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جــاء مشــروع ُتــراب بهــدف تعزيــز مكانــة القــدس الثقافيــة واالجتماعيــة والتاريخيــة 
لــدى الشــباب الفلســطيني فــي القــدس واألراضــي المحتلــة عــام 1948، وذلــك 
مــن خــال خلــق مســاحات للتواصــل مــا بيــن الشــباب الفلســطيني فــي كافــة أماكــن 
تواجــده وكســر الصــور النمطيــة. وبنــاءا عليــه تلقــى المشــاركين فــي المشــروع 
تدريبــات تخــص مضاميــن الهويــة الفلســطينية والتاريــخ الفلســطيني، باإلضافــة الــى 
بنــاء قدراتهــم فــي تخطيــط وتنفيــذ مبــادرات شــبابية مجتمعيــة هادفــة الــى تعزيــز 
مكانــة القــدس فــي عقــول ووجــدان الشــباب، وعمــل المشــاركين فــي المشــروع 
علــى جزئيــة المبــادرات عــن طريــق التخطيــط المشــترك القتــراح مبــادرات شــبابية 

ــة القــدس فــي نفــوس الشــباب. ــز مكان وتنفيذهــا، للمســاهمة فــي تعزي

فكرة واعداد: مشاركين مشروع تراب من مدينة القدس والداخل المحتل. 
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الزي الفلسطيني

الزي الفلسطيني

ــال  ــة التــي يفرضهــا االحت ــة القهري ــة الفلســطينية، والبيئ ــد  الحديــث عــن الهوي عن
علــى هــذه الهويــة وكل مــا يتعلــق بهــا فــي مدينــة القــدس، نجــد  انفصــاال بيــن 
الفلســطينيين فــي القــدس وبيــن الهويــة الجمعيــة للشــعب الفلســطيني فــي 
منــاٍح عــدة، وذلــك نتيجــة لتلــك البيئــة القهريــة المفروضــة عليهــم. وألهميــة هــذا 
ــة الفلســطينية فــي القــدس،  ــد بعــض مامــح الهوي ــا تحدي ــدا ارتأين الموضــوع تحدي
عبــر التركيــز علــى ُمحــدَّدات نســعى للحفــاظ عليهــا، فــي مســاهمة منــا للحفــاظ 

علــى القــدس الفلســطينية.

الهويــة  لمامــح  الُمحــدِّدة  المهمــة  المعاييــر  أحــد  الفلســطينيي  الــزّي  وُيعتبــر 
الفلســطينية، وســنقوم مــن خــال الصفحــات اآلتيــة باســتعراض   بعــض المعلومــات 

المتعلقــة بــه، وبمــدى ارتباطــه بالهويــة الفلســطينية. 

الزي الفلسطيني:      
مــن  عــن غيــره  الشــعب  مــا يميــز  أنــه  الفلســطيني علــى  الــزي  ُيعــّرف  ان  ُيمكــن 
الشــعوب بتعبيــره عــن الهويــة الثقافيــة الفلســطينية، ويتشــابه الــزي الفلســطيني 
فــي الشــكل ونــوع القمــاش بشــكل عــام لكنــه يختلــف فــي التفاصيــل مــن مدينــة 

إلــى اخــرى ومــن منطقــة إلــى �أخــرى. 1

ــر مــن 4000 عــام، وُوجــدت العديــد مــن  ويعــود تاريــخ الــزي الفلســطيني إلــى أ كث
الشــواهد التاريخيــة علــى ذلــك، كرســوم مقبــرة حتبــة الثانــي )1900 ق.م( التــي 
يظهــر فيهــا نمــاذج تطريــز فلســطينية ال تــزال مســتخدمة حتــى اآلن، 2 إضافــة إلــى 
نقــوش علــى قبــر مصــري فــي منطقــة »طيبــة« تصــور جماعــة مــن الكنعانييــن 

يقدمــون الجزيــة للملــك تحتمــس الرابــع، ويلبســون الــزي العربــي المعاصــر3.

