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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. 

إشراف: خليل ابو خديجة. 
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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. عــاش الشــعب الفلســطيني علــى ارضــه ضاربــا جــذوره 
فــي اعمــاق التاريــخ، اعتمــد علــى الزراعــة فــي حياتــه متوافقــا ومتفاعــا مــع بيئتــه 

ومــا ننتجــه ارضــه. 

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

المتعلقــة بــه ومــدى تعلقــه بالهويــة الفلســطينية. 

المطبخ الفلسطيني:

يرجــع اســاس المطبــخ الفلســطيني الــى المطبــخ الشــامي منــذ زمــن كانــت فيــه 
فلســطين جــزء مــن بــاد الشــام، حيــث تشــاركت باد الشــام في المأكــوالت واالطعمة 
وان اختلفــت بعــض التفاصيــل فــي االعــداد باختــاف المناطــق. ويعتمــد المطبــخ 
الفلســطيني بشــكل أساســي علــى القمــح والحبــوب التــي انتشــرت زراعتهــا فــي 
فلســطين، ومــن اشــهر الحبــوب فــي فلســطين: الشــعير، والبقوليــات، ومزروعــات 

ــاد الشــمس باإلضافــة الــى السمســم.  ــة وعب ــة كالحلب حقلي

كمــا يعتمــد المطبــخ الفلســطيني علــى زيــت الزيتــون، وعلــى القليــل مــن الدجــاج 
ولحــم الضــأن، وبعــض البهــارات واألعشــاب كالزعتــر والســماق.

فــي  الطعــام  نوعيــة  علــى  فلســطين  فــي  السياســية  األحــداث  انعكســت  وقــد 
المطبــخ الفلســطيني، فتعــدد الحضــارات التــي مــرت علــى فلســطين كالفارســية 
والعثمانيــة ســاهمت فــي إثــراء الطبــق الفلســطيني مــن خــال مــا أضافــوه مــن 
مكونــات الطعــام وأدواتــه، وصــوال إلــى طــرق أكل هــذا الطعــام وأســاليب تقديمــه، 
وُيعتبــر المطبــخ الفلســطيني مــن المطابــخ المعتدلــة الطعــم، فعلــى الرغــم مــن 

اســتخدام العديــد مــن التوابــل والبهــارات إال أن طعمــه يبقــى معتــدال جــدا.



صفحة 4

ومن أبرز األطعمة والوجبات الفلسطينية التي يتميز بها المطبخ 
الفلسطيني:

المســخن: حيــث ُيخبــز خبــز الطابــون ويضــاف إليــه البصــل المقلــي مــع الطيــور . 1
الرســمية  األكلــة  بعــد  فيمــا  واعتبــرت  األصلــي،  الزيتــون  وزيــت  المحمــرة 

. للفلســطينيين
المفتــول: وهــي أكلــة فلســطينية نموذجيــة تتألــف مــن البرغــل المفتــول مــع . 2

الطحيــن المطبــوخ ببخــار مــرق الدجــاج وهــي أكلــة شــعبية.
الُششــرك: هــو عبــارة عــن قطــع مــن العجيــن المحشــو باللحــم والمطبــوخ . 3

بمــرق اللبــن.
البيصارة: حيث يطبخ الفول المجروش بالملوخية.. 4
الدُّقة: وهي خليط أوراق الزعتر المجففة والمدقوقة مع السمسم.1 . 5
المقلوبــة: وهــي خليــط مــن االرز والدجــاج او اللحــم مــع الخضــار مــن الزهــر . 6

او الباذنجــان، توضــع معــا فــي قــدر لتطهــي، وتتميــز بطريقــة تقديمهــا حيــث 
تقلــب علــى الصينيــة عنــد جهوزيتهــا. 

القــدرة: مــن االطعمــة المميــزة التــي ُتقــدم فــي المناســبات والعزائــم، ومــن . 7
مكوناتهــا الرئيســية االرز والدجــاج او اللحــم مــع حبــوب الحمــص.

