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 :الملخص
ثار هو ملك لنا جميعًا وله  دور التراث ودوره الملموس فى كل بلدان الوطن العربى التى تعد من أغنى مناطق العالم باآل

 ةعهد السهجل الحهى لح هار وي   ،دنا فهى توثيهق صهتحات التهاريم وحمهل معه  العديهد مهن القهيموقهد سهاع ،فعال فى ربهط الشهعوم معهاً 
نسهههمن أن يكهههون مركهههعًا للصهههراعات   ا ألهههذلك  بهههد لنههها جميعهههًا مهههن التصهههد  والحمايهههة لتراثنههها و ؛ اإلنسهههان وحمايهههة الهويهههة العربيهههة 

بها البلهد فالبهد للتكهاتف للحتهاظ علهى مها تبقهى لهدينا فهى  ن ما حدث فى يافا ظروف استثنائية مرتافإن ما استسلمنا ، السياسية 
ًا كمقتنيات مع استمرارية للوعى الهدائم لمها نمتلكه  وكيتيهة ًا وفني  بالدنا العربية بالتوثيق والتسجيل لما نمتلك  فى كل البلدان معماري  

ن لهم يكههن ملموًسه لههذا سهنقوم بتوثيههق يافهها  ؛ به  صههتحات التهاريم فههى الهذاكره ويههذكرنا افالبههد أن يكهون محسوًسهه ااسهتمراريت  حتههى وال
 ومساجدها ومقابرها اإلسالمية والمسيحية.

 .المقبرة األرثوذوكسية ؛مسجد السكسك ؛مسجد البحر؛ مسجد العجمى مسجد الحسن بك؛ مسجد يافا؛ الدالة:الكلمات 
Abstract: 

The archaeological heritage and its tangible role in all the countries of the Arab world, 

which are among the richest regions of the world in antiquities, belongs to all of us and has an 

effective role in linking peoples together and has helped us document the pages of history. 

He carried with him many values and was a record of human civilization Therefore, all 

of us must confront and protect our heritage and do not allow it to be a center for political 

conflicts And that we hasten to record and document the remainder after many countries have 

lost a large part of it, such as Syria, Libya, Iraq, Lebanon and Palestine, which is the model that 

the research paper deals with, so that we may direct the awareness and perception call to record 

and document the remaining ones. 

Key words: 

Hassan Bey Mosque, Jaffa Mosque, sea mosque, Al-Ajami Mosque, Siksek Mosque, Orthodox 

cemetery. 
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 التعدى على التراث األثرى الفلسطينى:
وشهواهد علهى الرغبههة مهن طمهس التهاريم وتههدمير الهويهة التلسهطينية عديهدة أهمههها  ةلعهل مها لهدينا مههن أدله

الهذ  يعهود للعصهر األيهوبى والرغبهة  1حهتالل مهن ههدم جسهر بهام الم اربهة القدس وما تعرض ل  من قوات ا 
عتهدا  علهى المواقهع األثريهة فهى نهابلس للمسهجد األقصهى وكهذلك ا فى استبدال  بجسر معلهق لسههولة الوصهول 

حههراق ال رفههة العلويههة بالكنيسههة وكههذلك  40مهها يقههرم مههن  2حيههث تههم حصههار كنيسههة المهههد ، وبيههت لحههم  يومههًا وال
م وههو أقهدم تهاريم سهجل علهى النصهو  444الكنيسة البيعنطية فى جباليا يعهود تهاريم ههذه الكنيسهة علهى عهام 

تيسهها  باإل ههافة علههى العديههد مههن الرسههوم التسي ، كتشههافها علههى مههدنل الكنيسههةالسههبع  عشههر التههى تههم الكتابيههة ا
ثهههار كنيسههة القهههديس هيالريهههون وكهههذلك سهههرقة آالمتنوعههة، و  يتوتنههها التعهههد  فهههى صهههورة سههرقة ممثلهههة فهههى سهههرق  

 منطوطات واد  قمران.
 الكيان الصهيونى:
بوصههتها ديانههة وبههين الصهههيونية كونههها حركههة عنصههرية مماثههل علههى التترقههة بههين اليهوديههة شههير  بههد أن ن  

فقد نشأت الصههيونية كبدايهة فهى بلهدان  ،للتترقة بين الديانة المسيحية وبين الصليبية بوصتها حركة استعمارية
أشههير أي ههًا علههى أن  ىولكنهه، ين وظلههت فتههرة طويلههة حتههى تناولههها اليهههود وقبلههوا بههها بيبهها علههى أيههد  الصههلو أور 
وينظههرون علههى  ةوهههو أحههد المههذاهم المسههيحية الرئيسههة الثالثهه 3 ىتسههتانتمههنهم ينتمههون علههى المههذهم البرو  ديههدالع