إن التنــوع الــذي شــّكله الــزّي الفلســطيني يعــود فــي األســاس إلــى تعــدد الممالــك 
والثقافــات والحضــارات التــي مــرت علــى المنطقــة عبــر التاريــخ، حيــث لــم ُتفقــد هــذه 
الحضــارات مامــح الــزّي الفلســطيني وســماته األساســية بــل أضافــت إليــه فــي كثيــر 
ــراع الكنعانييــن أنفســهم الصباغــة والتطريــز دور كبيــر فــي  مــن األحيــان، وكان الخت

حمايــة هــذا التــراث4.

1- الزي الفلسطيني.” وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية” – وفا.2021,
2-الموسوعة الفلسطينية ، القسم الثاني ، المجلد الثاني ، ص 691

والثقافــة  للرتب�يــة  العرب�يــة  المنظمــة   ، فلســطني  وآثــار  تاريــ�خ  فــي  دراســات  »محــرر   ، شــعث  شــوقي  3-د. 
والعلــوم، وقائــع النــدوة العالميــة األولــى لآلثــار الفلســطينية »، جامعــة حلــب ومركــز اآلثــار الفلســطيني ، 

، ص 436          1984 م 
4-د. شريف كناعنه وآخرون، المالبس الشعبية الفلسطينية ، البرية ، إنعاش األسرة ، 1982 م، ص 25
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الــزي  علــى  بالمحافظــة  العربيــة  الحضــارة  ســاهمت  التنــوع،  ذلــك  إلــى  إضافــة 
الفلســطيني كثيــرا، حيــث تشــابه الــزي بشــكل عــام فــي البــاد العربيــة بســبب تأثــره 
بالمنــاخ وطبيعــة المناطــق الجغرافيــة. أمــا خــال فتــرة االســتعمار البريطانــي فقــد 
تأثــرت نمــاذج التطريــز وأشــكال المطــرزات بشــكل واضــح، حيــث كانــت الســمة الرئيســة 
�أدخلــت عليهــا األشــكال الحيــة  لألشــكال المطــرزة تتلخــص بأشــكال هندســية، ثــم 
أيضــا  الفلســطيني  الــزي  راعــى  كمــا   .5 المختلفــة  والنباتــات  كالطيــور  الواقعيــة 
الفــروق االجتماعيــة، فعلــى ســبيل المثــال كان ســكان المــدن يلبســون األرديــة، أمــا 

أهــل القــرى والريــف فكانــوا يلبســون كســاء واحــدا دون ســراويل6.

التطريــز  مــن  تشــُكله  هــي  الفلســطيني  الــزي  بهــا  يتشــابه  التــي  التفاصيــل  إن 
والزخــارف والمزركشــات،  أمــا بالنســبة الــى األلــوان فيســيطر اللــون النــاري األحمــر 
واللــون البنــي القريــب مــن األحمــر علــى معظــم األزيــاء خاصــة أزيــاء النســاء. أمــا 
بالنســبة إلــى القمــاش، فــإن الــزي الفلســطيني يغلــب علــى صناعتــه اســتخدام 

والســاتان.  المخمــل،  والقمــاش  الحريــر، 

5-وداد كامل قعوار ، وتانيا تماري ناصر ، التطري�ز الفلسطيني ، غرزه ألفالحي التقليدية ، 1992 م ص 19
دنديــس  مكتبــة   ، الخليــل   ، المملوكــي  العصــر  فــي  الخليــل  مدينــة   ، صافــي  أبــو  ســعيد  محمــد  6-ســعيد 

ص67  ، م  االســالمية،1987 
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أقسام الزي الفلسطيني وأنواعه:
مــن  العديــد  هنالــك  والنســاء،  بالشــباب  خــاص  وآخــر  بالرجــال،  الخــاص  الــزي  بيــن 

يلــي: فيمــا  ُنبينهــا   ، التفاصيــل 

زي الرجال:
تــدل نقــوش مصريــة تــم العثــور عليهــا فــي مجــّدو وتعــود إلــى القــرن الخامــس 
عشــر قبــل الميــاد، أن الرجــال الكنعانييــن لبســوا أثوابــا مفتوحــة مــن األمــام تشــبه 
كثيــرا األثــواب الفلســطينية التــي لبســها الرجــال فــي بدايــات القــرن العشــرين 7، وبعد 
أن تراجعــت شــعبية هــذا اللبــاس تحــول ببطــئ إلــى القمبــاز والســروال والقميــص.