الرقاق بالعدس: يستخدم في اعدادها العدس والعجين.. 8
الخبيــزة: وهــي مــن نباتــات التــي تنتشــر فــي فصــل الربيــع وتطبــخ مــع زيــت . 9

والبصــل.  الزيتــون 

1-   الخادم, سعد: معالم من فنوننا الشعبية، ط 1، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1961 ، ص 44 .
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أما عن الحلويات الفلسطينية فأهمها:
المعمول: وهو الكعك المصنوع من السكر والسميد والسمن.. 1
اللزازي�ق: وهو عبارة عن عجين رخو يخبز على الصاج المحمى.. 2
الحلويــات . 3 بالزيــت, ويمكــن اعتبارهــا ضمــن  المقلــي  الرخــو  العجيــن  الزالبيــة: 

التــي تــدل علــى التــرف فــي الوســط الشــعبي .
البلوظة: حيث يطبخ نشا القمح ويضاف إليه القطر المصبوغ بلون أحمر.. 4
البصامــة: نــوع مــن العجيــن الرخــو المخبــوز علــى »الصــاج« مدهــون بالزيــت، . 5

وبعــد إعــداد الرقــاق تدهــن بالســمن والســكر وتقطــع بالســكين.
حّلي سنونك: مادة مصنوعة من السكر المغلي بالماء حتى يجمد.. 6
الحلبــة: نــوع مــن الحلويــات المؤلفــة مــن الســميد والســكر والطحيــن، وكذلــك . 7

بــذور الحلبــة.
الدبــس: يصنــع مــن التمــر ويــؤكل بمزجــه بالطحينــة أو وحيــدًا وربمــا كان آكلــوه . 8

مــع الطحينــة يقلــدون الموســرين الذيــن يأكلونــه مــع العســل والزبــدة.2 
الســنين حيــث . 9 مــر  بالتــراث علــى  المرتبطــة  الحلويــات  مــن  الهريســة: وهــي 

الســميد. مــن  اساســي  بشــكل  تتكــون 
الــُكالج: ُيعــد مــن الســميد والمــاء وُيقــدم بشــكل رقائــق منفصلــة ومحشــوة . 10

بالقرفــة والجــوز او الجبنــة ويوضــع عليــه القطــر.

2-    عرنيطة, يسرى: الفنون الشعبية في فلسطني, ط 1، دار اآلداب, بريوت, 1968 ، ص 262 – 265 .
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المــوروث  ســرقة  فــي  محاوالتــه  بــدأت  لفلســطين،  اإلســرائيلي  االحتــال  ومنــذ 
الثقافــي الفلســطيني وذلــك عــن طريــق نســبته ألنفســهم، ولــم يكــن المطبــخ 
الفلســطيني بعيــدا عــن ذلــك، تمامــا كمــا المطبــخ الشــامي والعربــي بشــكل عــام (
ويشــمل كل مــن: ســوريا، لبنــان، فلســطين واألردن)، حيــث نســب االحتــال اإلســرائيلي 

الحمــص لنفســه3 ، كذلــك فعــل مــع الفافــل، والشكشــوكة، والزعتــر والدقــة.

ولــم يفطــن الفلســطينيون بدايــة األمــر  إلــى أهميــة الدفــاع عــن هــذا التــراث فــي 
يعانــون  التــي  والقوانيــن  السياســات  ومواجهــة  األرض،  بتحريــر  انشــغالهم  ظــل 
إلــى أهميــة توثيــق تراثهــم،  فقــام  بــدأوا باالنتبــاه   منهــا، إال أنهــم بعــد ذلــك 
العديــد مــن المهتميــن بالتــراث الفلســطيني  بكتابــة الكتــب التــي توثــق المطبــخ 
الفلســطيني، وتشــرح عاقتــه بالمطبــخ الشــامي والعربــي، فيمــا لــم يقــم أحــد 
بتأريــخ هــذا المطبــخ، كمــا ال يوجــد إلــى اآلن أي دراســة حقيقيــة توضــح مميــزات 

انتشــاره. وأســباب  الفلســطيني  المطبــخ  وســمات 

3-    حمــص مســلوق، يتــم طحنــة واضافــة البهــارات عليــه باإلضافــة الــى طحينــة السمســم، ويقــدم الــى جانبــه 
مجموعــة متنوعــه مــن الخضــار المكبوســة )المخللــة( والخضــار المقطعــة كالبنــدورة والخيــار والفلفــل والبصــل، 

وعــادة مــا يقــدم مــع الفالفــل.



الزي الفلسطيني


