة ارتباط الشعب الفلسطيين بوطنه؛ وألن التراث الفلسطيين ما
كان له أن يتكون لوال الصلة الوثيقة لإلنسان الفلسطيين بأرضه وتارخيه وحضارته ،فاحلفاظ
على هذا التراث هو حفاظ على أحد املقومات الرئيسية خلصائص الوطن الفلسطيين وهويته
القومية اإلنسانية .2وهذه اهلوية يعرب عنها التراث ،3وتشكل الدبكة الشعبية بإعتبارها أحد
عناصر التراث الفلسطيين غري املادي أحد وسائل تعزيز الوعي الوطين الفلسطيين ومقاومة
اإلحتالل وإبراز معاناة الشعب الفلسطيين ورفض إندثار قيمه الوطنية.
وقد قامت إسرائيل باإلعتداء على اهلوية الوطنية الفلسطينية واليت طالت التراث
الشعيب غري املادي ،وذلك بالسرقة والطمس والتزوير والتشويه ،هبدف حمو اهلوية والتاريخ
الفلسطيين وتسهيل احتالل األرض والشعب .4وقامت فرقة الفنون الشعبية اإلسرائيلية بتقدمي
عدد من مناذج الفولكلور الشعيب الفلسطيين يف أثناء مشاركتها يف مهرجان اللوز مبدينة
أغرغينتو اإليطالية  2010ونسبت الفرقة اإلسرائيلية إىل تارخيها الثقايف والفين املزعوم

رقصات الدبكة الفلسطينية وقدمتها للحضور اإليطايل على أهنا فنون إسرائيلية ،5وراحت

الفرق الفنية اإلسرائيلية تُقدم الفلكلور الفلسطيين يف احلفالت العاملية على أنه إرثها
التارخيي ،6ومن جهة أخرى تقوم إسرائيل بترسيخ فكرة أن التراث الشعيب الفلسطيين(الدبكة)
عبارة عن مادة غري جديرة باالحترام فهي تدل على التخلف والعقلية القدمية اليت ال تتناسب

مع احلياة والتقدم الذي يشهده العامل املعاصر ،7كما تقوم إسرائيل مبنع الفرق الفلسطينية من
السفر إىل اخلارج لتمثيل الشعب الفلسطيين.

 - 1شريف كناعنه ،التراث الفلسطيين بني الطمس واإلحياء ،مركز إحياء التراث العريب ،الطيبة ،1986 ،ص.23
 - 2عدنان حسني عياش ،املرجع السابق ،ص.155
3

 -عبري داوود املراغي ،تأثري اإلحتالل اإلسرائيلي على اهلوية الوطنية الفلسطينية ،رسالة ماجستري ،كلية

اآلداب ،جامعة الشرق األوسط ،عَمان ،2013 ،ص .66
 - 4املرجع نفسه ،ص.71

 - 5اسرائيل تسرق الدبكة ،تاريخ زيارة املوقع .2019/2/20
 - 6جنالء اخلضر ،التراث الشعيب الفلسطيين ،شطرنج لإلعالم ،تاريخ زيارة املوقع .2019/2/23
 - 7املرجع نفسه.
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املطب الثاني :دور منظمة (اليونسكو) يف محاية الدبكة الشعبية الفلسطينية
حددت املادة األوىل من ميثاق منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة أهدافها يف
املسامهة يف حفظ السلم واألمن الدوليني ،عن طريق توثيق التعاون الدويل بني الدول يف
جماالت التعليم والعلوم والثقافة؛ من أجل إحترام عاملي للعدالة وقواعد الشرعية وحقوق
اإلنسان وحرياته األساسية ،بصفتها حقوقا مكفولة لشعوب العامل وبدون أي متييز عنصري
بناء على األصل أو اجلنس أو اللغة أو الدين.1
وما تقوم به إسرائيل يف األراضي الفلسطينية احملتلة من تدمري وسرقة وتشويه للتراث
الثقايف الفلسطيين املادي وغري املادي ،وتغيري للطبيعة اجلغرافية والدميغرافية هلذه األراضي،
ميثل انتهاكا واضحا حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب اجلماعية يف محاية التراث الثقايف.
وقد بدأ مكتب اليونسكو يف دولة فلسطني املوجود يف مدينة رام اهلل العمل على محاية
وتعزيز التراث الثقايف غري املادي يف عام  ،2005حيث قدم املساعدة الفنية لوزارة الثقافة
الفلسطينية إلعداد ملف ترشيح احلكاية الشعبية إلعالن روائع التراث الشفهي وغري املادي
لالنسانية.2
واستمر التعاون بني اليونسكو ووزارة الثقافة من أجل محاية وتعزيز التراث الثقايف غري
املادي من خالل برنامج"الثقافة والتنمية يف األرض الفلسطينية احملتلة" وهو برنامج مدته ثالث
سنوات ( .)2012-2009حيث قدم الربنامج املساعدة الفنية والدعم املايل لوزارة الثقافة للبدء
بتأسيس السجل الوطين الفلسطيين للتراث غري املادي من خالل تطوير قائمة حصر ألشكال
التراث الثقايف غري املادي مثل احلكايات الشعبية والرقص التقليدي وثقافة الصيد واملعرفة
الزراعية.
لكن جمرد حصر التراث الثقايف غري املادي ال يكفي ،وإمنا يتعني على اليونسكو أن متارس
دورها يف وقف قيام إسرائيلي بسرقة التراث الفلسطيين.
3