القمبــاز: ثــوب طويــل يمتــد إلــى أعلــى القدميــن، مفتــوح مــن األمــام كان يصنــع 	 
ــروز،  ــر ، وكان القمــاش الحريــري يدعــى ال مــن القمــاش العــادي أو مــن الحري
ويميــل القمــاش العــادي إلــى اللــون الرمــادي المائــل إلــى الزرقــة ويدعــى” 
الصراتيــة “، كمــا كان هنالــك عــدة أشــكال ومســميات للقمبــاز منهــا: الكبــر، 

الصايــة والــروزا.8

ــه فتحــة 	  ــا أبيــض فــي العــادة، ل ــاز ثوب الثــوب: كان الرجــال يلبســون تحــت القمب
يدخــل منهــا الــرأس وُمخــاط عليــه خيــط حــول الرقبــة، وُيشــد إلــى الصــدر والرقبة 

بخيــط مــن الصــوف يســمى مشــمرة9.

العبــاءة: كانــت العبــاءة تصنــع إمــا مــن الصــوف أو مــن الكتــان أو مــن وبــر الجمال، 	 
وتســمى بــــ )العرابّيــة( وكانــت إمــا ســوداء أو بنّية، وهنالك عبــاءة أخرى خفيفة 

كانت تســمى )بشــت(10.

الحــذاء: كان يصنــع مــن جلــود األغنــام والجمــال، ويصنــع نعلــه مــن الكاوتشــوك، 	 
والقســم العلــوي منــه مــن جلــود األبقــار أو األغنــام، ويشــد بخيــوط القنــب 

المتينــة، ويشــد علــى رجــل الرجــل بقفــل حديــدي يســمى )إبزيــم(11 .

غطاء الرأس: كان طربوشا ملفوفا بالشاش، أو غطاء مقصبا من القماش.	 

ــرة 	  ــه جيــوب صغي ــد الســميك، وعلي الحــزام: عــادة مــا يكــون مصنوعــا مــن الجل
ــات. ــاس، ويوضــع فيهــا مــا يحمــل الرجــل مــن حاجي تغلــق بكّب

7-شعث ، مصدر سبق ذكره ص 4
8-محمــود طلــب النمــوره ، تاريــ�خ فلســطني المفــرتى عليــه وتطبيقــات مــن موســوعة ناحيــة دورا ، 2011 م ، 

ص 82
9-سعيد أبو صافي، مصدر سبق ذكره، ص 67 

10-أمني مسعود أبو بكر ، قضاء الخليل ، ص 360
11-محمد ذياب ابو صالح، الزي في منطقة دورا – جنوب الخليل دليل على الهوية، ص 4
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زي الشباب:
  ال يختلــف الــزي العــام للشــباب كثيــرا عــن زي الرجــال وليــس فيــه تنــوع كبيــر، فــكان 
عبــارة عــن قمبــاز مفتــوح مــن األمــام، يتوســطه حــزام مــن الجلــد أو الباســتيك، وكان 

الشــاب يضــع علــى رأســه عقــاال.

العقــال: ظهــر تاريخيــا ألول مــرة فــي جداريــة وتماثيــل فــي تــل الفارعــة، ويــدل 	 
ذلــك علــى وجــوده قبــل أكثــر مــن أربعــة آالف عــام، حيــث كان عبــارة عــن شــريط 
قماشــي تضعــه المــرأة علــى رأســها و ذلــك خــال الفتــرة )2100 – 1900 ق.م(12 
ومــع مــرور الزمــن، وتحديــدا فــي نهايــة العصــر البرونــزي بــدأ الرجــال بوضعــه 
علــى رؤوســهم واســتمر ذلــك حتــى القــرن الرابــع عشــر قبــل الميــاد، حيــث 
بــدأ الرجــال بلبســه فــوق طاقيــة مطــرزة، إال أن الرجــال ابتعــدوا فــي العصــر 
اإلســامي عــن المطــرزات، واســتبدلوا العقــال القماشــي بآخــر مصنــوع مــن وبــر 

الجمــل13  .