 يا الصهيونية.الق اومن نالل ذلك يندمون فى العهد القديم  4 ةالصهيونية وكأنها تحقيقًا لنبو ة التورا
                                                 

عههرف باسههم بههام سههلوان وبههام الباغهه  ذو طههراع مملههوكى هههو أقههرم األبههوام للههدنول للمسههجد األقصههى الشههريف ي  : الم اربهه  بههام 1
الهذ  دابته  فهى ليله  اإلسهرا  والمعهرا  وههو الحهائط ومالصق لحائط البراق )الهذ  ربهط فيه  رسهولنا الكهريم صهلى ا  عليه  وسهلم  

 .يدعى اليهود أن  جع  من هيكل سليمان بدون أ  سند شرعى أو قانونى
 )رقم الصتحة   م1996 ،حبا  التراث والبحوث اإلسالميةعمؤسسة  لمحات من تراثنا النالد،،  عبدا  أحمد حمد يوسف،

لعهالمى لمنظمهة اليونسهكو وبدايهة  همن  ئحهة التهراث ا م2012: تعد مهن أههم مواقهع التهراث العهالمى أدرجهت عهام المهد كنيسة 2
علهى مقربههة  م هارةم وممها شهاهدت 326عقامتهها كانهت عنهدما عارت الملكهة هيالنهه  أم الملهك قسهطنطين األرا هى التلسهطينية عههام 

من بيت لحم وتم ربط ما ذكر بإنجيل متى من مو ع ميالد المسين وقد أقام الكنيسة الملك قسطنطين بجهوار الم هارة أو المهعود 
 .ورها بكنيسة باعيليكيا كبيرةوجا

المجلهههس األعلهههى للشهههئون ، مهههاهر سهههعاد مراجعهههة محمهههد عبهههدالقادر محمهههد، عسهههكندر عكهههى :ترجمهههة، ثهههار فلسهههطينآ، أولبرايهههت ولهههيم،
  .11 م،1971، الكتاماإلسالمية 

ومها، ههى عحهد  مهذاهم : معنى الكلمة حرفيهًا )المحتجهين  والهبعض يهذكر المقر هين عشهارة علهى رف ههم لكنيسهة ر البروتستانت 3
يمههانهم بههإن الكتههام المقههدس هههو المصههدر صههالحية فههى أوربهها فههى القههرن السههادس الههدين المسههيحى وتعههود علههى الحركههة اإل عشههر وال

البروتسهتانت العديهد مهن سهلطة للكهنهة وانبثهق مهن الكينسهة  يةالوحيد للمعرف  المنتص  بأمور اإليمان دون الوساط  البشرية من أ
لبروتسههتانية فههى ويقتههرن تههاريم اعههة ودنلههت مصههر بواسههطة اإلرسههاليات مههن أمريكهها الشههمالية وتمركههعت فههى أسههيوط المههذاهم المتتر 

بهه  هههو عنشهها  الههذ  اسههتمر يبشههر بههها مهها يقههرم مههن نمسههة وعشههرون عامههًا وكههان أول شههى  يقههام  وطسههنمصههر باسههم الههدكتور 
مقابل عام  بدونشر هذا هو عقامة الجامعة األمريكية بالقاهرة المدارس لنشر المذهم ولعل من أهم ما قدم بواسطة اإلرساليات لن

 .م1919
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كد أن فلسطين األرض المقدسة ما يؤ وقد جمعت الطائتة البروتستانت بين نبو ة دانيال فى العهد القديم 
ن المسههين سههيعود علههى هنههاك لههيحكم أمجههدو و عنههد جبههل للسههيد المسههين  ةالتههى ستشهههد الهعيمههة للقههو  المناه هه

اليهههود علههى فلسههطين وترتهم علههى ذلههك عمههل حتههائر وتنقييههم  ةذلههك  بهد مههن عههودولكههى يههتم  ة،سههنتباعه  ألههف أ
وقد داعم هذا بريطانيا والو يات والسيطرة على األرا ى ال  هدف  األساس و ع تاريم لليهودية تمهيدًا لالستي

 المتحدة.
عطا ومههع وجههود الدولههة متيههاعات األجنبيههة ناصههًا علههى فلسههطين منههذ عههام ههها العديههد مههن ا ئالعثمانيههة وال