فبعد إنضمام فلسطني كدولة كاملة العضوية إىل عضوية اليونسكو يف نوفمرب ، 2011
ومصادقتها على امليثاق التأسيسي للمنظمة ،وانضمامها إىل مثانية اتفاقيات وبروتوكوالت ذات
صلة منبثقة عن اليونسكو ،مبا فيها اتفاقية محاية التراث الثقايف غري املادي ( )2003يف 8
كانون أول 2011
 - 1حممد سامح عمرو ،حماضرات يف النظيم الدويل ،بدون ط ،دار النهضة ،القاهرة ،2007/2006 ،ص.299،298
 - 2التراث الثقايف غري املادي ،مكتب اليونسكو يف رام اهلل :تاريخ زيارة املوقع.2019/2/24 ،

 - 3العلم الفلسطيين يرفرف يف مقر اليونسكو بعد قبول فلسطني عضوا جديدا باملنظمة ،مركز أنباء األمم املتحدة،
تاريخ زيارة املوقع 2019/2/24
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و ميكن لدولة فلسطني أن تطالب حبقوقها من خالل العمل مع مؤسسات اليونسكو ،والسعي
إلرغام الدول الثالثة واألطراف الدولية الفاعلة للضغط على اسرائيل لإلمتثال إللتزاماهتا أمام
اليونسكو.
يتضح مما تقدم أن إطار اليونسكو إذا ما استخدم كما ينبغي سيدعم قدرة فلسطني على
استرداد تراثها الثقايف غري املادي الذي نسبته إسرائيل لنفسها ومنع إسرائيل على تقدمي
التراث الثقايف الفلسطيين غري املادي لليونسكو ضمن قائمتها للتراث الوطين ،وبالتعبئة
اإلستراتيجية مل وقفها السياسي والقانوين احملسن من النظام الدويل ،وميكن لفلسطني أن حتشد
الدعم ملطالبة إسرائيل باجلرب الكامل لألضرار مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويض عن األضرار
اليت حلق الشعب الفلسطيين جراء سرقة هويته الوطنية.
خامتة:
ويف هناية هذا البحث خنصص اخلامتة ألهم ما توصلنا إليه من نتائج ،وما نرى ضرورته
من توصيات على النحو التايل:
أوال – النتائج:
 الدبكة الشعبية الفلسطينية تعرب عن هوية الشعب الفلسطيين ونضاالته.
 ترتبط الدبكة الشعبية الفلسطينية حبق الشعب يف تقرير املصري.
 التراث الثقايف غري املادي له أثر بالغ يف التعبري عن هوية الشعوب.
 تسعى إسرائيل إىل طمس هوية الشعب الفلسطيين من خالل سرقة التراث الثقايف غري
املادي الذي ال يدون بل تتناقله األجيال مشافهة.
 تتعرض الدبكة الشعبية الفلسطينية لصور عديدة من اإلعتداءات اإلسرائيلية.
 يقع عل ى عاتق اليونسكو دور كبري يف محاية الدبكة الشعبية الفلطسينية بإعتبارها إحدى
عناصر التراث الثقايف غري املادي.
ثانيا  -االقرتاحات:
 دعوة وزارة الثقافة الفلسطينية إىل إحياء الدبكة الشعبية والعمل على نشرها يف الوسائل
اإلعالمية املختلفة على الصعيد احمللي والعريب والدويل من أجل التعريف هبا كهوية ثقافية
للفلسطيين.
 دعوة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إىل إضافة التراث الثقايف غري املادي يف املناهج
التعليمية ومنها الدبكة الشعبية.
 دعوة وزارة الثقافة الفلسطينية إىل تبين دورات تدريبية مُخصصة يف الدبكة الشعبية
بكافة أنواعها.
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 دعوة السفارات الفلسطينية يف اخلارج واجلاليات الفلسطينية إىل إدخال الدبكة يف
األعراس واالحتفاالت واملناسبات الوطنية.
 دعوة منظمة اليونسكو إىل العمل على وقف كافة صور اإلعتداءات اإلسرائيلية على الدبكة
الفلسطينية.
 دعوة اليونسكو إىل منع دول العامل من استقبال الفرق الفنية اإلسرائيلية اليت متارس
الدبكة الفلسطينية بإعتبارها سارقة للتراث الفلسطيين.
قائمة املراجع:
اوال – الكتب:
 -1مسري إبراهيم حسن ،الثقافة واجملتمع ،ط ،1دار الفكر ،دمشق.2007 ،
 -2شريف كناعنة ،من نسي قدميه..تاه ،دراسات يف التراث الشعيب واهلوية الفلسطينية ،مطبعة أبو غوش ،رام
اهلل.2000 ،
 -3شريف كناعنه ،التراث الفلسطيين بني الطمس واإلحياء ،مركز إحياء التراث العريب ،الطيبة.1986 ،
 -4حممد سامح عمرو ،حماضرات يف النظيم الدويل ،بدون ط ،دار النهضة ،القاهرة.2007/2006 ،
 -5دليل إدارة التراث الثقايف العاملي  ،منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(يونسكو) باريس ،نوفمرب
.2016
ثانيا  -الرسائل العلمية:

 -1عبري داوود املراغي ،تأثري اإلحتالل اإلسرائيلي على اهلوية الوطنية الفلسطينية ،رسالة ماجستري ،كلية
اآلداب ،جامعة الشرق األوسط ،عَمان.2013 ،
ثالثا  -مقاالت يف الدوريات:

 -1بنان صالح الدين ،البعد الوطين يف األغنية الشعبية الفلسطينية خالل الفترة ما بني  ،1948 1917جملة
العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،اجمللد ( )43ملحق( ،2016 )2اجلامعة األردنية.
 -2الياس سحاب وسليم سحاب ،املوسيقى والغناء يف فلسطني ،املوسوعة الفلسطينية ،ق ،2جملد.4،1999
 -3طالل معال ،التراث الثقايف غري املادي تراث الشعوب احلي ،اوراق دمشق ،العدد ( ،2017 )4مركز دمشق لألحباث
والدراسات.
 -4عدنان حسني عياش ،النكبة وأثرها على املوروث احلضاري الفلسطيين ،جملة دراسات تارخيية ،العدد()16
حزيران  ،2014جامعة البصرة.
رابعا – املقاالت على االنرتنت:

 -1الدبكة الشعبية ،وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية(وفا) من خالل :تاريخ زيارة املوقع 2019/2/12
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4238.

 -2الدبكة الشعبية ،الدبكة الفلسطينية ،من خالل :تاريخ زيارة املوقع 2019/2/13
https://sites.google.com/site/dabkefolk/types/palestinian .

 -3أ /نور علوان ،املقاومة الثقافية :الدبكة الشعبية الفلسطينية يف صفوف النضال األوىل :من خالل ،نون بوست،
 https://www.noonpost.com/content/21044تاريخ زيارة املوقع 2019/2/13
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 -4الدبكة الشعبية ،نشأة الدبكة الشعبية ،من خاللhttps://sites.google.com/site/dabkefolk/origination :

تاريخ زيارة املوقع .2019/2/13
 -5اسرائيل تسرق الدبكة ،موقع خربين ،من خالل http://www.khaberni.com/news :تاريخ زيارة املوقع
.2019/2/20
 -6جنالء اخلضر ،التراث الشعيب الفلسطيين ،شطرنج لإلعالم ،من خالل /http://www.shataranj.com :تاريخ
زيارة املوقع .2019/2/22
 -7التراث الثقايف غري املادي ،مكتب اليونسكو يف رام اهلل من خالل :تاريخ زيارة املوقع2019/2/24 ،
http://www.unesco.org/new/ar/ramallah/culture/intangible-cultural-heritage.

 -8العلم الفلسطيين يرفرف يف مقر اليونسكو بعد قبول فلسطني عضوا جديدا باملنظمة ،مركز أنباء األمم املتحدة،
من خالل :تاريخ زيارة املوقع .2019/2/24
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=15871#.VEVx82cyl3A
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