الحطــة أو الكوفيــة: قطعــة مــن القمــاش المربــع، تثنــى لتصبــح مثلــث متســاوي 	 
األضــاع، توضــع قاعدتــه علــى الــرأس ثــم ُتثّبــت بالعقــال، لهــا ألــوان عديــدة، 
أشــهرها األبيــض المرقــط باألســود، والــذي اتخــذه الفدائيــون شــعارا للثــورة 

عــام 1936 وبقــي كذلــك حتــى اليــوم.

الطاقيــة: مــا يلبــس فــوق الــرأس مباشــرة، تحــت الحطــة و الكوفيــة، وغالبــا مــا 	 
ُتنســج بالصنــارة مــن الكتــان أو وبــر الجمــال.

12-     د. شعث ، مصدر سبق ذكره ص 4
13-      محمــود طلــب النمــوره ، الفولكلــور فــي الريــف الفلســطيني،، القــدس ، مطبعــة األمــل ط 1 ، 1998 م ص 
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زي النساء:
 ال ننســى بالتأكيــد الــزي الخــاص بالنســاء والــذي يتألــف مــن أكثــر مــن 13 قطعــة 
مختلفــة، ويختلــف زّي المــرأة الفلســطينية فــي أوقــات التــرح عــن زيِّهــا فــي أوقــات 
الفــرح، وتختلــف أشــكال مطرزاتــه تبعــا للقريــة الفلســطينية التــي ينتمــي إليهــا، 
ــراز جماليــات  حيــث كانــت كل قريــة ترغــب فــي أن تتميــز عــن غيرهــا بالعمــل علــى إب
المطــرزات، كمــا بــرز التحــدي بيــن هــذه القــرى مــن خــال  تطــور الرســومات التــي 
ــر  ــة فــي تغيي ــة العثماني ــوب حيــث ســاهمت الحضــارة التركي ــى الث ــم تطريزهــا عل يت
وإضافــة الكثيــر مــن الرســومات، كمــا أدخــل االســتعمار اإلنجليــزي أشــكال الطيــور 

واألزهــار عليهــا.

البيئة القهرية والهوية الفلسطينية:
الفلســطيني ضــارب فــي هــذه األرض منــذ أن ســكن  الــزي  يتضــح ممــا ســبق، أن 
العصــو   عبــر  الــزّي  هــذا  يتــاَش  ولــم  المباركــة،  األرض  هــذه  الكنعانيــون  أجدادنــا 
باختــاف القــوة الحاكمــة، أو الفئــة الغالبــة، فقــد أثبتــت هــذه الحضــارة رســوخها 
وعــدم قابليتهــا لاندثــار، إال أن السياســات المنهجيــة التــي تتبعهــا ســلطات االحتــال 
اإلســرائيلي فــي مدينــة القــدس تجعــل مــن الحفــاظ علــى هــذه الســمة مــن ســمات 
الــزي الفلســطيني أمــرا بالــغ الصعوبــة، ففــي ظــل الحداثــة المفروضــة علــى مدينــة 
القــدس وضواحيهــا وقراهــا، ال يجــد الســكان ُبــّدا مــن الُمضــي بعيــدا عــن هــذا الــزّي 
علــى الرغــم مــن االنتمــاء الوطنــي الــذي ســاهم فــي الحفــاظ عليــه طــوال آالف 
الســنين، وربمــا هنالــك حاجــة ُملّحــة، ألن تأخــذ الســلطة الوطنيــة الفلســطينية موقفــا 
حازمــا تجــاه هــذا الــزي الــذي يلخــص تاريــخ ومعانــاة الفلســطينيين فــي محاولــة 
إلثبــات وجودهــم منــذ العــام 1967 ، وهنــا تبــرز الحاجــة إلــى إعــان يــوم جامــع 
للفلســطينيين حــول العالــم يّتشــح فيــه الفلســطينيون بزيهــم، ويوجهــون رســالة 

للعالــم، بــأن الهويــة ال تطمــس، وأن الحضــارة قــد تضعــف ولكنهــا ال تمــوت.
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