م 1867صهدر عهام م ولعل ما ساعد فى ذكر أكثر ممها سهبق ههو صهدور قهانون تملهك األرا هى الهذ  1840
 تر نلهههفوبهههدأت ذلهههك لبريطانيههها ثهههم روسهههيا ثهههم فرنسههها والنمسههها ومهههن ههههذا التسههه ،فهههى القهههدسإلنشههها  قنصهههليات 

عههام ة عبههد الحميههد الثههانى وكههان لهه  وقتههدرك هههذا السههلطان العثمههانى قههد أو ، القنصههليات بههدأ الت ل ههل والتوسههع 
لت علهى وصه ةالعحف بالمستعمرات بعد أن كانت نمسهتكاثر محاو ت لم تكلل بالنجاح و مجرد م ولكن 1909
وأثنهها  قيههام الحههرم العالميههة األولههى انتهههعت بريطانيهها اشههتراك الدولههة العثمانيههة  ههدها فأرسههلت  ة،مسههتعمر  47

م أقامهت بريطانيها عدارة 1917 وفهى عهام، هاينةودنلهت بالتعهل ورحهم بهها الصه سهتيال  علهى فلسهطينحملة لال
لكيههان الصهههيونى بتلسههطين ا أكيههد لتواجههدكتم 1947هههذا الكيههان حتههى عههام  وقههد اسههتمر ،لحكههم فلسههطين ةمدنيهه
تلسهطين وتصهدت بعهض ب الكيهانوجهود ههذا  لتوروأعلن على ا على ترك فلسطين بريطانيا أقدمتد ذلك يتأكوب

أصههبن الكيههان وبهههذا  ،م1949 ةنههتتاقيههة الهدا  حتههى الوصههول لقبههول البلههدان العربيههة لههذلك ولههم تسههتر عههن شههى
لهذا  ؛لهذلك بسهبم وجهود األوقهاف ،طمئنهانفلسهطين ولكهن لهم يتملكه  ا على قهدر كبيهر مهن  االصهيونى مسيطرً 

فهى الظهاهر حمايهة أمهالك ال هائبين  ةقانون أمهالك ال هائبين والقهانون به  توريه م1950الكنيست الصهيونى  أقر
العنايهة  ىعن أر هم والباطن هو السيطرة على جميع األوقاف سو  مسيحية أو عسالمية تحت مسم ينبعيدال

 تجاهين:اا ى المقدسة لجميع العقائد وهذا الو ع صار فى باألر 
 تجاه األول الشئون اإلسالمية والدرزية:اال 

وثالث مدارس وعوايا ونانات ولم يبقى سو  مها يقهرم مهن  اجدً مس 160سف قد دمر ما يقرم من ولأل
 .وقد تمركعوا فى الجليل وحيتا 5نصيم من البقا  والدروع  مسجدًا وليافا منهما 40

                                                                                                                                                             
WOTSON, A., The American Mission in Egypt, Cairo, 1888. 

 سههتبنين،ومههتمم رأ  رسههل  القائههل عههن أورشههليم سههتعمر ولمههدن يهههوذا : مهها نصهه  )مقههيم كلمهه  عبههده القههديم العهههد فههى التههوراه نبههو ة 4
للجههة: أنشههتى، وأنهههارك أجتههف. القائههل عههن كههورس: راعههى، فكههل مسههرتى يههتمم. عيقههول عههن أورشههليم: سههتبنى أقههيم القائههل ونربههها 

 .28على  26اي   – 44أشعيا  –العهد القديم  –الكتام المقدس  ،وللهيكل: ستؤسس 
 م.1937 ، القاهرة، للكنيسة اإلنجيلية بمصر والسودانمقال اليوبيل الماسى  ،يوحنا الكسندر،

نهر ويقدسهون النبهى واليهوم اآل ويعتقهدون فهى توحيهد ا  والق ها  والقهدرأههل التوحيهد و  الموحهدون ويطلقون على أنتسهم: الدروع 5
ومعنى  ةالمسيحية واألفالطوني ةشعيم المؤسس الحقيقى لمذهم التوحيد ويميلون على اإلسماعيلية اإلسالمية )الشيعة  وال نوصي

سماعيل الدرع  وهو من أوائل الواعظين للتوحد حيث كانهت حركهة عسم على محمد بن أهل المعرفة والنير وينسم هذا اآلالكلمة 
وبعد ذلك أصبحت الهدعوه علنيه  ولههم ،  ةسرية فى البداية ولها اجتماعات م لق  ويطلقون على تلك ا جتماعات جلسات الحكم
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 تجاه الثانى الشئون المسيحية:اال 
ن تعر ههت أي ههًا لعديههد مههن ال ن و ييونههاني ةمههع رجههال الههدين كتواجههد لقساوسهه ةالسههيطرة أنههذت نطههو  ةبدايهه

سهيطرة مهن الكنيسهة  ةومهن نهالل القساوسه ،بهدون ممارسهة الشهعائر بهها أمهاكن العبهادةجهد االدمار والنهم أو تو 
 النههبس% وكههذلك 7نههت تعههد أمالكههها فههى فلسههطين مهها يقههرم مههن ى كالتهها 6اليونانيههة علههى الكنيسههة األرثوعكسههية 

أكثههرهم فهى حيتهها  7 كنيسههة وديهرين مههنهم ديهر الكرمليههت 32مقبههرة للبطاركهة ومهها يقهرم مههن  14فيمها يقههرم مهن 
 . رر وكنيسة القيس يوحنا ودير مار علياس

 يافا:
ل وترجمتها باليونانية اسم مينا  عاصم  فلسطين الثقافية وهى مشتق  من ا سم الكنعانى المنظر الجمي

ك تقريبهًا  55تقع على الساحل الشرقى للبحر األبيض المتوسط تبتعد عن القدس  ،العالم ئيعتقد أن  أقدم موان
رفهت بالمدينهة البي ها  وههى عحهد  ستراتيجى وعدد السكان وع  من حيث المساحة والموقع ا  مهمةذات مكان  

وقهههد هجرهههها معظهههم  9 بيهههمأتهههل  ةبلديهههوتقهههع اآلن  هههمن  8 ،لمنظمهههة اليونسهههكو ةمواقهههع التهههراث العهههالمى التابعههه
ين فههى حههى العجمههى فقههط جنههوم المدينههة واآلن بههها مهها يقههرم مههن يسههاكنيها واألقليههة الباقيههة مههن أهلههها األصههل

سههالمية وقههد تحولههت كمركههع سههياحى أقيمههت فيهه  التنههادق والمطههاعم  60.000 معظمهههم يهههود وأقليههة مسههيحية وال

                                                                                                                                                             

% مهههنهم فهههى 7% مهههن الهههدروع يعيشهههون فهههى سهههوريا و50ليههههود أي هههًا ويوجهههد اويهههذكر أنههههم يحبهههون ، لههههم  ةطقهههوس دينيهههة ناصههه
 .عسرائيل

تبههاا الديانههة امههن رأرثههوسر بمعنههى مسههتقيم  رذكههسر بمعنههى رأ  ومعناههها اسههتقام  الههرأ  أ   ةكلمههة يونانيههة مركبهه عكسههية:األرثو  6
 .www.BBC.com – الصحيحة
 .م1952 ،العالم العربى مطبع  دار ،قص  الكنيسة القبطية ،بيمح ايريس المصر ،

طائتهه  دينيههة تابعهه  للطوائههف الكاثوليكيههة وتعههرف بههين الطوائههف المنتلتههة باسههم الحبيسههات حيههث الراهبههات المقيمههين  الكرمليههت: 7
 بالدير يحبسون أنتسهم عن العالم لم يرون وج  رجل حتى ولو كان رجل دين بل يحادثون  من نلف مشربي  نشبية.

  .م1933 ،الجيعة ،اإلكليريكى الشرقىالترنسيسكانية فى ذكر  اليوبيل الت ى للمعهد  الرابط 

مكتبههًا وعههده معاهههد  50دولههة يقههع مقرههها الرئيسههى فههى بههاريس ولههها أكثههر مههن  195تتبههع منظمهه  األمههم المتحههدة وبههها  اليونسههكو: 8
يهة والتعلهيم والعلهوم الطبيعيهة والعلهوم اإلنسهانية واإلجتماعيهة والثقافيهة تربتدريسية حول العالم للمنظمهة نمسه  بهرامس أساسهية ههى ال

الطبيعى وحماية حقوق اإلنسان ومن مهامها األساسهية على الح ارة العالمية والتراث واإلعالم وتدعم اليونسكو التعاون العالمى 
دور إلبقائهها سهليمة وههو أمهر يطالهم به  المجتمهع  المواقهع ههى مواقهف تارينيهة وطبيعيهة ولهها أن تعلن مواقع التهراث الثقهافى ههذه

 .م1972تتاقية العالمية لحتظ التراث الثقافى والطبيعى وأهم ما وقعت  منظمة اليونسكو ا  الدولى
  م.2005 ،دار النه ة ،حماي  األثار وعناصر التراث فى القانون الدولى النا  ،وليد ،رشاد

تهدار المدينهة مهن قبهل أمانه  تهل البحر المتوسط أكبهر مدينهة عسهرائيلية مهن حيهث المسهاحة والسهكان  توجد على ساحل أبيم: تل 9
اتنهذها الكيهان الصههيونى أبيم وتعنى بالل هة العربيهة )تهل الربيهع  وههى مسهتوطن  صههيونية تأسسهت فهى  هواحى المدينهة )يافها  

 .سائل اإلعالم العربية تداولت ا سم الجديدسم تل أبيم على يافا حتى و ط ى ا م عاصم  ل  و 1948بعد قيام 
www.Polestineremembered.com.  
www.wikipedia.com. 

http://www.polestineremembered.com/
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ى وقد كان بمدينة يافا ما يقرم من سبعة عشر مسجدًا بعد معارك عديدة من أجهل البقها  وهمها الشهيم والماله
مصهههلى  –الوحهههده  –النعههههة  –العجمهههى  –الطابيههه   –السكسهههك  –العقهههعاق  –الجبليهههة  –حسهههن بهههك  –رسهههالن 
ى أغهراض أنهر  ومعظهم مها ذكهر لألسهف حولهت عله، جليل الشمالية والسهاقية  – دمرامصلى الشيم  –عبدرب  

أو ظلههت م لقههة لسههنوات طويلههة كمسههاجد أو حولههت لنههاد  أو صههحن المسههجد لملعههم ولشههديد األسههف جههع  مههن 
يهههود  وكههذلك قريههة  10 سههطباًل للنيههول وبقريههة العباسههية لألسههف حههول مسههجدها علههى كنههيسابعههض المسههاجد 

 بعناصهرها المعماريهة ةمحتتظهتحول مسجدها أي ًا على كنيس ولهذلك سهنتناول نمهاذ  فقهط لمسهاجد  ةالمسعودي
سالمية تلك المساجد أي ًا بعض التراث الممثل فى مقابر مسيحية ويلى ،وكيانها على اآلن  .وال

 مسجد يافا الكبير: (1
 -هههه 1227م وأجريههت فيهه  عصههالحات 1810سههنة  - هههه1225 بيبههىحسههن شههيد علههى أيههد  الشههيم 

األحيهان مسهجد المحموديهة مسهجد فهى بعهض م على يد محمد أغا المعروف بهأبى نبهوت ويطلهق علهى ال1812
 ههافها أ أةومي هه ةومئذنههكبيههرتين وسههت قبههام صهه يرة متالصههق  لت طيهه  أسههقف المسههجد  قبتههينويتميههع بتواجههد 

ربمها ههو مها جعهل اللهبس بهين عرف بالمحموديهة م ويجاوره سبيل ي  1818سليمان باشا نليت  أحمد باشا الجعار 
سف التحق ب  مساكن فانرة ومحهال تجاريهة تتعهارض مهع ولأل لمحمدي  )مسجد يافا الكبير ومسجد ا مينلالمس

 . شكل  األثر 
 مسجد الحسن بك: (2

عههرف هههذا المسههجد بالمسههجد الصههامد للتعههد  عليهه  ومحاولههة ت يههر و ههع  كمكههان وممارسههة الشههعائر ي  
 وكههان عثمههانىالدينيههة يقههع فههى حههى المنشههية شههيده حسههن بههك الدمشههقى الحههاكم العربههى لبلههده يافهها نههالل الحكههم ال

م حتهى يقهام مكانه  1971عهام  ةوأصدر ل  قهرار ععاله ام وقد ظل فترة طويل  م لقً 1914 عام قائدًا للموقع حيتا
م وقد تعرض للتتجير 1981نرها آمرات  ةولكن تم عل ا  ما قد تقرر وقد تعرض للهدم عد ،تجارياً  محا  24

 لسههوقفههى تحويلهه   ةكانههت الرغبهه م2009عههام وبعههد ذلههك  ةنهههارت مئذنتههاولههذلك  م2008 – 2004 – 2001
البنيهة التحتيههة وت يهر األر ههيات وتهرميم نهها  بالمئذنهه  تههم عمهل تههرميم شهامل للمسههجد  2010ولكهن فههى عهام 
وأقهيم له  سهور مسهتحدث له  أكثهر التى تسبق مدنل المسهجد  ةوكذلك المدنل المؤد  على الرده، بعد عنهيارها 

 للرده  ثم مدنل المسجد. من مدنل يؤد  على الساحة السابقة
 مسجد البحر: (3

م ويقهع بهالقرم مهن شهاطئ البحهر وههو اآلن عهامر لممارسهة 1820 -هه 1237شيد هذا المسجد عام 
وعمهل  م2009وقد تم عمل ترميم ل  مسهتحدث عهام ،  المسيئةالشعائر ولكن  تعرض لكتابات بعض العبارات 

توف وصه ةمحاطهة بهدائرة المئذنه ةتهها جلسهدائريهة التهى فهى نهايال ةوأكثر ما يميهعه المئذنه دهانات تعلو الكتابات

                                                 
 .يجمع في  الناس للصاله: كلمة عبرية معناها بالعربية المو ع الذ  الكنيس 10

 ،مكتبهههة الثقافهههة العربيهههة :القهههاهرة ،2جهههه. ،واعظ وا عتبهههار فهههى ذكهههر النطهههط واآلثهههار المعهههروف بهههالنطط المقريعيههه المههه ،المقريهههع 
 .2.جه ،م1987
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 ةالصههاينمهن علي  كثيهرا ولموقع المسجد المميع على البحر مباشرة تردد  ،ن القراميد ثم الجوسق يعلوه هاللم
ية التهى جاور الكتابهات اإلسهالمت   ة  للعقيدين الكتابات المسيئو دلمكانت  الدينية وت ةه دون مراعاع تنلإلقامة ب  وال
 .بعد ما تم ترميم  للمسجد ةتعين الواجه

 مسجد العجمى: (4
به  وتحديهد اإلقامهة فهى ههذا الحهى  ةين اإلقامهيرض علهى أههل يافها األصهليقع فى حى العجمهى الهذ  ف ه

فقههط ويتههداول أنهه  يحتههو  علههى قبههر الشههيم عبههراهيم العجمههى )أحههد رجههال الههدين الصههالحين  واسههتمر فتههرة طويلههة 
م اقتحههام مههن مجموعههة مههن 2009الدينيههة لسههاكنى المنطقههة ولكنهه  قههد تعههرض فههى ديسههمبر  لممارسههة الشههعائر

 ترميمه  حهديثًا حتهى يهتمكن مهننظهرًا لموقعه  المميهع وأعيهد وتهم  ،البحهر ةيهؤ فهى ر  رغبهتهمتسهترا فهى الصهيونية 
 ب . الدينية ممارسة الشعائر

 مصلى الشيخ مراد: (5
 تمحههووتههرك منلتههات تكههاد  ةعليههها مههن الصهههاين  عتههداتقههع هههذه المصههلى فههى حههى سههلم  وقههد تههم ا 
تهم  وأثنها  القيهام بتنظيهف المصهلى ، المصهلى بتنظيهف ةال رض من وجهود المصهلى وقهد تقهدم أههالى حهى سهلم

 ةسهلموعهاد أههل  ، س المكهاندن  على اإلععا  من جرا  ععالة المنلتات التى ت   ةمن قبل الصهاينعبالغ الشرطة 
 ما كان حتى يتم ممارسة الشعائر الدينية ب .بالتنظيف ورجوا المصلى ك

 مسجد السكسك: (6
عبهدالقادر السكسهك وههو ينتمهى علهى عائلهة بهارعة فهى  يعبهكيعد المؤسهس الحقيقهى للمسهجد ههو محمهود 

بواسههطة السههلطان عبدالحميههد الثههانى ولكههن المسههجد  المسههجد م وقههد أ ههيف للمسههجد نههافورة بصههحن1880يافهها 
م 1948م حتهى عهام 1919تتعرض ل  من تعهديات فقهد توقهف اسهتندام  للعبهادة  مثل  مثل باقى المساجد وما

وتمهت مصهادرة المسهجد بشهكل نههائى فهى عهام  ، علهى مقههى ةبعد هذا التهاريم تحهول جهع  كبيهر مهن رواق القبله
بينمههها أصهههبن الطهههابق العلهههو  نهههاد  لليههههود  ، لتصهههنيع األدوات البالسهههتيكية م وثهههم اسهههتندام  كمصهههنع  1965
 مين.المقي

 المقابر:
حترام للمعتقدات الدينية المنتلتة وممارسة طقوسها أن تسعى عمن األعراف الدولية والمحلية أي ًا مع 

ويجهاور ، البلدان دومًا للحتاظ على األوقاف والمقدسات ومنها بيوت العبادة سوا  معابد أو كنائس أو مسهاجد 
لهذلك سنشهير  ؛ عهن ديانتههاتة التى ينتمهى لهها ب هض النظهر ذلك أي ًا المقابر التى بها رفات الكل طبقًا للطائ

 على بعض من المقابر لمدينة يافا.
 المقبرة األرثوذوكسية: (1

ى حهى الجبليهة فهى مدينهة يافها بجانهم مقبهرة الكعانانه  اإلسهالمية وههى فه األرثوعكسهيةتوجد تلك المقبهرة 
مهن سهم أو أكثهر 50رض مها يقهرم مهن عديد من المقابر المتراصا عبارة عن مصهاطم ترتتهع عهن منسهوم األ

بجلسههتين  ةويعلوههها شههاهد قبههر وبعههض تماثيههل صهه يرة للسههيدة العههذرا  أو السههيد المسههين أو ربمهها محاطهه ، ذلههك
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بهههدانلها  ك رفهههةوظههههر بعهههض منهههها  ، كتتههها  بكتابهههات اسهههم المتهههوفىللمتهههوفى أو ا  ةعليهههها صهههلبان أو أدعيههه
ولألسههف ، م وترتههم علههى ذلههك تحطههيم لههبعض منههها 2013عههام وقههد تههم ا عتههدا  علههى هههذه المقبههره  ةالمصههطب

 نتقام والعبث بتلك القبور.ن عليها شعارات عنصرية تدعو على ا و  د  
 مقبرة الكازخانه: (2

عههد مههن أكبههر المقههابر علههى األرا ههى التلسههطينية تقههع فههى حههى الجبليههة بمدينههة يافهها حيههث كههان بههها مهها ت  
نهيههار أجهعا  كبيههرة اباإل ههافة علهى مقبهرة ثههم نمسهمائ   1000مهن مقبههرة تهم تههدمير مها يقههرم  4000يقهرم مهن 

وكهذلك الثهورة التلسهطينية الكبهر   م1929دفن بهها العديهد مهن شههدا  البهراق  وقد،  عوامل الطبيعة بسبممنها 
أو فرديه  عبهارة وهى عبارة عن مقابر جماعية ت م العديد مهن الرفهات  م1948وكذلك شهدا  النكب   م1936

وقههد كههان مالصههق لههها بعههض المصههاطم ألفههراد  ، وقليههل منههها عليهه  شههاهد قبههر والههبعض بههدون عههن مصههاطم
 وتشجير ما يحيط بالمقابر ككل.)المسيحية واإلسالمية  فصل المقابر  تم ن ثميمسيحي

 :ةمقبرة القشل (3
 عبهههارة عهههن تلهههك المقهههابر مهههن المقهههابر اإلسهههالمية التارينيهههة فهههى يافههها فههههى جهههع  مهههن مقبهههرة البريهههة ت عهههد

 ةفهى الحقبهة التارينيهة المملوكيه ةوقد دفن بها العديد من المسهلمين ناصه ،يعلوها شاهد قبرمصاطم متراص  
ولألسههف تههم التعههد  علههى العديههد مههن المقههابر وتسههاقط  ، للمسههجد الكبيههر بيافهها ةوكههذلك العثمانيههة وهههى مالصههق

ض أجعا  منها نتيجة للتهويد الذ  تم باألجهعة المستحدث  للحتر حتى يقام فندق سهياحى مقهارم منهها ممها عهرا 
 م.2011الكثير منها للتقد عام 

 مقبرة طاسو: (4
 كهههان هدفههه  األسهههاس)قهههانون أمهههالك ال هههائبين  ههههو تلهههك المقبهههرة الهههذ   ا لعهههل أكثهههر مثهههل تهههأثر مهههن جهههر 

 و علهههى اآلن ت وجهههد مقبهههرة عسهههالمية بمدينهههة يافههها أي هههًا والوحيهههدة التهههىوههههى ين نيمصهههادرة أرض وأمهههالك التلسهههط
% مهن أر هها عهام 50ممها كانهت عليه  حيهث لألسهف تهم بيهع تستندم لدفن الموتى حتهى ولهو فهى جهع  بسهيط 

ونقلهت بعهض الرفهات علهى تقلصهت المقبهرة لهذلك  ؛تجاري  عليهها فندق هيلتون ومحالتم وجرفت إلقامة 1973
 .اإلبقا  عليهلاألهالى بأشتال عيتون  حاطهاستندم وقد أمنطقة أنر  والجع  المتبقى اآلن ي  

 مقبرة الشيخ مؤنس: (5
عهرف قهديمًا ك.م شهمال مدينهة يافها كانهت ت   9مهجهرة تقهع علهى بعهد  يةتقع تلك المقبرة فى قريهة فلسهطين

رفهت بعهد ذلهك بقريهة الشهيم على يد الترنسيين نالل الحملة الترنسية وقد ع   م1799كما نطت   الظهر)سم اب
لتداول شواهد عيان بأن  تم العثور على  رين بجانم  تة النههر مالصهق وجهع  منه  أسهتل األشهجار مؤنس 

حامهل بيهرق الرسهول صهلى ا  عليه  وسهلم فهى أحهد ال هعوات ممها  ،شاهد قبر علي  )أنس بهن مهؤنس وقد تواجد
ههذا ال هرين ولألسهف  بمجهاورةبالشيم مؤنس وأحيط به  عديهد مهن المقهابر تباركه  على المنطقة تسميتها  غلم

بهالرغم مهن ا تتهاق نسهمة  2250م الهذين بلهع عهددهم 1948قامت الحركة الصهيونية بطرد سكان ههذه القريهة 
ا جعل سكانها يلجئهون علهى مم ، من قبل على عنال  قرية الجماسين مقابل بقا  قرية الشيم مؤنس على حالها
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هههو بنهها  جامعههة تههل أبيههم  االمنههاطق التههى تحههت سههلطة المملكههة األردنيههة نههابلس واللههد وممهها عاد الو ههع سههو ً 
لحاقهههها بتوسهههعات متتاليهههة علهههى أرض ههههذه القريهههة وههههدم العديهههد مهههن المنهههاعل والمقهههابر لبنههها  سهههكنات لطهههالم  وال

 الجامعة.
 النتائج:

 فالمسهاجد  ،مسهاجد أو مقهابر ا ورقة البحثية كان ب  العديد من المقدسات سو النموذ  الذ  تم عر   فى ال
والههبعض حههول    ،بعههد أن كانههت مائههة وسههتون تقلصههت حتههى صههارت أربعههون ثههم سههبعة عشههر ثههم مهها تههم عر هه

يافهها النههدا  للههوعى حتههى   يههأتى علينهها توقيههت   نجههد تراثنهها للمقدسههات  ةلمنههاعل أو أغههراض تجاريههة أو ترفيهيهه
 ةهتمام بالتراث األثر  لألمم وناصه  التهراث الهدينى الهذ  يشهبع العاطتهعى يالحق  اإلدراك بأن الباعث لالوالو 

فقهد سهاعد ههذا علهى توثيهق صهتحات تاريننها ويحمهل معه   ، الروحية فهو ذو دور فعال فى ربهط الشهعوم معهاً 
أماكن تراثنها لهيس مشهاا للصهراعات لذا  بد أن ندرك أن  ؛العديد من القيم فهو السجل الحى لح ارة اإلنسان

ن تعاملنهها علههى مهها حههدث أنهه  ظههروف اسههتثنائية مههرت بههها  السياسههية أ  عن كانههت وناصههًا يافهها نموذجههًا حتههى وال
فهإن يط ها )تهل  ،نهر وههو تمسهكنا بمسهميات بلدانه آستمرارية ما كهان وربمها نهدا  االبلد فالبد من عدم السماح ب

ن كانهت أمهرً  أبيم  بدً  مهن يافها حتهى يكهرر ذلهك  بهد أن نتمسهك نحهن كبهاحثين ، و  اواقًعه اوسهائل اإلعهالم وال
 للمدن التى ارتبطت بأحداث تارينية وح ارية. اتنابجذور مسمي

 تقتصهر  تارينية عالمية فالبد أن يكون حمايته  والحتهاظ عليه    ةكبر  وقيم ةتراثنا األثر  العربى ل  مكان
سههتنادًا علههى أن التههراث اأن تتسههع ويشههارك فههى هههذا المنظمههات الدوليههة  بههل  بههد ، علههى السههلطات الدانليههة بهه 
 األثر  ملك لإلنسانية ككل.

  عههداد سههجالت ناصهة بههها فههى كههل الهدول العربيههة ورفههع دعههوة التكهاتف لتحديههد الممتلكههات األثريهة والثقافيههة وال
 الذ  يتم فيها العمل. بالنبرات فى كل البلدان دون تحديد أن يكون من ذات البلد ةالحماية وا ستعان

 تطبق فى كل البلدان لتعريف المناطق األثرية ليست كل  ةا تتاق فيما بين الدول العربية على نطوات ثابت
 بلد تتناول هذا بشكل منترد.

  ههههم مو ههههوا حمايههههة الممتلكههههات وتههههدوينها  ههههمن البههههرامس التعليميههههة والتدريبيههههة فههههى كههههل المجهههها ت لههههيس 
 ر والسياحة فقط.ثاا قتصار على برامس اآل

 المنظمات الدولية العالمية واإلقليمية أي ًا اليونسكو وكذلك األيسهيكو للوقهوف مسهاندًا لمها تقهوم به   ةمناطب
 أ  بلد عربى من حماي  تراثها.
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